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 تارپیشگف
دشـواری هـا و پیچیدگـی هـای بـرخورد با پیامدهای جنگ پس از اتمام آن و                
چگونگـی تعییـن نسـبت و رابطه نسل پس از جنگ با دستاوردها و تجربیات                
حاصل از جنگ، بررسی و مطالعات گسترده و عمیقی را طلب می کند، ولی تا               

و انــدازه ای روشــن اســت کــه بــدون نقــد و بررســی نمــی تــوان از تجربــیات  
در عین حال نقد شالوده شکنانه تجربیات یک        . دستاوردهای جنگ بهره گرفت   

حال با  . جنگ را با تمامی هزینه های آن برای یک ملت، مخدوش خواهد کرد            
 این پدیده چگونه باید مواجه شد؟

 با توجه به واقعیت های    "نقـد و بررسـی جـنگ ایـران و عـراق           "مجموعـۀ   
ا اهتمام به حفظ و نشر تاریخ دفاع مقدس      جدید و فرآیندهای احتمالی آن و ب      

بـا رویکرد جدید، بررسی مسائل جنگ را در یک تعامل فعال در برابر تحوالت     
هدف از این تالش جدید، تبیین      . و نیازهای جامعه مورد توجه قرار داده است       

عقالنیـت نهفـته در درون جـنگ، در حـوزه نقـد، تصـمیم گیری و رفتارهای                  
ایـن مجموعه که عهده دار پاسخ به پرسش های          . شـد سیاسـی ـ نظامـی مـی با       

اساسی درباره جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است، در چهار جلد طراحی             
 :و تنظیم شده است
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 11 پیشگفتار   .

 

این کتاب به بررسی ماهیت و آثار       ): پرسـش های اساسی جنگ    (جلـد اول    
جـنگ، ابعـاد و ماهیت گفتمان انتقادی دربارۀ جنگ، پرسش ها دربارۀ جنگ              

دو دورۀ جنگ و پس از جنگ و استخراج سه پرسش اساسی دربارۀ جنگ              در  
 چاپ و 1380کتاب پرسش های اساسی جنگ در پایان سال        . پرداخـته اسـت   
 .منتشر گردید

کتاب حاضر است که در آن به بررسی        ): اجتناب ناپذیری جنگ  (جلـد دوم    
شه ها و   نظـریه های مختلف درباره علل وقوع جنگ ها و جنگ ایران و عراق، ری              

علـل تجـاوز عـراق بـه ایـران، روابط دو کشور قبل و پس از پیروزی انقالب و         
تأثـیر پیروزی انقالب اسالمی بر روابط ایران و عراق، و ایران و امریکا پرداخته            

این کتاب در مجموع در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که        . شـده است  
 یر؟آیا وقوع جنگ اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذ

جلـد سـوم ایـن مجموعـه کـه در حـال آمـاده سـازی بـرای چـاپ است،                      
 .پاسخ گوی علل ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر است

جلـد چهـارم مجموعـه کـه تحقیقاتش به پایان رسیده و در مراحل اولیه                
تدویـن اسـت در پـی بررسـی چگونگـی پایان جنگ و علت پذیرش قطعنامه                 

 . در آن موقعیت زمانی است شورای امنیت به وسیله ایران،598
نظـر بـه ایـنکه در این مجموعه مسائل جنگ بر اساس یک رویکرد جدید            
مـورد بازبینـی قـرار گرفـته اسـت، لذا اهمیت این موضوع سبب گردید که با                  
شخصیت ها و صاحب نظران و مسئوالن جریان ها و گروه های سیاسی مصاحبۀ              

بع موجود در مورد نقد و بررسی       عالوه بر این، کلیۀ منا    . اختصاصـی انجام شود   
مسـائل جـنگ و طـرح پرسـش در این زمینه با نگارش مقاله یا سخنرانی، از                  

 منتشر شده است    1379 و   1378کتاب ها و نشریات به ویژه آنچه در سال های           
به همین  . و همچنیـن از آرشـیو گروه ها و جریان های سیاسی جمع آوری شد              

وعه با سایر آثار منتشر شده دربارۀ جنگ        دلـیل عـالوه بر وجه تمایز این مجم        
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در رویکرد جدید به مسائل جنگ، باید ویژگی آن را در منابع جمع آوری شده               
 .و مصاحبه های اختصاصی جست وجو کرد

 به  1380ذکـر ایـن نکـته ضروری است که تدوین کتاب حاضر در اسفند               
 1381خر سال   پایـان رسید، لیکن آماده سازی کتاب برای چاپ و انتشار تا اوا            

طی این مدت تالش ها و اقدامات امریکا برای حذف رژیم           . بـه طـول انجامـید     
عراق با اقدام نظامی، تدریجاً رو به افزایش گذاشت و به نظر می رسد این روند                

در صورت وقوع چنین حادثه ای، فارغ از        . به درگیری نظامی منجر خواهد شد     
المی ایران دستخوش دگرگونی هـرگونه نتیجه ای، محیط امنیتی جمهوری اس  

. خواهـد شد و مناسبات ایران و عراق تحت تأثیر این تحول قرار خواهد گرفت    
مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ امیدوار است در اولین فرصت و با مشخص           
شـدن نتـیجۀ ایـن تحـوالت و احـتماالً انتشـار اسـناد و اطالعات جدید، این                   

 .تیار عموم قرار دهدموضوع را بررسی و نتایج آن را در اخ
در ایـنجا الزم اسـت از امـیر دریابـان علـی شمخانی، وزیر محترم دفاع و                  
پشـتیبانی نـیروهای مسـلح بـرای حمایـت و راهنمایـی نویسـنده در مراحل                 
مختلف کار، و از سردار سرلشکر غالمعلی رشید، جانشین محترم رئیس ستاد            

عۀ متن کتاب و درج     کـل نـیروهای مسلح به دلیل مصاحبۀ اختصاصی و مطال          
اصالحات ضروری، و از سردار سرتیپ حسین عالیی، رئیس محترم وقت ستاد        
مشـترک سـپاه پاسـداران کـه این تالش ها را مورد حمایت خود قرار دادند و                  
همچنیـن کلـیه کسـانی کـه با کوشش خود امکان انتشار این کتاب را فراهم                 

 .کردند، تشکر و قدردانی شود
 قیقات جنگمرکز مطالعات و تح

1381 
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 مقدمه

جـنگ ایـران و عراق، حادثۀ تاریخی بزرگ و سرنوشت سازی بود که در بستر                
 شهریور  31مجموعه ای از عوامل و زمینه های متفاوت شکل گرفت و از تاریخ              

، پس از   1367 مرداد سال    29 با تجاوز عراق آغاز شد و در تاریخ          1359سـال   
 . جمهوری اسالمی ایران به پایان رسید از سوی598پذیرش قطع نامۀ 

نظـر بـه ابعـاد و پـیامدهای جـنگ در زمـان وقوع و پس از آن، تحلیل و                     
. نظریه پردازی دربارۀ ریشه ها و علل آغاز جنگ مورد اهتمام بوده و خواهد بود              

گسـترش دامـنۀ این بحث و تعمیق آن به طرح نظریۀ اجتناب پذیری جنگ و            
 که آیا وقوع جنگ میان دو کشور ایران و          ∗ستطـرح این پرسش منجر شده ا      

عـراق اجتناب ناپذیر بوده است؟ و به عبارت دیگر آیا جلوگیری از وقوع جنگ               
ممکـن بـوده اسـت؟ بـه نظـر مـی رسـد هرگونه بحث و بررسی در این زمینه         

نخست آنکه یک واقعۀ    . مـی توانـد از دو مـنظر حائـز اهمیـت و سودمند باشد              
و علل وقوع آن تجزیه و تحلیل خواهد شد و این امر            تاریخـی و سرنوشت ساز      

                                                                 
 حوادث تاریخی و سرنوشت ساز همواره مورد نقد و بررسی و پرسش است چنان که امروزه،                 ∗

ودتا  مـرداد، ایـن پرسـش بـه مـیان آمـده اسـت کـه آیا بروز ک                   28حتـی دربـارۀ کودتـای       
 )12، ص 25/8/80علی عظیمی نژادان، روزنامۀ نوروز، ( اجتناب ناپذیر بود؟
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بـه توسـعۀ پایگـاه اطالعاتـی، کـه اسـاس پـیش بینـی آتی است، و افزایش                    «
 در نتیجه امکان پیشگیری از وقوع 1».فرضیه های تقریباً واقع گرا کمک می کند

 .جنگ مجدد برپایۀ تجربۀ برآمده از جنگ هشت ساله، فراهم خواهدشد
ابی بـه این نتایج، بازخوانی مجدد نحوۀ وقوع جنگ را با    دوم ایـنکه دسـتی    

بررسـی مـنطق حاکم بر روند تحوالت و شکل گیری زمینه ها و عوامل مؤثر بر                 
آن، در کـنار بررسی فرایند تعامالت دو جانبۀ ایران و عراق در بستر شرایط و                

 در این بررسی نیز،   . وضـعیت خـاص منطقه و داخل ایران امکان پذیر می سازد           
همچـون دیگـر شاخه های علوم اجتماعی، به طور مثال در سیاست، اقتصاد و               
جامعه شناسی، سرگردانی در این باره که از کجا باید شروع کرد توجه خویش              
را بـر کجـا باید متمرکز ساخت و از کجا باید به موضوع چنگ انداخت؟ امری                 

 2.گریزناپذیر است
ارناپذیر به وقوع پیوسته    آنچـه کـه روشن است جنگ همچون واقعیتی انک         

در . بـرپایۀ ایـن توضیح، اگر جنگ اجتناب پذیر بود هرگز واقع نمی شد             . اسـت 
عین حال، تحقق آن بدان معنا نیست که کلیۀ تالش های الزم برای جلوگیری              
از وقوع جنگ صورت گرفته است یا از تمام ابزارهای سیاسی ـ نظامی به نحو               

که اقدامات و اعالم مواضع ایران در تسریع        مناسـبی اسـتفاده شده است یا این       
چنان که آقای هاشمی رفسنجانی در یک       . رونـد وقوع جنگ بی تأثیر بوده است       

 :گفت وگوی اختصاصی می گوید
ایـنکه انسـان عقالً بگوید که هیچ راهی برای توقف جنگ وجود نداشت چنین                «

مان می رفتیم،   ادعایـی را نمـی تـوان کـرد، چون ما مسیری را که در انقالب خود                
منتها اینکه ما مقصر بودیم و روی  . کارمـان را مـی کـردیم و به جنگ منتهی شد           

 3».اشتباهات ما این جنگ اتفاق افتاد، قابل قبول نیست

ایشـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه رفتار ایران چه نقشی داشته است                   
 :می گوید
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ن را می رویم، اما     مـن مـی گویـم ناشی از عملکرد ما هست، منتها ما راه خودما              «
 ».امریکا این راه را نمی پسندد

 :ایشان اضافه می کند
طراحـی ایـن در سطح جهانی بود که آنها هم در راه شان به شکست رسیدند و                  «

در هر یک از این     . راه آنهـا بـه جنگ منتهی شد که جنگی را بر ما تحمیل کنند              
ما اینکه آیا آنها از    طراحـی هـا مـا اگـر کوتاه می آمدیم ممکن بود جنگ نشود، ا               

 4».جنگ بهتر بود یا نه، باید روی آنها بحث کنیم

 : دربارۀ درس آموزی از جنگ گفت1367آقای هاشمی همچنین در سال 
اگـر بـا تجربه های امروز بخواهیم انقالب را شروع کنیم، شاید تالش کنیم که                «

رد و نگذاریـم جـنگ شـروع شـود، وقتـی دیدیم که آثاری از درگیری وجود دا             
مـی خواهـند جنگ را بر ما تحمیل کنند تالش بیشتری می کردیم که جنگ آغاز             

در کـل جمـع بـندی این است که شاید ما با تجربه امروز می توانستیم از              . نشـود 
 5»…بروز جنگ جلوگیری کنیم 

وقـوع هر جنگی تحت تأثیر شرایط و در وضعیت خاصی انجام می پذیرد و               
یر نیست و در صورت تکرار هم الزاماً به وقوع          ایـن شـرایط و وضعیت، تکرارپذ      

برای نمونه، سطح مداخلۀ نظامی عراق در امور ایران         . جنگ منجر نخواهد شد   
یـا بـنا بـه ادعـای عراق آنچه ایران تحت عنوان صدور انقالب در عراق قبل از      

 ∗وقـوع جـنگ انجام داد با آنچه هم اکنون در مناسبات دو کشور جریان دارد               
چنان که در   . سه نیست و در برخی زمینه ها کامالً افزایش یافته است          قابل مقای 

وضـعیت کنونی حضور منافقین در عراق و در برخی مواقع هدایت اطالعاتی ـ            
عملیاتـی و پشـتیبانی عـراق از آنهـا بـرای عملـیات در خاک ایران در سطح                   

ک وسـیعی صـورت مـی گـیرد و مـتقابالً واکنش ایران با تهاجم هوایی یا شلی                 
                                                                 

 . کتاب قبل از سقوط صدام نوشته شده است∗
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   اجتناب ناپذیری جنگ 16

همچنین شرایط . موشک به مقر منافقین در داخل خاک عراق انجام می پذیرد     
 و عدم انعقاد    1367حـاکم بـر مناسبات دو کشور پس از اتمام جنگ در سال              

 الجزایر در عراق    1975قـرارداد صلح به صورت قطعی، با توجه به لغو قرارداد            
رداد رسمی  ، نشـان مـی دهـد هم اکنون هیچ گونه قرا           1359در شـهریور سـال      

 و از این ∗مبنـی بر صلح و تنظیم روابط دو کشور در چارچوب آن وجود ندارد          
مـنظر حتـی زمیـنه ها و امکان وقوع مجدد جنگ از گذشته بیشتر است ولی                 

 چرا منجر به جنگ میان دو کشور نمی شود؟
بـا ایـن توضـیح، اجمـاالً مـی تـوان گفـت مـنطق وقوع جنگ از ویژگی و                     

چنیــن نظــریه . و پــنهان بســیاری بــرخوردار اســتپیچیدگــی هــای آشــکار 
پـردازی هایـی دربـارۀ وقوع جنگ، تا اندازه ای پیش بینی و جلوگیری از آن را                  

در عین حال تا کنون، محققان، تحلیلگران و کارشناسان       . دشـوار ساخته است   
مباحث نسبتاً گسترده ای را دربارۀ علت وقوع جنگ ایران و عراق ارائه کرده اند 

شی از مباحث مربوط به اجتناب پذیری یا اجتناب ناپذیری جنگ در این       که بخ 
واقعیات و فرضیات مورد نظر در تجزیه و تحلیل         . بحـث ها گنجانده شده است     

 :علل و زمینه های وقوع جنگ، به شرح زیر هستند
 . اختالفات تاریخی و رقابت منطقه ای دو کشور ایران و عراق-1
 . که تاکنون منشأ آغاز دو جنگ شده است معضالت ژئوپلتیکی عراق-2
 . ماهیت رژیم عراق و تضاد آن با ماهیت نظام جمهوری اسالمی ایران-3
 وقـوع انقالب اسالمی در ایران و تغییر مناسبات منطقه ای با نگرانی از               -4

 .صدور انقالب

                                                                 
 ناجی صبری وزیر خارجه عراق در سفر اخیر به تهران و در آستانه احتمال حمله امریکا به                  ∗

 خواهان پایان دادن به     عراق«: عـراق در دیـدار بـا دکتر خرازی وزیر خارجه ایران اعالم کرد             
 )16، ص 8/7/81روزنامۀ اطالعات، ( ».وضع نه جنگ و نه صلح با ایران است
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 . تغییر توازن قوا و پیدایش خأل قدرت در منطقه-5
امـریکا بر اثر سیاست های مداخله جویانۀ         تـنش در مناسـبات ایـران و          -6

 .امریکا در ایران و واکنش ایران در تصرف سفارت امریکا
 فروپاشـی قـدرت سیاسی ـ نظامی و اقتصادی گذشته در ایران و عدم               -7

انسـجام درونـی بـرای تصـمیم گـیری و مقابلـه با بحران ها و تهدیدات         
 .خارجی

 …و 
 معطوف به نظریه ای انتقادی      طـرح مسـئلۀ اجتـناب ناپذیری جنگ بیشتر        

در .  مسئوالن وقت کشور می پردازد     ∗اسـت و کمـتر به روند تصمیم گیری های         
 متمرکز است تا    "نحوۀ وقوع جنگ  "ایـن مسـئله کـانون توجهـات بیشـتر بر            

برای بررسی نظریۀ اجتناب پذیری جنگ می توان        . "علـت یا علل وقوع جنگ     "
در این نظریه  بر چند      . بررسی کرد فرضـیات یـا عناصـر اصلی نهفته در آن را            

 :موضوع تأکید می شود
 . شعارها و تحریکات انقالبی ایران-1
 . بی تجربگی کادر سیاسی کشور و بی توجهی به اصول روابط بین الملل-2
 . تصرف سفارت امریکا و تشدید انزوای بین المللی ایران-3
 . عدم اعتقاد به مذاکره با عراق-4

در این نظریه چنین فرض شده است که در واقع        چـنان کـه روشـن اسـت         
افکـار، مواضـع و شـعارهای انقالبی ایران، که از رادیوی اختصاصی برای عراق               
پخـش مـی شـد، و مواضـع و اظهـارات مسـئوالن کشور، که در مناسبت های                   
. مخـتلف اعـالم مـی شد، موجب نگرانی و تحریک عراق به تجاوز به ایران شد                

                                                                 
نقـد و بررسـی پرسـش هـای اساسـی جـنگ، محمـد درودیان، مؤسسۀ                 :  نگـاه کنـید بـه      ∗

 .1380اندیشه ناب، تهران، چاپ اول، زمستان 
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   اجتناب ناپذیری جنگ 18

الت ایران و عراق با مذاکره و رفع سوء تفاهمات قابل           بـرپایۀ ایـن تصور، معض     
 و ایران از طریق برقراری ارتباط مجدد با امریکا می توانست            ∗حـل و فصل بود    

سپس این  . نگرانـی ناشـی از تهدیـدات احتمالـی عـراق را مهار و خنثی کند               
نتـیجه گـیری صـورت مـی گیرد که اگر اقدامات زیر انجام می شد وقوع جنگ                  

 :ذیر بوداجتناب پ
 . ایران از بیان شعار و تحریکات دائر بر صدور انقالب، خودداری می کرد-1
 ایـران بـا عراق مذاکره می کرد و این کشور را متقاعد می ساخت که از                  -2

 .اقدام به جنگ خودداری کند
 ایـران به منظور جلب حمایت امریکا برای مهار عراق، با امریکا ارتباط              -3

 .برقرار می کرد
ی ارزیابـی صحت نظریه اجتناب پذیری و کاستی ها و تناقضات آن باید      بـرا 

 :به این پرسش ها پاسخ گفت
 آیا طرح شعار به تنهایی می تواند منجر به تغییر وضعیت در یک کشور            -1

و بهـره برداری کشور دیگر و در نتیجه عامل تحریک یک کشور برای اقدام به                
از انقالب در وضعیت نابسامانی قرار      جـنگ شـود؟ با توجه به اینکه ایران پس           

داشت و همین ارزیابی ها در تصمیم گیری عراق برای حمله به ایران مؤثر بود؛               
 ∗∗پس چگونه ایران قادر به صدور انقالب و بهره برداری از شعارها بود؟

                                                                 
ست که مسائل ایران و عراق  دکـتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجۀ وقت ایران بر این نظر ا             ∗

 .نامبرده در این زمینه موفقیت هایی را هم به دست آورده بود. با مذاکره قابل حل بودند
 )1378مصاحبۀ اختصاصی، زمستان (

 دربارۀ وضعیت ایران    "تجاوز و دفاع  " آقـای هاشـمی در اختتامـیۀ کـنفرانس بین المللی             ∗∗
و مسئلۀ تصفیۀ ارتش، پلیس، سازمان های       انقالبـی کـه تـازه پـیروز شده است           «: مـی گویـد   

اطالعاتی و همچنین مسئلۀ گروهک های فراوان چپ و راست و درگیر با جنگی مسلحانه در                
داخـل کشـور، چگونـه می تواند عراق را تحریک کند؟ ما ترورها و انفجارهای روزانه و کودتا                   
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 اگـر ایـران انقالبـی منشـأ نگرانـی عـراق بود و عراق، تنها با شعارهای        -2
 عراق در موضع برتر نظامی به چه دلیل حاضر به           ایـران، تحـریک شـد؛ پـس       

به عبارت دیگر، . مذاکره با ایران بود و در مذاکره چه اموری باید تأمین می شد
بـا توجـه بـه ایـنکه مذاکره به معنای گفت وگو و نوعی چانه زنی سیاسی برای                   
تأمیـن اهـداف موردنظر است آیا ایران در موقعیت مناسبی برای مذاکره قرار              

شت؟ در این صورت ایران با وضعیت نظامی، سیاسی و اجتماعی خاص خود       دا
و بـا توجـه به خواسته ها و اهداف عراق در مذاکرات چه مواضعی را باید اتخاذ    
مـی کـرد؟ آیـا مذاکره با عراق، حتی با حضور شخص صدام در هاوانا، پایتخت      

 کوبا، در زمان دولت موقت نتیجه ای داشت؟
المی و تغیـیر مناسـبات در داخل ایران و در سطح             وقـوع انقـالب اسـ      -3

مـنطقه و ادراک امـریکا از گسـترش دامنۀ انقالب چه تأثیری بر سیاست های                
جدیـد امـریکا در برابـر ایـران داشـت؟ امـریکا بـنا بـه چـه دالیلـی و چگونه               
مـی توانسـت عـراق را مهـار کـند؟ این اقدام چه اهداف و منافعی را برای این                  

 کـرد؟ بـا توجـه به ماهیت انقالب اسالمی و تأثیرات آن و               کشـور تأمیـن مـی     
 آیا ممکن بود که این کشور       "متحد استراتژیک امریکا  "سـقوط شـاه به عنوان       

نظام جدید حاکم بر ایران را به رسمیت بشناسد و آیا نیروهای انقالبی مایل و               
ی قـادر بـه اعـادۀ مناسبات پیشین بودند؟ با گذشت بیش از دو دهه از پیروز                

انقـالب اسالمی، ادامه تنش در مناسبات ایران و امریکا چه معنا و مفهومی را               
 در بردارد؟

                                                                 
در کل هنوز این امر که  کودتـای نـوژه چـند هفته قبل از آغاز جنگ اتفاق افتاد و               . داشـتیم 

ایـران با این همه بر خود مسلط باشد که به این زودی عراق را تحریک کند از نظر آشنایان                    
 ».به تاریخ و سیاست محال است

  بازشناسیدبیـرخانۀ کنفرانـس بین المللی تجاوز و دفاع،(
 )46، ص 1368، جلد اول، تهران، جنبه های تجاوز و دفاع
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   اجتناب ناپذیری جنگ 20

در هـر صـورت هـم اکـنون جامعۀ ما در برابر واقعیتی تاریخی به نام وقوع                  
جـنگ بـا تجـاوز عـراق و دو نظـریه مواجه است که یکی بر اجتناب پذیری و                    

 سال از زمان وقوع     22گذشت  با  . دیگری بر اجتناب ناپذیری جنگ تأکید دارد      
 نسبت به   "گفتمان انتقادی " سال از زمان اتمام جنگ و گسترش         14جنگ و   

آن و طرح مسئلۀ اجتناب ناپذیری، این پرسش وجود دارد که چگونه باید این               
 موضوع را مورد بررسی قرار داد؟

 در  "اجتناب ناپذیری جنگ،  " یا   "اجتناب پذیری "روشـن است که تأکید بر     
وعـی قضـاوت و ارزیابـی درباره وقوع جنگ و زمینه ها و علل آن است؛                 واقـع ن  

با این  . بنابراین به عبارتی موضوع اصلی همان ریشه ها و علل آغاز جنگ است            
مالحظه، آیا بررسی ریشه ها و علل جنگ با ارائۀ هرگونه نظریۀ فاقد قضاوت و               

ت و داوری روبه رو     ارزیابـی همـراه است یا اینکه باز هم با نوع دیگری از قضاو             
هسـتیم؟ طـرح این موضوع نشان می دهد میان یک واقعیت در شرایط خاص               
زمانـی و ادراک علـل و نحـوۀ وقـوع آن همـواره شکاف وجود دارد؛ به عبارت                   
دیگـر همـواره در بررسـی یـک واقعیـت تاریخـی نمـی توان انتظار داشت که                   

 بر این، همیشه تغییر عالوه. قضـاوت به تمامیت با واقعیت انطباق داشته باشد   
. شـرایط زمانـی، امکان ادراک موقعیت زمینه ای یک حادثه را ضعیف می کند               

همچنیـن، بـا گذشـت زمـان رویکردهای جدیدی حادث می شود که در واقع                
 .گذشته را در چارچوب مالحظات حال بررسی و ارزیابی می کند

چه باید کرد؟   فارغ از این مالحظه، برای دستیابی به علل وقوع یک حادثه            
اساسـاً آیـا امکـان ادراک صحیح ریشه های علل وقوع یک حادثه وجود دارد؟                

مشکل «: پرفسـور جـان  لوئیس گلدیس استاد و نظریه پرداز تاریخ معتقد است        
اصـلی نظـریه پردازان این است که نمی دانند با مسئلۀ حدوث یا احتمال وقوع                

 نمی توان دانست که یک     هرگز«:  وی سپس می گوید    ».چگونـه بـرخورد کنـند     
حادثـه یـا رخـداد، یا یک اتفاق ناگهانی، یا تالقی و همزمانی دو جریان کامالً                 
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 6».نامرتبط، چه زمانی نتایج غیرمنتظره ای به بار خواهند آورد
بـرپایۀ این توضیح می توان به این نتیجه رسید که تاریخ در هر دوره ای به                 

ه آن متفاوت است و لذا در بررسی        نحو خاصی در جریان است و نیروی محرک       
 باید توجه داشت حوادث متأثر از مالحظات و عوامل متفاوتی  "امکـان وقـوع   "

اسـت کـه در برخـی مواقـع ادراک تمامـی آنهـا دشوار است و برداشت ها نیز                    
 .ممکن است با تغییر موقعیت ها تغییر کند

ویکردهای بـا این توضیحات، به نظر می رسد در بررسی وقوع جنگ، باید ر             
اگر پیش از این، اصلِ وقوع      . جدیـد و اوضـاع کنونـی مـورد توجـه قـرار گیرد             

جـنگ در چـارچوب دیدگـاه هـای خـاص سیاسی و اعتقادی تفسیر و تحلیل                 
مـی شـد و مورد پذیرش افکار جامعه قرار می گرفت، امروز به دالیلی، از جنبۀ                 

نگ است،   جلوگیری از وقوع ج    "امکـان پذیری  "دیگـری کـه بیشـتر بررسـی         
 .موضوع مورد توجه قرار گرفته است

برای پاسخ به پرسش ها و ابهاماتی که در این زمینه به وجود آمده است با                
می توان مانند   .  گزینه های متفاوتی وجود دارد     "روش بررسی "توجـه بـه نـوع       

گذشـته بـا تأکید بر تحلیل و نظریاتی که وجود داشته و دارد و ادراکی که از                  
رسش وجود دارد مجدداً گذشته را مورد تأکید قرارداد و به نفی            ماهیـت این پ   

با این روش چه چیزی حل خواهد شد؟        . پرسـش و پرسـش کنندگان پرداخت      
بـه نظـر می رسد این روش تنها در چارچوب مجادالت سیاسی، سودمند واقع               
مـی شـود و در بررسـی تاریخـی  بـی حاصل و زیان بخش است؛ زیرا واقعیات و                     

ته در درون رخدادهای تاریخی در بستر مناقشات سیاسی مدفون          حقـایق نهف  
 .یا تحریف خواهد شد

بنابرایـن با تأکید بر تعهد به حقایق تاریخی و احترام به افکار و پرسش ها،                
بـه ویـژه نسـل جوان، به نظر می رسد باید با بازبینی مجدد و از زاویۀ پاسخ به                    

شرایط زمینه ساز جنگ را بررسی      امکان پذیری ممانعت از وقوع جنگ، مجدداً        
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در ایـن بازبینـی، بررسـی علـل وقـوع جنگ و سپس نتیجه گیری برای                . کـرد 
اجتـناب پذیـری یـا اجتـناب ناپذیـری آن مـورد توجه نیست؛ بلکه نحوۀ وقوع                  
جـنگ، بـه صـورت تدویـن حـوادث و روندها در یک بررسی تاریخی، مدنظر                 

ارچوب مناسبات ایران و    بـه ایـن ترتیـب که موضوع وقوع جنگ در چ           . اسـت 
عـراق و در بسـتر موقعیت زمانی، با بررسی رخدادها و وقایع، مورد توجه قرار                
خواهـد گرفـت و در ایـن مسـیر قضـاوت نهایـی بـر عهده خوانندگان محترم                

به عبارت دیگر پس از اتمام این بررسی نتیجه گیری به           . گذاشـته خواهـد شد    
ــن     ــد و ای ــد ش ــپرده خواه ــترم س ــندگان مح ــش   خوان ــاً پرس ــا اساس که آی

 پرسشی صحیح و اساسی است یا اینکه مسائل میان          "اجتناب ناپذیری جنگ  "
ایران و عراق به لحاظ تاریخی از چنان وسعت و عمقی برخوردار است که باید              

 پرسش های اساسی به تناسب آن طرح شود؟
 : فصل زیر را داراست4با اهتمام به بررسی نحوۀ وقوع جنگ، کتاب حاضر 

 بررسی نظریه های موجود در زمینۀ وقوع جنگ:  اولفصل
در ایـن فصـل بـا توجـه بـه ایـنکه محـور ثقـل بحـث پاسـخ بـه پرسش                        
اجتـناب پذیری جنگ است و با فرض اینکه ما با یک نظریه دربارۀ علت وقوع                
جـنگ روبـه رو هستیم؛ لذا مفهوم و کارکرد نظریه برای تبیین جایگاه و تأثیر                

عالوه بر این، نظریه های موجود . دیده ها لحاظ شده استآن در فهم و ادراک پ
در مـورد علـل آغـاز جنگ در مبحث روابط بین المللی و گونه شناسی جنگ و      
مشـکالت و نارسـایی هـای بررسی با روش علّی و به صورت تک علّتی بررسی                 

 .شده است
 بررسی نظریه ها دربارۀ علت آغاز جنگ ایران و عراق: فصل دوم

ل نظـریه هـای موجود دربارۀ علت آغاز جنگ ایران و عراق از              در ایـن فصـ    
عالوه . دیدگـاه نظریه پردازان و تحلیلگران جمع آوری و توضیح داده شده است    

بـر ایـن، نظـریات ایران و عراق از موضع مسئوالن و مراکز و نهادهای رسمی                 
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 .تبیین شده است
 و به ویژه    1970 تجزیه و تحلیل مناسبات ایران و عراق در دهۀ        : فصل سوم 
  الجزایر تا پیروزی انقالب1975انعقاد قرارداد 

برخـی از اخـتالفات مـرزی ایران و عراق جنبۀ تاریخی پیدا کرده است و                
 و  1958ریشـه در سده های قبل دارد اما با کودتای نظامی در عراق در ژوئیۀ                

ر ایران  تغییر ماهیت نظام سیاسی حاکم بر این کشور و متقابالً تحوالتی که د            
صورت گرفت و نقش جدید ایران در منطقه به عنوان متحد استراتژیک امریکا             

، مناسبات دو کشور ایران و عراق را    1970و حـافظ مـنافع این کشور در دهۀ          
در سـایۀ فضـای حـاکم بر منطقه و دو کشور و دیگر متغیرها تحت تأثیر قرار               

 سرانجام انعقاد قرارداد    داد و رخدادهای نظامی ـ امنیتی به درگیری نظامی و         
در ایـن زمینه و به ویژه دربارۀ اختالفات تاریخی دو           .  الجزیـره انجامـید    1975

کشـور ایـران و عـراق، تا کنون مطالعات و بررسی های مختلفی صورت گرفته                
اسـت و نظـر بـه اهمیـت و تأثـیر ایـن تحوالت بر مناسبات ایران و عراق در                     

روزی انقالب اسالمی در ایران، لذا در فصلی        روندی تاریخی و به ویژه پس از پی       
 .جداگانه هر چند به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت

بررسی تأثیر پیروزی انقالب در سطح منطقه و در مناسبات          : فصـل چهارم  
 ایران و عراق، و ایران و امریکا

پـیروزی انقـالب اسـالمی در ایـران بـا سـقوط شاه و برقراری نظام جدید         
با ماهیت دینی و انقالبی در ایران تمامی معادالت و مناسبات منطقه            سیاسی  

را، که پس از یک دهه شکل گرفته بود، دستخوش تغییر نمود و انرژیی جدید 
دگرگونـی در موازنۀ نظامی و پیدایش خأل قدرت در منطقه و            . را ایجـاد کـرد    

 پــیامدهای آن و اتخــاذ راهــبردهای جدیــد در قــدرت هــای بــزرگ جهانــی و
قـدرت هـای مـنطقه ای، بـه ویـژه عراق، زمینه های تنش و مناقشاتی را فراهم                   
سـاخت کـه نـه تـنها به تجاوز عراق به ایران و بعدها به کویت انجامید؛ بلکه                   
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با این  . همچـنان مـنطقه را از یـک نظـام امنیتـی منسجم بی بهره می ساخت                
انه همچنان  توضـیح مشخص می شود منطقۀ خلیج فارس و تا اندازه ای خاورمی            

در . در سـیطره پـیامدهای پیروزی انقالب اسالمی در ایران بوده و خواهد بود             
بسـتر ایـن تحـوالت، تعـامالت و مناسـبات ایران و عراق، و ایران و امریکا در                   
مقایسـه با دهۀ قبل دچار دگرگونی شد که ابعاد آن در این فصل توضیح داده      

 .خواهدشد
حدفاصل پیروزی انقالب تا شروع جنگ      بررسی مناسبات ایران و عراق در       

 تا فروردین 1358، از آبان سال 1358سـه دورۀ پـیروزی انقالب تا آبان سال          
 را در بر    1359 شهریور سال    31 تـا    1359 و از فروردیـن سـال        1359سـال   

مناسـبات ایـران و عـراق، در حدفاصل پیروزی انقالب اسالمی در             . مـی گـیرد   
 ماه 20 به مدت 1359 شهریور سال 31  تا آغاز جنگ در 1357بهمـن سـال     

 ماه اول، یعنی تا تصرف سفارت       10در  . تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار گرفت     
 رژیم عراق به شدت بحران و ناامنی در مرزهای          1358امـریکا در آبـان سـال        

مشـترک دو کشـور را، بـه ویژه در مناطق مرزی کردستان و خوزستان، دنبال                
ـ      . مـی کـرد    یز، جابـه جایـی قـدرت بـا حـذف حسن البکر و           در داخـل عـراق ن

در این مرحله عراق، با     . جایگزینـی صـدام و سـرکوبی شـیعیان صورت گرفت          
تکیه بر عناصر وابستۀ داخلی خود، تجزیۀ خوزستان را پی گیری می کرد که با               
شکسـت آن و مـتقابالً تحول اساسی در مناسبات ایران و امریکا در آبان سال                

 ماه دوم، به نظر می رسد       5در  .  نیز دستخوش تغییر شد    ، راهـبرد عراق   1358
عراق برخالف مرحلۀ اول که با تکیه بر اوضاع داخلی ایران به دنبال استراتژی              
تجـزیۀ خوزسـتان بود، با تغییر اوضاع بین المللی و منطقه ای و تحوالت داخل                
ایـران اســتراتژی جدیـدی را دنــبال  کـرد کــه در چـارچوب مــنافع امــریکا و     

شورهای منطقه قابل تفسیر بود و می توانست زمینه های حمایت از عراق در              ک
عـراق در این مرحله، در پی کسب آمادگی         . جـنگ بـا ایـران را فـراهم سـازد          
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 مـاه سـوم، به موازات ناامیدی امریکا از آزادی گروگان ها و              5در  . نظامـی بـود   
ملیات طبس و   قطـع رابطه با ایران، انجام ع      : اتخـاذ روش هـای جدیـد، مانـند        

کودتـای نوژه، عراق آمادگی نظامی خود را برای حل تمامی اختالفات با ایران              
امریکایی ها با ادراکی که از شرایط جدید        . بـا اسـتفاده از زور، رسماً اعالم کرد        

داشـتند در مسـیر بهـره بـرداری از عراق حرکت کردند و رژیم عراق نیز برای                  
تداوم این  .  امریکا و همسو با آن آماده شد       اقدام علیه ایران در چارچوب منافع     

 .روند زمینه های تجاوز عراق به ایران را فراهم ساخت
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 مفهوم و کارکرد نظریه  
 نظریه ها در بررسی علل وقوع جنگ  

 گونه شناسی جنگ  
 نقد روش شناسی بررسی علل وقوع جنگ  
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 سال و همچنین تأثیر     8وقـوع جـنگ ایـران و عـراق و تـداوم آن بـه مـدت                  
ل گـیری رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی در داخل کشور و           پـیامدهای آن بـر شـک      

. مـنطقه، دامـنۀ تحلیل و نظریه پردازی جنگ ایران و عراق را گسترش داده است            
 سال جنگ   8ایـن نظـریه پـردازی هـا همزمان با وقوع جنگ، آغاز شد و در طول                  

و به ویژه پس از تجاوز عراق به        ) 1367سـال   (ادامـه یافـت و پـس از خاتمـۀ آن            
تحلیل و نظریه پردازی    . ، ابعاد نسبتاً جدیدتری به خود گرفت      )1369سال  (ت  کوی

 و همچنیـن عوامـل مؤثـر بـر ادامـه و نحـوۀ خاتمـۀ آن با                   "علـل آغـاز جـنگ     "
در ایـن میان، برخی از رخدادهای       . رویکـردهای متفاوتـی صـورت گرفـته اسـت         

 ای اشغال  در سطح منطقه  . خارجـی و داخلـی نـیز بـر ایـن روند تأثیر گذاشته اند              
 با ضرورت تخریب توان ∗کویـت توسـط عراق، ماهیت جنگ امریکا و متحدان آن          

 "کشیدن دندان تهاجمی عراق   "نظامـی عراق براساس نظریۀ کیسینجر مبنی بر         
سـبب شـد خصـلت توسـعه طلبـی رژیـم عراق و تمایل آن به ایجاد بی ثباتی در                     

سیم چهرۀ رژیم عراق و     مـنطقۀ خلیج فارس به یکی از محوری ترین مفاهیم در تر           
این روند، همراه با اعالم دبیرکل وقت سازمان ملل         . شخصـیت صـدام تبدیل شود     

ــی         ــد یکــ ــب شــ ــران، موجــ ــه ایــ ــراق بــ ــاوز عــ ــر تجــ ــی بــ  مبنــ
                                                                 

 .له عراق به شکل گیری ائتالفی بین المللی به رهبری امریکا انجامید اشغال کویت به وسی∗
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از مهم ترین عوامل روانی و حقوقی مؤثر بر ادامۀ جنگ ایران و عراق و مواضع                
تر، در  ایـن موضوع پیش     . ایـران بـرای خاتمـۀ جـنگ روشـن و آشـکار شـود              

چـارچوب ضـرورت هـای حمله به عراق و آزادسازی کویت به رهبری امریکا و                
مـتحدان او صـورت گرفت، ولی آثار مهمی را در اثبات حقانیت مواضع ایران،               

و تغییر مواضع کشورهای    ) و حتی داخل کشور   (اقـناع افکـار عمومـی جهـان         
 برای ساماندهی   تالش امریکا و اروپا نیز،    . مـنطقه نسـبت به ایران در برداشت       

اوضـاع مـنطقه براسـاس جـنگ بـر ضـد رژیـم عراق، منطقۀ خلیج فارس و تا            
انـدازه ای جـنگ ایـران و عـراق را تحـت تأثـیر قرار داد و به همین دلیل هم                      
اکـنون مسـائل جنگ ایران و عراق تا اندازه ای در محاق فراموشی قرار گرفته                

اسبات ایران و عراق، در     اسـت و تـنها به مناسبت سالگرد جنگ، یا بررسی من           
با این توضیح جنگ ایران و      . زمـان بهـبودی یـا تشنج، مجدداً لحاظ می شوند          

عـراق، براسـاس رویکـرد مـنطقه ای، به حادثه ای تاریخی تبدیل شده است و                 
آنچـه بیشـتر در کـانون توجهـات قرار دارد جنگ متحدین به رهبری امریکا،                

 عراق با تکیه بر ضرورت کنترل و        مسـائل جـاری عراق و چشم اندازهای آیندۀ        
 .مهار و احتماالً حذف صدام است

گـر چه در داخل کشور تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برجسته ای             
صـورت گرفـته اسـت و در حدفاصل اتمام جنگ با عراق تاکنون، راهبردهای               
توسـعۀ اقتصـادی و سیاسی رویکردهای کلی نگرش به جنگ را کامالً متحول      

ست؛ همچنان مسئلۀ جنگ ایران و عراق و پیامد های آن، عرصه های       سـاخته ا  
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی را در کمند خود قرار داده است و به نظر  

چنان که طی دهۀ گذشته در      . مـی رسـد کـم و بیش تا چندین دهه ادامه یابد            
  سال دفاع8داخـل کشـور برخالف رویکرد بیرونی، مسئلۀ جنگ و ارزش های       

مقدس و دستاوردهای آن، همچنان کانون الهام رفتارهای سیاسی، فرهنگی و           
 اجتماعـــی و نقطـــۀ ثقـــل نقـــد سیاســـت هـــا، تصـــمیمات و رفـــتارهای  
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 .مسئوالن نظام جمهوری اسالمی در دهۀ اول انقالب بوده است
ارائـۀ تحلـیل و نظریه  دربارۀ علل وقوع جنگ برخالف رویکردهای کلی به           

ه ای دستخوش تغییر شده است، کماکان همانند گذشته         جـنگ، کـه تـا انـداز       
اسـت و به جز چند کتاب و مقالۀ محدود هیچ گونه بررسی نظری عمیقی در                

تحلیل ها و نظریات موجود، متأثر از مطالعاتی        . ایـن بـاره صـورت نگرفته است       
 یا در منابع    ∗اسـت کـه در ریشـه یابـی اخـتالف ایـران و عـراق صورت گرفته                 

 کـتاب، مقاله یا رسانه منعکس شده و در داخل، مورد استناد       خارجـی اعـم از    
بــه همیــن دلــیل نــیز، پیشــرفت . محققــان و تحلــیلگران قــرار گرفــته اســت

محسوسـی در ایـن زمیـنه  مشـاهده نمی شود؛ به عبارت دیگر، روش و منطق           
بررسی علل آغاز جنگ تغییر نامحسوسی داشته و تنها مسئلۀ قابل توجه ارائۀ             

 جنگ است که از نظر منابع و استدالل هنوز نظریه ای "تناب پذیریاج"نظریه 
 .علمی و مستحکم و به دور از مالحظات و اغراض سیاسی، تلقی نشده است

همچنیـن بررسـی های انجام شده براساس منابع دست اول اعم از سند یا               
گفـت وگو با مسئوالن ایران، عراق یا در سطح بین المللی و منطقه ای پیشرفت                

در تعامل میان روش و منطق تفکر و نگرش دربارۀ          . محسوسـی نداشـته است    
جـنگ و دسـتیابی بـه منابع دست اول و جدید گام جدی و عمیقی برداشته                 

 .نشده است؛ ولی ظاهراً، با گذشت زمان روشن خواهد شد
بـا ایـن حـال، تحلـیلگران و نظریه پردازان خارجی و داخلی جنگ ایران و                

ل وقـوع آن را، در چارچوب تئوری هایی با منابع و دالیل      عـراق و بـه ویـژه علـ        
مـتفاوت، بررسـی مـی کنـند؛ بـه عـبارت دیگر واقعیات جنگ ایران و عراق و                   

حال . حقایق نهفته در آن براساس نظریه های متفاوت ادراک و تحلیل می شود            
                                                                 

 نوشتۀ  ریشه های اختالف ایران و عراق بررسـی ایـن موضـوع در کتاب تحلیلی و ارزشمند      ∗
 .اصغر جعفری ولدانی به خوبی بازتاب یافته است
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 مسائل جنگ   ∗بـا ایـن توضـیح اجمالـی، و اهمیت و نقش نظریه ها در تبیین               
ــران و  ــریۀ       ای ــارچوب نظ ــراق در چ ــران و ع ــنگ ای ــاز ج ــل آغ ــراق، عل ع

این اقدام در واقع نوعی کالبد شکافی       .  بازنگـری مـی شـود      "اجتـناب پذیـری   "
مفهوم "به این منظور، ابتدا     . ذهنـیات موجود درباره جنگ ایران و عراق است        

 و سـپس نظریه های موجود دربارۀ علل آغاز جنگ  بررسی             "و کارکـرد نظـریه    
 .دخواهد ش

 
 مفهوم و کارکرد نظریه ها

 هستند که سرنوشت ∗∗جنگ ها و انقالب ها، برجسته ترین پدیده های اجتماعی         
برای شناخت این   . اجتماعـی جوامـع انسـانی را دسـتخوش تغیـیر مـی کنـند              

پدیده ها چه باید کرد؟ و اساساً آیا این گونه پدیده ها را می توان شناخت؟ علت 
دازی در حـوزه علـوم اجتماعـی به معنای عام           و ضـرورت تبییـن و نظـریه پـر         

 چیست؟
ظهــور و بــروز حــوادث و پدیــده هــای اجتماعــی بدیــن معــنا اســت کــه  
مجموعه ای از رخدادهای پراکنده تحقق یافته و در نهایت روند جدیدی ایجاد             

چگونه باید این گونه پدیده ها      . مـی کـند که جایگزین وضعیت پیشین می شود         
 ی شخص و جامعه بررسی کرد؟را از دیدگاه رفتارها

                                                                 
 .ت آغاز جنگ ایران و عراق اس"چگونگی" و "چرایی" منظور از تبیین، پاسخ به ∗

 )1/11/1380گفت وگوی اختصاصی نویسنده با مصطفی زهرانی، (

 دربارۀ ویژگی های پدیده اجتماعی و       جامعه شناسی جنگ   سید مهدی آقاپور مؤلف کتاب       ∗∗
ویژگی های پدیده اجتماعی یا دفاع را می توان         : انطـباق آن بـا دفاع مقدس بر این نظر است          
یه های عمقی و سطحی و داشتن بار ارزشی در          در عینـی بـودن، اجباری بودن و نیز وجود ال          

پدیده اجتماعی  "در مورد دفاع مقدس ایران باید آن را         . بیـن گـروه هـای اجتماعـی دانست        
 )6، ص 25/5/80روزنامۀ  حیات نو، ( . محسوب کرد"تام
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هـرگونه مواجهـه انسانی با واقعیات خارجی، اعم از پدیده های اجتماعی و              
. طبیعـی، در واقـع بـرخورد عقلـی، بـا عـالم عینـی و تبیین منطقی آن است               

تبییـن، به معنای آشکارسازی پیچیدگی های مسئله مورد نظر و رفع ابهامات              
نخست، : ند کار صورت می گیرد    بـه همیـن دلیل در تبیین، چ       . موجـود اسـت   

. علـت وقایع بیان می شود و سپس، ارتباط وقایع با یکدیگر نشان داده می شود  
اگر میان عقل ما یعنی     . در مقام تبیین، فهم حادثه با عقل امکان پذیر می شود          

 1.محتوای ذهنی ما و عالم خارج منافاتی باشد، منجر به ایجاد پرسش می شود
 ذهنـی و جهـان عینی نشان می دهد که اوالً فهم             ایـن برداشـت از جهـان      

همچنین، . حـوادث و رخدادهـا بـدون تبییـن آنها در ذهن، امکان پذیر نیست              
ادراک و برداشت ها در تعامل ذهن با جهان عینی، به دلیل تفاوت ساختارها و               

فرضاً در  . محـتوای ذهنی می تواند متفاوت و همواره دستخوش دگرگونی شود          
اسـالمی، مارکسیسـتی یا لیبرالیستی، برداشت های واقعیات         چـارچوب تفکـر     

اجتماعـی یکسـان نیسـت؛ به همین دلیل ادراک از موضوعات واحد در زمان               
به عبارت دیگر، هر    . حـال بـا برداشـت هـای پدیده های تاریخی متفاوت است            

تبییـن و نظـریه ای نگـرش خاصـی نسبت به رخدادها به وجود می آورد و در                   
 تبییـن رخدادهـا در چـارچوب نظریه های متفاوت دید ما را          اصـل تفسـیر یـا     

 2.نسبت به آن رخداد دگرگون می کند
حـال بـا پذیـرش فرایـند عقالنی شناخت پدیده های عینی در عالم ذهن،                

 در کــتاب . نقــش و کارکــرد فرضــیه و نظــریه تــا انــدازه ای روشــن مــی شــود
 نظریه و کارکرد آن     نظـریه هـای مـتعارض در روابط بین الملل دربارۀ ضرورت           

 :آمده است
در هـر رشـتۀ علمـی، برای درک پدیده ها و اندیشه  دربارۀ روابط درونی میان                «

آنهـا، هدایـت پـژوهش و، بـه عـنوان هـدف سودمند بالواسطه تری که در علوم                    
اجتماعـی مطـرح اسـت، بـرای ارائۀ سیاست گذاری های درست و معقول، وجود         
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ظریه ابزار فکری است که به ما کمک می کند            در واقع ن   3.نظـریه ضرورت دارد   
 نظریه   …. تا دانسته های خویش را سازمان دهیم و سؤاالت مهمی مطرح سازیم           

4».چارچوبی برای ارزشیابی توصیه های سیاست گذارانه ای به دست می دهد  

روزنـا، از نظـریه پـردازان روابـط بین الملل، اصرار دارد که نظریه پرداز باید                 
ود نظمی بنیادین در امور بشری و عدم وقوع تصادفی امور باشد و            قـائل به وج   

فـرض کـند که می توان علل امور، حتی به اصطالح، علل رفتار غیرعقالیی، را                
 روزنا، تلویحاً به این موضوع اشاره دارد که تشتت          5.به نحو عقالیی توضیح داد    

دها نیست؛  حـوادث زندگی بشر به معنای نبود ارتباط منطقی میان این رخدا           
بلکـه نظـریه پـرداز بـاید ایـن شرط را بپذیرد که وقوع رخدادها از یک نظم و                    

شـاید بـه همیـن دلـیل است که در مورد مصداق             . مـنطق پـیروی مـی کـند       
هر کس که می کوشد تا از دل ناهماهنگی         ": نظـریه پـردازی بـیان شـده است        
یدادهای  را به دست آورد که براساس آن، رو        ∗ظاهـری صـحنۀ جهان، معنایی     

جـدا از هم، اموری تصادفی محسوب نشوند و بتوان آنها را در الگویی منظم و                
 6".هوشمند تبیین کرد باطناً یک نظریه پرداز است

نظریه پردازی در حوزۀ علوم اجتماعی و در برخورد با پدیده های اجتماعی،             
ر، ماکس وب . بـه معـنای روش تبیین پدیده ها، از رویۀ واحدی پیروی نمی کند             

جامعه شناس بزرگ، بر این باور است که فهم، در پرتو فرضیه ایجاد می شود و                
فرضـیه بـاید از امـتحان کامـیاب بیرون آید تا ما بدانیم درست فهمیده ایم یا                  

                                                                 
 در بررسی نسبت میان نظریه و       سیاسـت میان ملت ها    در کـتاب    " مـور گنـتا      . هـانس جـی    ∗

آیا واقعیات همان گونه که واقعاً هستند با تفسیری که          "ش می کند که     واقعـیات طـرح پرسـ     
به کار می برد هم خوانی دارد؟ آیا نظریه با واقعیت منطبق است؟             ) واقـع گرایـی   (ایـن نظـریه     

نظریه در اصل، جمع آوری داده ها و معنا بخشیدن به آنها از             ": وی سـپس نوشـته است که      "
 مشیرزاده، دفتر مطالعات سیاسیترجمه حمیرا ( ".طریق برهان است

 )1، ص 1379و بیــن المللـی، چاپ دوم، تهران، 
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در صورتی که، وینچ . بـه همیـن دلیل می گویند وبر طبیعت گراست         . نادرسـت 
 نیازمند آزمون بعدی    معـتقد است فهم در پرتو فرضیه ایجاد نمی شود و هرگز           

او مـی گویـد مـا در علـوم انسـانی رخدادهای ویژه را زودتر از نظریه                  . نیسـت 
نخست، رخداد ویژه را می فهمیم و سپس نظریه را می سازیم؛ در             . مـی فهمـیم   

نخست، به نظریه پرداخته    . حالـی کـه در علـوم تجربـی جریان برعکس است           
 بنابرایــن، اگــر روش 7.یممــی شــود و در پــرتو آن رخــداد ویــژه را مــی فهمــ 

نظـریه پـردازی مـتأثر از مکتـب پوزیتیویسـم و روش تحلـیل و فهم اثباتی یا                   
طبیعت گرا باشد فرض را بر این می گذارد که پدیده های طبیعی، علتی دارد و                
بنابرایـن وقـوع پدیـده های اجتماعی نیز، تابع قوانین است و نظریه پردازی در                

 در برابر این روش، مکتب      8انین جامعه است؛  ایـن مقوـله، بـه معنای کشف قو        
تفهمی وجود دارد که شیوۀ فهم مبتنی بر همدلی است که باید دلیل فاعالن               

 بدین معنا که برای فهم باید خود را جای فاعل قرار            9.را مـورد توجـه قرار داد      
کالیـنگ وود، مـورخ و دانشـمند علوم ماوراءالطبیعه، دربارۀ فهم حوادث             . داد

.  روش تفهمی اظهار می دارد که نمی توان قوانین را دستاویز قرار داد      تـاریخ بـا   
و برای فهم آنها .  ما در تاریخ با رفتارهایی معنادار روبه رو هستیم": او می گوید

 10".باید خود را به جای فاعل های تاریخی قرار داد
ز اگوسـت کنت، مبدع واژۀ جامعه شناسی، بر این باور بود که همۀ علوم و ا             

جملـه جامعه شناسی، چارچوبی منطقی و روشی مشترک دارند و تمامی آنها،             
او . در پی کشف قانون های جهانی حاکم بر پدیده های ویژۀ رشتۀ خود هستند             

اعـتقاد داشت که با کشف قانون های حاکم بر جامعۀ بشری، خواهیم توانست               
ای جهان  در سرنوشـت خـود تأثـیرگذار باشـیم و علـم، امکـان مهار رویداده               

توانایی پیش بینی،   "گفتۀ مشهور وی که،     . طبیعـی را بـرای مـا فراهم می کند         
 امیل دورکیم نیز، در     11. این ایده را تشریح می کند      ".توانایـی مهارگـری است    

 اظهار داشته است که باید با پدیده های       "قواعـد روش جامعه شناختی    "کـتاب   
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ر کتاب خود پس از نقد و        گیدنز، د  12.اجتماعـی، همانـند اشـیا بـرخورد کرد        
بررسـی ایـن نظریه ها توضیح می دهد که اگر فعالیت اجتماعی را مجموعه ای                 
مکانیکـی از رویدادهـا بدانـیم کـه بـا قانون های طبیعی تعیین می شوند؛ هم                  
گذشـته را به درستی درک نکرده ایم و هم دربارۀ درک چگونگی تأثیر واکاوی       

 او مفهــوم 13.ود کامــیاب نــبوده ایــمجامعــه شــناختی در آیــندۀ احتمالــی خــ
جامعـه شناسـی بـر مبنای علوم طبیعی را مخالف با شیوه های تفکر می داند و                  

ناگزیریم از  "گیدنز در کتاب خود اظهار می دارد ما         . سعی در رد این باور دارد     
به سادگی ادعا می شود جامعه شناسی و تاریخ         ] در آن [مـرزی فراتـر رویم که       

 …از یکدیگر تشخیص ناپذیرند   ) ییم علوم اجتماعی و تاریخ    یـا درست تر بگو    (
بـاید درک کنـیم کـه چگونـه تاریخ، با دخالت ها و کشمکش های بشر ساخته           
شـده اسـت و همزمان، هم انسان ها را می سازد و هم نتایجی را به بار می آورد        

 14.که بشر نه در نظر دارد و نه پیش بینی می کند
یدنز نیز تحت تأثیر آن قرار دارد، تأکید اصلی بر          برابر نظریۀ تفهمی، که گ    

. فهـم اعمـال از طریق فهم نیت ها است و باید خود را به جای فاعالن قرار داد       
ریمون آرون نیز در این باره گفته است که برای فهم نیات و انگیزه های تعیین 

 به سخن دیگر  . کنـندۀ هـر عملی، باید آن را در بافت تاریخی اش بررسی کرد             
او در جایی    15.باید زمینۀ اخذ تصمیم را شناخت تا بتوان آن تصمیم را فهمید           

مورخی که رویدادهای جنگ جهانی     "دیگـر دربارۀ وظیفۀ مورخ مثال می زند         
دوم را بررسـی مـی کـند باید تالش کند تا دنیای ذهنی، انگیزه ها و نیت های                   

ت جنگ را رقم زده     سیاسـتمدارانی را دریابد که تصمیم گیری هایشان، سرنوش        
 ویلـیام دری، استاد کانادایی فلسفه، نیز بر آن باور بود که در توضیح             16اسـت، 

رویدادهـای انسـانی باید به انگیزه ها و نیت ها توجه داشت؛ و بر همین اساس                 
توضیح پدیده های   . توضـیح تاریخـی بـا توضـیح فیزیکـی تفاوت پیدا می کند             

ــیزه هــای کســا   ــی کشــف انگ ــه معن ــیر ماجــرا  انســانی ب ــه درگ  نی اســت ک
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حال . در چنیـن باوری عمل بر اساس هدف فاعل سنجیده می شود           . بـوده انـد   
آنکـه در مکانـیک، سـقوط جسـم براسـاس هـدف یـا انگـیزۀ سـقوط تعریف                    

 17.نمی شود
البـته بـه همـان مـیزان کـه روش طبیعت گرا، همانند اشیاء کاستی دارد،               

ا موانع و محدودیت های زیادی      روش تفهمـی نـیز، بـه ویـژه در فهـم تـاریخ، ب              
فهـم حوادث و رخدادها با تکیه بر فرضیات و نظریه ها، به یک              . مواجـه اسـت   

این اقدام از یک سو منجر به ظهور        . معـنا لـباس بر قامت وقایع پوشاندن است        
نظـریه های متفاوت دربارۀ موضوعات واحد می شود؛ ولی از سوی دیگر ممکن              

 مفروضـات یـک نظریه درباره واقعه ای         اسـت نسـبت کـامل و روشـنی مـیان          
. اجتماعی یا تاریخی با حقایق نهفته در ماهیت آن پدیده، وجود نداشته باشد            

به عبارت دیگر، در عین حال که کاربرد فرضیه و نظریه اصول و روشی علمی،         
رایـج و تـا اندازه ای اجتناب ناپذیر است و تبیین و تحلیل پدیده ها و همچنین                  

ـ      د آنهـا را امکـان پذیر می سازد؛ در بسیاری از موارد، واقعیات              پـیش بینـی رون
 شناخته می شود به  "واقعیـت " و آنچـه بـه نـام         18پیچـیده در تـئوری هاسـت      

بـه همین دلیل، شناخت حاصل از       . احـتمال زیـاد داللـت بـر واقعیـت نـدارد           
 "ضدروش" فایرابند در کتاب     ∗.تـئوری ها، کامل نیست و اعتباری نسبی دارد        

عتقد است که پدیده های اجتماعی ـ انسانی پیچیده تر از آن هستند که              خود م 
تئوری ها  . بتوان از منظر یک تئوری و روش واحد، آنها را تبیین و تحلیل کرد             

نخست، پدیده ها را در چارچوب تنگ نظری        . اساسـاً کارکـردی تقلیلـی دارنـد       
 خــود محصــور مــی کنــند و ســپس، از زاویــۀ خــاص و بــا پــیش فــرض هــا و 

                                                                 
 مصـطفی زهرانی، اعتقاد دارد که تئوری  همانند شمشیری دو لبه است؛ به این معنا که از                 ∗

یـک طـرف بـه طـبقه بندی اطالعات کمک می کند و از طرف دیگر سبب می شود بخشی از                     
 )1/11/1380ت وگوی اختصاصی با نویسنده، گف( .اطالعات نادیده گرفته شود
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پیش تجربه های مشخص آنها را تحلیل می کنند و در نهایت، بر یافته های خود               
جامـۀ تعمـیم مـی پوشـانند و بـر پیشـانی آنهـا، مهر جهان شمولی و مصرف                    

 19.عمومی می زنند
 

 ∗نظریه ها در بررسی علل وقوع جنگ
گـرچه بـه گفـتۀ هالسـتی نظریه پرداز روابط بین الملل، در چهار قرن اخیر در        

 ولی همان گونه که     20ط بین الملل علل جنگ موضوع کندوکاو بوده است؛        رواب
وی تأکـید مـی کـند هـنوز پاسخ به پرسش قدیمی چرا جنگ ها رخ می دهند                   

 در عیـن حـال، بـه نظـر مـی رسـد گسترش ادبیات جنگ با                  21.وجـود نـدارد   
ز نظـریه پـردازی درباره ریشه ها، علل و ساز و کارهای آغاز جنگ اساساً متأثر ا     

تغیـیر ماهیـت جنگ و به کارگیری سالح های جدید است که بخشی از ابعاد                
دستیابی بسیاری از کشورها به     .  جـنگ جهانی اول و دوم آشکار شد        2آن در   

 شهر هیروشیما و    2سـالح هـای هسـته ای و عـوارض ناشـی از بمـباران اتمی                 
 22نهاد، هزار کشته بر جای      100ناکازاکـی توسط نیروهای امریکا، که بیش از         

تصـورات موجـود درباره جنگ را تحت تأثیر قرار داد و چشم انداز وقوع جنگ                
این تحول با نوید آنکه می توان از جنگ         . اتمی بعدی را نیز غیرقابل تصور کرد      

 بر  23.حـذر کـرد تـا حـد زیـادی بـر استراتژی نظامی و تجاری تأثیر گذاشت                 
وقوع جنگ شکل   همیـن اسـاس تـالش هـای گسـترده ای بـرای جلوگیری از                

 :ریموند کوهن، نظریه پرداز روابط بین الملل، در این زمینه می نویسد. گرفت

                                                                 
 مصـطفی زهرانـی، اعـتقاد دارد کـه نظـریه هـای مـربوط به جنگ و صلح بیش تر ناظر بر                        ∗

موضـوع علـل جـنگ و طوالنـی شدن آن متمرکز می باشد و نسبت به موضوع خاتمه جنگ              
 .کمتر توجهی صورت گرفته و در این زمینه خأل تئوریک وجود دارد

 )1/11/1380صاصی با نویسنده، گفت وگوی اخت(
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 جنگ جهانی با ده ها میلیون تلفات جانی بوده ایم           2در قرن بیستم، که ما شاهد       «
و حاال نیز مواجه با خطر کشتار جمعی ناشی از سالح های هسته ای هستیم، طبیعی                

 مطالعـۀ سیاسـت بیـن الملـل به سؤاالت ذیل      اسـت کـه باالتریـن ارجحیـت در        
اختصـاص داده شـود کـه چگونـه می توان مخاصمات را کنار گذاشت، از جنگ                 

 24»اجتناب کرد و زمینه های همکاری را فراهم آورد؟

تحـول مفهومی و تغییر ادراکی درباره جنگ در وضعیتی صورت می گیرد             
اپذیر است و در    کـه پـیش از ایـن، تصـور مـی شـد کـه وقـوع جنگ اجتناب ن                   

و برای تکرار جنگ،    ) آرنولد توین بی  (چرخه های متناوب هر قرن، حتمی است        
بـاید آن قـدر زمـان بگـذرد که نسل جدید رنج ها و هزینه های جنگ قبلی را                    

 حتی در رویکرد کالزویتس به جنگ و        25).لوئیس ریچاردسون (فـراموش کند    
قدامی سیاسی نبود؛ بلکه ابزار  جنگ تنها ا"ابزار سیاست،"تعریف آن به عنوان   

 کالزویتس، با این 26.حقیقی سیاسی و ادامۀ گفتمان سیاسی به شمار می رفت  
علیرغم نظر وی، پس از بررسی ابعاد       . نظـریه، جـنگ را منطقـی مـی دانسـت          

 که می باید    27مخاطـره آمیز جنگ، تدریجاً جنگ رفتاری انحراف آمیز تلقی  شد           
 در صحنۀ سیاست، برای جلوگیری از وقوع آن         بـه جـای کاربـرد ابزاری از آن        

 .تالش کرد
در عیـن حـال، نظـریه پـردازی دربـارۀ ریشـه هـا و علـل جـنگ، با هدف                      

در حالی که برخی    . جلوگیری از وقوع آن، ناظر به مالحظات و فرضیاتی است         
 یا نگران 28از مـردم وقوع جنگ را متأثر از اوضاع و احوال تاریخی می دانستند            

 بودند؛ دانشمندان علوم سیاسی و      29ز جـنگ تصادفی یا ناخواسته     امکـان بـرو   
سایر نظریه پردازان کالن نگر تأکید داشتند که جنگ انتخابی آگاهانه و حساب            

 30.شده است و نه انفجاری بی تصمیم
جـوزف فـرانکل نـیز، در تعـریف مـنازعه مـی گویـد ملـت هـا یـا دولت ها                       

گر سازگارند و در اکثر مواقع، طرفین       کـنش هایی را انجام می دهند که با یکدی         
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منازعه در انتخاب منازعه یا جست وجوی جایگزینی مشارکت آمیز یعنی حل و   
 در واقع تأکید بر جنگ به عنوان تصمیمی         31.فصـل مـنازعه آزادی عمل دارند      

آگاهانـه و انتخابـی آزادانـه از فرضـیات بنیادیـن ایجاد امیدواری برای کسب                
ز وقـوع جنگ و نظریه پردازی در این خصوص است؛           موفقیـت در جلوگـیری ا     

زیـرا اگر چنین تصوری وجود داشته باشد که جنگ پدیده ای کامالً غیرمنظم              
و مسـتقل از هـر علیـت هدفـداری اسـت و تـابع هیچ احتمالی نیست باید از              

 به عبارت دیگر، گرچه جنگ ها تکرار می شود و           32.مطالعـه آن چشـم پوشـید      
 از جنگ   33دستاویزهای متفاوت منجر به بروز شکل خاصی      علـل یـا بهانه ها و        

مـی شود؛ ولی این عوامل بدین معنا نیست که جنگ پدیده ای نامنظم و بدون                
 :جونز در این زمینه می نویسد.والتر اس. علیت هدفدار باشد

رفتارهای : پـژوهش هـای علمـی مـربوط بـه جنگ بر زمینۀ مهمی استوار است               «
 قواعـدی دارند و می توان این گونه رفتارها را به صورت             سـتیزجویانه،  الگوهـا و     

اگـر ایـن فرضیه نادرست باشد و رفتار         . تشـخیص داد  ) نظـم دار  (سیسـتماتیک   
دوران جـنگ در هـر مـوردی شکل خاص و منحصر به فرد داشته باشد، در آن                  

 34».صورت این چنین پژوهشی بی ثمر خواهد بود

زی دربارۀ علل وقوع جنگ، ناظر بر       بـا توجـه بـه ایـنکه هرگونه نظریه پردا          
مناقشه ای سازمان یافته از     "تعـریف مفهـوم جـنگ اسـت لـذا جونز، جنگ را              

وی .  تعریف می کند   35"سـتیزه هـای عمـده مسـلحانه بین گروه های اجتماعی           
 : تئوری مربوط به علت جنگ را به ترتیب زیر برمی شمرد15سپس 
  عدم توازن قدرت؛-1
  تحول قدرت؛-2
  گرایی، جدایی  خواهی، وحدت طلبی؛ ملی-3
  داروینسم اجتماعی بین المللی؛-4
  اختالل در ارتباطات بر اثر برداشت نادرست؛-5
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  اختالل در ارتباطات بر اثر اشکاالت فنی؛-6
  رقابت تسلیحاتی و مسائل امنیت؛-7
  انسجام داخلی از طریق مناقشۀ خارجی؛-8
  های داخلی؛ مناقشۀ بین المللی از طریق کشمکش-9

  محرومیت نسبی؛-10
  تجاوزطلبی فطری و جامعه شناسی؛-11
  عوامل اقتصادی و علمی؛-12
  مجتمع نظامی و صنعتی؛-13
 ∗ محدودیت جمعیت؛-14
 36. خاتمۀ مناقشه با توسل به زور-15

بـر طـبق نظـریۀ هالسـتی نـیز، جنگ یکی از شیوه های متعدد به منظور                  
یر در مدت زمانی نسبتاً کوتاه و حل موضوعاتی         اعمـال نفـوذ و فشار برای تغی       

 37.اسـت که دیگر روش های حل و فصل اختالفات، توانایی انجام آن را ندارند              
حـال آنکـه علـت جـنگ در واقـع سـتیزش بر سر ارزش های خاص یا همان                    

 لوئیس  38.واژه ای اسـت که بیشتر افراد به کار می برند؛ یعنی بر سر موضوعات              
نازعه بـه همیـن موضـوعات اشـاره مـی کـند که منازعه،               کـوزر در تعـریف مـ      

مـبارزه ای بـر سر ارزش و مطالبۀ منزلت، قدرت و منابع نادر است، که در آن                  
هـدف هـر یـک از طرفیـن، خنثی کردن، صدمه زدن، یا نابود ساختن رقبای                 

 با این توضیحات باید روش و شیوه، به معنای توسل به زور و         39.خویـش است  
این موضوعات متنوع اند و     . ضـوعات مـورد اختالف منفک کرد      جـنگ را بـا مو     

حتـی برخـی از موضـوعات ثابت نیز در گذر زمان دستخوش تحول می شوند؛                
                                                                 

یکی از اهداف اسرائیل .  عوامل جغرافیایی هم، در ایجاد انگیزه  برای وقوع جنگ نقش دارد      ∗
 .در سه جنگ گذشته با اعراب تسلط بر منابع و سرچشمه های آب شیرین بوده است
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چرا که شاید   . ضـمن اینکه موضوعات نمی توانند به تنهایی منشأ جنگ باشند          
یـک موضـوع در یـک زمـان مـنجر به جنگ شده باشد ولی در شرایط دیگر                   

البته میان علت اصلی جنگ با      . کـردی را نخواهـد داشـت      چنیـن تأثـیر و کار     
در هر صورت جنگ    .  آن نـیز بـاید تفاوت گذاشت       40بهانـه هـا و دسـتاویزهای      

 کارکردهایی را ممکن می سازد که در هر جامعه        41بـه عنوان پدیده ای سیاسی،     
 و شاید یکی از مهم ترین علل جنگ 42بشـری از اهمیتـی اساسـی برخوردارند     

ین موضوع داشته باشد؛ زیرا آمادگی جوامع برای توسل به زور، از ریشه در هم
 جـنگ محسـوب می شود که یا با هدف کاهش تهدیدات، یا به    43علـل پـایدار   

ولی دولت ها باید توجه داشته باشند که        . مـنظور توسـعه طلبی انجام می گیرد       
ت  یا مالحظا  44. رخ داده است   "موضوعات"آیـا جنگ به دلیل به خطر افتادن         

 دیگری در آن تأثیرگذار است؟
بـا وجود اهمیت تئوری های مورد اشاره والتراس جونز، به نظر می رسد که               
در تـئوری هـای پانـزده گانـه، ترکیبـی از مسائل مختلف، به عنوان علت وقوع                  
جـنگ مطـرح شده اند فرضاً عدم توازن قدرت یا تحول قدرت بیشتر به تغییر                

شاره دارد، در صورتی که مناقشات مرزی و        شـرایط مـیان دو دولت یا کشور ا        
اختالفات تاریخی و عوارض جغرافیایی به معنای واقعی موضوعاتی هستند که           

با این تفاصیل،   . ممکـن اسـت در موقعیـت های خاص علت وقوع جنگ باشند            
 .برخی از این نظریه ها در ذیل بررسی می شوند

 ـ مناقشات مرزی

اریخی، ریشه و علل بسیاری از جنگ های        مناقشـات مرزی بر پایۀ اختالفات ت      
ریچارد اسکوفیلد، جنگ ایران و عراق را       . معاصر و پیشین را تشکیل می دهند      

مناقشـات مرزی حاصل روابط متشنجی است که        "براسـاس ایـن فـرض کـه         
"ممکن است در یک زمان معین بین دولت های کشورهای همسایه پیش آید            

 الجزایــر را یکــی از کــامل تریــن 1975وی قــرارداد .  بررســی کــرده اســت45
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معـاهدات مرزی رودخانه ای ذکر کرده و برای توضیح علت جنگ مجدد میان              
:  الجزایـر توسط عراق نوشته است      1975 کشـور و نـادیده گرفتـن قـرارداد           2
احـتماالً عـراق بـه این نتیجه، که به تدریج روشن شد نتیجۀ نادرستی بوده                «

قالب ایران، زمینه را برای اعادۀ شط العرب        اسـت، رسید که تحوالت ناشی از ان       
 وی سپس با اشاره به تجاوز عراق 46».فراهم ساخته است! به صاحب واقعی اش   

 کشور، پذیرش خط تالوگ توسط عراق را        2بـه کویـت و مناقشات مرزی این         
چنیـن تفسـیر مـی کـند که عوامل بیرونی، نقش تعیین کننده ای در این نوع                  

 47.ندمناقشات ایفا می  کن
نخست، . بـا توضـیح اسکوفیلد در واقع سه مسئلۀ جداگانه مطرح می شود            

مناقشـات مـرزی که منجر به جنگ شد و سپس، معاهده ای مرزی که پس از            
 کشـور منعقد شد و مسئلۀ سوم تغییر         2وقـوع جـنگ بـرای حـل اخـتالفات           

دیده شـرایط با وقوع انقالب اسالمی ایران و تأثیر آن بر تحریک مناقشات و نا              
البته، گر چه امروز    .  الجزایر توسط صدام حسین است     1975گرفتـن معـاهدۀ     

 را  1975اخـتالفات مـرزی میان دو کشور همچنان وجود دارد، عراق معاهدۀ             
 .قبل از اشغال کویت پذیرفت

موضوع قابل مالحظه در این میان، نقش معاهدات مرزی است که در یک             
بخشیدن به مناقشات می شود ولی در       زمـان چارچوب مورد توافق برای پایان        

 ریموند ∗.شرایطی دیگر به بهانه ای برای از سرگیری درگیری ها تبدیل می شود
 کوهـن در توضــیح ایــن موضـوع، بــر ایــن بــاور اسـت کــه معــاهدات ممکــن    

                                                                 
 پایان   جرج فریدمن، بنیانگذار مؤسسۀ استراتفور، معتقد است حالتی که هر جنگی در آن             ∗

هیچ جنگی نیست که به همۀ جنگ ها پایان بخشد و           . می یابد زیربنای کشمکش بعدی است     
 .کشمکش و جنگ بخش مستمری از وضعیت انسان به حساب می آید

  ترجمه حسن نورایی،"مقالۀ بهای ژئوپلتیک جنگ،(
 .)62، ص 1380ماهنامۀ آفتاب، شمارۀ هشتم، مهر 
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اسـت تغیـیر نکـند ولـی انـتظارات مـربوط به اعتبار آنها مدام در حال تغییر                   
 و تغییر در    49 زمان و تغییر اوضاع و احوال       عوامـل مختلفـی، مانند     48.هسـتند 

.  نقـش مهمـی در نادیده گرفتن معاهدات دارند         50کـادر رهـبری یـک دولـت       
هالسـتی در بررسـی نقـش معاهدات به نقل هانسباخ و واسکوئر اظهار داشته               
اسـت کـه معـاهدات نتـیجۀ جنگ را مشخص می کنند و نمایانگر تصمیماتی                

 ارزش ها را تخصیص می دهند و به این ترتیب،           هسـتند که به نحو مقتدرانه ای        
بسـیاری از موضوعاتی که باعث وقوع جنگ قبلی شده اند رفع می شوند و این                
انـتظار را بـه وجـود مـی آورنـد کـه طرفین تعهدات خود را انجام دهند؛ ولی                    
تـالش هـای بعـدی بـرای گریز از تعهدات، تالفی ها، تحریم ها و احتماالً جنگ        

 وی سـپس بـا وجـود کارکـردهای مثبت           51.توجـیه مـی کنـند     بعـدی را نـیز      
معـاهدات در رفع اختالفات پیشین و حتی پیش بینی موضوعات آینده و ابداع   

آنها تصریح می کند که در برخی موارد، توافق نامه های      با مقابله برای شیوه هایی 
در چنین  . بـزرگ صـلح، مبنایـی برای دوره های آتی منازعه و جنگ می شوند              

 52.واردی صلح خود، به عامل و باعث جنگ بعدی مبدل می شودم
 ـ تحول قدرت

 بـه معـنای مبارزه طلبی علیه وضعیت موجود با بسیج سریع             53تحـول قـدرت   
اجتماعـی و پیشـرفت تـوان اقتصـادی ملـی، که به هر حال در تحوالت ملی                  

 در. داخلـی ریشه دارد، یکی از نظریه های رایج برای توضیح علت جنگ است             
چـارچوب نظـریۀ  تحـول قـدرت به انقالب ها که اساساً وضع موجود را بر هم                   

با تأکید بر موضوع قدرت، نظریه های دیگری شامل         . می زند، نیز اشاره می شود     
. خـأل قدرت یا توازن قدرت نیز در چارچوب نظریۀ تحول قدرت پدید می آیند              

ایه قرار دارد که    فـرض اساسـی در نظـریۀ تحول، خأل یا توازن قدرت بر این پ              
وضـع موجود، که بر اساس مبانی مشخصی شکل گرفته است، دچار چالش و              

بر هم  : والـتراس جونز، در تعریف عدم توازن قدرت نوشته است         . تغیـیر شـود   
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خـوردن نـامطلوب موازنـۀ قـدرت در مـیان کشورها نگران کننده ترین حالت                
ن است جونز  چنان که روش   54.ممکـن و اصـلی تریـن عـامل بـروز جـنگ است             

موازنـۀ قـدرت را مطلـوب مـی پندارد و تغییر آن را نامطلوب و یکی از علل و                    
وی بر این باور است که با توازن        . اصـلی تریـن عوامـل بروز جنگ ذکر می کند          

قـدرت ارزش هـا تخصیص می یابد و تمایل یکی از طرفین برای تغییر و طرف                 
ر صورتی که می توان  مقـابل برای حفظ وضع موجود، موجب جنگ می شود؛ د          

 لوی همین مفهوم را به      . جک  اس   55.بـا نوعـی از تـوازن صـلح را حفـظ نمـود             
: گونـه ای دیگـر در چـارچوب نظـریۀ واقـع گـرایانه توضیح داده و نوشته است                  

به عنوان هدف اصلی ) تسلط(نظـریۀ موازنـۀ قوا فرض را بر اجتناب از هژمونی            
 .ست قرار داده ا56دولت ها و حفظ تعادل قوا

 ـ متقاعد ساختن به برتری قدرت

بر . مـتقاعد ساختن به برتری قدرت یکی دیگر از نظریه های علت جنگ است             
جنگ زمانی آغاز می شود که هر یک        «: همیـن اساس والتراس جونز می نویسد      

از دو طرف متخاصم تالش کند تا طرف مقابل را متقاعد سازد تا برداشت او را 
ر این توضیح، همان عاملی که می تواند موجب جنگ           براب 57»!از قـدرت بپذیرد   

در واقع ادراک از    . شـود بـه هـنگام جـنگ نیز می تواند منجر به مصالحه شود              
نقش مهمی در   ) شامل قدرت خود و دشمن    (قـدرت در نـزد طرفین متخاصم        

شـکل گیری مفهوم بازدارندگی، شروع، ادامه و حتی خاتمۀ جنگ دارد که در              
یر این ادراکات و تالش برای تحمیل آن بر طرف متقابل در            اینجا بیشتر به تأث   

در چارچوب این مفهوم و از منظری دیگر،        . شـروع جـنگ پرداخـته مـی شود        
مطابق با تعریف لوئیس کوزر دربارۀ ساز و کارهای شکل گیری منازعه، هنگامی 
رقابـت بـه مـنازعه تـبدیل مـی شود که طرفین بکوشند موقعیت خویش را با                  

قعیت دیگران تقویت کنند و مانع از دستیابی سایرین به اهدافشان           تخفیف مو 
 58.شوند و رقبای خویش را از دور خارج، یا حتی نابود سازند

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 45 بررسی نظریه ها  : جنگ .

 

 ـ ناتوانی در برقراری ارتباط

 به عنوان عامل بروز جنگ در نقطۀ مقابل نظریۀ          59ناتوانـی در برقـراری ارتباط     
باطات با تأثیر از عوامل مختلف،    در چارچوب این مفهوم ارت    .  پیشـین قرار دارد    

از جملـه نگـرش ایدئولوژیـک یـا برداشت های کلیشه ای، مخدوش می شوند و                 
حاکمیت چنین وضعیتی در مناسبات دو کشور   . ادراک مـتقابل از بین می رود      

پـیامدهای مـتفاوت و نـاگواری دارد کـه در یک روند می تواند منجر به وقوع                  
 هر موضع و رفتاری ضمن اینکه به طور         در فضـای عدم ارتباط،    . جـنگ شـود   

صـحیح تحلـیل و درک نمـی شـود مـی تواند منشأ سوءتفاهم و افزایش دامنۀ                  
در چنین فضایی حتی امکان     . خصومت و مناقشات با واکنش های جدید، شود       

بازدارندگـی نیز وجود ندارد؛ زیرا الزمۀ بازدارندگی برقراری ارتباط و اطمینان            
بنا به نوشتۀ جونز، در این زمینه . ی طرف مقابل می باشداز دریافت پیام از سو   

برداشت اهریمنی از   : مطالعـات مـتعددی بـه شـرح زیـر صـورت گرفته است             
دشمن، برداشتی مقتدرانه از خود، برداشتی اخالقی از خود، بی توجهی عمدی            
بـه رویدادهـا و نشانه های وخامت، بی تفاوتی نسبت به مشکالت طرف مقابل،               

ـ    ه نفـس بیش از حد نظامی، برداشت شخصی رهبر از خود، برداشت       اعـتماد ب
شخصـی رهـبر از ویژگـی های خود یا طرف مخالف، برداشت خاص از مقاصد                
دشمن، برداشت خاص از قدرت و توانایی های دشمن، اغراق در قدرت نظامی،             
کـم جلـوه دادن قدرت نظامی، برداشت های نادرست از عوامل فوق؛ در نهایت              

ر خاصی از پیام ها منجر می شود و برداشت های نادرستی را از مقاصد               بـه تعابی  
 60.طرف مقابل به وجود می آورد

 ـ انسجام داخلی از طریق مناقشه خارجی

به نظر  . انسـجام داخلـی از طریق مناقشه خارجی منشأ برخی از جنگ هاست            
پا در  مـی رسـد پشـتوانۀ ایـن نظـریه تا اندازه ای متأثر از تجربۀ جنگ های ارو                  

انسجام افراد ملت   "دوران شـکل گـیری نظام دولت ـ ملت بوده است، در واقع              
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 حتـی اگـر هـدف نباشد می تواند از           61"بـرای رویارویـی بـا دشـمن مشـترک         
در توضیح این نظریه، به سه جنگ خارجی بیسمارک         . پـیامدهای جنگ باشد   

که  بـرای یکپارچگـی ایـاالت آلمـان اشـاره مـی شود               1871 ـ   1866از سـال    
 البته  62.نمونـه ای کالسـیک از جـنگ های عمدی برای انسجام داخلی بوده اند              

ایـن نظـریه بـه رغم ظاهر مجاب کنندۀ آن تا کنون هیچ گاه به شکل قاطعی                  
 زیرا اگر در داخل کشور اختالف اعم از گروهی، قومی،           63.اثـبات نشـده اسـت     

رون مرزی می توانند    زبانی، مذهبی، یا طایفه ای وجود داشته باشد، اختالفات ب         
در هر  . رونـد اختالفات داخلی را تشدید کنند و منجر به منازعه داخلی شوند            

صورت حتی اگر در گذشته، با هدف ایجاد انسجام داخلی، برخی از کشورها یا 
دولـت هـا مـبادرت به جنگ کرده اند در دورۀ جدید با توجه به ماهیت جنگ،                  

 روند و سرنوشت جنگ و مهم تر از         تأثـیر وضـعیت داخلـی و افکار عمومی در         
همـه هزیـنۀ جـنگ، تالش برای ایجاد انسجام داخلی بر پایۀ جنگ با دشمن                
خارجـی، اقدامـی شکسـت خـورده اسـت و حتـی اگر به طور موقت منجر به                   
انسـجام داخلـی یـا ساماندهی اوضاع داخلی با سرکوب، شود چنین وضعیتی              

 جنگ یا ناکامی در جنگ، دور       پـایدار نخواهد ماند و در صورت طوالنی شدن        
جدیـدی از بـی ثباتـی در داخـل کشـور شـروع خواهـد شـد و می تواند حتی                      

 .دستاوردهای جنگِ پیروز را هم مخدوش کند
 ـ رقابت تسلیحاتی

بدین معنا  . رقابـت تسـلیحاتی یکی دیگر از تئوری های علت بروز جنگ است            
ام می افتند و هر کـه کشـورهای متخاصـم در چـرخه ای از هراس متقابل به د              

آمادگی های . یـک از طرفیـن خـود را در معـرض تهدیـد طرف مقابل می داند                
 در  64.دفاعی یک طرف، نشانه ای از اهداف تهاجمی طرف مقابل تلقی می شود            

واقـع امنیـت طرفیـن، در روند رقابت تسلیحاتی به خطر می افتد و همین امر                 
ن ترتیب، در واقع مسئلۀ اصلی      به ای . زمیـنۀ اقـدام به جنگ را فراهم می سازد         
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در . امنیت است که در روند رقابت های تسلیحاتی و پیامد آن، به خطر می افتد
عیـن حـال ایـن پرسـش وجـود دارد که آیا تسلیحات به خودی خود از علل                   
جـنگ انـد یـا آنکه می توانند علت بازدارندۀ جنگ محسوب شوند؟ بسیاری از                

یحات موجب جنگ نمی شود؛ بلکه بیشتر       تحلـیلگران بـر ایـن بـاورند که تسل         
مورگتنا بر این باور    . نشانه و نتیجۀ بدگمانی، دشمنی و منازعه میان جوامع اند         

اسـت کـه انسـان ها به دلیل تسلیحاتی که در اختیار دارند با هم نمی جنگند،                  
بـرعکس بـدان دلـیل سـالح در اختـیار دارنـد که آن را برای جنگ ضروری                   

 مطلب  4هاورد دربارۀ جنگ افزار و اهداف استفاده از آن به            مایکل   65.می دانند 
بـازداری دشمن از توسل به جنگ، دفاع از خود در صورت            ": اشـاره مـی کـند     

عـدم توفـیق بازدارندگی، اقدام به جنگ های تجاوزکارانه یا مبادرت به ارعاب              
ند بدین ترتیب سالح ها به عنوان اسباب منازعه، ابزارهایی خنثی هست          . سیاسی

 66".که می توانند به وسیلۀ مهاجم یا مدافع استفاده شوند
نورمـن کازئید در مطالعه ای کامپیوتری، تمامی مسابقات تسلیحاتی تاریخ           
را مطالعـه کـرد تـا معلوم کند که مسابقۀ تسلیحاتی موجب جنگ می شود یا                 

 سال پیش از میالد     650ضـامن صـلح اسـت؛ ولـی به این نتیجه رسید که از               
 مسابقۀ تسلیحاتی وجود داشته است که از این         1965تـا عصر حاضر،     مسـیح   

 مورد به جنگ منتهی نشده و اکثر این موارد استثنایی نیز با 16تعـداد، تـنها    
 با وجود آنکه تسلیحات از شرایط الزم        67».سـقوط اقتصـادی همراه بوده است      

 جنگ  احتماالً وقوع . جنگ است؛ اما اسلحه شرط کافی آن محسوب نمی شود         
جهانـی اول بـر اثـر رقابـت تسـلیحاتی انگلیس و آلمان و نیز الگوی سیاست                  
تحصـیل سـالح بـر اثـر جـنگ اعـراب ـ اسرائیل، پس از اشغال فلسطین، در                   

 با توجه به اینکه تشنج و درگیری        68.گسـترش ایـن نظـریه مؤثـر بـوده است          
ت مـی توانـد صنعت تولید نظامی را گسترش دهد و سودهای هنگفتی به سم              

ایـن گونـه مراکـز و مجـتمع های نظامی ـ صنعتی سرازیر کند نظریۀ مجتمع                 
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 . نیز می تواند یکی از عوامل وقوع جنگ محسوب شود69نظامی ـ صنعتی
عالوه بر نظریه های یاد شده، موارد دیگری وجود دارند که می توانند ریشه                

خصـلت درنـده خویی و      ". یـا عـامل مؤثـری بـر آغـاز جـنگ شـناخته شـوند               
 براساس رویکرد روان شناسی فردی با بررسی تنش         70"جـنگ جویی در انسان    

روانـی در افـراد و تأثـیر آن در وقـوع جـنگ، یکی از عواملی است که در این                     
البته در این زمینه اختالف نظر وجود دارد؛ زیرا طی          . مقوـله بررسی شده است    

 تحت   جنگ، مشخص شده است این جنگ ها  25مطالعـه ای گسـترده دربـارۀ        
تأثـیر بحـران هـای روحـی، احساسـات، رفـتار تـودۀ مردم یا دیگر انگیزه های                   

 بـه همیـن دلـیل تأکـید شده است نباید            71.غیرمنطقـی قـرار نداشـته اسـت       
رونـد های کامالً منطقی و عادی از دسیسه چینی ها را در زندگی اجتماعی، که                

رفتار . یده گرفت مـردم صلح طلب را به انسان های جنگ جو تبدیل می کند، ناد             
ایـن گونـه مردم هستۀ اصلی تئوری جنگ را به عنوان وسیله ای منطقی برای                

 در عین حال، در بسیاری از مواقع دولت ها          72.فیصلۀ مناقشه به وجود می آورد     
می توانند ملت خود را درگیر جنگی سازند که اگر مخالفت آشکاری هم با آن               

 73. وجود نداشته باشدنشود ولی اشتیاق چندانی هم نسبت بدان
 ـ ساختارها و شرایط اجتماعی

 در چــارچوب نظــریات انســان شناســانه و  74ســاختارها و شــرایط اجتماعــی 
در این نظریه،   . جامعـه شناسـانه، بخش دیگری از تئوری ها را تشکیل می دهد            

مـنازعات و جـنگ هـای گسـترده، بـیش از آنکه متأثر ازکنش های زیستی یا                  
برانیسالف .  از ساختارها و شرایط اجتماعی تأثیر می پذیرد        حاالت روانی باشد،  

مالینوفسـکی اعـتقاد داشـت کـه جـنگ امـری ماقبل تاریخی یا جبر زیستی               
نیسـت؛ بلکـه پدیـده ای اسـت کـه در مراحل انتهایی تکامل بشر ظهور یافته                  

وی غالب اختالفات خشونت آمیز را نتیجۀ الزام های قراردادی، سنتی و            . اسـت 
وژیـک محض می دانست و به همین دلیل تأکید می کرد تمامی جنگ ها               ایدئول
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پاسـخ هایـی فرهنگـی هسـتند کـه زادۀ اشـکال جمعی احساسات و ارزش ها                  
 ریچارد روزکرانس به این موضوع به گونه ای دیگر اشاره کرده و             75.مـی باشـند   

نوشـته اسـت کـه پاره ای  از شرایط فنی نظامی به بروز جنگ کمک می کنند،                   
وی اضافه  . لبـته بـه شـرط آنکه شرایط تهاجمی به شرایط تدافعی فائق باشد             ا

مـی کـند کـه در شـرایط دفاعـی، احـتمال بروز جنگ کاهش می یابد و دیگر                    
 رابرت کیوهین و جوزف نای نیز، در مقاله         76.اجتـناب ناپذیر تلقی نخواهد شد     

نگ نه به   خـود بـه زمـان اشـاره مـی کنند و تأکید می ورزند که از آنجا که ج                   
معنای نبرد محض یا پیکار عملی، بلکه به معنای برهه ای است که در آن عزم                
سـتیز و نـبرد از قدرتی کافی برخوردار است دربارۀ جنگ نیز باید، مثل آب و       
هـوا، مفهـوم زمـان را در نظـر گرفت؛ بنابراین جنگ نه به معنای نبرد عملی،        

 در طول مدتی است که بلکـه بـه معـنای وجود گرایش مشهودی به جنگیدن       
 77.در مواقع دیگر صلح حاکم است. هیچ احتمال دیگری نمی رود

 ـ منافع ملی

منافع ملی در ساختار جدید نظام های سیاسی دولت ـ ملت، با وجود ابهاماتی              
که در تعریف مفهوم آن وجود دارد، برابر نظر محققان و دست اندرکاران روابط            

اختالف هنگامی برمی خیزد که مسائل      . بیـن الملـل منشـأ کـنش دولت هاست         
 در عیـن حال     78.مفهومـی یـا مـاهوی دربـارۀ مـنافع ملـی مطـرح مـی شـود                 

پرسـش هـای زیـادی دربـارۀ تعـریف واحـد و همـه پذیر از منافع ملی، تعیین           
موضـوعی معیـن در زمـان معیـن، تعیین اولویت های کشور و تصمیم گیری و                 

 دولت ها،   79. و دشمنان وجود دارد    نحوۀ اجرای آن و همچنین تعریف دوستان      
در دورۀ جدیـد، بـا هر ماهیتی و با داعیۀ نمایندگی مردم، نقش بسیار مهمی                

این دالیل هم، با    . بـرای تصـمیم گـیری در آغـاز جنگ یا اجتناب از آن دارند              
توجـه به مالحظات جغرافیایی و شرایط زمانی، تغییر ماهیت دولت ها و روابط              

پیرو این مطالب می توان به تعریف       . وع و گسترده است   بیـن الملـل بسـیار متن      
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گاسـتون بوتـول از جـنگ اشـاره داشت که جنگ، همان اراده های متراکم دو      
 برابر این   80ملـت اسـت کـه سـرانجام در دو ارتـش علـیه یکدیگر می جنگند؛                

توضـیح، هـر جنگـی بـه طـور مسـتقل ارادی، قـابل اجتـناب و صرفاً معلول                    
 81.د رسید که از دیرباز سنجیده و پخته شده استتصمیمی به نظر خواه

فـارغ از آنچه در نظریه های مختلف، دالیل یا ریشه ها و اساساً عوامل مؤثر                
بـر آغـاز جـنگ مطـرح شـده اسـت و با پذیرش این فرض که وقوع جنگ ها                     
ــارۀ آن   تصــادفی نیســت بلکــه هدفمــند و نظــام مــند اســت و مــی تــوان درب

هـبر یا حکومت و دولتی جنگ را با هدف نوعی           نظـریه پـردازی کـرد؛ هـیچ ر        
خودکشـی یـا انهـدام خـود و کشورش آغاز نمی کند؛ بلکه امیدواری به کسب      
. پـیروزی بـا تفاسیر مختلف از آن، منشأ تصمیم گیری دربارۀ آغاز جنگ است              

اسـمال و سـینگر دریافـته انـد کـه در واقـع حدود دو سوم تمامی جنگ های                    
اما جان استو   . دۀ جنگ، پیروز از کار درنیامده اند      قـدرت هـای بـزرگ آغاز کنن       

 جـنگ بزرگ قرن بیستم نتیجه گرفته است که          11سـینگر، پـس از بررسـی        
البته همه  . هـیچ کشـور آغاز کنندۀ جنگی، پیروز از میدان به در نیامده است             

 82.در این باره توافق نظر ندارند
 

 گونه شناسی جنگ
می از زندگی انسان ها را در جوامع        ایـن واقعیـت که جنگ همچنان بخش مه        

مخـتلف تشـکیل مـی دهد و هنوز پاسخی به پرسش قدیمی چرا جنگ ها رخ                 
مـی دهـد داده نشـده اسـت، آیا به معنای نقص در شناسایی علمی علل وقوع                  

 یا اینکه چنین مشکلی را باید در ذات جنگ و پیچیدگی های             83جـنگ اسـت   
ی بر روی کره زمین جست وجو کرد؟ آن یا مهم تر از آن در ماهیت حیات بشر         

به گفتۀ هالستی اکنون ما شمار زیادی از تئوری های جنگ را در اختیار داریم 
در این باره نیز،    . کـه بر عوامل متفاوتی در گونه شناسی جنگ تأکید می ورزند           
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 نظریه های فراوان و حتی گونه شناسی های         ∗"فینگ" و   "کارول"مطـابق نظـر     
 84.ها موجود استفراوانی از نظریه 

، در کنفرانس علت و     1925نخسـتین بار پس از جنگ جهانی اول در سال           
 دلـیل بـرای جنگ شناسایی و در چهار مقولۀ           250درمـان جـنگ بیشـتر از        

کوئینسی . عمـدۀ سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی جای داده شد           
لل سیاسی،  رایـت نـیز، در مطالعـات خود نتیجه گرفت برای جنگ می توان ع              

تکــنولوژیک، حقوقــی، ایدئولوژیــک، اجتماعــی، مذهبــی، روانــی و اقتصــادی 
 ولـی همچنین نتیجه گرفت که جنگ در ذات نظام ملت ـ کشور              85برشـمرد؛ 

جنگ در ذات   . باورهـا و ارزش هـای متضاد جنگ را به وجود می آورند            . اسـت 
، 1969  در سال  86.بشـر وجود دارد و ثمره یک محیط اجتماعی متالطم است          

 مناقشه را، که احتمال تبدیل آنها به جنگ های تمام           160گروهـی تحقیقاتی    
 سال بررسی کرد و آنها را به        15عـیار بسـیار زیاد بوده است، در فاصلۀ زمانی           

 :صورت زیر طبقه بندی کرد
 مناقشـات ناسیونالیسـتی، که شامل مناقشات قومی، نژادی، مذهبی و            -1

زبـان مشترک خود را یک قوم تلقی  گـروه هایـی اسـت کـه بـه دلـیل           
 .می کنند

 مناقشـات طبقاتـی، کـه شـامل مسـائل مربوط به بهره کشی اقتصادی                -2
 .است

 مناقشـات دیگـر، کـه براسـاس درگـیری میان گروه های دارای هویت                -3
 .مشترک یا طبقات، مشخص نمی شوند

 و  از موارد مطالعه شده به مناقشات ناسیونالیستی      % 70قـابل توجـه اینکه      
بقیه به مناقشات طبقاتی و دیگر اشکال مناقشه        % 30قومـی مربوط هستند و      

                                                                 
 .شده است ارائه 1975 این نظریه در سال ∗
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 سال بعد   15،  1969مناقشات بررسی شده در سال      . اختصـاص داشـته اسـت     
 مورد از این    30 مجـدداً ارزیابی شدند و معلوم شد که          1984یعنـی در سـال      

مناقشـات دسـت کـم یـک بـار بـه درگـیری های شدید داخلی منجر شده و                    
 مـورد، تلفـات و خسـارات بسـیاری بـه دنبال             23قشـات بیـن المللـی، در        منا

 کنت والتز، برای نخستین بار تحلیلی نظام مند ارائه کرد و بر این   87.داشـته انـد   
اعـتقاد بـود کـه علل جنگ را می توان در سطوح نظام فردی، دولت ـ ملت و                   

انسانی و  وی علل جنگ را در سطح فردی به سرشت          . بیـن المللـی ارائـه کرد      
نظـریه هـای فطـرت گـرا و رهـبران سیاسی و شخصیت ها و فرایندهای روانی                  
اختصاص داد و در سطح ملی، متغیرهای حکومتی را مشتمل بر ساختار نظام             
سیاسـی و ماهیـت سیاسـت گـذاری و عوامـل اجتماعـی، نظـیر ساختار نظام                  

ادی، اقتصـادی، نقـش افکـار عمومـی، گـروه های ذی نفع اقتصادی و غیراقتص               
قومیت و ناسیونالیسم و فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی ـ بررسی کرد و در سطح 
بیـن المللـی، بـه ساختار هرج و مرج طلبانۀ نظام بین المللی، تعداد قدرت های                 
بـزرگ در نظـام، توزیع قدرت نظامی و اقتصادی در میان آنها، الگوهای اتحاد               

ر محیط خارجی مشترک بین نظامی و تجارب بین المللی و دیگر عوامل مؤثر ب  
 البته، این نظریه بعدها تحت تجزیه و تحلیل قرار          88.همـۀ دولـت هـا پرداخت      

 .گرفت و تا اندازه ای دستخوش تغییر شد
هالسـتی، در بررسـی نظری پدیدۀ جنگ ضمن اشاره به مطالعات قدیمی             
پـیرامون جنگ و دسته بندی ریشه های جنگ تحت عناوین سیاسی، مذهبی،             

 و مانند آن به پژوهش مهم لوآرد و اثر مانسباخ و اسکوئز اشاره کرده               اقتصادی
و نوشـته اسـت هـیچ پژوهشـگری مـبادرت به این اقدام چالش انگیز و دشوار                  

وی علت را دشواری تعریف موضوعات و سنجش آنها، که بسی           . نکـرده اسـت   
  همچنین هالستی، به ضرورت توجه محققان به       89.دشوارتر است، ذکر می کند    

این موضوع می پردازد و طرح پرسش می کند که چرا برخی منازعات به جنگ               
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مـی انجـامد؛ در حالـی کـه برخـی دیگـر بدان منتهی نمی شوند؟ وی توضیح                   
مـی دهـد آنچه انسان ها برایش می جنگند در طی زمان دچار تحول می شود و                 

 پرسش  سپس اضافه می کند که از دیدگاه او، یکی از دالیل چشم پوشی از این              
نگـرش عمومـی اجتماعـی دربارۀ جنگ های قرن بیستم و مشخصاً جنگ های        

 هالسـتی در مقالـۀ ارزشمند خود تحت عنوان          90. اسـت  1918پـس از سـال      
 بـه تحلـیل و بررسـی پدیـدۀ نظری جنگ            "مفهـوم چـرخه صـلح ـ جـنگ        "

یعنی . طـبق ایـن چرخه، موضوعات باعث ایجاد منازعه می شوند          . مـی پـردازد   
دو یا چند حکومت در پی دستیابی به اهداف ناسازگار، مثالً بخشی            هرگاه که   

از یک سرزمین، برمی آیند یا متقابالً مواضع خاصی دربارۀ مسئلۀ مشخصی را،             
مانـند حقـوق کشتیرانی بیطرف و تجارت در زمان جنگ، اتخاذ کنند، ممکن              

اً سـتیزش بر سر موضوعات مورد منازعه که نهایت        . اسـت مـنازعه ای رخ دهـد       
مـنجر بـه جنگ می شود تا حدی ناشی از کارکرد نگرش های سیاستگزاران و                

فرضیۀ مطرح در این باره این است که هر قدر          . تصـورات آنهـا از جـنگ است       
اما . گـرایش هـای جـنگ طلبانه بیشتر باشد، وقوع جنگ نیز بیشتر خواهد بود              

 91.انواع موضوعات نیز بر آن اثر می گذارد
 

 رسی علل وقوع جنگنقد روش شناسی بر
، مورخان به کشف علل جنگ های       1914قـبل از جـنگ جهانـی اول در سال           

خـاص عالقـه نشـان مـی دادند و به جست وجوی ریشه های کلی پدیدۀ جنگ              
 نظـریه پـردازان روابط بین الملل، نظر به اهمیت جنگ و             92.توجهـی نداشـتند   

های خاص  پـیامدهای آن، بـرای شناسـایی علـل وقـوع جنگ، از سطح جنگ                
فراتـر رفتـند و بـه تبییـن پدیدۀ کلی تر جنگ یعنی درگیری های گسترده یا                  
سـایر فعالیـت هـای خشـونت آمـیز و مخربی پرداختند که با نیروهای سازمان                 

 تدریجاً جامعه شناسان، با     93.یافـتۀ نظامـی کشورهای مختلف صورت می گیرد        
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منفرد تاریخی روبه رو فاصـله  گرفتن از روش مورخان، که بیشتر با رویدادهای        
 94.هستند، به بررسی پدیدۀ کل جنگ در جهان معاصر پرداختند

با وجود مطالعات گسترده ای که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی برای            
شناسـایی ریشـه هـای علـل وقـوع جـنگ صـورت گرفـته اسـت هنوز دربارۀ                    

ستی را  برخی علل این کا    95.ریشـه هـای جنگ تبیین واحدی ارائه نشده است         
در روش شناسـی علـل جـنگ و در مشکالت موجود در زمینۀ مطالعه بر روی                 

هالستی معتقد است تا زمانی که نتوانیم تمایزی        . پدیـدۀ جـنگ ذکر می کنند      
بیـن انگیزه ها و محدودیت های عینی و شیوۀ ادراک آنها            ) در صـورت وجـود    (

ود، دور خواهیم قائل شویم از فهم رفتاری که منجر به جنگ می شود یا نمی ش
 مشکل  3 هالستی بر این باور است که مطالعه بر روی پدیده جنگ با              96.مـاند 

 :زیر مواجه است که تا اندازه ای از آنها غفلت شده است
 . نقش و انواع موضوعاتی که منازعات بین المللی را ایجاد می کند-1
ند به   تغیـیر در محیط اجتماعی، تاریخی و فکری جنگ، که گاه می توا             -2

 .توضیح دلیل اقدام به جنگ یاری رساند
 97. ارتباط بین توافق نامه  های صلح و جنگ-3

بـا ایـن توضـیح، مجموعـه عوامـل مـتعددی وجـود دارد که کاستی های                  
روش شناسی علل جنگ را افزایش می دهد و با وجود مطالعات فراوان ضرورت              

پیش از این، برای    . توجـه بـه سـایر موضـوعات و مسـائل را بیشتر می نمایاند              
شناسـایی علـل جـنگ بخـش مهمی از نظریه پردازی ها معطوف به روش تک                 

بدیـن معنا که تالش می شد برای توضیح وقوع یک جنگ و             . علتـی بـوده انـد     
هالستی نیز  .  تعیین و تبیین شود    ∗سپس تعمیم آن به پدیدۀ کل جنگ علتی       

                                                                 
علت، در واقع باید ناظر بر      .  در ایـنجا ضـروری است تفاوت میان علت با دلیل روشن شود             ∗

مـنطق وقـوع رخـدادی عینـی باشد در حالی که دلیل، ادراکی است و نوعی فعالیت ذهنی                   
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ک و انگــیزه هــا و در ایــن بــاره اشــاره کــرده اســت کــه بــاید مــیان روش ادرا
محدودیـت هـای عینـی نسـبت روشـنی وجـود داشته باشد تا فهم رفتارهای                 

در غیر این صورت، این گونه نظریه ها که         . منتهـی بـه جـنگ امکان پذیر شود        
حـاوی نوعی ادراک از شرایط و واقعیت های عینی است کارکرد مطلوبی برای              

 .شناسایی علل جنگ ندارند
ش شناسی پدیدۀ وقوع جنگ براساس اصل       کاسـتی و نقـص موجود در رو       

علیـت، عـالوه بـر ایـنکه امکان شناخت صحیح را از میان می برد، زمینه های                  
ریمون آرون بر   . پـیش بینی و پیشگیری از وقوع جنگ را نیز مخدوش می کند            

این باور است که امکان ندارد بتوان از پیش و به گونه ای قطعی و کلی، عاملی                 
. ت تعییـن کنندۀ رویدادهای اجتماعی و تاریخی دانست        را مـثل اقتصـاد، علـ      

هرگونه تالش برای نظام مند ساختن تعینّات گوناگون یک پدیده و بازگرداندن 
ــی         ــیاد علم ــره از بن ــی به ــرانه و ب ــی خودس ــد، تعمیم ــی واح ــه علت  آن ب

                                                                 
همچنین با توجه به    .. بـرای توضـیح پدیـده ای عینـی و ادراک و تبییـن آن به شمار می رود                  

 از ارکان تفکر علمی است این پرسش وجود دارد که نسبت علت با معلول             ایـنکه علیت یکی   
چگونه تعیین می شود؟ به عبارت دیگر در تعیین نقش علیت در وقوع جنگ، در واقع جنگ                 

حال، ساز و کارهای    . معلـول فـرض مـی شـود و بـرای شناسـایی علـت آن تـالش مـی شود                    
ه صورت می گیرد؟ آیا ما حقیقتاً از        شناسـایی علت و سپس تعیین نسبت آن با معلول چگون          

علـت بـه معلـول مـی رسـیم یـا معلول ما را به سمت علت هدایت می کند؟ پروفسور فرانک                       
آرانکـر اسمیت در این باره توضیح می دهد که در فرهنگ اصطالحات علیت گرا، علت اصل و                  

 مشاهداتمان  نیچه خاطر نشان می سازد که تنها براساس       . منشأ و معلول مفروض ثانویه است     
از معلـول اسـت کـه در صـدد یافتن علت ها برمی آییم و بنابراین معلول در حقیقت مفروض          

اگر معلول چیزی است که سبب می شود تا علت، علت           «. اولـیه اسـت و علت مفروض ثانویه       
 ».شود؛ در آن صورت معلول، و نه علت، را باید اصل و منشأ فرض کرد

 ،تاریخ معاصر ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه "ـخ،پسـت مدرنیسم و نظریـه تاری"(
 )77، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص 1379، بهار و تابستان 14و13شماره 
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به عقیده آرون، کشف علتی که هر پدیدۀ اجتماعی و تاریخی را توضیح             . است
 در عین حال مشکل آرمانی توضیح علّی از نظر آرن این            98.تدهد ناممکن اس  

اسـت کـه فرضاً تاریخ پژوه بتواند با انباشت روابط علّی، کلّیتی را بازآفریند که                
رویـداد تاریخـی مشخصـی، مـثل نـبرد اُسترلیتس، در چارچوب آن رخ داده                

لت و  آرن مسئلۀ اصلی را این می داند که چگونه می توان حلقۀ روابط ع             . اسـت 
معلولی را که در میان عوامل گوناگون، ناپلئون را به دشت استرلیتس کشاند،              
توجـیه کـرد؛ به همین دلیل آرون معتقد است علیت تاریخی نمی تواند عام و                
کلـی باشـد و موجبیّـت کامل در تاریخ وجود ندارد و در بهترین حالت مورخ                 

هر رویداد تاریخی همواره     ∗.مـی تواند بر موجبیّتی مبتنی بر احتمال تکیه زند         
 99.نتیجۀ همزمان شمار بسیاری از عوامل گوناگون است

در حـوزۀ مباحث روابط بین الملل، مطابق توضیح هالستی، از سالیان قبل             
پژوهشـگران مـنازعات، بحران ها و جنگ ها به این توافق نظر رسیده بودند که                

د؛ به همین دلیل    تبییـن هـای تک علتی از لحاظ نظری و تجربی نارسا هستن            
تجویزهایی که بر پایۀ شناسایی نادرست صورت گرفته هیچ راهی را برای حل             
مشـکل ارائـه نمـی دهـند و بـه پیش بینی زمان، مکان و علت جنگ ها کمکی                    

 پیامدهای حاصل از ناتوانی در پیش بینی و پیشگیری از وقوع            100.نمـی کنـند   
ارد که مطالعۀ سیستماتیک    جـنگ، دیوید سینگر را بر آن داشت تا چنین بنگ          

جـنگ بـه مـنظور دسـتیابی بـه پیشرفت نظری مهمی با ناکامی مواجه شده                 
                                                                 

زیرا .  آرون در نظـریات خـود مـیان علیـت جامعـه شناسـی و تاریخی تمایز قایل می شود                    ∗
ند و تاریخ نگار در     جامعـه شـناس در پـی کشـف علل پدیده هایی است که می تواند تکرار شو                 

جامعه شناس می کوشد به قوانین حاکم بر        . صـدد کشـف پیشـینۀ پدیده ای یگانه و یکتاست          
پدیـده هـای اجتماعـی دست یابد، حال آنکه مورخ به بازگویی رویدادها در مسیر یگانه  اشان                   

 ،نقد تاریخ و سیاست در روزگار ایدئولوژی هاریمون آرون؛ ( .بسنده می کند  
 )100 - 99خابـــی، انتشارات هرمـس، تهران، ص نـادر انت
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سینگر راه حل را روی گرداندن از مفهوم علیت به مفهوم تبیین دانست؛             . است
 101.یعنی مجموعه ای از توضیحات ممکن به جای شناسایی یک علت واحد

نگر مشکل را به صورت      سال پس از آنکه سی     20پژوهشگران رشتۀ جنگ،    
دقـیق مشـخص سـاخت انـواع تـک متغـیری و تک سطحی تحلیل ها را کنار        

 ریچـارد منسـباخ و جـان واسکوئر، بعدها نوع کامالً متفاوتی از              102.گذاشـتند 
آنها یادآور شدند که فرایندهای قابل شناختی وجود        . تبیین را پیشنهاد کردند   

گ بسیاری از نشانه هایی را      مسیرهای جن . دارد کـه مـنجر بـه جـنگ می شود          
 103.دربرمی گیرد که در ادبیات سنتی و کمی گرایانه وجود دارد

کوئینسـی رایـت نـیز، بـه علیت چندگانۀ جنگ تأکید و علیه رویکردهای               
سـاده انگارانـه هشـدار می دهد که یک جنگ، در واقعیت امر، حاصل وضعیت                

ن چیزهایی است که تا     تامـی اسـت کـه در نهایت تقریباً دربرگیرندۀ تمامی آ           
رایت در بررسی به یاد ماندنی      . زمان شروع آن جنگ بر نژاد بشر گذشته است        

خـود مدلی چهار عاملی در زمینۀ ریشه های جنگ ارائه می کند که عوامل آن                
بـا سطوح تکنولوژی، قانون، سازمان سیاسی ـ اجتماعی و ارزش های فرهنگی             

 104.متناظر هستند
کرد کالزویتس و پیوستگی اهداف جنگ و سیاست        هالسـتی، براساس روی   

: و نقـش هـدف به عنوان محرک اولیه و موضوع مسبب جنگ، معتقد است که           
یعنـی بـه جای   . مـی توانـیم سـاختار مـتعارف در تبییـن را معکـوس کنـیم          "

بدین ترتیب . جسـت وجـو در شـرایط پیشـین در پـی اغـراض و اهداف برویم        
 تبدیل می شوند؛ یعنی     "غایـت گرایانه  " بـه تبییـن هـای        "علّـی "تبییـن هـای     

تأکید بر هدف   . رخ می دهند  ] امری[جنگ ها نه به دلیل اینکه، بلکه به منظور          
قـدرت تبیین متغیرها یا تقسیمات      "تـا انـدازه ای مـا را بـرای عـبور از مـانع                

مشکل نهفته در این    .  راهنمایـی مـی کند     "بـوم شـناختی، ژنتیکـی و روابطـی        
لت ها چرا می جنگند؟ بلکه سؤال دشوار این است که           بررسـی این نیست که م     

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 58

 105.ملت ها برای چه چیز، یا بر سر چه چیزی می جنگند
با این توضیح در بررسی علل وقوع جنگ برخالف روش های مرسوم تبیین   

 کـه وضـعیت هـای قبلـی را ریشـه و زمینۀ جنگ می دانستند،                 ∗علـل جـنگ   
دافی می پردازد که ناظر بر آینده       هالسـتی به دگرگونی در روش و تأکید بر اه         

اسـت و لذا پرسش چرایی جنگ جای خود را به پرسش جنگ برای چه چیز                
 .یا بر سر چه چیزی می دهد

                                                                 
 گرچه در مباحث فقهی، در قرآن و نهج البالغه و در کتب تاریخی مباحث بسیار زیادی در                  ∗

 کنون اقدام شایسته ای برای زمینۀ موضوع جنگ و دفاع و جهاد در اسالم وجود دارد؛ ولی تا     
به همین دلیل با وجود تمایل به       . تـبدیل ایـن اصـول و مبانی به نظریه صورت نگرفته است            

استفاده از نظریۀ دینی در زمینۀ علل وقوع جنگ، امکان انجام این مهم به دالئل فوق فراهم      
 .نشد
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، جلد اول،   1376قـدس، چـاپ دوم، تهران       
 .26 - 25ص 

 .47 - 46همان، ص  -4
 .52 - 51همان، ص  -5
 .26 - 25 همان، ص -6
 .373 - 372، ص 1مأخذ  -7
 .327، ص 1مأخذ  -8

 .327، ص 1مأخذ  -9
 .468، ص 1مأخذ  -10
جامعه شناسی پیش درآمدی    آنتونی گیدنز،    -11

ــتقادی ــی، چــاپ  ان ــب فنای ــرجمه ابوطال ، ت
 .10، ص 1371دانشگاه شیراز، 

 .همان -12
 .12همان، ص  -13
 .147همان، ص  -14
ــون آرون،  -15 ــت در   ریم ــاریخ و سیاس ــد ت نق

، ترجمۀ نادر انتخابی،    اروزگـار ایدئولـوژی ه    
 - 97، ص   1380انتشـارات هرمس، تهران،     

98. 
 .105 - 104همان، ص  -16
 .96همان، ص  -17
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پادگفتمان های امنیتی   "محمدرضا تاجیک،    -18
1376 ـ   1368در جمهـوری اسالمی ایران      

، 13، سال   سیاسـت خارجـی   ، فصـل نامـه      "
 .991، ص 1378زمستان 

 .همان -19
ۀ بررسی نظری پدید  "جی هالستی،   .وی.کی -20

، تـرجمه رضـا مـیرطاهر، فصل نامه         "جـنگ 
، شماره  1380، بهار   مطالعات دفاعی امنیتی  

 .61، ص 26
 .همان -21
، مـنطق روابـط بیـن الملل      والـتراس جونـز،      -22

ــات     ــتر مطالع ــیدری، دف ــرجمه داوود ح ت
 .35، ص 1373سیاسی و بین المللی، تهران 

جــنگ تجــارت و  "ریچــارد روزکــرانس،   -23
ریه های  نظ، کتاب   "1989وابسـتگی متقابل    

 .1026، جلد اول، ص روابط بین الملل
قواعــد بــازی در سیاســت ریمونــد کوهــن،  -24

، ترجمۀ مصطفی شیشه چی، نشر      بیـن الملل  
 .25، ص 1370سفیر، تهران، تابستان 

ــتزگراف،    -25 ــرت فالـ ــی و رابـ ــیمز دوئرتـ جـ
، نظـریه هـای مـتعارض در روابـط بین الملل          

تـرجمۀ علیرضـا طیب و وحید بزرگی، نشر         
، جلد دوم،   1376دوم، تهران   قـدس، چـاپ     

 .529ص 
 .77، ص 20مأخذ  -26
 .77، ص 20مأخذ  -27
ــه شناســی جــنگ،   -28 ــول، جامع گاســتون بوت

تـــرجمه هوشـــنگ فرخجســـته، شـــرکت 
، 1376انتشـارات علمـی ـ فرهنگی، تهران،        

 .125ص 
 .517 - 516، ص 25مأخذ  -29
 .همان -30

تحلــیل مــنازعه، نظــریه "جــوزف فــرانکل،  -31
نظریه های  ب  ، کتا "بازی ها و نظریۀ چانه زنی     

، تـرجمه و تدوین وحید      روابـط بیـن الملـل     
بزرگـی، مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی،      

 .920 - 919، ص 1375تهران، 
 .125، ص 28مأخذ  -32
 .125، ص 28مأخذ  -33
 .239، ص 22مأخذ  -34
 .239، ص 22مأخذ  -35
 .239 - 238، ص 22مأخذ  -36
 .83، ص 20مأخذ  -37
 .83، ص 20مأخذ  -38
 .296، ص 3مأخذ  -39
 .273 - 272، ص 22مأخذ  -40
 .238، ص 22مأخذ  -41
 .514، ص 25مأخذ  -42
 .517، ص 25مأخذ  -43
 .78 - 77، ص 20مأخذ  -44
ــرزی در "ریچــارد اســکوفیلد،  -45 مناقشــات م

، 21، شمارۀ   گفت وگو ، مجله   "خلـیج فـارس   
 .43 - 42، ص 1377پاییز 

 .همان -46
 .44همان، ص  -47
 .185، ص 24مأخذ  -48
 .185، ص 24مأخذ  -49
 .186، ص 24مأخذ  -50
 .84 - 83، ص 20مأخذ  -51
 .86، ص 20أخذ م -52
 .242 - 241، ص 22مأخذ  -53
 .240 - 239، ص 22مأخذ  -54
 .240 - 239، ص 22مأخذ  -55
نظـریه های متعارض ستیز  "لـوی،    .جـک اس   -56
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، ترجمه  "رهیافت سطح تحلیل  : بیـن المللی  
، شمارۀ  سیاست دفاعی پـیروز ایزدی، مجلۀ     

، 1377، تابســــــتان و پایــــــیز 24 و 23
ــام    ــگاه ام ــی دانش ــوم دفاع ــکده عل پژوهش

 .117 - 116، ص )ع(نحسی
 .28 - 27، ص 22مأخذ  -57
 .296، ص 3مأخذ  -58
 .258 - 257، ص 22مأخذ  -59
 .258 - 257، ص 22مأخذ  -60
 .266، ص 22مأخذ  -61
 .266، ص 22مأخذ  -62
 .504، ص 25مأخذ  -63
 .263 - 262، ص 22مأخذ  -64
 .518، ص 25مأخذ  -65
 .518، ص 25مأخذ  -66
 .263، ص 22مأخذ  -67
 .522، ص 25مأخذ  -68
 .263، ص 22مأخذ  -69
 .272 - 271 ص ،22مأخذ  -70
 .272 - 271، ص 22مأخذ  -71
 .288، ص 22مأخذ  -72
 .422 - 421، ص 25مأخذ  -73
 .488 ـ 487، ص 25مأخذ  -74
 .488 ـ 487، ص 25مأخذ  -75
 .1026 - 1025، ص 23مأخذ  -76
وابستگی "رابـرت کیوهیـن و جـوزف نـای،        -77

مـتقابل و همگرایـی در عرصـۀ بیـن المللی           
، نظریه های روابط بین الملل     کـتاب    "،1990
 .969ول، ص جلد ا

، 1990تـئودور کولومبیس و جیمز دولف ـ         -78
 .292، ص نظریه های روابط بین المللکتاب 

 .همان -79
 .24، ص 28مأخذ  -80
 .3، ص 28مأخذ  -81
 .529، ص 25مأخذ  -82
 .61، ص 20مأخذ  -83
 .63، ص 20مأخذ  -84
فرهنگ  الـیوت و رابرت رجینالد،       .جفـری ام   -85

، ترجمۀ اصـطالحات سیاسـی ـ اسـتراتژیک      
 لنگرودی، انتشارات   میرحسـین رئـیس زاده    

 .58 - 57، ص 1373معین، تهران، 
 .همان -86
 .244، ص 22مأخذ  -87
 .113، ص 56مأخذ  -88
 .76، ص 20مأخذ  -89
 .76، ص 20مأخذ -90
 .86 - 85، ص 20مأخذ  -91
 .295، ص 3مأخذ  -92
 .420، ص 25مأخذ  -93
 .101، ص 15مأخذ  -94
 .549 - 548، ص 25مأخذ  -95
 .71 - 70، ص 20مأخذ  -96
 .82 - 81، ص 20مأخذ  -97
 .100 - 99، ص 15مأخذ  -98
 .102 - 101، ص 15مأخذ  -99
 .63 - 62، ص 20مأخذ  -100
 .62 - 61، ص 20مأخذ  -101
 .72، ص 20مأخذ  -102
 .74، ص 20مأخذ  -103
 .513، ص 25مأخذ  -104
 .79 - 78، ص 20مأخذ  -105
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 فصل دوم 

 
 علل وقوع جنگ ایران و عراق؛ 
 دیدگاه ها و نظریه ها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظریه پردازان  
 و مطبوعاتتحلیل رسانه ها   

 نظریه رژیم عراق  
 نظریه جمهوری اسالمی ایران  
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تاکـنون نظـریه پـردازان، تحلـیلگران و رسانه ها علل آغاز جنگ را به طور                 
به منظور آشنایی با آنچه در این زمینه بیان شده          . گسترده ای بررسی کرده اند    

سـپس تحلیل های    اسـت ابـتدا دیدگـاه نظـریه پـردازان خارجـی و داخلـی و                 
رسـانه هـای خارجـی یـا شخصـیت ها بررسی و پس از آن دیدگاه های ایران و                    

 .عراق کنکاش خواهد شد
 نفر از محققان و     21در ایـن بررسـی، بـا توجـه بـه منابع موجود، دیدگاه               

شخصیت ها که در کتب، مقاالت یا سخنرانی ها مطرح شده است جمع آوری و               
 ∗.ه می شوددر متن کتاب یا در پاورقی عرض

 
                                                                 

 ابـتدا سعی بر این بود مطابق بررسی تئوریک در صفحات قبل، دیدگاه ها براساس نظریات            ∗
اما اعمال این روش به دلیل پیچیدگی و دشواری های مندرج در            . تقسیم و دسته بندی شود؛    

ر تحت عنوان نظریات امریکا،     براساس روش های دیگ   . تحلـیل و نظـریه هـا امکـان پذیـر نبود           
اروپـا، روسـیه و کشورهای منطقه نیز، می توان رویکردها و تحلیل ها را دسته بندی کرد ولی                   
محدودیـت مـنابع و ماهیـت بررسـی ها و تفاوت میان هدف کتاب و دیگر مالحظات مانع از                    

 تجزیه و   توجه به این روش بوده است؛ در نتیجه نظریه ها به صورت جداگانه مطرح و سپس               
 .تحلیل و در پایان جمع بندی خواهد شد
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 دیدگاه نظریه پردازان

 ∗ شهرام چوبین-1
وی علت این موضوع را این گونه . از نظر چوبین، شروع جنگ غیرمنتظره نبود    

توضـیح داده اسـت کـه در طـول تـاریخ می توان رابطۀ نزدیک میان انقالب و         
 وی آثـار حاصل از انقالب را چنین ذکر می کند که  1.جـنگ را مشـاهده کـرد    

یع در یـک کشور و جایگزینی آن با رژیم انقالب و ادعاهای آن بر               تغیـیر وسـ   
همسایگانش، اجباراً به ثبات منطقه ضرر می زند، و انقالب ایران از دو نظر این               
تـوازن را بـه خطـر افکند اول اینکه از لحاظ نظامی، ارتش شاه را با ارتشی به           

 محافظه کاری به    ظاهـر انقالبـی تعویض کرد و ثانیاً از لحاظ سیاسی، سیاست           
قدرتـی انقالبـی تـبدیل شد که ادعای صدور شیوۀ اسالمی و به خطر افکندن              

 2.سیاست داخلی کشورهای همسایه را داشت
نویسنده در عین حال معتقد است که آنچه احتمال جنگ را افزایش داد و 
آن را قریـب الوقـوع نمـود فقـط تحریکات ایران نبود بلکه عدم توجه به توازن              

توازن نظامی پیشین به نفع ایران نیز بود زیرا به          .  بین دو کشور بود    ∗∗نظامـی 
 نویسـنده در این بخش از توضیحات        3. الجزایـر انجامـید    1975عقـد قـرارداد     

خـود، بـا تأکـید بـر نقـش انقـالب در تغیـیر در ابعاد نظامی و سیاسی، دچار            
                                                                 

تألیفات وی  .  شـهرام چوبیـن، مدیر بخش پژوهش مرکز سیاست های امنیتی در ژنو است              ∗
اهداف سیاست امنیت ملی   ،  ایـران و عـراق در زمان جنگ       ،  سیاسـت خارجـی ایـران     شـامل   

 . و موارد دیگر استنقش قدرت های خارجی در امنیت خلیج فارس، ایران
 رادیـو امـریکا پس از شروع جنگ، به نقل از مقامات واشنگتن، دربارۀ دلیل اصلی جنگ           ∗∗

ایـران و عراق به دگرگونی توازن قدرت نظامی در منطقه در نتیجۀ سقوط رژیم شاه و ظهور            
 روزشمار جنگ ایران و عراق، هجوممهدی انصاری و حسین یکتا، ( .عراق قوی تر اشاره کرد

 )28/7/1359، روزشمـار 496، ص 1375م، ، چـاپ دوسـراســری

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 64

پس چگونه  تـناقض شـده اسـت؛ بدین معنا که اگر انقالب توازن را تغییر داد                
 براساس آن منعقد شده بود،   1975امکـان حفـظ موازنـۀ نظامـی، که قرارداد           

وجـود داشـت؟ چوبین در توضیح نظریۀ  خود برای تبیین تغییر منطق حاکم               
بـر رفتار عراق و در نتیجه تغییر مناسبات ایران و عراق بر اثر وقوع انقالب، به                 

بدون توجه به حفظ توازن     اظهـار نظـرهای سیاسـی تند و تحریک آمیز ایران،            
 و تـرس و جـاه طلبـی عراق، به معنای ترس از اهداف انقالب ایران و          ∗نظامـی 

جـاه طلبـی بـه دلـیل برتـری نظامـی و اقتصـادی اشاره و سپس نتیجه گیری                   
 و حتی وقوع آن را      4مـی کـند کـه ایـن عوامـل، موجبات جنگ را فراهم آورد              

ظر عراق و بهره برداری از فرصت  وی ترسیم اوضاع از ن     5.اجتـناب ناپذیر ساخت   
جدیـد را چنیـن توضـیح مـی دهد که از دیدگاه عراق، زمان برای حمله هیچ                  

 نبود چرا که در آن زمان هنوز انقالب ریشه های           1359وقـت بـه خوبـی سال        
خود را مستحکم نکرده بود و نیروهای مسلح ایران وضعیت نابسامانی داشتند            

ابـرقدرت و اکـثر کشـورهای منطقه وجود    و روابـط خوبـی مـیان ایـران و دو            
همچنیـن دربارۀ برداشت های غلط عراق نوشته است که ارزیابی های          . نداشـت 

خوش بینانۀ عراق از قابلیت های خود و کوچک شمردن ماهیت دشمن و منابع     
 چوبین در توضیحات    6.قـدرت ایـران، از جملـه برداشـت هـای غلط عراق بود             

 هم پیوستگی جنگ و انقالب به مسائلی بعـدی خـود در چـارچوب نظـریۀ به        
اشـاره مـی کـند کـه تا اندازه ای منظور وی از بی توجهی عراق به منابع قدرت                    

پس از شروع جنگ، ایران قابلیت های خود را برای : ایـران را تفهـیم مـی کـند       
قدرت . بسـیج افـراد انقالبـی به کار گرفت و مشکالت داخلی خود را حل کرد            

شد و توجه خود را به صدور انقالب به کشورهای مجاور           حاکمـۀ ایران تثبیت     
                                                                 

 چوبین در مقالۀ صلح پس از جنگ خود نوشته است که بی توجهی ایران به موازنۀ نظامی                  ∗
 )7، ص 3/7/1378روزنامۀ اخبار اقتصادی، ( .باعث جذابیت جنگ برای عراق شد 
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جـنگ بـه امتحانـی بـرای انقالب و ظرفیت آن برای ایثار و         . معطـوف داشـت   
فداکـاری و ابـتکار و اتکا به خود تبدیل شد و به تدریج معنای ایثار و شهادت      

جنگ و  . کـه رهـبری انقـالب به دنبال ترویج آن بود در جنگ خالصه گشت              
م پیوسته شدند و پشتیبانی برای هر دو چنان در هم آمیخته بود             انقالب به ه  

 7.که تمیز آنها از یکدیگر میسر نبود
بـنابر ایـن توضیحات، در واقع با انقالب اسالمی قدرت جدیدی در ایران و           
در سـطح منطقه ظهور کرد و موازنۀ پیشین و هژمونی قدرت های حاکم را به                

یت در نهایت منجر به جنگ ایران و        رونـد حاصل از این وضع     . چـالش گرفـت   
چوبین در اینجا به تناقض دچار می شود؛ زیرا ایران را به بی توجهی              . عراق شد 

بـه تغیـیر موازنه قوا و عراق را قربانی خوش بینی نسبت به توان خود و نادیده               
روشن است که عراق متکی بر قدرت       . گرفتن منابع قدرت ایران متهم می کند      

 جدیـد را مشـاهده نمی کند و سرانجام قربانی این توهم             خـود عناصـر قـدرت     
آنچـه بـرای عـراق پـیش آمـد بـا ایـن توضـیح منطبق است؛ ولی           . مـی شـود   

بـی توجهـی ایـران بـه موازنـۀ نظامی، به چه معنا است؟ حال آنکه چوبین به                   
با . مـنابع قدرت ایران اشاره و همین مسئله را منشأ ناکامی عراق ذکر می کند              

نانه بـرای رفـع ایـن ابهام و تناقض، شاید بتوان گفت منظور          فـرض خـوش بیـ     
چوبیـن از بـی توجهـی ایـران بـه موازنه قوا، بیشتر معطوف به تنش در روابط                   
ایـران بـا امریکاسـت کـه بـا وقـوع انقالب دستخوش تغییر می شود و ایران و                    

اگر چوبین  . امـریکا از متحد استراتژیک به دشمن استراتژیک تبدیل می شوند          
نیـن مفهومـی را در ذهـن داشـته ایـن ایـراد بر او وارد است که وی درک                     چ

روشــنی از تأثــیر انقــالب و تغیــیر در ســاختارهای ذهنــی، فکــری، روحــی و 
رفـتارهای حـاکم بـر کشـور نداشـته و الزامات ارائۀ نظریه و تبیین علل آغاز                  

 .جنگ به این ارزیابی ها منجر شده است
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 ∗ روح اهللا کارگر رمضانی-2
روفسـور رمضـانی در توضیح نظریۀ خود، جنگ عراق علیه جمهوری اسالمی           پ

ایران را واکنش به تهدیدی ذکر کرده است که کشورهای عربی و به ویژه عراق 
) در انقالب ایران  (از اصول گرایی و بنیادگرایی اسالمی به رهبری امام خمینی           

که صدام حسین،    وی دربارۀ انگیزه های عراق نوشته است         8.احساس می کردند  
بـا توجـه بـه ویژگـی هـای فـردی و شخصـی خود و معضل ژئوپلتیکی عراق،                    
مـی خواسـت تا خأل قدرت ناشی از سقوط رژیم شاه و شکل گیری روند جدید                 

 چنان که، با افزایش قیمت نفت،       9.در خاورمیانه و خلیج فارس را بازسازی کند       
یران به دست آورد و در   عـراق مـنابع مالـی مـورد نظر خود را برای تجاوز به ا              

صـورت پـیروزی بـر ایـران می توانست نقش مؤثری در جهت کنترل بر منابع                 
 10.نفتی منطقه ایفا کند و به ذخایری همانند عربستان دست یابد

برابـر ایـن توضـیح تحول حاصل از انقالب اسالمی، عراق را با تهدیدات و                
منطقه و اوضاع   فرصـت هـای جدیـدی مواجـه سـاخت که، با توجه به شرایط                

بیـن المللـی، تمهـیدات الزم بـرای جـنگ علـیه ایـران را برای بهره برداری از                    
رمضانی دربارۀ شکل گیری تحلیل و اقدامات عراق        . فرصـت هـا فـراهم ساخت      

نوشـته است که تحلیل عراق از اقدامات نظامی علیه جمهوری اسالمی بر این              
روهایی در ایران و کشورهای     اسـاس بـود که بر اثر پیروزی انقالب اسالمی، نی          

خاورمـیانه آزاد شـده انـد کـه بـرای رویارویـی بـا هنجارهای محافظه کارانه و                   
ارتجاعی منطقه  از اعتماد به نفس الزم برخوردارند؛ طبیعی است که ادامۀ این  
 رونــد بــه کــاهش اعتــبار رادیکالیســم عــراق و نــابودی هویــت ناسیونالیســم 

                                                                 
لیفات وی  روح اهللا کارگررمضـانی، اسـتاد بازنشسـتۀ دانشـگاه ویرجینـیا در امریکاست و تأ         ∗

 و غیره الگوهایی از نفوذ: ایران و امریکا، چالش ها و پاسخ در خاورمیانه،  ایران انقالبی : شـامل 
 . از این نویسنده، در ایران ترجمه شده استسیاست خارجیاخیراً کتاب . است
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جهت گیری ضدامپریالیستی و رادیکال اواسط      عربـی منجر می شد و اگر عراق         
 را نیز پیگیری می کرد انقالب اسالمی تقویت بیشتری می یافت و             1970دهـۀ   

 11.در نتیجه، عراق به حاشیۀ سیستم تابع خاورمیانه سقوط می کرد
نظـریۀ پروفسـور رمضـانی بـرخالف نظـریۀ شـهرام چوبین بیشتر ناظر بر                

راق و پیامد رویارویی با فرصت های جدیدی        اهـداف و تمایالت توسعه طلبانۀ ع      
اگر این برداشت   . بـود که بر اثر تحوالت حاصل از انقالب اسالمی ایجاد شدند           

صـحیح باشـد انقالب  اسالمی، پدیده ای جدید و کامالً متفاوت بود که به طور                 
طبیعـی عـراق، کشـورهای منطقه و قدرت های بین المللی را نگران می کرد؛ و               

اق بـا جـاه طلبـی های برامده از ماهیت نظام بعثی، مشکالت              موجـب شـد عـر     
ژئوپلتیکـی، شخصـیت صدام و پیامدهای انقالب در ایجاد خأل قدرت، اهداف             
جدیدی را طراحی کند که منشأ وقوع جنگ شد، موضوع مهم در این نظریه،              
که تا اندازه ای مفهوم احساس تهدید عراق از انقالب اسالمی را روشن می کند، 

ن اسـت که در واقع عراق از پیامدهای حاصل از انقالب اسالمی، به معنای               ایـ 
و نه  (تضعیف و به حاشیه راندن رادیکالیسم عراق و هویت ناسیونالیسم عربی            

ناخشـنود بـود و لذا برای مقابله با آن به           ) موجودیـت رژیـم حـاکم بـر عـراق         
 .رویارویی با ایران و انقالب اسالمی مبادرت ورزید

 ∗ بیل جیمز-3
نظریۀ جیمز بیل، ناظر بر رقابت منطقه ای ایران و عراق و اهداف عراق در این                

دلیل واقعی جنگ درگیری سیاسی برای      ": زمیـنه اسـت وی تصـریح می کند        
در این روند عراق    . دسـت یافتـن بـه برتری و سلطه یافتن بر خلیج فارس بود             

                                                                 
 جـیمز آلن بیل، استاد علوم سیاسی و رئیس بازنشستۀ افتخاری کالج ویلیام مری دانشگاه    ∗

در زمینۀ  عقاب و شیر    نام برده متخصص امور ایران است و کتاب         . ا در امریکاسـت   ویرجینـی 
 .رابطۀ ایران و امریکا از این نویسنده در ایران ترجمه شده است
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انقالب (د سازد که این     امـیدوار بـود انقـالب ایران را در نطفه خفه کند و نابو             
بـرای کشـورهای مـنطقه نظـیر عربستان سعودی و شیخ نشین های           ) اسـالمی 

 جیمز بیل، در کتاب خود،  12".خلـیج فـارس هـدف چـندان خوشـایندی نبود          
رقابت سیاسی برای سلطه بر خلیج فارس را تصریح کرده است و در مقالۀ خود 

 با اندکی تغییر در این مفهوم       در کـنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع در تهران،         
و از منظر اهداف عراق گفته است که رژیم صدام خواستار استیالی سیاسی بر 

هـدف دوم ایـن تجـاوز ـ کـه در ارتـباط بـا هـدف اول است و                    . مـنطقه بـود   
دولـت هـای محافظـه کار در منطقه شدیداً خواستار آن بودند ـ نابودی انقالب                

ه، علیه وضعیت موجود سیاسی در این ایـران بـود کـه تهدیـدی مخـتل کنند       
 به نظر می رسد چارچوب نظری جیمز بیل متأثر از       13.کشـورها تلقـی مـی شد      

نظـریۀ موازنـۀ قواسـت کـه در چـارچوب اسـتراتژی منطقه ای امریکا، متأثر از                   
عراق تجـربۀ جنگ ویتنام در منطقۀ خلیج فارس و متکی بر برتری ایران و مهار                

 نگرانی ب اسالمی در واقع موازنۀ موجود را برهم زد و به  طراحـی شده بود و انقال     
 .کشورهای منطقه و تالش عراق برای بهره برداری از این فرصت منجر شد

 ∗ نیکسون-4
اظهارنظر نیکسون، دربارۀ عراق و تجزیه و تحلیل آن در مقالۀ محمدعلی امامی             

 را فراهم   در مجمـوع عناصـر اصـلی نظریۀ تبیین علل وقوع جنگ ایران و عراق              
 در  ∗∗حقیقی از کتاب جنگ حقیقی، صلح       141نیکسون در صفحۀ    . آورده است 

برای ایاالت متحدۀ   ": زمیـنۀ ضـرورت بهبود روابط امریکا با عراق نوشته است          

                                                                 
 نیکسـون رئیس جمهوری پیشین امریکاست که پس از رسوایی واترگیت از کار برکنار شد                ∗

 وکتاب جنگ حقیقی، صلح حقیقیکتاب . و طـی ایـن مـدت به انتشار کتاب مبادرت ورزید     
 . و برخی آثار دیگر از نیکسون در ایران ترجمه شده استفراسوی صلح

 .1362 ترجمۀ جعفر ثقه االسالم، انتشارات نوین، تهران، مهر ∗∗
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امـریکا دالیـل کافی و منطقی زیادی برای بهبود روابط با کشور عراق موجود               
 نفوذ از هیچ کوششی    از طرفـی شـوروی بـه نوبۀ خود برای دستیابی و           . اسـت 

خـودداری نکـرده اسـت؛ ولـی عراقـی هـا با قطع نفوذ حزب کمونیست چهرۀ                  
به :  امامی در ادامه آورده است که      14".مخالف خود را به روس ها نشان داده اند        

 صدام حسین به ایران را      1980ایـن ترتیب بسیاری از امریکاییان حملۀ سال         
شیخ نشین های خلیج فارس و      . دندبراسـاس معـیارهای تـوازن قـوا ارزیابـی کر          

عربسـتان سعودی حریف ایران نبودند و تنها عراق می توانست به نبرد بپردازد            
احتمال نمی رفت که عراق     . و بـا ایـران بـر سر رهبری خلیج فارس رقابت کند            

بـتواند ایـران را فـتح کـند؛ امـا می توانست حکومت تهران را تضعیف نماید و                  
تصـمیم امـریکا در اعمـال فشار بر ایران، موجب          . موجـب گرفـتاری آن شـود      

 15".اهمیت عراق شد
در ایـن مقاله، نتیجه گیری امامی از سخنان نیکسون به اجمال بیان شده؛              

در عین حال، به نظر     . ولـی ذکـری از مـنطق حـاکم بـر آن آورده نشده است              
می رسد توضیحات نیکسون در ضرورت برقراری رابطۀ امریکا با عراق همچنان            
مـتأثر از فضـای دوران جـنگ سـرد و نظـام دو قطبـی و ظهور پدیدۀ انقالب                  

نیکسون، با این مالحظات، به تغییر رفتار . اسالمی در منطقه خلیج فارس است     
. ، رهبر اردوگاه کمونیزم، توجه کرده است      )پیشـین (عـراق در برابـر شـوروی        

توان چنین  گـرچه نیکسون در اینجا موضوع را به اجمال بیان کرده است؛ می              
استنباط کرد که او با توجه به عناصر اصلی برقراری موازنۀ قوا در خلیج فارس               
در دوران جـنگ سرد و براساس نظریۀ دوستونۀ کیسینجر، رفتار جدید عراق             

را به منزلۀ خروج عراق از چارچوب سیاست ها و          ) پیشـین (در برابـر شـوروی      
معنای نهفته در این    . کندارزیابی می   ) پیشین(اسـتراتژی مـنطقه ای شـوروی        

ارزیابـی این است که تغییر رفتار عراق، به همان اندازۀ انقالب اسالمی، موازنۀ              
ــن     ــترل ایـ ــار و کنـ ــرای مهـ ــاید بـ ــم زد و بـ ــر هـ ــنطقه را بـ ــوا در مـ  قـ
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وضعیت به تناسب شرایط جدید به همان میزان که به انقالب اسالمی ایران و              
و نگرانی حاصل از تغییر موازنه توجه       احـتماالً گسترش بنیادگرایی در منطقه       

مـی شود، به تغییر رفتار عراق و بهره برداری از آن برای کنترل انقالب اسالمی                
شـاید ایـن نتـیجه گـیری مبالغه آمیز نباشد که استراتژی جدید              . توجـه شـود   

، با الهام از مبانی تفکر نیکسون       1980مـنطقه ای امـریکا در سـال هـای دهـۀ             
عـنا که استراتژی جدید امریکا برخالف سال های دهۀ          طراحـی شـد؛ بدیـن م      

 کـه بـرای مهـار عـراق رادیکـال بـا اتکـا بر ایران طراحی شده بود در                     1970
، با هدف مهار ایران انقالبی با اتکا بر عراق طراحی و اجرا 1980سال های دهۀ 

نقطـۀ آغـاز ایـن استراتژی، با چرخش عراق از شوروی به سمت غرب و                . شـد 
 بـه ایـران، همسو با منافع غرب بود که با خاتمۀ جنگ ایران و                سـپس حملـه   

عـراق و تمهـیدات بعدی عراق برای برتری منطقه ای و سپس تجاوز و اشغال                
 پایان یافت؛ به عبارت دیگر، به همان میزان که جنگ           1369کویـت در سـال      

ت علیه ایران، نقش عراق را در استراتژی جدید منطقه ای امریکا تعریف و تثبی             
کـرد، تجـاوز بـه کویت و اشغال آن با تعرض عراق به منافع امریکا و غرب به                   
معنای پایان این استراتژی ارزیابی شد و لذا انهدام توان نظامی عراق به هدف              

 .اصلی امریکا و غرب تبدیل شد
 ∗ آنتونی کردزمن-5

 کردزمـن بـرای بررسـی جنگ ایران و عراق بر این فرض              ∗∗چـارچوب نظـری   
سـت که در هر جنگی عوامل پیچیدۀ تاریخی، فرهنگی و استراتژیک            اسـتوار ا  

                                                                 
بررسی های نظامی   .  آنتونـی کردزمن مدیر مؤسسۀ بررسی های استراتژیک در امریکا است           ∗

وی مقاالت و کتاب های متعددی را در زمینۀ         . خصص اوست بـه ویژه در خاورمیانه در حوزۀ ت       
 .تحوالت نظامی و جنگ ایران و عراق منتشر کرده که عمدۀ آنها ترجمه شده است

، کار  درس هایی از جنگ مدرن، جنگ ایران و عراق         نظـریۀ کردزمـن در جلد دوم کتاب          ∗∗
 .واگنر منعکس شده است.مشترک او با آبراهام آر
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 وی تأکـید کـرده است که شناخت عواملی که به وقوع جنگ              16.نقـش دارنـد   
مـنجر مـی شوند، همچون نتیجۀ جنگ، به عنوان مجموعۀ تصمیمات نظامی و              

 کردزمـن پرسـش های مربوط به        17.تکـنولوژیک نـبردی واقعـی اهمیـت دارد        
: زمیـنه ساز جنگ ایران و عراق را چنین عنوان کرده است           شـناخت موقعیـت     

چگونـه ضـرورت هـای جـنگ ارزیابـی مـی شـوند؟ مشـکالت شناخت نحوۀ                  "
تصـمیم گـیری رهـبران خارجی چیست؟ چگونه می توان قابلیت های نیروهای          
نظامـی کشـورهای جهـان سـوم را، بـه ویـژه در شرایط وقوع تغییرات انقالبی              

 18ارزیابی کرد؟
، در بررسـی جـنگ ایـران و عراق بر این باوراست که این جنگ                کردزمـن 

بـرخالف بسـیاری از جـنگ های مدرن، برایند عوامل تاریخی و نظامی متعدد               
 2 فرهنگ و    2برخـی از ایـن عوامـل، در اختالفات تاریخی طوالنی بین             . بـود 

ملـت عرب و عجم و برخی دیگر در جهان بینی و شخصیت رهبران هر یک از                 
مجموعۀ گرایش های اقتصادی، انسانی و نظامی نیز . یشـه داشته اند   کشـور ر   2

کـه در مقطع زمانی پیش از آغاز جنگ بروز کرد، در زمینه سازی جنگ ایران                
 قسمت از   2 نویسنده در تبیین نظریۀ خود به        19.و عـراق تأثـیر بسـیار داشت       

ر مسـائل جغرافیایـی، کـه مـی توانـد به سادگی به معضل میان دو کشور منج                
و ) اروندرود(شـود، اشاره کرده است که یکی اختالف بر سر کنترل شط العرب      

دیگـری اخـتالف در زمیـنۀ کنـترل نقاط پدافندی مهم در طول مرز زمینی،                
وی سپس تأکید کرده است که     . بـه ویژه در مناطق وصولی به بغداد بوده است         

داد، پایتخت   مسئله برای عراق اهمیت استراتژیک داشته است؛ زیرا بغ         2ایـن   
 کیلومتری مرز ایران قرار دارد و عراق برای دسترسی به           100عـراق، در فاصلۀ   

 20.خلیج فارس فاقد عمق جغرافیایی است
 کشور به تصورات ایران و عراق       2کردزمـن، عـالوه بر اختالف مرزی میان         

نسـبت به یکدیگر و وضعیت جدید و اهدافی که دنبال می کردند اشاره نموده               
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 ، ایران را شدیداً     اسـت کـه عراقـی هـا بـر ایـن باور بودند که انقالب               و نوشـته    
تضـعیف کـرده اسـت؛ لـذا این مسئله را فرصتی برای سلطه بر خلیج فارس و                  

 21.خاتمـۀ حـوادث آن زمان ایران، که تنها با زبان زور می فهمد، می پنداشتند               
ار امکان  را در عراق انتظار داشت و هر ک     ∗رهـبری ایران، نوعی خیزش مردمی     

پذیری را برای ترغیب آن انجام می داد از جمله سرنگونی مخفیانۀ رژیم عراق               
با وجود این، ایران آمادگی الزم را       . کـه ممکـن بـود اقدامی جنگی تلقی شود         

 وی بــا تفســیر و تحلــیل 22.بــرای آغــاز جنگــی گســترده و طوالنــی نداشــت
 به ارتش مستقل و     تـالش هـای ایـران بـرای بازسازی ارتش، از ارتشی وابسته            

مـتعهد بـه ارزش های انقالبی و دینی نوشته است که رهبران جدید در تهران                
درگـیر تالشـی پیگیر برای کنترل ارتش شاه بودند که نهایتاً به اتخاذ تصمیم               

 23!مبنی بر تقلیل توان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی انجامید
جنگ ایران و عراق، از     عناصـر اصـلی نظریۀ کردزمن در تبیین علل وقوع           

یک سو ناظر بر اختالفات مرزی است که برای عراق اهمیت استراتژیک داشت             
 الجزایـر حل و فصل شد و از سوی دیگر، با توضیح تغییر  1975و بـا قـرارداد      

وضـعیت داخلی ایران با وقوع انقالب اسالمی، ناظر بر اهداف ایران و عراق در               
به ترتیبی که، عراق تأثیر انقالب بر       . تبرابـر یکدیگـر و در سـطح مـنطقه اس          

تضـعیف ایران را فرصتی برای تسلط بر منطقه ارزیابی کرده و ایران به انقالب        
بر پایۀ همین توضیح، کردزمن نتیجه گیری کرده        . در عـراق نظـر داشته است      

اسـت کـه جـنگ ایـران و عـراق اصوالً حاصل تعارض بین اهداف و آرزوهای                  

                                                                 
 باور است که انقالب اسالمی بدون تردید و فی نفسه تهدیدی برای دولت               کردزمـن بر این    ∗

عالوه بر این پیروزی انقالب اسالمی ایران، این دورنما را به وجود            . عـراق بـه شـمار می رفت       
خمینی اقدامات سیاسی نسبتاً کم شدت را به عملیات ) امـام (آورده بـود کـه ممکـن اسـت         

 )42، جلد دوم، ص جنگ ایران و عراق( .یل کندبراندازی یا حتی اقدام نظامی تبد
de

fam
og

ha
dd

as
.ir



 73 علل وقوع جنگ ایران و عراق   .

 

حزب بعث عراق و آیت اهللا خمینی و رهبران مذهبی   صـدام حسـین و رهبران       
 وی در توضیح بیشتر این نتیجه گیری در جای دیگری از            24.جدیـد ایـران بود    

و طرفدارانش انقالب اسالمی را     ) امام خمینی (کـتاب خـود نوشته است که او         
ابـزاری بـرای سـرنگونی صـدام حسـین و حزب بعث عراق می دیدند و صدام                  

خود درصدد بود تا فرصتی فراهم آورد که عراق را به مقام       حسین نیز به سهم     
 و  1978رهـبری جنـبش پـایداری ضداسرائیل برساند و بعد از کنفرانس های              

 25. به رهبری اصلی جهان عرب تبدیل شود1979
چنان که روشن است کردزمن، وقوع جنگ را حاصل رقابت سیاسی ایران            

زیابـی کـرده و در واقـع نقش     و عـراق بـرای تـبدیل بـه قدرتـی مـنطقه ای ار              
زمیـنه هـای تاریخـی و اخـتالفات مـرزی را از علل به بهانه و دستاویز تعدیل                   

مسـئلۀ بـارز نظـریۀ کردزمـن، ناظـر بـر مبانـی تفکـر و نگرش                  . کـرده اسـت   
استراتژیک او نسبت به منطقۀ خلیج فارس و تحوالت حاصل از انقالب اسالمی    

ضرورت برقراری توازن قوا و استقرار      در واقـع کردزمـن بـا این نظریه،          . اسـت 
 قدرت اصلی منطقه، یعنی ایران و عراق،        2سیسـتم امنیتـی را بـا هدف مهار          

یادآوری کرده و پیامدهای حاصل از درهم شکستن نظام امنیتی پیشین را، بر  
به عبارت، دیگر نظریۀ کردزمن حاوی این       . اثر وقوع انقالب تفسیر کرده است     

ی ثباتی و جنگ در منطقه، حاصل اهداف و رفتار ایران           مفهوم است که وقوع ب    
 .و عراق است و بدون مهار آنها، همواره منطقۀ خلیج فارس متشنج خواهد بود

. ایـن نظـریه، در عیـن حـال در پـاره ای از مـوارد مـبهم و متناقض است                    
فـی المـثل، در حالـی کـه کردزمن، با تکیه بر مسائل تاریخی، اهداف ایران و                  

تعارض بـا هـم ارزیابـی کرده وقوع جنگ را اجتناب پذیر دانسته و          عـراق را مـ    
نوشـته است که با وجود درگیری های مرزی ایران و عراق، باز هم وقوع جنگ                

ــن   ــیار بی ــام ع ــود 2تم ــر ب ــناب پذی ــور اجت ــبات 26. کش ــتدالل اث de وی در اس
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اجتـناب پذیـری جـنگ، درگـیری های مرزی ایران و عراق پس از انقالب را با                  
 قـبل از انقـالب مقایسـه کـرده و بـر ایـن باور است که حوادث بعدی از               دورۀ

نویسنده غیر از این دلیل، استدالل      ! درگـیری هـای مـرحلۀ قبل شدیدتر نبود        
دیگری را ذکر نکرده است و لذا نمی توان به روشنی درک کرد که چرا به این                 

 نتیجه گیری رسیده است؟
 عراق در وقوع جنگ نوشته    کردزمـن، همچنیـن در زمیـنۀ نقـش ایران یا          

 کشور ایران و عراق بیشترین تقصیر را        2است که تشخیص اینکه کدام یک از        
 برداشت دیگری که از این      27.در شـروع جـنگ داشـته انـد، غیرممکـن اسـت            

 در وقوع جنگ مقصر     2اظهارنظـر می توان کرد این است که ایران و عراق هر             
تعیین میزان آن در اینجا به چه البته مشخص نیست معنای تقصیر و    ! هستند

همچنین، جنگ و کشور متجاوز به لحاظ حقوقی تعریفی دارد که           . معنا است 
بنابراین مشخص  . براساس آن سازمان ملل سرانجام، عراق را متجاوز اعالم کرد         

نیسـت که آیا ناتوانی نویسنده در اینجا، به دلیل اجتنابی زیرکانه از قضاوت یا        
مـنابع تحقیقاتـی عراقـی ها بوده یا نحوۀ نگرش، چارچوب            پـیامد اسـتفاده از      

نظری و روش تحقیقاتی نویسنده مانع از دستیابی به نتیجه ای روشن و بیانی              
 صادقانه بوده است؟

 ∗ گراهام فولر-6
وی نیز،  . عناصر اصلی نظریۀ فولر شباهت نسبتاً زیادی به نظریۀ کردزمن دارد          

 کشـور، که    2 ژئوپلتیکـی مناسـبات      مـنازعات مـرزی را یکـی از زمیـنه هـای           

                                                                 
 گـراهام فولـر، نویسـنده و تحلـیلگر، عضـو پیشـین سازمان سیا، متخصص در امور جهان                    ∗

 سال در کشورهای عربستان، لبنان، ترکیه، افغانستان و یمن فعالیت         20اسـالم، که به مدت      
. ت دفاع امریکاست   وابسته به وزار   RANDداشـته و هـم اکـنون عضو مؤسسۀ تحقیقات رند            

 . از او ترجمه و منتشر شده استقبلۀ عالم، ژئوپلتیک ایرانکتاب 
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ریشـه هـای آن بـه دوران فرمانـروایان امـپراتوری عثمانی بازمی گردد، معرفی                
مـی کـند و بـه ایـن نتـیجه رسیده است که این منازعات مرزی بیش از آنکه                    

 کانون  2سـاختگی باشـد اساسـاً بازتاب تنش های ژئوپلتیکی گسترده تر میان              
 به اهمیت استراتژیک اروندرود برای عراق و         وی نیز با نظر    28.قـدرت هسـتند   

آسیب پذیری ژئواستراتژیک عراق به دلیل محدودیت دسترسی به سواحل آبی           
نوشته است که این مسیر استراتژیک و حیاتی در معرض آسیب پذیری دائم و              

 بر این اساس، فولر برای توضیح علل        29.گـروگان  روابـط حسـنه با ایران است         
 نقـش رودخانۀ اروندرود و اساساً مشکالت ژئوپلتیکی         وقـوع جـنگ و اهمیـت      

عـراق نوشـته است که جنگ ایران و عراق، فرض ژئوپلتیک وابستگی عراق به          
 30.این آبراه را کامالً اثبات کرد

فولـر، براساس ریشه های اختالف مرزی ایران و عراق و اهمیت استراتژیک         
 سالۀ  2500ظام شاهنشاهی   آن به تأثیر وقوع انقالب خلقی اصیل که به عمر ن          

ایـران خاتمـه داد و تأسیس جمهوری اسالمی در منطقه به رهبری روحانیون              
 رویداد فوق در    2اشـاره و در زمیـنۀ پیامد آن نتیجه گیری کرده است که هر               

ایـران نیروهایـی را آزاد کرد که به طور کلی بر منطقه و قبل از همه بر عراق                   
تأکید فولر بر آزادی نیروها در ایران ناظر بر       31.تأثـیری عمده بر جای  گذاشت      

این مفهوم است که بخشی از علل وقوع جنگ، متأثر از انقالب اسالمی و روند               
به همین دلیل نوشته است که رویارویی مجدد با         . تحـوالت داخلی ایران است    

در واقع نخستین دولت    . عـراق، بالفاصـله پـس از سـقوط شـاه اتفـاق نیفـتاد              
ان پس از انقالب، به نخست وزیری مهندس بازرگان کار خود را با  ملی گرای ایر  

و هنگامی که   . صدور بیانیه ای مثبت دربارۀ مناسبات دوجانبۀ جدید آغاز کرد         
روحانـیون رادیکـال، قدرت را عمالً به دست گرفتند، تصادم واقعی نیز آشکار              

ایۀ معضل  گـراهام فولر، در توضیح ساز و کارهای علل وقوع جنگ بر پ    32.شـد 
ــا در       ــیری ه ــت درگ ــه ماهی ــران، ب ــل ای ــوالت داخ ــراق و تح ــیک ع  ژئوپلت
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چارچوب رقابت های ایدئولوژیک اشاره کرده و نوشته است که مبارزۀ نیرومند            
ایدئولوژیـک جمهوری اسالمی با بعثی های عراق، از عوامل عمده ای بود که به               

ی منطقه ای    کشـور بـرای پـرچمداری رهبر       2 و هـر     33.آغـاز جـنگ انجامـید     
 34.رادیکال، به رقابت با یکدیگر برخاستند

چـنان کـه روشـن است گراهام فولر، برخالف توضیحات پیشین، در اینجا              
علـل آغـاز جـنگ را در چارچوب نظری دیگری تبیین کرده که شامل رقابت                

 وی در ادامه به این مسئله       ∗.سیاسی ـ ایدئولوژیک برای تسلط بر منطقه است       
ت که دولت های ملی با مقاصد ایدئولوژیک نمی توانند متحد           اشـاره کـرده اسـ     

یکدیگـر باقـی بمانند و سرانجام به جنگ مبادرت خواهند کرد و نوشته است               
کـه حکومـت های رادیکال در خاورمیانه، عموماً بیش از آنکه هدف واحدی را               
دنـبال کنـند بـه رقابـت بـا یکدیگـر پرداخـته اند؛ لذا در زمان فقدان دشمن                    

رک، ایـران و عراق که به پشتیبانی انقالب داخلی متکی بودند به رقابت              مشـت 
 35.شدید با یکدیگر پرداختند که ناگزیر به تقابل منجر شد

گـراهام فولـر، بـا تحلیل روند ماهیت منازعات ایران و عراق و تغییر آن از                 
مسـائل مرزی و ژئوپلتیک به رقابت های سیاسی و ایدئولوژیک، وقوع جنگ را              

وی در جای دیگری توضیحاتی را ارائه کرده       . تناب ناپذیر ارزیابی کرده است    اج
است که چارچوب نظری مهمی در پیش بینی احتمال وقوع جنگ مجدد میان 

                                                                 
بـاری  روبیـن، محقـق مدرسۀ مطالعات عالی امور بین المللی وابسته به دانشگاه جان هاپکیز،          ∗

نـیز در کنفرانسـی کـه بـرای بررسـی جنگ ایران و عراق در تالویو برگزار شد همانند فولر در                      
دو نیروی اصلی خلیج فارس ـ که یکی درصدد         : گ ایـران و عراق معتقد است      زمیـنۀ علـل جـن     

صـدور انقـالب اسـالمی و سـرنگونی حکومـت هـای موجـود و دیگـری در فکر سیادت خود بر              
 کشور ایران و    2وی اهداف ناظر بر تالش      . مـنطقه بـود ـ بـه زورازمایـی بـا یکدیگـر پرداختند             

1368 شهریور   20گـروه تحقیق خبرگزاری جمهوری اسالمی،       (.عراق را منشأ وقوع جنگ ذکر کرده است                        
( 
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 :وی در این زمینه نوشته است. ایران و عراق است
 کشور قدرت   2رابطۀ میان ایران و عراق بسته به نوع رژیمی که در هر یک از               «

 کشور خواهان اجتناب از     2هنگامی که   . اشـد بسـیار فـرق مـی کـند         را داشـته ب   
درگـیری هسـتند و بر دستور کار داخلی خود تأکید دارند، عرصه های ریشه دار                
اصـطکاک ناچـیز قلمـداد مـی گردد و حتی حل می شود؛ اما چنان که یکی از دو                    

 همین  کشـور بـه ناگهان در تشدید رقابت یا مبارزه جویی با دیگری نفعی ببیند              
قضـایا مـی توانـد بـه درگـیری هـای عمده تبدیل شود و حتی باعث بروز جنگ                    

 36».گردد

فولـر، در توضیح این نظریه،  به بررسی دوره های مختلف پرداخته و چنین               
 کشـور نسـبتاً بـا نظام پادشاهی         2نتـیجه گـیری کـرده اسـت کـه مناسـبات             

های منطقه ای به    هماهـنگ بـود؛ امـا بـا وقوع انقالب در عراق صحنۀ سیاست               
 و با انقالب ایران و ظهور نیروی        37کلـی دگـرگون شد و این موازنه تغییر کرد         

جدیـد بـرامده از تشـیع، ملـی گرایـی ایرانی و جنبش توده ای حقیقی مرحلۀ                  
جدیـدی آغاز شد وی در پایان یاداوری کرده است که ایدئولوژی های خلق گرا           

ی خود، بانیان همیشگی اوج گیری      و جنـبش های توده ای، بنا به ماهیت وجود         
 38.کشمکش  در این منطقه اند

بـه نظـر مـی رسد در تحلیل فولر از تحوالت درونی ایران پس از انقالب و                  
نقـش آن در تحـول مناسـبات ایـران و عراق و تغییر ثقل اختالفات مرزی به                  
رقابـت هـای سیاسـی و ایدئولوژیـک در سـطح منطقه، نوعی کاستی و اشتباه                 

ارد؛ بدیـن معـنا کـه فولر به جای تبیین رخدادها و حوادث، با تالش           وجـود د  
بـرای اثبات نظریۀ خود، بخش مهمی از حوادث و رخدادها را نادیده گرفته و               

فولر بر این   . همیـن امـر چـارچوب های نظری وی را نیز متزلزل ساخته است             
منجر به  بـاور است که مناسبات ایران و عراق بالفاصله پس از پیروزی انقالب              

 کشـور نشـد و بـرای اثبات این نظریه، به   صدور بیانیه ای مثبت                  2رویارویـی   
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 کشـور در آغاز کار دولت مهندس بازرگان اشاره کرده و نوشته است              2مـیان   
الزم به توضیح   . کـه روی کـار آمـدن روحانـیون رادیکال به تصادم منجر شد             

وحانیون رادیکال، به   اسـت کـه منظور گراهام فولر در زمینۀ روی کار آمدن ر            
تحـوالت سیاسـی در داخـل کشـور و اسـتعفای دولـت موقت اشاره دارد که                  

 روی داد و به مدت چند     1358متعاقـب تصـرف سـفارت امریکا در آبان سال           
با این توضیح، آیا در فاصلۀ      . مـاه شـورای انقالب ادارۀ کشور را بر عهده گرفت          

ت موقت هیچ گونه حادثه ای به        ماه پس از پیروزی انقالب تا استعفای دول        10
معـنای تصـادم مـیان ایران و عراق رخ نداد؟ حوادث خوزستان و تالش عراق                
بـرای تقویـت عناصـر تجـزیه طلـب بـا حمایـت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و                  
آموزشی ـ که تمامی مرزها و بخشی از شهرهای این استان، به ویژه خرمشهر،              

ی تبدیل کرده بود ـ آیا به معنای تصادم را بـه محـل منازعه و درگیری خیابان        
نـبود؟ بمـباران روستاهای ایران به وسیلۀ هواپیماهای عراق در فروردین سال             

 و در زمـان دولت مهندس بازرگان، آیا به معنای بهبود مناسبات میان              1358
 کشـور بـود؟ اگـر امکـان مصـالحه وجـود داشـت چرا نتیجۀ مذاکرات وزیر          2

ر ابراهـیم یـزدی، با صدام حسین در هاوانا و در            خارجـۀ دولـت موقـت، دکـت       
 به هیچ نتیجۀ قابل مالحظه ای منجر نشد؟ بنابر اخبار و            1358شـهریور سال    

گـزارش هایی که امریکایی ها از اهداف و تحرکات نظامی عراق به دست آورده               
 و قبل از تصرف سفارت امریکا، رئیس سازمان 1358بودند در اوایل آبان سال 

ی سـیا در ایـران طـی مالقاتی با وزیر خارجۀ دولت موقت از احتمال                اطالعاتـ 
 آیا تالش عراق در این مقطع و        ∗.حملـۀ نظامـی عـراق بـه ایـران سخن گفت           

                                                                 
 1378 وزیـر خارجۀ وقت دولت موقت در مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده در زمستان سال           ∗

در مالقات با مارک کازیوفسکی نامبرده نیز این خبر را به نقل از             . ایـن موضـوع را بـیان کرد       
 .رئیس ایستگاه سیا برای نویسنده نقل کرد
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 انـتقال خـبر آن بـه ایـران از سـوی امریکایـی هـا معـرف ایـن مفهوم نیست                      
کـه عـراق فـارغ از مواضع ایران و تحوالت داخلی در اندیشۀ جنگ و در حال                  

ن تمهـیدات الزم برای این اقدام بود؟ با این توضیحات و مخدوش شدن              تأمیـ 
نسـبت مـیان مواضـع ایران با اقدامات نظامی عراق و تصمیم گیری این کشور                

 برای جنگ، آیا نظریۀ فولر همچنان قابل اعتماد است؟
 ∗)سعودی(  خالدبن سلطان-7

سیاست های  بـن سـلطان علـل تیرگـی روابط ایران و عربستان را در چارچوب                
ایـران بـا تبلیغات خصمانه علیه فهد توجیه می کند و معتقد است نظام جدید       
اسـالمی ایـران سـعی کـرد تـا موقعیـت عربستان سعودی را در جهان اسالم                  

 وی گفته   39.مخـدوش و نقش آل سعود را به عنوان خادم الحرمین تضعیف کند            
یران و عراق تشدید    است که خطر تهدید ایران بر ضد عربستان با آغاز جنگ ا           

نگرانـی از گسـترش جـنگ سبب شد تا فهد تالش خود را برای مذاکرۀ                . شـد 
ایـران و عراق متمرکز کند؛ ولی ایران به پیروزی خود در جنگ مطمئن بود و      

 وی دربارۀ میزان تهدید ایران برای       40.درخواسـت هـای ملـک فهـد را رد کرد          
ستان سعودی بعد از    عربسـتان در طـول جـنگ نوشـته اسـت که مقامات عرب             

مطالعـۀ توانایـی هـای ایران به این نتیجه رسیده بودند که حملۀ ایران بر ضد                 
عربسـتان سـعودی بعید به نظر می رسید؛ زیرا ایران برای این کار باید از خاک            

. در حالی که ایران فاقد توانایی لجستیکی الزم بود. کویـت یا عراق می گذشت   
د که ایران با توجه به درگیری خود با عراق جبهۀ     به عالوه بعید به نظر می رسی      

                                                                 
 به رشته تحریر درآورده     جنگجوی صحرا اده خالدبـن سـلطان کتابی را تحت عنوان           شـاهز  ∗

 به نقل از خبرگزاری ملی عراق       1374است که خبرگزاری جمهوری اسالمی در خرداد سال         
 بخشی از آن را ترجمه 14 ـ 12، ص 17/5/1374،  283در بولتـن خـبرهای عـراق شـماره          

 .ه شده استکرده است که در این بررسی از آن استفاد
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  وی ســپس بــه تمهــیدات عربســتان بــرای مقابلــه بــا 41.جدیــدی را بگشــاید
تهدیدات احتمالی ایران از طریق هوا، دریا و موشک، یا سیاست بازدارندگی و             

 .خرید موشک از چین اشاره کرده است
ا اندازۀ زیادی   نظـریات بـن سـلطان از ایـن جهـت حائز اهمیت است که ت               

در عین حال، چون    . دیدگـاه کشـورهای حاشیۀ خلیج فارس را آشکار می سازد          
کتاب او پس از استقرار نیروهای امریکا در عربستان برای آزادسازی کویت در             
عملیات طوفان صحرا نوشته شده است به نظر می رسد مالحظاتی برای تبیین       

ر در برابر ایران و حمایت از       دیدگـاه هـای عربسـتان و توجـیه رفـتار این کشو            
ــته شــده اســت  ــراق، در نظــر گرف ــی، تبییــن  . ع ــن مالحظــۀ کل ــارغ از ای ف

خالدبـن سلطان از مناقشات ایران و عربستان قبل از آغاز جنگ نقایص زیادی              
 .دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد

. ستتغیـیر مناسـبات ایران و عربستان پس از انقالب تنها متوجه ایران نی             
سعودی ها بر اثر تغییرات حاصل از انقالب در سطح منطقه، در جبهۀ امریکا و               

نگرانی سعودی ها از تأثیر انقالب در       . غرب علیه انقالب ملت ایران قرار گرفتند      
داخـل عربستان در واقع بیش از آنکه متأثر از تالش های ایران باشد ریشه در                

ن در آن زمان توان و سازماندهی       مسـائل داخلـی عربستان داشت و اساساً ایرا        
مهم تر از همه، امام خمینی      . مناسـبی بـرای هدایـت این نوع جریانات نداشت         

حمله به مسجدالحرام و تصرف بخشی از آن توسط سلفی ها را قاطعانه محکوم 
کـرد؛ ولـی سانسور خبری نسبت به ایران و ترویج تصور قالبی مبنی بر ظهور                

هدید کشورهای منطقه، مانع از گسترش این خبر        انقـالب اسـالمی، به عنوان ت      
آیا این موضع گیری امام نشانۀ عدم       . در افکـار عمومـی مـنطقه و جهـان شـد           

 مداخلۀ سیاست انقالبی ایران در امور کشورهای دیگر نبود؟
توضــیح  بــن ســلطان از تهدیــد ایــران، بیشــتر مــتوجه ســلب مشــروعیت  

با فرض صحت   . جهان اسالم است  عربستان سعودی به عنوان خادم الحرمین در        
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تـالش ایـران در ایـن زمینه باید دانست که این اقدامات اساساً پس از حادثۀ                 
 انجام شد که پلیس سعودی، به حجاج ایرانی اعم          1366حـج خونین در سال      

از زن و مـرد و جوان و سالخورده حمله کرد و گروهی از آنها مجروح یا شهید             
 اقدامات ایران می تواند تالش ها و حمایت های          عـالوه بـر ایـن، آیا این       . شـدند 

وسـیع عربستان از عراق را توجیه کند؟ در این کتاب بن سلطان تصریح کرده               
است که ایران توانایی تهدید عربستان را نداشت و سیاست عربستان، مبنی بر             

براین . بازدارندگـی، برای مقابله با تهدیدات احتمالی ایران پیش بینی شده بود           
س، چـه منطقـی مـی توانـد سیاسـت های عربستان در حمایت از عراق را           اسـا 

بـه ویژه اینکه تجاوز عراق به کویت و اشغال آن و حمالتی که              (توجـیه کـند؟     
علـیه خـاک عربسـتان انجـام داد نشـان داد سـعودی هـا در ارزیابـی حوادث و                     
روندهـای جـاری در مـنطقه تـا چـه اندازه در تحلیل و محاسبات خود دچار                  

 ).تباه شده انداش
 ∗ عبدالحلیم ابوغزاله-8

ابوغـزاله وزیـر دفـاع مصر با تدوین کتاب جنگ عراق و ایران دیدگاهی عربی                
وی در مقدمه کتاب هدف اصلی    . دربـاره جـنگ ایـران و عراق ارائه داده است          

 بـرای خوانندگان عرب زبان ذکر کرده و         "تصـویری از جـنگ    "خـود را ارائـه      
                                                                 

 ابوغزاله وزیر دفاع مصر در دوران جنگ ایران و عراق بود که دیدگاه های خود را در کتاب                   ∗
این کتاب که به وسیله مرکز مطالعات و تحقیقات         . جـنگ عراق و ایران منتشر ساخته است       

 فصل 12 منتشر شده است، یک مقدمه و        1380جـنگ سـپاه پاسـداران تـرجمه و در سال            
مواضع جهانی قبل از جنگ، ریشه های اختالف بین عراق و ایران، عوامل : تند از دارد که عبار  

مؤثـر بـر سـیر جـنگ، وضـعیت صـحنه عملـیات، اهداف سیاسی ـ نظامی عراق، جنگ در                     
، جنگ فرسایشی،   1983، ادامـه حمـالت ایـران در اوایل سال           1982 تـا    1980سـال هـای     

هجــوم عــراق و دخالــت غــرب، ، ادامــه جــنگ فرسایشــی، 1987 ـ 1986آخریــن حملــه 
 .درس هایی از جنگ
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 مواضع بین المللی و منطقه ای پیش از جنگ و نیز            کوشـیده ام  «: نوشـته اسـت   
عوامـل شـکل گیری این درگیری را روشن سازم و مسیر حوادث را تا آنجا که                 
جمـع آوری اطالعـات از مـنابع مخـتلف برای من امکان پذیر بوده به اختصار                 

 ابوغزاله در کتاب خود از جنگ ایران و عراق به عنوان جنگ میان              ».بیان کنم 
 نام می برد و این جنگ طوالنی را، که          " مسلمان و همسایه و رقیب     دو دولت "

نه " می نامند که در نهایت در حالت         "جنگ نیابتی "بیشتر جنگ زمینی بود،     
 . متوقف شد"جنگ و نه صلح

ابوغـزاله معـتقد اسـت جـنگ ایـران و عـراق از لحاظ استراتژیک یکی از                  
سایر برخوردهای  مهمتریـن بـرخوردهای نظامـی عصـر حاضـر است و خالف              

نظامـی در جهان سوم، این جنگ تقریباً منافع همه کشورهای جهان را بدون              
به همین دلیل، جنگ از     . اسـتثنا تهدیـد کـرد و تأثیر مستقیم بر آن گذاشت           

وی در مورد   . همـان ابتدا جنبه بین المللی منحصر به فرد و گسترده ای داشت            
ر است که اسرائیل از ایران تأثـیر جـنگ بـر معـادالت مـنطقه ای، بـر ایـن نظ            

حمایـت کـرد؛ زیـرا تضـعیف عـراق بـه عـنوان یـک کشـور عربی، عراق را از              
 !محاسبات عربی اسرائیل خارج ساخت

نظام الئیک عراق با    "وی نظـر کردزمـن را در مورد جنگ، به عنوان جنگ             
 ایـران نقـد کرد و به عنوان یک خطای بزرگ نام برد و نوشته        "نظـام اسـالمی   

 بود که ریشه تاریخی آن به صدها سال         "عرب و فارس  "نگ بیـن    جـ «: اسـت 
تاریخ نشان می دهد که     «:  وی در فصل دوم کتاب می نویسد       ».قبل بازمی گردد  

 606جـنگ ایران و عراق ادامه همان درگیری فارس و عرب است که از سال                
راق  وی مناسبات ایران و ع».قبل از میالد مسیح آغاز شد و تا امروز ادامه دارد

را در دوره عثمانـی و در دوره معاصـر در همیـن چـارچوب دسته بندی کرده                  
 .است

 الجزایر نه تنها از     1975ابوغـزاله بـر ایـن نظـر است که با امضای قرارداد              
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دشـمنی هـا کاسـته نشـد بلکـه با پیروزی انقالب در ایران و سرنگونی شاه بر                   
در چارچوب فارس و در حالی که وی سعی دارد جنگ را   . تـنش ها افزوده شد    

عـرب تفسـیر کـند، شروع جنگ را در چارچوب مفاهیم تحلیلگران غربی، که           
وی به تأثیر   . بیشـتر حـاوی دیدگـاه قـدرت هـای بزرگ است، تحلیل می کند              

انقـالب در تغیـیر توازن منطقه ای پرداخته است و حرکت عراق را در استفاده        
نقـش ژاندارمی منطقۀ    فرصـتی مناسـب و تکـرار ناشـدنی بـرای بازیابـی              "از  

همه این اقدامات   «:  ذکر می کند و می نویسد      "خلـیج فـارس بعد از سقوط شاه       
نشان می دهد صدام حسین از هنگام سقوط شاه و پیروزی انقالب در ایران در       

 ». خود را آماده حمله به ایران می کرده است1979اوایل سال 
ی ایران و تأثیر آن     نویسنده پس از توضیح وضعیت نامساعد داخلی و نظام        

در تصـمیم گیری عراق برای حمله به ایران به نگرانی دولت های خلیج فارس و                
 پرداخته است و همین مسئله را       "احـتمال صـدور انقـالب بـه ایـن کشورها          "

 "پشـتیبانی مالـی بـی حـد و حصـر کشورهای عربی از صدام حسین               "عـامل   
 .می دا ند

از همه این   «: وع جنگ می نویسد   ابوغـزاله در پایـان، برای توضیح علت شر        
عوامـل مـی تـوان نتیجه گرفت که تشکیالت نظامی ایران هنگام شروع جنگ               
بسـیار ضعیف بوده و من اعتقاد دارم که همین ضعف، صدام را به جنگ علیه                

 ».ایران ترغیب کرد، تالشی که به ناکامی انجامید
ثر بر شروع جنگ تحلـیل ابوغزاله از جنگ ایران و عراق، به ویژه عوامل مؤ           

به دلیل تأثیرپذیری از مالحظات مختلف، انسجام ندارد و بیشتر از آنکه حاوی 
یک دیدگاه عربی و منطقه ای باشد، اساساً از دیدگاه بین المللی و مفهوم بندی          

در مجموع  . نظـریه پـردازان و تحلـیلگران غربـی از جنگ، تأثیر پذیرفته است             
ضات و تأثیرپذیری از منابع غربی امکان       کاسـتی هـای موجـود، همـراه بـا تناق          

اسـتناد بـه کتاب ابوغزاله را به عنوان دیدگاه یک صاحب نظر نظامی در سطح                
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 .استراتژیک و منطقه ای، کاهش داده است
 ∗ وفیق  سامرایی-9

سـنگ بـنای جنگ در باور وفیق سامرایی توافقنامۀ الجزایر است که در سال               
م حســین از نیمــی از شــط العــرب  مـنعقد شــد و بــه موجــب آن صـدا  1975

 نویسنده، در کتاب 42".چشم پوشی کرد و با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شد      
 نوشـته اسـت که با وقوع انقالب اسالمی و سرنگونی          "ویرانـی دروازه شـرقی    "

 :رژیم شاه تحوالتی صورت گرفت که بخشی از آن چنین است
ایران و کشورهای جهان     موازنـۀ قـوا و همچنیـن موازنۀ منافع و مصالح             -

 .تغییر کرد
 تغیـیرات ریشه ای در روابط و ارتباطات خارجی ایران و تحول شدید در               -

 .نگرش به اسرائیل، سادات و غرب به ویژه امریکا، به وجود آمد
 . نقش ایران در مقام ژاندارم منطقه پایان یافت-
 .پایان یافتدر ایران به صورت دفعی ) الئیسم( روند تدریجی دین زدایی -
 اولین حکومتی که نقش مذهب جعفری اثنی عشری را در عصر نوین ایفا -

 .نمود، ظهور کرد
اسالم شیعی و   ) احکام( روش انقالبـی جدیـدی از طریق اجرای قاطعانۀ           -

 43.ادغام سیاست در دین، ظهور پیدا کرد
سامرایی سپس نتیجه گیری کرده است که به علت ماهیت رژیم مستقر در 

ق ما ناگهان به خاطر دیکتاتوری و خودکامگی موجود در کشورمان، بدون     عـرا 

                                                                 
 سرلشـکر وفـیق سـامرایی از افسـران ارتش عراق است که در سابق مسئول میز ایران در                    ∗

نام برده بعدها از عراق متواری شد و هم اکنون به عنوان            . سرویس اطالعاتی عراق بوده است    
 با امریکا و انگلیس     عضـوی از گـروه اپوزیسـیون عـراق در انگلـیس اسـتقرار یافـته اسـت و                  

 و چند مصاحبه، بخشی از اطالعات و        ویرانی دروازه شرقی  انتشار کتاب   . همکـاری مـی کـند     
 .دیدگاه های نام برده را، نشان می دهد که در این بررسی لحاظ شده است

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 85 علل وقوع جنگ ایران و عراق   .

 

 حسـاب گـری و تحلیلـی منطقـی، خـود را در خـط تماس و برخورد مستقیم                   
 به همین دلیل عراقی ها تصور می کردند اگر          44.با این حرکت جدید قرار دادیم     

ل ایران  تشـنجات و بحـران حـاکم بر روابط عراق و رژیم انقالبی ایران به داخ               
رژیم عراق به این . هدایـت نشود این بحران به داخل عراق سرایت خواهد کرد   

نتـیجه رسیده بود که فرصت طالیی الزم برای رهایی از نفوذ ایران در عراق و             
 الجزایر و برگشت حاکمیت و سلطۀ 1975زمینه های الزم برای ابطال معاهدۀ    

عدیل خط مرزی و پشتیبانی از       و ت  1937کامل بر اروندرود، بر مبنای معاهدۀ       
عـرب هـای اهـواز بـه مـنظور شـروع یـک انقـالب و رهایی از تابعیت ایران و                      
برانگیختـن آتـش فتـنه های قومی در بلوچستان و کردستان و آذربایجان، به               
مـنظور سـرنگونی رژیـم جدیـد ایـران و از هم پاشیدن دولت آن فراهم شده                  

برداشتن در راهی بود که او را به        ایـن فرصت تاریخی برای صدام، قدم        . اسـت 
 45.رهبری کل منطقه سوق می داد

سـامرایی دربـارۀ اهـداف عـراق صریحاً نوشته است که صدام قصد داشت               
) به ویژه نیمی از اروندرود    ( الجزایـر بخشـیده بـود        1975آنچـه را در معـاهدۀ       

را بـازپس ستاند و رژیم جدید ایران را سرنگون کند و یکپارچگی کشور ایران               
 46.متالشی سازد

وفیق سامرایی دربارۀ امکان جلوگیری از وقوع جنگ، بر این نظر است که             
 و باید برای حل مشکالت      47صـدام اساسـاً در محاسبات خود اشتباه کرده بود         

 کشـور بـه دولـت جدیـد ایـران وقت کافی داده می شد تا مواضعش                  2مـیان   
با اصالحات مردمی،    در ایـن مـدت، رژیـم عراق می توانست            48.بررسـی شـود   

جـبهۀ داخلی را تقویت کند و ضمن تحکیم اقدامات امنیتی، جنگی اطالعاتی    
علیه ایران راه اندازد و این کشور را وادار به بازپس دهی اروندرود کند و به این     

 سامرایی، با تعیین برخی از شاخصه ها       49.ترتیب از بروز جنگ جلوگیری نماید     
 استفاده از ابزار نظامی، تصمیم گیری عراق را         بـه عـنوان عوامـل اساسـی برای        
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 :این عوامل به شرح زیر هستند. برای حمله به ایران مورد انتقاد قرار می دهد
 .جدی طوری که امنیت کشور را در معرض خطر قراردهد تهدید  وجود-1
 توجـه بـه جنـبه هـای حقوقی و سیاسی به منظور پرهیز از پیامدهای                 -2

 .خطرناک بین المللی
 عادالنـه بودن قضیه مورد ادعا، یعنی اینکه جایگزین های دیگری برای             -3

 .تحقق حقوق مشروع مورد نظر وجود نداشته باشد
 خـودداری از زیـاده روی در بـه کارگـیری زور و برقـراری تعـادل بین                   -4

 .احتماالت مختلف و میزان سود و زیان
 و سیاسی به     کسـب اطمینان قطعی از فراهم بودن قدرت رزمی، مالی          -5

 .منظور تحقق پیروزی
 مـراعات جنـبه هـای تاریخی و روانی به گونه ای که اجازۀ برانگیختگی                -6

 .کینه ورزی ها و دشمنی های بلند مدت را ندهد
 اطمینان از بازتاب های مثبت به کارگیری زور در جبهۀ داخلی، به ویژه              -7

 .با توجه به وضعیت پیچیدۀ داخل عراق
برای آغاز جنگ باید توسط مردم صورت گیرد، زیرا این           تصـمیم گیری     -8

 50.قضیه با سرنوشت و آینده آنان و نسل های آینده ارتباط دارد
وفـیق سـامرایی، جـنگ ایـران و عـراق را از موضع فردی نظامی، که هم                  

به . اکـنون به عنوان نیروی اپوزیسیون به فعالیت مشغول است، نقد کرده است            
یاسـی ناظـر بـر سـوابق او و تالش برای آینده بر              همیـن دلـیل مالحظـات س      
 .دیدگاهش کامالً حاکم است

 ∗ افرایم کارش-10
                                                                 

 افـرایم کارش، یهودی، و از محققان و تحلیلگران امور نظامی و استراتژیک است که جنگ    ∗
 را در مقاالت و کتب متعددی بررسی کرده است که در این بررسی به برخی از                 ایران و عراق  
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 این است که این جنگ نه ناسیونالیستی و   "کارش"علـل آغـاز جـنگ از نظر         
قـوم مدارانـه در تـداوم خصـومت های تاریخی اعراب و ایرانیان، بلکه بخشی از                 

تعاقب وقوع انقالب اسالمی در    مـبارزه ای ایدئولوژیـک محسـوب می شود که م          
وی انقالب ایران را با انقالب فرانسه و روسیه تشبیه می کند و     . ایران پدید آمد  

معتقد است ایران آرمان هایی تجدیدنظرطلبانه و مخالف وضع موجود داشت و            
از سوی دیگر ساختار دفاعی ـ نظامیش نیز، بر هم ریخته بود و اینها از عوامل   

 بدین ترتیب که از یک سو ایدئولوژی انقالب اسالمی و           51اند؛اصلی جنگ بوده    
شـعارهای مخـالف وضـع موجود، به احساس تهدید درباره شیوع حرکت های              
انقالبـی در کشـورهای محافظـه کار منطقه و لزوم محدودسازی و مقابله با آن       
مـنجر شـد و از سـوی دیگـر، بـا تضـعیف بنـیۀ دفاعـی ایـران، زمیـنه برای                       

عـراق به رهبری صدام حسین در مقام قدرت منطقه ای طالب            فرصـت طلبـی     
سـلطه در خلـیج فـارس مهیا شد و آن کشور را برانگیخت تا جنگی طوالنی و                  

 52.همه جانبه با ایران آغاز کند
افـرایم کارش در جای دیگری، با اشاره به اینکه نباید تالش های عراق را برای                

است که آنچه همگان پذیرفته اند این       تجزیه اراضی ایران نادیده گرفت، نوشته       
اسـت کـه جنگ ایران و عراق، نتیجۀ مستقیم انقالب ایران بود؛ هم بر حسب                
تهدیـدی کـه نسـبت بـه عـراق در برداشـت و هم به دلیل فرصتی که دست                    

 53.داده بود
افـرایم کـارش، در بررسی دیگری، در بارۀ منطق تصمیم گیری عراق برای              

بازی هدفدار  "روابـط اسـتراتژیک بـا ایران از         شـروع جـنگ براسـاس تغیـیر         
 نتـیجه گرفـته اسـت کـه عراق دیگر           "بـازی بـی هـدف صـفر       " بـه    "مخلـوط 

 به رسمیت شناخته بود،     1975نمـی توانسـت برتـری ایـران را، کـه در سـال               
                                                                 

 .منابعی که از نویسنده در اختیار بوده است استناد می شود
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تحمـل کـند؛ زیـرا شناسایی این تفوق به حقیقتی محض، یعنی سقوط رژیم               
حوال عراق ترجیح داد از برتری موقت       در این اوضاع و ا    . بعـث، مـنجر مـی شد      

 54.استراتژیک خود بهره جوید و ایران را در برابر واقعیت های سخت قرار دهد             
بـه لحاظ نظامی انتخاب زمان حمله به ایران، با توجه به اینکه برای نخستین               
بـار طـی ده سـال گذشـته تعادل قوای نظامی به نفع عراق متمایل شده بود،                  

 55.دبهترین انتخاب بو
نظـریۀ افـرایم کـارش بـا تأکـید بـر نقـش انقالب اسالمی و تعیین ساز و                    
کارهـای آن بـر وقوع جنگ، در مقایسه با سایر نظریات برجسته و تا اندازه ای                 

در عین حال، نگرش نظامی ـ استراتژیک افرایم کارش سبب          . مـتفاوت اسـت   
عالوه . اک کند شـده است عنصر تعادل قوا و تأثیرات تغییر آن را به خوبی ادر             

بـر این، تأثیر دیدگاه اسرائیل بر نگرش کارش نسبت به ایران و عراق در مقام                
 قدرت منطقه ای و تهدید کنندۀ اسرائیل سبب شده است عالوه بر تأکید بر               2

چـارچوب نظـری رقابـت ایدئولوژیک و رقابت برای برتری در منطقه، ایران و               
به این  . وع جنگ قلمداد کند   عـراق را بـه صـورت یکسـان عـامل مؤثـر در وق              

ترتیـب منطق حاکم بر تفکر کارش در تعیین انقالب اسالمی و تأثیرات تغییر              
تعادل قوا در تصمیم گیری عراق برای تجاوز به ایران، عناصر محوری در نظریه 

 .علل وقوع جنگ کارش است
 ∗جونز. والتر اس-11

 علل جنگ در    فـرض اصـلی جونـز در توجـه به جنگ ایران و عراق و بررسی               
چـارچوب نظـریۀ توازن قوا و پیچیدگی  اوضاع خاورمیانه است که سبب شده               

 56.اسـت ناپایدارترین و در عین حال حساس ترین منطقۀ جهان محسوب شود    
                                                                 

 جونز نظریه پرداز روابط بین الملل است که چارچوب های نظری و تحلیلی خود را از روابط                  ∗
 .وود حیدری، منعکس کرده است، ترجمۀ دامنطق روابط بین المللبین المللی در کتاب 
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دالیـل ایـن وضـعیت، از نظـر جونز، وجود چندین موازنۀ فرعی، تغییر مداوم                
. های بزرگ است  مناسـبات طـرف های موجود در منطقه، و تغییر نقش قدرت             

وی علـت بی ثباتی منطقه را در مناقشات تاریخی و ریشه دار در منطقه، تأثیر                
خشـونت های داخلی بر ثبات منطقه ای و مهم تر از آن نقش دولت های محلی                  

 57.در اجرای طرح های قدرت های بزرگ ذکر می کند
رد جونـز، در بررسـی خـود بـا توجـه به ادراکی که از منطقۀ خاورمیانه دا                 

معـتقد اسـت سـقوط شـاه و بـه روی کـارآمدن آیـت اهللا خمینی و حکومتی                    
مذهبـی در ایـران به دگرگونی شالودۀ مناسبات منطقه ای و پیوندهای منطقه            

 58.با قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی جهان منجر شد
در واقع جونز به سقوط شاه، به عنوان علت تغییر موازنه و پیامد این رخداد 

مهم در تغییر مناسبات منطقه ای و منطقه با قدرت های بزرگ اشاره             و تحـول    
کـرده و سـپس به این نتیجه رسیده است که بر اثر قطع کامل روابط ایران و                  
عراق در پی به قدرت رسیدن آیت اهللا خمینی، که با گروگان گیری امریکایی ها      

 برای  بـرای بـیش از یـک سـال بـه اوج خـود رسید، واشنگتن به طور پنهانی                  
پـیروزی عـراق به تکاپو افتاد و شوروی نیز، با مهار یکی از جبهه های خود در                  
افغانســتان و مــرزهای جنوبــی، بــرای جلوگــیری از رخــنۀ انقــالب ایــران بــه 
.افغانسـتان، که خواهان وحدتی مذهبی بود، به پیروزی عراق تمایل نشان داد      

59 
ای خود را بیان نکرده     گرچه جونز دربارۀ علل وقوع جنگ صریحاً دیدگاه ه        

اسـت؛ بـر پایـۀ توضیحی که از پیروزی انقالب و سقوط شاه و تأثیرات آن بر                   
تغییر مناسبات منطقه ای و تغییر سیاست قدرت های بزرگ ارائه کرده در واقع 
دلـیل حمایت امریکا و شوروی از عراق و تالش برای پیروزی عراق را توضیح                

ر تغییر موازنۀ منطقه ای بر اثر انقالب و تأثیر          نظریۀ جونز نیز ناظر ب    . داده است 
آن بـر تمهـیدات عراق برای جنگ و مساعدت امریکا و شوروی برای پیروزی               
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 .عراق است
 

 ∗ ژوهانس ریسنر-12
نگـرش جهـان غـرب بـه منطقۀ مهم خلیج فارس، به دلیل وجود نفت و تأثیر                  

 توسعه، حیاتـی آن در سرنوشـت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و    
سبب شده است به ثبات در منطقه برای حفظ وضع موجود اهتمام شود و در               

در این منطقه نامقبول ترین واقعه در       ) دینی و مردمی  (نتـیجه وقـوع انقالبـی       
 به همین دلیل، به طور کلی در غرب، ایدئولوژی جنگی           60.مـنطقه تلقی شود   

ز آن کشور در جنگ در عراق هیچ گاه، دلیلی برای اعمال بی منطق و جنون آمی       
با این توضیحات، اگر چه ایران آغازگر جنگ نبود انقالب آن       . نظـر گرفته نشد   

بـه از هـم پاشـیدگی قطعی در منطقه انجامید که بسیاری خواستار ادامۀ آن                
بنابراین، احساس عمومی بر این است که ایران ممکن است تقصیری           . نـبودند 

ر کلی در ایجاد نابسامانی ها مقصر       در شـروع جـنگ نداشـته باشـد؛ اما به طو           
 ریسنر در توضیح باور جهان غرب نسبت به جنگ و ادامۀ آن بر پایۀ               61.اسـت 

 :نگرش به منطقۀ خلیج فارس و اهمیت نفت نوشته است
درک کلی غرب از مسئله تجاوز و دفاع نیست؛ بلکه در باور عمومی غرب باید               «

این مسئله، که   .  منجر شد  دیـد کـه چه کسی مسئول وضعیتی است که به جنگ           
چه کسی در عمل به جنگ مبادرت ورزید، در افکار عمومی غرب چه بخواهید و        

 62».چه نخواهید در درجۀ دوم اهمیت است

بـا ایـن توضـیح، دربارۀ نحوۀ نگرش جهان غرب به جنگ و ریشه های آن،     
 منظر  2مـی توان چنین نتیجه گرفت که تفسیر جنگ در چارچوب انقالب از              

                                                                 
 در تهران 1367 ریسـنر مقالـه خـود را در کـنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع که در سال      ∗

 .برگزار شد، ارائه کرد
de

fam
og

ha
dd

as
.ir



 91 علل وقوع جنگ ایران و عراق   .

 

نخست، تأثیر انقالب در تغییر وضعیت و بر هم زدن موازنۀ قوا      : جـام می شود   ان
و تـالش عراق برای بهره برداری از آن و دیگری، نفس انقالب و تغییر در وضع         

بنابراین، ایران به دلیل اقدام به      . موجـود کـه مـنافع غرب را به مخاطره افکند          
اساساً جهان غرب به    و  ! انقـالب، در افکـار عمومـی جهـان غرب محکوم است           

وضعیتی که به جنگ منجر شد توجه دارد و نه اینکه چه کسی جنگ را آغاز                
به همین دلیل، مفهوم تجاوز و دفاع هیچ گاه در نزد آنها مطرح نمی شود؛               . کرد

نگرش جهان غرب به جنگ و ادامۀ . زیرا از منظر دیگری به جنگ می اندیشند      
رابـر تجاوز عراق به ایران و حمایت از         آن، مـنطق رفـتار ایـن کشـورها را در ب           

ریسنر نوشته است که هر آنچه در       . عراق را نیز، در برابر ایران روشن می سازد        
خلیج فارس انجام گرفته تنها برای جلوگیری از گسترش جنگ نبوده؛ بلکه به             

 لذا جای شگفتی نیست که 63مـنظور محـدود کـردن انقـالب نـیز بوده است؛         
 در  598یات غربی، یک هفته پس از اعالم قبول قطعنامۀ          سرمقالۀ یکی از نشر   

اگر چه نمی توان این مقاله را نظر .  نام داشت"رام شدن انقالب اسالمی"ایران 
در غرب  . کلی غرب تلقی کرد؛ ولی برداشت نسبتاً رایج غرب را نشان می دهد            

جیرۀ ایـن امید وجود دارد که با قبول قطعنامه، فرصتی ایجاد خواهد شد تا زن              
اتصـال روابط منطقه به الگوی سنتی خود بازگردد و انقالب فقط در برگیرندۀ              

 64.سقوط شاه باشد
 ∗ عباس کلیدر-13

کلـیدر، در نظـریۀ خود برای توضیح علل وقوع جنگ ایران و عراق، به خروج                
اجـباری امـام خمینـی از نجـف و خشم شیعیان نظر داشته است و سپس، با                  

از مسئلۀ اقتدار در اسالم، واکنش مردم نجف به رفتار          اشـاره بـه برداشت امام       
                                                                 

 شامل جنگ با ایران و کویت به  جنگ های صدام   نویسـنده دیدگـاه هـای خود را در کتاب            ∗
 .رشتۀ تحریر درآورده است
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عـراق در برابـر امـام، بازگشـت پرافتخار او به ایران و متعاقب آن سقوط شاه،                  
نتـیجه گـیری کـرده اسـت کـه ایـن مسـائل معاصـران عراقی امام خمینی را                    

 کلیدر جسارت حزب الدعوه،   65برانگیخت تا الگوی وی را تعقیب و تکرار کنند        
فعالیت های حزب و سپس فتوای شهید آیت اهللا سیدمحمدباقر صدر       گسـترش   

را علـیه عضـویت در حـزب بعـث، همانند دستور آیت اهللا   سیدمحسن حکیم                  
علـیه کمونیست ها، منشأ واکنش صدام ارزیابی کرده و نتیجه گرفته است که              
ه صدام دیگر نمی توانست صدر یا حزب الدعوه را تحمل کند؛ لذا بایستی بر علی

 66.آنان مبارزه می کرد
، و دستگیری 1980پـس از سـوء قصد به جان طارق عزیز در آوریل سال              

 هزار شیعۀ عراقی و     100آیـت اهللا سـیدمحمدباقر صدر و طرفدارانش و اخراج           
مصـادرۀ امـوال آنـان، سـرانجام مشـخص شـد کـه اختالفات ایران و عراق به          

 67.ذیر خواهد بودصورت تصاعدی پیش خواهد رفت و جنگ اجتناب ناپ
در مقایسـه با سایر نظریه ها، کلیدر سخن جدیدی طرح نکرده است؛ بلکه              
بـه نوعی ساز و کارهای تشدید اختالفات ایران و عراق را بر پایۀ نظری الگوی                
انقالب اسالمی برای شیعیان عراق و نگرانی عراق را از تهدید حاصل از انقالب         

ن توضیحات، به ویژه استناد به طرح ترور        ای. برای رژیم بعث توجیه کرده است     
طـارق عزیـز، در واقع دالیلی است که با استناد به آن عراقی ها تجاوز به ایران       

در عین حال، کلیدر در ادامۀ توضیحات خود به انگیزه های           . را توجیه می کنند   
دیگـری در زمیـنۀ شـروع جنگ اشاره کرده است که پیش تر، تأثیر آنها را بر                  

وی نوشته است که برداشت صدام از موقعیت        . گ نادیده گرفته بود   وقـوع جـن   
خـود و موفقیتی که در زمینۀ ایجاد هویت مشترک ملی عراق به دست آورده               

 68.بود با شروع جنگ تقویت شد
اگـر توضـیح قبلـی کلـیدر ناظـر بر این است که عراق نسبت به انقالب و                   

؛ آیا تأکید بر برداشت     تأثـیرات آن در عـراق احسـاس نگرانـی مـی کرده است             
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صـدام از موقعیـت خود یا موفقیت در ایجاد هویت مشترک بدین معنا نیست               
کـه تمامـی آنچـه عراقـی هـا بیان کردند و برخی از محققان، از جمله عباس                   
کلـیدر بـه آنهـا استناد کرده اند بیشتر بهانه و دستاویزی برای حمله به ایران                 

 بوده است؟
قـوع جـنگ عراق با ایران بر مبنای تهدید          کلـیدر پـس از توضـیح علـل و         

انقـالب ایـران بـرای عراق، در تبیین تجاوز عراق به کویت به مفهوم جدیدی                
مبنـی بـر قدرت عراق در مقابله با انقالب ایران اشاره کرده و نوشته است که                 
صـدام انـتظار داشت که جهان عرب از او نه تنها به عنوان قهرمان تقدیر کند؛                 

چرا که جنگ برای مهار ایران و تهدیدات        . اجـی خـود تلقـی کند      بلکـه او را ن    
ارتباط ) صدام(جـنگ، تا آنجا که به وی     . اسـالمی ناشـی از آن انجـام گرفـت         

حمایت ها و پشتیبانی های     . انجام گرفت ) اعراب(مـی یافـت بـرای دفاع از آنان          
مـادی و معنویـی کـه در طـی جـنگ از اروپـا و امـریکا دریافت می کرد او را                       

 69.متقاعد ساخته بود که غرب نیز بدهکار اوست
بـر پایـۀ توضـیحات کلـیدر، در زمیـنۀ تصـمیم گیری عراق برای حمله به              
کویت دلیل اصلی در وقوع جنگ ایران و عراق، مقابلۀ عراق با انقالب اسالمی              
و مهـار آن بود که کل کشورهای منطقه و جهان بر آن اتفاق نظر داشتند و به                  

 از عراق حمایت کردند؛ بنابراین، نمی توان تصمیم گیری عراق همین دلیل هم،
بـرای حملـه بـه ایـران را در چـارچوب تهدیـد انقالب اسالمی آن برای عراق                   
تبییـن کرد؛ زیرا چنان که کلیدر تلویحاً اشاره کرده است و بعدها عراقی ها نیز                

ود و عراق بـر آن تأکـید داشـته اند امکان وقوع انقالب در عراق بسیار ضعیف ب    
به همین دلیل   . نیز، قدرت امنیتی ـ سیاسی الزم را برای کنترل اوضاع داشت          

عراق توانست مأموریت مقابله و مهار انقالب را به نیابت از کشورهای منطقه و              
در غیر این صورت یک عراق ضعیف و . قـدرت هـای بیـن المللـی برعهده گیرد        

 ی را انجام دهد؟آسیب پذیر آیا هرگز می توانست چنین مأموریت
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 ∗ پروفسور امیت اوزداغ-14
دیدگاه های اوزداغ در زمینۀ انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق در چارچوب 
پاسـخ بـه ایـن پرسش بیان شده است که چرا در خاورمیانه تنش های گذرا و            

 اوزداغ در پاسخ گفته است که تاریخ        70.موقـت بـه تخاصـم تـبدیل مـی شوند          
ون از سیستم های دیرپای تاریخی، فرهنگی و سیاسی         نظامـی مـنطقه، مشـح     

اسـت کـه اسـتفاده از نـیروی نظامـی را در حـل مسائل سیاسی موجه جلوه                   
آشکار است که این منطقه مملو از کشاکش های فرهنگی میان ملل            . مـی دهد  

اختالف نظرهای  . و کشـورهای آن اسـت کـه همیشـه نـیز ادامـه داشته است               
ادی در اغلب اوقات ریشۀ اختالفات و رقابت ها  سیاسـی، مذهبـی، قومـی و نـژ        

 در واقع، اوزداغ معتقد است که زمینه های موجود در منطقه از یک              71.بوده اند 
طـرف اخـتالفات را بر پایۀ ریشه های تاریخی و در چارچوب مسائل مذهبی و                
قومـی نهادینه کرده است و از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نظامی را برای               

 .ن موجه نشان داده استحل آ
اوزداغ، پـس از بـیان چـارچوب تـئوریک از تحوالت منطقه و علل تبدیل                
مناقشـات بـه مخاصـمات نظامـی، اظهـار داشته است که اگر به طور کلی به                  
منطقه نگریسته شود؛ مشخص می شود که انقالب اسالمی ایران و جنگ ایران         

 وی با وجود اعتقاد به تأثیر       72.و عـراق تعـادل قـوا را در خاورمـیانه بر هم زد             
انقـالب در تغییر تعادل قوا در خاورمیانه و وقوع جنگ در پی آن، بر این نظر                 
اسـت کـه اعـادۀ نظـم پیشین و حل و فصل اختالفات برامده از وقوع انقالب،               

به عالوه، جنگ نه    . الـزاماً نـباید بـه راه حل نظامی و وقوع جنگ منجر می شد              
ق را حـل نکرد بلکه موازنۀ قدرت نیز برقرار نشد و            تـنها معضـل ایـران و عـرا        

                                                                 
ت استراتژیک اوراسیا در ترکیه است که دیدگاه های خود را            اوزداغ، رئـیس مرکـز مطالعـا       ∗

 .طی خطابه ای در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی بیان کرد
de

fam
og

ha
dd

as
.ir



 95 علل وقوع جنگ ایران و عراق   .

 

 73.برخورداری عراق از تسلیحات فراوان زمینۀ اشغال کویت را فراهم کرد
تفـاوت دیدگـاه اوزداغ بـا سایر نظریه پردازان جنگ ایران و عراق، متأثر از                
چـارچوب تـئوریک وی در بررسـی تحـوالت منطقه و تاریخ نظامی آن است؛                

 این واقعیت تأکید داشته است که با انقالب اسالمی تعادل قوا بر             اوزداغ نیز بر  
با این تفاوت که وی معتقد نیست راه حل آن جنگ بوده است زیرا      . هـم خورد  

جـنگ نـه تـنها این معضل و اختالفات ایران و عراق را حل نکرد؛ بلکه زمینۀ                  
 .جنگ دیگری را با حملۀ عراق به کویت، فراهم ساخت

 ∗امر مارتین کر-15
نظـریۀ مارتین کرامر در زمینۀ علت وقوع جنگ، در چارچوب بررسی موضوع             
بنیادگرایـی و انقالب اسالمی ایران و براساس این فرض است که انگیزۀ اصلی              

او نوشته است که کشورهایی     . عراق و منطقه، مقابله با انقالب ایران بوده است        
ه های برافروخته انقالب    نظـیر عراق و دولت های عربی خلیج فارس، که به شعل           

ــد، از اراده و امکانــات الزم بــرای فرونشــانی شــعلۀ   اســالمی نــزدیک تــر بودن
عراق نیز جنگ   . انقالب های محلی، در همدلی با انقالب ایران، برخوردار بودند         

 74.خود علیه ایران را با همین انگیزه آغاز کرد
تری بر انگیزۀ   در مـیان نظـریه هـای موجود، مارتین کرامر با صراحت بیش            

عـراق بـا هـدف مقابلـه بـا انقـالب اسـالمی ایـران تأکید کرده است و توافق                     
مـنطقه ای را نـیز مـتأثر از نگرانـی نسبت به توسعۀ انقالب اسالمی ذکر کرده                  

ایـن نظـریه، احـتماالً حاصـل بررسی های کرامر است که اختصاص به               . اسـت 

                                                                 
 مارتین کرامر، پروژۀ بنیادگرایی را در دانشگاه شیکاگو بررسی و بخشی از نتایج تحقیقات               ∗

و نظری و نه سیاسی با اینکه وی از منظر فکری . خـود را به صورت کتاب منتشر کرده است  
بـه موضوع علل وقوع جنگ پرداخته است در نتیجه گیری همان نظراتی را طرح می کند که                  

 .سایر تحلیلگران مطرح کرده اند
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جمله وقوع جنگ عراق علیه     مسئلۀ بنیادگرایی و واکنش و بازتاب های آن، از          
ایـران، داشـته است؛ به عبارت دیگر، اگر کرامر از مسیر دیگری به علت وقوع                
جـنگ مـی پرداخـت احـتماالً همچـون دیگـر محققان و نظریه پردازان به این              

 .صراحت بر انگیزۀ عراق تأکید نمی کرد و از بیان آن طفره می رفت
 ∗ احمد الموصللی-16

بررسـی علت وقوع جنگ ایران و عراق، همانند مارتین  رویکـرد الموصـللی در     
کرامـر، بـا تکـیه بـر موضوع بنیادگرایی و انقالب اسالمی ایران صورت گرفته                
اسـت؛ بـه همین دلیل، تشابه قابل توجهی در توضیحات وی با نظریۀ مارتین               

وی نوشته است که انقالب اسالمی، به صورت انگیزۀ         . کرامـر مشاهده می شود    
لی تاریخ معاصر، این امید را در جنبش های اسالمی به وجود آورد             سیاسی اص 

از . که اسالم روزی جایگاه خود را بازخواهد یافت و بر جهان حاکم خواهد شد             
این رو جنگ با جمهوری اسالمی در واقع جنگ علیه امت اسالمی و آیندۀ آن 

 75.بوده است
رت جدیدی ظهور کرد  الموصـللی بـر این باور بود که با انقالب اسالمی قد           

کـه آغـاز شکل گیری هویت جدید بین المللی با گسترش جنبش های اسالمی               
بود؛ به همین دلیل غرب با تحمیل جنگ درصدد برآمد تا زمینه های پیدایش              

 وی در توضیح علل برخورد غرب       76.سیاسـی حکومـت اسالمی را از بین ببرد        
رش غرب نسبت به دین     بـا انقـالب اسـالمی و تحمـیل جـنگ به ایران، به نگ              

اشاره کرده است و تحوالت حاصل از انقالب در داخل ایران و منطقه، و ضربۀ               
اسـتراتژیک امنیتـی، اقتصادی و سیاسی بر منافع غرب و امریکا را عامل مؤثر               

 وی اضـافه کـرده است که براساس راهبرد          77.در وقـوع جـنگ دانسـته اسـت        

                                                                 
 دکـتر احمـد الموصـللی، استاد دانشگاه امریکایی در بیروت، موضوع اصول  گرایی اسالم و                  ∗

 . وی را به چاپ رسانده استنظام بین المللی را بررسی کرده و روزنامۀ کیهان کتاب
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م اسالمی می بایست منافع امریکا      ایاالت متحده، صدام حسین با سرنگونی نظا      
چـرا کـه، در صورت بیداری اسالمی، تحرک جدیدی در           . را تأمیـن مـی کـرد      

 78.جهان اسالمی جریان می یافت که برای امریکا ناخوشایند بود
 ∗ اریک بوتل-17

نظـریۀ اریک بوتل در بررسی ریشه های جنگ بیشتر رویکردی جامعه شناسانه            
 تفسیر جنگ باید برای معیارهای انسان شناختی و         او نوشته است که در    . دارد

جامعـه شـناختی جا بازکرد و جنگ هشت ساله را نمی توان در چند عملیات                
نظامی و یک سلسله تالش دیپلماتیک خالصه کرد؛ زیرا این جنگ در پویایی             

 و بر همین اساس، اگر جنگ از لحاظ جامعه 79اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد
به عواملی ارجاع می دهد که ریشۀ آنها را در دورۀ آرامش پیش شناختی، ما را 

از جـنگ باید جست ریشه های جنگ ایران و عراق را نیز باید در متن جامعۀ                  
 .رو به تحول پیش از انقالب و در خالل انقالب جست وجو کرد

بوتـل، فـرض بنیادیـن خود را بر نظریۀ گسیختگی پیوند اجتماعی، پیامد              
جدد در جامعۀ ایران دورۀ شاهنشاهی و شکست واضح انقالب          ظهور ناگهانی ت  

سـفید قرار داده است که صدها هزار روستایی ورشکسته را به شهرها کشانید              
 او بر این نظر است که این جنگ         80.و بـه واکنشی یکپارچه در جامعه انجامید       

در زمـرۀ نبردهای سنتی معروف به کالسیک به شمار نمی آید؛ لذا نظریه های               
رایـج را نقـد کرده و نوشته است که این جنگ را نمی توان به عوامل تاریخی،                  
سوق الجیشی، سیاسی یا نظامی حاکی از قدرت طلبی دولت، حکومت، حزب،            

                                                                 
پایان نامه دکترای   .  اریک بوتل، از پژوهشگران انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران است           ∗

او دربارۀ شهادت در ادبیات جنگ است که بخشی از آن به صورت مقاله در روزنامۀ نوروز به                  
 شهادت از   به سوی قرائتی نو از    "مقالـۀ وی پـیش از این تحت عنوان          . چـاپ رسـیده اسـت     

، سال سوم،   ویژه نامۀ دفاع مقدس    در نامۀ پژوهش     "مـنظر انسـان شناسـی و جامعـه شناسی         
 . به چاپ رسیده است1377، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تابستان 9شماره 
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این عوامل ممکن است نبردی     . رژیـم یا گروهی از طرفین درگیر محدود کرد        
 بازتاب های   را توجیه کنند؛ ولی برای دستیابی به کنه مطلب، یعنی پیامدها و           

 81.آن کافی نیستند
اریـک بوتـل، در بررسـی خود منطق وقوع جنگ و سازوکار های آن را در                 
متـن تحـوالت جامعـه ایـران جست وجو کرده است و گرچه این موضوع را به        
انـدازه کافـی توضـیح نـداده است؛ توجه به نقش انقالب و ریشۀ دگرگونی در         

عالوه بر  .  های نظریه بوتل می باشد     جامعـۀ ایـران و اثـر آن بر جنگ از ویژگی           
این، وی نظریه های رایج را بیشتر توجیه کنندۀ جنگ ذکر کرده است تا بیان               
کنـنده ریشـه هـا و عوامـل اصـلی آن و مهم ترین دلیل وی در نقد نظریه های                
موجـود ایـن اسـت کـه این نظریه ها حتی اگر وقوع جنگ را توضیح دهد، در                   

آن ناکـارآمد هسـتند و بـه همیـن دلـیل عمق و              بـیان بازتـاب و پـیامدهای        
 .جامعیت الزم را ندارند

 ∗ ریچارد بولت-18
رویکرد بولت در بررسی علت وقوع جنگ، در مقایسه با سایر نظریه پردازان، تا              

زیرا او در بررسی خود، به منطق مخالفت اروپا و غرب           اندازه ای متفاوت است؛     
 این مسئله اشاره کرده است که امریکا،        بـا انقالب اسالمی توجه کرده است و به        

شـوروی و بسـیاری از کشـورهای اروپایـی، انقـالب اسـالمی را بـه علت موضع                   
خصـمانۀ ایدئولـوژی سیاسـی اروپـا در برابـر ایدئولـوژی سیاسـی نویـن اسالم،                  

وی تأکید کرده   . خطـرناک قلمداد کرده و بر ضرورت کنترل آن تأکید داشته اند           
ی کماکان عنصر ناشناخته و تهدیدامیز تلقی خواهد        اسـت کـه جمهـوری اسالم      

شـد و این تصور بیش از آنکه ناشی از ویژگی های جمهوری اسالمی باشد ناشی                
                                                                 

تجاوز " ریچـارد بولـت در مقام صاحب نظر به تهران دعوت شد و نظریات خود را در مقالۀ                  ∗
 . ارائه کرد1367نفرانس بین المللی تجاوز و دفاع در تهران در سال  در ک"از دیدگاه تاریخی
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از عدم تساهل سیاست اروپا در مقابل همۀ ایدئولوژی های سیاسی دیگری است             
 بولت، بر پایۀ این تحلیل، معتقد       82.کـه بـا ایدئولـوژی آن تفـاوت بنیادی دارد          

 حتـی اگر جنگی که با تجاوز عراق به ایران تحمیل شد، به پایان برسد                اسـت 
 83.تجاوز ایدئولوژیکی آرام علیه انقالب اسالمی باقی خواهدماند

نظـریۀ ریچـارد بولت، در توضیح منطق رویارویی غرب با انقالب اسالمی،             
ن، عـالوه بـر بـیان علـل وقوع جنگ بر پایۀ مقابله با انقالب و مهار و کنترل آ            

می تواند علت حمایت بین المللی از عراق در طول جنگ تحمیلی و تجهیز این               
کشـور را روشـن، و چشـم انـداز ادامۀ فشار علیه ایران را با روش های متفاوت                   

 .نشان دهد
 ∗ پلیتر ـ جانسون-19

بررسـی علـل وقـوع جـنگ از نظر پلیتر و جانسون، به جای نظریه پردازی در                  
نگ، به بررسی استراتژی ایران و عراق و درس های آن           زمینۀ ریشه ها و علل ج     

اختصاص دارد به همین دلیل، بیشتر بر اهداف عراق و علل ناکامی این کشور              
بر این اساس او در پاسخ به این پرسش که چرا صدام جنگ             . تأکید شده است  

را انتخاب کرد؟ آورده است که او مجبور به این کار بود؛ زیرا شیعیان عراق به                
یروی از مردم ایران شورش می کردند و او می بایست شورش  کردهای عراق                پـ 

 این  84.را نـیز کنـترل مـی کـرد و به همین دلیل در نهایت دست به حمله زد                  
حال . توضـیح، در واقـع بر احساس تهدید عراق در برابر ایران صحه می گذارد              

یز موضوع، آنکـه از مـنظر تغیـیر و تحوالت جدید و ایجاد فرصت برای عراق ن              
 چنان که در جایی دیگر از همین مقاله برای بررسی           ∗∗.قابل بررسی بوده است   

                                                                 
 نظـریۀ اسـتفان سـی پلیتر و داگالس وی جانسون، در کتاب درس هایی از جنگ ایران و                    ∗

 .عراق، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، توضیح داده شده است
ند که وضعیت جدید برای      بسـیاری از نظـریه هـا و تحلیل ها بر این موضوع تأکید می کن                ∗∗
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اسـتراتژی عـراق نوشته شده است که در عین حال اگر ادعای صدام حسین،               
مبنـی بـر تصـرف مجـدد شط العرب، پذیرفته شود رفتار او تا حدی قابل فهم                  

رگیری محدود بود تا    زیـرا، از نظـر او ایـن عملیات عمدتاً یک د           . خواهـد بـود   
 بنابرایـن، در نظـریۀ پیـتر و جانسـون دامنۀ جنگ در کنار               85.جنگـی واقعـی   

 الجزایر و   1975اهـداف عـراق ارزیابی شده است، با این فرض که لغو قرارداد              
اعـادۀ حاکمیـت عراق بر اروندرود هدف اصلی صدام از جنگ علیه ایران بوده               

جنگ به جای تهدید، براساس فرصت      با این توضیح، در واقع علل وقوع        . است
 .برای عراق ارزیابی شده است

  ریچارد اسکوفیلد-20
وی . اسـکوفیلد بـه چارچوب نظری اختالفات مرزی در وقوع جنگ توجه دارد   

دربـارۀ جـنگ ایران و عراق در چارچوب تئوریک مناقشات مرزی نوشته است     
م حسین را می توان     کـه در واقـع، لغـو یک جانبۀ قرارداد الجزایر از سوی صدا             

وی سپس اضافه کرده است که      . پـیش درامدی بر شروع جنگ در نظر گرفت        
که به تدریج روشن شد نتیجه نادرستی بوده        (احـتماالً عـراق بـه ایـن نتیجه          

رسید که تحوالت ناشی از انقالب ایران، زمینه را برای اعادۀ شط العرب             ) است
اساس همین تئوری و از منظر  وی بر86.به صاحب واقعیش فراهم ساخته است

عـراق نوشـته اسـت کـه وضعیت مرزی شط العرب و دغدغۀ خاطر عراق برای                 
 دســتیابی بــه جزایــر وربــه و بوبــیان، در تصــمیم گــیری هــای صــدام حســین 

                                                                 
عـراق یـک فرصـت بود چنان که فیب مار در مقالۀ خود نوشته است که وقایع و تحوالت به                     
نفـع عـراق تمام شد و به جای ایرانی قوی در مقابل عراقی ضعیف و منزوی، عراقی قوی در                    

صدام حسین استدالل کرد که عراق دیگر . مقـابل ایرانـی ضـعیف و مـتفرق قـرار گرفته بود      
 درباره شط العرب گرفته     1975رصـتی این چنین مطلوب برای تغییر تصمیمی که در سال            ف

  و"اختالفات ایران و عراق: تحلیل خطرات جنگ"مقالـۀ ( .شد نخواهد یافت
 )139، جلد دوم، ص بازشناسایی جنبه های تجاوز و دفاع
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 و تصرف کویت در تابستان سال       1980بـرای حملـه بـه ایـران در پاییز سال            
ن است اسکوفیلد تنها     چنان که روش   87. نقـش بسیار مهمی داشته است      1990

بـه علـت جـنگ براسـاس مناقشـات مرزی و هدف عراق برای بهره برداری از                  
 . الجزایر اشاره دارد1975فرصت برای لغو قرارداد 

 ∗ جودیت میلر ـ لوری میلروی-21
ایـن نویسـندگان ترکیبـی از جـاه طلبـی و ترس را عامل تجاوز عراق به ایران           

لبـی بـرای تـبدیل عـراق به قدرت برتر           دانسـته انـد؛ بدیـن معـنا کـه جـاه ط            
خلـیج فارس و ترس، به دلیل هراس از شیعیان، منجر به تجاوز عراق به ایران                

 آنهـا در کـتاب صـدام حسـین و بحـران خلیج فارس، به تفرقه و چند                   88.شـد 
دستگی در ایران و جنگ تبلیغاتی میان تهران و بغداد اشاره کرده و نوشته اند               

 اطراف خلیج فارس از جانب ایران احساس خطر         کـه همـۀ دولـت هـای عـرب         
صـدام از این احساس خطر سیاسی و ایدئولوژیک از جانب ایران،            . مـی کـردند   

او پیشنهاد کرد نقش    . بـرای پـی ریـزی برتـری عـراق در مـنطقه سود جست              
 89.محافظ امیرنشین های ضعیف عرب را بر عهده بگیرد
ند که عامل تحریک عراق     جودیـت مـیلر و لـوری مـیلروی بر این باور بود            

بـرای تجـاوز بـه ایـران، عـالوه بـر انگـیزه هـا و اهداف عراق، نقش ژنرال ها و                       
سیاسـتمداران بـود؛ زیـرا آنهـا بـه صدام گفتند که ایران هدف آسانی است و                  
ضـربات سـخت هوایی به هدف های مشخص به همراه یک حملۀ وسیع زرهی         

هد بود و حتی ممکن است موجب    برای به زانو درآوردن ارتش ایران کافی خوا       
 90.فروپاشـی حکومـت انقالبی را نیز فراهم آورد و صدام این نظریه را پذیرفت             

آنهـا در کتابشـان، بـه تأثیر تصرف سفارت امریکا در ایران، بر تشویق صدام و                 
                                                                 

آورده اند و در آن      را به رشتۀ تحریر در     صدام حسین و بحران خلیج فارس      نامبردگان کتاب    ∗
 .کتاب بیش تر به شخصیت و ماهیت صدام در تجاوز به ایران و سپس کویت تأکید دارند
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نـیز انـتظار صـدام بـرای دستیابی به پیروزی وسیع و برق آسا اشاره کرده اند؛                  
 91.طالعاتی درجۀ اول امریکا نیز همین عقیده را داشتند        چنان که آژانس های ا    

 هدف عمده   3همچنیـن، دربارۀ اهداف عراق آورده اند که صدام در این ماجرا             
را تعقیـب می کرد که کوچک ترین آنها ضمیمه کردن شمال شرقی شط العرب               
بـه عـراق و بعـد از آن تجـزیۀ نواحـی عـرب نشین خوزستان از ایران و شاید                     

 ساختن آتش قیام در میان اقوام غیرفارس ایرانی بود؛ اما هدف اصلی    شـعله ور  
 .او سقوط حکومت تهران بود

بـا اتمام بررسی بخشی از نظریات موجود دربارۀ علل وقوع جنگ، در یک              
جمـع بـندی کلـی بـه نظـر مـی رسد نقطۀ اشتراک تمامی نظریه ها، تأکید بر                    

ستر اصلی وقوع جنگ و تحریک       و تغییر وضعیت پیامد آن به عنوان ب        ∗انقـالب 
اخـتالفات مـرزی در پـی خـأل قـدرت و تـالش عراق برای جبران آن و سایر                    

در واقع نقطۀ کانون درگیری، همان وقوع انقالب اسالمی         . عوامـل بـوده است    
ظاهراً چارچوب مفهومی این نگرش متأثر از تعریف مفهوم         . ارزیابی شده است  

حال . ی ایجاد تغییر در وضع موجود است  انقـالب در تفکر لیبرالیستی به معنا      
اگر این انقالب از ماهیت دینی برخوردار باشد با مفاهیم و مبانی تمدن کنونی   
غـرب، کـه با آموزۀ  جدید پس از رنسانس شکل گرفته است، در تضاد خواهد                 
بـود؛ بـه همین دلیل مخالفت با انقالب اسالمی و تعیین نقش و تأثیر انقالب                

از منظر بلوک شرق . طۀ اشتراک نظریه پردازی های آن استدر وقـوع جنگ نق  
ــنافع       ــان م ــه زی ــود ب ــع موج ــیر در وض ــاد تغی ــر ایج ــی اگ ــوروی، حت  و ش

                                                                 
عراق آغازگر جنگ بود؛ لیکن از      :  آمده است  1981 - 1980 بررسی استراتژیک  در نشریۀ    ∗

لحـاظ کلـی تـر ریشـه هـای درگـیری را باید در انقالب ایران و ستیزه جویی بین المللی آن و                 
 .وهای دیرینۀ صدام برای رهبری منطقه جستجو کردآرز

 مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک ـ لندن،(
 )22/6/1360، خبــرگزاری پارس، 1981بهــار 
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غـرب و امـریکا یک امتیاز ژئواستراتژیک ارزیابی می شد؛ از نظر ماهیت دینی،           
با این توضیح، در پاسخ به پرسش       . انقـالب اسـالمی با آنها در تضاد کامل بود         

ز جنگ آیا می توان همچنان بر اجتناب ناپذیری، تأکید کرد؟ یا اینکه             علـل آغا  
 وقوع جنگ اجتناب پذیر بود؟

 
 تحلیل رسانه ها و مطبوعات

مطبوعات و رسانه ها و نیز تحلیلگران، و شخصیت ها نظریاتی دربارۀ علل وقوع              
ر جـنگ ایـران و عراق بیان کرده اند که با توجه به اهمیت آن و تأثیراتی که د            

شکل گیری ساختار ذهنی جامعه و احتماالً محققان و تحلیلگران داشته است،            
 ∗.به برخی از موارد آن اشاره می شود

روزنامـۀ کریسـتین سـاینس مانیتور، بالفاصله پس از تجاوز عراق به ایران      
هدف بزرگ تر عراق، تبدیل شدن به مرکز قدرت         ": دربـارۀ هـدف عراق نوشت     

 رادیو لندن، وضعیت خصمانۀ عراق علیه ایران را         92.ستبرتر خاورمیانۀ عربی ا   
 ذکر کرد و روزنامۀ دیلی اکسپرس،       93تـالش عـراق بـرای رهبری جهان عرب        

چـاپ لـندن، نـیز بـر هـم خـوردن توازن قوا در خاورمیانه و استفادۀ عراق از                    
 روزنامۀ تایمز، چاپ لندن، تالش 94.فرصـت  را عـامل وقوع جنگ معرفی نمود        

 روزنامــۀ 95.بــا هــدف جــبران خــأل قــدرت در مــنطقه تفســیر کــردعـراق را،  
لوکوتیدیـن دوپـاری، چـاپ فرانسـه، جنگ را به مثابۀ فرصتی نزد ابرقدرت ها              

 انورسادات نیز، جنگ را فرصتی برای 96.بـرای سـرنگونی رژیم تهران ذکر کرد    
ز  و ارتشبد آریانا، نیز ا     97.ارتـش ایـران بـرای سـرنگونی رژیم ایران می دانست           

 رادیو امریکا، بر    98!سـربازان درخواسـت کـرد رژیـم ایـران را سـرنگون سازند             
                                                                 

 دیدگـاه تحلـیلگران و رسانه ها گسترده بود ولی در این قسمت از بحث به صورت مختصر                   ∗
 .مورد اشاره قرار گرفته است

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 104

مفهوم اختالفات تاریخی ایرانیان شیعه و اعراب سنی و اختالف بر سر تقسیم             
 خبرگزاری آسوشیتدپرس، اهداف اولیۀ     99.حاکمیـت شـط العـرب تأکـید کرد        

شط العرب ذکر   عراق را سرنگونی رژیم آیت اهللا خمینی و تسلط بر خوزستان و             
 روزنامـۀ کریسـتین سـاینس مانیـتور، بـر مفهوم جاه طلبی عراق در                100.کـرد 

 و همچنین، روزنامه واشنگتن     101صـحنۀ سیاسـت بیـن المللـی تأکـید داشت          
ایـران در لـبۀ پـرتگاه هرج و مرج انقالبی قرار گرفته و عراق               ": اسـتار نوشـت   

 را به کانون قدرت     آمـاده اسـت از آن بـه سـود خـود بهـره برداری کند وخود                
 ریگان، کاندیدای حزب جمهوریخواه، و رقیب       102". خاورمـیانه تـبدیل نمـاید     

ــا بررســی 1980کارتــر در انــتخابات ریاســت جمهــوری امــریکا در ســال   ، ب
تزلزل و ضعف نیروهای نظامی امریکا، خأل قدرتی        ": سیاسـت های کارتر گفت    

ایران و عراق یکی از     در مـنطقۀ حسـاس خاورمـیانه به وجود آورده که جنگ             
 رادیو امریکا همچنین، به نقل از مقامات واشنگتن،         103". پـیامدهای آن است   

دگرگونـی توازن قدرت در منطقه در نتیجۀ سقوط رژیم شاه و ظهور             ": گفـت 
عراقـی قوی تر از قبل و وحشت رهبری عراق از انقالب اسالمی ایران، به وقوع                

به نقل از روزنامۀ نیویورک تایمز، در        رادیو اسرائیل،    104". جـنگ مـنجر شـد     
جنگ ایران و عراق یکی دیگر از نتایج سقوط         ": چـارچوب همین مفهوم گفت    

 روزنامـۀ وال استریت ژورنال، چاپ امریکا، نیز هدف عراق را            105".شـاه اسـت   
رهـبری بـر خاورمـیانه ذکـر کـرد و بـا نظـر بـه پشـتوانۀ حمایت کشورهای                     

عربستان سعودی و کویت، از سرنگونی رژیم     خلـیج فـارس از عـراق، بـه ویـژه            
 106.ایران سخن گفت

ــیلگران و    ــیل هــا و اعــالم مواضــع رســانه هــا، تحل مفاهیمــی کــه در تحل
شخصیت ها مورد تأکید قرار گرفته اند، براساس چارچوب های تئوریکی هستند            

به عبارت دیگر، بیش از آنکه به تالش برای درک          . که پیشتر به آنها اشاره شد     
قعیـت جـنگ و علل آن توجه شود، بیشتر به مفاهیم نظری و انطباق جنگ          وا
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فارغ از میزان صحت این مواضع و نظریات، مسئلۀ         . بـا آن پرداخته شده است     
مهـم این است که ادبیات بررسی علل وقوع جنگ در تحقیقاتی که در داخل               

 .کشور انجام می گیرد تماماً متأثر از همین نظریات است
 

  عراقنظریۀ رژیم
نظـر عراقـی هـا در زمینۀ وقوع جنگ، تحت تأثیر شرایط مختلف، قبل از آغاز                 

 در مجموع   ∗.جـنگ، در طـول جـنگ و پـس از اتمـام آن متفاوت بوده است                
مواضـع عراقی ها را در این دوره ها می توان در چارچوب نظریۀ انقالب اسالمی                

ناسبات ایران و   و پـیامدهای آن در سـطح مـنطقه و در داخل ایران و تغییر م               
در واقع، مرکز ثقل و کانون تغییر و تحوالت، وقوع انقالب     . عـراق، تبییـن کرد    

اسـالمی ایـران بود که به ظهور تهدیدها و فرصت های جدیدی برای عراقی ها                
مـنجر شـد و مواضـع و تحـرکات سیاسـی ـ نظامـی عراق بر اساس مقابله با                    

 . و اجرا شدتهدیدات و بهره برداری از فرصت ها ساماندهی
عمـدۀ نظریات عراقی ها در زمینۀ عوامل مؤثر بر وقوع جنگ، نخستین بار              

 به طور مفصل ارائه شد که       1361در نهمین کنگرۀ حزب بعث در اسفند سال         
در این گزارش دربارۀ    . رادیـو بغـداد طـی روزهـای مـتعدد آن را گزارش کرد             
ر داخل عراق و تبعات     تحـوالت بـرامده از انقالب و فعالیت های امام خمینی د           

تصمیم ] رژیم عراق [آن بـرای رژیـم عـراق، آمـده است که فرماندهی انقالب              
دلیل . جلوگیری کند ) بر علیه شاه  ( دلـیل از این گونه فعالیت ها         2گرفـت بـه     

                                                                 
 و آغــاز تــنش مــیان امــریکا بــا عــراق، صــدام بــه 1367ســال  پــس از اتمــام جــنگ در ∗

 پس از   1381مناسـبت هـای مخـتلف مطالبـی را بیان کرد که قابل توجه بود؛ وی در سال                   
اتمـام سخنرانی خود در پاسخ به یک سؤال دربارۀ روابط با ایران، از وقوع جنگ با آن اظهار                   

 .ن را اتخاذ کردصدام پس از مدتی مجدداً همان مواضع پیشی. تأسف کرد
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اول ایـن بـود که این گونه فعالیت های سیاسی عراق را رویاروی رژیم شاه قرار                 
رزمین های عراق را از ایران، که در قرارداد         می داد که در نتیجه بازپس گیری س       

.  و توافقـنامه هـای گذشته به آنها اشاره شده بود، به تعویق می انداخت               1975
بنابرایـن، موضـوع بـرای عـراق گـران تمـام مـی شـد یعنی به قیمت نیمی از                     

چون از یک طرف، عراق نیمی از شط العرب را از دست داده بود و           . شـط العرب  
دوم، .  هـنوز سرزمین های خود را از ایران بازپس نگرفته بود           از طرفـی دیگـر،    

خمینی مانع حسن همجواری ایران و عراق می شد، و          ) امام(اینکه فعالیت های    
ایـن خـود بهانـه ای به دست شاه می داد تا بتواند از مفاد قرارداد سر باز زند و                     

روه بارزانی  مجـدداً در امور داخلی عراق دخالت کند که مقدمه آنها تحریک گ            
خمینی از فعالیت سیاسی خود دست      ) امام(بـا ایـن وضـع       . علـیه عـراق بـود     

 برابر این توضیح، در واقع 107.نکشـید و تصـمیم گرفت که از عراق خارج شود         
، بر پیروزی انقالب در     1975عراقـی هـا روابـط با شاه را، در چارچوب قرارداد             

لیل برابر درخواست شاه از     ایـران و سـقوط شاه ترجیح می دادند و به همین د            
رژیـم عـراق، فعالیـت هـای امام را محدود و در نهایت ایشان را مجبور کردند                  

 .عراق را ترک کند
برابر . تحلـیل عراقی ها از انقالب ایران متکی بر چند مفهوم و مسئله است             

گـزارش رادیـو بغـداد پـس از سـقوط شاه، ایرانی ها تا مدت زیادی در رؤیای                   
آزمـایش در دیگـر کشـورهای اسالمی به سر می بردند و عراق              موهـوم تکـرار     

 تحوالت داخل عراق و گسترش فعالیت       108.اولین کشوری بود که انتخاب شد     
) امام(حزب الدعوه و سایر عوامل از نظر عراقی ها بدان معنا بوده است که رژیم    

ا  صدام سال ه   109.خمینـی تصـور مـی کرده که رژیم انقالبی عراق ناتوان است            
خمینی از زمانی که در پاریس بود       ": پـس از آغـاز جـنگ در ایـن بـاره گفت            

 110".فعالیـت هـایش را علیه ما شروع نمود و برای سقوط نظام ما فعالیت کرد               
رادیـو صوت الجماهیر، در یکی از تحلیل های خود دربارۀ انقالب ایران به نقش               
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ای شاه رژیمی را سر امریکا می خواست به ج":امـریکا اشاره کرده و گفته است     
کـار بـیاورد کـه بـتواند نهضـت سراسری مردم ایران را منحرف کند و بر سر                   
قـدرت بنشیند و در عین حال، این رژیم جدید مسئولیت تکمیلی نقش ایران              

به همین  . را بـرای خدمـت بـه مـنافع امپریالیسـم بیـن المللی بر عهده بگیرد                
".جرای این مأموریت انتخاب کرد    منظور، امریکا دار و دستۀ خمینی را برای ا        

111 
مواضع عراقی ها دربارۀ انقالب اسالمی ایران، تدریجاً تغییر کرد؛ به ترتیبی            

 و پس از عملیات فاو، حتی با مواضعشان در          1365کـه اظهارات آنها در سال       
 انقالب را 1365صدام در سال  . قـبل یـا آغـاز جـنگ تفـاوت فـاحش داشـت             

 ساله  12عمر انقالب ما    ": ی معرفی کرد و گفت    تجـربه ای مـرموز و غیرطبیعـ       
بـود و برخـی گمان کردند که تجربۀ جدید ایران توانایی شکست تجربۀ قدیم               

ایـن ارزشـیابی آنهـا براساس محاسبات و مقایسه های سطحی            . عـراق را دارد   
 چنان که روشن است در      112"!کالسـیک و تجـربه هـای دیگران در منطقه بود          

راق را در برابـر انقـالب اسالمی ایران و تحوالت آن            ایـنجا صـدام موقعیـت عـ       
ایـن اظهـارات، بـرخالف تحلیل های پیشین         . قدرتمـند ارزیابـی کـرده اسـت       

عراقـی هـا دربـارۀ آثـار انقـالب بر عراق و خطر فروپاشی رژیم آن و آراء دیگر                    
تحلیلگرانی است که مواضع تحریک آمیز ایران را علت نگرانی عراق و حمله به              

همچنین پس از افشای ماجرای سفر مک فارلین به ایران          ! ذکر کرده اند  ایـران   
، صدام طی سخنانی دربارۀ     1365 در دی سال     4و پـس از عملـیات کـربالی         

ما از  ": نقـش جـریان هـای صهیونیسـتی و امپریالیستی در انقالب ایران گفت             
تی ابتدا گفتیم، این رژیم مشکوک است و جریان های صهیونیستی و امپریالیس

آن را در ایـران بـه قـدرت رسـاندند و مسائل را برای آن آسان ساختند تا در                    
مـنطقه فسـاد ایجـاد کـند و بـرای خدمت به هدف های صهیونیسم و تحکیم                  

 113".امپریالیسم، فتنه و هرج و مرج را در آن شایع کند
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فـارغ از تحلـیل هـای عراقی ها از انقالب ایران در زمان وقوع و پس از آن،                   
مات آنها در چارچوب تحوالت ناشی از انقالب و فرصت ها و تهدیدهای آن              اقدا

نظـر بـه ایـنکه چـارچوب مناسبات ایران و عراق قبل از پیروزی               . انجـام شـد   
 الجزایر تنظیم شده بود و عراقی ها در شرایط          1975انقـالب براسـاس قرارداد      

مام را محدود و    خاصـی قرارداد را امضا کرده بودند؛ لذا ابتدا در چارچوب آن ا            
پس از پیروزی انقالب، براساس تغییر معادالت و موازنۀ         . سـپس اخراج کردند   

. موجود، با استفاده از فرصت پیش آمده به تغییر قرارداد و لغو آن اقدام کردند
: صـدام طـی سـخنانی در مجلـس عـراق دربارۀ شرایط تصویب قرارداد گفت               

 شجاعانه و حکیمانه و     ، در وقـت خـود یـک تصـمیم         1975قـرارداد مـارس     «
تصـمیمی ملـی و قومـی بود که در آن وضعیت عراق را از خطراتی جدی، که           
یکپارچگی و آیندۀ آن را تهدید می کرد، نجات داد و فرصت پیشبرد انقالب و               
سازندگی و دستیابی به سطح عالی قدرت و پیشرفت و رفاه را به ملت ما اعطا              

 114».کرد
 الجزایر حاصل وضعیت خاصی بوده است       1975برابـر این توضیح، قرارداد      

و اقـدام عـراق براسـاس تصمیمی شجاعانه و ملی صورت گرفت که مهم ترین                
در همین سخنرانی، صدام در     . دسـتاورد آن حفظ یکپارچگی عراق بوده است       

مشکل اصلی ما در نبرد این بود       ": توضـیح وضعیت نظامی عراق اظهار داشت      
انست با اسلحه و مهمات و تجهیزات نامحدودی        که اسلحه و مهمات ما نمی تو      

اوضاع ما، در . که ایران از امپریالیسم و صهیونیسم دریافت می کرد برابری کند          
تجهیزات و مهمات ما رو به پایان       . آن زمـان بـه حـد خطرناکـی رسـیده بـود            

 با این   115".  بمب باقی ماند   3گذاشـت بـه طوری که برای نیروی هوایی فقط           
ام اقدام الجزایر را برای میانجیگری میان ایران و عراق چنین          توضـیحات، صـد   
با این ابتکار موافقت کردیم؛ زیرا آن را فرصتی برای نجات           ": تعـریف مـی کند    

 سخن او این معنا را در بر دارد که وقتی رژیم            116".امنیـت عـراق می دانستیم     
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امنیت و  عـراق نتوانسـت مسـائل خـود را با ایران از طریق نظامی حل کند و                  
اما با تغییر   . یکپارچگـی خـود را در مخاطـره دیـد؛ راه حل سیاسی را برگزید              

 1975وضـعیت با وقوع انقالب در ایران، عراق دیگر تعهدی بر رعایت قرارداد              
بر همین اساس   . الجزایـر نداشـت؛ زیـرا شـرایط به سود عراق تغییر کرده بود             

 : گفت31/4/1359اریخ صدام در مصاحبه با روزنامۀ کویتی السیاسه در ت
 جزیره اشغال شدۀ خود     3اکـنون مـا نیروی نظامی کافی را برای بازپس گیری            «

، نه سکوت کرده ایم نه دچار       1975مـا پـس از مارس سال        . فـراهم کـرده ایـم     
 سال، و پس از 7رخـوت و سسـتی شـده ایم؛ بلکه از آن زمان تاکنون طی مدت                

قدرت نظامی و اقتصادی خود را      درگـیری در جـنگ فرسایشـی بـا شاه، توان و             
 117».افزایش داده ایم

عراقـی هـا در حالـی کـه، بـر اثـر انقـالب، اوضـاع را به سود خود ارزیابی                      
مـی کـردند دربـارۀ وضعیت ایران تحلیل خاصی داشتند؛ چنان که همان زمان               

 : نوشت1980 مه سال 15طارق عزیز طی مقاله ای در مجله الوطن در 
 :ع ایران که در سایه این حکمفرمایان می گذرد چنین استعالئم برجستۀ اوضا«

  تشتت نیروهای نظامی-1

 تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود اختالف میان رهبران سیاسی           -2
و مذهبـی کـه هـر کـدام از آنهـا بـه یکدیگـر اتهاماتی نسبت             

 .می دهند

 کشمکش های میان اقلیت ها و رهبران حاکم و عدم توانایی حل             -3
 .آنهامشکالت 

 . وجود هرج و مرج و ناامنی-4

 توقـف کارخانه های تولیدی، تزلزل اقتصادی، افزایش بیکاری و   -5
 .نبود بسیاری از مواد غذایی در بازار

 118». آشفتگی روابط با کشورهای منطقه و جهان-6
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ــر   ــناب ناپذی ــوع جــنگ را اجت ــا وق ــی ه ــن توضــیحات، عراق  ∗براســاس ای
ادیو بغداد در چارچوب گزارش نهمین کنگرۀ       مـی دانسـتند؛ بـه ترتیبـی که ر         

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که           ": حـزب بعث گفت   
آیـا امکان جلوگیری از آغاز جنگ وجود داشت؟ بی گمان جواب منفی خواهد              

 دالیـل ایـن امـر از نظر عراقی ها در چند موضوع نهفته است که اولین                  ".بـود 
 ایران و همچنین خرابکاری داخلی و تجاوزات مرزی را          آنها، اقدامات تبلیغاتی  

 1975 صـدام در سـخنرانی خـود بـه هنگام لغو قرارداد            119.شـامل مـی شـود     
الجزایـر، بـه حضور پسران بارزانی در ایران و قصد آنها علیه دولت عراق اشاره                

 وی همچنین در جای دیگر به سوءقصد علیه وزیر خارجه وقت عراق             120.کرد
 در مجموع عراقی ها معتقدند حتی اگر حمالت تبلیغاتی ایران و    121.داشاره کر 

 سپتامبر 4سـایر اقدامات آنها قابل تحمل می بود؛ تجاوز مستقیم ایران در روز   
 و شلیک توپخانۀ سنگین به شهرهای خانقین، مندلی، زرباطیه و           1980سـال   

امی به معنی   نفـتخانه، بـه مـثابۀ اعالم جنگ بود و سکوت در برابر چنین اقد              
پذیـرش و کشاندن جنگ به داخل خاک عراق بود و لذا رهبری عراق تصمیم               
گرفـت بـا مقابلـه بـه مـثل توپخانـۀ ایـران را تا جایی به عقب براند که دیگر                      
دسترسـی بـه شهرهای مرزی عراق نداشته باشد؛ ولی انجام چنین مأموریتی             

دیگری از همین    در جای    122.آزادی مـنطقۀ زیـن القـوس را ایجـاب مـی کـرد             
مقاومت و :  راه وجود داشت2گزارش آمده است که در برابر رهبران عراق تنها 

 123.خمینی) امام(جلوگیری از تجاوزات دشمن، یا تسلیم شدن به برنامه های 
                                                                 

 سعدون حمادی وزیرخارجه وقت عراق در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل در توجیه شروع                ∗
جـنگ و اسـتفاده عـراق از ابـزار زور، نوشـته اسـت کـه عـراق سـعی بسیار کرد تا با ایران                          
بـرخوردی نداشـته باشـد؛ امـا دولت ایران با اقدامات مرزی خود هیچ راهی جز جنگ برای                   

 :کتـاب چهـارممهدی انصاری و حسین یکتا، روزشمـار جنگ ایـران و عـراق، ( .قی نگذاشتعراق با
 )104، ص 1375، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم، هجوم سراسـری
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پـیرو همیـن مطالـب، عراقی ها اظهار داشته اند در روز ششم دسامبر سال                
وهای مسلح میهنی دستور     در جلسـه ای رهـبری تصـمیم گرفت به نیر           1980

آزادی زیـن القـوس را بدهـد و روز هفـتم سپتامبر همان سال نیروهای مسلح              
 124.عراق به منطقۀ زین القوس حمله بردند

عراقـی هـا بـه دلیل اینکه به تجاوز به ایران و آغاز جنگ متهم هستند در                  
 4یخ  برای آغاز جنگ، بر تار    ) 59 شهریور   31 (1980 سپتامبر   22برابر تاریخ   

 1975سپتامبر تأکید می کنند و آزادسازی زین القوس را در چارچوب قرارداد             
الجزایر توجیه می کنند و برای توضیح علت حملۀ سراسری به ایران بر مفهوم              

 تأکید می کنند به این ترتیب که شورای رهبری عراق در            ∗حقوقـی پیشگیری  
رزشیابی بسیار   جلسـه ای تشـکیل داد و براسـاس ا          1980 سـپتامبر سـال      21

دقـیق نظامـی شـورا به این نتیجه رسید که رژیم ایران خود را برای حمله ای                  

                                                                 
 مجـید خـدوری، عراقـی االصـل مقـیم امریکا، در توجیه تجاوز عراق در چارچوب مفهوم                   ∗
وزی انقالب و استقرار حکومت جدید در ایران،        پس از پیر  «:  نوشته است  "عمـل پیشگیرانه  "

 به آن   1975 قطعه زمین شد که بنا بود طبق قرارداد          3حکومـت عـراق خواسـتار اسـترداد         
کشور پس داده شود؛ لیکن حکومت انقالبی ایران از اجرای این امر سر باز زد و در عوض به                   

اسب بود که عراق به شورای      البته، من . فعالیـت هـای خـرابکارانه ای در عـراق مـبادرت ورزید            
این اقدام عراق نوعی عمل پیشگیرانه      . امنیت متوسل شود و خود رأساً دست به کار نمی شد          

بـوده اسـت و مفهوم عمل پیشگیرانه، عملی است که تاکنون اندک اندک در فرهنگ حقوق                 
 چند که هر. بیـن المللی جایش باز شده و بسیاری از حقوقدانان آن را به رسمیت شناخته اند      

وی سپس اضافه   » .هـنوز ایـن مفهـوم از سـوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده است               
در اصل این آیت اهللا خمینی و حکومت انقالبی ایران بوده است که با توسل به        ": کـرده است  

مفهوم صدور انقالب و با اقدام به تحریکات عملی، حکومت عراق را در موقعیتی قرار داد که                 
 .برای دفاع از خود دست به اقدام بزندناگزیر شد 

 جنگ خلیج، ریشه ها و عواقب منازعه ایران"مقالــۀ (
 )11/2/1368، خبرگزاری جمهوری اسالمی، "و عراق
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همـه جانـبه از زمیـن و هوا بر سرزمین و تأسیسات حیاتی عراق و پایگاه های       
نیروی هوایی آن آماده می سازد؛ لذا برای پیشگیری و اجتناب شورای رهبری             

به مراکز نظامی و اشغال مناطق  تصـمیم تاریخـی خود را بر حملۀ همه جانبه           
 125:معینی اتخاذ کرد تا بتواند هدف های زیر را تأمین کند

 مـیدان هـای نـبرد را از سرزمین عراق دور کند و از سرزمین ها و شهرهای                   -1«
عراقـی در برابر تجاوزات نظامی رژیم ایران مخصوصاً توپخانه های آن محافظت             

 .نماید

ز قدرت عراق و توانایی عراق بر شکست هرگونه  رژیـم حـاکم بـر ایران را ا    -2
تجـاوز و همچنین نابودسازی پیش بینی های جهان عرب و کشورهای جهان آگاه              

 .پیش بینی هایی که ایران را بر تجاوز به خاک عراق تشویق می کرد. سازد

 رژیم ایران را مجبور سازد تا از توسعه طلبی در عراق و منطقه دست بردارد؛                -3
عـراق را در آب و خـاک خـود محترم شمرد؛ در امور داخلی عراق و                 حاکمیـت   

کشـورهای مـنطقه دخالـت نکـند؛ مخاصمه را خاتمه دهد و به توافقی برسد که         
 126».هدف های مذکور را تأمین کند

به این ترتیب، در واقع عراقی ها به دنبال دستیابی به توافق جدیدی بودند              
ایر، که در شرایط برتری ایران بر عراق         الجز 1975کـه برخالف قرارداد مارس      

تحمیل شده بود، براساس برتری عراق بر ایران تنظیم شود و نظریات و منافع              
به عبارت دیگر، عراقی ها برای تحمیل برتری خود بر   . آن کشـور را تأمین کند     

ایـران راه حـل نظامـی را انـتخاب کـردند و بر این باور بودند که بدون برتری                    
 . الجزایر را زیر پا نهاد1975توان قرارداد نظامی، نمی 

برخـی از مفاهیمی که مسئوالن رژیم عراق بعدها دربارۀ هدف جنگ بیان          
کردند بیشتر نشان می دهد که اهداف عراق بنا به وضعیت و به طور تدریجی،               

به عنوان مثال، همزمان با تجاوز      . در طیفـی وسـیع طراحـی و دنـبال مـی شد            
ه ایران، در اطالعیۀ شورای فرماندهی انقالب عراق در         سراسـری ارتش عراق ب    
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بعد از اینکه نیروهای مسلح ما سرزمین های        ":  آمده است  31/6/1359تـاریخ   
اشـغال شدۀ ما را، در مرزهای شرقی عراق، آزاد کردند و کنترل شط العرب به                

 ما از سرزمین های اشغالی ایران بیرون خواهیم         …دست نیروهای عراق افتاد     
ت؛ ولی اگر تاکتیک نظامی و امنیتی ارتش خودمان اقتضا کند که در این              رفـ 

 127". سرزمین ها باشیم آن را همچنان تحت اشغال خود قرار خواهیم داد
برابـر مـندرجات اطالعـیۀ شورای فرماندهی انقالب عراق، در واقع اهداف             

خشی از   الجزایر بود و اشغال و حفظ ب       1975ایـن کشـور فراتـر از لغو قرارداد          
چنان که رئیس روابط    . مناطق مرزی و شهرهای ایران نیز مورد نظر بوده است         

عراق اکنون جنگی آزادی بخش را علیه ایران        ": خارجـی عـراق نیز گفته است      
 فرماندۀ نیروهای مسلح عراق نیز از سرنگونی دولت ایران 128".آغاز کرده است  

اوز عراق به ایران، دربارۀ     همچنین، وزیر دفاع عراق، در توجیه تج      . سخن گفت 
 به عراق و کشورهای منطقه اظهار داشته ∗اهـداف ایـران بـرای صـدور انقالب      

 ماه گذشته، رهبران ایران خواسته اند انقالب اسالمی را به           18ظرف  "است که   
دیگـر کشـورها نـیز صـادر کنـند و از مسـلمانان شـیعه در دیگـر کشورهای                    

واسته بودند که علیه حکومت هایشان      خلـیج فارس و همچنین از مردم عراق خ        
 بعدها طارق عزیز، به مناسبت سالگرد جنگ عراق         129".سـر به شورش بردارند    

بـا ایـران، در تلویزیون الشباب به مسئلۀ انقالب اسالمی و تأثیر آن در رویکرد     
: او گفت . قدرت های خارجی به جنگ ایران و عراق، به نکته ای مهم اشاره کرد             

 سالۀ ایران و عراق، از طرفی آرزوی شکست عراق          8در جنگ   دشمنان عراق   "

                                                                 
این ":  سـعدون حمـادی، وزیـرخارجه وقت عراق، طی مصاحبه ای به واشنگتن پست گفت               ∗

 عرب خلیج فارس را تهدید کشـور مـی خواهـد بـه تهدیـدات انقالبی، که از سوی ایران، دول      
 ، بنیاد حفظ آثار و ارزش هایاسناد تجاوز به روایت مطبوعات خارجی( .می کند، پایان دهد 

 )28/7/1359، واشنگتن پست، 12، ص 1373دفــاع مقـدس، تهـران، 
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و پـیروزی ایران را داشتند و از طرفی نمی خواستند ایران به خارج از مرزهای                
توضیح طارق عزیز، ناظر براین معناست که منطق  130" .بیـن المللی راه پیدا کند   

وع جنگ نقش   مقابله با انقالب اسالمی و مهار و کنترل آن همان گونه که در وق             
داشـت در تـداوم آن نـیز تأثـیر داشـت و در واقـع اصـول و رویکرد قدرت های                      
 .خارجی به جنگ و رفتار آنها را در حمایت از عراق و علیه ایران توجیه می کرد

گسترش دامنۀ جنگ، مسئلۀ دیگری بود که عراقی ها در کنگرۀ نهم حزب             
 سپتامبر  17 سخنرانی   در این گزارش نکات اصلی    . بعـث بـه آن اشـاره کردند       

 : رفیق صدام حسین به شرح زیر مشخص شده است1980سال 
 محدودیـت زد و خوردهـای نظامـی از جانـب عـراق در جوابگویـی به                  -1

تجـاوزات دشـمنانه ای کـه ایرانـیان علیه شهرهای عراق انجام دادند و               
بـازپس گـیری سـرزمین های عراقی مذکور در قراردادهای بین المللی،             

تا آن روز نیروهای عراق حتی به یک وجب از          . (1975ارداد  نظـیر قـر   
 .)سرزمین های ایران تعرض نکرده بودند

 اسـترداد حق تاریخی عراق در شط العرب، که در اوضاعی استثنایی در              -2
 . به عراق تحمیل شده بود1975سال 

 131. تأکید رغبت عراق در برقراری روابط حسن همجواری با ایران-3
راقی ها در تجاوز به ایران از اهداف مختلفی، از جمله براندازی            بـا ایـنکه ع    

دولـت جمهوری اسالمی ایران، سخن گفته بودند در این گزارش، تأکید شده             
اسـت کـه عراق به دنبال جنگ محدود بود و دلیل آن را به سخنان صدام در                  

 در مجلـس عـراق ارجاع می دهد که طی آن رژیم             1980 سـپتامبر سـال      17
 . الجزایر را اعالم کرد1975غو قرارداد عراق ل

ایـن مواضـع، متعاقـب شکسـت عـراق و عقـب نشینی آن از سرزمین های                  
، به منظور سلب    1361اشغالی، در کنگرۀ نهم حزب بعث عراق در اواخر سال           

در واقع، موقعیت برگزاری    . مسئولیت عراق از آغاز جنگ و تداوم آن اعالم شد         
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اثر داشت؛ چنان که در این کنگره از برتری هوایی و           کنگره بر دیدگاه عراقی ها      
آنها اعالم داشتند که در زمان      . دریایـی ایـران در آسـتانۀ جـنگ صحبت شد          

شـروع جـنگ، بـه خوبـی آشکار بود که نیروهای ایران از جهت ادوات و امور                  
فنی در نیروهای هوایی و دریایی بر عراق پیشی داشتند و عراق تنها از لحاظ               

 واضح است که این اظهارات بیشتر برای        132.زرهی از ایران برتر بود    نـیروهای   
حال آنکه عراقی ها پیش تر، از ضعف . توجـیه ناکامی های اولیۀ عراق بوده است      

پیرو همین سخنان، عراقی ها     . و تشتت نیروهای نظامی ایران سخن می گفتند       
ارتش ایران، دربـارۀ تمـایالت ارتـش ایران برای جنگ اظهار داشتند نیروهای      

خمینی دیگر ارزش و قدرت خود را از دست داده ) امام(که پس از تفوق رژیم 
بودند، برخورد با عراق را فرصتی طالیی برای کسب مجدد نفوذ و اعتبار خود              
تلقـی  کـردند تـا شاید در آینده از طریق آن بتوانند قدرت را دوباره در دست                   

ــیروهای ارتــش ایــران 133.بگــیرند  چنیــن تصــوراتی را در ســر  حتــی اگــر ن
می پروراندند بیان آن چه معنایی دارد؟ به نظر می رسد عراقی ها برابر تصورات               
اولیۀ خود دربارۀ ارتش ایران، هیچ گونه مقاومتی را پیش بینی نمی کردند و به               
همیـن دلـیل، بـرای توجیه تالش های ارتش جمهوری اسالمی ایران در برابر               

 .این مفهوم سیاسی ـ اجتماعی بهره گرفته اندتجاوزات ارتش عراق، از 
در وقوع جنگ نیز، مواضع     ) پیشـین (در زمیـنۀ نقـش امـریکا و شـوروی           
آنها معتقدند برخالف مواضع ظاهری     . عراقـی هـا در کـنگره شایان توجه است         

تقبـیح جـنگ، روس هـا در چـارچوب منافع استراتژیک خود در منطقه عمل                
یست برای تضعیف حزب بعث بخشی از این        می کردند و حمایت از حزب کمون      

حتـی عراقـی هـا، حـزب کمونیسـت را به همکاری با              . تـالش هـا بـوده اسـت       
 دربارۀ امریکا نیز، عراقی ها بر این نظر هستند          134!حـزب الدعوه متهم می کنند     

کـه امریکایـی هـا پـیش بینـی مـی کـردند تـا با درگیری عراق با ایران بتوانند               
 مدت برای کسب مجدد قدرت خود در ایران به دست         موقعیتی مناسب و دراز   
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از سوی دیگر، امریکا    . قدرتی که با سقوط رژیم شاه متزلزل شده بود        . بـیاورند 
تضـعیف عـراق و درگـیری آن با یک جنگ فرسایشی طوالنی، که به بازداری                
این کشور از فعالیت و تأثیر در سیاست منطقه بینجامد، جزئی از استراتژی و              

 135.تعماری امریکا بودمنافع اس
 

 ∗نظریۀ جمهوری اسالمی ایران
ادراک عمومـی از مفهـوم جـنگ و پیامد های آن در جامعۀ ایران در نیم قرن                  
اخـیر بیشـتر متأثر از تجربۀ جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در شهریور سال      

 بـوده است که شکست، فقر، فساد و بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی را در                1320
جنگ های ایران و روس در دوران قاجار و پیامدهای آن در تحقیر         . تپـی داش  

تاریخـی ایـران و آغاز دوران انحطاط سیاسی کشور و وابستگی آن در ذهن و                
در واقع، پس از پیروزی انقالب اسالمی،       . خاطرۀ جامعۀ ایران باقی مانده است     

گ برخوردار  ایـران از آمادگـی ذهنـی و روانـی و تـوان الزم برای مقابله با جن                 
نـبود؛ بلکـه مسـئلۀ اساسـی آن نگرانی و دغدغه  دربارۀ فرایند انقالب و نظام                  

فروپاشـی سـاختار سیاسـی نظـام شاهنشاهی، آغاز          . جمهـوری اسـالمی بـود     
جابـه جایی برای استقرار ساختار جدید و ماهیت این نظام و همچنین بافت و               

معه ایران پس از    ترکیـب نـیروهای آن یکـی از بنـیادی تریـن چـالش های جا               
پـیروزی انقـالب اسالمی بود و کلیۀ تالش ها و اقدامات فکری و عملی بر این                 

در بستر چنین وضعیتی، نگرانی درباره خطرهای       . مسـئله مـتمرکز شـده بود      
تهدیـد کننده انقالب و نظام در داخل و خارج کشور، حساسیت نسبتاً زیادی              

گیخته بود که عمدتاً، پیرو     را دربـارۀ تحـرکات محـیط داخلـی و خارجـی بران            
                                                                 

 در ایـن بخـش بـه بررسی دیدگاه ایران، با تکیه بر مواضع رسمی و آشکار امام خمینی و                     ∗
 ..جمهوری اسالمی ایران اهتمام خواهد شدسایر مسئوالن 
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در ایـن زمیـنه مرحوم      . نگرانـی هـای قـبل از پـیروزی انقـالب اسـالمی بـود              
 :سیداحمد خمینی گفته است

بـه طـور کلـی وقتی جریان انقالب اسالمی در پیش بود، یعنی همان زمانی که                 «
امـام در پاریس تشریف داشتند یکی از مسائلی که پیش بینی می شد این بود که                 

 حدس می زدیم    …نقـالب پـیروز شود چه خطراتی آن را تهدید می کند؟             اگـر ا  
 136».احتمال هم می دادیم که جنگی علیه انقالب راه بیفتد

ــیس وقــت مجلــس شــورای اســالمی، در    ــای هاشــمی رفســنجانی، رئ آق
 مرحلۀ جداگانه به موضوع آمادگی 2 در 1361خطـبه های نمازجمعه در سال     

ایشـان وقـوع جـنگ را در چـارچوب     . کـرد قبلـی عـراق بـرای جـنگ اشـاره      
اصوالً استراتژی دشمنان   ": سیاسـت های امریکا به این ترتیب ارزیابی کرد که         

مـا ،یعنـی امریکایـی هـا، در فـرض رفتن شاه از ایران، یکی همین بوده که از                    
طـرف یک کشور همسایه حمله گسترده ای به ایران بکنند که دیدیم این کار               

 137".را عراق کرد
این جنگ بدون سابقه و     ": شـان مجـدداً به همین موضوع اشاره کرد که         ای

مقدمـه شـروع نشد نقشۀ جنگ در همان روزهای اول پیروزی انقالب و شاید               
به ) ولی(شاید هم نه،    . در طـرح هـای امـریکا در زمـان شـاه ریخـته شده بود               
  دکتر والیتی، وزیر   138".احتمال قوی چنین طرحی از قبل وجود داشته است        

وقـت خارجه، نیز بعدها طی تحلیلی با اشاره به نقش امریکایی ها و کشورهای               
همۀ قرائن، حکایت از یک     ": عرب منطقه در ترغیب عراق به آغاز جنگ گفت        

 139".تهیه و تدارک قبلی می کند
برداشـت و تجـربۀ شخصـی امام خمینی از حزب بعث و شخص صدام، به                

وع برخی مخاطرات را از جانب عراق   دلـیل اقامـت در عـراق، تصور احتمال وق         
ایشان پس از   . بـرای انقـالب و نظام جمهوری اسالمی در امام ایجاد کرده بود            

 : برای حمله به ایران فرمودند1359 شهریور سال 31پخش سخنان صدام در 
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 ».من صدای منحوس این آدم را شنیدم«

 :و سپس اضافه کردند
 آمد و مرحوم آقای حکیم تحریم       از اولـی کـه این حکومت اشتراکی روی کار         «

کرد و آنها را تکفیر کرد، مردم عراق این ها را شناخته اند و بعد هم از اعمالی که          
 140».انجام داده اند این ها شناسایی شده اند

من از اولی که این شخص روی ": امام در جای دیگری درباره صدام گفتند
 اگر چنانچه خدای    141.ستکـار آمد گفتم به اشخاص که این آدم خطرناکی ا          

 صدام حسین هم، 142.عفلق بدتر است) میشل(نخواسـته دسـتش باز بشود از      
 143".مسلکش الحادی است و خودش ملحد است

پـیروزی انقـالب اسـالمی در ایـران، مناسـبات ایران و عراق را دستخوش             
 کشور وجود داشت مجدداً در      2تغیـیر کـرد و مسـائلی که پیش از این میان             

همچنین، عراقی ها براساس ارزیابی از تهدیدات و        .  های جدیدی طرح شد    قالب
آقای والیتی معتقد است    . فرصت های جدید، سیاست های خود را تغییر دادند        

کـه شـروع جنگ ارتباطی به رفتار حکومت های موجود در ایران نداشت بلکه               
 1975د  عراقـی ها در پی حس جاه طلبی و توسعه طلبی خود دیگر مفاد قراردا              

چرا عراق به " آقای هاشمی در پاسخ به این پرسش که 144.را قـبول نداشـتند    
 : می گوید".ما حمله کرد مگر ما می خواستیم به عراق حمله کنیم

وقتـی انقـالب در ایـران پـیروز شـد مـردم عراق، که از کشورهای دیگر به ما        «
ایران پیمود و   شـبیه تـر، بودنـد احساس کردند این راه خوبی است که اسالم در                

 بلد بودند فهمیدند    "اهللا اکبر "آنهایی که   .  در دنیا اتفاق افتاد    "اهللا اکبر "انقـالب   
 بگویند می شود جلو رفت و عراق خودش را   "اهللا اکبر "کـه اگر همۀ مردم با هم        

اینکه تهاجم نظامی نبود او دید که باید جلوی         . در ایـن مـیدان مورد تهاجم دید       
عراق به این هم اکتفا نکرد      . ین اتفاق در عراق نباید رخ بدهد      ا. این راه را ببندد   

 145».آمد و پیش دستی کرد
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آقـای هاشمی در جای دیگری دربارۀ وضعیت داخلی عراق و آمادگی آنها             
صدام پس از پیروزی انقالب اسالمی متوجه شد        ": بـرای انقـالب اظهار داشت     

د عراق است، برای اینکه در      اولیـن ملتـی که به دنبال ایران به راه خواهد افتا           
اکثریتی از مردم   . ملت به شدت ناراضی بودند    . عـراق همۀ شرایط مناسب بود     

عـراق حاضـر بودنـد در خـط امام حرکت کنند، علمای عراق حاضر بودند در                 
خط امام حرکت کنند، علمای عراق حاضر بودند پیشتاز حرکت مردمی عراق            

پهلوی در عراق منفور نبود و الهامی       باشند و حزب بعث عراق کمتر از خاندان         
.که مردم از انقالب ایران می گرفتند اینها را خیلی قوی تر و نیرومند تر می کرد                

 چون شاهد این انقالب بودند از خود پرسیدند چرا در عراق انقالب نشود؟              146
اصوالً این  . و عـراق ایـن حرکت را به حساب ما گذاشت و راه را در جنگ دید                

نبود که ایران قصد تحریک دارد؛ بلکه هدف جلوگیری از تکرار           بحـث مطـرح     
ایـن انقـالب، مـأیوس کردن مردم کشورهای دیگر و مسدود ساختن راه نفوذ               

 147".انقالب به دیگر کشورهای جهان بود
ایشان بر پایۀ همین تحلیل معتقد است که صدام در روزهای اول پیروزی             

 برای جمهوری اسالمی سعی می کرد       انقـالب در کنار ایجاد برخی مزاحمت ها       
به گونه ای عمل کند که انقالب ایران و امام، او را تأیید نمایند تا ملت عراق را                  
خلـع سـالح کـند؛ ولـی بـیداری امام و حقانیت انقالب مانع از این کار شد و                    

 148.صدام نیز در پاسخ، برنامه های ایذایی را شروع کرد
ی، در تغییر مناسبات ایران و عراق به        بـا فرض پذیرش نقش انقالب اسالم      

نظـر می رسد همسویی منافع صدام با امریکا و غرب و کشورهای منطقه برای               
مقابلـه بـا انقـالب اسـالمی به عنوان تهدیدی جدید، نقش تعیین کننده ای در       

مقام معظم رهبری دربارۀ    . جهـت دهی به مواضع و رفتار عراقی ها داشته است          
هار داشتند که انقالب ها به حکم آنکه با قدرت های بزرگ            تأثـیر انقـالب هـا اظ      

 ایشان در همین زمینه    . مقابلـه مـی کنـند عمومـاً در معـرض تجـاوز هسـتند              
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همان طور که می دانید انقالب ها در مقابل حمالت خارجی           ": توضـیح داده اند   
خیلـی شـکننده هستند و از جمله عواملی که برای به زانو درآوردن انقالب ها                

چنان که در امریکای    . ر دنـیا به کار می رود حمله های داخلی و خارجی است            د
 سال پیش تا    10التین در افریقا در آسیا و هر جا که انقالبی به وجود آمده از               

امـروز بـرای ایـنکه آن انقـالب را بـه زانـو دربیاورند یک همسایه را بر ضد او                     
ی شکننده اند، به نحوی که      انقالب ها در مقابل حمالت خارج     . تحریک کرده اند  

یـا اصل انقالب از بین می رود، یا انقالبی ها از انقالبی بودن دست برمی دارند و                  
 149".با پناه بردن به قدرت ها تسلیم می شوند

آقـای هاشمی عقیده دارد اگر ایران انقالب نکرده بود و اسالم حاکم نشده              
بی اسالم و نابودی هدف جنگ سرکو  . بـود؛ چنیـن جنگی نیز تحمیل نمی شد        

 آقای رضایی،   151. زیـرا ابـرقدرت هـا از انقـالب راضی نبودند           150انقـالب بـود؛   
فـرماندۀ پیشـین کـل سـپاه پاسـداران، دربارۀ وقوع جنگ در چارچوب نظریۀ                
بـه هـم پیوسـتگی جنگ و انقالب معتقد است کلیۀ رخدادهایی که در فاصلۀ                

مختلف کشور، نظیر گنبد،    زمانـی پـیروزی انقـالب تا شروع جنگ در مناطق            
کردسـتان، خوزسـتان و سیستان و بلوچستان، واقع شد زمینه های وقوع جنگ              

 152.بود و اساساً جنگ برای نابودی انقالب و جداسازی ملت ایران از انقالب بود
عـراق، امـریکا، غرب و کشورهای منطقه انقالب اسالمی ایران را تهدیدی             

یۀ تالش های خود را بر همین اساس برای      بـرای خـود ارزیابـی می کردند و کل         
وضعیت داخل ایران نیز، در ابعاد مختلف،       . مقابلـه بـا انقـالب همسـو کـردند         

بـه ویـژه از لحـاظ مناقشات سیاسی و کاهش قدرت دفاعی کشور، برای عراق                
فرصـت مناسبی فراهم آورده بود؛ لذا ارزیابی از وضعیت داخلی کشور و تالش      

 تأثیر 153بیـت نظام تازه استقرار یافته و تضعیف آن        بـا هـدف جلوگـیری از تث       
بسـزایی در تصمیم گیری عراق و متحدان بین المللی و منطقه ای آن و تسریع                

 .ایجاد تمهیدات الزم برای آغاز جنگ داشت
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از نظر آنها، چون ایران تازه      ": آقـای هاشـمی در ایـن زمیـنه اظهار داشت          
 و نیروی مسلحی نداشت؛ برنامۀ      انقـالب کـرده و ارتشـش از هـم پاشیده بود           

دفاعـیش تنظـیم نشده و سازمان اداریش هنوز نظم نگرفته بود و کار چندان               
 154".مشکلی به نظر نمی رسید

آیا انقالب ایران می توانست موجب تحریک عراق        "او در پاسـخ بـه ایـنکه         
: در کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع اظهار داشت         "برای حمله به ایران شود    

مـا تـرورها و انفجارهای روزانه و کودتا داشتیم، کودتای نوژه چند هفته              " 155
قـبل از آغـاز جـنگ اتفـاق افـتاد و در کل تصور اینکه ایران این همه برخود                    
مسـلط باشد که به این زودی عراق را تحریک کند از نظر آشنایان به تاریخ و                 

ه، پیش از آن    ممکن است ما سخن گفته باشیم ک      . سیاسـت محـال بوده است     
اما اینکه  . نـیز حـرف هـای خود را همیشه می زدیم و اکنون نیز بیان می کنیم                

بخواهـیم در یـک کشـور همسایه  برنامه ای پیاده کنیم محققاً انقالب ما آماده           
در آن زمان حتی ارتش ما نیز آمادۀ دفاع         . نبود و همه به این امر اذعان دارند       

ا قصد تحریک این کشور را داشتیم پذیرفتنی        بنابراین ادعای عراق که م    . نبود
 156".نیست

آقای والیتی نیز در چارچوب مفاهیم مورد اشاره آقای هاشمی بر این باور             
 و انقالب   157.وضعیت ایران، پس از انقالب عراق را به طمع انداخت         "بـود کـه     

 تا  158عامل جنگ نبود؛ بلکه به هم ریختگی ناشی از آن، عراق را تحریک کرد             
 وی بر پایۀ همین وضعیت، بر اجتناب ناپذیری جنگ          159". ه ایران حمله کند   ب

کسانی که در داخل یا خارج اظهار       ": ایران و عراق تأکید داشت و تصریح کرد       
مـی کنـند حکومـت جمهـوری اسالمی ایران می توانست جلوی وقوع جنگ را         

 بعد از انقالب  ممکن است بعضی از ندانم کاری ها که       160.بگیرد اشتباه می کنند   
، بعضی کارها نباید می شد ولی       …شد، به طبیعت اینکه حکومت تازه کار بود         

شـد؛ امـا ایـنها در آن درجه از اهمیت نبود که چنین جنگ بزرگی را توسط                  
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 161".یک کشور همسایه علیه ما برانگیزد
وجه تمایز جنگ ایران و عراق آن است که این جنگ میان انقالبی مردمی 

ن حـال تـنها، و رژیمی وابسته و متکی به قدرت های بزرگ دنیا آغاز       و در عیـ   
 163. در حالـی کـه اکـثر کشـورها از وقوع آن اظهار خوشحالی کردند               162.شـد 

 1000همیـن امـر سـبب شـد در ایـن جنگ ناخواسته ایران متحمل حداقل                
. هزار شهید و جانباز و مصدوم شود       200میلیارد دالر خسارت مالی و بیش از        

164 
فـارغ از کلیۀ مالحظات و عوامل مؤثر در آغاز جنگ، دیدگاه های متفاوتی              

امام خمینی مواضع عراق را پس از       . دربـارۀ اهـداف عـراق اظهـار شـده است          
تجـاوز بـه ایـران، در چارچوب سیاست ها و منافع امریکا با این عبارات تفسیر                 

تین دولت عراق   مـا بـا امریکا در ستیزیم و امروز دست امریکا از آس            ". کـردند 
 اگـر مـا بـا امریکا و سایر ابرقدرت ها کنار آمده  بودیم                165.بـیرون آمـده اسـت     

 ایـران خواسـته است از هر جهت با شیطان   166.گرفـتار ایـن مصـائب نـبودیم      
امریکا عراق . بزرگ قطع رابطه کند، امروز گرفتار این جنگ های تحمیلی است

 این جنگ، جنگ اسالم است 167.یزدرا وادار نمـوده است خون جوانان ما را بر   
بـه هـواداری کفـر و صـدام حسـین بـه حسـب حکم شرعی کافر است و هم                     
طرفدار کفار است، طرفدار کارتر است و به واسطۀ طرفداری از کارتر و گرفتن              

 امام همچنین مردم عراق را به       168".قـوا از او، دارد بـه ایـران حملـه مـی کند             
ما محمدرضا را بیرون کردیم و شما       ": فرمودندمقابله با صدام دعوت کردند و       

 169".هم باید این شخص را بیرون کنید از عراق
عـراق در جـنگ بـا ایـران، اهـداف مختلفـی را دنـبال می کرد که یکی از                   

 170.مهـم تریـن آنهـا تضعیف و تزلزل جمهوری اسالمی و نهایتاً سقوط آن بود            
 171.ود تجزیۀ ایران بود   هـدف سیاسـی دیگری که با همین هدف اول همراه ب           

آنهـا حتی نقشۀ خوزستان را به صورت تجزیه شده ترسیم و در کتاب هایشان               
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 در واقع عراقی ها با هدف جاه طلبانۀ سیادت بر خلیج فارس و              172.چـاپ کردند  
 173.کنترل قدرت های پیرامون آن این جنگ را تدارک دیدند

ش خأل قدرت در سطح پـیامدهای انقـالب، بـه تغیـیر موازنـۀ قـوا و پیدای        
. مـنطقه مـنجر شد و بخشی از تالش های عراق نیز، برای جبران این خأل بود                

عراقی ها مخصوصاً شخص    ": آقـای محسـن رضـایی در ایـن بـاره گفـته است             
صـدام، در زمانی که احساس کرد موازنۀ قوا به هم خورده، یک فرصت نظامی               

لیج فارس به هم    بـه دسـت آورده اسـت و سیسـتم امنیتـی مـنطقۀ حیاتی خ               
مـی خـورد و سـازمان و آرایش قدرت تغییر خواهد کرد، به فکر افتاد که خأل                  

 وی ابتدا با همسو    …قـدرت احتمالی را که در آینده به وجود می آید پر کند              
در . کردن منافع خود با امریکا سعی در پر کردن خأل قدرت در منطقه داشت             

یخی در پی کسب آن بود دنبال       ضـمن بعضـی از منافعی را هم که به طور تار           
ارونـدرود، توسعۀ سواحل جنوبی خلیج فارس، سلطۀ دریایی         : مـی کـرد، مانـند     

بیشـتر در شمال خلیج فارس و افزایش نقش سیاستگذاری در منطقه و اینکه               
از نظـر سیاسـی بـتواند در سرنوشـت کشـورهای عربی نقش بیشتری داشته                

 174".باشد
عراق را، تحت عنوان جاه طلبی صدام، به این         آقای والیتی رفتار و اقدامات      

دولت عراق از ابتدا جاه طلبی داشت، حداقل        ": ترتیـب توضـیح داده اسـت که       
 موضوع را مطرح    2طالـب سـیادت در جهـان عـرب بود و لذا از لحاظ نظری                

کرده بودند؛ یکی اینکه اعراب ایرانی ـ خوزستانی به ادعای حکومت های عراق             
ثالً حکومت جمهوری اسالمی، بودند و دیگر اینکه جزایر         ایـنها تحـت فشار، م     

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، که امارات به ناحق مدعی آنهاست، عراق             
 175".هم از امارات حمایت می کند

بـر پایـۀ این توضیحات می توان نتیجه گیری کرد که ایران پس از پیروزی                
 و سعی در تداوم انقالب      انقـالب اسالمی به علت درگیری در مشکالت داخلی        
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. و حفظ آن نمی توانسته است تالش های خود را بر صدور انقالب متمرکز کند              
در عین حال، ماهیت تحوالت ایران و سقوط شاه پیامد های نگران کننده ای را    
در سـطح مـنطقه و جهـان به دنبال داشت که نمی توان تأثیرات آن را نادیده                  

ریکا، غـرب و کشورهای منطقه از انقالب        نگرانـی هـای موجـود در امـ        . گرفـت 
اسـالمی و تـالش بـرای اعـادۀ وضعیت پیشین با تحریکات داخلی و خارجی،                
روندهـای غـیرقابل بازگشـتی برای تشدید خصومت ها میان ایران و امریکا، و               
ایـران و عـراق را نهادینه کرد که تدریجاً به صورتی اجتناب ناپذیر به درگیری                

ت ها و تهدیدهای حاصل از سقوط شاه و پیروزی انقالب           فرص. نظامـی انجامید  
در مجموع،  . اسـالمی، مسیر مواضع و سیاست های امریکا و عراق را تغییر داد            

گـر چـه عـراق ایـن تهدیـدات را بهانـۀ تحـریکات خـود قـرار داده بود؛ ولی                      
فرصـت هـای حاصـل از وضـعیت داخلـی ایـران، فضای منطقه و حمایت های                  

 .میم گیری های عراق تأثیر بیشتری داشتندبین المللی در تص
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز جنگ، با رویکرد درونی برای بهره برداری          
از دسـتاوردهای جـنگ مـی تـوان تأکید کرد که عدم درک روشن از جنگ و                  
پـیامدهای آن، کـم تجربگـی در ادارۀ کشـور و شـناخت صـحیح وضعیت های                  

ارها، هر یک در شکل گیری بستر وقوع مخـتلف و بـیان برخـی مواضـع و شـع         
جنگ نقش داشته اند؛ ولی بدان معنا نیست که این مسائل، عامل وقوع جنگ              
بـوده انـد و بـا نـبود آنهـا، جـنگ نیز اتفاق نمی افتاد و اصوالً، چنین تصوراتی                     
دربارۀ علت وقوع جنگ نشان دهندۀ درک سطحی عوامل مؤثر در تجاوز عراق             

گر سو، واضح است که حمایت های بین المللی و مالحظات           از دی . به ایران است  
مخـتلف، نقـش اساسـی در تمهـیدات جـنگ و تـدارک تجاوز عراق به ایران                  

در هـر صـورت، اگر وقوع جنگ به هر دلیلی اجتناب پذیر می بود،               . داشـته انـد   
بنابرایـن وقوع جنگ و تداوم آن به مدت هشت سال           . قطعـاً انجـام نمـی شـد       

ه زمینه های الزم برای وقوع جنگ وجود داشته است؛ اما معـرف ایـن اسـت ک    
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بـاید دربـارۀ عواملـی کـه نقش اصلی یا فرعی داشته اند عمیقاً بحث و بررسی                  
در ایـن فصـل هدف از بیان نظریه های وقوع جنگ و نظریه های               . انجـام شـود   

موجـود دربـارۀ جنگ ایران و عراق و دیدگاه های ایران و عراق این بوده است                 
اجتـناب پذیـری یـا اجتناب ناپذیری جنگ در یک بررسی منطقی مجدداً              کـه   

بازیابـی شـود تـا تحلیل جنگ هشت ساله مبنای تصمیم گیری های دفاعی و                
 .استراتژیک در برابر بحران های فعلی و آینده قرار گیرد

 
 
 

 
 

 منابع و مĤخذ فصل دوم
 

ایـران و جنگ از تنگنا تا       "شـهرام چوبیـن،      -1
، بررسی های نظامی  نامۀ  ، فصـل    "آتـش بـس   

دانشـکدۀ فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران،       
 .121، ص 1، شمارۀ 1371تابستان 

 .همان -2
 .همان -3
 .همان -4
آثار و  : جنگ ایران و عراق   شـهرام چوبیـن،      -5

ــیم ــیق  مفاه ــروه تحق ــرجمه گ ــه ت ، خالص
 .20/6/1368خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

 .121، ص 1مأخذ  -6
 .122، ص 1مأخذ  -7
کارکرد سیستم بین المللی    " ابراهـیم متقی،   -8

در جــنگ تحمیلــی عــراق علــیه جمهــوری 
ــران ، سیاســت دفاعــی، مجلــۀ "اســالمی ای

 .80، ص 1376، تابستان 19شماره 

 .همان -9
 .همان -10
 .79همان، ص  -11
، ترجمۀ مهوش   عقـاب و شـیر    جـیمز بـیل،      -12

غالمــی، انتشــارات شــهر آب، تهــران، بهــار 
 .485، جلد دوم، ص 1371

قدرت : ب و روحیه  جنگ، انقال "جیمز بیل،    -13
بازشناسی ، کـتاب    "ایـران در خلـیج فـارس      
، دبیرخانۀ کنفرانس   جنبه های تجاوز و دفاع    

، جلد  1368بین المللی تجاوز و دفاع، تهران       
 .416دوم، ص 

بررسی : بحـران عـراق   "محمدعلـی امامـی،      -14
، ماهــنامۀ تحلــیل و "دیدگــاه هــای امــریکا

ــی و   ــات سیاسـ ــتر مطالعـ ــا، دفـ رویدادهـ
ــی،  ــن الملل ــمارۀ بی ــاه 121 ش ، آذر و دی م

 .6، ص 1377
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 .همان -15
ــراهام آر  -16 ــن و آبـ ــی کردزمـ ــنر، .آنتونـ واگـ

جنگ : درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم      
، تـرجمۀ حسـین یکتا، مرکز    ایـران و عـراق    

مطالعـات و تحقـیقات جـنگ سپاه، منتشر         
 .28 - 27نشده، ص 

 .27همان، ص  -17
 .27همان، ص  -18
 .27همان، ص  -19
 .34همان، ص  -20
 .43همان، ص  -21
 .52همان، ص  -22
 .52همان، ص  -23
 .28 - 27همان، ص  -24
 .43همان، ص  -25
 .50همان، ص  -26
 .43همان، ص  -27
، قـبلۀ عـالم، ژئوپلتیک ایران     گـراهام فولـر،      -28

تـرجمۀ عـباس مخـبر، نشـر مرکـز، تهران،           
 .49، ص 1376

 .همان -29
 .همان -30
 .58 - 57همان، ص  -31
 .همان -32
 .همان -33
 .همان -34
 .همان -35
 .54 - 53همان، ص  -36
 .55همان، ص  -37
 .57همان، ص  -38
ــراق،   -39 فرماندهــی نصــر، بولتــن  خــبرهای ع

 .12، ص 17/5/1374، 283شمارۀ 

 .همان -40
 .14 - 13همان، ص  -41
ــه    -42 ــا روزنام ــاحبه ب ــامرایی در مص ــیق  س وف

 .2، ص26/1/1377الحیات، فرماندهی نصر، 
ــامرایی،   -43 ــیق س ــرقی وف ــی دروازه ش ، ویران

تـرجمۀ عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه،       
 .174 - 173، ص 1377تهران، 

 .همان -44
 .49 - 48همان، ص  -45
 .124همان، ص  -46
 .3، ص 42مأخذ  -47
، بــه 12، ص 5/8/1376روزنامـۀ اطالعـات،    -48

 .نقل از روزنامه الحیات
 .51، ص 43مأخذ  -49
 .175 - 174، ص 43مأخذ  -50
نقـد و معرفـی کتاب      "نورمحمـد نـوروزی،      -51

آثار و پیامد های آن،     : جـنگ ایـران و عـراق      
، یسیاست دفاع، مجلۀ "نوشتۀ افرایم کارش 

، 176، ص 1376، تابســــتان 19شــــمارۀ 
کـتاب مجموعـه مقاالتـی است که پس از          (

 در 1989کــنفرانس بیــن المللــی در ســال  
 ).دانشگاه تالویو تهیه و تنظیم شده است

 .همان -52
جنگ ایران و عراق، مفاهیم     "افرایم کارش،    -53

، نشـریۀ ادلفـی پـی پر، وابسته به          "سیاسـی 
 مؤسسـۀ بیـن المللـی مطالعـات استراتژیک        

لندن، ترجمۀ خبرگزاری جمهوری اسالمی،     
بررســی جــنگ  ، ویــژه نامــۀ  29/4/1366

، معاونــت تحمیلــی و بحــران خلــیج فــارس
 .140، ص 1366سیاسی ستادکل سپاه، مهر

یک : جـنگ ایـران و عراق     "افـرایم کـارش،      -54
، نشــریه ادلفــی "تجــزیه و تحلــیل نظامــی
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ــار   ــر، به ــی پ ــبرگزاری 1978پ ــرجمۀ خ ، ت
یر معاونت اطالعات و    جمهوری اسالمی، تکث  

 .14عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، ص 
 .15 - 14همان، ص  -55
، مـنطق روابـط بیـن الملل      جونـز،   .والـتراس  -56

ــات     ــتر مطالع ــیدری، دف ــرجمۀ داوود ح ت
 .131، ص1377سیاسی و بین المللی،تهران،

 .همان -57
 .134همان، ص  -58
 .131همان، ص  -59
مســئله تجــاوز و نقــش "ژوهــانس ریســنر،  -60

، "ز جـنگ ایـران و عراق      دریافـت جهانـی ا    
ــاع     ــاوز و دف ــای تج ــبه ه ــی جن ، بازشناس

دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع،       
 .229، جلد دوم، ص 1368تهران، 

 .همان -61
 .همان -62
 .300همان، ص  -63
 .300همان، ص  -64
، ترجمۀ  "جنگ های صدام  "عـباس کلـیدر،      -65

سیاست سـید اصـغر کـیوان حسینی، مجلۀ         
 و  23، شماره   1377، تابستان و پاییز     دفاعی

، پژوهشـکدۀ علـوم دفاعی، دانشگاه امام        24
 .76 - 75، ص )ع(حسین

 .همان -66
 .همان -67
 .77همان، ص  -68
 .78 - 77همان، ص  -69
امیـت اوزداغ، سـخنرانی در دفـتر مطالعات          -70

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ماهنامۀ 
، خرداد  148، شماره   سیاسـی و بیـن المللی     

 .38، ص 1380

 .همان -71
 .39همان، ص  -72
 .39همان، ص  -73
، دانشگاه  پـروژۀ بنیادگرایی  مارتیـن کرامـر،      -74

، مرکز االنتشارات والبحوث،    1994شیکاگو،  
 .15، ص 1377دی ماه 

اصـول گرایـی اسالمی و      احمـد الموصـللی،      -75
، انتشارات کیهان، تهران،    نظـام بیـن المللـی     

 .38، ص 1378
 .همان -76
 .همان -77
 .83همان، ص  -78
مفهــوم شــهادت در ادبــیات "اریــک بوتــل،  -79

 .7، ص 4/7/1380، روزنامۀ نوروز، "جنگ
 .همان -80
 .همان -81
، "تجاوز از دیدگاه تاریخی   "ریچـارد بولـت،      -82

، بازشناسـی جنـبه های تجاوز و دفاع    کـتاب   
دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع،       

 .243 - 242، جلد دوم، ص 1368تهران، 
 .همان -83
اسـتفان سـی پلیتر و داگالس وی جانسون،          -84

 ایران و عراق و درس های       استراتژی جنگ "
، تــرجمۀ مجــید مخــتاری، "برگرفــته از آن

، مرکـز مطالعات و تحقیقات      نگـاه ماهـنامۀ   
 .17، ص 16 و 15جنگ، شمارۀ 

 .16همان، ص  -85
ــرزی در "ریچــارد اســکوفیلد،  -86 مناقشــات م

، 1377، پاییز   گفت وگو ، مجلۀ   "خلـیج فارس  
 .43 - 42، ص 21شماره 

 .45همان، ص  -87
صدام حسین   میلروی،   جودیت میلر و لوری    -88
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، ترجمۀ احمد قاضی،    و بحـران خلـیج فارس     
 .183، ص 1370انتشارات زرّین، تهران، 

 .185 - 184همان، ص  -89
 .187همان، ص  -90
 .188همان، ص  -91
روزشــمار مهــدی انصــاری و حســین یکــتا،  -92

هجوم : جـنگ ایـران و عـراق، کتاب چهارم        
، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،      سراسری

/31/6، روزشمار   65 ، چـاپ دوم، ص    1375
1359. 

 .1/7/1359، روزشمار 78همان، ص  -93
 .31/6/1359، روزشمار 66همان، ص  -94
 .2/7/1359، روزشمار 108همان، ص  -95
 .2/7/1359، روزشمار 109همان، ص  -96
 .3/7/1359، روزشمار 125همان، ص  -97
 .4/7/1359، روزشمار 144همان، ص  -98
 .3/7/1359، روزشمار 126همان، ص  -99
 .3/7/1359شمار ، روز127همان، ص  -100
 .4/7/1359، روزشمار 147همان، ص  -101
 .2/7/1359، روزشمار 108همان، ص  -102
 .5/7/1359، روزشمار 168همان، ص  -103
 .28/7/1359، روزشمار 496همان، ص  -104
 .8/7/1359، روزشمار 228همان، ص  -105
 .10/7/1359، روزشمار 267همان، ص  -106
خــبرگزاری جمهــوری اســالمی، نشــریۀ     -107

، 2، ص 24/2/1362گــزارش هــای ویــژه،   
مشـروح گـزارش نهمیـن کنگرۀ حزب بعث         

، به نقل از رادیو     "رژیـم عـراق دربارۀ جنگ     
 .9/12/1361بغداد، 

10/12، به نقل از رادیو بغداد،       5همان، ص    -108
/1361. 

10/12، به نقل از رادیو بغداد،       5همان، ص    -109

/1361. 
ــی   -110 ــیغات روانــ ــت تبلــ ــیرخانۀ موقــ دبــ

بررسی تبلیغات عراق از فاو     نخسـت وزیری،    
، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، سال   تـا فـاو   
، بـه نقـل از روزنامـۀ عراقی         25، ص   1368

 .1/7/1365الثوره، 
 سال جنگ   8نگاهـی به    مرتضـی منطقـی،      -111

، گـروه علـوم انسانی دفتر مرکزی        تبلیغاتـی 
جهاد دانشگاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی،     

ــال  ــه نقـــــل از 79، ص 1372ســـ ، بـــ
 .31/2/1360صوت الجماهیر، 

، بــه نقــل از روزنامــۀ 104، ص 110 مــأخذ -112
 .26/4/1365الثوره، 

ــأخذ  -113 ــل از  21 - 20، ص 110مـ ــه نقـ ، بـ
 .16/10/1365صوت الجماهیر، 

معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد فرماندهی       -114
، جلد  69، زمستان   حماسۀ مقاومت کل قوا،   
، سـخنرانی صـدام در مجلس       226دوم، ص   

 .26/6/1359عراق، 
 .همان -115
 .همان -116
 محمـد درودیـان و هادی       مهـدی انصـاری،    -117

، مرکز  خرمشـهر در جـنگ طوالنی     نخعـی،   
، 1375مطالعـات و تحقیقات جنگ، تهران،       

 .97ص 
، از خونین شهر تا خرمشهر    محمـد درودیان،     -118

مرکـز مطالعـات و تحقـیقات جنگ، خرداد         
 .23، ص 1373

، بـه نقل از رادیو بغداد،       9، ص   107مـأخذ    -119
11/12/1361. 

 بروز جنگ علل و عوامل"منوچهر محمدی،  -120
، دانشکدۀ  مجموعه مقاالت ، کتاب   "تحمیلی
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، 1373فرماندهـی و سـتاد، تهران، شهریور        
/20، به نقل از سخنان صدام،       21 - 20ص  

4/1363. 
 .همان -121
، بـه نقل از رادیو بغداد،       9، ص   107مـأخذ    -122

11/12/1361. 
ــو 9 - 8، ص 107مــأخذ  -123 ــه نقــل از رادی ، ب

 .10/12/1361بغداد، 
، به نقل از رادیو     11 - 10، ص   107مـأخذ    -124

 .11/12/1361بغداد، 
، به نقل از رادیو     14 - 13، ص   107مـأخذ    -125

 .12/12/1361بغداد، 
 .همان -126
 .63، ص 92مأخذ  -127
 .1/7/1359، روزشمار 82، ص 92مأخذ  -128
 .4/7/1359، روزشمار 144همان، ص  -129
خـبرگزاری جمهوری اسالمی، تلکس ویژه،       -130

ــز 17/5/1380 ــارق عزیــ ــاحبه طــ ، مصــ
بــا تلویــزیون ) ین عــراقوزیــرخارجۀ پیشــ(

 .الشباب عراق
، به نقل از رادیو بغداد،      13، ص   107مـأخذ    -131

12/12/1361. 
، به نقل از رادیو بغداد،      15، ص   107مـأخذ    -132

13/12/1361. 
، بـه نقل از رادیو بغداد،       5، ص   107مـأخذ    -133

10/12/1361. 
ــو 8 - 7، ص 107مــأخذ  -134 ــه نقــل از رادی ، ب

 .10/12/1361بغداد، 
ــو 7 - 6، ص 107مــأخذ  -135 ــه نقــل از رادی ، ب

 .10/12/1361بغداد، 
مصاحبه منتشر نشده سید احمد خمینی با        -136

دفتر امور مطبوعات سپاه پاسداران، روزنامۀ      

 .14/1/1374، جمهوری اسالمی
دفتر نشر معارف با همکاری سازمان مدارک     -137

ــالمی،   ــالب اس ــی انق ــای  فرهنگ ــبه ه خط
، جلد  1376، بهـار    1361نمازجمعـۀ سـال     

ــبۀ دوم،  (139 - 138دوم، ص  /3/2خطــ
1361.( 

/2/7خطبۀ دوم،    (63همان، جلد سوم، ص      -138
1361.( 

 "سـجادۀ آتــش، "ضـبط بـرنامۀ تلویزیونـی     -139
شـبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران،       

 .1377زمستان 
، بنیاد  عـزت راز جاودانگـی    قاسـم فروغـی،      -140

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، تهران،        
ــام  100 - 99، ص 1374 ــخنان امــ ، ســ

 .31/6/1359مینی در خ
، سـخنان امـام خمینی در       100همـان، ص     -141

28/7/1359. 
، سـخنان امـام خمینی در       102همـان، ص     -142

28/7/1359. 
/5، سخنان امام خمینی در   111همان، ص    -143

7/1359. 
 .139مأخذ  -144
ــای دفاعــی اســالم، " -145 ــۀ "سیاســت ه  روزنام

 .15، ص 5/11/1379، جمهوری اسالمی
ــأخذ  -146 ــبۀ دوم، (، 63، ص 137مـ /2/7خطـ

1361.( 
اکـبر هاشمی رفسنجانی در مراسم اختتامیه        -147

کـنفرانس بیـن المللـی تجاوز و دفاع، کتاب          
ــاع  ــاوز و دفـ ــی تجـ ــیرخانه بازشناسـ ، دبـ

 .47 - 46، ص 1368کنفرانس، تهران، 
ــأخذ  -148 ــبۀ دوم، (، 63، ص 137مـ /2/7خطـ

1361.( 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 130

، 16/6/1362مصـاحبه با مجلۀ پیام انقالب،        -149
ــال    ــای س ــاحبه ه ــه مص ، 62 ـ 61مجموع

 .118، ص 1369انتشارات سروش، تهران، 
 .3/3/1373، 129، ص 140مأخذ  -150
 .147مأخذ  -151
مراسـم سالگرد پذیرش    "محسـن رضـایی،      -152

، هفـته نامۀ شلمچه، شماره      "598قطعـنامه   
 .8، ص 15/5/1378، 35

/2/7خطـــبۀ دوم،  (70، ص 137مـــأخذ  -153
1361.( 

اکــبر هاشــمی رفســنجانی در کـــنفرانس     -154
، دفتر سیاست خارجی خلـیج فـارس، مجلـۀ       

ــی وزارت     ــن الملل ــی و بی ــات سیاس مطالع
 .396، ص 1368، آذر 3خارجه، شمارۀ 

 .46، ص 147مأخذ  -155
 .46، ص 147مأخذ  -156
 .139مأخذ  -157
 شبکه اول   "همدلی،"بـرنامۀ پخـش نشـدۀ        -158

 .11/6/1378، 14سیما، استودیو 
 .139مأخذ  -159
 .139مأخذ  -160
 .139مأخذ  -161
 .40، ص 147مأخذ  -162
 .48، ص 147مأخذ  -163

، 9، ص   9/11/1378،  دگانعصر آزا روزنامـۀ    -164
بـه نقل از مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی        

 .با تلویزیون الجزیره
سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،         -165

مجموعــه رهــنمودهای امــام (صــحیفۀ نــور 
 .84، ص 13، جلد )خمینی

 .همان -166
 .همان -167
 .92همان، ص  -168
 .109 - 108، ص 140مأخذ  -169
ــأخذ  -170 ــل از 119 - 118، ص 140م ــه نق ، ب

 .21/5/1367 خامنه ای، آیت اهللا
 .، همان140مأخذ  -171
 .، همان140مأخذ  -172
بنـیاد حفـظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،           -173

، جلد  5/7/1375، تهران،   حماسـه مقاومـت   
، بـه نقل از آیت اهللا خامنه ای،         17سـوم، ص    

 .نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع
ــام    -174 ــگاه ام ــی دانش ــوم دفاع ــکدۀ عل پژوهش

ویژه نامۀ   (اعیسیاست دف ، مجلۀ   )ع(حسـین 
، سـال چهـارم، تابستان و       )جـنگ تحمیلـی   

، مصاحبه با   16 و   15، شـمارۀ    1375پایـیز   
 .محسن رضایی

 .139مأخذ  -175
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مناسـبات ایران و عراق در چند سدۀ اخیر، فراز و فرودهای فراوانی داشته              
 و اکنون   1است که البته بیشتر صورت کشمکش داشته است تا روابط دوستانه          

 کشـور وارث گذشـته ای هسـتند کـه تحـت تأثـیر عوامـل مـتعدد داخلی،                    2
فات ایران و عراق مـنطقه ای و بین المللی شکل گرفته و ریشۀ بسیاری از اختال  

 در عین حال، این موضوع بدان معنا نیست که هرگونه           ∗.را تشـکیل مـی دهـد      
 کشـور صـرفاً متکـی بر ریشه های تاریخی است؛ بلکه در              2مناقشـه ای مـیان      

                                                                 
 جغرافیدانان سیاسی و محققان مسائل ژئوپلتیک بر این نظر هستند که بین ایران و عراق                ∗
فالت ایران، کالن فرهنگی دارد که چند       .  حـوزۀ تمدنـی و ژئوپلتـیک جداگانه وجود دارد          2

ه های ژئوپلتیک همجوار،    حـوز ۀ ژئوپلتـیک پـیرامون آن را فـرا گرفته است؛ یکی از این حوز                
ایران و  ( حوزۀ تمدنی قدیم     2بین  . شـبه جزیـرۀ عربستان است که عراق بخشی از آن است           

هر کدام مدعی   . گسـل هـای تاریخـی وجـود دارد کـه همواره زمینه ساز جنگ است               ) عـراق 
 سـاله هسـتند و تمایـز فرهنگـی شـدیدی میان خود احساس               5000 و   3000تمـدن هـای     

رد منفی آن، در برخی مواقع، آثار خود را نشان می دهد و منطقه را به                مـی کنـند کـه کارکـ       
هم اکنون، رژیم بعث عراق می خواهد بر        . لحـاظ ژئوپلتیکی در جهت واگرایی تجزیه می کند        

. پایـۀ تمایـزهای فرهنگـی در ابعاد تاریخی و زبانی و نژادی، فرایند ملت سازی را دنبال کند                  
متأثر از همین مالحظات بود که در دوره های مختلف همچنان   ساماندهی جنگ با ایران نیز،      

 .زمینه های آن وجود دارد
 )یادداشت سرلشکر غالمعلی رشید، بر متن دستنویس کتاب حاضر(
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بسـیاری از مواقـع، اخـتالفات پیشـین تـنها نقـش بهانه یا بستر مناقشات را                  
 .داشته اند

 دولـت آن کشور با وجود اشتراکات        در دورۀ عثمانـی، مناسـبات ایـران بـا         
 بسـیار زیـاد فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی، بیشـتر از رقابت های        

با فروپاشی . شیعی ـ سنی و در چارچوب معادالت بین المللی تأثیر می پذیرفت
دولـت عثمانـی و تقسیم امپراتوری آن کشور میان انگلیس و فرانسه، سیستم              

 تحـت تأثیر عوامل جدید و با اولویت تأمین          حـاکم بـر کشـورهای خاورمـیانه       
اختالفات ایران و عثمانی نیز با ماهیت های شیعی و          . منافع غرب شکل گرفت   

 2.سنی، تدریجاً به دولت های جدید منتقل شد
فردهالیدی معتقد است که ویژگی منطقۀ خاورمیانه به دلیل تنوع بیش از      

مناطق جهان متمایز ساخته    حـد و عـدم ثـبات، مسائل این منطقه را از سایر              
اسـت و بسـیاری از کشـورهای ایـن مـنطقه، بـی ثـبات هستند و با مشکالت                    

به همین علت نیز، مرزهایی را نیروهای       . فراوانـی دسـت و پنجه نرم می کنند        
اسـتعمارگر در مـیان آنها ترسیم کردند که پس از عقب نشینی آنان، همچنان              

، سلطه  گری سرمایه داری، پیوندی خشن        عالوه بر این مسائل   . بر جای مانده اند   
و چـالش آمـیز میان آنها و کشورهای قدرتمند به وجود آورده و بسیج مردم و                

 3.تجهیز آنها علیه نیروهای خارجی را باعث شده است
مناسـبات ایـران و عراق، پس از فروپاشی دولت عثمانی و استقرار ساختار              

منافع و راهبردهای منطقه ای     جدیـد قدرت در سطح بین المللی، در چارچوب          
 کشور به   2بـه همین دلیل، اگر در گذشته اختالفات         . انگلـیس شـکل گرفـت     

نوعـی بـا تماس های مستقیم و مذاکره حل و فصل می شد در دورۀ جدید این     
 پس از خروج نیروهای 4.اخـتالفات ماهیـت گسـترده و ریشه دارتری پیدا کرد        

، رفتار و مواضع    1970ر آغـاز دهۀ     انگلـیس از مـنطقه و جایگزینـی امـریکا د          
. ایران و عراق در چارچوب معادالت جدید منطقه ای شکل گرفت و دنبال شد             
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 و اهمیت نفت و     ∗چنیـن بـه نظـر می رسد که با توجه به مالحظات ژئوپلتیک             
تجـارت بـرای قـدرت هـای بـزرگ و اقتصـاد جهانـی و ضرورت تأمین امنیت                   

ت بعدی ایران و عراق، همچون گذشته       اسـرائیل در منطقه، چشم انداز مناسبا      
 !خواهد بود

ضـرورت تحلیل روند تحوالت حاکم بر مناسبات کشورهای ایران و عراق،            
 جنگ را قبل و بعد از انقالب پشت سر نهاده اند؛ این             2کـه تـا کـنون تجـربۀ         

پرسش را به میان می آورد که مناسبات آنان چگونه و براساس چه الگویی باید 
 آیا اساساً چنین امری امکان پذیر است؟ عوامل تأثیرگذار بر آن بررسی شود؟ و

 کدام اند؟
در یـک نگاه کلی به نظر می رسد معادالت منطقه ای و بین المللی همراه با                 

 2تحـوالت داخل ایران یا عراق نقش تعیین کننده ای در شکل دهی مناسبات               
 پس از فروپاشی    گـراهام فولر، مناسبات ایران و عراق را       . کشـور داشـته اسـت     

 5: دوره تقسیم کرده است3عثمانی به 
ــر  : دورۀ اول ــی ه ــاختار سیاس ــود 2س ــاهی ب ــور پادش ــیاری از .  کش بس

و مشارکت ایران و عراق در پیمان سنتو        . توافقنامه ها در همین دوره امضا شد      
 .به همکاری آنان در پیمانی نظامی و منطقه ای منجر شد

                                                                 
ژئوپلتیک به ساده ترین بیان، به      «:  دکتر پیروز مجتهدزاده در زمینۀ ژئوپلتیک نوشته است        ∗

عۀ روابط ساختاری میان آنها می پردازد؛ به        پراکندگـی جغرافیایـی قـدرت در جهـان و مطال          
ژئوپلتیک . بـیان دیگـر، ژئوپلتـیک، مطالعـۀ نقـش جغرافـیا در پویایی سیاست جهانی است              

همچنیـن بـه عـنوان بخشی از سنت و واقع گرایی در روابط بین الملل تلقی می شود که نقطۀ              
ل را بر پایه ای نظام یافته       مقـابل آرمـان گرایـی دکترین لیبرال ـ که می کوشد روابط بین المل              

 ».والیتغیر استوار سازد ـ است
  ـ ترجمۀ امیرمسعود اجتهادی،امنیـت و مسائـل سرزمینـی در خلیـج فـارس(

 )، مقدمه32، ص 1380دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، 
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 کشور را   2، مناسبات   1958ودتای سال   انقـالب در عـراق بـا ک       : دورۀ دوم 
اعـالم خـروج نـیروهای بریتانیا از منطقه، فرصت جدیدی را برای             . تغیـیر داد  

فضای منطقه بر اثر رشد ناسیونالیسم      .  کشـور بـه وجود آورد      2رقابـت مـیان     
بـه ویژه ظهور عبدالناصر، رئیس جمهور       (عـرب در مناقشـۀ اعـراب و اسـرائیل           

ن دوره، درگیری ایران و عراق به امضاء توافقنامۀ         در ای . دگـرگون شـد   ) مصـر، 
 . کشور منجر شد2 الجزایر و آغاز دورۀ جدیدی از همکاری میان 1975

معادلۀ جدید میان رژیم سلطنتی ایران و رژیم انقالبی عراق، بر : دورۀ سوم
. اثـر وقـوع انقـالب اسـالمی دگـرگون شد و به خأل قدرت در منطقه انجامید                 

ز اسرائیل به ایران تغییر یافت و همین تحول باعث شد عراق در اولویت عراق ا
 .روابط خود با ایران سیاست های جدیدی اتخاذ کند

بـا فرض پذیرش این تقسیم بندی مسیر تحول در مناسبات ایران و عراق،              
 ماهیت 6 کشور، معادالت منطقه ای و بین المللی،2براسـاس نـوع حکومـت در     
در دورۀ اول، ماهیت نظام پادشاهی      . خص می شود  مناسـبات ایران و عراق مش     

 کشور در چارچوب سیاست های منطقه ای انگلیس،         2در ایران و عراق و رفتار       
بـه دالئلـی از جملـه منافع منطقه ای انگلیس، نه تنها به هیچ گونه مناقشه ای                  
مـنجر نشـد؛ بلکـه آنان عالوه بر تنظیم روابط براساس مشترکات، تحت تأثیر               

ای انگلـیس، در پیمانـی نظامـی و مـنطقه ای بـا یکدیگر همکاری        سیاسـت هـ   
در دورۀ دوم، بـه موازات تشدید جنگ میان اعراب با اسرائیل، پس از              . کـردند 

اشـغال کشـور فلسـطین، و تضـعیف قـدرت انگلیس و آمادگی برای خروج از                 
مـنطقه، انقالب در عراق زمینه های پیدایش خأل قدرت و تشدید نوعی رقابت              

ـ   در این دوره، سیاست های امریکا به بروز جنگ میان ایران و . ه وجود  آورد  را ب
، عمالً  1975عـراق مـنجر شـد و در نهایـت با امضای عهدنامۀ بغداد در سال                 

در دورۀ سوم، انقالب اسالمی ایران معادالت حاکم بر منطقه          . عـراق مهار شد   
 به تغییر   را تحـت تأثـیر قـرار داد و احسـاس خطـر گسـترش انقـالب ایـران                  

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 136

اولویـت های عراق و تمرکز تالش های بین المللی و منطقه ای برای مهار انقالب     
 .اسالمی و در نتیجه تهاجم عراق به ایران انجامید

 دورۀ گذشـته، مناسـبات ایران و عراق تحت تأثیر تحوالت            3در واقـع، در     
یین چنان که در بررسی و تب     . داخلـی، مداخـالت و مـنافع بیگانگان بوده است         

 کشور ایران و عراق نیز، مشخص می شود که          2تحـوالت حـاکم بـر مناسبات        
اکـثر سیاسـت گـذاری ها با تأکید بر معادالت منطقه ای و ضرورت ایجاد توازن               

دکتر . قـوا در مـنطقه بـا مهـار عوامـل تأثیرگذار بر تغییر آن انجام شده است               
ۀ خلیج فارس و    مجـتهدزاده، بـا نگـرش ژئوپلتیکی به مالحظات امنیتی منطق          

 :عوامل مؤثر در موازنۀ قوا، نوشته است
زندگی سیاسی تنها براساس موازنه تداوم خواهد یافت و در منطقۀ خلیج فارس             «

ایـن موازنـه براسـاس مثلثـی ژئوپلتـیک یعنـی ایـران، عربسـتان و عراق شکل                   
نیت می گیرد؛ بدین معنا که اگر بین این کشورها موازنۀ امنیتی به خطر بیفتد، ام               

 7».عمومی منطقه نیز دچار مخاطره خواهد شد

وی در توضـیح رونـد تغییر موازنه و تأثیر آن بر رفتار ایران و عراق نوشته                 
 :است

 کشور وجود داشت، بریتانیا هیچ      3، که نوعی تفاهم بین      1950در اوایـل دهـه      «
حرفـی بـرای گفتن نداشت، اما با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و ادعاهای               

دوره حکومت برادران . آن، ایـن موازنه بر هم خورد و حضور بریتانیا پررنگ شد    
عـارف در عـراق نـیز، دورۀ آرامـش اسـت؛ اما با روی کار آمدن بعث و صدام                    

 8».توازن دوباره بر هم خورد

هنری کیسینجر، وزیر خارجۀ وقت امریکا و طراح استراتژی منطقه ای این            
ا و غرب پس از خروج انگلیس از منطقه         کشـور، دربـارۀ سیاسـت هـای امـریک         

 :نوشته است
برای منافع ایاالت متحده و جهان غرب ضروریست که موازنۀ قدرت منطقه ای             «
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بـه گونـه ای حفظ شود که نیروهای میانه رو در معرض خطر قرار نگیرند و منابع                  
نفـت کـه بـرای اقتصـاد اروپا، ژاپن و ایاالت متحده امری حیاتی است به دست              

ن نیفتد؛ لذا غرب یا خود موازنۀ قدرت را فراهم کند یا قدرتی منطقه ای را          دشـم 
 9».قادر به انجام این کار سازد

کیسـینجر، دربـارۀ نقـش ایران در استراتژی منطقه ای امریکا، با تأکید بر               
 :موقعیت جغرافیایی این کشور نوشته است

بدیل شده بود،    کشور ت  2 شاه به مظهر دوستی      1970گـرچه در سال های دهۀ       «
ولـی مـنافع مـنطقه بـه یـک فرد بستگی ندارد بلکه منعکس کنندۀ واقعیت های                  

انگیزۀ اصلی ما بیشتر    . سیاسـی و اسـتراتژیکی اسـت کـه همچـنان پابرجاسـت            
 منابع طبیعی و هوش و استعداد ملت ایران         ∗براسـاس درک اهمیـت جغرافیایی،     

 10».بود

                                                                 
در هر جا و هر     ":  دکـتر پـیروز مجـتهدزاده، دربارۀ ارتباط جغرافیا با سیاست نوشته است             ∗

زمانـی کـه گروهـی بـه منظور اعالم یا ارتقاء موضع خود در میان همنوعان و قیاس خود با                     
آنهـا، بـه فکـر استفاده از صحنۀ جغرافیایی یا نفوذ در آن می افتد، جغرافیا و سیاست با هم                     

 که  در برخـی مقاطع زمانی، جغرافیا نیروی اولیۀ این تعامل است و آنجاست            . درمـی آمـیزند   
ایـن گروه به فکر استفاده از محیط زیست خود برای ارتقاء موضع خویش در میان همتایان                 

عالوه بر این، گاه، سیاست نیروی اولیه تقسیم فضا برای یک گروه به منظور              . خـود مـی افتد    
واضح است که در اینجا ما با دو رهیافت متفاوت          . است) سرزمین(تبیین هویت فضایی خود     

در رهیافت اول، گروه به منظور تعریف موضع : وضوع واحد سر و کار داریم  در خصوص یک م   
سیاسـی خـود در مـیان دیگران، جداسازی فضای قابل وصول به خود را از فضای دیگران را          

در رهیافت دوم، جغرافیا نقش افزایش      . باعث می شود، که به جغرافیای سیاسی معروف است        
ن همـتایان خود را ایفا می کند که به ژئوپلتیک  و بهـبود قـدرت و نفـوذ یـک گـروه در مـیا         

 .معروف است
 ، ترجمـۀ امیرمسعود اجتهادی،امنیـت و مسائـل سرزمینـی در خلیـج فـارس(

 )، مقدمه32، ص 1380دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 138

ت ایران یا عراق یا منافع امریکا       وی سپس با اشاره به تعیین جایگاه و نسب        
 :و غرب نوشته است

در واقـع، مفهوم واژۀ دشمن نیز همانند خود منطقه دستخوش تغییرات پی درپی              «
، ایران رکن سیاست امنیتی امریکا در       1970تا اواخر سال های دهۀ      . بـوده است  

پیروزی خلـیج فـارس بود؛ ولی انقالبی درونی که ایاالت متحده قادر نبود مانع از         
آن شود یا بر آن تسلط یابد، آن کشور را به عمده ترین خطر برای امنیت منطقه                 
تـبدیل کرد و وظیفۀ محافظت از منافع غرب در خلیج فارس پیچیده تر شد؛ زیرا                

، خود نیز   1988عراق، دومین کشور منطقه، پس از پایان جنگ با ایران در سال             
 11».به دشمن تبدیل شد

 کیسینجر تصریح کرده است که در سال های دهۀ          چـنان کـه روشـن است      
 8هفـتاد، ایـران رکـن سیاست امنیتی امریکا بود و پس از آن، عراق در طول                 

سـال جـنگ در چارچوب منافع امریکا علیه ایران عمل کرد؛ ولی چندی بعد               
 کشور 2عـراق هـم بـه دشمن تبدیل شد و امروز امنیت خلیج فارس، در برابر         

راق و مجموعه ای از کشورهای ضعیف، از چالش های آینده           نیرومـند ایران و ع    
بر همین اساس، کیسینجر بر این باور است که دیپلماسی سنتی           . امریکا است 

حکـم مـی کـند کـه روابـط امریکا با عراق بهبود یابد تا دست کم یکی از آنها               
  عراق 12.بتواند بخشی از موازنۀ قدرت را در منطقه شکل دهد         ) ایران یا عراق  (

نباید چنان نیرومند باشد که موازنۀ قوا را در منطقه بر هم زند و نه آن چنان                  
ضـعیف کـه نـتواند استقالل خود را در برابر همسایگان طمع کار خود، به ویژه                 

  13.حفظ نماید! ایران
وی در عین حال تأکید کرده است که تا زمانی که صدام بر سر کار است،                

 14.اسـاس موازنـۀ قدرت با او صورت گیرد         نمـی توانـد بر     ∗هـیچ گونـه تماسـی     
                                                                 

: جر می گوید   پاتـریک کالوسـون، کارشناس در مسائل عراق و منطقه، برخالف نظر کیسین             ∗
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کیسـینجر، در واقـع براساس ضرورت های منافع امریکا و موازنۀ مورد نظر آن               
حتـی بـر ضـرورت جابـه جایی قدرت در عراق تأکید کرده و هرگونه تماس با                  

 محول کرده  15عـراق را بـرای ایجاد موازنۀ قوا به دوران پس از برکناری صدام             
 .است

 دیگـر از نظـریه پـردازان امریکایـی، در زمینۀ معادالت             برژینسـکی، یکـی   
مـنطقه ای، ایجـاد موازنـۀ قـوا و نحوۀ ارتباط با ایران یا عراق به منظور خنثی                   

دولت ایران نسبت به    ": کـردن قـدرت یکـی بـا دیگری اظهار داشته است که            
 کشور 2عـراق موضـعی خصـمانه دارد، پـس به سود ماست که با یکی از این      

تری داشته باشیم تا بدین وسیله بتوانیم کشور خطرناک تر را منزوی            روابط به 
 16".کنیم

نیل پارتریک، عضو مؤسسۀ سلطنتی نیروهای متحد برای مطالعات دفاعی          
انگلـیس، با طرح این پرسش که چگونه می توان منافع استراتژیک را، از قبیل               

طریق حفظ موازنۀ   عرضۀ نفت ارزان از خلیج فارس، حفظ کرد و آیا این کار از              
 با نگرشی انتقادی به ایجاد موازنۀ       17قوا به صورت سنتی آن امکان پذیر است؟       

 :قوا به روش سنتی گفته است که
.  نیست1980هـم اکـنون اوضـاع فرق کرده است و دیگر مانند سال های دهه            «

. همگـان در امریکا معتقدند که تغییرات بنیادینی در ایران در شرف وقوع است             
 خارجـی ایـران در خلـیج فارس و در قبال کشورهای شورای همکاری               سیاسـت 

حال اگر در طی یکی دو سال      . خلـیج فـارس بـر تشـنج زدایـی استوار شده است            

                                                                 
 می توانم   1980 و   1970مـن با توجه به سابقۀ روند روابط امریکا و عراق در سال های دهه                «

نتـیجه بگـیرم که در صورت پیدایش یک دشمن مشترک، امریکا می تواند با عراق همکاری                 
 ».می کند، حتی اگر رابطۀ دوستانه ای با رژیم حاکم بر این کشور نداشته باشد

 ،12/5/1379 / 2000، اوت " المجلــهمصاحبــه بـا"(
 )5، ص 23/6/1379، 40ترجمان، سال پنجم، شماره 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 140

آیـنده، رژیـم صـدام در عـراق سـقوط کـند و رژیمـی دمکراتیک و کثرت گرا                    
جانشـین آن شـود، می توان گفت منافع استراتژیک غرب در منطقۀ خلیج فارس               

 18».شده استتأمین 

وی معـتقد اسـت که با روند تحوالت در ایران، اگر در عراق رژیم جدیدی                
این نظریه  . بر سر کار آید منافع استراتژیک غرب در منطقه تأمین خواهد شد           

بـر ماهیت تحوالت درونی در ایران و عراق با ویژگی دمکراتیک استوار است و           
در عراق و تغییر رژیم صدام در عیـن حال به نظر می رسد تالش برای مداخله     
 .در چارچوب این نظریه توصیه و تشویق می شود

حـال بـرپایۀ نظریۀ برژینسکی و کیسینجر، با تأکید بر موازنۀ منطقه ای و               
نقش ایران و عراق در این مسیر و نظریۀ نیل پارتریک، با تأکید بر ایجاد نظام                

ژیک غرب، مناسبات دمکراتـیک در ایـران و عـراق بـرای تأمیـن منافع استرات       
 کشور و مستقل از هرگونه مداخله و        2ایـران و عـراق براساس منافع مشترک         

 چگونــه قــابل پیگــیری و تحقــق خواهــد بــود؟ بدیهــی اســت ایــن ∗تحــریک
رویکـردها، مـنطق حضـور قـدرت هـای خارجی را برای برقراری توازن قوا در                 

ری مناسبات ایران   منطقه توجیه می کند و تحقق این مفاهیم، مانع از شکل گی           
 کشور نیز   2و عـراق بر پایۀ منافع مشترک خواهد شد و روند تحوالت داخلی              

 .از مداخلۀ بیگانگان مصون نخواهد بود
 
 

                                                                 
 عـزت ابراهـیم، معـاون شـورای رهبری عراق، به گفتۀ تلویزیون عراق در نامه ای به صدام                    ∗

تحریکات . نوشته است که جنگ ایران و عراق نتیجۀ تحریکات بیگانگان و دشمنان عراق بود  
کوب حرکت قدرتمندانۀ بغداد و خنثی کردن دستاوردهای بزرگ عراق          بیگانگان با هدف سر   
 . کشور همسایه منجر شد2در نهایت به جنگ 

 )28/10/1380تلکس ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی، (

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 141 رقابت، درگیری، همکاری   .

 

 آغاز بحران در مناسبات ایران و عراق
 پس از فروپاشی دولت عثمانی در چارچوب سیاست های          ∗تشکیل دولت عراق  

 استان بصره، بغداد و موصل، 3تن مـنطقه ای انگلیس سبب شد با به هم پیوس   
 به نوشتۀ هنری کیسینجر این کشور چند        19.کشـور جدیـدی تأسـیس شـود       

ملیتـی، که به منظور خدمت به منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا تأسیس             
شـده بـود، پـس از نـیل به استقالل به وسیلۀ خاندان هاشمی اداره می شد و                   

به . ناحـیۀ خلیج فارس به شمار می رفت    سـتون فقـرات اسـتراتژی بریتانـیا در          
، خاندان  1956دنـبال شکسـت و تحقـیر انگلـیس در عملـیات سوئز در سال                

 21. و پـیمان بغـداد از پایـه مـتزلزل شد           20 مـنقرض  1958هاشـمی در سـال      

                                                                 
 دربارۀ تاریخچه عراق نوشته است      خلیج فارس و مسائل آن     دکـتر همـایون الهی در کتاب         ∗

ا شکست قوای ایران، عراق را تصرف کرد و به جز  م عثمانی ب  1535/ق. هـ 914کـه در سـال      
پس از  . م، عـراق در تصـرف عثمانـی بـود         1625 ـ   1538/ق. هــ  1047 - 1017سـال هـای     

1920/ق.. هـ 1299شکست عثمانی در جنگ اول و تجزیه آن به دست دول متفق در سال               
م، با حمایت   1921/ق. هـ 1300در سـال    . م عـراق تحـت قیمومیـت انگلـیس قـرار گرفـت            

/ق. هـ 1311در سال   . انگلـیس فیصـل بـن حسـن بـا نام فیصل اول به پادشاهی عراق رسید                
قیمومیـت انگلـیس پایان یافت و عراق رسماً مستقل شد؛ ولی همچنان تحت نفوذ               / م1932

م تالش گیالنی برای رهایی از سلطۀ انگلیس با شکست          1941در سال   . انگلـیس قرار داشت   
با . م1958/ق. هـ 1337در سال   . م ادامه یافت  1958 روبـرو شـد و رژیـم سـلطنتی تـا سال           

در سال  . کودتـای عبدالسـالم قاسـم، رژیم سلطنتی منقرض شد و رژیم جمهوری اعالم شد              
عبدالسـالم عـارف از یاران قاسم علیه وی کودتا کرد و حکومت را با کمک                / م1966 /1342

 هلیکوپتر کشته شد    م در سانحه    1966/ق. هـ 1345حزب بعث به دست گرفت؛ ولی در سال         
م البکر با کودتایی، رژیم 1968/ق. هـ1347در سال   . و عبدالرحمـن عـارف، جانشـین او شد        

) 1968ژوئیه   (1347عـارف را سـرنگون کـرد و با تشکیل شورای فرماندهی انقالب در تیر                
 صدام در مسند قدرت قرار 1979قـدرت را به دست گرفت و بعد از پیروزی انقالب در سال         

 .گرفت
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اخـتالفات ایـران و عـراق کـه از دورۀ عثمانی به دورۀ جدید منتقل شده بود                  
خته بود و ایران برای به رسمیت شناختن      کشور سایه اندا   2همچنان بر روابط    

در همین چارچوب، عهدنامۀ    . عـراق بـر حـل اخـتالفات خـود تأکـید داشـت             
 با  22. کشور امضا شد   2 میان   1316 تـیرماه سـال      13 /1937سـرحدی سـال     

، روابط ایران و عراق بهبود      1963سـقوط حکومـت عـبدالکریم قاسم در سال          
. عراق به قدرت رسید، ادامه داشت     ، که حزب بعث در      1968یافـت و تـا سال       

هـر چـند کـه در ایـن مدت نیروهای مسلح عراق تجاوزاتی به ایران کردند و                  
همین امر موجب شد تا وزیر امور خارجۀ ایران در مجلس سنا ضمن اشاره به               

 کشور از   2تجـاوزات مذکور، تمایل دولت ایران را به حل و فصل اختالف بین              
 23.ردطریق مسالمت آمیز ابراز دا

 کودتای موفق و    4 سـال حکومت نظامی،      10 عـراق بعـد از       ∗حـزب بعـث   

                                                                 
 دربارۀ 21 نوشـته طـارق ـ ی اسـماعیل در صـفحه        چـپ ناسیونالیسـتی عـرب      در کـتاب     ∗

 :شکل گیری حزب سوسیالیست بعث نوشته شده است
از لحـاظ ترتیـب تاریخی، حزب سوسیالیستی بعث عرب پس از حزب های کمونیستی عرب                

رب از این رو حزب بعث معرف نخستین جنبش سیاسی غیرکمونیستی جهان ع           . پدیدار شد 
 صورت  1941 ـ   1940نخسـتین فعالیت های آن در دانشگاه سوریه، به ویژه در            . بـوده اسـت   

در این زمان، حزب نماینده جمعی از گروه های خصوصی و پراکنده بود که از مسائل                . گرفت
با این حال، توجه به مسائل سیاسی گسترده . مـبرم سـوریه و لبـنان هیجان زده شده بودند          

وحدت عرب در فعالیت های عمدۀ این گروه ها، که می بایست از راه تهیه               مـربوط به آزادی و      
و توزیـع نشـریه هـای سیاسـی و سـازماندهی تظاهـرات، عالقه به مسائل آزادی و وحدت را               

 که میشل عفلق نامزد     1942ایـن گـروه ها، در ژوئیۀ        . برمـی انگیختـند، مـنعکس شـده بـود         
برنامۀ . یادی خود را به صورت یک آئین درآوردند       انـتخابات پارلمان شده بود، اندیشه های بن       

کـار سیاسی او، در واقع، اصول سیاسی پایۀ حزب نوظهور را تعیین نمود که می توان آنها را                   
 :به شرح زیر خالصه کرد

 . تأکید بر اندیشۀ پویایی ناسیونالیستی که معرف آرمان های اعراب است-1
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 و  24شـمار چشـم گیری از تالش های ناموفق قدرت را با کودتا به دست گرفت               
 و بعدها   25دگرگونـی عمیقی در ساختار و نقش نیروهای مسلح به وجود آورد           

 26.ردرژیم بعث، یکی از نیرومندترین ارتش های کشورهای عربی را ایجاد ک
جهـان بینـی بعثـی، بر پایۀ عقیده به نظم جهانی از ارتباطات قدرت منشأ                

در ایـن نظـم امپریالیسـتی، دولت های مقتدر از راه استثمار و              . گرفـته اسـت   
تقسـیم کشـورها، قدرتشـان را تحکیم می بخشند و گسترش می دهند و تنها                

الگوی ارتباطات  خـیزش دوبارۀ ناسیونالیستی از راه انقالب و وحدت می تواند            
به عقیدۀ بعث ضعف دولت های      . قـدرت تحمیلـی امپریالیسـتی را نـابود کـند          

عـرب در پـی جنگ جهانی دوم، دژهای امپریالیسم را در ناحیه بیشتر تقویت    
کـرده اسـت و در نتـیجه بـرای رویارویـی با آن به وحدت مستحکمتری نیاز                  

ر بعث نسبت به جهان      میشل عفلق، بنیانگذار حزب بعث، بر پایه تفک        27.اسـت 
 نظریۀ میشل عفلق    28".راه وحدت از فلسطین می گذرد     ": عـرب گفـته اسـت     

ناظـر بـر ایـن معناست که معضل اصلی فلسطینی ها و پیدایش رژیم اشغالگر                
اسـرائیل، سیاسـت امپریالیسـتی در جهـان عـرب و تجـزیۀ این کشورهاست؛        

 .ستی را گشودبنابراین برای دستیابی به وحدت باید جبهۀ ضد صهیونی
 کشور ایران   2بالفاصله پس از کسب قدرت حزب بعث در عراق، مناقشات           

 صــالح مهــدی عمــاش، معــاون 29.و عــراق بــه طــور محسوســی تشــدید شــد
 :نخست وزیر و وزیر کشور وقت عراق، اعالم کرد

. عـراق هرگـز بـه طـور جـدی دربارۀ شط العرب با ایران اختالف نداشته است                 «
بوده، ] خوزستان[اختالف دربارۀ عربستان    . خاک عراق است  شط العرب جزئی از     

کـه قسمتی از خاک عراق است و در دورۀ قیمومیت خارجی ضمیمۀ ایران شد و                

                                                                 
 عربی تأکید بر حفظ یکپارچگی و وحدت فرهنگ -2
  رد فرقه گرایی مذهبی و ناحیه گرایی-3
 . محکومیت کمونیسم که معرف ترقی تصنعی مادی است-4
 . تأکید بر آزادی و وحدت جهان عرب-5
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 30».بر خالف خواست مردم عراق هنوز اهواز نامیده می شود

دربــارۀ ) 1969 آوریــل 19 (1348 فروردیــن ســال 21دولــت عــراق، در 
گر ایران حاضر به قبول حق حاکمیت عراق بر         رودخانـۀ ارونـدرود اعالم کرد ا      

این رودخانه نشود از عبور کشتی های ایرانی یا کشتی هایی که به مقصد ایران               
 در همان روز معاون وزیر 31.وارد ایـن رودخانه می شوند جلوگیری خواهد کرد     

 با  1937امـور خارجـۀ ایران به مجلس سنا گفت که ایران دیگر معاهدۀ سال               
 کشور است،   2 کشور در اروندرود، که رودخانۀ مرزی        2بارۀ حقوق   عـراق را در   

 به موجب   1348 فروردین سال    21 یک روز بعد، در تاریخ       32.معتـبر نمی داند   
پیرو آن،  . ، شاه ابطال بدون قید و شرط آن را اعالم داشت          1937قرارداد سال   

عرب  اردیبهشت با اسکورت جنگی از شط ال21یـک کشـتی بازرگانی ایران در      
بـه سـوی بـنادر ایـران عبور کرد و از پرداخت حقوق گمرکی به عراق امتناع                  

 این مرحله از تنش ها سرانجام به پایان رسید ولی زمینۀ درگیری در              33.ورزید
 .مراحل بعد شد

ادعـای ارضـی عـراق نسـبت به ایران سبب شد تا به گفتۀ استاندار اسبق                 
خشی از خوزستان را در     خوزسـتان، عراقـی هـا حتـی نقشـۀ جدیـدی شامل ب             

 در واقع دولت عراق     34.تلویـزیون بصره باالی سر مجری و گوینده نصب کنند         
برای توجیه درخواست های خود به طور رسمی به تغییر اسامی جغرافیایی در             

از جمله خوزستان به عربستان، خرمشهر را به        . کتـب و نقشـه هـا اقـدام کـرد          
همچنین در  . بـه االحـواز تغییر نام داد      محمـره، آبـادان را عـبادان و اهـواز را            

مطـبوعات عـراق مقاالت و تلگراف های متعددی به چاپ رسید که طی آن از                
اقدام ] خوزستان[دولـت عـراق درخواسـت شده بود که برای آزادی عربستان             

دولـت عراق نیز، از جنبش هایی که برای تجزیۀ خوزستان ایران فعالیت          . کـند 
این جنبش ها، مانند جبهه التحریر، در بغداد مقری         می کردند حمایت می نمود،      

افراد این جبهه در    . داشتند و از تسهیالت رادیویی دولت عراق برخوردار بودند        
de

fam
og

ha
dd

as
.ir



 145 رقابت، درگیری، همکاری   .

 

عـراق آمـوزش نظامـی می دیدند و سپس با پول و اسلحه عراق برای عملیات                 
 35.وارد ایران می شدند

تان، نسبت به   عراقـی هـا بـا استناد به عرب نشینی  بخشی از مناطق خوزس              
حتی . ایـن مـناطق ادعـای ارضی داشتند و برای تجزیه آن فعالیت می کردند              

قـبل از حکومـت بعثی، عبدالکریم قاسم نیز خوزستان را عربستان و جزیی از               
 در زمان عبدالرحمن عارف، روابط خوب شد و در          36.خـاک عـراق اعـالم کرد      

ت بعثی ها مجدداً     ولی در زمان حکوم    37برخـی زمیـنه هـا توافـق حاصـل شد؛          
حتـی عراقـی ها به علت نگرانی از وقوع جنگ و مسدود   . مناسـبات تـیره شـد     

 38.شدن راه عراق به دریا، بندر ام القصر را در زمان حسن البکر احداث کردند
 

 خروج نیروهای انگلیس از منطقه
 هارود ویلسون، نخست وزیر انگلیس، به دنبال بحران اقتصادی          1967در سال   

 کشور و کاهش ارزش لیرۀ استرلینگ، برنامۀ خروج نیروهای بریتانیا از            در این 
 وزیر دفاع وقت انگلیس با      39.شـرق سـوئز، از جمله خلیج فارس، را مطرح کرد          

خطـر در ایـن لحظـه این است که      ": نگرانـی از پـیامدهای ایـن اقـدام گفـت          
نطقه بـی نظمی عزیمت انگلیس قبل از اینکه اساس چاره دیگری برای ثبات م        

 حـزب محافظـه کـار، مخالف        ".باشـد، بـه زد و خـوردی طوالنـی بـدل شـود             
، تصمیم انگلیس برای عقب نشینی رسماً     1968ولی در سال    . عقـب نشینی بود   

ــد ــالم ش ــال . اع ــیس، از   1969در س ــار، ادوارد ه ــه ک ــبر حــزب محافظ ، ره
ثــبات دائمــی کــه "وی در بازگشــت اعــالم کــرد . خلــیج فــارس دیــدن کــرد

 40". از آن بهره برده هم اکنون در آستانه خطر استخلیج فارس
اعـالم تصـمیم انگلـیس در سـطح مـنطقۀ خاورمـیانه بازتـاب گسترده ای             

نگرانــی هــای حاصــل از فروپاشــی ســاختارهای ایجــاد شــده بــر اثــر . داشــت
سیاسـت هـای انگلـیس طـی سـال های متمادی، و سر برآوردن دوران جدید                 
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لی، ثبات ایجاد شده از سوی انگلیس را در         رقابـت هـای مـنطقه ای و بیـن المل          
پیش از این، به گفتۀ محمدرضا پهلوی       . برابـر چـالش هـای جدیـدی قرار  داد          

رابرتـز، فرستادۀ مخصوص وزارت خارجه انگلیس، در مالقات به وی اطمینان            
داده بـود کـه کشـورش هر اندازه که الزم باشد حضور خود را در خلیج فارس                  

اه بعد از این مذاکره، انگلیسی ها با شتاب خلیج فارس سه م . حفـظ خواهد کرد   
 اسـداهللا علـم وزیـر دربـار ایـران در یادداشت های              41!را رهـا کـردند و رفتـند       

سفیر بریتانیا،  ":  نوشته است  1969 فوریه سال    18محرمانه خود راجع به روز      
سـردنیس رایـت، خیلـی محرمانه به من گفت که قضیۀجزیرۀ تنب عمالً حل               

ت و قطعـاً بـه ایران واگذار خواهد شد؛ زیرا ما به شیخ رأس الخیمه                شـده اسـ   
گفـته ایـم اگـر بـه نحوی با ایران کنار نیاید، چون این جزایر باالی خط میانه                   

قرار دارند ـ ایران قانوناً و در غیر این صورت، قهراً این جزایر را              ) خلـیج فارس  (
ابوموسی : گفتم. له کند خواهـد گرفت و شیخ موافقت کرد که بر سر آنها معام           

و قدرت ما   : گفتم. این جزیره زیر خط منصف است     : چـه مـی شـود؟ پاسخ داد       
اگر به زور  : وی گفت . هـم آن قـدر زیـاد هست که پایمان را زیر خط بگذاریم             
".…به جهنم : گفتم. متوسـل شوید روابط شما با همه اعراب به هم می خورد           

42 
یالت آنها برای جایگزینی انگلیس     اظهارات مسئوالن وقت ایران، معرف تما     

مـن فکـر مـی کـنم که         ": محمدرضـا پهلـوی گفـته اسـت       . در مـنطقه اسـت    
خلـیج فارس، با نظارت ایران، همواره بایستی باز بماند و این موضوع نه تنها به    

 وی  43".خاطـر کشـور مـن بلکـه سـایر کشـورهای خلیج فارس و جهان است                
 اعالم کرد   1971 ژوئن سال    24ر  همچنیـن در مصاحبه با نشریه ای هلندی د        
 سـال پیش، هنگامی که ایران       80کـه جزایـر بـه ایـران تعلـق دارد و حـدود               

حکومـت مرکـزی قدرتمـندی نداشـت از سـرزمین مادر منتزع شده بودند و                
پـدرش برای بازپس گیری جزایر، نیروی نظامی گسیل داشت؛ ولی انگلیسی ها            
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سپس . در آنجا افراشته نشود   قـول دادنـد تـا حل قضیه پرچم هیچ حاکمیتی            
شاه افزود که امیدوار است این امر اکنون تحقق یابد و گرنه راه دیگری به جز                

 وی همچنین طی مصاحبه ای در       44.توسـل بـه زور بـرای اعـادۀ جزایر نیست          
 :سوئیس اظهار داشت

ایـن جزایر به ملت تعلق دارند و ما نقشه های وزارت دریاداری بریتانیا و اسناد                «
حتی در صورت لزوم،    . گری در اختیار داریم که این مطلب را تصدیق می کند          دی

بـرای بـازپس گـیری جزایـر، به زور متوسل می شویم، چون نمی خواهم شاهد به                  
 45».حراج رفتن کشورم باشم

پـیرو همیـن مسـائل، نخست وزیر وقت ایران، امیرعباس هویدا، خطاب به              
ه نمـی توانـد نسبت به آیندۀ        ایـران بـه هـیچ وجـ       ": مـردم بندرعـباس گفـت     

ایران . خلیج فارس بی تفاوت باشد؛ زیرا در برگیرندۀ راه های حیاتی کشور است            
بـرای امنیت و موفقیت خود به جزایر نیازمند است و برای نیل به این اهداف                
اگـر نـتواند مسـئله را از طـریق مسـالمت آمـیز حل و فصل کند با تمام توان                     

 46".خواهد جنگید
تیب، ایران درست یک روز قبل از آنکه انگلیسی ها از خلیج فارس             بدیـن تر  

خـارج شـوند، حاکمیـت خود را بار دیگر بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و                 
ایرانیان ساکن در بحرین فقط یک ششم جمعیت را         . ابوموسـی تحکـیم کـرد     

تشـکیل مـی دادند، در نتیجه دولت ایران قبول کرد که برای تعیین سرنوشت               
 47.زیره به آراء مردم آن مراجعه شود و آنها استقالل بحرین را برگزیدنداین ج

 جزیره قبالً در    3گرچه این   . اقـدام ایـران، بازتاب نسبتاً گسترده ای داشت        
 اما تخلیۀ قوای ایران در 48میان کشورهای عربی هیچ مدعی خارجی نداشتند؛

ه این اقدام ایران    واکنش اعراب نسبت ب   . آنجـا با اعتراضات وسیعی مواجه شد      
دولـت هـای افراطـی عرب چه در سطح داخلی و چه در سطح               . یکسـان نـبود   

ــردند و       ــاذ ک ــدایی اتخ ــر و ص ــر س ــای پ ــت ه ــتحد سیاس ــل م ــازمان مل  س
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 دسامبر سال   9شورای امنیت، در تاریخ     . مـیانه روهـا احتـیاط را ترجیح دادند        
ن کویت و   نمایندگا.  بـرای بررسـی ایـن پـرونده جلسـه ای تشکیل داد             1971

امـارات مـتحده عربـی بـا کشورهای تندرو، مشتمل بر الجزایر، عراق، لیبی و                
این ":  نمایندۀ وقت امارات متحده عربی، گفت      49.یمـن جنوبـی، همراه شدند     

مسـئله نگرانـی کشـورش را برانگیخـته و منافع حیاتی آن را تحت تأثیر قرار                 
ایندگی وی، جزایر   از نظر هیئت نم   ":  وی سـپس اظهار داشت     50".داده اسـت  

مذکـور همیشه عربی بوده و هستند و بریتانیا نیز آنها را به عنوان جزایر عربی                
ایران مدعی آنهاست ولی هرگز مدرک قانع کننده ای . به رسمیت شناخته است

ارائـه نکـرده یـا ادعاهـای خود را نزد دیوان دادگستری بین المللی یا هر جای            
از مذاکره بر سر این موضوع با امارات        ایـران   . دیگـری مطـرح نسـاخته اسـت       

امتـناع ورزیده و برای دستیابی به ادعاهای خود توسل به زور را انتخاب کرده               
 51".است

نمایـندۀ کویـت، یعقـوب عـبداهللا بشاره، با حمله به سیاست های انگلیس               
ویژگی تاریخ انگلیس بیماری مزمن خروج از منطقه و بر جای نهادن            ": گفـت 

آمـیز در محل ترک شده بوده است که الیق محکومیت شدید           وضـعیت انفجار  
. انگلیس، به حکم معاهدات، باید از تمامیت ارضی امارات دفاع می کرد           . اسـت 

آنهـا، بـه همیـن ترتیـب نـیز بـا صهیونیسـت هـا تبانـی کردند و باعث شدند                      
 وی اضافه کرد که سر      ".فلسـطینی هـای بومـی از سرزمینشـان اخـراج شوند           

ز سـوی دولـت پادشاهی انگلیس کوشیده است کویت را بر آن   ویلـیام لـوس ا   
دارد تا ایران را به قیمت از دست رفتن تمامیت ارضی امارات راضی کند؛ ولی               

 52.کویت این رهیافت را رد کرد
نمایـنده عـراق، طالـب الشـبیب، در این جلسه بیان کرد که حوادث اخیر                

 بالقوه صلح و امنیت کل      وضـعیتی بغرنج و خطرناک را به وجود آورده است و          
. مـنطقه را تهدید می کند و منافع حیاتی کشور او را نیز به خطر افکنده است                
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تهـاجم بـه جزایـر تنـب و اشـغال بخشـی از ابوموسی آخرین گام از سیاست                   
توسـعه طلبـی دولـت ایـران و نمود آشکار تبانی میان ایران و دولت پادشاهی                 

.یصد سالۀ آن کشور به ایران است      انگلـیس میراث نقش استعماری بیش از س       
 نمایـندۀ عراق همچنین اظهار داشت که ایران با کمک و تساهل انگلیس و            53

امریکا . امریکا، بعد از خروج بریتانیا ادعاهای تاریخی و خأل قدرت را بهانه کرد            
و انگلـیس، ایـران را جایگزینـی بـرای بریتانـیا در اعمـال سـیطره بـر منطقه              

امنیت و  . این امر، ارتباطات و نفت، مطمح نظر بوده است        مـی دانسـتند که در       
وی انتصاب ایران   . ثبات، دغدغۀ اصلی همه دولت های خلیج، به ویژه عراق بود          

یـا هـر دولـت دیگـری را بـه عـنوان تـنها پاسـدار و ضامن تداوم جریان نفت                      
خلـیج فـارس به جهان خارج و همچنین کنترل تنها شاهراه خروجی بازرگانی          

 :نماینده عراق افزود. به دریاهای آزاد را به وسیله ایران مردود دانستعراق 
اشـغال جزایر به دست ایران با هدف تقویت سیاست توسعه طلبانۀ آن در قبال               «

عـراق انجـام شـد و دولـت او حـق اتخـاذ هرگونه اقدامی را در مقابل اقدامات                    
ع حیاتی آن در    غیرقانونـی ایـران بـرای حمایـت از تمامیـت ارضی عراق و مناف              

 54».محفوظ می دارد) عربی(خلیج فارس 

اگر شورا وارد عمل نشود راه      ": نمایـندۀ عراق در پایان اظهارات خود گفت       
دیگری برای سایرین، مانند خود ما، باقی نمی گذارد، مگر اینکه باور کنیم زور              

 55".تنها پاسخ تجاوز است و باید عمل متقابل انجام داد
 

 عراق و شورویقرارداد دوستی 
یـک سـال پـس از خـروج نیروهای انگلیس از منطقه و تشدید رقابت ها برای                  

 ساله ای مبنی بر     15 قرارداد   1972جایگزینی، عراق و شوروی در آوریل سال        
deدر صورت ":  آن نوشته شده بود8دوسـتی فی مابین منعقد کردند که در مادۀ         
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طرفین و تجاوز به صلح بـروز موقعیتـی کـه دال بـر مخاطـرۀ صلح هر یک از         
باشد؛ متعاهدین معظم، بدون درنگ برای هماهنگی مواضعشان تماس حاصل          

 همچنین در   ".خواهـند کـرد تا خطر موجود را برطرف و صلح را برقرار کنند             
طرفین متعاهدین معظم برای تقویت ظرفیت      ":  آن نوشـته شـده بود      9مـادۀ   

 صدام پس از گسترش     56.دفاعـی خود توسعۀ همکاری را تعقیب خواهند کرد        
 2سـطح روابـط عراق با شوروی و بلوک شرق و امضای قرارداد دوستی میان                

 این مسئله عالوه بر     57.کشـور، قرارداد مزبور را پیمانی استراتژیک قلمداد کرد        
 را روشن می سازد؛ نشان      1972ایـنکه تـا انـدازه ای اهمیـت و ماهیت قرارداد             

متقابالً شوروی ها در    . به آن نیاز داشته اند    مـی دهـد کـه عراقی ها تا چه میزان            
چـارچوب برقـراری رابطـه بـا عراق و انعقاد پیمان دوستی به خلیج فارس راه                 

ناوگـان شوروی بعد از انعقاد قرارداد دوستی و ساخت بندر ام القصر و              . یافتـند 
 58.راهیابـی بـه خلـیج فـارس سـیل اسـلحه و مهمـات را به عراق سرازیر کرد                   

 59. برابر افزایش یافت2رت نظامی عراق در مدتی کوتاه به چنان که قد
پـیمان دوسـتی مـیان عـراق و شـوروی، پیامدهای گسترده ای داشت که                

شاه پس از تحوالتی که پیرو این قرارداد در عراق صورت    . تدریجـاً آشـکار شد    
گرفـت و احسـاس خطـر نسـبت بـه نزدیکـی عـراق بـا شـوروی به فکر حل                      

وی ها افتاد و شوروی ها متقابالً شرط ممانعت ایران از           اخـتالفات خـود بـا شور      
 60.واگـذاری پایگـاه موشـکی بـه امـریکا را مطـرح کـردند کـه ایران پذیرفت                  

همچنیـن شـاه یـک مـاه بعـد از انعقـاد قـرارداد به طور محرمانه با نیکسون                    
رئـیس جمهور وقت امریکا و کیسینجر وزیر خارجۀ آن کشور مالقات کرد تا با              

یبانی گستردۀ اقتصادی و نظامی از کردهای عراق، این کشور را از            کسـب پشت  
به نوشتۀ جودیت میلر و لوری میلروی این . نظـر نظامی در منطقه خنثی کند  

پـیمان مشـکالتی را بـرای صـدام به بار آورد و باعث شد ایران و امریکا برای                   
 61.ام کنندایجاد بی ثباتی و ناآرامی در عراق به طور نهانی در کردستان اقد
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 نقش جدید ایران در استراتژی منطقه ای امریکا
ایـران پـس از جـنگ جهانی دوم در چارچوب منافع امریکا و غرب و با هدف                  

 و همین امر، منشأ سیاست های       62.مهـار شوروی، اهمیتی ژئواستراتژیک یافت     
 با  1332 مـرداد سـال      28امـریکا در برابـر ایـران و حتـی طراحـی کودتـای               

ترومن نیز بر همین    .  بود ∗گلـیس، بـرای برکـناری دولـت مصدق        مشـارکت ان  
 خود را، مشتمل بر تصمیم امریکا به دفاع از منافع           "تئوری دربرگیری "اساس  

استراتژیک خود و هم پیمانانش در برابر تهدیدات و مطامع اتحاد شوروی اعالم 
روی  ایـران، در درجـۀ اول، خط حائل در برابر توسعۀ رو به جنوب شو      63.کـرد 

محسـوب مـی شـد؛ لـذا تمـام روابـط امـریکا با ایران از آغاز تا انجام بر محور                      
 حتی بسیاری از    64.ممانعـت از فـزون طلبی شوروی در خلیج فارس استوار بود           

سیاسـت های امریکا با تأکید بر لزوم اجرای اصالحات اجتماعی و اقتصادی به              
 پس  65.ایران، انجام می شد   منزلۀ بهترین و مؤثرترین راه تأمین ثبات و امنیت          

 مـرداد، نقش جدید نیروهای نظامی ایران برای ایجاد عملیات           28از کودتـای    
دفاعـی تأخـیری در برابـر حمالت احتمالی شوروی، تحوالتی را در ساختار و               

یکی از محققان امریکایی در این زمینه       . تفکـر نظامـی ایـران به دنبال داشت        
ــت ــته اســ ــریکا": نوشــ ــتگذاران امــ ــال سیاســ ــل ســ   / 1955 در اوایــ

                                                                 
 وزیـر خارجـۀ وقـت امـریکا، مادلیـن آلبرایـت، در همـایش مناسـبات ایـران و امریکا در                       ∗

امریکا در سال   : فته است واشـنگتن در زمیـنۀنقش امـریکا در کودتـا و اشـتباهات امـریکا گ               
، نقشـی مهـم در سـازماندهی عملیات سرنگونی محمد مصدق، نخست وزیر مردمی و                1953

دولت آیزن هاور معتقد بود که اقداماتش به خاطر دالیل استراتژیک  . محـبوب ایران، ایفا کرد    
آسانی اما آن کودتا، آشکارا پسرفتی برای تحوالت سیاسی ایران بود و به            . توجـیه پذیـر است    

می توان فهمید که چرا اکنون ایرانیان از این مداخلۀ امریکا در امور داخلی کشورشان منزجر         
عـالوه بـر ایـن امـریکا و غـرب، ربع قرن پس از کودتا به طور مستمر از رژیم شاه                      . هسـتند 

 )16، ص 367روزنامۀ صبح امروز، شمارۀ ( .حمایت کردند
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ش تصـمیم گرفتند نیروهای نظامی ایران را به قدری تقویت کنند            .هــ 1334
کـه قـادر باشـند در صـورت حملۀ شوروی، بر طبق استراتژی دفاع پیرامونی                

) در جنوب غربی ایران   (عملـیات دفاعـی تأخیری را در کوهستان های زاگرس           
یروهای مسلح ایران در نظر ایـن تصـمیم در مأموریتـی که برای ن      . اجـرا کـند   

وظیفۀ حفظ امنیت داخلی که     : گرفـته شـده بـود، تغیـیری بنیانی ایجاد کرد          
نخست بر عهدۀ ارتش بود می بایست به تدریج به شهربانی و ژاندارمری محول              

افزون بر آن، نیروهای    . مـی شـد و ارتـش اساساً به امور دفاع ملی می پرداخت             
و تاکتیک خود را با نیروهای نظامی امریکا،        مسـلح ایران می بایست استراتژی       

 66".بریتانیا، ترکیه، پاکستان و عراق در پیمان بغداد هماهنگ می ساختند
، 1971 در سال    ∗تدریجـاً بـا تحـوالت مـنطقه ای، نظـیر خـروج انگلـیس              

 و پیمان دوستی عراق و شوروی در 1968کودتـای بعثـی ها در عراق در سال         
گالدش از پاکسـتان با حمایت هند در سال          و سـپس تجـزیۀ بـن       1972سـال   
 و بـه موازات آن ناکامی های امریکا در جنگ ویتنام و پیامدهای آن در                1972

سـطح بیـن المللـی و در داخل امریکا، زمینه های شکل گیری استراتژی جدید                
                                                                 

خروج انگلیس، خأل   ": ن زمیـنه نوشته است     در ایـ   قـدرت و اصـول     برژینسـکی در کـتاب       ∗
قدرتـی در مـنطقۀ خلـیج فـارس ایجـاد کـرد و امریکا در آغاز با تقویت توان نظامی ایران و                       

 ستون مورد   2 کشور به عنوان     2سـپس عربسـتان سـعودی و تحکـیم موقعیت سیاسی آن             
 میان ایران و    با وجود رقابت  . پشـتیبانی امـریکا در زمیـنۀ امنیـت منطقه این خأل را پر کرد              

عربسـتان سـعودی دربارۀ خلیج فارس، سیاست امریکا مبتنی بر این فرضیه بود که همکاری                
نـزدیک بـا این کشورها با توجه به بیم آنها نسبت به کمونیزم شوروی و تمایل به جلوگیری                 

نقطۀ اوج این   . از گرایش به سوی شوروی در محافل پان عرب، به ویژه عراق، امکان پذیر است              
سیاسـت، تصـمیم نیکسـون و هـنری کیسـینجر به برآورده سازی تمایل شاه دربارۀ تقویت                  

 .سریع بنیۀ نظامی ایران از راه انتقال جنگ افزار به این کشور به شمار می رفت
 ترجمۀ مرضیه ساقیــان، دفتـر مطالعات سیاســی و(

 )473 ـ 472، چاپ اول، ص 1379بین المللی، تهران 
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در این میان روند تحوالت داخل ایران پس از         . مـنطقه ای امریکا به وجود آمد      
 و تقویـت رژیـم شاه، بر تغییر تمایالت این           1332د سـال     مـردا  28کودتـای   

شاه در اولین مالقات خود     . کشور برای پذیرش نقش جدی منطقه ای مؤثر بود        
 م مسـئلۀ ناصر و لزوم مبارزه با         1964/ ش  . هــ  1342بـا جانسـون در سـال        

 به همین دلیل 67!تحـریکات او در خاورمـیانه و کشورهای عربی را مطرح کرد     
شـود زمیـنه هـای دگرگونـی در نقـش ایـران را عـالوه بر تحوالت                  گفـته مـی     

مـنطقه ای و تغیـیر رئیس جمهوری امریکا، بر آمادگی و سماجت شاه برای به                
 68.عهده گیری این نقش باید جست وجو کرد

 در جزیرۀ گوام دکترین معروف خود       1969نیکسـون نخستین بار در سال       
ریکا بدون اینکه از تعهدات خود برای       به موجب این دکترین، ام    . را اعـالم کرد   

پشتیبانی از کشورهای دوست در برابر تهدید شوروی شانه خالی کند قسمت            
عمـدۀ مسـئولیت دفـاع از خـود را در بحران های منطقه ای به دوش خود این               

 : کیسینجر در این زمینه گفت69.کشورها گذاشت
گونه نیروی نظامی را به     امـریکا، در گـرما گرم جنگ ویتنام، امکان اعزام هیچ            «

نه کنگره چنین تعهدی را تحمل می کند و نه افکار عمومی . اقـیانوس هـند ندارد   
خوشبختانه ایران تمایل دارد این نقش را بپذیرد و به این           . از آن حمایت می کند    

ترتیـب خألیی که با خروج بریتانیا احساس می شد، با قدرت محلی متحد دولت               
 شاه از ماجراجویی عراق علیه امارات، اردن و عربستان          امـریکا پـر خواهد شد و      
یـک ایـران قـوی می تواند از پیروزی هند بر پاکستان         . جلوگـیری خواهـد کـرد     

همه اینها دست یافتنی است بدون اینکه امریکا چیزی را برای           . جلوگـیری کـند   
د آن بـپردازد؛ زیـرا شاه از درامد نفت خود تجهیزات نظامی الزم را تأمین خواه               
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 بر دامنۀ   ∗واگـذاری مسـئولیت حفـظ مـنطقه توسـط انگلـیس بـه امریکا              
 حال آنکه امریکا، گرفتار جنگ ویتنام و پیامدهای آن          71.تعهدات امریکا افزود  

در چنیــن وضـعیتی، امریکایــی هـا تعــریف جدیـدی از ایــران و مــنطقۀ    . بـود 
کترین نیکسون، خلـیج فـارس به عمل آوردند و در راهبرد جدید خود، بنا بر د     

ایـران در مقـام قدرتـی مـنطقه ای برای عمل در چارچوب سیاست ها و منافع                  
امریکا و جهان غرب برگزیده شد به این ترتیب، منافع امریکا در منطقه بدون              

کیسینجر در این باره    . اعمـال هیچ هزینه ای بر دوش آن کشور، تأمین می شد           
ر خوب بود؛ زیرا نه فقط برای       ایـن موقعیـت برای امریکا بسیا      ": نوشـته اسـت   

تأمیـن منافع حیاتی خود در خلیج فارس کمترین هزینه ای را از جیب مالیات               
دهـندگان امریکایی نمی پرداخت بلکه تولیدات کارخانه های اسلحه سازی خود            

 72".را نیز به قیمت خوبی می فروخت
وی در  رویکـرد جدید منطقه ای امریکا، متضمن مبارزه با توسعه طلبی شور           

مـنطقۀ خاورمـیانه و خلیج فارس، تأمین نفت برای اقتصاد صنعتی کشورهای             
جان اروین، معاون وزیر خارجۀ     .  و تأمیـن امنیت اسرائیل بود      73.سـرمایه داری  

 :امریکا، طی گزارشی در این باره نوشته است
غـرب بـرای ادامـۀ حـیات اقتصـادی خود به نفت این منطقه وابسته است؛ اما                  «

 علت گسترش موج انقالبی در بی ثباتی مزمنی به سر می برد و در نتیجه                منطقه به 
 74».منابع حیاتی نفت خاورمیانه امنیت الزم را ندارد

 مارس  26ویلیام راجرز، وزیر اسبق امور خارجۀ امریکا، نیز در گزارشی در            

                                                                 
قد است واگذاری اقیانوس هند و خلیج  های آن در قبال کمک امریکا به                دکـتر عزتـی معت     ∗

انگلـیس در جـنگ جهانـی دوم، تعهـدی بـود که انگلیس در مالقات روزولت و چرچیل، به                    
 .امریکا داد و امریکایی ها با تأخیر، وارد منطقۀ خلیج فارس شدند

 )یادداشت های سردار غالمعلی رشید بر متن دستنویس کتاب(
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 دربارۀ سیاست خارجی امریکا و اهمیت منطقۀ خلیج فارس و نفت   1971سال  
شبه جزیرۀ عربستان، عراق و ایران در حدود دو سوم از ذخایر            ": تنوشـته اس  

اسـتفاده از این نفت، در شرایط       . شـناخته شـدۀ نفـت جهـان را دارا هسـتند           
مناسـب سیاسـی و اقتصادی برای کشورهای متحد ما در اتحادیۀ آتالنتیک و              

 75".سایر کشورهای اروپای غربی و ژاپن بسیار مهم است
 تأثـیر بـر معادلـۀ اعـراب ـ اسـرائیل، بـر نقش جدید                امریکایـی هـا، بـرای     

مـنطقه ای شـاه نظـر داشـتند و اسـرائیلی ها نیز، در استراتژی پیرامونی خود،                  
ایجـاد روابـط با ایران و حمایت از کردهای معارض عراقی را مدنظر قرار داده                

چـنان کـه بـه نوشـتۀ جـیمز بیل، نویسندۀ امریکایی، روابط پهلوی و                . بودنـد 
یل در طول خط سیاسی، اقتصادی، نظامی و ضد اطالعاتی با تأکید ویژه             اسرائ

 ساواک و موساد    76.روی تمـایل ایـران بـه عرضۀ نفت به اسرائیل توسعه یافت            
در گـزارش سازمان سیا آمده است هدف اصلی         . نـیز، رابطـۀ نزدیکـی یافتـند       

ن مقامات  رابطۀ اسرائیل با ایران، توسعۀ سیاست اسرائیل گرا و ضدعرب در میا           
 :وی سپس نوشته است که. ایران بوده است

به اظهار  . مـنافع امـریکا در ایـران و در اسـرائیل مـتقابالً تقویـت کننده بودند                «
ریچارد هلمز، شاه به اسرائیلی ها گفت که ایران و اسرائیل نباید بگذارند که در               

سیله یـک اسـتاد برجسـتۀ اسـرائیلی نیز، ایران را و    . دریـای عـرب تـنها باشـند     
اسـتراتژیک اسـرائیل بـرای انحـراف توجـه و منافع اعراب از مرزهای اسرائیل                

 77».توصیف کرد

بـا وجـود تمهیداتـی کـه پـیش از ایـن بـرای فعالیـت ایران در چارچوب                    
اسـتراتژی مـنطقه ای امـریکا پـیش بینـی شـده بـود در واقـع سـفر نیکسون،            

، 1972، در سال رئـیس جمهـور وقـت امریکا، و هنری کیسینجر، وزیر خارجه      
در این سفر، معاهده ای امضا شد که        .  کشور بود  2آغـاز دگرگونی در مناسبات      

 ایران در برابر خواستۀ امریکا برای       78.در نـوع خـود فوق العاده و استثنایی بود         
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افزایش : محافظـت از منافع این کشور در منطقۀ خلیج فارس تقاضاهایی نظیر           
ی آموزش ارتش، اختیارات بیشتر برای تعـداد مستشـاران نظامـی امـریکا بـرا         

خـرید تجهـیزات نظامـی و همچنین احتراز امریکا از دخالت در سیاست های               
 در  79!امـریکا بـا تمـام خواسـته های شاه موافقت کرد           . داخلـی ایـران داشـت     

چـارچوب همیـن توافقـات، نیکسون اعالم کرد که هر نوع سالح غیرهسته ای               
 اساس نظریۀ نیکسون این بود که 80.ته شودکـه شاه مایل است به ایران فروخ    

وقتی امریکا نمی تواند به یک کشور خارجی نیروی نظامی بفرستد، باید به آن              
 میلیون دالر در سال 482 افزایش درآمد نفتی شاه از  81.اسـلحه و مهمات برد    

، 1973/ ش  . هـ 1351 میلیون دالر در سال      4400 به   1964/ ش  . هــ  1342
 1355 این امکان را برای شاه به وجود آورد تا در سال             82، برابـر  9بـه مـیزان     

 میلیارد دالر سالح از ایاالت متحده خریداری کند و          6 بیش از    1976/ ش  .هـ
شاه رؤیای تبدیل شدن به     .  میلیارد دالر سالح دیگر را هم بدهد       12سـفارش   
 در گزارش   83. قـدرت نظامـی مـتعارف جهـان را در سر می پروراند             5یکـی از    

 :یتۀ روابط خارجی سنای امریکا در زمینۀ فروش سالح به ایران آمده استکم
 میلیون دالر در سال     524فـروش اسلحه از دولت امریکا به دولت ایران از           

 1974 میلیون دالر در سال      3910 بـه بیش از هفت برابر یعنی         1972مالـی   
یلیارد  م 6/2 تا حدودی کاهش یافت و به        1975این رقم در سال مالی      . رسید

 میلیارد دالر   3/1،  1976تخمیـن مقدماتـی فروش در سال مالی         . دالر رسـید  
 84. میلیارد دالر رسید4/10 به 1976 - 1972است و کل فروش سال های 

 علت این مسئله شاید     ∗.ایـن آمار، در منابع مختلف مقداری متفاوت است        

                                                                 
مـزی کـالرک، وزیـر سابق دادگستری امریکا، در مصاحبه ای گفته است که در سال های         ر ∗

 . میلیارد دالر سالح به ایران فروخت22 امریکا 1977 - 1972
 )15، ص 1381 خرداد 25روزنامۀ جمهوری اسالمی، (
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برابر ایران بوده   تا اندازه ای در ماهیت پنهانی بخشی از سیاست های امریکا در             
در این میان آنچه حائز اهمیت است رفع هرگونه محدودیت در فروش            . اسـت 

سالح به ایران و خرید سالح ها از طرف شاه با اتکا به افزایش درامد نفتی بود؛                 
 درصد کل بودجۀ ایران،   27 در حدود    1970چـنان که در طول سال های دهۀ         
 برابر در فاصله    4بودجه به میزان    با افزایش   . صـرف امـور نظامی و دفاعی شد       

 برابر افزایش   4 هزیـنه نظامـی ایران هم به میزان          1977 - 1973سـال هـای     
 متقابالً میزان فروش سالح از پنتاگون نیز افزایش یافت؛ چنان که در             85.یافـت 

 2 فقط در عرض یک سال، کل فروش خارجی پنتاگون           1974تابسـتان سال    
 میلیارد دالر در 3/8 به 1973یارد دالر در سال  میل 9/3برابـر و رقم فروش از       

 . این روند در سال های بعد نیز رو به افزایش بود86. افزایش یافت1974سال 
شـاه نـیز، بـر پایـۀ تحوالت جدید و افزایش حمایت امریکا از وی و خرید                  

هر ": تجهـیزات نظامـی احسـاس قدرت می کرد؛ چنان که طی سخنانی گفت             
اما به سرزمین   ! احسـاس مسـئولیت بیشتری می کنیم      چـند نیرومـند شـویم       

دیگران احتیاج نداریم و ثروت دیگران را نمی خواهیم، خودمان به اندازۀ کافی             
داریـم بـه عـالوه می توانستیم آن افراد مزاحم را خرد کنیم؛ ولی هرگز چنین                 

 برابر و بلکه    10 قدرتی که ما امروزه در خلیج فارس داریم،          …کـاری نکردیم    
 87". برابر بیشتر از قدرتی است که انگلیسی ها داشتند20

تقویـت تـوان دفاعـی شـاه، بـه نوشـتۀ ریچـارد کاتم، استاد علوم سیاسی              
دانشـگاه آکسـفورد، ماهیت قدرت نظامی رژیم را از حالت دفاعی به تهاجمی              

 از قدرتی   1960قـدرت نظامـی رژیـم در اواسـط سال های دهۀ             ". تغیـیر داد  
نگی تبدیل شد و من معتقدم شاه دوست دارد خود و ایران دفاعی به قدرت ج

را نـیروی بزرگـی تصور کند که وارث حقیقی امپراتوری عظیم فارس باستان              
 88".است

افـرایم کـارش، معـتقد اسـت برتـری های نظامی شاه به تشویق وی برای                 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 158

 و برای کسب آن، تقویت نیروی نظامی        ∗اسـتیال طلبـی استراتژیک منجر شد      
. بود) نیروی ایرانی برتر(اولین نیاز، کسب نیروی تدافعی  . دا کـرد  ضـرورت پـی   

اهمیـت عملی این مفهوم استراتژیک این بود که هیچ نیروی منطقه ای نتواند              
برتر یا مساوی با نیروی نظامی ایران باشد؛ زیرا یک نیروی برتر می توانست در     

را تضعیف کند و    تفـوق ایـران شبهه ایجاد کند و در نتیجه نیروی تدافعی آن              
نـیروی برابـر نیز می توانست به طور جدی از تحقق آرزوی شاه برای گسترش           

 89!نفوذ ایران در آسیای غربی جلوگیری کند
امریکایـی هـا از روند تحوالت جدید و نقش منطقه ای شاه در تأمین منافع         

 کشور شکل   2امـریکا بسـیار خرسند بودند و تدریجاً روابط استراتژیکی میان            
ریچارد هلمز، سفیر وقت امریکا در تهران، بعدها طی یک سخنرانی در            . رفتگ

، منطقۀ خلیج فارس را منطقه ای 1976دانشـگاه پدافـند ملـی در فوریـۀ سال      
حیاتـی برای غرب و همه کشورهای جهان معرفی کرد و افزود ثبات و امنیت               

 هلمز،  90.این منطقه یکی از مهم ترین اولویت های سیاست خارجی امریکاست          
ش . هـ 1355 خرداد   6 / 1976 مه سال    27طی گزارش محرمانه ای در تاریخ       

 :به هربرت پرویس رئیس هیئت بازرسی نوشته است
ایران در سیاست خاورمیانه ای ایاالت متحده، عنصری حیاتی و در موضع گیری             «

این کشور  . در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عامل بسیار مهمی است         
                                                                 

 مــه دربــارۀ 21 در مصــاحبه بــا نــیوزویک در تــاریخ 1973 محمدرضــا پهلــوی در ســال ∗
 :ی نظامی خود گفته است که اهداف زیر را دنبال می کرده استمأموریت ها

 . مبارزه با مخالفان داخلی-1
 . بازدارندگی شوروی از پیشروی به طرف ایران-2
 . حفظ وضع موجود سیاسی در خلیج فارس-3
 . سرکوبی عوامل عرب تندرو-4
 . محافظت از خطوط حیاتی دریایی برای صدور جریان نفت-5
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بـه علـت موقعیـت، مـنابع نفت و نفوذ سیاسیش از اهمیت استراتژیک استثنایی                
ایاالت متحده در صدد تعقیب سیاستی در ایران بوده است که           . بـرخوردار است  

 :ثبات مستمر کشور دوست را تضمین کند تا

تسهیالت نظامی استراتژیک و دسترسی به نفت و بازارهایش را در اختیار            : الـف 
 .قرار دهدایاالت متحده 

نقشـی سـازنده، نظـیر محدودیـت نفـوذ شـوروی در منطقه، ایفا کند و این                  : ب
 91».سیاست نیز، در مجموع بسیار موفق بوده است

البته، بعدها برخی گزارش های منتشره معرف نگرانی امریکایی ها از میزان            
تسـهیالت واگـذاری بـه شـاه و تـردید دربـارۀ توان دفاعی شاه برای مقابله با                   

ایـن گزارش ها، در پی سقوط شاه و با مفهوم           . هـاجم احتمالـی شـوروی بـود       ت
اما مهم آن بود که در      . انـتقاد از سیاسـت هـای امریکا در برابر شاه منتشر شد            

عمـل روابـط اسـتراتژیک امـریکا بـا ایران، روند تحوالت و معادالت منطقه را                 
نطقه ای امریکا و    تحت تأثیر قرار داد و حداقل برای یک دهه بر سیاست های م            

 .ایران سایه افکند
 

 درگیری ایران و عراق و امضای عهدنامۀ بغداد
 - 1353/  م   1975 - 1973درگـیری نظامـی ایـران و عـراق طـی سال های              

ش متعاقـب انعقـاد پـیمان دوسـتی میان شوروی و عراق در سال               . هــ  1355
اعدی  تشدید شد و روند تص     1973 و جـنگ اعـراب و اسرائیل در سال           1972

در این مرحله، شاه نگران تحوالت داخلی عراق و روابط عراق           . بـه خود گرفت   
این پیوند با توجه به احساس تهدید ایران از سوی شوروی ها،            . بـا شوروی بود   

. بـه مـنزلۀ گشـایش جـبهۀ جدیـد علـیه ایران و افزایش دامنۀ مخاطرات بود          
 جبهه التحریر با    تحـرکات عـراق در خوزسـتان و حمایـت از جریان هایی نظیر             

تمـایالت تجـزیه طلـبانه و طرح ادعای ارضی، به ویژه دربارۀ حاکمیت عراق بر                
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 . کشور منجر شد2اروندرود، به شکل گیری روند جدیدی در مناقشات میان 
مـتقابالً عراقـی ها نیز، از نقش جدید منطقه ای شاه در چارچوب استراتژی         

ت امــریکا و ایــران و اســرائیل از امــریکا و روابــط ایــران و اســرائیل، و حمایــ
تالش اسرائیل و امریکا برای . فعالیـت هـای کـردهای شمال عراق نگران بودند       

حـذف عـراق از تأثـیرگذاری بـر معادلـۀ عربـی ـ اسرائیلی به گشایش جبهۀ                  
جدیـدی از سـوی ایـران با حمایت فعالیت های کردها به رهبری مالمصطفی               

 .بارزانی انجامید
ن و عراق، گرچه در این مرحله با امضای توافقنامه ای در            درگـیری هـای ایرا    

 به پایان رسید ولی آنچه صورت گرفت بر بستر اختالفات تاریخی،            1975سـال   
 1975تحـوالت جدید در عراق و معادالت منطقه ای بود و بعدها، با لغو قرارداد                

 . کشور منجر شد2الجزایر از سوی عراق، به جنگ مجددی میان 
ه اهمیت مناقشات ایران و عراق در این مرحله و نقش و تأثیر آن        با توجه ب  

 کشور، چگونه می توان تحوالت این مرحله را بررسی و           2در مناسـبات بعـدی      
مفهـوم بندی کرد؟ ارزیابی و قضاوت دربارۀ ماهیت درگیری های ایران و عراق              

ریشه های  تـا انـدازه ای دشـوار است؛ زیرا با توجه به تداوم و به هم پیوستگی                  
 کشور در گذشته و حال و احتماالً تأثیرات دائمی آن بر مناسبات             2اختالفات  

بعدی آنان، به سختی می توان مسائل اساسی ایران و عراق را از عوامل جانبی               
ولی مؤثری که با توجه به اختالفات ایران و عراق و معادالت منطقه ای تجزیه               

 .و تحلیل خواهد شد جدا کرد
یـران و عراق در زمینۀ رودخانۀ اروند و تعیین خط مرزی آن،             اخـتالفات ا  

ش و بالفاصله پس از انعقاد      .هـ1316 / 1937بـرای نخسـتین بـار در قرارداد         
پـیمان سـنتو حل و فصل شد و عراق موافقت کرد خط مرزی، به تالوگ یا به        

  کیلومتر می رسید، تغییر داده     8وسط رودخانه، که در منطقۀ آبادان به حدود         
شـود و رودخانـۀ اروند به روی کشتی های تجاری کلیۀ کشورها و کشتی های                

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 161 رقابت، درگیری، همکاری   .

 

 / 1968 عراق پس از کودتای بعثی ها در سال          92.جنگی ایران و عراق باز باشد     
 را نـادیده گرفـت و از حاکمیـت کـامل خود بر              1937ش قـرارداد    .هــ 1347

ورت رودخانـۀ ارونـد سـخن گفـت؛ ولـی پس از عبور کشتی های ایران با اسک                 
عالوه بر این، بخش دیگری از      . نظامـی، عـراق از مواضع خود عقب نشینی کرد         

.  کشــور در مــنطقۀ میانــی واقــع در خانقیــن بــود2اخــتالفات مــرزی مــیان 
 و بنابر   1937کمیسـیونی کـه قـرار بـود مـرز را طبق توافق طرفین در سال                 

 پایان   قسطنطنیه، عالمت گذاری کند کار خود را به        1913شـرایط تقاولـنامۀ     
 93.نرساند و درگیری های بعدی در همین مناطق اتفاق افتاد

بـا تشـدید اخـتالفات، عراق بر دامنۀ درگیری های مرزی افزود و به گفتۀ                
اسـتاندار سـابق خوزستان، عمّال عراق در خوزستان، خطوط راه آهن جنوب و              

یران سـایر مـناطق، بـه اقداماتی تخریبی مبادرت  کردند و بعدها برای دولت ا               
 با  94.مشـخص شـد کـه عـامالن آنها از نیروهای نفوذی و امنیتی عراق بودند               

 :تشدید درگیری ها روزنامۀ آیندگان در آن زمان نوشت
 عمـده آن اسـت کـه عراق از رؤیای میراث خواری انگلیس در خلیج فارس                 …«

دعـاوی ارضـی خود را برای همسایگانش به فراموشی سپارد و با       . چشـم بپوشـد   
خانه مرزی همان گونه رفتار کند که در همه جای دنیا با رودخانه های              یـک رود  

 95».مرزی می کنند و محدودیت های شگرف خود را بشناسد

بـه مـوازات تشـدید درگـیری ایران و عراق روی اختالفات مرزی، مواضع               
باری . مشـترک امریکا، ایران و اسرائیل جبهه ای مشترک علیه عراق شکل داد            

 : تحلیلگران مسائل منطقه، در این زمینه نوشته استروبین، یکی از
امریکا از دولت عراق که سیاستی افراطی در برابر اسرائیل در پیش گرفته بود و «

 ساله با شوروی، به یکی از پایگاه های اصلی          15با امضای قرارداد دوستی و اتحاد       
هم که در   نفـوذ مسـکو در خاورمیانه تبدیل شده بود دل خوشی نداشت و ایران               

 مـناطق جنوبـی خـود در معرض تحریکات و خرابکاری های عوامل عراقی بود از                 
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این وحدت . هـر کـاری کـه موجب تضعیف حکومت بغداد شود استقبال می نمود            
نظـر موجـبات توافقی پنهانی بین تهران و واشنگتن، را دربارۀ کمک به شورشیان               

 96».کرد شمال عراق فراهم آورد

 2 منشأ توافق پنهانی ایران و امریکا ناخشنودی مشترک          برابر این توضیح،  
کشور از رفتار و مواضع منطقه ای عراق، همکاری با شوروی و تحریکات مرزی              

در واقـع، از نظـر ایران و امریکا مهار و کنترل عراق مسئلۀ              . علـیه ایـران بـود     
 در این مرحله  .  کشور بود که عواید آن نیز، نصیب اسرائیل می شد          2مشـترک   

 تا اندازه ای      ∗از نظر امریکایی ها، کمک به کردهای شمالی عراق از طریق ایران           
محرمانه بود که حتی اعضای شورای امنیت ملی امریکا اطالعی کسب نکردند            
و فقـط کیسـینجر، مشـاور امنیـت ملی رئیس جمهوری، و چند تن از وزیران                 

 ارسال کمک  برای     کابیـنه و مقامـات سـیا از ایـن بـرنامه آگاه بودند و تدارک               
کردها نیز، در سفر جان کانالی، یکی از وزیران امریکا، به تهران و مالقات  وی                

 97.با شاه و دیگرمقامات مسئول ایرانی داده شد
شـاه، بـا حمایـت امـریکا، اهرم فشار جدیدی را با تأمین پول و تسلیحات                 

زماندهی کرد  مورد نیاز گروه های کرد ضدرژیم بعثی عراق، علیه این کشور سا           
و بـه ایـن وسیله کردها از گروهی کوچک به تهدیدی بزرگ برای رژیم عراق                

 امریکایی ها امیدوار    99. و اسـرائیل هـم از این بابت راضی بود          98تـبدیل شـدند   
 و اسرائیلی ها نیز، گشایش      100بودند عراق از نظر نظامی در منطقه خنثی شود        
ر دفع توان نظامی این کشور و       جبهه ای جدید علیه عراق را فرصت مناسبی د        

                                                                 
ز ملـی ارزیابی خارجی امریکا طی تحلیلی دربارۀ دلیل حمایت شاه از کردها            بعدهـا، مرکـ    ∗

شـاه از کردهای عراق به مثابۀ ابزاری برای جلوگیری از به وجود آمدن یک همسایۀ      : نوشـت 
% 80هم کردها و هم ارتش عراق، که در آن زمان بیش از             . طـرفدار شوروی استفاده می کرد     

 کردها به کار گرفته بود، خسارات و تلفات سنگینی را متحمل            از نیروهایش را برای مقابله با     
 )14، ص 1381 خرداد 5علی اکبر والیتی، روزنامۀ کیهان، ( .شدند
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 ∗.اثرگذاری بر روند معادلۀ عربی ـ اسرائیلی ارزیابی می کردند
چنان که اشاره شد اهمیت جنگ ایران و عراق برای اسرائیل در این مرحله 

اسرائیل و عراق از    . مـتأثر از نقش و تأثیر عراق بر معادلۀ عربی ـ اسرائیلی بود            
ئیل به فلسطین در حالت جنگ بودند و         یعنـی زمـان هجوم اسرا      1948سـال   

عـراق، بـرخالف دیگـر کشورهای عرب درگیر در آن جنگ، از امضای قرارداد               
 هزار سرباز را به جبهه های       50 عراق همچنین،    101.مـتارکه خـودداری ورزیـد     

 1972حکومت بعث، در ژوئن سال      . نـبرد اردن و سوریه با اسرائیل روانه کرد        
ای با سوریه و مصر دربارۀ سیاست ادامۀ رویارویی با          پیشـنهاد کرد موافقتنامه     

در نوامبر همان سال، عراق نخستین دولت عرب بود که         . اسـرائیل امضـا کـند     
مـیان اسـتفاده از سالح نفت علیه اروپای غربی و امریکا پیوند مستقیم برقرار               

، عراق همۀ نیروهایش را بسیج کرد و آنها را          1973 و در آغـاز جنگ       102کـرد 
 عـــراق . ی نـــبرد در کـــنار ارتـــش ســـوریه بـــه آنجـــا گســـیل کـــردبـــرا

                                                                 
 به نوشتۀ دکتر والیتی و به نقل از یک منبع اسرائیلی، منافع اسرائیل در منطقۀ کردستان             ∗

 :به شرح زیر بوده است
 تشکیل شود تا بتواند مانند ما در منطقه ای که            مـا مایلـیم کـه کردسـتانی مستقل و آزاد           -

 .اکثریت آن را اعراب تشکیل می دهند یک کشوری غیرعربی به وجود آورد
 ما در این منطقه محتاج هم پیمان هستیم، دوستی کردها نه تنها به خودی خود به قدرت                  -

ق، الجزایر و مصر،   مـا خواهـد افزود بلکه خواهد توانست ما را به آن عده از اعراب مترقی عرا                
 .که از تمایالت کردها طرفداری می کنند، نزدیک سازد

.  فعالیـت مـا درکردسـتان وجود ما را دراین منطقه به صورت بارزی جلوه گر خواهدساخت          -
ایجاد خواهد کرد و    ) منظور عراق و تا حدی سوریه     (ایـن امـر جـبهۀ دومی علیه دشمنان ما         

ات این منطقه سهیم باشیم و سیاست مستقلی  ثابـت خواهدنمـود کـه مـا حاضـریم در حـی            
 .داشته باشیم

 چنیـن دخالتـی ما را به کشور شوروی نزدیک خواهد ساخت و قدمی در راه بهبود روابط                   -
 .اورشلیم با مسکو، خواهد بود بدون اینکه ذره ای به روابط با غرب لطمه وارد سازد

 )14، ص 1381 خرداد 5روزنامۀ کیهان، (
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 الجزایـر را تحریم کرد بدان سبب که سوریه و مصر            1973کـنفرانس نوامـبر     
 سازمان ملل   338 و   242تصـمیم گرفتـند از راه قـبول قطعـنامۀ آتـش بـس               

مـتحد، بـا اسـرائیل مذاکره کنند و با حضور در مذاکرات ژنو پیرامون جدایی                
 103.رکه موافقت نمایندنیروها و متا

محمـود عـثمان، عضـو سـابق سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق و از               
نـزدیکان مالمصـطفی بارزانـی رهـبر کردها، در مصاحبه با نشریه الوسط، در               

، توضـیحات مهمـی را دربارۀ مبارزات کردها علیه عراق و ارتباط             1997سـال   
کردها در آغاز روند مبارزات     . تآنهـا با اسرائیل، امریکا و ایران عنوان کرده اس         

خـود با دولت مرکزی بیشتر خواهان حقوق قومی خود بوده اند؛ ولی به تدریج               
در مسـیر همکـاری با اسرائیل قرار گرفتند اشتباهی که بعدها محمود عثمان              

 .آن را خطایی استراتژیک معرفی کرد
 محمـود عـثمان در ایـن مصـاحبه گفـته اسـت کـه در آغـاز، اسرائیلی ها                   

هدف اسرائیل این بود که برای      . خواسـتار برقراری تماس و ارتباط با ما شدند        
بهـره بـرداری از اخـتالفات جنـبش هـای غیرعربـی با دولت هایشان در منطقۀ           

 روابط  104.عربـی، به منظور تحقق منافع ویژۀ خود با ایشان ارتباط برقرار کند            
، مرکزی بود که از آنجا   آغاز و تهران   1960مـا بـا آنهـا از آغـاز سال های دهۀ             
 تمرکز فعالیت های اسرائیل بر عراق، به        105.رابطـه بـا اسـرائیل هدایت می شد        

ایـن دلـیل بـود کـه از نظـر اسرائیلی ها همیشه عراق خطری علیه اسرائیل و                   
 و پس از امضای معاهدۀ      106هسـتۀ بـزرگ جـبهۀ شـرقی بـه شـمار مـی رفت              

ن آن شدند که از جزئیات این       شـوروی و عـراق، اسـرائیلی هـا شـدیداً خواهـا            
 مـبادلۀ اطالعاتـی شـروع شـد و اسـرائیلی هـا از مــا       107.معـاهده آگـاه شـوند   

حتی هدف از . مـی خواسـتند اطالعاتـی دربـارۀ ارتـش عـراق بـه آنهـا بدهیم               
تأسـیس بیمارستان صحرایی در کردستان، به کوشش اسرائیلی ها این بود که             

 108. گردآوری شوداطالعاتی دربارۀ عراق به نفع اسرائیل
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در چارچوب دیدگاه   . اسـرائیلی ها دربارۀ جنبش کردی دو دیدگاه داشتند        
بـن گوریـن، تشـکیل دولـت هـای کوچـک در منطقه براساس قومیت ها دنبال         

تحلـیل او بـر این اساس بود که قدرت های کوچک مانع از مقابله با                . مـی شـد   
اد در میان کشورهای عربی     متقابالً ایجاد اتح  . اسرائیل و توسعۀ آن خواهد شد     

در دیدگاه دیگر، جنبش    . مـی توانست اسرائیل را در موقعیتی دشوار قرار دهد         
 لذا به گونه ای عمل      ∗.کردی تنها برای ضربه زدن به ارتش عراق مورد نظر بود          

 در این رویکرد جنبش     109.مـی کردند که جنبش کردی چندان گسترش نیابد        
رل شـده را داشـت تـا مالحظـات تفکر           کـردی نقـش ابـزار و وسـیله ای کنـت           

از سوی دیگر، برخی    . مـنطقه ای و امنیتـی امـریکا، ایران و ترکیه تأمین شود            
دربارۀ جنبش کردی و رهبری آن، مالمصطفی بارزانی، بر این تصور بودند که             

 در همین چارچوب،    110.از طریق اسرائیل، حمایت امریکا را به دست آورده اند         
چنان که در اوایل    . ابـط بارزانی با اسرائیلی ها برقرار شد       بـا وسـاطت ایـران، رو      

 مقامـات سـاواک مالقاتـی بین مالمصطفی بارزانی و           1340سـال هـای دهـه       
سپهبد زوی تسور رئیس ستاد ارتش اسرائیل و مقام بلندپایۀ دیگری از وزارت  

 از  هیئت اسرائیلی  از تهران به ارومیه پرواز کرد و         . دفـاع اسرائیل ترتیب دادند    
آنها در پیرانشهر لباس های محلی به تن        . آنجـا بـه شـهر مـرزی پیرانشهر رفت         

 کیلومتر  2بعد از حدود    . کردند و پیاده از مرز گذشتند و وارد خاک عراق شدند          
بارزانی نیازمند  .  نفر از نیروهایش مالقات کردند     200پیاده روی، آنها با بارزانی و       

ــود  ــیروهایش ب ــوزش ن ــس از مقا. تســلیحات و آم ــرائیلی، پ ــی و اس ــات ایران  م
                                                                 

 دربارۀ  1354ول نمایندگی ایران در اسرائیل، در گزارشی محرمانه در سال            مرتضانی، مسئ  ∗
اسرائیل نه به سبب دوستی با کردها       : نگـاه اسـرائیل بـه کـردها چنین اظهارنظر کرده است           

بلکـه بـه سـبب دشـمنی خود با عراق در سال های اخیر کوشیده است که بین ملت یهود و                      
 .ت کردها را با سرنوشت خود یکسان قلمداد کندملت کرد شباهت هایی را اثبات و سرنوش
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 بررسـی موقعیـت بـه ایـن نتـیجه رسیدند که جنگ چریکی علیه ارتش عراق                 
چـندان مـثمرثمر نیست و تصمیم گرفتند که شورشیان کرد را آموزش دهند و               

 111.با تهیۀ اسلحه و مهمات کافی آنها را برای تهاجمی تمام عیار آماده سازند
برای : ی روابط خود با اسرائیل گفته است      محمـود عثمان، دربارۀ شکل گیر     

 اسـرائیل ها از ما      1967نخسـتین بـار در جـنگ اعـراب و اسـرائیل در سـال                
 آنان پس از پیمان     112.خواسـتند از طـریق حملـه به عراق آنها را یاری دهیم            

، بـا قـدرت بـا ما همکاری کردند و در سال             1972شـوروی ـ عـراق در سـال         
ن درخواست را از ما تکرار کردند و وضعیتشان          نـیز، اسـرائیلی هـا همـا        1973

 113.بسیار ناگوار بود
در زمیـنۀ کمـک هـای مالی امریکا، اسرائیل و ایران، محمود عثمان گفته               

میزان کمک های مالی اسرائیل، سرّی بود ولی مالمصطفی اعتراف کرد           : اسـت 
خالف  برابر خواسته اش به او می پرداخت اسرائیل است؛ بر          2تـنها کشوری که     

 ∗.دیگـر کشـورها کـه در بهتریـن وضعیت نصف درخواست او را می پرداختند               
 و  1973کمـک های ایاالت متحده نیز سرّی بود؛ اما ایران به ویژه در سال های                

 محمود عثمان   114. برابـر کمـک اسـرائیل و امـریکا به ما پول داد             10،  1974
سالح ها  . ریکا بود کمـک های نظامی اسرائیل بیش از ایران و ام         : افـزوده اسـت   

امریکایی ها، ایرانی ها، اسرائیلی ها سالح هجومی خوبی به ما           . تمامـاً دفاعی بود   
همان طور که مسئوالن ایرانی می گفتند، خواستار        . ندادند تا مطیع آنها باشیم    

هنگامی . ادامۀ شعله آتش هستند، به شرط اینکه به حریق بزرگ تبدیل نشود       
                                                                 

 والیتـی در کـتاب خـود نوشته است که وقتی بودجۀ ایران برای عملیات های کرد کاهش                   ∗
 تجهیزات روسی غنیمت گرفته 1967یافت، اسرائیل این خأل را پر کرد و پس از جنگ سال      

 اسـرائیل هـم ماهـیانه مبلغ      .  ارتـش هـای مصـر و سـوریه بـه کـردها تحویـل شـد                 شـده از  
  ـ1317بررسی روابـط شاه با رژیم صهیونیستی "( . هزار دالر به کردها می پرداخت500
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ح بدهند، مثل موشک ضدتانک، جز چند موشک        کـه قصـد داشتند به ما سال       
چیزی به ما نمی دادند تا پس از اتمام آن ناچار شویم به طرف آنها برگردیم تا                 

 115.قضیۀ کردی گسترش نیابد و به کردهای ترکیه و ایران سرایت نکند
درگـیری ایران و عراق در این مرحله، با حمایت ایران، امریکا و اسرائیل از            

برابر برخی گزارش ها    . به تضعیف بنیۀ نظامی عراق منجر شد      جـریان کـردی،     
 میلیارد دالر برای دولت عراق هزینه در برداشته         4جـنگ با کردها متجاوز از       

 فاش کرد ارتش عراق 1980ژوئیه  / 1359بعدها، صدام در تیرماه سال . است
عراق بـا کمبود شدید تجهیزات رو به رو بود و این مسئله از ادامۀ جنگ ارتش                 

، نیروی هوایی عراق در نتیجۀ 1353در اسفند سال    . با کردها ممانعت می کرد    
 در آن زمان تنها احمد حسن 116. بمب در اختیار داشت3جنگ با کردها تنها 

الـبکر، رئـیس جمهـور وقت، رئیس ستاد ارتش و صدام حسین از این موضوع                
ن منابع عراق شد و      همچنین این درگیری ها باعث به هدر رفت        117.آگـاه بودند  

طرح های این کشور را برای توسعۀ اقتصادی و تحقق سیاست خارجی قوی تر،              
 پیدایش چنین وضعیتی، همراه با      118.بـه ویـژه در برابـر رقبای عرب، فلج کرد          

فروکشی جنگ اعراب و اسرائیل زمینه های توافق میان ایران و عراق را فراهم              
ــال 6 در ∗.آورد ــارس ســــ ــ15 / 1975 مــــ ــال  اســــ   1353فند ســــ

                                                                 
برخی نگاه   دربارۀ عهدنامۀ بغداد معتقد است       ره اورد روزگار   حسـین شـهیدزاده در کـتاب         ∗

غـرض آلـود بـه آن دادنـد و هـدف اصلی آن را، تبرئۀ عراق و تسلیم آن در برابر ایران اعالم                        
یکـی از ایـن اتهامـات ایـن بود که دولت ایران به دستور امریکا و به منظور انحراف                    . کـردند 

نـیروهای عراقـی از جـبهه هـای شرق اسرائیل ـ آنها را به این سو کشانیده تا هم خطر را از                       
وی نوشته  . اسـرائیل دور کـند و هم این نیروها را در مقابله با کردها خسته و فرسوده سازد                 

ایـن اتهام را ابتدا حسن البکر، رئیس جمهور عراق، عنوان کرد و بعد از او مخالفان و             ": اسـت 
بدخواهـان ایـران بـه آن شـاخ و برگ دادند و آن را نوعی تبانی ایران و اسرائیل علیه اعراب         

 )336 ـ 335، صره اورد روزگار( . با اسرائیل قلمداد کردنددرگیر
علـی اکـبر والیتـی، بـر خالف نظر شهیدزاده، در کتاب خود دربارۀ همکاری های نظامی و               
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هنگامـی که سران کشورهای نفت خیز جهت مذاکره پیرامون نفت در الجزایر             
گردهم آمده بودند با میانجیگری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، مالقاتی           

 مرزی و حسن    ∗∗بیـن شـاه و صـدام حسـین انجـام گرفـت و کلیات عهدنامۀ               
البته، . فین قرار گرفت   کشور ایران و عراق مورد موافقت طر       2همجواری میان   
 کشـور، عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، نیز در آنجا           2وزیـران خارجـۀ     
بعد از این موافقت نامۀ کلی سعدون حمادی به تهران آمد و            . حضـور داشـتند   

 خرداد 23 و سرانجام عهدنامۀ مزبور در تاریخ      119خلعتـبری به عراق سفر کرد     
 ولـی بـه دلـیل نقش الجزایر در          120 در بغـداد بـه امضـا رسـید؛         1354سـال   

                                                                 
واضح بود منطق این عملکرد، : امنیتـی ایـران و اسرائیل و وقایع کردستان عراق نوشته است          

اول .  نتیجه در برداشت   2ست که خود    درگـیری نـیروهای عـراق در شمال این کشور بوده ا           
اینکه، این مسئله مانع از آن می شد که نیروهای عراق بر مرزهای غربی و جنوبی ایران فشار                  

 .دیگر اینکه، امنیت مرزهای شرقی اسرائیل تضمین بیش تری می یافت. وارد آورند
 )14، ص 1381 خرداد 5روزنامۀ کیهان، (

 ره اورد روزگار  ن ایـران در بغـداد، در پاورقی کتاب         حسـین شـهیدزاده، سـفیــر پیشـیـ        ∗∗
در : بـا اشـاره به تفاوت معنای موافقتنامه، عهدنامه و معاهده نوشته است           ) 328 - 327ص  (

به سندی اطالق می شود ) Agreement, Agrement(اصـطالح حقـوق بیـن الملل موافقتنامه    
 دولت بدون وارد شدن 2 شخص یا 2کـه به طور کلی و خالصه یا یک جا مسئله ای را میان         

) Treaty - Traite(درجزئـیات مـورد موافقـت قرار می دهد، در حالی که عهدنامه یا معاهده    
سـندی اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن کلـیۀ جوانب حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی طی                  

تنظیم و  تشریفات خاصی به وسیلۀ نمایندگان تام االختیار و کارشناسان مطلع و صالحیتدار             
امضـا می شود و پس از تصویب مجالس مقننه و احیاناً توشیح رؤسای کشورها و سپس ثبت                  

با این توضیح سند معتبر و مورد       . در دفاتـر سـازمان ملـل مـتحد اعتـبار قانونی پیدا می کند              
اسـتناد مـا دربارۀ حل اختالفات میان ایران و عراق عهدنامۀ مرزی و حسن همجواری است                 

امضا در بغداد، به عهدنامۀ بغداد معروف است و نه موافقتنامه یا به قول بعضی ها            که به دلیل    
 ".عهدنامۀ الجزایر
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از ویژگی های عهدنامه این بود که       . میانجیگری به عهدنامه الجزایر مشهور شد     
 کشور از زمان صفویه به این طرف را به طور یک جا و              2اخـتالف هـای مـیان       

عهدنامۀ مزبور به طور اجمال سه فصل اصلی داشت          121.تفکیک ناپذیر حل کرد   
اگانـه تنظـیم شـده بـود و بـه ترتیب مقاوله نامه های                مقاوـله نامـۀ جد     3کـه در    

عالمـت گـذاری مجـدد مرز زمینی، تعیین مرز رودخانه ای و امنیت در مرز بین                 
مهم ترین فصل از نظر ایران، فصل دوم، یعنی         . ایـران و عـراق را شـامل مـی شد          

 مـرز رودخانه ای بر اساس خط تالوگ، قعرالمیاه یا گودترین مسیر رودخانه، و از              
نظـر عـراق فصـل سوم آن، یعنی امنیت مرزی بود که به عدم مداخلۀ ایران در                  

 122.امور داخلی آن کشور و رها کردن کردهای بارزانی معطوف می شد
در زمینۀ اختالفات مجدد، در بخش دیگری از عهدنامه پیش بینی شد که             

  ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین، مشکالت        2در مـرحلۀ اول طی مهلت       
  جانـبه حـل و فصـل شود در غیر این صورت، ظرف         2بـا مذاکـرات مسـتقیم       

 مـاه، به مساعی جمیلۀ دولت ثالث دوست توسل گردد و مشکالت با داوری               3
در کنفرانس نفتی   ":  شاه بعدها دربارۀ این قرارداد گفت      123.حل و فصل شوند   
 فرصـت یافـتم کـه مفصـالً بـا آقـای صـدام حسین                1975الجزایـر در سـال      

ـ  ما توانستیم در همۀ مسائل به توافق       . یس جمهور کنونی عراق، مذاکره کنم     رئ
 طرف ابراز شد به اختالف قدیمی دو        2 و بـا حسن نیت کاملی که از          ∗برسـیم 

کشور پایان دادیم و سوء تفاهم هایی را که از دوران استعمار باقی مانده بودند               
ۀ شط العرب براساس     طرف حل مسئل   2از جمله توافق های     . از مـیان برداشتیم   

 124.اصول حقوق بین الملل بود
دسـتیابی ایـران و عـراق بـه توافـق بـا وساطت رئیس جمهور وقت مصر و                 

                                                                 
شاه در خصوص مبنای مشترک این قرارداد به        :  کامرون رهیوم در کتاب خود نوشته است       ∗

 ".ما هر دو خواهان جلوگیری از دخالت طرف ثالث بودیم": نکته ای اساسی اشاره کرد
 )40، ایران و عراق، ص لل متحدسازمان م(
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بومدیـن، رئـیس جمهـور الجزایر، در اجالس سران اوپک در پنجم مارس سال          
برخی آن را موافقتی غیرمنتظره می دانستند .  بازتـاب متفاوتـی داشـت      1975

شاه از حمایت کردها دست بردارد و در مقابل، عراق          که در نهایت موجب شد      
 افرایم  125.مالکیـت ایـران را بـر نصـف راه  آبی شط العرب به رسمیت بشناسد                

کـارش، بـر ایـن نظـر اسـت کـه یکـی از طرفین موافقتنامه الجزایر، از امتیاز            
 :او نوشته است. بیشتری بهره مند می شد

متیاز عدم تجاوز به سرحدات خود را، که       عـراق، طبق مفاد موافقتنامۀ الجزایر، ا      «
از اصول حیثیتی آن به شمار می رفت، به بهای گزاف انصراف از امتیازات ارضی               

 عالقـۀ عـراق بـرای انعقاد این قرارداد به علت آگاهی از              ….خـود ابتـیاع کـرد     
حقیقـت دردنـاک حفـظ امنیـت داخلـی کشورش بود که با حسن نیت همسایۀ                 

به عقیدۀ صدام حسین، نیروهای عراق   . ور ارتباط داشت  شـرقی او و تفوق آن کش      
، از نظر تجهیزات نظامی به کمبود شدیدی دچار بودند؛          1975در زمسـتان سال     

بـه نحـوی کـه نمی توانستند کردهای شمالی خود را سرکوب کنند و این کمبود                 
 126».سالح به علت حفظ روحیه و حیثیت ارتش سری نگه داشته می شد

 عهدنامۀ بغداد، ایران حمایت های خود را از کردها متوقف           متعاقـب امضای  
اگر آن روز بودی و با میکروسکوپ ": ؛ چـنان کـه محمـود عـثمان گفت        ∗کـرد 

مـی گشـتی در سراسـر کردسـتان یـک ایرانـی یـا امریکایـی یا اسرائیلی پیدا           
 متقابالً  127".نمـی کـردی گویـی آنهـا آب شـده و بـه زمیـن فـرو رفته بودند                   

ادعاهـای خود را نسبت به خوزستان به طور موقت متوقف کردند؛            عراقـی هـا،     
سوریه، . ولـی در ایـن میان سوریه و لیبی به توافق ایران و عراق حمله کردند               

                                                                 
 شـهیدزاده در کـتاب خـود نوشته است که می توان گفت اگر گرفتاری های دولت عراق با                    ∗

کردهای بارزانی در میان نبود، هرگز عراق زیر بار اعطای امتیاز به دولت ایران در شط العرب                 
 )333، ص ره آورد روزگار( .نمی رفت
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جبهه  آزادی   "عراق را متهم به بخشیدن سرزمین های عربی به ایران کرد و به              
این .  اجـازه داد تـا فعالیت های خود را در دمشق متمرکز کند             "بخـش اهـواز   

 128.جبهه از کمک های مادی دولت لیبی نیز برخوردار شد
کردزمن، بر این نظر است که قرارداد الجزایر حل و فصل قطعی اختالفات             
ایـران و عـراق را در پی نداشته است؛ چرا که ایران هیچ گاه نقاط تعیین شده                  

ستی در قـرارداد را به عراق مسترد نکرد و عراق نیز، بدون تردید متحمل شک              
 :وی سپس اضافه می کند. سیاسی شد

 الجزایر، اساس معقولی برای گسترش      1354 / 1975بـا ایـن حـال قـرارداد         «
عالوه بر این برای رفع     . بندرها و کانال های کشتیرانی در شط العرب مقرر داشت         

 رژیم در   2مـنازعات مـرز زمینـی مـورد نظـر عـراق و خاتمۀ تالش های مداوم                  
ای قومـی بر علیه یکدیگر، راه هایی در قرارداد مشخص           اسـتفاده از درگـیری هـ      

 129».شده بود

 :طارق عزیز، وزیر خارجۀ وقت عراق، بعدها دربارۀ این قرارداد می گوید
به او خبر   . شـاه سـابق، پـیش از اعالم موافقت با مفاد قرارداد دچار تردید شد              «

یست ها را در دادیـم کـه اگـر ایـن پیمان بسته نشود، عراق به ناچار دست کمون           
هنوز یک هفته نگذشته بود که  . مـرزهای خـود بـا ایـران بـاز خواهـد گذاشـت             

؛ ولی دربارۀ این پیمان     ∗قـرارداد مزبور، مورد موافقت شاه خلع شده قرار گرفت         
بـاید بگویـیم، متأسـفانه بـا درگذشت هواری بومدین، رئیس جمهور الجزایر، در               

 130». دفن شد1978سال 

                                                                 
ش برگزار شد دربارۀ    . هـ 1361 / 1982ه در سال     در نهمیـن کـنگرۀ حـزب بعث عراق ک          ∗

رژیم شاه احساس کرده بود توطئه هایش علیه عراق برای وی           ": علـت موافقت شاه گفته شد     
 .به خصوص که عراق مرکز حرکت های سیاسی مخالف شاه بود. گران تمام خواهد شد

 ، ستاد تبلیغات جنگ شورایستیز با صلح(
 )93، ص 1366عالی دفاع، چاپ اول، سال 
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، ظاهراً مؤید این موضوع است که عراق بیشتر از ایران           اظهارات طارق عزیز  
خواهـان امضـای قـرارداد بـوده است و رژیم بغداد، شاه را با تهدید به امضای                  

 در عیـن حال، وی مرگ بومدین را در سال           ∗!موافقتـنامه وادار سـاخته اسـت      
بـه معنای دفن قرارداد ذکر کرده       ) قـبل از پـیروزی انقـالب       (1356 / 1978

 الجزایر  1975 صـورتی که روابط عراق با ایران براساس مفاد قرارداد            اسـت در  
سـبب شد عراق به درخواست شاه عالوه بر ایجاد محدودیت برای فعالیت های              
امـام خمینـی، در نهایت امام را از خاک عراق اخراج کند و این نشان می دهد                 

 وفادار و  بغداد1975عراقـی هـا تـا آخریـن روز حکومت شاه به مفاد عهدنامۀ            
مـتعهد بودند و تحوالت بعدی حاصل از سقوط شاه و پیروزی انقالب اسالمی              

 .در ایران به تغییر رویۀ عراق در برابر ایران منجر شد
 

 تنش در مناسبات ایران و امریکا

پیروزی کارتر، از حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا همراه با            
نطقه، سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر        تغیـیر اولویت های امریکا در م      

نقش منطقه ای   . قرار داد و پیامدهای آن بر مناسبات ایران ـ امریکا آشکار شد           
ایـران، در چارچوب راهبرد منطقه ای جمهوری خواهان، به ویژه تفکر کیسینجر     
و نیکسون شکل گرفته بود؛ لذا کسب قدرت دمکرات ها، با توجه به کمک شاه               

بات امـریکا بـه فورد، رقیب کارتر، از حزب جمهوری خواه، سبب شد              در انـتخا  
 کشور و جایگاه ایران در راهبرد جدید منطقه ای امریکا دستخوش            2مناسبات  
 .تغییر شود

در سـطح مـنطقه، خاتمـۀ درگـیری نظامی اعراب با اسرائیل پس از سال                
                                                                 

 در کنفرانس طائف    8/11/1359 ماه پس از اظهارات طارق عزیز در تاریخ          2 صدام کمتر از     ∗
 )63، ص ستیز با صلح( ".پیمان الجزایر به ما تحمیل شد": گفت
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داد صلح  و آغـاز مذاکراتـی کـه به سفر سادات به اسرائیل و سپس قرار      1973
کمـپ دیویـد با میانجیگری امریکا منجر شد و مهار بحران حاصل از احتمال               

 و مهــم تــر از آن مهــار عــراق و 1973 ـ 1967تحــریم نفتــی در ســال هــای 
خنثـی سـازی تأثیر منطقه ای عراق در معادلۀ عربی ـ اسرائیلی در خلیج فارس              

در عین حال،   . در مجمـوع نشـان داد کـه روند اوضاع به سود امریکایی هاست             
شرایط جدید منطقه سیاست تسلیحاتی امریکا در برابر ایران را زیر سؤال برد؛          

 در برابر انتقاد    1976 اکتبر   6چـنان کـه فـورد در مـناظرۀ تلویزیونـی در روز              
آقای کارتر از   ": شـدید کارتـر از سیاسـت تسـلیحاتی امـریکا در ایـران گفت              

شور در همسایگی شوروی و عراق،      این ک . اهمیت استراتژیک ایران غافل است    
که از حمایت شوروی برخوردار است، برای حفظ امنیت خود به سالح های ما              

 1976 در گزارش کمیتۀ امور خارجی سنای امریکا، که در اوت            131.نـیاز دارد  
و در آخرین ماه های حکومت فورد، پیش از انتخابات ریاست جمهوری منتشر             

 سال دیگر نمی تواند     10 - 5بود که ایران تا     شـد، بـر ایـن مسئله تأکید شده          
بـدون حمایـت و درگـیری مسـتقیم امـریکا، دست به عملیات جنگی بزند و                 
تالش ایران برای تبدیل شدن به ابرقدرتی منطقه ای ممکن است امریکا را هم              

 132به جنگی ناخواسته، در نقطه ای که شاه آن را انتخاب خواهد کرد، بکشاند؛             
و با قبول این واقعیت که ایران در هیچ شرایطی نمی توانست بـه همیـن دلیل     

در برابـر تهـاجم بزرگ نظامی از طرف شوروی مقاومت کند این سؤال مطرح               
مـی شـد کـه آیـا ایـران برای دفاع از خود در برابر تهدید احتمالی همسایگان                

 133دیگر به این همه نیرو و تجهیزات نظامی نیازمند است؟
ت، ویلیام مایر، سناتور امریکایی و عضو کمیتۀ فرعی     پـیرو همیـن مالحظا    

ســنا در دفــاع و عملــیات، دربــارۀ ایــنکه هزیــنۀ نظامــی ایــران متناســب بــا  
 :ضرورت هایش نیست، گفته است

 میلیارد دالر اسلحه به ایران      9/16 تاکـنون روی هـم       1972امـریکا از سـال      «

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 174

 میلیارد دالر برای    4/1ه   به عالوه ایران اخیراً تعهد کرده است ک        ∗.فروخته است 
 میلــیارد دالر بــرای 3خــرید سیســتم هــای هشــدار دهــندۀ هوایــی آواکــس و  

 وضعیت نظامی خاصی که صرف چنین هزینه ای         …هواپـیماهای جنگنده بپردازد   
را توجیه کند وجود ندارد و به نظر می رسد هدف ایران، ایجاد یک نیروی نظامی          

 134».عظیم در خاورمیانه است

مکرات ها بر حقوق بشر و درج برخی مقاالت دربارۀ مسائل داخلی     تأکـید د  
ایران و انتقاد از شاه به واکنش شاه منجر شد، ضمن اینکه با اعالم تاریخ سفر                

 ∗∗کارتر به ایران بحث فروش هواپیماهای آواکس دوباره در کنگره بررسی شد           
ان تقلیل و رهـبر اکثریـت مجلس سنا پیشنهاد کرد میزان فروش سالح به ایر       

 ابهـام اصـلی دربارۀ مصرف این سالح ها بود؛ زیرا از نظر امریکا ایران                135.یـابد 
قـادر بـه مقاومـت در برابـر روسیه نبود و لذا به نظر می رسید این حجم برای                

عـالوه بر این تأکید می شد حجم صادرات         . مقاصـد دیگـری جمـع آوری  شـود         
ری و حمل و نقل آنها از بنادر در اسـلحه به ایران حتی با امکانات تخلیۀ بارگی    

عـالوه بـر ایـن، خـرید انـواع سـالح های پیشرفته              . ایـران هماهنگـی نداشـت     
مشـکالت زیادی را در آموزش استفاده از آنها پیش آورد که بیشتر از همه در                

                                                                 
 2/18 پـیش از ایـن رابرت برد، رهبر اکثریت مجلس سنا، با احتساب پول رادارها به مبلغ            ∗

 .میلیارد دالر اشاره کرده بود
 نلسـون راکفلـر، معـاون رئـیس جمهور پیشین امریکا، از حزب جمهوری خواه، به هنگام                  ∗∗

تحویل این هواپیماها به ایران به عهدۀ       ": ترک تهران با حمایت از فروش رادار به ایران گفت         
 راکفلر به   ".امریکاسـت و قـدرت نظامـی ایـران یکـی از عوامـل مهـم ثـبات مـنطقه اسـت                     

دیدی ندارم که استحکام و قدرت نظامی ایران، یکی از عوامل           تر": خـبرگزاری پـارس گفـت     
مهـم در تأمیـن ثـبات و صـلح در ایـن قسـمت از جهـان اسـت و کمک به ایران، کمک به                          
امریکاسـت و افـزایش قـدرت ایـران افـزایش قـدرت امریکاسـت و مـا بـا هم صلح را حفظ                        

 ،95، جلد دوم، ص روزشمار انقالب اسالمی( ".می کنیم 
 )1، ص 26/7/1356ۀ آینــدگــان،روزنامـــ
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 به عنوان نمونه، در زمان معاملۀ       136.نـیروی هوایـی ایـران بـه چشـم می خورد           
 مسـلح امریکا، خود هنوز در کاربرد آنها مشکل   نـیروهای 14.هواپـیماهای اف  

 137.داشتند
بازتـاب گستردۀ گزارش کمیته امور خارجی سنای امریکا، دربارۀ سیاست           
تسـلیحاتی امـریکا در برابـر ایـران، سبب شد روزنامۀ واشنگتن پست، با درج                
مقالـه ای، نحـوۀ شـکل گیری سیاست پیشین امریکا و تفاوت آن را با سیاست                 

، پرزیدنت نیکسون به صورت محرمانه به       1972در سال   ": یاداوری کند کارتر  
کمتر از یک   . ایران اختیار داد که هر نوع اسلحۀ مورد نظرش را خریداری کند           

، با افزایش قیمت نفت اوپک، آن قدر پول در اختیار           )1973سال  (سـال بعـد     
کارتر پس . دشاه قرار گرفت که توانست سالح های پیشرفتۀ فراوانی را گرد آور 

از کسـب قـدرت و ورود بـه کـاخ سـفید، ادعـا کـرد کـه فروش تسلیحات به                    
کشـورهای خارجـی عاملـی اسـتثنایی در سیاسـت خارجـی اسـت و تنها در                  
مـواردی به کار گرفته می شود که به روشنی ثابت شده باشد انتقال تسلیحات               

 138.به عالئق امنیتی امریکا بستگی دارد
ه در مرحلۀ جدید، امریکایی ها برای حل مناقشات         جیمز بیل معتقد است ک    

 :جدید خود با ایران، سه هدف عمده را در مذاکره با شاه دنبال کردند
 شـاه را به پابرجایی رئیس جمهوری امریکا در حفظ تعهدات ایاالت متحده              -1«

 .در مورد ایران متقاعد سازند

برای تنظیم طرحی اصولی  بـا توجه به امکانات ایاالت متحده، موافقت شاه را           -2
 .در زمینۀ تأمین تسلیحات دفاعی مورد نیاز ایران جلب کنند

 شـاه را مـتعهد سازند که نسبت به تعیین بهای نفت، در تصمیمات کنفرانس          -3
 139».اوپک در دسامبر آینده، موضعی میانه رو و هماهنگ با دیگران اتخاذ کند

کمند مناقشات رها شد؛ ولی     در دوره جدیـد، مناسـبات ایـران و امریکا از            
عـالوه بـر این، پس از سفر کارتر به ایران با آغاز روند     . همانـند گذشـته نـبود     
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 "تصمیم گیری" به "تسلیحات"تحـوالت انقالبـی، اولویـت ایـران و امـریکا از          
 .دربارۀ روش برخورد با نهضت اسالمی تغییر پیدا کرد

 
 همکاری آشکار، رقابت های پنهان

 و عراق پس از امضای عهدنامۀ الجزایر، به مرحله جدیدی وارد            مناسبات ایران 
شد و پس از دورۀ فترت یک ساله، همکاری های دوجانبه آغاز شد که تا زمان                

در این دوره، گرچه مناسبات رو به بهبود داشت؛         . سقوط شاه نیز، ادامه داشت    
 و  سیاست خارجی . ولـی جوهـر آن از خصومت و رقابت های پیشین متأثر بود            

همچنیـن بی ثباتی سیاسی و      . راهـبرد مـنطقه ای عـراق تدریجـاً تغیـیر کـرد            
در مجموع چشم انداز    . درگـیری هـای نظامـی در کردسـتان عـراق مهـار شـد              

تحـوالت سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی عراق مثبت بود و همین امر              
براورد در  . عراقـی هـا را نگـران ظهور تهدیدات جدید از جانب ایران کرده بود              
 .امریکایی ها و شاه، قدرت عراق به نحو چشمگیری افزایش می یافت

از سـوی دیگـر، بـا توجـه به کسب قدرت دمکرات ها در امریکا، آغاز دورۀ                  
ریاسـت جمهـوری کارتـر و تأکـید وی بـر مسـائل حقـوق بشـر و ساماندهی                    
مذاکـرات صـلح در کمـپ دیویـد، ایـران در روابـط خارجی خود در موقعیت                  

عـالوه بـر این، امریکایی ها از آغاز تحوالت انقالبی در          . ی قـرار نداشـت    مناسـب 
داخـل ایـران غـافل شـدند و شـاه نیز تصور می کرد با اتکا بر قدرت نظامی ـ                     

  حال آنکه اوضاع با فاصلۀ اندکی پس        ∗.امنیتـی خـود می تواند آن را مهار کند         

                                                                 
کسی :  گفته است  1978 ژوئن   28نیوز اند ورلد ریپورت در      . اس. شـاه در مصـاحبه بـا یـو         ∗

 … هزار نفری را به دنبال خود دارم     700من پشتیبانی ارتش    . نمـی توانـد مرا سرنگون کند      
 ، دفتـر29/12/56 تا 1/7/56 روزشمـار انقالب اسالمـــی( .من مهار قدرت را در دست دارم

 )8، ص 1377ادبیـات انقالب اسالمی، حوزۀ هنری، تهران 
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یجاً آشکار شد و در     از سـفر کارتـر به ایران تغییر کرد و عالیم سقوط شاه تدر             
کـنفرانس سـران کشورهای غربی در گوادلوپ واقعیت های جدید در ایران به              

 ∗.معنای حذف شاه از صحنۀ سیاسی کشور، از سوی امریکایی ها پذیرفته شد
روند تحوالت ایران و عراق نشان می داد که موازنۀ موجود تدریجاً در حال              

به نوشتۀ باری روبین، نویسندۀ     . تغیـیر، بـه سـود عـراق و به زیان ایران است            
امریکایـی، بـا توجـه بـه چشـم انـداز بحـران در ایـران و احتمال سقوط شاه،                     
برژینسـکی و کیسـینجر عقـیده داشـتند که در بررسی بحران ایران، نه فقط                
موقعیـت اسـتراتژیک آن کشـور بلکه تأثیر سقوط شاه در کل منطقه نیز باید                

اره اتفاق نظر داشتند که سقوط شاه نه فقط     هر دوی آنها در این ب     . لحـاظ شود  
مـنافع حیاتی امریکا را در ایران به خطر خواهد انداخت؛ بلکه متقابالً عراق را               

 140.که از حمایت شوروی برخوردار است به قدرت برتر منطقه بدل خواهدکرد
 

 ـ تغییر مواضع راهبردی عراق

عــراق داشــت زیــرا توافــق الجزیــره، تغیــیرات و پــیامدهای وســیعتری بــرای 
 و در فاصلۀ قرارداد الجزایر تا       141افراطـی گرایی عراقی ها رو به کاهش گذاشت        

، تغییرات مهمی در موضع استراتژیک عراق ایجاد        1970اواخـر سال های دهۀ      
ترقی قیمت نفت عراق را ثروتمندتر کرد و رژیم بعث عالقه مندی خود را              . شد

موضوع فلسطین به تالش برای تبدیل به       از ایدئولوژی پان عربیسم با محوریت       
همچنیـن چرخش سیاسی عراق به سمت        142.قـدرت برتـر مـنطقه تغیـیر داد        

                                                                 
تنها کشوری  ":  ژیسـتکار دستن، رئیس جمهور پیشین فرانسه، طی مصاحبه ای گفته است            ∗

رئیس جمهور امریکا . کـه در گوادلـوپ زنگ خاتمۀ حکومت شاه را به صدا درآورد امریکا بود          
 برقراری یک رژیم نظامی در ایران پیش بینی         امـیدی بـه بقای حکومت شاه نیست و        : گفـت 

 )6، ص 23/6/1377روزنامۀ توس، دوشنبه ( ".می شود
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غـرب بـه گسـترش روابـط عراق با فرانسه و متقابالً کاهش مناسبات با شوروی                 
اظهارات صدام در مصاحبه با روزنامۀ امریکایی هرالدتریبون به وضوح          . منجرشـد 

وی اعالم کرد   . رارت قبلی را نسبت به شوروی ندارد      نشـان داد بعـث بغداد آن ح       
 143.که شوروی راضی نخواهدشد مگر اینکه تمامی جهان کمونیست شوند

از یک سو، با    : گسـترش روابـط عراق با فرانسه متأثر از عوامل مختلفی بود           
توجه به اهمیت نفت و افزایش قیمت آن و تحوالت منطقۀ خاورمیانه از نیمۀ              

 بسـیاری از کشورهای اروپایی تالش کردند روابط ویژه ای با          ،1970دوم دهـۀ    
ــند  ــرار کن ــنطقه برق ــدرت   144کشــورهای م ــا کســب ق ــر، ب ــوی دیگ  و از س

ــی    ــراق، کــه تمایالت ــم ع ــنۀ همکــاری رژی ــا در فرانســه زمی سوسیالیســت ه
 شیراک، نخست وزیر وقت     145.سوسیالیسـتی داشـت، بـا فرانسه افزایش یافت        

فرانسه با عراق پیوند دوستی   ": اق و فرانسـه گفـت     فرانسـه دربـارۀ رابطـۀ عـر       
مسـتحکمی دارد کـه از ایـام زمـامداری ژنـرال دوگل پا گرفته است و من از                   

 بر عهده   1974زمانـی کـه مسئولیت ریاست دولت را برای اولین بار در سال              
گرفـتم سـعی کـردم دامنه این پیوند را گسترش دهم و از آن سال این پیوند        

 به فرانسه سفر کرد و ضمن       1976 پـیامد صدام در سال       146".عمـیق تـر شـد     
بـازدید از فرانسـه موفـق شد قراردادهای متعددی را در زمینۀ برپایی راکتور                

، تجهـیز عـراق به تکنولوژی و کارشناسان اتمی و           )اوزیـراک (اتمـی در عـراق      
 147. برساند∗همچنیـن نظـارت فرانسـه بـر ایجاد متروی بغداد و غیره به امضا              

                                                                 
 محسـن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مصاحبه              ∗

بـا روزنامۀ همشهری با اشاره به تالش عراق برای تقویت و قدرت دفاعی خود و دستیابی به                  
 صدام درست یک روز پیش از امضای قرارداد با ایران           1975در سال   " :سالح هسته ای گفت   

به فرانسه رفت و نخستین قرارداد همکاری هسته ای بین عراق و فرانسه امضا شد و عراقی ها                  
 . کیلوگرم اورانیوم غنی شده از فرانسه تحویل گرفتند65

 )23، ص 5/9/1380روزنامۀ همشهری، (
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قتـنامۀ هسته ای عراق با فرانسه کامالً سری بود و طی آن دولت فرانسه و                مواف
شـرکت هـای فرانسـوی بـرای ارائـۀ واکـنش گر هسته ای، کارشناس و سوخت        

 همچنین به موجب قراردادی که در       148.هسـته ای بـا عـراق به توافق رسیدند         
  و طی قراردادی   1 - جنگندۀ میراژ اف     36 امضـاء شـد، فرانسـه        1977سـال   

سایر .  فـروند دیگـر را در اختـیار عـراق قـرار داد             24،  1979دیگـر در سـال      
 فروند هلیکوپتر   40 تانک سبک،    50 تـانک سـنگین،      100سفارشـات عـراق،     

 149. فروند هلی کوپتر سبک را شامل می شد20حمل و نقل و 
گسترش روابط عراق با فرانسه، سبب شد واردات تجهیزات نظامی عراق از            

 کاهش یابد و این در 1979در سال  % 63 به 1972 در سال %95شـوروی از   
 واردات تجهیزات نظامی عراق از      1979 - 1978حالـی بود که طی سال های        

 میلـیارد دالر بـود کـه در سـال هـای بعـد نیز، افزایش                 2/2فرانسـه بـالغ بـر       
 مـتقابالً واردات نفـت فرانسـه از عراق نیز افزایش        150.چشـمگیری پـیدا کـرد     

از نفت وارداتی فرانسه از عراق تأمین       % 18،  1980نان کـه در سال      یافـت؛ چـ   
از سوی دیگر، بسیاری از پروژه های عمرانی عراق را نیز، شرکت های             . مـی شـد   

 151.فرانسوی اجرا می کردند
 1974 برابری آن در سال      10ثـروت نفتی عراق در دورۀ جدید و افزایش          

 153تجاری و خرید تسلیحات    امکان گسترش روابط     1972،152نسـبت به سال     
در این مرحله، عراق روابط تجاریش را نیز با         . را برای این کشور فراهم ساخت     

اروپـا گسترده تر کرد؛ چنان که سهم تجارت عراق با شوروی سابق، که در طی                
 درصــد از کــل مــبادالت 9/10 درصــد بــه 2/2 از 1976 ـ 1970ســال هــای 

 154.یده بود، به تدریج کاهش یافت     بازرگانـی شـوروی سابق با جهان سوم رس        
% 10به  % 26 از   1978 ـ   1972واردات عـراق از بلـوک شـرق بیـن سال های             

کـاهش یافـت؛ ولـی همـزمان واردات آن از کشورهای عضو سازمان همکاری               
، 1979در سال   . افـزایش یافـت   % 80بـه   % 51اقتصـادی و توسـعه از مـیزان         
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بیش از دو برابر میزان واردات      ) ر میلیارد دال  6/1(واردات عـراق فقـط از ژاپن        
 روابط اقتصادی عراق با امریکا نیز       155.آن از تمـام کشـورهای بلوک شرق بود        

 156. میلیون دالر رسید700 به 1980رو به توسعه بود؛ چنان که تا سال 
، روابـط عـراق با کشورهای منطقه از جمله مصر،           1975بعـد از عهدنامـۀ      

 و عـراق، در مقایسـه با ایران،         157یافـت عربسـتان سـعودی و اردن گسـترش         
نقشی که بر اثر خروج مصر از . تدریجاً نقش فعال تری در جهان عرب پیدا کرد

 عالوه بر این، صدام براساس      158.صـحنۀ کشـورهای عـرب حاصـل شـده بـود           
تحلیلـی دفاعـی ـ امنیتـی نسـبت به واکنش ایران و اسرائیل احساس نگرانی           

 رسماً  1977در سال   ": این زمینه اظهار داشت   مـی کـرد؛ چـنان کـه بعدها در           
 بـه پایان نخواهد رسید مگر اینکه توطئه ای برای به  1980مطـرح شـد سـال     

بـن بسـت کشاندن روند زندگی نوین در عراق علیه این کشور به اجرا گذاشته                
ایـن موضـوع در شـورای رهبری کشور مطرح شد و پس از آن تصمیم                . شـود 

 وی دربارۀ مبانی این تحلیل گفته       ".بـه کـار بندیم    گرفتـیم، احتـیاط الزم را       
رفقای حزب پرسیدند، نتیجه گیری مزبور بر چه مبنایی استوار است؟           ": اسـت 
در این باره اطالعات چندانی ندارم؛ اما به وضوح برای من روشن است             : گفـتم 

، زندگی اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی عراق به         1980کـه پس از سال      
کل خواهد یافت و جایگاه ملی، میهنی و بین المللی آن چه سان   چه صورتی ش  
چون تحوالت و رخدادهای عراق خوشایند دشمنان این کشور و          . خواهـد بـود   

:  پـیرو ایـن سـخنان، او اضافه کرده است          159".دشـمنان اعـراب نخواهـد بـود       
هنگامـی کـه از مـن پرسـیدند به نظر شما چه کسانی توطئه خواهند کرد؟                 "

 160". اسرائیل بعد ایرانگفتم اول
براسـاس ایـن تحلیل، عراق خواستار گسترش روابط با کشورهای عربی و             

، براساس تهدید اسرائیل، 1978حتـی در سال  . تعدیـل روابـط بـا ایـران بـود      
پیمانـی مـیان سـوریه و عراق به امضا رسید و قرار شد حسن البکر، دبیرکل و                  
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 عضو پیشین   161.کست خورد حـافظ اسـد، معـاون او باشـد، ولـی این طرح ش             
شـورای رهـبری عـراق، دربارۀ دلیل اصلی این شکست معتقد است که چون               
صـدام خـود را خـارج از حکومـت مـی دیـد سـعی کرد این پروژه به شکست                     

 نـیز، وقتـی صـدام توانست احمد حسن البکر را به     1979در سـال    . بیـنجامد 
 عضو  54 و متعاقب آن     اسـتعفا وادارد توطـئۀ  سـوریه علیه عراق را اعالم کرد            
 162.حزب بعث و کارگزار این حزب را در عراق اعدام کرد

فـارغ از ایـن مالحظـات، کـه بیشـتر از تحوالت داخلی و جنگ قدرت در                  
حـزب بعـث ناشی می شد، انعقاد پیمان عراق با سوریه و سپس لغو آن بیشتر                 

عراق از  در واقع، نگرانی    . پـیرو تهدیـدات مـنطقه ای علیه عراق صورت گرفت          
عالوه بر  . تهدیـد اسـرائیل، در نزدیکـی این کشور به سوریه نقش داشته است             

از بیروت، ناظران معتقدند دولت عراق      . سی.بی.ایـن، بـه گـزارش خبرنگار بی       
بـیم داشـت کـه در صـورت اتحاد مجدد با سوریه علیه اسرائیل، مورد تهاجم                 

ن و تبدیل آن به کانون       بـا این حال، پیامد تحوالت ایرا       163.ایـران قـرار گـیرد     
توجـه جهانـیان، بـه ویـژه اسـرائیل، شوروی و کشورهای منطقه، دیگر تهدید                
اسـرائیل بـرای عراق معنا نداشت و به همین دلیل، مجدداً روابط آن با سوریه       

در این باره، تحلیلگر مرکز     . در چـارچوب همان رقابت های پیشین قرار گرفت        
 در ایران، با اشاره به رکود حاکم بر         سـنجش سـازمان سـیا در سـفارت امریکا         

روابط عراق و سوریه و ادعای عراق مبنی بر نقش سوری ها در کودتای خرداد               
فکـر مـی کنـیم کـه احتمال تأثیر سوریه در            ":  در عـراق نوشـت     1358سـال   

سپس، او در زمینۀ     164". ضعیف است  1357طرح های توطئۀ پس از مهر سال        
ن ما شاهد بی میلی عراق به اعادۀ خصومت های          اال": تمـایالت عـراق اضافه کرد     
و در کوشش عراق برای رهبری اعراب، اگر راه های          . آشـکار بـا سـوریه هسـتیم       

دیگـری بـرای آن کشـور ممکـن شـوند شـاید عراق به این نتیجه برسد که به                    
 165".البته، این راه ها هنوز معلوم یا ممکن نشده اند. سوریه احتیاجی ندارد
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 یحاتی ایران و عراقـ رقابت تسل

تقویـت تـوان تسلیحاتی ایران بر پایۀ ضرورت های حاصل از خروج انگلیس از               
منطقه و استراتژی جدید منطقه ای امریکا با هدف تکیه بر نقش محوری ایران 
برای تأمین امنیت منطقه، همراه با تمایالت جاه طلبانۀ شاه و درآمد حاصل از              

 1975 ـ 1970 شـد بیـن سال های  افـزایش قیمـت نفـت، در مجمـوع سـبب         
 5/12 میلیارد دالر بالغ شود که از این مبلغ،          17هزیـنه هـای دفاعی ایران به        

 افرایم کارش، بر این نظر است که این         166.میلیارد دالر صرف خرید سالح شد     
 دسترسی شاه   167.ایـران بود که مسابقۀ تسلیحاتی را در خلیج فارس آغاز کرد           

و غربی، به ارتش این کشور نسبت به ارتش عراق، که           بـه تسلیحات امریکایی     
.بـه سـالح های روسی و فرانسوی مجهز بود، برتری کیفی بسیار باالیی می داد           

 عـراق نقـش تدافعـی خـود را تا زمان سرنگونی شاه حفظ کرد و با وجود                   168
ایدئولـوژی انقالبی و خواسته های جاه طلبانۀ رژیم بعثی در جهان عرب، دولت              

ضـعف نفوس و ژئواستراتژیک خود نسبت به ایران آگاه بود و از مبادرت             آن از   
بـه مسابقۀ تسلیحاتی برای نیل به استراتژی برتری طلبی خودداری کرد و به              

 برابر گزارش 169.جـای آن توجـه خود را به تقویت بنیه دفاعی معطوف داشت           
 / 1980ل   الجزایر تا آغاز سا    1354 / 1975کردزمـن از زمان امضای قرارداد       

 میلیارد دالر خریداری کرد و عراق       5/15 ایـران، تسـلیحاتی بـه ارزش         1359
بخش اعظمی از تسلیحات    .  میلـیارد دالر تسلیحات وارد کرده است       1/8نـیز،   

ایران را سیستم های غربی بسیار مدرن تشکیل می داد در حالی که سالح های               
با سیستم های غربی    عراقـی از نـوع سیسـتم بلوک شرق بودند که در مقایسه              

 170.مرغوبیت چندانی نداشتند
عراقـی هـا، از تجـربۀ جنگ با ایران بر این باور رسیدند که بایستی قدرت                 

deضـمن اینکه، از تقویت توان نظامی ایران نیز،         : دفاعـی خـود را تقویـت کنـند        
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 1974 / 1353 چـنان که صدام در بهمن سال  ∗.احسـاس نگرانـی مـی کـردند     
 که ایران اینک برای خود بنیان می نهد با حجم آن در             نـیروی نظامی  ": گفـت 

مقـام یکی از دولت های منطقه و جزء خانوادۀ جهانی تناسبی ندارد و از زاویۀ                
مسـتلزمات دفاع قانونی ملی، هیچ گونه دلیل قانع کننده ای نیز بر آن مترتب               

 171".نیست
 حفظ ثبات   پـس از سـفر کارتـر به ایران و درخواست امریکا از ایران برای              

قیمت نفت، علی رغم مخالفت برخی از کشورها، از جمله لیبی و عراق، روزنامۀ 
با موافقت ایران برای حفظ ثبات بهای       ":طـریق الشـعب، چـاپ بغـداد، نوشت        

نفـت، روابـط قبلـی ایـران و امـریکا از سـر گرفته شد و ایران باز هم در مقام                
در منطقه، از جانب کارتر    کشـور نیرومند خلیج فارس و مجری سیاست امریکا          

 172.تقویت شد
در واقـع، عراقی ها برتری ایران و نقش آن را در اعمال سیاست های امریکا                
پذیرفته بودند و در عین حال، ابتدا تالش کردند تا با تهیۀ سالح در سال های                

 ـ 1977 از ضـعف شـدید رهایـی یابـند و سپس در سال های        1976 ـ   1975
در نتیجه مقدار زیادی سالح    .  ایران به رقابت برخیزند     با تقویت نظامی   1979

 از فرانسـه و شـوروی خـریداری کـردند کـه در مجموع، موازنۀ نظامی را                  173
این خریدهای سالح   ": افـرایم کـارش در ایـن زمیـنه نوشته است          . تغیـیر داد  

موازنۀ نظامی ایران ـ عراق را متزلزل نکرد؛ بلکه آن را تقویت نمود و از تغییر                
 174".فۀ ترازو به نفع ایران جلوگیری کردک

                                                                 
در حدفاصل سال   ) 258 ـ   254ص   (بازار اسلحه در کتاب    برابـر گـزارش آنتونی سمسون        ∗

 : تنها تسلیحات وارداتی ایران از امریکا به ترتیب سال عبارت است از1976 ـ 1970
 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 سال

2138143 522128 397563 113081 هزار دالر 4280256 2570296 1301287
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 در  ∗شـاه، بـا وجـود برتـری نسبی ایران بر عراق از نظر تجهیزات نظامی،               
و در  ) 1975در سال   ( در مصاحبه با اشپیگل      1970نـیمۀ اول سال های دهه       

 جنگنده های شکاری شما بیش از       1980پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه تا سال             
:  شما علیه چه کسی مجهز می شوید گفت        کشـورهای عضـو ناتو خواهد بود و       

 میلـیون جمعیـت بیش از ما هواپیما و تانک           10در حـال حاضـر، عـراق بـا          "
 شـاه پـیش از آن نیز، طی مصاحبه ای دربارۀ سالح های عراق گفته                175".دارد
 176".ما می دانیم که این سالح ها هرگز علیه اسرائیل به کار نخواهد رفت": بود

ر به امریکا و در مصاحبه با مجلۀ امریکایی نیوزویک، در           شـاه همچنین در سف    
: توضـیح ضـرورت خـرید سـالح توسط ایران و برتری های عراق اظهار داشت               

اخـتالفاتمان را بـا عـراق حل کردیم؛ ولی گسترش قدرت نظامی این کشور               "
نمی دانم چه تعداد از شما سرمقاله نویسان و         . همچـنان بـه سـرعت ادامه دارد       

گره به این حقیقت وقوف دارید که عراق بیش از ما هواپیما، تانک و اعضای کن
چـه کسـی بـاورش می شود که آنها موشک های اسکاد             . تـوپ در اختـیار دارد     

زمین به زمین و موشک های هوا به سطح که قادر به احتراز از بمب افکن های                 
است و ما   اما این داستان حقیقی     .  هستند در اختیار داشته باشند     22 یو ـ    .تی

 177".فاقد آن هستیم
توسـعۀ نظامـی ایـران و عـراق براسـاس برداشت های متضادی که آنها از                 
تهدیـدات و همچنیـن نقـش مـنطقه ای کشـور خود داشتند تأثیر بسزایی در                 

                                                                 
واردات جنگ افزار عراق در سال های حدفاصل انعقاد      :  است  کردزمـن در کتاب خود نوشته        ∗

کمتر از ایران بوده است؛ ولی از سال        % 50 الجزایر تا پیروزی انقالب اسالمی       1975قـرارداد   
 بـا گسـترش دامـنۀ فعالیـت هـای نهضـتی، واردات ایـران و عراق برابر و اندکی عراق         1356

اق معادل ایران بود و در سال اول جنگ         ، واردات اسـلحۀ عر    1357در سـال    . افـزون تـر بـود     
 4 برابر ایران افزایش یافت و در طول جنگ به طور میانگین واردات عراق               6واردات عراق به    
 )64 و 63، ص جنگ ایران و عراق: درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم( .برابر ایران بود

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 185 رقابت، درگیری، همکاری   .

 

رشد کم و بیش متعادل     . تشـدید رقابت های پنهانی و آشکار میان آنان داشت         
رچشمه می گرفت که در نتیجه،      نـیروهای ایـران از اهداف سنتی این کشور س         

امنیـت مـرزهای شـمالی و غربـی کشـور را تأمین می کرد؛ اما تقویت نیروی                  
هوایی و به ویژه نیروی دریایی حاکی از تغییر رویه و توجه به نواحی جنوبی و                

غفلت عراق از نیروی دریایی و ابراز عالقۀ        . اسـتقرار قـوا در خلـیج فـارس بـود          
 نیروی زمینی بازتاب موضع دفاعی آن برای مقابله    فـراوان آن کشور به تقویت     

 خصم دیرینه خود، یعنی سوریه و       2بـا مسـائل داخلـی و محافظت در مقابل           
 در مجموع، تالش های ایران و عراق برای توسعه و تقویت توان             178.ایـران، بود  

 تحــت تأثــیر 1354 ـ 1348 / 1970دفاعــی و تهاجمــی در نــیمۀ اول دهــۀ 
 و ظهـور رادیکالیسـم جدیـد در عـراق بـود و با جنگ و                 تحـوالت مـنطقه ای    

 2تأثیرات عملکرد   .  الجزیره به پایان رسید    1975سـرانجام امضـای توافقنامۀ      
 با تجاوز   1980، در دهـۀ     1358 ـ   1354 / 1970کشـور در نـیمۀ دوم دهـۀ         

 .عراق به ایران آشکار شد
 

 ـ آغاز همکاری ایران و عراق

، 1975اق با اتمام جنگ و امضای توافقنامۀ        مناسـبات کشـورهای ایـران و عر       
بیش از یک سال دچار فترت شد و روابط، بدون هیچ تنش و درگیری منجمد 

، پـس از اظهارات صدام، معاون شورای فرماندهی انقالب          1356درسـال   . بـود 
 مرحلۀ جدیدی   179عراق، مبنی بر اینکه بین ایران و عراق هیچ مشکلی نیست          

سـفر ارتشبد شنشل، رئیس ستاد نیروهای       . از شـد   کشـور آغـ    2از مناسـبات    
مسـلح عـراق، بـه دعـوت رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران برای دیدار دوستانه از                

 و مقامــات 181 و ســپس مالقــات بــا شــاه180ایــران بــا هواپــیمای اختصاصــی
وزیر کشور و . عالـی رتـبه، نشان داد روند جدیدی در مناسبات آغاز شده است           

انقالب عراق اعالم آمادگی کرد تا پس از سفر به ایران           عضو شورای فرماندهی    
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 182. کشور شرکت کند   2در کـنفرانس سـالیانۀ کمیسـیون مشـترک وزیـران            
عـزت الـدوری و هیئـت همـراه، در ایـن سفر، در کاخ سعدآباد با شاه مالقات                   

 شاه در تاریخ 184. و پس از امضای توافقنامه ای تهران را ترک نمودند183کردند
، بـه مناسبت سالگرد انقالب عراق، برای حسن البکر پیام تبریک            23/4/1356

 همچنین روزنامۀ آیندگان از سفر وزیر بهداری عراق به ایران           185.ارسـال کرد  
 186.در روزهای بعد خبر داد

 در مصاحبه با    1356طارق عزیز، وزیر وقت اطالعات عراق، در مرداد سال          
ضیحاتی را در زمینۀ سیاست های      یـک نشـریۀ انگلیسـی زبان چاپ پاریس تو         

جدیـد عـراق و رابطـه با ایران مطرح کرد که نشان دهندۀ جمع بندی شورای                 
وی در  . فرماندهـی عـراق و تعییـن راهبرد جدید آنها در سیاست خارجی بود             

با وجود تجزیه و تحلیل های ناهماهنگ، روابط نیکویی         ": ایـن مصـاحبه گفت    
 عراق قصد دارد روابط مطلوبی با       …دهد  ایـران و عـراق را بـه هـم پیوند می             

با این حال، غیرممکن است     . ریـاض و نیز همۀ پایتخت های عربی داشته باشد         
 187.سیاست هایی که به زیان ما اعمال می شود نادیده گرفته شوند

انتشار خبر سفر قریب الوقوع صدام، معاون شورای فرماندهی انقالب عراق،           
 بنا به تحلیل روزنامۀ کویتی السیاسه به معنای  1356بـه ایران در مرداد سال       

خاتمـۀ دوران فـترت و آغـاز ورود بـه مـرحلۀ اعـتماد متقابل و هماهنگی در                   
 با سفر فرح همسر شاه      188.مسـائل مـربوط به موقعیت منطقۀ خلیج فارس بود         

بـه عـراق و اسـتقبال پرشـور همسر صدام، شاه تصمیم داشت به کشور عراق                 
پیامد این  . ت داخـل ایران مانع از انجام این سفر شد         سـفر کـند؛ ولـی تحـوال       

 کشور، مبنی بر عدم پشتیبانی عراق از        2مناسـبات و برابـر توافق سری میان         
جنبش های آزادی بخش در کشورهای دیگر نظیر قیام در سلطان نشین عمان،             

 روند تعیین خطوط مرزی آغاز شد و        189.عـراق بـه تعهـدات خـود عمـل کرد          
ف نظری در کمیته های مسئول تعیین خطوط برطرف می شد و    هـرگونه اختال  
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همین امر زمینۀ  اجرای سایر بندهای توافقنامه یعنی زیارت ایرانی ها از عتبات      
 هیچ گونه   1979 تا سال    1975دولـت عراق از سال      . عالـیه را فـراهم سـاخت      

این،  عالوه بر    190.شـکایتی را دربـارۀ مسئله شط العرب و مرز آبی عنوان نکرد            
انعقـاد مقاوله نامۀ امنیت، به منظور جلوگیری ازتردد نیروهای مخالف طرفین            
تهـیه شـد و ایـران بـر همیـن اسـاس طرحـی را به نام سیمرغ تهیه کرد که                      

 مانع از ارائۀ آن به عراق شد؛ 1357تحـوالت قـبل از انقالب در زمستان سال          
 191. به عراقی ها تحویل شد1358ولی در سال 

ت در داخـل ایـران بـا شـروع نهضت اسالمی از دی ماه سال                آغـاز تحـوال   
، و سپس بازتاب ناشی از درج مقالۀ توهین آمیز از رشیدی مطلق دربارۀ      1356

نظر به  . امـام خمینـی در روزنامـۀ اطالعات ، روند تحوالت را دگرگون ساخت             
ایـنکه رهـبری انقـالب اسالمی و بخشی از کادرهای انقالب در عراق استقرار               

شـتند و روابـط ایـران و عـراق پـس از یک دوره جنگ و فترت وارد مرحلۀ               دا
جدیـدی از همکـاری و اعـتماد مـتقابل شده بود؛ رفتار و مواضع عراق بسیار                 

 .حائز اهمیت بود
فـریدون هویـدا، بـرادر امیرعـباس هویدا، در کتابی اظهار داشته است که               

رات سه جانبه ای با نمایندۀ نمایندۀ ایران در سازمان ملل در ماه های آخر، مذاک  
عـراق و امریکایی ها داشتند و به این نتیجه رسیدند که امام خمینی را، به هر                 

آنها فکر می کردند باید عراق به آقای خمینی         . قیمتـی، در عراق ساکت بکنند     
 رفتار عراقی ها در برابر      192.فشار بیاورد و در همان عراق ایشان را ساکت کنند         

ان و امـریکا مـتأثر از برداشت و تحلیلی بود که آنان دربارۀ              خواسـته هـای ایـر     
تحـوالت داخلـی ایـران و میزان قدرت شاه با حمایت های امریکا و غرب برای               

سـایروس ونـس، وزیر وقت امور خارجۀ امریکا، خبر          . کنـترل اوضـاع داشـتند     
رت مالقـات شلزینگر، وزیر انرژی امریکا را با وزیر علی خلیفه از کویت به سفا              

 وزیـر خلیفه   ": در ایـن گـزارش آمـده اسـت        . امـریکا در کویـت ارسـال کـرد        
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گفـت کـه تمـام کشـورهای خاورمیانه و از جمله عراق امیدوار بودند که شاه                 
 ".بتواند بر بحران مذبور فائق آید

وفیق سامرایی، رئیس سابق اطالعات نظامی عراق، که هم اکنون در لندن            
:  عراقی ها از فرایند تحوالت ایران اظهار داشتبـه سر می برد، در زمینۀ تحلیل   

 در مقابل، خالد    193".مـا پـیش بینـی مـی کردیم که سقوط شاه نزدیک است             "
حسـین النقیـب، در کـتاب خـود به نقل از یکی از مقامات رژیم عراق نوشته                  

 پیرو همین مالحظات و پس      194".هرگز امکان سقوط شاه وجود ندارد     ": است
ت در داخـل ایـران، مجلـۀ لبنانـی الحـوادث دربارۀ سفر              از اوج گـیری تحـوال     

خلعتـبری، وزیـر وقـت امـور خارجـۀ ایران، به عراق اعالم داشت که هدف از                  
 البته،  195.دیدار وی از عراق، تبعید مرجع دینی، روح اهللا خمینی، از بغداد بود            

احـتمال دیگـر دربارۀ هدف سفر خلعتبری، تدارک مقدمات سفر شاه به عراق     
برخی سفر یک هیئت عراقی به سرپرستی عدنان        .  کـه بعدها منتفی شد     بـود 

مصطفی، وزیر کشور عراق، به تهران را ادامۀ مذاکرات خلعتبری در تهران ذکر 
 196.کردند

عـراق، بـه تـبع مناسـبات جدیـد بـا ایران و بنا به درخواست شاه، امام و                    
ین نـیز به    صـدام حسـ   . کادرهـای انقـالب را در عـراق تحـت فشـار قـرار داد              

مطبوعات دستور داد تا از اقدامات تضعیف کنندۀ رژیم شاه خودداری کنند و             
. به قوت خود باقی است     1975طـی مصاحبه ای مطبوعاتی اعالم کرد قرارداد         

 برابـر نظـر وفیق سامرایی، بخشی از رفتار و مواضع مسئوالن عراق به این                197
 از تداوم و هدایت انقالب      علـت بـود کـه مایل نبودند پیامدهای امنیتی ناشی          
 سرانجام، صدام از امام     198.علـیه شـاه را از جانـب امـام خمینـی تحمل کنند             

او در پاسخ به  . خواسـت یـا مهر سکوت بر لب زند یا خاک عراق را ترک گوید              
خبرنگار خارجی علت تصمیم گیری خود را دربارۀ اخراج امام، تمایل به روابط             

  دیگـر از مقـام های عراقی نیز در همین            یکـی  199.حسـنه بـا شـاه ذکـر کـرد         
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. عراق با تغییر رادیکال رژیم ایران چندان موافق نیست        ": زمیـنه اظهار داشت   
بـه همیـن دلـیل بـود کـه بـه رهبر انقالب ایران که به عراق تبعید شده بود،          

 200".توصیه کردیم که عراق را ترک کند
 مذهبی و مردمی آن، ظاهـراً عراقـی هـا تحـوالت ایران را، به دلیل ماهیت       

مطلـوب نمی دانستند زیرا ماهیت رژیم سکوالر در عراق و زمینه های فرهنگی              
ـ مذهبی موجود در آن کشور معرف تأثیرپذیری جامعه عراق از تحوالت ایران 

در عیـن حـال، بـه دلـیل ادراکـی کـه عراقـی هـا از قـدرت رژیم شاه و                       . بـود 
می کردند که شاه قادر به مهار       حمایـت های خارجی این کشور داشتند، تصور         

در چـارچوب ایـن تحلیل، دولت عراق ضمن محدودیت          . اوضـاع خواهـد بـود     
فعالیت های امام در عراق سرانجام بنا به درخواست شاه، امام را از عراق اخراج               

 الجزایر به اثبات    1975کـرد تا میزان تعهد و پایبندی آن کشور را به قرارداد             
این موضوع برای عراقی ها روشن بود که حتی اگر شاه           در عین حال،    . برسانند

موفـق به مهار اوضاع بشود؛ مرحلۀ جدیدی از بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی در               
ایـران آغاز می شود که تأثیر آن در کاهش قدرت رژیم شاه انکارناپذیر خواهد               

با توجه به همین مالحظه، تدابیر جدیدی را برای کسب آمادگی دفاعی            . بـود 
در ایـن زمینه، سامرایی اظهار داشته است که عراق خود را به             . اذ کـردند  اتخـ 

صـورت گسـترده آمـاده می کرد تا برنامه ای هجومی و دفاعی علیه ایران تهیه                 
بدیـن مـنظور، هیئـت بلندپایه ای از افسران برجسته و برگزیده تشکیل     . کـند 
بایست اطالعات  دولت، در دستگاه اطالعاتی خود، کمیته ای داشت که می           . داد

دقیق و فراوانی را از اوضاع نظامی، امنیتی، اقتصادی و جمعیت شناسی ایران             
 201.تهیه کند
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، اطالعات سیاسی ـ اقتصادی   مهدوی، مجلۀ   
ــماره  ــال  170 - 169ش ــان، س ــر و آب ، مه

 .23، ص 1380
 .17همان، ص  -11
 .18 - 17همان، ص  -12
 .22همان، ص  -13
 .22همان، ص  -14
 .22همان، ص  -15
ان با  .ان.مـیزگرد در شـبکه تلویزیونـی سی        -16

بررسـی روابط ایران و     "ر کیسـینجر،    حضـو 
/17 خبرگزاری جمهوری اسالمی،    "امـریکا، 

 ـ  B17 520، تلکـس ویژه شمارۀ      10/1378
 .09 ـ 45

نـیل پارتریک، سخنرانی در مرکز تحقیقات        -17
ــتان    ــوری، تابس ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس

ــبرد 1380 ــیقات  (، راه ــز تحق ــریۀ مرک نش
، ص  21، شمارۀ   1380، پائـیز    )اسـتراتژیک 

362. 
 .مانه -18
 .658، ص 2مأخذ  -19
 .10مأخذ  -20
، جــنگ قــدرت هــا در ایــرانبــاری روبیــن،  -21

تـرجمۀ محمـود شرفی، انتشارات آشتیانی،       
 .90، ص 1363تهران، خرداد 

 .667، ص 2مأخذ  -22
دفـتر مطالعـات سیاسی و بین المللی، واحد          -23

نشـر اسـناد، گـزیده اسـناد مـرزی ایران و            
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 .137، ص 1371عراق، تهران، 
گ و جامعه، عراق در     جن"عصـام الخفاجی،     -24

، بهار  گفت وگو ، مجلۀ   "مسـیر نظامـی شدن    
 .65، ص 23، شمارۀ 1378

 .71همان، ص  -25
 .64همان، ص  -26
ــارق -27 ــماعیل، .ط ــتی ی اس چــپ ناسیونالیس

ــرب ــتر  ع ــالم، دف ــن ع ــرجمۀ عبدالرحم ، ت
مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی، تهــران،  

 .43، ص 1365
 .44همان، ص  -28
ــراهام آر  -29 ــن و آبـ ــی کردزمـ ــنر.آنتونـ ، واگـ

جنگ : درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم      
، تـرجمۀ حسـین یکتا، مرکز    ایـران و عـراق    

 .38 ـ 37مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 
ــی،   -30 ــانون بحــران در اصــغر جعفــری ولدان ک

، انتشارات کیهان، تهران، چاپ     خلـیج فارس  
 .99 - 98، ص 1377دوم، 

 .105، ص 21مأخذ  -31
سازمان ملل متحد، ایران و   کامـرون رهیوم،     -32

، ترجمۀ هوشنگ راسخی عزمی ثابت،      عراق
دفـتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران        

 .22، ص 1376
 .38 - 37، ص 29مأخذ  -33
، )اسـتاندار سابق خوزستان   (عـباس سـالور      -34

، فصل نامۀ   "گفـت وگـو بـا عـباس رسـولی         "
، شمارۀ پنجم، ص    1378، بهار   تاریخ معاصر 

 .230 ـ 229
 .99 - 98، ص 30مأخذ  -35
 .220، ص 34مأخذ  -36
 .221، ص 34مأخذ  -37
 .225 - 224، ص 34مأخذ  -38

، ترجمۀ  عربسـتان بی سالطین   فردهالـیدی،    -39
بهـرام افراسـیابی، انتشـارات روزبهان، پاییز        

 .277، ص 1360
ــوی،  -40 ــاریخمحمدرضــا پهل ــه ت ــه پاســخ ب ، ب

کوشـش شهریار ماکان، انتشارات شهر آب،       
 .267، ص 1371تهران، 

ــون،  -41 ــی سمس ــلحهآنتون ــازار اس ــرجمۀ ب ، ت
ضــل اهللا نــیک آئیــن، انتشــارات امیرکبــیر، ف

 .269، ص 1362تهران، 
ــتهدزاده،  -42 ــیروز مجـ ــائل پـ ــت و مسـ امنیـ

ــارس   ــیج فـ ــرزمینی در خلـ ــرجمۀ سـ ، تـ
امیرمســعود اجــتهادی، دفــتر مطالعــات    

، ص  1380سیاسـی و بیـن المللـی، تهران،         
275. 

جـنگ ایـران و عراق یک       "افـرایم کـارش،      -43
ادلفــی ، نشــریه "تجــزیه و تحلــیل نظامــی

ــر ــی پ ــار پ ــبرگزاری 1978، به ــرجمۀ خ ، ت
جمهوری اسالمی، تکثیر معاونت اطالعات و      
عملـیات سـتاد کـل نـیروهای مسلح، دفتر          

 .9 - 8مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 
 .276، ص 42مأخذ  -44
 .276، ص 42مأخذ  -45
 .277 ـ 276، ص 42مأخذ  -46
 .267، ص 40مأخذ  -47
 .232 - 231، ص 34مأخذ  -48
 .285، ص 42مأخذ  -49
 .329 ـ 328، ص 42مأخذ  -50
 .329 - 328، ص 42مأخذ  -51
 .324 - 322، ص 42مأخذ  -52
 .320، ص 42مأخذ  -53
 .322 - 321، ص 42مأخذ  -54
 .322، ص 42مأخذ  -55
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ــی،   -56 ــد خلیل ــه   "احم ــرای مطالع ــیه ب فرض
، مجموعه مقاالت ،  "اسـتراتژیک خلیج فارس   

دفـتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،        
 .263 - 262، ص 1369

،  بعث و جنگ   حـزب خالدحسـین النقیـب،      -57
ترجمۀ محمدحسین زوارکعبه، حوزۀ هنری، 

 .161، جلد اول، ص 1368تهران، 
 .263 - 262، ص 56مأخذ  -58
 .90، ص 21مأخذ  -59
 .90، ص 21مأخذ  -60
صدام حسین  جودیت میلر و لوری میلروی،       -61

، ترجمۀ احمد قاضی،    و بحـران خلـیج فارس     
 - 178، ص   1370انتشـارات زرّین، تهران،     

179. 
، ترجمۀ مهوش   ب و شـیر   عقـا جـیمز بـیل،      -62

، ص  1371غالمـی، نشـر کوبه، تهران، بهار        
669. 

اصـول گرایـی اسالمی و      احمـد الموصـللی،      -63
، انتشـارات کیهان، تهران،     نظـام بیـن الملـل     

 .42، ص 1378
گــری ســیک، گفــت وگــو از بــیژن خواجــه  -64

، 1376، تابستان   گفت وگو پورخویـی، مجلۀ    
 .73، ص 16شمارۀ 

 .87، ص 21مأخذ  -65
درآمـدی بر  "وروفسـکی، مقالـۀ    مـارک کازی   -66

ــالمی  ــالب اس ــای انق ــه ه ــۀ ، "ریش مجموع
، به کوشش عبدالوهاب فراهانی، نشر    مقاالت

معاونــت امــور اســاتید و دروس معــارف    
 .337، ص 1376اسالمی، تهران، بهار 

 .99، ص 21مأخذ  -67
 .103 - 102، ص 21مأخذ  -68
 .105، ص 21مأخذ  -69

 .4، ص 9مأخذ  -70
 .31، ص 32مأخذ  -71
 .105، ص 21مأخذ  -72
، نفت و بحران انرژی   رضـا رئیسـی طوسـی،        -73

، 1363انتشـارات کـیهان، تهـران، زمستان        
 .149ص 

 .همان -74
، خلیج فارس و کانال سوئز هانـری الیـروس،      -75

تـرجمه و تلخـیص محمـود خواجـه نوری،          
مرکـز مطالعـات عالـی بیـن المللـی، تهران،           

ــیژن   23، ص 1352 ــۀ ب ــل از مقال ــه نق ، ب
ــدی،  ــریک  "اس ــتراتژی ام ــق و اس ا در عالئ

 .70، ص "خلیج فارس
 .667، ص 62مأخذ  -76
 .668، ص 62مأخذ  -77
 .69 - 68، ص 64مأخذ  -78
 .69 - 68، ص 64مأخذ  -79
 .280، ص 41مأخذ  -80
 .371، ص 41مأخذ  -81
 .109 - 108، ص 21مأخذ  -82
چـارچوب تحلیلی   روح اهللا کارگـر رمضـانی،        -83

بـرای بررسـی سیاسـت خارجـی جمهوری         
، تـرجمۀ علیرضا طیب، نشر      اسـالمی ایـران   

 .58، ص 1380تهران، نی، 
، ترجمۀ شکسـت شـاهانه   مارویـن زویـتس،      -84

اسـماعیل زنـد و بـتول سـعیدی، نشـر نور،         
 .459، ص 1370تهران 

 .122، ص 21مأخذ  -85
 .269، ص 41مأخذ  -86
 .285، ص 41مأخذ  -87
دفـتر ادبـیات انقالب اسالمی، حوزه هنری،         -88

، 1377، تهــران، روزشــمار انقــالب اســالمی
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، 14/8/1356، خبر روز    183جلـد دوم، ص     
بـه نقـل از بولتـن خبرگزاری پارس، شماره          

 .19، ص 16/8/1356، 232
 .6، ص 43مأخذ  -89
 .135، ص 21مأخذ  -90
، به نقل از    170، ص   "نفت و بحران انرژی   " -91

، ص  34اسـناد النه جاسوسی امریکا، شمارۀ       
 .، متن اصلی13

 .38، ص 32مأخذ  -92
 .76، ص 32مأخذ  -93
 .78، ص 34مأخذ  -94
ــی،   -95 ــری ولدان ــغر جعف ــی اص ــی بررس تاریخ

ــراق   ــران و ع ــرزی ای ــتالفات م ــتر اخ ، دف
مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی، تهــران،  

 .458، ص 1367
 .112 - 111، ص 21مأخذ  -96
 .112، ص 21مأخذ  -97
 .39 - 38، ص 29مأخذ  -98
 .112، ص 21مأخذ  -99
جنگ های نهانی   یـان بلـک و بنی موریس،         -100

ــرائیل ــر   اس ــنه، نش ــید زنگ ــرجمه جمش ، ت
 .404، ص 1372فرهنگ، تهران، 

 .72همان، ص  -101
 .40، ص 27مأخذ  -102
 .69، ص 27مأخذ  -103
عضو سابق حزب دمکرات    (محمـود عـثمان      -104

13/10،  الوسط، مصاحبه با    )کردستان عراق 
ــز  )21/7/1376 (1997/ ــرجمۀ مرکــ ، تــ

 .4، ص 1376فرماندهی نصر، دی ماه 
 .4همان، ص  -105
 .8همان، ص  -106
 .8همان، ص  -107

 .8همان، ص  -108
 .20همان، ص  -109
 .15همان، ص  -110
بررسی روابط شاه با رژیم "ی،  علی اکبر والیت   -111

ــتی  ــۀ ")1357 - 1317(صهیونیس ، روزنام
 .14، ص 5/3/1381، کیهان

 .6، ص 104مأخذ  -112
 .6 و ص 15، ص 104مأخذ  -113
 .10، ص 104مأخذ  -114
 .10، ص 104مأخذ  -115
 .330،  ص 1مأخذ  -116
 .481 - 480، ص 95مأخذ  -117
 .76، ص 32مأخذ  -118
 .78، ص 34مأخذ  -119
 .329، ص 1مأخذ  -120
 .330، ص 1مأخذ  -121
 .331، ص 1 مأخذ -122
 .139، ص 1مأخذ  -123
 .264 - 263، ص 40مأخذ  -124
 .179 - 178، ص 61مأخذ  -125
 .10 - 9، ص 43مأخذ  -126
 .11، ص 104مأخذ  -127
 .99، ص 30مأخذ  -128
 .40 - 39، ص 29مأخذ  -129
سـتاد تبلـیغات جـنگ شـورای عالی دفاع،           -130

/24/9، 63، ص  1366، سال   سـتیز بـا صلح    
1359. 

 .137، ص 21مأخذ  -131
 .130، ص 21مأخذ  -132
 .123 ، ص21مأخذ  -133
، بـــه نقـــل از بولتـــن 97، ص 88مـــأخذ  -134

/27/7، 213خــبرگزاری پــارس، شــماره   
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 .2، ص 1356
، بـــه نقـــل از بولتـــن 66، ص 88مـــأخذ  -135

، 5/7/1356،  191خبرگزاری پارس، شماره    
 .6ص 

 .107، ص 21مأخذ  -136
 .126، ص 21مأخذ  -137
، بـه نقل از خبرگزاری      413، ص   88مـأخذ    -138

 .1، ص 7/5/1356، 131پارس، شماره 
 .229 - 228، ص 88مأخذ  -139
 .161، ص 21مأخذ  -140
 .180، ص 61مأخذ  -141
تهدیــد ایــران و عــراق از آنتونــی کردزمــن،  -142

 .51-50، منتشرنشده، صشمال خلیج فارس
بررسی : بحـران عـراق   "محمدعلـی امامـی،      -143

تحلــیل و ، ماهــنامه "دیدگــاه هــای امــریکا
، نشـریه دفتر مطالعات سیاسی و        رویدادهـا 

ــمارۀ   ــی، ش ــن الملل ــاه ، آذر و 121بی دی م
 .5، ص 1377

نقـش جامعۀ اروپا در جنگ      "آشـتین بـاخ،      -144
بازشناسی جنبه های تجاوز و ، "ایران و عراق

، دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و       دفاع
 - 262، جلد اول، ص     1368دفـاع، تهـران،     

263. 
روابط ایران و فرانسه در     "مجید بزر گمهری،     -145

مجله اطالعات  ،  "دهـۀ اول انقـالب اسالمی     
، 112 - 111، شــماره یاســی ـ اقتصــادیس

 .41ص 
 .41همان، ص  -146
 .40همان، ص  -147
 .410 - 409، ص 100مأخذ  -148
 .93، ص 32مأخذ  -149
 .41، ص 145مأخذ  -150

 .93، ص 32مأخذ  -151
 .181، ص 61مأخذ  -152
 .51 - 50، ص 142مأخذ  -153
 .88 - 87، ص 32مأخذ  -154
ــز،   -155 ــایکل جــی رم ــرت پــس هــالس و م راب

، فصل نامۀ   "تجدیـد نـبرد در خلـیج فارس       "
، تـرجمۀ خبرگزاری جمهوری     هـان سـوم   ج

بررسی ، ویـژه نامـۀ      21/11/1364اسـالمی،   
ــارس   ــیج ف ــران خل ــی و بح ــنگ تحمیل ، ج

، 1366معاونت سیاسی ستاد کل سپاه، مهر       
 .54ص 

 .182 - 181، ص 61مأخذ  -156
 .181، ص 61مأخذ  -157
 .71، ص 24مأخذ  -158
 29، سـخنرانی صدام،     27، ص   130مـأخذ    -159

 ).8/4/1365 (1986ژوئن 
 .همان -160
ــال -161 ــی، ص ــبکه   "ح عمرعل ــا ش ــو ب ــت وگ گف

، تـرجمۀ یوسف علیخانی، روزنامۀ      "الجزیـره 
 .5، ص 18/4/1379، انتخاب

 .همان -162
 .14، ص 88مأخذ  -163
: 19 اسـناد النـۀ جاسوسـی امریکا، شمارۀ          -164

، سند شمارۀ   امـریکا حامی اشغالگران قدس    
دربـارۀ مـنابع و روش هـای اطالعاتی در           (3

 .47، ص 21/6/1358، )خاورمیانه
 .48، ص همان -165
 .6، ص 43مأخذ  -166
 .68، ص 43مأخذ  -167
 .42، ص 29مأخذ  -168
 .68، ص 43مأخذ  -169
 .42، ص 29مأخذ  -170
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 .475، ص 95مأخذ  -171
 .5، ص 88مأخذ  -172
 .11، ص 43مأخذ  -173
 .12 - 11، ص 43مأخذ  -174
 .465، ص 95مأخذ  -175
 .466، ص 95مأخذ  -176
، بــه نقــل از مجلــۀ   177، ص 88مــأخذ  -177

، مصاحبۀ شاه   35، ص   9، شمارۀ   خواندنی ها 
 .نیوزویکریو سردبیر مجلۀ با بورجگ

 .11، ص 43مأخذ  -178
 .27/1/1356، روز 96، ص 88مأخذ  -179
 .125 - 124، ص 88مأخذ  -180
 .132، ص 88مأخذ  -181
 .24/3/1356، روز 246، ص 88مأخذ  -182
، بـــه نقـــل از بولتـــن 33، ص 88مـــأخذ  -183

/14/4، 107خــبرگزاری پــارس، شــماره   
 .1، ص 1356

 .341، ص 88مأخذ  -184
لتــن ، بــه نقــل از بو 364، ص 88مــأخذ  -185

/24/4، 117خــبرگزاری پــارس، شــماره   
 .14، ص 1365

 .427، ص 88مأخذ  -186
ــأخذ  -187 ــۀ  427، ص 88م ــل از روزنام ــه نق ، ب

 .4، ص 11/5/1356آیندگان، 
ــأخذ  -188 ــن   271، ص 88م ــل از بولت ــه نق ، ب

/24/5، 148خــبرگزاری پــارس، شــماره   
 .4، ص 1356

 .129 - 128، ص 57مأخذ  -189
 .130 - 129، ص 57مأخذ  -190
تحلیلــی بــر  خارجــه، دفــتر حقوقــی وزارت -191

جـنگ تحمیلـی رژیم عراق علیه جمهوری        
، شرکت افست،   1361، بهمن   اسالمی ایران 

 .4ص
معاونـت فرهنگـی و تبلـیغات جـنگ ستاد           -192

، زمستان حماسه مقاومتفرماندهی کل قوا، 
/26/8، مالقات   171، جلـد دوم، ص      1369
1356. 

وفیق سامرایی در مصاحبه با مجله الحیات،        -193
 .2، ص 26/1/77فرماندهی نصر، 

 .131، ص 57مأخذ  -194
، بــه نقــل از بولتــن   675، ص 88مــأخذ  -195

ــماره   ــارس، ش ــبرگزاری پ /12/12، 348خ
 .7، ص 1356

، بــه نقــل از بولتــن   691، ص 88مــأخذ  -196
ــماره   ــارس، ش ــبرگزاری پ /14/12، 350خ

 .12، ص 1356
 .130، ص 57مأخذ  -197
ــامرایی،   -198 ــیق س ــرقی وف ــی دروازه ش ، ویران

رهنگی سپاه،  تـرجمۀ عدنان قارونی، مرکز ف     
 .39، ص 1377تهران، 

 .132 - 131، ص 57مأخذ  -199
 .505 - 504، ص 95مأخذ  -200
 .2، ص 193مأخذ  -201
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 بازتاب و پیامدهای پیروزی انقالب اسالمی  
 چالش های سیاسی ـ امنیتی در برابر استقرار نظام جدید  

 ت ایران و عراقبحران در مناسبا  
 چرخش در مواضع و رفتار عراق  

 ارزیابی امریکا از تأثیرات انقالب در ایران و منطقه  
 تأثیر و پیامدهای تسخیر سفارت امریکا  
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 22 مـاه پـس از پـیروزی انقـالب اسالمی در ایران در تاریخ                20کمـتر از    
، جـنگ مـیان ایـران و عـراق با تهاجم سراسری ارتش عراق به                1357بهمـن   

فاصلۀ کوتاه میان زمان  . ، آغاز شد  1359 شـهریور    31خـاک ایـران در تـاریخ        
این پرسش را به میان می آورد که آیا میان          پـیروزی انقـالب تـا آغـاز جـنگ           

جـنگ و انقالب نسبتی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است کیفیت این ارتباط              
چیسـت؟ بـه عبارت دیگر ساز و کارها و عوامل مؤثر در شکل گیری روند آغاز                 

 جنگ با تأثیر از انقالب چیست؟
قالب تعلق  انقالب با مشخصۀ مردمی و دینی خود، در نزد کسانی که به ان            

خاطـر دارنـد و بـا منطق انقالب به دنبال حل و فصل مسائل اساسی کشور و                  
جامعـۀ خـود هسـتند با کسانی که در مصدر قدرت قرار دارند و بر اثر انقالب                  
هسـتی و موجودیـت آنهـا به چالش گرفته شده است یا کشورهایی که منافع                

 و همین امر نقطۀ     آنهـا در معرض خطر قرار گرفته است معنای متفاوتی دارد          
در واقـع، با انقالب، اراده و قدرت نوینی برای تأسیس           . تالقـی چـالش هاسـت     

بنیان های جدید و انقطاع از گذشته حاصل شد و همین امر آن را به رخدادی                
تاریخـی و استراتژیک تبدیل کرد که تمامی مناسبات و رفتارها با تأثیر از آن               

. تحولی، وقوع جنگ حادث شد    دسـتخوش تغیـیر شـدند و در بسـتر چنیـن             
ادراک و کشف منطق وقوع جنگ می تواند پاسخگوی برخی از پرسش ها و در               

 .عین حال منشأ پرسش های جدید باشد
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 و "چرایــی"بررســی و تبییــن مــنطق وقــوع جــنگ ناظــر بــر پاســخ بــه 
بدیـن معـنا که با بررسی روند       .  زمیـنه هـای وقـوع جـنگ اسـت          "چگونگـی "

اسـی ـ نظامی و امنیتی حرکت بازیگران به سمت          تحـوالت و رخدادهـای سی     
زمان . درگـیری و بحـران بـه صـورت آگاهانه یا ناخودآگاه تشریح خواهد شد              

:  ماه به سه دوره تقسیم شده است       20پـیروزی انقالب تا بروز جنگ، به مدت         
 مـاه، فاصـلۀ زمانـی پیروزی انقالب تا تصرف سفارت            10دورۀ اول بـه مـدت       

دورۀ دوم، از تصرف سفارت تا      .  را شامل می شود    1358 امـریکا در آبـان سـال      
 است و دورۀ سوم، تا      1359قطـع رابطـۀ امـریکا بـا ایـران در فروردیـن سال               

در این  .  و آغاز تجاوز سراسری عراق به ایران را شامل می شود           1359شـهریور   
رونـد، ایـران، امـریکا و عـراق نقـش آفرینـی می کنند و فرض بر این است که                     

منافعـی دارند که براساس آن دولت های خود را برای حفظ و تأمین              کشـورها   
چالش های حاصل از منافع و مخاطرات موجود از عوامل          . آن مسئول می دانند   

مختلفـی تأثـیر مـی پذیـرد و بعضـاً بـه تنش و بحران در مناسبات کشورها و                    
 نظر به اینکه شناخت منافع    . احـتماالً درگـیری نظامی و جنگ منجر می شود         

کشـورها و پـیش بینی رفتار آنها و میزان هزینه و خطرپذیری آنها تا اندازه ای                 
دشوار است؛ لذا این مهم باید با دقت و هوشمندی و با بررسی مواضع و رفتار                

مسـلماً بخشـی از انگـیزه و نیـت کشورها در تفکر        . کشـورها شناسـایی شـود     
رت دستیابی به   مسـئوالن و رهـبران و جامعـه آنها منعکس می شود و در صو              

استراتژی و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت می توان ادراک بهتری از آن به               
در عین حال، سخنان مقامات رسمی و اقدامات عملی و سیاست           . دسـت آورد  

تبلیغاتـی یـک کشـور مهـم است و از این منظر نیز می توان مسائل را بررسی         
مهم و اساسی دوره های سه گانه        بر پایۀ این مالحظات، می توان مسائل         1.کـرد 

 .را از پیروزی انقالب تا شروع جنگ اجماالً بیان کرد
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 دورۀ اول

بـا پـیروزی انقـالب و جابه جایی در ساختار قدرت در ایران، مهم ترین دغدغۀ                 
مـردم و رهـبران انقـالب استقرار نظام جدید و تثبیت آن با غلبه بر چالش و                  

متقابالً عراق در برابر تهدید و فرصت های        . بحـران هـای سیاسـی ـ امنیتی بود        
بدین معنا که فروپاشی توازن قدرت در منطقه و تضعیف          . جدیدی قرار گرفت  

تـوان نظامی ـ امنیتی ایران فرصتی را برای عراقی ها پدید آورد که بر پایۀ آن                 
تـالش هایـی را بـه مـنظور فشـار بـه ایران و تجزیۀ خوزستان طراحی و اجرا                    

یـنکه، زمیـنه های موجود در جامعۀ عراق برای تأثیرپذیری از   ضـمن ا  . کـردند 
انقـالب ایران نگرانی هایی را برای سردمداران حکومتی آن کشور موجب شده             

امریکایی ها در برابر ضربۀ غافلگیر کننده و شوک حاصل از سقوط شاه، با              . بود
هـدف مهـار اوضـاع در سـطح داخل کشور سیاست صبر و انتظار را در پیش                  

رفتـند تـا با تقویت جریان های میانه رو، زمینۀ بازگشت مجدد قدرت خود را                گ
همچنیـن، آنها برای مهار تأثیر و پیامدهای انقالب،         . بـه ایـران فـراهم آورنـد       

سـاختارهای جدیـدی را در سـطح مـنطقه طراحی کردند و در این ضمن، به                 
توان آن کشور قـدرت عـراق و مهار آن و در عین حال بهره برداری از انگیزه و          

 .برای مهار ایران توجه داشتند
 دورۀ دوم

تصـور موجـود از رخدادهـای داخلـی کشـور و نقـش امریکا در سازماندهی و                  
هدایـت آنهـا، همـراه بـا پذیـرش شاه برای سفر به امریکا، زمینه های افزایش                  

 را فراهم ساخت و 1332 مرداد سال 28نگرانـی ایران از تکرار حادثۀ کودتای      
.  منجر شد1358 آبان سال  13مـر به تصرف سفارت امریکا در تاریخ         همیـن ا  

نـامگذاری ایـن حادثـه به نام انقالب دوم و پیامد هایی که به همراه داشت در                  
مجمـوع روند تحوالت سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد و در سطح جهان               
 نگرشـی جدیـد نسبت به ایران شکل گرفت و افکار جهان اسالم و کشورهای              
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. مـنطقه، بـه دلـیل مـبارزۀ ایـران با امریکا، به سود انقالب اسالمی بسیج شد                 
سیاسـت امریکا از صبر و انتظار به تهدید و طراحی اقدامات سیاسی ـ امنیتی               

عراقی ها نیز، که در تجزیۀ خوزستان . و مداخلـه نظامـی علیه ایران تغییر کرد      
ایران تمهیداتی را   بـا ناکامـی مواجـه شـدند در اندیشـۀ طراحـی جنگ علیه                
 .پیش بینی کردند که با تصرف سفارت امریکا به تأخیر افتاد

 دورۀ سوم

ناامـیدی امـریکا از آزادی گـروگان هـا، همـزمان با فرا رسیدن زمان انتخابات                 
ریاسـت جمهوری در امریکا، روند سیاست های خصومت آمیز امریکا علیه ایران             

ان و تحریم اقتصادی این کشور نقطۀ را تشـدید کـرد و اعالم قطع رابطه با ایر      
عطـف جدیـدی بـرای اعمـال تهدیـدات علـیه ایـران بـود و عـراق در مسیر                     

به این ترتیب، روند جدیدی از . سیاسـت هـای امـریکا علـیه ایـران قرار گرفت       
. فشارهای بین المللی، منطقه ای و داخلی علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد            

امات امریکا و عراق به بسیج اجتماعی برای مقابله         در ایـن دوره، نگرانی از اقد      
در عین حال، مناقشات سیاسی کشور،      . با تهدیدات نظامی و امنیتی منجر شد      

با ایجاد جبهه ای جدید در داخل برای مقابله با انقالب تشدیدشد؛ اما هیچ یک               
از تمهیداتـی کـه بـرای بازدارندگی صورت گرفت نتیجه ای نداشت و سرانجام               

 . آغاز شد1359 شهریور سال 31ز سراسری عراق به ایران در تاریخ تجاو
 

 بازتاب و پیامدهای پیروزی انقالب اسالمی
 این  ∗صـرف نظـر از هـرگونه تحلیلـی در تبیین علل پیروزی انقالب اسالمی،                

                                                                 
وزی آن و سقوط رژیم  تحلـیل و نظـریه پـردازی پـیرامون علت وقوع انقالب اسالمی و پیر             ∗

از دیدگاه جامعه   . شـاه تاکـنون در ابعاد گوناگون و با رویکردهای متفاوت بررسی شده است             
شـناختی، بـر تأثـیر مدرنیزاسـیون و رویارویی سنت و تجدد در جامعۀ ایران و نقش دین و                    
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انقـالب نقطـۀ عطف تحوالت جدید در داخل ایران و در سطح منطقه و بنا به                 
 بر پایۀ   2. آمیز برای امریکا و شخص کارتر بود       نظـر برژینسـکی شکستی فاجعه     

ایـن توضـیح، دامـنۀ پـیامدها بسـیار گسـترده اسـت؛ ولی بازتاب ها و تحلیل                     
پیامدهایـی از آن در ایـن بخـش مدنظـر است که تحلیلگران و شخصیت های         

عالوه بر این، تأثیرات احتمالی انقالب بر       . سیاسی رسماً بر آن تأکید داشته اند      
ر موازنۀ منطقه ای اعراب ـ اسرائیل و بر منافع امریکا بررسی خواهد             کشورها، ب 

در مجمـوع در این مجال، تصورات و برداشت های مربوط به انقالب و در   . شـد 
نتـیجه تأثـیر آن بـر مواضـع و رفـتار کشـورها و قدرت های بین المللی روشن            

 .می شود
بداد شاه،  مشخصـه هـای دینـی و مردمـی انقالب ایران و سقوط رژیم است              

بـه عـنوان مـتحد اسـتراتژیک امریکا و غرب، سبب شد که تحلیل ها از انقالب                  
ایران بر پایۀ مفاهیم چهارگانۀ دین، مردم، ماهیت سقوط شاه و تأثیر بر منافع       

هفـته نامۀ تایم چاپ امریکا، از تجدید حیات اسالم در           . امـریکا صـورت گـیرد     
ب اسالمی، غرب و کمونیزم را      ایـران سـخن گفت و نتیجه گیری کرد که انقال          

ترس ":  کِنت تیمرمن در این باره نوشت      3.بـه یـک انـدازه نگـران کـرده است          
این موج می توانست ثبات . واقعـی از مـوج اسـالمی در غرب همه جا را گرفت            

 هفته نامه   4.مـنطقه و مخـازن نفتـی غرب را در معرض تهدید جدی قرار دهد              
واکنش مردم منطقه و    ":  کویتی نوشت  تـایم همچنیـن به نقل از یک روزنامه        
                                                                 

 رژیم  از دیدگاه سیاسی و امنیتی نیز، ناتوانی و تردید        . روحانیـت در بسیج آن تأکید می شود       
شـاه برای به کارگیری زور و سرکوب جنبش در مراحل ابتدایی آن مورد بحث قرار می گیرد               
و از دیدگاه اقتصادی، افزایش قیمت نفت و تأثیر آن در افزایش خرید تجهیزات نظامی ایران 
از امـریکا و تشـدید وابسـتگی شـاه بـه امریکا بررسی و دیگر دیدگاه ها نیز، به طور جداگانه                      

در اینجا بر پیروزی انقالب با سقوط شاه و ظهور روندهای جدید            .  و تحلیل می شوند    تجـزیه 
 .در نتیجۀ برداشت ها و مواضع متفاوت، تأکید می شود
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تظاهـرات در خـارطوم، قاهـره، طـرابلس و شـعارهای مرگ بر شاه و مرگ بر                  
 5".سادات آنان نشان می دهد که مسلمانان حرکت عظیم خود را آغاز کرده اند             

: رادیـو لـندن نـیز، در تفسـیری دربـارۀ تأثیرات انقالب ایران بر منطقه گفت                
است که یک انقالب اسالمی می تواند موفق شود و          وقـایع ایـران نشـان داده        "

آن دسته  . کشـورهای دیگـر خاورمیانه را در معرض تغییری ناگهانی قرار دهد           
از کشـورها کـه با حکومتی استبدادی اداره می شوند، بیش از همه در معرض                

بـه همیـن دلیل است که ناظران در صحنۀ سیاسی           . ایـن تغیـیر قـرار دارنـد       
 فرانسوا میتران،   6". پـیش نگران عربستان سعودی هستند      خاورمـیانه بـیش از    

رهبر موقت حزب سوسیالیست فرانسه، که بعدها رئیس جمهور این کشور شد، 
 روز پـس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران دربارۀ تأثیرات آن اظهار              2تـنها   

در کشـورهای همسـایه نـیز، انقـالب هایی از نوع انقالب ایران، روی            ": داشـت 
شـیعیان زیادی در عراق، آسیای مرکزی و جمهوری های شوروی     . هـد داد  خوا

 7".زندگی می کنند و انقالب ایران رژیم های منطقه را زیر و رو خواهد کرد
پروفسـور هورویتس، مدیر مؤسسۀ خاورمیانه دانشگاه کلمبیا، با طرح این           
موضـوع کـه انقـالب ایـران جدیدتریـن موجـی است که سعودی ها را تهدید                  
مـی کـند، پیش بینی کرد که با الهام از آن انقالب هایی در منطقه بروز خواهد                  

 قمری در کعبه، به نقل      1400 وی ضمن اشاره به قیام اول محرم سال          8.کـرد 
ما نزدیکی خود به    ": از نمایـندۀ سـازمان انقـالب اسالمی جزیره العرب نوشت          

با همین ایده به انقـالب اسـالمی ایـران را یـک همبستگی مکتبی می دانیم و      
یک هفته، انقالبیون مسلمان در     ":  وی همچنین گفت   9.رهبری آن نظر داریم   

مکـه با ارتش سعودی در جنگ بودند و به جهان نشان دادند که ارادۀ مبارزۀ                
آنهـا، بـرای سـرنگون سـازی رژیـم جبار سعودی، باالتر از آنچه فکر می کنند                  
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 دربارۀ حادثۀ مسجدالحرام    1979ل  دولـت عربسـتان نـیز، در نوامـبر سـا          
تصـریح کـرد افرادی که به خانۀ خدا حمله کردند و آن را به تصرف درآوردند          

 دولت کویت نیز، بمب گذاری های این کشور         11.از انقالب اسالمی الهام گرفتند    
 12.را به شیعیان طرفدار انقالب اسالمی نسبت داد

یرپذیری کشورهای منطقه از    بـه ایـن ترتیـب، اکـثر رسانه ها به مسئلۀ تأث            
پیدایش یک  ": انقـالب اسالمی پرداختند؛ چنان که نشریۀ میدل ایست نوشت         

دولـت نیرومـند اسالمی شیعی در همسایگی عراق، تأثیرات تحریک کننده ای           
سرنگونی شاه، تمام کشورهای عرب     . بـر اقلیـت شـیعۀ عـراق خواهد گذاشت         

مکن است انقالب ایران در تمام      همسـایه ایـران را تکان داده است، هر چند م          
نقـاط دیگر خلیج فارس عیناً تکرار نشود، ولی آثار آن می تواند کامالً چشمگیر               

 با انتشار مقالۀ الوطن چاپ کویت دربارۀ انقالب ایران، سفارت امریکا         13".باشد
 به وزارت امور خارجه در واشنگتن       1357 دی ماه سال     24در کویت در تاریخ     

مقالۀ الوطن معرف نگرانی پنهانی کویت دربارۀ ظهور        ": ردسـی اعـالم کـ     .دی
 ما گزارش داده ایم که امیر کویت        …خمینی در ایران است     ) امـام (حکومـت   

در گفت وگو با وزیر خارجۀ فرانسه، فرانسوا پونسه، از گسترش انقالب شیعی و            
ت  همچنین دربارۀ امیر کوی    14".راهیابـی آن به عراق اظهار نگرانی کرده است        

ایـن مسـلمان سنی مذهب گفت تالش برای ایجاد یک           ": اضـافه کـردند کـه     
حکومـت اسـالمی بـه رهـبری شـیعیان در ایران تنها به ایجاد آشوب در این                  

اجویت، نخست وزیر وقت کشور      15.و عـراق دامـن خواهـد زد       ) کویـت (کشـور   
ترکـیه، در مالقـات بـا رئـیس جمهـور خـود ضمن ابراز نگرانی از احتمال تکرار                   

بعضی عوامل خارجی هستند که انتظار      " :حـوادث ایـران در ترکیه اظهار داشت       
به گزارش رویتر در     16".دارنـد در ترکیه هم اوضاعی همچون ایران پدید آورند         

 هزار تن به طرفداری از امام خمینی و پشتیبانی          300منامه، پایتخت بحرین،    
 17.دنداز انقالب ایران به سوی سفارت این کشور راهپیمایی کر

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 205 انقالب و جنگ   .

 

بـه نوشـتۀ هفته نامۀ الوطن، چاپ پاریس، نگرانی های حاصل از پیامدهای              
انقـالب بر کشورهای همسایه، به ویژه در خلیج فارس، سبب شد، اتخاذ تدابیر              
امنیتـی مشـترک بـرای رویارویـی بـا عوامل احتمالی انقالب ایران در دستور                

ابر این گزارش   بن. جلسـۀ کـنفرانس عالـی کشـورهای خلـیج فارس قرار گیرد            
ضـرورت تشـکیل کـنفرانس در جـریان مالقات وزیر کشور عراق و امیر فهد،                

 کشور توانستند چارچوب    2ولـیعهد عربستان، در ریاض بررسی شد و مقامات          
تا متن  . همکـاری کلی را، مشتمل بر مسائل فنی، اداری و عملی، تعیین کنند            

 18.مضاء آماده شودنهایی آن در کمیسیون حقوقی مشترک تنظیم و برای ا
تشـابه حکومـت اسـتبدادی شـاه بـا بسـیاری از حکومـت هـای حـاکم بر                    
کشـورهای مـنطقه ایـن تصـور را ایجـاد کـرد کـه انقالبـی مردمـی و بر پایۀ                      
اعـتقادات دینـی می تواند حکومتی هر چند قدرتمند و مورد حمایت امریکا را       

اده های جدید   گسـترش ایـن مفهوم از یک سو، منجر به ظهور ار           . سـاقط کـند   
بـرای به حرکت درآوردن قیام های مردمی بود و از سوی دیگر، مفاهیم قدرت               

به . حاصـل از نقـش و تأثـیر حمایـت امریکا از یک کشور را مخدوش می کرد                 
پیروزی خلق ایران شکستی بزرگ برای امریکا       ": همیـن دلـیل، لوموند نوشت     

ه پشتیبانی کرد و تمام     امریکایـی کـه بـا تمام نیرو از شا         . بـود نـه بـرای شـاه       
 19". امکانات خود را، از جمله سازمان سیا، در اختیار او قرار داده بود

 20در واقـع با سقوط شاه، ستون اصلی سیاست امریکا در منطقه فروریخت     
و در نتـیجه، سـاختار امنیـت مـنطقه ای را در حـوزه هـای مشترک المنافع با            

 واداشت تا استراتژی منطقه ای خود        و امریکا را   21ایـاالت متحده دگرگون کرد    
 تمامی این تحوالت، در شرایطی صورت گرفت که         22.را مجـدداً ارزیابـی کـند      

امریکایـی هـا هـیچ گونه پیش بینی و برداشت روشنی از تحوالت داخل ایران و          
و مهم تر از آن، در افق منطقه هم کسی          . ماهیـت جـریانات انقالبـی نداشـتند       

 در چنین وضعیتی، 23.مریکا را در منطقه تضمین کند   نـبود کـه بتواند منافع ا      
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 شیخ زاید بن    24کـه تمامـی معادالت استراتژیکی در منطقه در هم ریخته بود           
اگر استرداد  ": سلطان آل نهیان، رئیس وقت دولت امارات متحده عربی، گفت         

جزایـر تنـب بـزرگ و کوچک و ابوموسی تحقق یابد، بیش از حد تصور، حائز                 
:  در روزنامـۀ الریاض، چاپ عربستان، نیز نوشته شد         25"! بـود  اهمیـت خواهـد   

خطرها و  ": همچنیـن، روزنامۀ البالد نوشت    ". ایـران در آسـتانۀ ابهـام اسـت        "
مشـکالت بزرگـی ایـران را تهدیـد مـی کـند، چندان که ممکن است آینده و                   

 26".امنیت آن را به خطر اندازد
ثیر پیروزی انقالب   مقامـات رسـمی اسـرائیل و مطـبوعات ایـن کشـور، تأ             

اسـالمی بـر معادلـۀ اعـراب و اسـرائیل و مبارزۀ ملت مظلوم فلسطین با رژیم                  
چنان که موشه دایان وزیر وقت      . اشـغالگر اسـرائیل توجـه فراوانی نشان دادند        

امـور خارجۀ اسرائیل پیامدهای انقالب ایران را به زلزله ای تشبیه کرد که آثار               
حکومت جدید  ":  وی همچنین گفت   27.هد شد آن بعـداً بـر اسـرائیل وارد خوا        

اسـالمی، اسـتراتژی واشـنگتن را که به ایران به دیدۀ رابطی عمده در زنجیره          
 28". ممالک طرفدار غرب می نگریست گسسته است

همچنیـن عزر وایزمن وزیر دفاع اسرائیل در گفت وگو با هارولدبراون، وزیر             
ئیل به منظور حفظ ثبات و امنیت       دفاع امریکا، پیشنهاد کرد که امریکا و اسرا       

مـتزلزل خاورمـیانه که منافع نفتی غرب را نیز به طور جدی به خطر انداخته                
اسـت همکـاری نظامـی داشـته باشند و پیمان دفاعی مشترکی با هم منعقد                

پس از جنگ   :  اسـحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل، نیز گفت         29.سـازند 
ـ            30.رای غرب بزرگ ترین ضربه بوده است      جهانـی دوم، از دسـت دادن ایـران ب

قطـع روابط اسرائیل با ایران، یکی از        : هـاآرتص، چـاپ اسـرائیل، نـیز نوشـت         
 31.شدیدترین ضربه هایی بود که اسرائیل در سال های اخیر تحمل کرده است

مقامـات اسـرائیلی بـه انقـالب ایران از دیدگاه تأثیر آن بر معادلۀ اعراب ـ                 
 و حتی   32.ی قـرارداد صـلح کمپ دیوید می نگریستند        اسـرائیل بـنا بـه امضـا       
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بحران ایران سبب شده    : مناخـیم بگیـن، نخسـت وزیـر پیشین اسرائیل، گفت          
وی . اسـت کـه مصـر در موضـع خـود در مذاکره با اسرائیل سرسخت تر شود                 

همچنیـن پیش بینی کرد موجی از اسالم تعصب آمیز در خاورمیانه شیوع پیدا              
مقامـات بلـندپایۀ اسـرائیلی پـیش بینـی کردند که             حتـی، برخـی از       33.کـند 

جمهـوری اسـالمی ایـران بـه رهـبری آیت اهللا خمینی در هر جنگ احتمالی                 
این مقام ها   . آیـنده اعـراب و اسـرائیل، سـرباز بـه کمک اعراب خواهد فرستاد              

تصـریح کردند که به احتمال زیاد ارتش ملی ایران با سالح های پیچیده خود               
ی رادیکال عرب در مرزهای شرقی اسرائیل مستقر خواهد         در کـنار ارتـش هـا      

 34.شد
در برابر نگرانی های اسرائیل از پیروزی انقالب اسالمی و شعارهای انقالبی            
ملـت ایـران در دفـاع از ملـت مظلـوم فلسـطین و تـالش هـای شهید محمد                     

د منـتظری برای انتقال نیرو از ایران به منطقه، که نگرانی اسرائیلی ها را تشدی              
می کرد، ملت فلسطین و سازمان های فلسطینی با امیدواری به انقالب اسالمی             

 به گزارش خبرگزاری رویتر، در شهر صیدا در جنوب       35.ایـران مـی نگریسـتند     
لبـنان هـزاران مسـلمان شـیعه بـه حمایـت از آیـت اهللا خمینـی رژه رفتند و                  

 فلسطین  عکـس هـای آیـت اهللا خمینی در دفاتر جبهۀ دمکراتیک آزادی بخش             
: نصـب شـد و ایـن شعار زیر عکس به چشم می خورد             ) جـبهه مارکسیسـتی   (
انقالب ایران  ": یک رهبر جبهۀ خلق نیز گفت     . "امـروز ایـران، فردا فلسطین     "

 ابوایاد، مرد   36".پـیروزی بزرگـی بـرای خلـق فلسطین و توده های عرب است             
ازمان ایـران بـاید به سوی دوستان واقعیش یعنی س         ":  سـاف گفـت    2شـمارۀ   

وی همچنین با ستایش از انقالب ایران، از        . "آزادی بخـش فلسطین روی آورد     
 37.ملت عرب خواست که همچون مردم ایران سالطین خود را سرنگون سازند

به نوشتۀ یان بلک و بنی موریس در کتاب جنگ نهانی اسرائیل، تبدیل مقرّ              
لسطین و افتتاح  نمایندگـی اسـرائیل در تهـران به دفتر سازمان آزادی بخش ف            
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 تـنها یک هفته پس از پیروزی انقالب اسالمی،          38آن بـا حضـور یاسـرعرفات،      
 و به منزلۀ آغاز تحول معادالت استراتژیک در   39صـرفاً جنـبه نمادیـن نداشت      

صـدور بیانیۀ جدیدی از دولت اسرائیل مبنی بر آمادگی          . سـطح مـنطقه بـود     
تهدید عرفات مبنی بر  بـرای رسمیت سازمان آزادی بخش فلسطین و همزمان          

، نقطۀ  40بمـباران شـهرهای جنوب لبنان، خیمه گاه و حتی شهرهای مسکونی           
 .آغاز این تحوالت جدید بود

 
 چالش های سیاسی ـ امنیتی در برابر استقرار نظام جدید

اقـدام بـرای اسـتقرار نظام جدید، با ظهور عالئم سقوط رژیم شاه، به انتصاب                
 23 در تاریخ    ∗.ت وزیر دولت موقت منجر شد     مهـدی بازرگـان بـه عـنوان نخس        

 و یک روز پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران مهندس 1357بهمن سال 
بازرگان، به عنوان نخست وزیر وقت، در پیام رادیویی ـ تلویزیونی خود به مردم              

خوشوقتم بدین وسیله به ملت مبارز و مسلمان ایران که امروز در            ": اعالم کرد 
ــیچ ــر پ ــنیدن    راه پ ــا ش ــالب نجــات بخــش خــود ب ــردنۀ انق ــر گ   و خــم و پُ

                                                                 
 ساعت قبل از    48 و   1357 بهمـن سـال      20 بازرگـان، پـس از نخسـت وزیـری در تـاریخ              ∗

 وظایف دولت موقت را     پـیروزی انقالب در اولین پیام خود در دانشگاه تهران خطوط اصلی و            
 :اعالم کرد

  احراز و انتقال قدرت-1
 )همان رفراندوم( ارائه و اثبات حقانیت -2
  احیاء و اداره و اصالح مملکت-3
 . انتخاب مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید-4
  انتخابات مجلس شورای ملی-5
 .به رئیس جمهور و به دولت رسمی بعدی استعفاء و تحویل کار -6

 مسائل و مشکالت نخستین سال انقالبعبدالعلی بازرگان، (
 )77، ص 1362، چاپ دوم، بهار از زبـان مهنـدس بازرگان
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، شورای عالی ارتش به پیروزی دیگری نائل شده         22/11/1357اعالمیۀ مورخ   
 ∗در این تصمیم امرای ارتش با کمال قدرت اعالم بیطرفی. است تبریک بگویم

در امور سیاسی و پشتیبانی از تمام خواسته های ملت کردند و تیمسار ریاست              
در مالقات حضوری همکاری خود را با دولت        ) تیمسار قره باغی  (ارتـش   سـتاد   

 41". موقت اینجانب اظهار نمودند
مهندس بازرگان، در این پیام با استناد به سخنان امام خمینی و حساسیت             
موقعیـت، مـردم را بـه خـوش رفـتاری با برادران ارتش و محافظت از مؤسسات                  

 مدتی بعد مجدداً، در پیامی رادیویی ـ        ارتشـی و نـیروهای نظامی توصیه کرد و        
خطری از خارج ما را ": تلویزیونـی، بـا جمـع بـندی از وضعیت کشور تأکید کرد      

                                                                 
 تــن از 27 اعــالم بیطرفــی ارتــش، حاصــل جلســۀ شــورای فرماندهــی ارتــش بــا حضــور ∗

پیدایش نظام جدید،   . (های مسلح بود  فرماندهان، معاونان، رؤسا و مسئوالن سازمان های نیرو       
برژینسـکی، مشـاور امنیتـی کارتـر، دربـارۀ جلسـه اضطراری کاخ سفید در                ). 57 ـ   55ص  

اول، اینکه از فرماندهان نظامی     : سـه راه حـل بررسـی کردیم       : یادداشـت هـای خـود نوشـت       
هیم در  دوم، اینکه از ارتش بخوا    . بخواهـیم بـا مهـدی بازرگـان بـه جـای بختیار کنار بیایند              

سوم، . جـریان انـتقال قـدرت، خود را کنار بکشد و در پادگان های خود به حال آماده بمانند                
اگـر فـرماندهان نظامی توانایی دست زدن به کودتا و کنترل اوضاع را در این گیرودار داشته       

مهندس ). 72 ـ   69پیدایش نظام جدید، ص     . (باشـند از آنهـا بخواهـیم دسـت به کار شوند           
 1357 بهمن 22سی دربارۀ بیطرفی ارتش در روز      .بی. بعدها در مصاحبه با رادیو بی      بازرگان،

مـا بیطرفـی می خواستیم، یعنی قول و قرار و ترتیبی بود که از طرف تیمسار مقدم                  ": گفـت 
داده شـده بود و یک طرف قضیه را هم من مستقیماً اطالع ندادم، ولی یک طرف قضیه هم                   

نها هم می خواستند ارتش در این جریان برکنار باشد و انقالب            خـود امریکایـی ها بودند که آ       
ایـران بـدون خونریـزی و بـدون فاجعـه صورت بگیرد، ما هم همین را می خواستیم که آنها                     
ممانعتی با مسلسل یا تانک از اجتماعات مردم نکنند، خونریزی از مردم نشود و بعد هم این                 

 )61پیدایش نظام جدید، ص  (". صورت بگیردبا حداقل آشوب و آشفتگی و خرابی] انقالب[
 ،پیدایش نظام جدید: 1روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد ، هادی نخعی و حسین یکتا(

 )22/11/1357، روزشمار 1375مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ، تهران، سال 
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تهدیـد نمـی کـند، بـا همۀ ممالک همسایه رابطۀ دوستانه داریم به عالوه، خود                 
 42".آنها هم چهار چشم همدیگر را می پایند که هیچ کدام به ما تجاوز نکنند

ذشـت روزهـای اولیۀ پیروزی انقالب، مشکالت و چالش های     تدریجـاً بـا گ    
سیاست های دولت موقت در ابعاد خارجی و داخلی مورد          . جدیـدی ظهور کرد   

 و مهندس بازرگان گرایش های انقالبی و رادیکال موجود          43انـتقاد قرارگرفـت   
دکتر کریم   44.در حاکمیـت جدیـد را حرکتـی مسـتقل از دولـت معرفی کرد              

خارجۀ دولت موقت، کمتر از دو ماه پس از انتصاب خود استعفا            سـنجابی، وزیر    
. وی دلـیل ایـن اقدام را وجود دو نوع دولت در برابر دولت موقت ذکر کرد                . داد

یکی، بقایای اقتصادی، سیاسی و اداری رژیم سابق و دیگری، قدرت های متعدد             
 سطح  بدین ترتیب چالش های جدید در    45.بـا عناویـن مختلف در سراسر کشور       

 .ساختار سیاسی شکل گرفت و آثار خود را بر جای نهاد
بالفاصله پس از پیروزی انقالب در برخی مناطق کشور بحران های امنیتی            

 به محاصرۀ   ∗چنان که یک روز پس از پیروزی انقالب پادگان مهاباد         : بـروز کرد  
نیروهای مسلح حزب منحلۀ دمکرات درآمد و در شهر مهاباد، شورای جدیدی            

 در اسفندماه بحران به سنندج، مرکز استان 46.ای ادارۀ شـهر تشـکیل شـد      بـر 
کردسـتان گسـترش یافـت و در اواخـر اسـفند، درگیری هایی آشکار در شهر                 

                                                                 
در ": است براسـاس نوشـتۀ شهید چمران دربارۀ سقوط پادگان مهاباد، ماوقع چنین بوده               ∗

 روز پس از پیروزی انقالب، توطئه گران پادگان ارتشی مهاباد را            8، فقط   1/12/1357تـاریخ   
در همان روز، داریوش فروهر و بعضی مسئوالن دیگر دولتی، برای مذاکره            . محاصره می کنند  

و جسـت وجـوی راه حل های مناسب به مهاباد آمده بودند و از داخل پادگان حتی یک گلوله                    
 سـمت خـارج شـلیک نمـی شـود؛ ولـی توطـئه گران عده ای از افسران و سربازان را                 هـم بـه   

مـی کشـند یـا مجـروح مـی کنند یا به زندان می اندازند و همه سالح های پادگان را به غارت        
 قبضه توپ سنگین و هزاران قطعه سالح بود و          36 دستگاه تانک،    18مـی بـرند که بین آنها        

 )165، ص 1/12/1357، روزشمار پیدایش نظام جدید( ".همۀ پادگان را آتش می زنند
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سـنندج آغـاز شـد طـوری کـه بـنا بـه گزارش روزنامۀ اطالعات، شهر حالت                   
 نگرانی از ادامه و توسعۀ بحران در کردستان ایران          47.جـنگزده بـه خود گرفت     

مـنجر به نگرانی ترکیه و عراق شد و روزنامۀ اطالعات گزارش داد دولت عراق               
.با نمایندگان اتحادیۀ میهنی، به رهبری جالل طالبانی وارد مذاکره شده است        

 همچنیـن بـه گزارش رادیو لندن، دولت عراق پیش از این از اعضای حزب                48
کنعان اورن،   49.دمکراتـیک کردسـتان، بارزانـی هـا، درخواسـت مذاکـره کـرد             

فـرماندۀ وقـت سـتاد ارتـش ترکیه، نیز مقرر شد به عراق و سپس ایران سفر                  
بـه گـزارش رادیـو کلن، هدف از این سفرها مذاکراتی دربارۀ هماهنگ               . کـند 

 کشـور ترکـیه، ایـران و عـراق در مقابل کردهای خواستار              3سـازی سیاسـت     
 50.خودمختاری بود

ن، برخی از تحلیلگران بر این نظر       فـارغ از پیامدهای حوادث کردستان ایرا      
به عبارت  . بودنـد که حادثۀ کردستان برای آزمایش توانایی ایران انجام گرفت          

دیگـر، کردسـتان پروژه ای کوچک برای آزمایش ایران در انجام کاری بزرگ تر       
 در مجمـوع، تحـرکات تجـزیه طلبانۀ سیاسی ـ نظامی در کردستان به               51.بـود 

سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و خوزستان       برخـی مـناطق دیگـر شامل        
 در گنـبد، یـک روز پـس از پیروزی انقالب، درگیری هایی با               52.سـرایت کـرد   

 و در خوزستان، اقدامات سیاسی ـ نظامی و         53حملـه بـه شـهربانی آغـاز شـد         
 54فرهنگـی در پوشـش تشـکل هـای متفاوتـی مانـند جـبهۀ رزمندگان عرب،          

 شد و تدریجاً تحت حمایت های عراق از          شروع 55روشـنفکران عرب خوزستان   
 بخشی  1358حالت سیاسی به درگیری نظامی تبدیل شد و در تابستان سال            

 ∗.از مناطق خوزستان، به ویژه مناطق مرزی، را در برگرفت
                                                                 

، مرکز مطالعات و تحقیقات     خرمشهر در جنگ طوالنی    بـرای اطـالع بیش تر نگاه کنید به           ∗
 .1375جنگ سپاه، 
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بـه مـوازات بحـران هـای امنیتـی در مناطق مختلف کشور، ترور برخی از                 
 نی، نخستین رئیس ستاد     سرلشکر ولی اهللا قره   . شخصـیت هـای کشور آغاز شد      

ارتـش جمهـوری اسـالمی، در حالـی که در حیاط منزل خود قدم می زد، در                  
 و  56 بـا شلیک پنج گلوله به شهادت رسید        1358 اردیبهشـت سـال      3تـاریخ   

چـند روز بعد آیت اهللا مرتضی مطهری، عضو شورای انقالب و یکی از متفکران               
ل به وسیلۀ گروه فرقان      اردیبهشـت همـان سـا      12و اندیشـمندان، در تـاریخ       

رخدادهـای جدیـد معرف شکل گیری گروه های جدید با تفکرات         . شـهید شـد   
 .خاص بود که به طور مسلحانه اهداف و مقاصد خود را دنبال می کردند

همـزمان بـا ایـن چـالش های سیاسی ـ امنیتی در داخل کشور، تجاوزات                
 تاریخ دقیقی برای    به نوشتۀ کردزمن، گرچه تعیین    . مـرزی عراق نیز آغاز شد     

شـروع بـرخوردهای ایـران و عـراق بسـیار مشکل است؛ براساس شواهد، این                
 57.درگیری ها به فاصلۀ کوتاهی بعد از کسب قدرت امام خمینی آغاز شد

برابر گزارش های موجود، در اولین تجاوز هواپیما و هلیکوپترهای عراقی به        
براساس گزارش روزنامۀ .  نفر کشته شدند   15مـنطقه ای مـرزی در کردسـتان         

اطالعـات، مـنطقۀ سـیرین کـه منطقه ای مرزی بین شهر مرزی بانه و آبادی                 
 و همچنین هواپیماهای عراقی در      58شـورطه واقـع شـده اسـت، بمـباران شد          

اولین .  بـه گمـرک بهـرام آباد در شهر مهران حمله کردند            13/1/1358تـاریخ   
 و اولین تجاوز دریایی، در      14/1/1358تجاوز زمینی به قصرشیرین، در تاریخ       

 84 نیروهای عراقی جمعاً     1358 در سال    59. انجـام گرفت   10/3/1358تـاریخ   
 مورد آن زمینی،    41بـار بـه مرزهای جمهوری اسالمی ایران تجاوز کردند که            

در این سال روند تجاوزات عراق      .  مورد آن دریایی بود    2 مورد آن هوایی و      40
 9 به   1358 مورد و در خرداد      2در اردیبهشت    مورد،   3به ترتیب در فروردین     

 مورد  3 مورد و شهریور     1 مورد، مرداد    7مـورد افزایش یافت و مجدداً در تیر         
  مورد، 6 مورد افزایش یافت و در آبان        9 بـه    1358شـد؛ ولـی در مهـر سـال          
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 به موازات تجاوزات    60. مورد رسید  19 مورد و در اسفند به       8 مورد، دی    11آذر  
در خوزسـتان عوامـل وابسته به عراق پس از ناامیدی از تجزیۀ             مـرزی عـراق،     

خوزسـتان، بـا تکیه بر جریان های قومی، سلسله اقداماتی را با انفجار بمب در                
داخـل شهرها و محل تجمع مردم مانند بازار، ایستگاه قطار و انفجار لوله های               

یش از  تا پایان همین سال ب1358نفـت، سـازماندهی کـردند که از مهر سال        
 و به ایجاد    61 مـورد بود و خسارات مالی و جانی وسیعی را به دنبال داشت             50

 .رعب و وحشت در میان مردم و بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی منجر شد
امـام، دربـارۀ تحـوالت داخلـی بـر ایـن اعتقاد بود که به دنبال هر انقالب          

رهنگ، به   و اکـنون همـۀ اوضـاع ایـران، از اقتصـاد تا ف              62اغتشاشـاتی هسـت   
خطر امریکا برای   ":  او در این باره اظهار داشته بود که        63.مخاطـره افتاده است   

ایـن کشور همچنان وجود دارد و امریکا چشمش به ایران است، به نفت ایران               
 و دست از سر 64.بـه مخـازن ایران است و به این زودی نمی تواند اغماض کند         

ف در ما پیدا بشود، از آن نقاط مـا برنمـی دارند و درصدد هستند که نقاط ضع       
 از ایـن رو، امام ضمن دعوت جامعه به هوشیاری و            65".ضـعیف مـا را بکوبـند      

مردم با همان رمزی که تاکنون حرکت کرده اند،         ": وحـدت تأکـید مـی کردند      
 امام همچنین در    66".ایـن رمـز را حفـظ کنـند کـه آن رمز توجه به خداست               

و شوروی و سایر قدرت ها در نخستین پیام         زمیـنۀ انقـالب و مـبارزه با امریکا          
این انقالب تا رسیدن به     ": خـود بـه مناسـبت بازگشایی مدارس تأکید کردند         

نتـیجۀ نهایـی کـه قطـع یـد امریکا، شوروی، انگلیس و سایر دول استعمارگر                 
 67".است ادامه دارد

امـام همچنیـن، بـا توجه به رخدادهای امنیتی در مناطق مختلف کشور،              
ومیـت تـالش تشـکل هـای مخـتلف برای تسلط بر مراکز حساس        ضـمن محک  
باید تمام اقشار، به هر اسمی که هستند، در تحت پرچم اسالم            ": تأکید کردند 

 بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـند و در غـیر ایـن صـورت، قـیام علـیه حکومت                      
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 68".انقالبی ـ اسالمی است که جزای آن در قانون اساسی اسالمی معلوم است            
یـن در دیـدار بـا یاسـر عـرفات، ضـمن حمایـت از مبارزات ملت                  امـام همچن  

 سال که ابتدای    15مـن از اولی که این نهضت، قبل از          ": فلسـطین، فـرمودند   
ایـن نهضـت بـود، راجـع به فلسطین، همیشه در نوشته ها و گفته ها، راجع به                   
فلسـطین و راجـع بـه جنایاتـی که اسرائیل در آن حدود کرده است، همیشه                 

 شد و االن هم انشاءاهللا بعد از اینکه ما از غائله فارغ بشویم، همان               مـتذکر مـی   
 69".طـوری که در آن وقت در کنار شما بودیم، حاال هم در کنار شما هستیم               

 و اخراج اتباع آن ∗امـام، در کـنار اقدامـات دولـت برای قطع روابط با اسرائیل        
ر خارجه دستور دادند  به وزارت امو71 و خروج از پیمان سنتو،70کشور از ایران

بـا در نظـر گرفتـن پیمان خائنانۀ مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای                  "
دولـت مصر از امریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسالمی ایران قطع     

 72".روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید
مهوری بـه مـوازات اقداماتـی کـه در داخل کشور به منظور استقرار نظام ج               

اسـالمی و مقابلـه بـا چالش ها و بحران های سیاسی ـ امنیتی صورت می گرفت                  
 .تقویت بنیه دفاعی کشور با بازسازی ارتش و تشکیل سپاه پاسداران دنبال شد

 
 بحران در مناسبات ایران و عراق

پـس از اسـتقرار رژیم بعثی در عراق، مناسبات ایران و عراق براساس عهدنامۀ          
 کشور به صورت قطعی حل و       2ولی، با وجود اینکه مسائل      .  تنظیم شد  1975

                                                                 
با الهام از انقالب  ":  در اطالعـیۀ وزارت خارجـه دربـارۀ قطـع رابطـه با اسرائیل آمده است                ∗

ابطه و همکاری با دولت اسرائیل و حمایت از خلق   راسـتین مـردم ایـران چون قطع هرنوع ر         
فلسطین از اصول اساسی سیاست خارجی حکومت موقت انقالب است به منظور پایان دادن              

 ".به روابط آشکار و پنهان رژیم سابق این تصمیم گرفته شد
 )160 ـ 159، ص 30/11/1357، روزشمار پیدایش نظام جدید(
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و مورد رضایت طرفین بود؛ با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و            ∗فصـل شـده   
 بحرانی و   73سقوط رژیم شاه، مناسبات دو کشور تغییر کرد و تدریجاً بی ثبات،           

 .در پایان به تجاوز نظامی عراق به ایران منجر شد
 برابر ایران، با تأثیر از پیروزی انقالب اسالمی، ناظر بر           تغییر رفتار عراق در   

صدام، بعدها دربارۀ   . ادراک عراقـی هـا از ماهیـت انقالب و پیامدهای آن است            
او اظهار . انقـالب ایـران و علت سقوط شاه توضیحاتی داد که حائز اهمیت بود          

نه سزاوار  شـاه ایـران نه تنها انحرافی را پدید آورد که با دید مسئوال             ": داشـت 
پـی گـیری اسـت بلکـه اشـتباه بزرگـی را مرتکب شد؛ چرا که تصمیم گرفت                   
حکومتـی جدیـد و مـدرن مطابق با الگوی فکر و سیاست و راه حل های غربی                  
بنیان  نهد و به این ترتیب با تکروی و بریدن از مردم و ملت خط مشی غرب را               

زمام امور را به گروهی از اشتباه بزرگ تر او آن بود که        . فـرا راه خـود قـرار داد       
تکـنوکرات هـای فـارغ التحصیل فکر و سیاست مکتب غرب سپرد و تصور کرد                

 74".که آنان می توانند به اهداف وی جامه عمل بپوشانند
صـدام، بـا اشـاره بـه بـرنامۀ توسعۀ اقتصادی شاه و چشم پوشی او از سایر                

 :جنبه ها گفت
ملت گسترش یافت و ملت در      پـیرو ایـن عملکـردها، شـکاف میان حکومت و            «

حـیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی به انزوا کشیده شد و نتیجتاً           
اقلیتی مرفه و مرتبط به حکومت و       :  گروه رخ داد   2دوگانگـی و درگـیری مـیان        

از ایـن رو، بـه یکـباره    . …مـنافع آن و اکثریتـی محـروم و سـتمدیده از ملـت      
                                                                 

ستراتفور، بر این باور است که حالتی که هر جنگی در     جـرج فریدمـن بنـیانگذار مؤسسۀ ا        ∗
هیچ جنگی نیست که    . آن انجـام گرفته و پایان می یابد زیربنای کشمکش بعدی خواهد بود            

 .به همۀ جنگ ها پایان بخشد و کشمکش و جنگ بخش مستمری از وضعیت انسان ها است
  ترجمه حسن نورانی،"مقاله بهای ژئوپلتیک جنگ،"(

 )62، ص 8، شمارۀ 1380، مهر تـــــابآفماهنامۀ 
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 اهداف ملت با روحانیان و تشکیالت سیاسی علیه خواسـت هـا، تمـایالت منافع و      
 75».شاه متحد شد

توضـیحات صـدام، ناظـر بر این معناست که علت سقوط شاه سیاست ها و        
خـط مشـی کلـی شاه در گرایش به غرب بود که به واکنش مردم و در نتیجه                   

در واقع، صدام با این توضیحات بر ماهیت        . پـیوند آنـان با روحانیان منجر شد       
وی در ادامۀ همین    . ی، مردمـی و ضـدغربی انقـالب مهـر تأیـید گذاشت            دینـ 

سـخنرانی به اجمال توضیحات دیگری را بیان کرد که مُعَرّف برداشت عراق از      
در ایـن ضـمن، سیر صعودی       ": نقـش امـریکا و غـرب در انقـالب ایـران بـود             

درگـیری اقلیت و اکثریت شکل طبقاتی به خود گرفت؛ به طوری که امریکا و               
ستراتژی غرب را نسبت به آیندۀ ایران و خطر اتحاد آن با شوروی دچار ترس      ا

به این ترتیب آنها عمالً به فکر خالصی از دست شاه . و هراس فراوان کرده بود
البـته، علـل دیگری نیز در این رخدادها مؤثر بودند که اکنون مجال              . افـتادند 

 76".بحث در آن باره نیست
 که در تحلیل علت ظهور انقالب و سقوط شاه          حـزب بعـث، در اطالعیه ای      

استعمار امریکا  ": ارائـه کـرد محتوای کالم صدام را به گونه ای دیگر بیان کرد             
هنگامی که احساس کرد شاه وجهۀ خود را در بین ملت ایران از دست داده و                

تغییر او را امری ضروری     . سیاسـتی مسـتقل از غـرب را در پیش گرفته است           
برای ) امریکا(خمینـی را بـرای اجـرای سیاسـت هـای خود             ) امـام (دانسـت و    

جایگزینـی او برگـزید و قطعاً نظام حکومتی او موضعی مخالف در قبال عراق،               
 77".انقالب این کشور و امت عربی اتخاذ خواهد کرد

در بیانـیۀ حـزب بعـث و صـدام تأکـید شـده اسـت که امریکا و غرب در                     
 بـه نگرانـی امریکا و غرب از خطر          صـدام . پـیروزی انقـالب نقـش داشـته انـد         

کمونـیزم اشـاره کـرد؛ ولـی در بیانیۀ حزب بعث سیاست های مستقل شاه از                 
و تغیـیر او بـرای پیگـیری مـنافع غرب با حکومتی جدید مطرح شده                ! غـرب 
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اظهارات وزیرخارجۀ وقت عراق نیز، در مصاحبه با هفته نامۀ الفباء قریب            . است
احتمال ": وی گفت . ب حائز اهمیت است   بـه یـک مـاه پـس از پـیروزی انقال           

کسـب قدرت راست گرایان افراطی از طریق ارتش، هر چند کم است اما وجود    
 همچنیـن احـتمال مـی رود کـه ابـرقدرت هـا در ایـران مداخله کنند و          ∗.دارد

 78".مناقشات بین المللی به ایران کشیده شود
نگونی شاه در    ماه پس از سر    2برابـر گـزارش هایـی کـه بعدها منتشر شد            

ایـران، جلسـات مـتعدد و کـامالً محـرمانه ای بیـن سران حزب بعث در بغداد              
تشـکیل شـد کـه در پایـان بـه صـدور بخشـنامه ای کامالً محرمانه خطاب به                    

چـندی بعد، یک نسخه از این بخشنامه به         . رهـبران و سـران آن حـزب شـد         
ور افتاد و   دسـت محـافل خـبری بیروت و نیز روزنامۀ کریستین ساینس مانیت            

 در ایـن بخش نامه، پس از تحلیل علت سرنگونی رژیم پهلوی و              ∗∗.چـاپ شـد   
اشـاره بـه روابـط آن بـا امریکا و نقش شاه در دفاع از منافع غرب و ژاندارمی                    

پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی و ارتش و        ": خلـیج فارس تأکید شده بود که      
 که تاکنون به عهده داشته     تأسیسـات اصلی آن، ایران دیگر نمی تواند نقشی را         

است اجرا کند و بنابراین تنها کشوری که می تواند با استفاده از این موقعیت،                
 خـأل ایجـاد شـده را پـر کـند و نقشی اساسی در امنیت خلیج فارس ایفا کند                    

                                                                 
 برداشـت اولـیۀ عـراق از تحـوالت ایران و نقش جریان های راست سلطنت طلب با تکیه بر      ∗

پذیرش بختیار، پالیزبان و اویسی در داخل عراق        . ارتـش در رفـتار عراق بی تأثیر نبوده است         
اص و جریان ها نیز     عالوه بر این، اطالعات این اشخ     . براسـاس همین محاسبات صورت گرفت     
 .در تصورات عراقی ها تأثیر گذاشته است

 انتشـار اخـبار ایـن جلسـات محـرمانه در محـافل خبری بیروت احتماالً به دلیل وجود                    ∗∗
گرایش های مختلف در درون حزب بعث عراق و اختالف نظر دربارۀ برخورد با انقالب ایران و                 

چنان که با روی کار آمدن صدام     . ه است نقـش جدید منطقه ای عراق به سود منافع غرب بود          
 .تصفیۀ نسبتاً شدیدی در حزب بعث صورت گرفت
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عـراق است و این کار باید با برنامه ریزی، دقت، سرعت و مداومت کامل انجام                
ز هر جهت برای ایجاد یک موقعیت ژئوپلتیک جدید         هم اکنون فرضیه ا   . گیرد

لذا به منظور معرفی موقعیت جدید عراق به         ".بـه وسـیلۀ عـراق فـراهم است        
دنـیای غـرب، حملـۀ نظامـی بـه ایـران با وارد آوردن ضربه ای مؤثر که بنا به                     

 .ارزیابی آنها به شکست ایران منتهی می شد الزم بود
وزی انقالب برای رفع هرگونه کدورت      در عیـن حـال، عراقی ها پس از پیر         

، از طریق   1357 بهمن   25 بالفاصله در تاریخ     80حاصـل از اخراج امام از عراق      
سفارت عراق در تهران نامه ای به نخست وزیری ارسال کردند و در آن سیاست               
عـراق را برقـراری محکـم ترین عالئق برادری و عدم مداخله در امور داخلی و                 

ی مشـروع ملت ها اعالم نمودند و این امر را مشروط به             احـترام بـه آرمـان هـا       
، 28/11/1357 همچنین در تاریخ     81.رعایـت دولـت هـای همجوار ذکر کردند        

دولـت عـراق در پیام خود به نخست وزیر از پیروزی ملت ایران ابراز خرسندی    
 82.کرد

 و اعالم   1358 فروردین   12در همیـن رونـد پس از برگزاری رفراندوم در           
 21جمهـوری اسـالمی، حسـن الـبکر، رئـیس جمهـور عـراق، در تاریخ            نظـام   

طـی پیامی خطاب به امام خمینی رهبر        )  روز بعـد   9(فروردیـن همـان سـال       
امیدوارم ": انقـالب بـا اعالم خوشوقتی از اعالم جمهوری اسالمی ایران نوشت           

کـه نظام جدید جمهوری، مدت های زیادی برای خدمت به ملت دوست ایران              
خدمت هر چه بیشتر به صلح و عدالت در جهان و برقراری محکم ترین          و برای   

روابـط دوسـتی و همجواری با کلیۀ کشورهای جهان و باالخص عراق، پابرجا              
 83".بماند

:  نوشت 1358 فروردین   30امام نیز، در پاسخ به پیام حسن البکر در تاریخ           
 واصل و موجب    پیام مود ت آمیز آن جناب در مورد استقرار جمهوری اسالمی          "

نهضـت انفجـاری ایـران در اثر دیکتاتوری و اختناق و فشار رژیم     . تشـکر شـد   

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 219 انقالب و جنگ   .

 

من .  بـود بـرای همـه مسـتکبرین در مقـابل مستضـعفین        ∗پهلـوی هشـداری   
دولت ها باید   . امـیدوارم همـۀ دولت ها با ملت های خود با مسالمت رفتار کنند             

. سایش برای همگان باشددر خدمت ملت ها باشند و ملت ها پشتیبان آنان، تا آ
. عاقبـت اختـناق هـا انفجـار اسـت و آن نه صالح ملت است و نه صالح دولت                   

 84". خداوند تعالی توفیق مسلم و سعادت به همه عنایت فرماید
 واکنش های آشکار از سوی مقامات رسمی عراق و اعالم خرسندی علیرغم

جاوزات مرزی عراق    ت 85از پـیروزی انقـالب و عدم مداخله در امور این کشور،           
بالفاصـله پـس از پـیروزی انقـالب آغـاز شـد و حتـی به گزارش خالدحسین                 

کمیتۀ "اولی، به .  و کرکوک تشکیل شد∗∗ کمیته به ترتیب در بصره2النقیب 
 موسـوم بـود کـه شخصی به نام غازی البعیدی بر امور آن نظارت                "عربسـتان 

ته ها که تحت نظارت     این کمی .  نام داشت  "کمیتۀ کردستان "داشـت و دومی،     
مسـتقیم، مدیریت کل اطالعات، برزان ابراهیم اداره می شدند، با عناصری که              
از ناحـیۀ انقالب اسالمی متحمل ضرر و زیان هایی شده بودند، نظیر کارمندان       
. سـاواک، شـیوخ مـناطق اهواز و افرادی از کردستان تماس هایی برقرار کردند          

ب بعث در خوزستان دایر شد و مقادیر        بعـد از ایـن تمـاس هـا، تشـکیالت حز           
برخی از عناصر   . زیـادی وجـه نقد، اسلحه و مهمات در اختیار آنها قرار گرفت            

ــا و نحــوۀ     ــرد ســالح ه ــا کارب ــا ب ــزام شــدند ت ــراق اع ــه ع ــن تشــکیالت ب  ای

                                                                 
 وفیق سامرایی، در کتاب خود نوشته است که تنش های قبلی میان عراق و رهبری انقالب               ∗

 .ایران سبب شده بود پاسخ امام به تبریک حسن البکر سرد و غیردوستانه باشد
 )48، ص ویرانی دروازه شرقی(

حجـت االسـالم دعایـی، سفیر وقت ایران در عراق، که پیش از انقالب نیز در این کشور                    ∗∗
حضـور داشـت و بـه فعالیـت هـای سیاسـی ـ فرهنگـی بـر علـیه رژیـم شاه مشغول بود در                  
مصـاحبه ای اختصاصـی با نویسنده از تشکیل قرارگاهی در بصره برای سازماندهی فعالیت ها                

 )1378مصاحبۀ اختصاصی، پاییز ( .گ، صحبت  کرد در ایران و حتی آمادگی برای جن
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حـزب بعث در کردستان نیز، با عزالدین حسینی،         . بمـب گـذاری آشـنا شـوند       
 ارتباط های مستمری برقرار و کمک های        قاسـملو و نمایـندگان احـزاب مزدور       

این عناصر با دستوراتی که از . مالـی و تسـلیحاتی ویـژه ای بـه آنـان ارائه کرد          
کمیـته هـای مـزبور مـی گرفتـند اقداماتی تخریبی در خرمشهر، اهواز و دیگر                 

 86.مناطق ایران انجام دادند
ین زمینه  در ا . بخـش دیگـری از اقدامـات عراق در ایران، توزیع سالح بود            

 که حاکی از آن است که در برخی موارد          ∗گـزارش هـای بسـیاری وجـود دارد        
ماشـین هـای عراقـی اسـلحه را رایگـان در مـرز توزیـع می کردند و گروه های                     
مخـتلف برای دریافت آن به مناطق مرزی تردد می کردند که گاه حامالن این               

 87.سالح ها را نیروهای مرزبان یا سپاه دستگیر می کردند
بالفاصـله پـس از پـیروزی انقالب، نیروهای ضدانقالب متواری از ایران در           
داخـل عـراق مسـتقر شـدند و گزارش های متعددی بر صحت این امر داللت                 

به عنوان مثال، برابر گزارش سخنگوی اتحادیۀ میهنی کردستان عراق،         . داشت
یق مرز بانه    نفر از عوامل رژیم سابق ایران از طر        22به رهبری جالل طالبانی،     

و مریوان به خاک عراق فرار کردند که در میان آنها سرلشکر علیزاده، استاندار           
 8. سـابق کردسـتان، و سرتیپ خاکسار، فرماندۀ سابق تیپ بانه، دیده می شد             

نفر از این عده، در شهر مرزی پنجوین و چهار نفر دیگر نیز، در شهر قلعۀدیزه         
 88.دیده شدند

ز، نشـان می دادند که سپهبد پالیزبان، آخرین         گـزارش هـای مـتعددی نـی       
                                                                 

در مرز بین دهلران تا فکه، :  سـردار غالمعلـی رشـید، در حاشـیۀ متـن کتاب نوشته است          ∗
 نقطه یکی در پاسگاه بجلیه، مقابل موسیان، و یکی در پاسگاه فکه در عراق،    2عراقـی هـا در      

یرۀ خود داشت هدایت می شد سـالح توزیع می کردند و هر فرد ضدانقالبی که نفوذی در عش          
پـر از سالح و مهمات به او می دادند که اینجانب در دزفول و اندیمشک                ) وانـت (و ماشـینی    

 .برای جمع آوری آن اقدام می کردم
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اسـتاندار کرمانشـاه، و ارتشبد اویسی در داخل عراق مستقر شده اند و حتی از           
فرماندۀ پادگان مریوان به فرماندهی     . داخـل ایـران مـزدور اسـتخدام می کنند         

، سپهبد پالیزبان به    16/12/1357 سنندج گزارش داد که در تاریخ        28لشـکر   
در همین زمینه،   . دادی چـریک در مـنطقۀ مریوان مبادرت کرد        اسـتخدام تعـ   
 طی نامه ای به ریاست ستاد 17/12/1357 سنندج در تاریخ 28فرماندۀ لشکر  

کـل ارتـش اعـالم کـرد که سپهبد بازنشسته، پالیزبان، و سرهنگ بازنشسته،               
 نفر در آبادی های حوالی حوزۀ استحفاظی        800ایوبـی، و سـرگرد بـیوک، بـا          

راق فعالیت هایی را انجام می دهند و تصمیم دارند پس از تقویت افراد              کشور ع 
خـود بـا اسـتفاده از ناراضـی هـای ایرانـی و عناصـر ساواک، اقداماتی را علیه                    

 89.حکومت فعلی اسالمی انجام دهند
 و  90.همچنیـن برخـی گـزارش های حضور بختیار را در عراق تأیید کردند             

تیار، دولت، ارتش و تشکیالت اطالعاتی عراق       پالـیزبان در واقـع، رابط بین بخ       
 "آزاد سازی"او از طـرف بختیار مأموریت داشت تا دربارۀ   . بـود ) اسـتخبارات (

 همچنین، پالیزبان اطالعات زیادی از      91.ایران با دولت عراق وارد مذاکره شود      
  عراقی ها در92.نـیروها، رادارهـا و مراکـز نظامی ایران در اختیار عراق قرار داد             

عیـن حالـی کـه امیدواری زیادی داشتند تا متکی بر این افراد اوضاع ایران را                 
 پس از اینکه مطبوعات ایران خبر حضور عناصر ضدانقالب و           93آشـفته سازند؛  

وابسـته ایرانـی را در عراق منتشر کردند، از خود واکنش نشان دادند و حضور              
نامه ای به روزنامۀ  سـفارت عـراق نـیز، در تهران طی          . آنهـا را تکذیـب کـردند      

اطالعـات خـبر اسـتقرار عمـال فراری رژیم سابق ایران را در نوار مرزی میان                 
ایـران و عـراق بـا قاطعیـت تکذیـب کـرد و هدف از انتشار این گونه اخبار را                     

 با  94!تـیره سـازی روابـط و هـم کیشـی مـیان دو ملـت ایران و عراق ذکر کرد                    
لیت پالیزبان و اویسی در مناطق      گـزارش مجـدد روزنامـۀ اطالعات دربارۀ فعا        

 کاردار سفارت عراق در تهران در مالقات با معاون ادارۀ           95مرزی ایران و عراق،   
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اول سیاسـی وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد که با تحقیقاتی که مقام های               
وی در عین حال    . عراقـی بـه عمـل آورده انـد سپهبد پالیزبان در عراق نیست             

مبرده در مناطقی باشد که در آن، عملیات شورشی از          ممکـن است نا   ": گفـت 
 96"!جانب کردهای عراقی ادامه دارد که البته دولت عراق از آن بی اطالع است

جمـع آوری اطالعـات از داخـل ایران، بخش دیگری از تالش ها و اقدامات                
عـراق بود که به صورت نسبتاً گسترده ای از چند طریق، از جمله نفوذ عناصر                

تـی بـه داخـل ایـران، جمع آوری اطالعات از عناصر فراری و کشورهای                اطالعا
وفیق سامرایی، از عناصر اطالعاتی عراق، در مقایسۀ        . خارجـی، دنـبال می شد     

: وضعیت اطالعاتی ایران با عراق در رژیم گذشته و پس از انقالب اظهار داشت             
 کارشناسان  آنها. در زمان حکومت شاه ساواک ایران بر ما تفوق بارزی داشت          "

قوی، بودجۀ عظیم و افرادی کارآزموده در اختیار داشتند که در خارج آموزش 
در مقابل، تشکیالت ما بسیار ساده و بودجۀ استخبارات بسیار کم           . دیده بودند 

پـس از سقوط شاه، ضربۀ وارده به زیرساخت های ایران، تفوق اطالعاتی             . بـود 
ا توانستیم به هر نوع اطالعاتی که       در نتیجه، م  . عـراق را بـر ایـران موجب شد        

برای تأمین خواسته هایمان نیاز داشتیم دست یابیم و این تنها در ماه های اول           
پس از سقوط رژیم شاه، توانستیم تعدادی از اشخاص را          . پـیروزی انقالب بود   

آنها، از نظامیان ارتشی یا نیروی      . بـرای جمع آوری اطالعات به خدمت بگیریم       
حجم اطالعاتی که   . فسـران مهـم وابسـته بـه رژیـم شـاه بودنـد             هوایـی و از ا    

عراقـی هـا از ایـن مسـیر بـه دست آوردند بدان اندازه بود که بعدها اطالعات                   
واصـله از برخـی از کشـورها، از جمله عربستان سعودی، هیچ گونه کمکی به                

 97".عراقی ها نمی کرد
شوروی هم به عراقـی هـا در نشسـت مبادلۀ اطالعات با سرویس اطالعاتی          

دنـبال کسـب اطالعـات از ایران بودند؛ چنان که در دومین نشست در ماه مه                 
 کـه در مسـکو برگـزار شد اطالعاتی را از روس ها              1358اردیبهشـت    / 1979
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درخواسـت کـردند کـه بنا به ادعای وفیق سامرایی، رسماً در اختیارشان قرار               
 ابتکار عمل شخصی،     سرویس اطالعاتی شوروی و با     2نگرفـت؛ ولـی از طریق       

فـیلم هـای ویـژه ای کـه از بسیاری از گزارش های اطالعاتی، از جمله راجع به                   
 98.عراق تهیه شده بود در اختیار عراق گذاشته شد

نویسـندۀ کـتاب حـزب بعـث و جـنگ معتقد است عراقی ها حتی از ادارۀ               
عات  این اطال  99.اطالعـات اردن و سازمان سیا درخواست اطالعات کرده بودند         

چنان که . جمـع آوری شـده، بـرای عراقی ها بسیار ارزشمند و راضی کننده بود          
اطالعاتـی کـه راجـع به چگونگی گسترش         ": وفـیق سـامرایی اظهـار داشـت       

نـیروهای ایـران و توانمـندی رزمـی آنها در اختیار داشتیم اطالعات درست و          
اتی نیز،  اطالعـات راجع به ماهیت زمین و محورهای عملی        . قـابل اعـتماد بـود     

هـیچ یگـان رزمی ایران نبود که ما اطالعات قبلی راجع به آن              . خـوب بودنـد   
نداشـته باشـیم بـه ایـن ترتیـب آنها نمی توانستند با ظهور ناگهانی خود ما را                   

 100".غافلگیر کنند
سامرایی بر پایۀ این اطالعات جمع آوری شده وضعیت نظامی ایران را، که             

قـی هـا بـرای تصـمیم گیری دربارۀ ایران نقش            مسـلماً در تحلـیل و ادراک عرا       
پس از سرنگونی رژیم شاه، بنیۀ نظامی ایران به         ": داشت این گونه توضیح داد    

افسـران ارشـدی کـه درجـۀ آنها باالتر از سرهنگی بود،             . شـدت ضـعیف شـد     
بازنشسته شده بودند و از این رو ایران تجربه و توانایی الزم را برای فرماندهی               

در پی انقالب، رایانه های مخصوص      .  آن هم به یک باره نداشت      نـیروهای خود  
 از کار افتادند و هواپیماها،      …هواپـیماها، موشک ها و تجهیزات الکترونیکی و         

 450ایران در آن زمان با بیش از        . تـانک هـا و نفربـرهای زیـادی خراب شدند          
صه اینکه   هواپیما، می توانست به مقابله بپردازد و خال        172جنگـنده، تـنها بـا       

 101".، قدرت واقعی آن بود%25توانایی جنگی ایران، حدود 
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 چرخش در مواضع و رفتار عراق
برخـی از عالئـم رفتاری عراق اگر چه نشان دهندۀ تغییر تدریجی در سیاست               
خارجـی عـراق و به ویژه در روابط آن با ایران بود؛ ولی هنوز شکلی مشخص و          

ول در مسیر جدید، جابه جایی در ساختار        نقطۀ تح . قطعـی به خود نگرفته بود     
قـدرت در عـراق با کودتای آرام و بدون خونریزی با حذف حسن البکر و روی         

البته، پیش از این نیز صدام در مقام معاون رئیس جمهور           . کار آمدن صدام بود   
 الجزایر را وی امضاء 1975فردی قدرتمند و مؤثر در عراق بود و حتی قرارداد  

 کار آمدن صدام روند جدیدی آغاز شد که آثار آن بعدها آشکار             بـا روی  . کـرد 
 .شد

، خـبرگزاری فرانسـه اعـالم کـرد که شب گذشته            25/4/1358در تـاریخ    
 102.حسـن الـبکر، رئـیس جمهـور عـراق، استعفا داد و صدام جانشین وی شد                

حـزب بعـث نـیز، بـه کلـیۀ تشـکیالت خود اعالمیه ای صادر کرد و در آن به                     
: در بخشی از این اعالمیه آمده است      . ره کرد که حائز اهمیت است     مسائلی اشا 

مرحلۀ کنونی و آینده برای عراق و حزب، مرحله ای سرنوشت ساز است و نیاز       "
بـه فـردی قدرتمـند دارد کـه در اتخاذ تصمیم و اجرای قاطع آن نقش فعالی      

 103".داشته باشد
دید در عراق   اطالعـیۀ حزب بعث ضمن اینکه معرف شکل گیری روندی ج          

بـود، بـرخالف انتشـار خـبر اسـتعفای حسـن الـبکر، نشـان مـی داد که برابر                     
روند تصفیه ها، در درون حزب      . ضـرورت هـای جدید نامبرده برکنار شده است        

چنان که در مرداد همان . بعـث عـراق، با هدف کاهش مخالفان صدام آغاز شد         
 33نجام کودتا اعدام و      نفر از اعضای حزب بعث به بهانۀ اتهام برای ا          22سـال   

 عالوه بر این، صدام تالش وسیعی را برای         104.نفـر بـه زنـدان محکـوم شـدند         
تعداد زیادی را دستگیر و چندین هزار       . سـرکوبی شـیعیان در عراق آغاز کرد       

 رفتار عراق، در این زمینه سبب شد برکناری         105.نفـر را به بازداشتگاه فرستاد     
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 صدام، که 106.ا این جریانات تفسیر شودالـبکر بـه دلـیل ضـعف در بـرخورد ب           
بالفاصـله پس از پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد نمی گذارم تجربۀ ایران در              

 پس از آنکه به قدرت      107عـراق تکـرار شـود و صدر تبدیل به امام صدر شود؛            
با (رسـید بـا اعـالم کشـف توطئۀ شیعیان به رهبری آیت اهللا محمدباقر صدر،                 

 سیاست سرکوب   108)بی نظیر انقالب امام خمینی در عراق      هـدف برپایی انقال   
 .شیعیان را تشدید کرد و سرانجام نیز آیت اهللا صدر را به شهادت رساند

 الجزایر، عراق از شوروی 1975در سیاست خارجی، تدریجاً پس از قرارداد 
صدام یک سال قبل از     . فاصـله گرفـت و تـا انـدازه ای بـه فرانسـه نزدیک شد               

نقـالب اسـالمی در مصـاحبه با هرالدتریبون به وضوح نشان داد که              پـیروزی ا  
وی در این مصاحبه    . بعـث عـراق آن حـرارت قبلی را نسبت به شوروی ندارد            

شـوروی راضـی نخواهد شد مگر اینکه تمامی جهان کمونیست           ": اعـالم کـرد   
 روابـط اقتصـادی عراق با بلوک شرق و واردات عراق از این بلوک در                ".شـوند 

 1979در سال   . کـاهش یافـت    % 10بـه    % 26 از   1978 و   1972ای  سـال هـ   
 میلیارد دالر و بیش از دو برابر میزان واردات آن از            6/1واردات عـراق از ژاپن      

طی همان سال، میزان واردات بغداد از آلمان        . تمام کشورهای بلوک شرق بود    
.الغ شد غربـی، که دومین شریک تجاری عراق بود، به رقم یک میلیارد دالر ب             

 علـت اساسـی ایـن تغیـیر جهت در روابط تجاری، براساس الگوی توسعۀ                109
اقتصـادی عـراق و ضـرورت پیشرفت و توسعه با تکیه بر فناوری غرب توضیح              
داده شـد؛ ولی به نظر می رسد مالحظات سیاسی نیز در این تغییر سیاست ها                

 .مؤثر بوده است
 اعدام عناصر حزب    پـس از سـرکوبی حـزب کمونیست عراق، دستگیری و          

نقـش مهمی در تحلیل رسانه های خبری از چرخش عراق از شوروی به غرب               
فشـار عـراق بـه اعضـای حزب کمونیست به پناهندگی کمونیست ها به               . بـود 

برابر اظهارات یکی از اعضای حزب کمونیست       . مـناطق کردنشـین مـنجر شد      
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برخی از این   . تند تن از آنها به شورشیان کرد عراقی پیوس        200عراق، بیش از    
افـراد، بـه خبرنگار اعزامی از روزنامۀ کیهان گفتند که دولت عراق در بهمن و                

 فشـارهایی را به کمونیست های عراق وارد کرد و از فعالیت  این    1357اسـفند   
حـزب در شـهرهای عـراق جلوگیری نمود؛ اما حزب کمونیست هنوز به طور                

 110.ن در کابینه هستند وزیر آ2رسمی در دولت عراق شرکت دارد و 
البـته، مواضـع جدیـد حـزب کمونیست عراق در انتقاد از خط مشی دولت       
بـرای نـابود سازی روستاها و شهرهای کردنشین و در مقابل، موضع عراق در               

 و گرایش عراق به غرب، در واکنش        ∗قـبال مسئلۀ فلسطین و آیت اهللا خمینی       
 111.دولت عراق نسبت به کمونیست ها مؤثر بود

موضع گیری شدید صدام، معاون حسن البکر، علیه شوروی پس از پیروزی          
صدام بنا به گزارش خبرگزاری     . انقـالب اسـالمی، بازتـاب گسـترده ای داشـت          

مـا بـا هـر نوع اجنبی، صرف نظر از رنگ سیاسی او، در               ": یونایـتدپرس گفـت   
عراق ":  وی افزود  ".صـورتی کـه بـر ضـد حاکمیت عرب قیام کند می جنگیم             

 112". بر منابع نفت عربستان سعودی پنجه درافکند       ∗∗ازه نمی دهد شوروی   اجـ 
                                                                 

 طی تلگرافی به امام خمینی      3/2/1358 کمیـته مرکـزی حزب کمونیست عراق در تاریخ           ∗
 پیروزی مردم ایران را، که رابطۀ       ما: ضـمن تـبریک پـیروزی انقـالب اسـالمی یـاد آور شـد              

همسـایگی، تاریخـی و بـرادرانه ای بـا آنها داریم، به مثابۀ پیروزی بزرگ خلق خود و نهضت                    
آزادیـبخش ملی عرب و خلق های خاورمیانه و همۀ نیروهای مترقی سراسر جهان و در عین                 

 .حال، شکست بزرگ امپریالیسم، ارتجاع و صهیونیسم تلقی می کنیم
 )757، ص  نظام جدیدپیدایش(

 بعدهـا نیکسون، رئیس جمهور پیشین امریکا، با توجه به موضع گیری عراق علیه روس ها                 ∗∗
کشور عراق در اولویت و مزیت سیاسی منطقۀ خلیج فارس قرار دارد و          ": طـی تحلیلی نوشت   

بـا ایـنکه رژیـم مطلقـه و تـندروی عراق ضدامریکایی است؛ ولی به هیچ وجه تحمل حضور                  
هـا را در مـنطقۀ خلیج فارس نداشته است و در نتیجه امکان تجدید نظر در خط مشی و         روس  

 )5مقالۀ بحران عراق، بررسی دیدگاه های امریکا، ص ( .موضع گذشته این کشور وجود دارد 
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آسوشیتدپرس، طی تفسیر این مطلب، با اشاره به سرکوب سازی کمونیست ها            
در عـراق و بسـتن روزنامـۀ طریق الشعب، نشریه این حزب، به اتهام تخلف از                 

ت به  عـراق تغییر روشی جزئی اما با اهمیت نسب        ": قـانون مطـبوعات، نوشـت     
 برابر گزارش آسوشیتدپرس، دعوت     113".ایـاالت متحد از خود بروز داده است       

از رئـیس بخـش مـنافع امـریکا در عـراق بـرای شـرکت در مراسم بازگشایی                   
 جالل  114.پـروژه ای اصـالحی در بخـش کشـاورزی از جمله این تغییرات بود              

امۀ اطالعات  طالبانی، دبیرکل اتحادیۀ میهنی کردستان، در مصاحبه ای با روزن         
با توجه به تغییر مواضع عراق طی تحلیلی اظهار داشت که عراق می خواهد از               

 115.طریق عربستان سعودی به امریکا نزدیک شود
روابـط عـراق با سوریه نیز، تدریجاً تحت تأثیر سیاست های جدید عراق از               

پیش از این،   .  کشور تبدیل شد   2تـالش بـرای وحـدت و اتحاد به تنش میان            
 30/3/1358اکرات سوریه و عراق در حال پیشرفت بود؛ چنان که در تاریخ             مذ

خـبرگزاری عـراق به نقل از سعد قاسم حمودی، وزیر اطالعات عراق، گزارش              
داد کـه عـراق و سـوریه تصـمیم گرفـته انـد با هم متحد شوند و دولتی واحد             

او در   ولی صدام از منظر دیگری به این روند می نگریست            116.تشـکیل بدهـند   
اجـالس مشـترک سندیکای پزشکان عراق و سوریه در زمینۀ خطر رویارویی              
حرکـت جدیـد اسـالمی بـا احـزاب و گـروه هایـی همچـون بعث که محوری                    

 حزب بعث   2غیراسـالمی دارنـد بـرای جهـان عـرب سخن گفت و بر وحدت                
 در واقع، پیش از این اتحاد  117.تأکـید کـرد و آن را وحدتـی تاکتیکـی نامـید            

 و عــراق از مالحظــات حــاکم بــر مناســبات اعــراب و اســرائیل تأثــیر ســوریه
می پذیرفتند؛ ولی با پیروزی انقالب اسالمی صدام بر این باور بود که ایران در               
وضـعیت جدیـد خـود، فرصت ها و تهدیداتی را برای عراق پیش آورده است و        

 منطقه و   مسئلۀ اسرائیل دیگر اولویتی برای قدرت های بین المللی و کشورهای          
در نتیجه، در این وضعیت اتحاد با سوریه اهمیت و          . عـراق محسـوب نمی شود     

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 228

به همین جهت، او برخی از گرایش های درون حزب بعث           . ارزش الزم را ندارد   
عـراق را، کـه نگـرش متفاوتی نسبت به تحوالت منطقه و عراق و مناسبات با                 

 .ه متشنج شدایران داشتند، حذف کرد و عمالً روابط عراق با سوری
بـر پایـۀ ایـن توضیحات، به نظر می رسد چرخش در مواضع و رفتار عراق                 

روی کار آمدن   . بیشـترین تأثـیر را در مناسـبات عـراق بـا ایـران برجای نهاد               
 118صـدام، در مقام رئیس جمهور، بی ثباتی روابط بغداد ـ تهران را تشدید کرد              

به اقداماتی که صدام در     و بـنا بـه نظـر برخـی تحلـیلگران ایـن امـر با توجه                  
زمینه های مختلف انجام داد یکی از گام های مهمی بود که آغاز جنگ با ایران                

به عقیدۀ این افراد ریشه های تصمیم عراق برای آغاز          . را اجتـناب ناپذیـر کـرد      
جـنگ را بـاید در حـوادث بعـد از انتصاب صدام به مقام ریاست جمهوری در                  

 در این رابطه، وفیق سامرایی معتقد       119. جسـت وجـو کرد     1979ژوئـیۀ سـال     
او در برابر این نظریه . احمد حسن البکر، تمایلی به ماجراجویی نداشت": است

ایسـتادگی نمـود و صـدام تصـمیم گرفـت بـا اجرای نمایش انتقال                ) جـنگ (
 120". کناره گیری حسن البکر را قطعی کند∗قدرت،

کــت هــای  بــا شکســت حر1358کســب قــدرت صــدام در تــیرماه ســال 
تجزیه طلبانۀ عراق در خوزستان مصادف بود به همین دلیل وفیق سامرایی در             
مصـاحبه بـا روزنامـۀ الحیات دربارۀ انگیزه و عملکرد صدام در جهت جنگ با                

                                                                 
 روز  5تنها  ":  نوشته است  روایت دیکتاتوری در تاریخ معاصر عراق      علـی سـعید در کـتاب         ∗

سـند قدرت، در جلسۀ فوق العادۀ ناحیه ای حزب بعث، که به             پـس از دسـتیابی صـدام بـه م         
کشف توطئۀ جدید برای )  در تـاالر الخلد بغداد 1979 ژوئـیۀ  22(ریاسـت او تشـکیل شـد،     

 تن از آنها جزو شورای رهبری انقالب        5عده ای دستگیر شده بودند که       . براندازی تشریح شد  
 در روند جدید، صدام کلیۀ دوستان و        .بودنـد و سـوریه به مشارکت در این توطئه متهم شد           

اطرافـیان الـبکر را پـس از حـذف حسـن البکر از صحنۀ قدرت حذف کرد و تیم  جدیدی را                       
 )223، ص 1373ترجمۀ مهرداد آزاد، حوزۀ هنری، ( .مستقر کرد
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او پس از سقوط شاه تصور می کرد شرایط مناسبی فراهم   ": ایـران گفـته است    
زها و سقوط دولت جدید     شـده تـا قرارداد الجزایر را باطل کند و به تعدیل مر            

در ایـران و تجـزیۀ ایـن کشور بپردازد و سپس منطقۀ اهواز را کشور مستقل                 
عربی با نام االحواز اعالم کند و چنانچه در تحقق این هدف شکست خورد آن               

صدام و کادر رهبری عراق، در اتخاذ       . مـنطقه را بـه خـاک عراق ضمیمه کند         
 اشتباه کردند و در نتیجه، جنگ       تصـمیمی صحیح برای ارزیابی شرایط مزبور      

 121".علیه ایران را آغاز نمودند
اظهارات طارق عزیز در مورد بر اهداف عراق در مقابل ایران، نیز تا اندازه ای 

وی طی سخنانی . سیاسـت هـای جدید عراق را در برابر ایران مشخص می کرد   
ب حـزب سوسیالیست بعث، حزبی ناسیونالیست و طرفدار وحدت عر         ": گفـت 

هدف . اسـت؛ بنابرایـن عـراق در مقابل ایران دو هدف اصلی را پیروی می کند               
نخسـت، بـه موضـوع حاکمیـت عـراق بـر سـرزمین هایش مربوط می شود که              

 1975 ـ   1913 کشور طی سال های      2براساس کلیۀ قراردادهای منعقد میان      
 ایـن امـر، حاکمیـت عـراق بر شط العرب را نیز شامل          . بـازپس داده نشـده انـد      

هدف دوم، که   .  اعمال نشده است   1975می شود که تا پیش از انعقاد عهدنامۀ         
عربستان بستگی ] خوزستان[ناسیونالیسـتی و عربـی اسـت به منطقۀ اهواز یا     

تـنها ایـن دو هـدف اصـولی ممکن است انگیزۀ عراق در آغاز برخورد با                 . دارد
 122".ایران باشد که احتمال دارد به جنگی نیز منجر شوند

شـدید مواضع عراق علیه ایران و تهدیدات جدید این کشور، معرف تغییر             ت
 1358الثوره، روزنامه رسمی حزب بعث عراق، در تیرماه سال . بنیادین آن بود

 جزیـره را پـس بدهد تا حسن نیت خود را نسبت به              3ایـران بـاید     ": نوشـت 
مان طوری  ه": این روزنامه با لحن تهدیدآمیزی تأکید کرد       ".اعـراب نشان دهد   

 ایـن کار را کردیم به رهبران ایران در شهرهای تهران و قم   1969کـه در سـال      
 123".اخطار می کنیم که در روابط خود با عراق، با آتش  بازی نکنند
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تغیـیر لحـن و تشـدید مواضـع و رفـتارهای عراق علیه ایران در شرایطی                 
اخلی، هیچ  صـورت مـی گرفـت که ایران همچنان، به دلیل تمرکز بر مسائل د              
به همین  . گونـه تالش متمرکز و گسترده ای را در برابر عراق پیگیری نمی کرد             

دلـیل، بالفاصـله پس از روی کار آمدن صدام، دولت موقت طی پیامی به وی                
 بـه سفیر عراق     15/2/1358 پـیش از ایـن نـیز، ایـران در            124.تـبریک گفـت   

 در سرحدات و بهبود     پیشـنهاد همکاری در زمینه های اجرای تقاولنامۀ امنیت        
روابط با حسن همجواری، توسعۀ مناسبات بازرگانی، اقتصادی و همکاری های           

 در همین ایام،    125.فنی و اعزام کاروان های امنیتی در خلیج فارس را ارائه کرد           
 الجزایر، نقشه های    1975جمهـوری اسـالمی ایـران به دلیل تعهد به عهدنامۀ            

 و طرح سیمرغ را برای جلوگیری از رخنه و          مرزی جدید را برای عراق فرستاد     
 23/7/1358 حتی در تاریخ     126.نفوذ خرابکاران به خاک طرفین پیشنهاد کرد      

 دستگاه بلدوزر به منظور تسطیح منطقه برای حفر چاه نفت به            2پس از آنکه    
 فقره یادداشت به ضمیمه تقاولنامۀ مرز       3خاک ایران تجاوز کردند، ایران طی       

 127.ض خود را به سفارت عراق اعالم کردزمینی، اعترا
وزیـر خارجـۀ وقت ایران، ابراهیم یزدی، در کنفرانس جنبش غیرمتعهدها            
در مالقـات و مذاکـره با صدام درباره خواسته های عراق و رفتار این کشور در                 
برابـر ایـران پرسش هایی را طرح و حتی از وی برای بازدید از ایران دعوت به                  

ر یزدی در گفت وگوی اختصاصی با نویسنده در این زمینه         دکت 128.عمـل آورد  
 :اظهار داشت

 جزیره را مطرح کرد که      3 صدام در مالقات،     ∗.در کوبا با صدام مالقات کردم     «

                                                                 
صدام در این جلسه در حالی که سیگار برگ بر لب داشت و پای              ":  آقـای یـزدی می گفت      ∗

اخـت و بر روی مبل لم داده بود از موضع متکبرانه با ما سخن می گفت             خـود راروی هـم اند     
با توجه به انتقادی که شما نسبت به        ": به آقای یزدی یادآوری شد    . کـه پاسـخ وی را دادیم      
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مگر شما مرامنامۀ   . ما حزب بعث هستیم   ":  گفت ".به شما ربطی ندارد   ": گفـتم 
حزب ": گفتم من   ".حـزب را نخوانـده اید؟ هر مسئلۀ عربی، مسئلۀ عراق است           

 سال است تشکیل 1000 سـال اسـت تشـکیل شده؛ ولی حوزۀ نجف         50بعـث،   
سپس، بحث  . شـده است و امام خمینی می گوید هر مسئلۀ اسالم مسئلۀ ما است             

 صدام  ".شـیعیان عـراق را مطرح کردم و گفتم ما آمادگی برای همه چیز داریم              
درت در دست در ایـران هر کس یک چیزی می گوید و معلوم نیست ق         ": گفـت 

 129»کیست؟

در عیـن حال، شواهد و قرائن بر این امر داللت داشت که حرکت عراق در         
برابـر ایـران در مسـیر جـنگ حرکـت مـی کند و پس از روی کارآمدن صدام                    
امریکایـی هـا، بـا برداشتی که از روند حوادث داشتند، به جمع آوری اطالعات                

یران در برابر عراق، اقدام کردند و       دربارۀ اهداف عراق و تصورات و برنامه های ا        
حتـی در یک مورد، اطالعاتی را در زمینۀ آمادگی نظامی عراق برای جنگ با               
ایـران در اختـیار دولـت موقـت قـرار دادند که در مباحث بعدی به آن اشاره                   

 .خواهد شد
 

 ارزیابی امریکا از تأثیرات انقالب در ایران و منطقه
 پـیروزی انقالب در ایران و منطقه، منافع،         ضـربۀ ناشـی از آثـار و پـیامدهای         

.  را در معرض انتقاد و چالش های بنیادین قرارداد   ∗اعتبار و سیاست های امریکا    

                                                                 
برخـی از مواضع ایران و شعارهای تند دارید، آنچه که شما به صدام گفته اید که همین گونه     

 .یید کرد که ایشان پاسخی نداد و تأ"است
نفـوذ امـریکا در اطـراف و اکناف جهان در سال های اخیر              ":  کارتـر در ایـن زمیـنه گفـت         ∗

 ".افزایش یافته؛ اما تغییر رژیم در ایران باعث سرخوردگی دولت وی شده است
 )534، ص 11/1/1358، روزشمار پیدایش نظام جدید(
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 و بازگشت کارتر از     ∗اولویـت هـای اولـیۀ امریکا پس از پذیرش واقعیت انقالب           
هدف ما این بوده و هست      ": او در این زمینه اظهار داشت     . ایـران، تغیـیر کرد    

ران کشـوری مستقل و با ثبات باشد و پیوسته آماده بوده ایم که با این                کـه ایـ   
ما هم اکنون نگرانی های مهمی دربارۀ سالمتی        ":  وی افزود  ". کشور کار کنیم  

امریکایـی های مقیم ایران، خاتمۀ خونریزی و جلوگیری از مداخلۀ خارجی در             
 130". امور ایران داریم

ارجـۀ امـریکا، دربـارۀ نگرانی و        همچنیـن سـایروس ونـس، وزیـر امـور خ          
 :اولویت های امریکا در ایران نوشت

سفیر امریکا در   ( دسـتورهایی بـه سولیوان       1357 بهمـن    23/  فوریـه    12روز  «
ابالغ شد که با دولت موقت تماس بگیرد و تصمیم امریکا را به برقراری              ) ایـران 

ی ما اهمیت فوری   مسئله برا  2در این مرحله،    . رابطـه بـا ایـن دولت اعالم نماید        
نخسـت، ایـنکه دستگاه های حساس نظامی و اطالعاتی خود را در ایران              . داشـت 

حفـظ کنـیم و از تسـلط کشـورهای غیردوسـت بر آنها جلوگیری نماییم و دوم،                  
 131».اینکه امنیت و سالمت اتباع امریکایی را در ایران تأمین کنیم

تغییر و تحولی اساسی    از نظـر امریکا، روند وضعیت اجتماعی ایران معرف          
در گزارش کاردار امریکا آمده است که نظر        . و نگرشـی منفـی بـه امـریکا بود         

وی در زمینۀ مواضع    . ایرانـیان دربـارۀ ایاالت متحده، تحولی منفی یافته است         
از دالیـل عمـده این امر، این است که آیت اهللا            ": امـام دربـارۀ امـریکا نوشـت       

 امریکا با ایران تا چه اندازه عمیق        خمینـی کشـف کـرده اسـت که پیوندهای         
کـامالً روشـن اسـت که مناسبات ایران و امریکا از ماهیتی صمیمی به               . اسـت 

                                                                 
نه می توانستیم رژیم شاه را      ما نه میل داشتیم و      :  کارتـر دربـارۀ مسـائل ایـران مـی گویـد            ∗

 . انقالب ایران انقالبی راستین بود. برخالف میل مردم ایران برای همیشه حفظ کنیم
 )534، ص 11/1/1358، روزشمار پیدایش نظام جدید(
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بنابراین ضروری است که ابزارها شکل و       . ماهیتـی رسـمی تغیـیر کـرده است        
صورت ) دیوان ساالری (مفهـوم جدیـدی پیدا کنند و تعدیل های بوروکراتیکی           

است ما در اینجا و در منطقه به حداقل برسد و           گـیرد تـا اثـرهای ناهنجار سی       
 132".برایند عملکرد ما در اوضاع و احوال محدود کنونی به حداکثر برسد

توضیح کاردار امریکا، نشان می دهد که روند تحوالت به زیان امریکا بود و              
در آن زمـان بـرای کـاهش حساسـیت هـا در برخـی از زمینه ها باید اقداماتی                    

برخـی از مواضـع امام علیه امریکا سبب شد          . انجـام مـی شـد     مناسـب و الزم     
آیت اهللا  ": سـفارت آن کشـور، طـی گزارشـی بـه واشـنگتن، اعـالم کـند کـه                  

 به همین دلیل، در 133".مـی خواهد آخرین ردپای امریکا را در ایران نابود کند    
گـزارش دیگـری بـا توجـه به افزایش جو ضدامریکایی، ضمن توصیه به ظاهر                

 134.موم بر صبر و تحمل و مالقات های پنهانی تأکید  شدنشدن در ع
امـیدواری امـریکا برای ایجاد ارتباط بهتر با دولت موقت و تأثیرگذاری بر              
مواضع و رفتار آنها و توصیه به حمایت از میانه رو ها در برابر نیروهای انقالبی و 

 و اتخاذ   تندرو و رعایت مالحظات سیاسی ـ اجتماعی با ظاهر نشدن در عموم           
صــبر و بــردباری ســبب شــد برخــی از صــاحبنظران، سیاســت امــریکا را در  
حدفاصل زمانی پیروزی انقالب تا تصرف سفارت امریکا سیاست صبر و انتظار            

بـاری روبیـن معـتقد است در ایران به سیاست های امریکا با              . تفسـیر نمایـند   
:  دیگر بود  سـوءظن نگریسـته مـی شد در صورتی که سیاست کارتر به گونه ای              

برخالف آنچه در تهران گفته می شد حکومت کارتر به سرعت و بدون تردید              "
و تـأمل بـه سقوط شاه گردن نهاد و به هیچ وجه در اندیشۀ باز گرداندن او به        

بر عکس، امریکا می کوشید با اتخاذ سیاستی آشتی جویانه با رژیم            . قدرت نبود 
یان های حاصله از سقوط رژیم  جدیـد تـا آنجـا که ممکن است از خسارات و ز            

گذشـته بکـاهد و حداقـل از نظـر اسـتراتژیک بـه همکاری با ایران در جهت                   
 135".جلوگیری از توسعۀ نفوذ شوروی در منطقه ادامه دهد
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امـریکا، پـیرو معـادالت جنگ سرد و با اولویت تهدید شوروی همچنان به      
ز صحبت دربارۀ ثبات و     در واقع، در این دوره، منظور آنها ا       . ایران توجه داشت  

 .استقالل ایران، جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود
امریکایـی هـا در ایـن دوره، ضـمن جمـع آوری اطالعـات و تهیۀ گزارش و        
ارزیابـی از رونـد تحـوالت و چشـم اندازهای آتی ایران، در پی اهداف و منافع                  

 داشت که امریکا    بـر این اساس نیز، سفیر امریکا در ایران اظهار         . خـود بودنـد   
حاضر است مناسبات نظامی خود را با ایران حفظ کند و سالح های الزم را در                

 سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا اعالم کرد که        136.اختـیار دولـت جدید بگذارد     
مذاکراتی با ایران در حال انجام است تا کارشناس هایی امریکایی به این کشور              

. یکا دربارۀ ارتش ایران حائز اهمیت است       تحلیل سفارت امر   137.فرستاده شوند 
در این گزارش، که با طبقه بندی سری برای وزارت خارجۀ امریکا ارسال شده،              

دولت موقت تالش می کند تا ارتشی اسالمی و متشکل از افسران            ": آمده است 
جدیـد و پـاک فراهم کند و اگر در این امر شکست بخورد یا افسران عالیرتبۀ                 

هـا و سیاست های رژیم ناامید شوند؛ امکان دارد که ارتش به             نظامـی از ارزش     
 138". صورت نهادی مستقل ظهور کند

پـیامدهای سـقوط شـاه در سـطح مـنطقه، بـرای امریکا بسیار گسترده و                 
برژینسـکی در ایـن زمیـنه نوشته است که ایران           . زیـان آور ارزیابـی مـی شـد        

 نظر از تأثیر این کشور      صرف. بـزرگ ترین شکست دولت کارتر به شمار می آید         
در زمیـنۀ صـلح کمـپ دیویـد و عـادی سـازی روابط با چین و اتخاذ موضعی                    
استوار در قبال شوروی، سرنگونی شاه از دیدگاه راهبردی برای ایاالت متحده            

 وی در جای    139.و از نظر سیاسی برای شخص کارتر فاجعه آمیز تلقی می شود           
یه های ستون استواری را در هم کوبید        دیگری نوشته است که فاجعۀ ایران، پا      

کـه مـنطقۀ حیاتـی نفـت خـیز خلیج فارس را همانند سپری از نفوذ احتمالی                  
وی معـتقد است که اگر احتمال سقوط شاه وجود          . شـوروی حفـظ مـی کـرد       
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نداشـت شـوروی وارد افغانسـتان نمـی شـد و روس هـا با تعرض به آن منطقۀ                
 140.د، نمی رسیدندبیطرف به هدف تاریخی خود، اقیانوس هن

گـری سـیک، معتقد است امریکا برای منافعش در منطقه به ایران متکی               
وی، . شـده بـود و ایـران نیز از جهاتی بیشتر به شریکی مسلط شباهت داشت       

این استراتژی، فقط برای ایران و      ": ضـمن انتقاد از سیاست امریکا، گفته است       
 استراتژی  ∗.ت ماندند شـخص شـاه بـود؛ لـذا هنگامی که وی رفت همه مبهو             

دیگـری نـیز وجـود نداشت تا بتواند جایگزین استراتژی پیشین شود و این از                
 141".نظر ایاالت متحده فاجعه بود

تغییری چشمگیر در   ": وزیـر انرژی امریکا، جیمز شلزینگر، نیز معتقد بود        
تـوازن قدرت در منطقه به وجود آمده و منافع حیاتی امریکا، که بسیار مهم تر      

و . از صـدور نفـت خاورمـیانه به غرب است، در معرض خطر قرار گرفته است               
ایـن احسـاس خطـر سـبب شـده اسـت کـه دولـت کارتـر برای جلوگیری از                  

 برژینسکی،  142".فرسـایش قدرت و نفوذ امریکا در خاورمیانه، بازاندیشی کند         
 مشـاور امنیتـی کارتـر، در مصاحبه با مجلۀ اخبار امریکا و گزارش های جهان               
ضـمن اشـاره به منافع مشترک ایران و امریکا و تالش امریکا برای همکاری با     

ایاالت ": حکومـت ایـران دربـارۀ سیاسـت هـای منطقه ای امریکا اظهار داشت              
مـتحده بـرای محافظت از منافع حیاتی خود در استفاده از زور تردید نخواهد               

به وی ) سابق( شوروی  کارتر نیز، در مکالمه ای تلفنی با برژنف، رهبر142".کرد
 به گزارش یونایتدپرس،    ∗∗.هشدار داد تا در حوادث داخلی ایران دخالت نکند        

                                                                 
 کارتـر در پاسخ به انتقاداتی که مبنی بر تالش ناکافی او برای نجات شاه به وی وارد شده                    ∗

 می کنند امریکا می توانست با دخالت مستقیم خود جریان حوادث     آنهایی که ادعا  : بـود گفت  
 )183، ص پیدایش نظام جدید( .را تغییر دهد دربارۀ واقعیات ایران اشتباه می کنند  

مداخله در امور ایران اقدامی علیه      ":  برژنف در پاسخ به اظهارات جیمی کارتر اعالم کرد         ∗∗
: ومیکو، وزیر خارجۀ وقت شوروی نیز، گفت گر".مصـالح امنیـت ملـی شوروی تلقی می شود     
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برژنف و دیگران باید به این مسئله توجه     ": کارتر در موضع گیری دیگری گفت     
کنند که مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم در ناآرامی های ایران وضع وخیمی به       

 144".ا با این کشورها، تأثیر نامطلوبی می گذاردوجود می آورد و در روابط امریک
امریکایـی هـا، به منظور کنترل اوضاع و جلوگیری از پیامدهای خأل قدرت              
در مـنطقه با اعزام نیروهای خود به منطقه، بررسی هایی انجام دادند و هارولد               

امریکا در خلیج فارس منافع     "بـراون وزیـر دفـاع وقـت امـریکا، تأکید کرد که              
 دو تن از اعضای کابینۀ کارتر نیز در مصاحبه های تلویزیونی            145". دارد حیاتی

جداگانـه ای اظهـار داشـتند امریکا آماده است برای حراست از منافع خود در                
مـنطقۀ خلیج فارس، که بر اثر رویدادهای ایران به خطر افتاده است، به قدرت               

ظرها، ناو هواپیمابر    روز پس از این اظهارن     10 کمتر از    146.نظامی متوسل شود  
 تنـی کانستیلیشن، متعلق به ناوگان هفتم امریکا، از آب های فیلیپین      80000

 آسوشیتدپرس به نقل از مقام های نزدیک به         ∗.عـازم آب هـای خلیج فارس شد       
".این دستور نشانۀ نگرانی امریکا از اوضاع منطقه است        ": دولـت امـریکا گفت    

این واکنش های امریکا به     ":  اقدام گفت   برژینسـکی نـیز، بـا اشـاره به این          147
کشـورهایی که به ما بستگی دارند قوت قلب و اطمینان خاطر تازه ای داد و به                 
دیگـران ثابـت کـرد کـه اگـر منافع حیاتی امریکا اقتضا کند در توسل به زور                   

 حذف پایگاه های خبری امریکا در ایران، با توجه به           148".درنـگ نخواهیم کرد   
                                                                 

دخالـت در حقوق حاکمیت این کشور و در امور داخلی آن تحت هیچ عذر و بهانه ای مجاز                   "
 )184، ص 2/12/1357، روزشمار پیدایش نظام جدید( .نیست

 وابسـتۀ نظامـی سفارت شوروی سابق در ایران، پیرو شایعۀ اعزام ناو امریکا به منطقه، در                  ∗
این اقدام دولت شوروی را نگران کرده ":  با مسئوالن ستاد مشترک ارتش اعالم کرد  مالقـات 

چنانچه ناوگان امریکا در سواحل ایران نیرو پیاده        . است و مأموریت دارم که رسماً اعالم کنم       
کـند، امنیـت مـرزهای جنوبی اتحاد شوروی به مخاطره خواهد افتاد و لذا اتحاد شوروی هر         

 )128، ص 25/11/1357، روزشمار پیدایش نظام جدید( ".اشد، اعمال خواهد کرداقدامی که الزم ب
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 در کنـترل فعالیـت هـای موشکی شوروی در چارچوب پیمان             مأموریـت آنهـا   
محدودیـت سـالح های استراتژیک، موجب نگرانی این کشور شد و حتی ترنر،              

ــان امــریکا از بابــت از دســت دادن  ": رئــیس  وقــت ســازمان ســیا، گفــت  زی
ایسـتگاه هـای کنـترل و استراق سمع در ایران به حدی زیاد است که اعتماد                 

 اجـرای کـاهش مـیزان سالح های استراتژیکی کم کرده            امـریکا را نسـبت بـه      
جبران فقدان پست های الکترونیکی     ":  وزیـر دفاع امریکا نیز، گفت      149".اسـت 

 پیرو این مسائل، امریکا     150". سال به طول می انجامد     6یا  5امـریکا در ایـران،      
 خود را برای نیازهای اطالعاتی به 2تـالش کـرد تـا هواپیماهای جاسوسی یوـ      

 رادار پرندۀ آواکس را به      2 و در سطح منطقه نیز، اعالم کرد که          151. گیرد کـار 
 152.عربستان اعزام خواهد کرد

. امـریکا، به دلیل معادالت منطقه ای، به مناسبات ایران و عراق نظر داشت             
پـیش از ایـن، عـراق کـه بـه دلـیل سیاسـت هـای رادیکالـی خـود نسبت به                       

شوروی منشأ نگرانی امریکا و غرب بود       رخدادهـای منطقه و پیمان دوستی با        
پس از سقوط شاه و تغییر موازنه به سود       . بـا اهـرم نظامـی شاه مهار شده بود         

 . کشور را همچنان پی گیری می کردند2عراق، امریکایی ها روند مناسبات 
در یکـی از اسـناد سفارت امریکا، ضمن تحلیل مناسبات عراق با سوریه و               

 با اشاره   154 و کوشش عراق برای رهبری اعراب،      153طتأکـید بـر رکود این رواب      
بـه مالقـات وزیـر خارجۀ ایران با صدام در کنفرانس غیرمتعهدها نوشته شده               

. وزیـر امور خارجۀ ایران از صدام حسین دعوت کرد تا به تهران بیاید             ": اسـت 
ایـران مشـتاق ایـن دیـدار است تا مشکالت اعراب خوزستان و کردها را حل                 

خمینی احتماالً طالب انقالبی شیعی ) امام(ما بر این است که  فـرض    …کـند 
در عـراق اسـت؛ اما به نظر می رسد که بازرگان و یزدی بیشتر به جنبۀ عملی                  

 155".آن نظر دارند و به دخالت در چنین موقعیتی مایل نیستند
، امریکایی ها   1358پس از تشدید مناقشات ایران و عراق در تابستان سال           
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. وری اطالعـات بـرای ارزیابی واکنش ایران در برابر عراق پرداختند           بـه جمـع آ    
عمـدۀ توجـه آنهـا بـه ایـن مطلـب بود که آیا ایران براساس طرح  های قبل از         
انقـالب در برابر وقوع جنگ عمل خواهد کرد یا نه؟ برابر سند شمارۀ یک سیا               

 بازنشسته  بـه نقل از یک سرتیپ نیروی هوایی، به نام حمید شیرازی که بعداً             
ما عالقه مندیم حداکثر جزئیات را دربارۀ طرح های جنگی          ": شـد، آمـده است    

ایـران علیه عراق دریافت کنیم و بر این باوریم که تمام طرح های جنگی تهیه                
 سپس تأکید شده است که حتماً       156".شـده در زمان شاه هنوز معتبر هستند       

عراقی ها احتماالً از    . یان شوند طـرح های ایران برای دفاع در برابر حملۀ عراق ب          
کجـا و بـا چـه تجهیزاتـی حمله خواهند کرد؟ دفاع ایران و ضدحمله های آن                  

 157چگونه خواهد بود؟
پـیرو اجرای همین هدف و با احتمال درگیری نظامی میان ایران و عراق،              
فـردی به نام هاشم کامبخش، سرهنگ نیروی زمینی به عنوان منبع استخدام             

:  در تهـران خواسـته شـد تـا از ایـن منـبع اطالعات گرفته شود                 از سـیا  .  شـد  
هـرگونه اطالعاتـی که فرد مورد نظر بتواند از نیروهای مسلح عراق یا دربارۀ               "

 لطفاً مشخصات دقیق بخواهید و اگر       …تلقی ایرانی ها از عراقی ها فراهم کند         
 چگونه و چرا    ایـن فـرد تلقی ایرانیان را ارائه کرد کنجکاوی کنید که ایرانی ها             

 158".به این تحقیق و ارزیابی از عراقی ها رسیده اند
امـریکا تـالش می کرد تا ضمن جمع آوری اطالعات، بخشی از اطالعات را               

دلیل این کار، برابر مندرجات یکی از اسناد به دست . به دولت موقت ارائه کند
توجه زیادی به   آمده از سفارت امریکا آن بود تا دولت موقت دریابد که امریکا             

 159.ثبات در منطقۀ خلیج فارس دارد
چنان که جورج کیو،    . در همیـن چـارچوب، امریکا تالش های بسیاری کرد         

رئـیس ایسـتگاه سیا در تهران چند روز قبل از تصرف سفارت امریکا و پس از      
بازگشت به تهران در مالقات با وزیر خارجۀ دولت موقت، دکتر ابراهیم یزدی،             
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ا از عـراق مبنـی بـر نقـل و انـتقال نیرو و آمادگی آن کشور برای        اطالعاتـی ر  
 :دکتر یزدی در این باره می گوید. جنگ به وی می دهد

یکی، گفتند اسناد ماهواره ای ما      . امریکایـی هـا دو سـری اطالعـات به ما دادند           «
نشـان مـی دهـد کـه عراق در حال انتقال نیرو از مرز اردن به مرز ایران است و                     

. یـنکه در مـورد مـنابع گـاز ترکمنستان اطالعاتی دادند که صحیح نبود      دیگـر، ا  
دربـارۀ نقـل و انـتقال عـراق از طـریق صدا و سیمای اهواز با هلیکوپتر به بهانۀ                     

 160».فیلم برداری اقدام کردیم و دیدیم عراق آرایش نظامی گرفته است

تعیین برخـی از اظهـارات مقـام های عراقی نشان می داد که عراق در حال     
راه های دشواری در برابر ایران است تا با بن بستی سیاسی، زمینۀ اقدام نظامی               

بـه عـنوان نمونـه، سـفیر عـراق در بیروت طی مصاحبه ای با                . را فـراهم سـازد    
، یک روز قبل از تصرف سفارت       1358 آبان سال    12روزنامـه الـنهار در تاریخ       

 : شروط زیر منوط دانستامریکا، بهبود روابط ایران و عراق را به پذیرش
 . کشور2 الجزایر بین 1975تجدیدنظر در عهدنامۀ : الف
 .اعطای خودمختاری به اقلیت های کرد و بلوچ و عرب در ایران: ب
.خـروج نیروهای نظامی ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی    : ج

161 
از بـا ایـن توضـیح، مـی تـوان گفـت کـه روند مناسبات ایران و عراق پس                

ناامـیدی عـراق از تجـزیۀ خوزسـتان و تحوالت ساختار سیاسی عراق با روی                
کــارآمدن صــدام، بــه ســمت درگــیری نظامــی و جــنگ ســوق مــی خــورد و  
امریکایـی هـا نـیز همیـن اطالعات را از طریق ایستگاه سیا در ایران به دولت                  

 .موقت انتقال دادند
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 ∗تأثیر و پیامدهای تسخیر سفارت امریکا
رف سفارت امریکا به صورت کوتاه مدت و میان مدت، و در سطح             حادثـۀ تصـ   

بیـن المللـی و مـنطقه ای پیامدهای گسترده ای بر جای نهاد که همچنان ابعاد       
 .آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند

امـریکا بر اثر این حادثه تحقیر شد و مشغولیت ذهنی جیمی کارتر با این               
در عین حال، اشغال   .  کمپ دیوید شد   بحـران مـانع از تکمـیل قـرارداد صـلح          

افغانسـتان توسـط نـیروهای ارتـش شـوروی و بازتاب های آن بر منافع امریکا        
اگر تجاوز  ": کارتر در این زمینه گفت    . بـرای ایـن کشـور نگـران کنـنده بـود           

روس هـا همـراه بـا موفقیـت نهایـی باشد و آنان در این مسیر تشویق شوند و                    
غانستان حفظ کنند و کنترل خود را بر کشورهای         بتوانـند تفـوق خود را بر اف       

همجوار گسترش بدهند؛ موازنۀ ثبات استراتژیک و مسالمت آمیز تمامی جهان           
این رویه، امنیت کلیۀ کشورها، خصوصاً ایاالت متحده،        . مـتحول خواهـد شـد     

 162".متحدان و دوستان ما، را تهدید خواهد کرد
 :در افغانستان، نیز دراین باره نوشتاولیور روی، کارشناس مسائل خاورمیانه 

 بـه مـنزلۀ جهشی استراتژیک برای        1979تهـاجم شـوروی در دسـامبر سـال          «
بدین ترتیب، منازعات و تنش های منطقه ای به مقوالت          . امـپراتوری شـوروی بود    

 2جنگ افغانستان حلقۀ رابط . اسـتراتژیک در روابـط شـرق و غـرب تبدیل شد      
رویارویی شرق و غرب و موازنۀ شکننده بین     . بود نوع رابطه    2مـنطق حـاکم بـر       

                                                                 
 بررسـی پـیامدهای تصـرف سـفارت امـریکا بـا این مالحظه انجام شده است که بسیاری                    ∗

. عقـیده دارنـد کـه اگـر سفارت امریکا تصرف نمی شد جنگ ایران و عراق صورت نمی گرفت     
زیرا ابعاد تحوالت حاصل از سقوط شاه و مهم تر          این نظریه، در واقع نگرشی یک جانبه است         

از همـه تغیـیر سیاسـت هـای امریکا پس از انقالب از استراتژی حمایت به خصومت، نادیده                   
 .گرفته شده است
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 163».قدرت های متعارض منطقه ای

بعـد از اشـغال افغانستان، امریکا در سطح معادالت بین المللی و منطقه ای               
به . در برابـر رقیـب خـود در دوران جـنگ سـرد دچار چالش های اساسی شد           

ۀ خلیج فارس و   همیـن دلیل، نیروهای واکنش سریع را تشکیل داد و در منطق           
جنوب غربی آسیا فرماندهی مرکزی به وجود آورد تا مسئولیت بحران در این             
مـنطقه از حـیطۀ عملکـرد سایر ستادهای فرماندهی منطقه ای اقیانوس آرام،              

 امریکایی ها امیدوار بودند ایران      164.اقـیانوس اطلس و اروپا بیرون کشیده شود       
 حتی کارتر در مصاحبه ای      165.کنددر روش خـود در برابـر امـریکا تجدیدنظر           

بـه عقیدۀ من رهبران ایران اکنون خطری را که امنیت و            ": تلویزیونـی گفـت   
استقالل آنها را تهدید می کند به خوبی احساس می کنند و تشخیص می دهند        

 166". به صالح آنها نیست∗که ادامه انزوای بین المللی
ایرانی ها  ": تریت ژورنال گفت  برژینسکی نیز، در مصاحبه با روزنامۀ وال اس       

مـی دانـند کـه خطر واقعی برای استقالل و تمامیت ارضی آنها از طرف شمال          
 167".است نه از سوی کشور دوردستی مانند امریکا

ایـن حادثـه، نـه تـنها تشـنج مـیان ایـران و امـریکا را برطرف نکرد بلکه                     
در واقع،  . تزمیـنه هـای تـیر گـی روابـط ایـران بـا شـوروی را نیز فراهم ساخ                   

موضـع گـیری ایـران در برابـر اشغال افغانستان در کنار تصرف سفارت امریکا،             
سیاسـت خارجـی ایـران را در برابـر آزمـون جدیدی قرار داد و ماهیت آن را                   
آشـکار سـاخت و تأثـیر آن تـا امـروز در میان نخبگان سیاسی حاکم و حتی                   

 تصرف سفارت   168.گـروه هـای معمولـی فرهنگـی ـ سیاسـی ایـران رواج دارد              
 و  169.امـریکا بـه از هـم گسـیختگی روابـط ایـران و امـریکا مـنجر شـده بود                    

                                                                 
، دولت ایران آنچنان    سازمان ملل متحد، ایران و عراق     :  بـه نوشـتۀ کامـرون رهیوم در کتاب         ∗

 که انزوا را کمتر یک تنبیه و بیشتر تأییدی بر           غـرق در تحـوالت داخلی انقالب اسالمی بود        
 )50ص . (نقش تعیین کنندۀ اوضاع داخلی در جهت گیری انقالب قلمداد می کرد

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 242

 با ∗کوشش های امریکا را در زمینۀ افزایش پیوندهای نظامی، سیاسی و تجاری
 به همین دلیل امریکایی ها نتوانستند با بهره گیری          170بـن بست مواجه ساخت،    

مجـدد رابطـۀ خـود با ایران و         از تجـاوز شـوروی بـه افغانسـتان در بازسـازی             
عالوه بر این، تعهد ایران به حمایت از        . آزادسـازی گروگان هایشان موفق شوند     

مستضـعفان بـه اعالم آمادگی حمایت ایران از تمام نهضت های آزادیبخش در             
 171.سراسر جهان منجر شد

از جمله پیامدهای گسترش رویارویی ایران و امریکا در داخل کشور، روند            
به ": باری روبین در این زمینه گفته است      . ت نظام جمهوری اسالمی بود    تثبیـ 

طـور خالصه گروگان گیری با همۀ نتایج منفی آن در سطح بین المللی، از نظر           
 و مخالفت با امریکا به صورت سمبل و مظهر          ∗∗داخلـی به نفع رژیم تمام شد      

 172".قدرت و استقالل جمهوری اسالمی ایران درآمد
که تصور می شد پذیرش شاه به معنای تمرکز تالش های امریکا            نظـر به این   

بـرنامه هـا علـیه انقـالب اسـالمی است؛ لذا اگر سفارت امریکا تصرف نمی شد                  
 ساختار دو گانۀ کشور تحت تأثیر این        173.امکـان حفـظ انقالب وجود نداشت      

حادثـه قـرار گرفـت و بـه نوشـتۀ باری روبین قدرت از دست عناصر لیبرال و                   
 و شور و هیجان تازه ای در مردم برای تمرکز مبارزه علیه 174نه رو خارج شدمیا

 175.عناصر ضدانقالبی به وجود آمد

                                                                 
 محسـن مـیردامادی معـتقد اسـت کـه روابـط ایـران و امـریکا پـس از انقـالب، به دلیل                         ∗

به اشغال  سیاسـت هـای حمایت آمیز امریکا از شاه خصومت آمیز بود و همین فضای خصمانه                 
 )23، ص 5/9/1381مصاحبه با روزنامه همشهری، ( .سفارت امریکا منجر شد

 هوشنگ امیراحمدی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حادثۀ گروگان گیری هیچ چیز               ∗∗
 گروگان گیری حرکت دمکراتیک ایران را متوقف       …واقعـاً مثبتـی بـرای ایـران نداشته است         

 انه، معاونت سیاسیبولتــن رسانه هـای بیگ( .کرد
 )4 ـ 3، ص 21/1/1379واحد مرکزی خبر، 
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 :آقای هاشمی رفسنجانی در این باره گفته است
. ضـربه ای کـه ملت وارد کرد، اشغال النه جاسوسی بود که خیلی اهمیت داشت               «

 نفر بیشتر نبودند،  60شدند  آنهایی که گرفته    . شـیرازۀ جـریانات از هـم پاشـید        
یـک ساختمان کوچکی هم بیشتر تصرف نشده بود؛ اما اشکال عمده این بود که               

».یعنی ما فرماندهی، اتاق کنترل و اتاق فرمان را گرفتیم. شیرازه از هم گسیخت  
176 

 :در همین زمینه، محمدهاشم پسران نیز نوشته است
ان گیری به روحانیون کمک کرد تا       شور و اشتیاق انقالبی به دنبال بحران گروگ       «

پیش از پایان این دورۀ آرمانی، به هدف اصلی خود یعنی تثبیت اقتدارشان جامه              
) دقیقاً تا یک سال پس از سرنگونی شاه  (در خـالل ایـن مرحله       . عمـل بپوشـانند   

آنهـا بـا توسـل بـه همـه پرسی های مکرر، موفق شدند جمهوری اسالمی را بنیاد                   
» قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه تثبیت کنند3اسی خود را در   گذارنـد و قـدرت سی     

177 

مهـندس بهـزاد نـبوی، نمایـندۀ مـردم تهران در مجلس شورای اسالمی،               
بازتـاب تصـرف سـفارت امـریکا را از مـنظری دیگر، به معنای بازدارندۀ خطر                 

 و مانعی   1342 خرداد سال    15و  1332 مرداد سال    28تکـرار حـوادث بعد از       
حاکمیت استبدادی وابسته بر جامعۀ ایران مطرح کرده است؛ در          بـرای ظهور    

نتـیجه، ایـن اشـغال خط مشی موجود را تغییر داد و حرکتی انقالب جانشین                
 178.حرکتی اصالح طلبانه شد

امـام از رونـد تحـوالت داخل کشور چنین تصور می کرد که مسئلۀ اصلی،                
پذیری در داخل است   تهدیدات نظامی و محاصرۀ اقتصادی نیست؛ بلکه آسیب         

به نظر من می آید که      ":  و لـذا سـناریوی احتمالـی را چنین مطرح کردند           179
یـک نقشـه و توطـئه ای است که برای اینکه استقرار در ایران و نظم در ایران                   

 نقشه محتمل است این معنا باشد که در خارج منعکس بکنند            …پیدا نشود   
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ریختند و همۀ گروه ها در هر جا که ایران هرج و مرج است و همه به جان هم 
بـه روی یک اختالفات هست و این را اسباب دست قرار بدهند که ایران قابل                

اگر خدای . ایـن نیسـت که خودش را اداره کند، باید یکی دیگر اداره اش بکند      
نخواسته یک دخالت نظامی بخواهند بکنند، یک کودتا بخواهند بکنند، موجه           

 180".نشان بدهند به خارجی ها
امام در داخل کشور با هدایت شور و هیجان عمومی، که با تصرف سفارت              

به این  .  سویه ای را دنبال می کردند      2امـریکا مجدداً افزایش یافته بود، حرکت        
 و تمرکز قدرت و تحقق قانون اساسی،        ∗معـنا که برای برقراری نظم در داخل       

دند و در بهمن سال     زمیـنۀ برگـزاری انـتخابات ریاست جمهوری را برقرار کر          
 بـا انتخابات ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی صدر به این مقام برگزیده             1358

 در همین روند، تهدیدات نظامی امریکا و پیام هایی که به صورت آشکار    ∗∗.شد

                                                                 
برابر خاطرات  .  به دنبال تشدید بیماری قلبی از قم عازم تهران شدند          1358 امـام در سال      ∗

پیرو این جلسات، پروفسور    . دکـتر عارفـی، پزشـک امام، جلسۀ مشورتی با اطبا گذاشته شد            
 اروپا برد و با متخصصان قلب آنجا نیز         معصـومی نوارهـای قلبـی قدیـم و جدیـد امـام را به              

از قرار معلوم نوارهای قلبی در جلساتی با حضور متخصصان قلب در            . مشـورت بـه عمل آمد     
اروپـا مطـرح شـده بـود و بـه دنـبال افشـای خـبر تغییرات نوار قلبی حضرت امام در اروپا،                        

علت سکته دار فانی را      ماه دیگر به     6رادیوهـای بـیگانه مکرراً ذکر کردند که حضرت امام تا            
: امـام در بیمارستان قلب و در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری گفتند           . وداع خواهـند کـرد    

بـودن در این دنیا یا رفتن به دنیای دیگر برایم تفاوتی ندارد؛ ولی راجع به انقالب کارهایی                 "
 5/11/1358. باید انجام دهم که مانده است

 )15، ص 9/3/1377روزنامۀ جمهوری اسالمی، (
 مـارک کازیوروفسـکی، اسـتاد دانشـگاه لوئیزیانا در امریکا، در یک سخنرانی در دانشگاه           ∗∗

البته، در آن زمان    : آکسـفورد انگلیس، دربارۀ مداخلۀ امریکا در امور داخلی ایران گفته است           
ولین از جمله امریکا در حین انتخابات ا      . امـریکا فعالیت های مختلفی علیه نظام ایران داشت        

 .دورۀ ریاست جمهوری به دریادار مدنی کمک مالی رسانده بود
 )4، ص 20/8/1380روزنامۀ حیات نو، (
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هیچ وقت از نظامی    ":  سـبب شـد امام تأکید کنند       ∗و پـنهان بـیان مـی کـرد        
 زنند ما مداخلۀ نظامی می کنیم،       نترسـید، هـیچ وقت از این حرف هایی که می          

 از ایــن هــیچ نترســید؛ بلکــه آن وقــت هــم مداخلــۀ نظامــی بکنــند بــه نفــع 
 181".ماست

ایشان با هدف سازماندهی نیروهای مردمی برای مقابله با تهدیدات امریکا           
بـه تشـکیل بسـیج مـبادرت کـردند و تأکید نمودند که باید به گونه ای آماده                   

این اقدام که به تشکیل     . م بـه حمله منصرف شود     شـویم کـه دشـمن از اقـدا        
بسیج همگانی منجر شد، در واقع بخشی از ظرفیت مردمی حاصل از تحوالت             
انقـالب را در درون سازمان جدید و با هدف بازدارندگی احتمال حملۀ نظامی              
امـریکا، سـازماندهی کـرد؛ ولـی بعدها کارآمدی آن در برابر تهدیدات عراق و                

 .ر به اثبات رسیدتجاوز این کشو
 

 همسویی اقدامات عراق و امریکا علیه ایران
 و سپس   ∗∗عـراق بـه مـوازات ناکامـی در اقدامـات تجزیه طلبانه در خوزستان              

حـذف حسـن البکر از ساختار سیاسی و جایگزینی صدام حسین، برای جنگ              
فرصت حاصل از بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی در         . علـیه ایـران آمـاده مـی شد        

                                                                 
 روز پـس از گـروگان گـیری امریکایی ها، به اتفاق مشاورانم به               10":  کارتـر، بعدهـا گفـت      ∗

کمـپ دیویـد رفتـیم و از طـریق سـوئیس، سازمان ملل و آلمان برای آیت اهللا خمینی پیامی                     
انه فرستادیم و در آن خاطرنشان ساختیم که اگر گروگان ها مجروح شوند بدون استثنا     محرم

تمامـی راه هـای بازرگانـی ایران با سایر کشورهای جهان را می بندیم و اگر گروگان ها کشته                    
 ".شوند ایران هدف حملۀ مسلحانۀ ایاالت متحده قرار خواهد گرفت

 سانه های، بولتـن ر13/8/1379رادیــو امریکـا، (
 )3، ص 14/8/1379بیگانه، واحد مرکزی خبر، 

مهدی انصاری، محمد درودیان و هادی نخعی،       :  بـرای اطـالع بـیش تـر، نگـاه کنـید بـه              ∗∗
 .1375، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ اول، تهران، خرمشهر در جنگ طوالنی
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کـاهش تـوان نظامـی کشور و موقعیت مساعد بین المللی و منطقه ای،               ایـران،   
زمیـنه را برای شتاب عراق به منظور تغییر اوضاع به سود خود با تکیه بر ابزار                

فعالیـت های نظامی عراق سبب شد قبل از تصرف          . نظامـی فـراهم آورده بـود      
 مالقات با سـفارت امریکا، جورج کیو، رئیس ایستگاه سازمان سیا در ایران، در        

وزیـرخارجۀ دولـت موقت اطالعاتی را در زمینۀ آمادگی عراق برای جنگ، در              
 ∗.اختیار نامبرده قرار دهد

برابر اسناد و   . بـه تدریـج، تجـاوزات مـرزی عـراق رو بـه افـزایش گذاشت               
 بالغ بر   1358 ماهۀ اول سال     3مـدارک موجـود، تجاوزات ثبت شدۀ عراق در          

 ماهۀ  3 مورد کاهش یافت؛ ولی در       11وم به    ماهۀ د  3 مـورد بـود کـه در         14
 مورد  33 مورد افزایش یافت و در سه ماهۀ چهارم به           26سـوم همین سال به      

 در ایـن دوره، تشـدید اقدامـات عـراق به منزلۀ جنگی اعالم نشده                182.رسـید 
 برابر نظر دیپلمات های غربی صدام تصمیم خود را برای تجاوز            183.ارزیابی شد 

در همین زمان نیز، صدام . فروردین ماه اتخاذ کرده بود  / ریـل   بـه ایـران در آو     
                                                                 

ران، و اطالعات وی دربارۀ  ابراهـیم یزدی از مالقات با جورج کیو، رئیس ایستگاه سیا در ای       ∗
البته، اطالعات اولیۀ نویسنده از طریق مالقات با        . آمادگـی عـراق بـرای جـنگ سـخن گفت          

مارک کازیوروفسکی به دست آمد و ارائۀ آن به دکتر یزدی موجب توضیحات وی دربارۀ این     
نکـتۀ مهـم ایـن است که آقای یزدی خبر مالقات را یک هفته قبل از تصرف                 . مالقـات شـد   

 هفته قبل از    3": سـفارت امـریکا ذکـر کـرد؛ ولـی مـارک، به نقل از جورج  کیو، گفته است                   
اشغال سفارت، وی برای توجیه بازرگان به تهران آمد و با ابراهیم یزدی و امیرانتظام مالقات                

وی همچنین پیشنهاد کرد که     . اطالع داریم که عراق می خواهد با شما بجنگد        ": کرد و گفت  
گفت وگوی اختصاصی نویسنده با      (".انـد بـا آواکـس به ایران اطالعات برساند         امـریکا مـی تو    

البته، کازیورفسکی در یک سخنرانی در دانشگاه آکسفورد        ) 7/7/1378مـارک کازیورفسکی    
، منتشر شد خبر مالقات جورج کیو با دکتر         4، ص   20/8/1380کـه در روزنامـۀ حـیات نـو،          

کرد و به جای نام جورج کیو، از عنوان افسر عالیرتبۀ           یـزدی را بـه نقل از ابراهیم یزدی نقل           
 .سیا استفاده کرد
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اعـالم کـرد که آمادۀ جنگ با ایران است و به ایران اخطار کرد که عراق برای                  
 به نوشتۀ 184.دفاع از حاکمیت و شرف خود آمادۀ ورود به هر نوع جنگی است            

ین کردزمـن، پـس از آنکـه دولـت عراق اعالم کرد حکومتی دیگر باید جایگز               
 کشور قطعاً منازعه ای مسلحانه      2رژیـم انقالبـی ایـران شـود مشخص شد که            

اوضاع ": خبرگزاری رویتر نیز، وضعیت را چنین گزارش کرد185.خواهند داشت
 کشور پس از جنگ های 2نظامی در چند روز گذشته، وخیم ترین برخوردهای 

نی احتمال   هرالدتریـبون، چاپ امریکا، نیز با پیش بی        186". اسـت  1974سـال   
 کشور و ارزیابی وضعیت ایران، به نقل از تحلیلگران امریکایی           2جـنگ مـیان     

در حـال حاضر، ارتش ایران قادر نیست از مرزهای کشور خود دفاع             ": نوشـت 
 2کـند و در جنگـی سـخت و سنگین صرفاً می تواند چند روز و شاید یک یا                    

ث نشان می داد که  مجمـوع تحلـیل هـا از رونـد حواد          187".هفـته دوام بـیاورد    
احـتمال وقـوع جـنگ ایـران و عـراق جدی است و عراق به دلیل برتری های                   

 188.آشکار خود بر ایران به پیروزی خواهد رسید
در ایـن اوضـاع، بـا آنکـه ایـران با اعالم آماده باش نیروهای خود را به مرز                    

 ولی به دلیل تأکید بر حسن همجواری، سخنگوی شورای    189اعـزام مـی کـرد؛     
 سـاعت بحـث و مذاکره دربارۀ قطع رابطه با عراق در شورا              4انقـالب پـس از      

 190".سعی می کنیم روابط با عراق را حفظ کنیم": گفت
اقدامـات روزافـزون عـراق علـیه ایـران، بـه ارزیابـی بعـدی امریکایی ها از                   

 به نوشتۀ کیث مک لکالن، در فوریۀ        191.مناسـبات ایـران و عـراق مـنجر شد         
گ به نحو محسوسی افزایش یافت تا حدی که به گفتۀ گری             خطـر جن   1980

سـیک سـازمان هـای رسـمی دولـت ایـاالت مـتحده، کـامالً واقـف شدند که                    
 تداوم  192.مشـکالتی در آن مـرز وجـود دارد که به مرور زمان آشکار می شود               

 سـفرای خـود را به       1358ایـن رونـد موجـب شـد طرفیـن در اسـفند سـال                
 در کنار روند فزایندۀ اقدامات عراق علیه        193.ندپایتخـت هـای خـود فـرا خوان        
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 آن کشـور، پیش بینی امریکایی ها از گسترش          ∗ایـران و اعـالم مواضـع جدیـد        
بعدها، با ادامۀ اسارت گروگان ها در       . مناقشـات مـرزی نـیز حائـز اهمیـت بود          

 .ایران، سیاست امریکا در برابر ایران با تمایالت عراق همگام شد
بالفاصله پس از اشغال سفارتخانۀ امریکا، کاخ سفید به         در واشـنگتن نـیز،      

صـورت محـرمانه از رؤسـای سـتاد مشترک خواست تا امکان اجرای عملیاتی             
 194.طـراحان پنـتاگون بـرنامه ای را پیشـنهاد کردند          . سـری را بررسـی کنـند      

امریکایـی هـا بـرای این منظور حتی در اولین هفتۀ گروگان گیری، از اسرائیل                
سـازمان اطالعـات نظامی اسرائیل، پس از مطالعۀ         . مـک کـردند   درخواسـت ک  

اوضـاع ایـران از طریق وایزمن، وزیر دفاع وقت اسرائیل، به امریکا گزارش داد               
 195.هیچ راهی برای اجرای عملیات موفقیت آمیز نجات به نظر آنها نمی رسد

ۀ بـه ایـن ترتیـب، کـاخ سفید عالوه بر آنکه امید اولیه خود را برای خاتم                 
بحـران بـا کمـک بازرگان و یزدی از دست داده بود از اجرای عملیات نظامی                 

بدین معنا که . موفـق نیز ناتوان بود؛ لذا استراتژی دوگانه ای را در پیش گرفت    
ضـمن فشـار بـه ایـران و انـزوای آن از صـحنه بین المللی، به دنبال محاصرۀ                    

حتی پس از تقاضای     به همین دلیل،     196. آن بـود   ∗∗اقتصـادی ایـران و تنبـیه      

                                                                 
 الجزایر و استراداد    1975، عراقـی ها خواستار تجدیدنظر در قرارداد         1358 در پایـیز سـال       ∗

تشدید حمالت نظامی در استان های مرزی پشتوانۀ     . کلـیۀ حقـوق عراق در شط العرب شدند        
 حتی در )76، ص یاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمیتـاریخ س (. درخواسـت عراقـی ها بود   

، عراقی ها بهبود روابط با ایران را به تحقق چند شرط از جمله اعطای               1358 آبان   12تـاریخ   
 همچنین  )100، ص   کانون بحران در خلیج فارس    (. ایران موکول کردند  ! خودمختاری به اقلیت عرب   

 الجزایر شد و پیش بینی      1975سـخ قرارداد     صـدام حسـین خواسـتار ف       1358در آذر سـال     
 )47، ص جنگ ایران و عراق: درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم(. می شد عراق از این هم پیش تر رود

در اواسط دورۀ اسارت گروگان ها، :  نوشته است "لحظه سرنوشت " درو میدلتون در مقالۀ      ∗∗
مریکا وجود داشت، نقشه ای برای زمانـی کـه نگرانـی فراوانـی دربـارۀ عملکـرد هایـی علـیه ا                
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بعدها . ایران برای تشکیل جلسۀ شورای امنیت با تشکیل جلسه مخالفت نمود          
همیـن موضـوع، سـبب گالیـۀ کـورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد، از              
امـریکا شـد؛ زیـرا وی معـتقد بود این اقدام امریکا سبب شد ایرانی ها شورای                  

 197.امنیت را ابزار دست امریکا قلمداد کنند
امـریکا پـس از ناامـیدی از آزادسازی گروگان ها، با سیاست ارعاب و فشار                

 پــیش از ایــن، ســخنان ∗.سیاسـی ـ روانــی بــه طــرح هــای نظامــی روی آورد 
ــریکا و خاتمــۀ سیاســت    ــر ضــرورت تقویــت ارادۀ ام ــا تأکــید ب کیســینجر ب

ید من بر این باورم که امریکا با      ": خودکـم بینـی و بـرخورد با رژیم ایران گفت          
 وی معتقد بود پس از ضعف و عجز         ".شـرف و غرور ملی خود را به یاد بیاورد         

کارتـر در برابـر فعالیـت های عده ای از دانشجویان در تهران، تصویر امریکا در                 
 198.سرتاسر دنیا تضعیف شده است

در کـنار ایـن فشـارهای جمهوریخواهـان امـریکا، مقارن با زمان انتخابات               
کا، ستاد انتخاباتی کارتر دریافت سناتور رابرت کندی ریاست جمهوری در امری

 این  199.در انـتخابات اولـیۀ نـیویورک با اختالفات فاحشی از او جلو زده است              
مالحظـات سـبب شد تدریجاً کارتر راه حل های دیپلماتیک را کنار گذارد و به                

ه فکـر اقـدام نظامـی علیه ایران بیفتد و در نتیجه، تالش های کمیتۀ نظامی ب                
                                                                 
در این نقشه، محاصرۀ دریایی، بمباران جزیرۀ       . عملیاتـی نظامـی و انـتقام جویانه تکمیل شد         

خـارک و محل اصلی صدور نفت ایران و حملۀ هوایی به پاالیشگاه بزرگ آبادان، مطرح شده        
 )180، ص امریکا در اسارت( .بود

تا قبل از   ":  گفته است  ست خارجی امریکا و شاه    سیا مـارک کازیورفسکی، نویسندۀ کتاب       ∗
 در امـریکا همه با کودتا، جنگ و حمایت از گروه ها مخالف              1359دی   /1981ژانویـۀ سـال     

فقـط در ایـن مـدت بـه مدنـی کمـک کردند؛ ولی پس از ژانویه همه از اینکه هنوز                      . بودنـد 
 .گروگان ها آزاد نشده بودند عصبانی شدند، حتی خود من
 )7/7/1378اختصاصی با نویسنده مصاحبه (
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 200.ثمر رسید و عملیات طبس انجام گرفت
بــه گفــتۀ چارلــی بکویــت، فــرماندۀ عملــیات، و دونــالد نــاکس، عملــیات 

ژنرال جونز، در   .  برنامه ریزی شد   1358آبان  / آزادسـازی گـروگان ها از نوامبر        
همان طور که می دانید ما      ": ایـن بـاره، در جلسـۀ توجیهـی فـرماندهان گفت           

م تا وسیله ای برای نجات گروگان ها در تهران پیدا           سـخت سـرگرم کـار بوده ای       
اکنون من معتقدم که طرحی     . ما از نوامبر روی این مسئله کار کرده ایم        . کنیم

 201".حساب شده در دست داریم
ادامـۀ اسارت گروگان ها، به دلیل بی توجهی امریکا به خواسته های ایران و               

اً افکار عمومی جامعۀ امریکا را با خـودداری آنها از تحویل شاه به ایران، تدریج        
اجـرای عملیاتـی نظامـی همراه کرد و این به معنای سرخوردگی و ناتوانی از                

پاسـخ کارتر دربارۀ این     . حـل مسـئلۀ گـروگان هـا از طـریق دیپلماتـیک بـود              
من نمی خواهم به این عملیات تن بدهم، اما ما چاره  "تصـمیم،  مبنی بر اینکه       

 .وم فوق را تأیید کرد مفه202".دیگر نداریم
سـرانجام، پـس از تصـویب ضرورت اجرای عملیات نظامی برای آزادسازی            

 آوریل  11گـروگان هـا، در جلسـۀ ویـژۀ شـورای امنیـت ملی امریکا در تاریخ                  
برژینسکی، بر  .  آوریل اجرا شد   24، عملـیات در     1359 فروردیـن    22 / 1980

 203!ری به دمل بزنیم   ایـن بـاور بـود کـه زمـان آن فـرا رسیده است که نیشت                
 اتفاق  1359 اردیبهشت سال    6 ـ   5/  آوریل   25 ـ   24عملـیات، طـی روزهای      

 نفر از نیروهای ویژۀ منتخب با       90گروه شرکت کننده در این عملیات       . افـتاد 
 حمل و نقل    C ـ   130 فروند هواپیمای    6 فـروند هلیکوپتر نیروی دریایی و        8

 کیلومتر نفوذ به درون     1200 از   عملیات پس . نـیروی هوایـی را شامل می شد       
 204. کیلومتری جنوب غربی تهران در اولین اقدام لغو شد480خاک ایران در 

عملـیات بـه دلیل اشکاالت فنی در همان آغاز متوقف شد، با این حال، به         
در .  نام گرفت"طبس"علـت اسـتقرار اولـیۀ نـیروها در طبس عملیات مزبور،       
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پترهای امریکایی منجر به نابودی اسناد و       عیـن حـال بمـباران بقایـای هلیکو        
 به همین دلیل، ابعاد این عملیات و روش های اجرای ∗.مدارک بر جا مانده شد

. آن و نحوۀ انتقال گروگان ها از ایران و نقش عوامل داخلی هرگز مشخص نشد
بعدهـا، آقـای هاشـمی رفسنجانی پس از مطالعۀ پروندۀ کامل حملۀ امریکا به               

روی هم رفته به نظر می رسد، در رده های باال       ":  خود نوشت  طـبس در کـتاب    
در سـتاد ارتش و نیروی هوایی کسانی با امریکا همراه بودند، از جمله سرتیپ           
باقـری فـرماندۀ آن روز نیروی هوایی و تیمسار شادمهر رئیس ستاد آن زمان،          

ران اعمـال مشکوکی انجام داده اند مثل جمع کردن ضدهوایی های فرودگاه ته            
 205".و دستور تخریب هلیکوپترهای امریکایی مانده در طبس

اقـدام نظامـی امـریکا علـیه ایـران و شکست آن، بازتاب نسبتاً وسیعی به                 
 ماه تالش، در این اقدام نظامی با ناکامی مواجه          5کارتر، پس از    . دنبال داشت 

یت بالفاصـله وزیـر خارجۀ دولت کارتر، سایرس ونس، استعفا داد و حما            . شـد 
با ادامۀ اسارت گروگان ها امیدهای      . مـردم امریکا از کارتر به شدت تنزل یافت        

 به نوشتۀ   206.کارتر برای انتخاب مجدد، در دشت کویر ایران کامالً مدفون شد          
واشـنگتن پست، شوروی به امریکا اخطار کرد اگر علیه ایران عملیاتی نظامی             

 207.انجام دهد آنها ساکت نخواهند نشست
ران، گـرچه امـام خمینـی بارهـا دربارۀ احتمال اقدام نظامی امریکا              در ایـ  

این عملیات  . هشـدار داده بـود؛ اعـالم ایـن خبر با نوعی بهت اولیه همراه بود               
عـالوه بر اینکه ماهیت سیاست مداخله جویانۀ امریکا را در ایران اثبات کرد بر               

ی امام صحه   نگرانـی مـردم و نـیروهای انقـالب نسـبت بـه امـریکا و پیش بین                 

                                                                 
/18/7 کـیانوری در نامه ای به حجت االسالم انصاری، سرپرست سازمان زندان ها، در تاریخ                 ∗

سرلشـکر باقـری، فـرماندۀ نـیروی هوایی، که دستور بمباران هلیکوپترهای       ":  نوشـت  1365
 ".مانده در طبس را صادر کرد، از امریکایی ها دستور می گرفت

 )480298بازجویی، به شمارۀ پروندۀ دوم (
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 بـه نوشـتۀ اسـتمپل، قطـب زاده، وزیـر خارجۀ وقت، و بنی صدر،                 208.گذاشـت 
: به عنوان مثال، وزیر خارجه تنها گله کرد       . رئـیس جمهـور، بیشتر مقهور بودند      

هجوم نظامی نشان داد که ایاالت متحده به گروگان ها و مردم ایران توجهی              "
 در داخل   ∗دربارۀ تحوالت امنیتی   امـام خمینی با توجه به نگرانی         209"!نـدارد 

خطر امریکا  ": ایـران، نسـبت به افزایش تهدید امریکا هشدار دادند و فرمودند           
 امام به   210".بـه حـدی اسـت که اگر کوچک ترین غفلتی کنید نابود می شوید              

 :کارتر چنین هشدار دادند
 بزند،  اینجانـب بـه کارتر اخطار می کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه               «

کنـترل ایـن جوانان مسلمان و مبارز و غیوری که نگهبان جاسوسان جاسوسخانه     
کارتر . هسـتند بـرای مـا و دولت امکان ندارد و مسئول جان آنان شخص اوست            

باید بداند که حمله به ایران حمله به تمام بالد مسلمین است و مسلمانان جهان               
ند که حمله به ایران موجب قطع کارتر باید بدا. در ایـن امـر بـی تفـاوت نیستند      

کارتر باید بداند   . نفـت از تمـام دنیا خواهد شد و دنیا را بر ضد او بسیج می کند                
کـه ایـن عمـل احمقانـۀ او، در ملـت امـریکا چـنان اثـری خواهد گذاشت که                      

کارتر باید بداند که با این عمل بسیار        . طـرفداران او را مخالفـان او خواهد کرد        
اسـی خود را به صفر رساند و از ریاست جمهوری باید قطع             ناشـیانه حیثیـت سی    

 کارتر باید بداند که تمام ساز و برگ های مدرن جنگی که امریکا              …امید کند   
بـه ایران برای پایگاه خود در زمان شاه مخلوع داده است، اکنون موجود است و                

 211».به دست ارتش بزرگ و سایر قوای انتظامی است و بالی جان اوست

                                                                 
:  فرمودند 1359 پـس از تشدید انفجارات در جنوب کشور، امام خمینی در فروردین سال               ∗
اینان مفسدین فی االرض    ":  امام اضافه کردند   ".انفجـارات جنوب را شدیداً متأثر کرده است       "

 گونه  هسـتند چـه آنـان کـه مسـتقیماً در ایـن اعمـال شرکت می نمایند و چه آنان که این                      
 )1/1/1359، 21، ص 12، جلد صحیفۀ نور( ".جریانات را هدایت می کنند 
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مـام بـر ایـن عقـیده بود که اگر این عملیات با شکست مفتضحانه روبه رو         ا
 باری روبین نیز، در این باره       212.نمـی شـد، مـنطقه بـه آتـش کشـیده می شد             

اگـر ایـن نقشه با موفقیت انجام شده بود، سیر حوادث بعدی             ": نوشـته اسـت   
ی بزرگ   ولی این ماجرا شکستی دردناک برای کارتر و پیروزی         ∗تغییر می یافت؛  
 به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت          213".بـرای ایران بود   

موفقیـت عملـیات طـبس، جـنگ صـورت نمی گرفت؛ زیرا این عملیات همان         
 214.تأثیری را برای امریکا داشت که تصرف سفارت امریکا برای ایران داشت
به ایران  امریکایـی هـا پس از عملیات طبس در مسیر تشدید فشار نظامی              

نقشـۀ دومـی را برای آزادی گروگان ها طرح  ریزی کردند که در مرحلۀ تمرین                 
 در عین   215.بـه دلـیل اسـتفاده از همـان تاکتـیک های تالش اول متوقف شد               

حال، ضرورت رهایی گروگان ها سبب شد امریکایی ها به سایر طرح ها و ابزارها              
  به عراق و استفاده از آن       مهـم تـر از همـه، توجه امریکا        . نـیز نظـری بیفکنـند     
به نوشتۀ نیویورک تایمز برخی از مقامات وزارت خارجۀ         . کشـور علیه ایران بود    

امـریکا، بـر ایـن عقیده بودند که ایاالت متحده باید روی تنش ها و اصطکاک                 
جــاری بیــن ایــران و عــراق، بــرای دســتیابی بــه پــیوندی محکــم بــا عــراق، 

رش منابع اطالعاتی مقامات رسمی امریکا،       براساس گزا  216.سرمایه گذاری کند  
گـروه هـای مسـلح تبعـیدی از ایـران، در داخـل عـراق استقرار یافته بودند و                    
 عراقـی هـا بـه آنهـا اجـازه داده بودنـد تا برای سرنگونی دولت انقالبی آیت اهللا                    

  پس از شکست اقدام     217.خمینـی در ایـران گـروه هایـی نظامی تشکیل دهند           

                                                                 
 کـیانوری، دبیرکل حزب تودۀ ایران، در نامه ای به حجه االسالم انصاری، سرپرست سازمان                ∗

روز دوشنبۀ بعد از حملۀ ناموفق امریکایی ها به طبس، در صورت موفقیت             ": زنـدان ها نوشت   
جام گیرد و رهبری آن با خادم بود که پسرش، وزیر کابینۀ بختیار             توطـئه، قـرار بود کودتا ان      

 )480298پرونده دوم، به شمارۀ ( ".بود
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امریکایی ها براساس این اصل    ":  ایران، نیویورک تایمز نوشت    نظامـی امریکا در   
قدیمـی کـه دشـمن دشـمن مـن، دوست من است ممکن است از توهین ها،                  
تـیراندازی هـای مرزی و احتماالً عملیات تروریستی عراق علیه ایران احساس             

 درجایی دیگر از این مقاله، به اظهارات برژینسکی اشاره شده           ".رضـایت کنند  
مـا احسـاس مـی کنـیم عـراق مـایل است مستقل باشد و خطری                 " بـود کـه   

ما معتقدیم که باید کینه ورزی و مخالفت از روابط          . خلیج فارس را تهدید نکند    
 218.امریکا و عراق کنار زده شود

اظهـارات برژینســکی و ســایر مقامــات امریکایــی، معــرف رویکــرد جدیــد  
فتۀ گری سیک، پس از     به گ . مـنطقه ای و تعییـن نقـش و جایگـاه عـراق بود             

سـقوط شـاه، امـریکا از نظـر اسـتراتژیکی هـیچ گونـه شبکۀ ایمنی نداشت و                  
در نتیجه، ناچار شد حضور امنیتی خود را مجدداً بازسازی . بی حفاظ مانده بود

کـند و بـا تالش های ایران، که سعی داشت انقالب خود را به آن سوی مرزها                  
ون، رئیس جمهور پیشین امریکا، در       نیکس 219.صـادر کـند، بـه مقابلـه برخیزد        

تنها سؤالی که   ": چـارچوب همین مالحظه این پرسش را مطرح کرده بود که          
) در خلیج فارس (بـرای همگـان مطرح است این است که کدام کشور می تواند              

 دولـت تـندروی عـراق، در حال حاضر قوی ترین            …جانشـین ایـران بشـود؟       
د و ایاالت متحدۀ امریکا دالیل کافی،     نیروی نظامی خلیج فارس به شمار می رو       

 220.قوی و منطقی زیادی برای بهبود روابط با عراق دارد
نیکسون قبل از جنگ، با تأکید بر نقش عراق برای منافع امریکا و ضرورت         

کشور عراق، در منطقۀ خلیج فارس از اولویتی        ": رابطـه بـا ایـن کشـور، نوشت        
مطلقه و تندروی عراق ضدامریکایی     سیاسـی بـرخوردار اسـت و با اینکه رژیم           

است؛ به هیچ وجه تحمل حضور روس ها را نیز، در منطقۀ خلیج فارس نداشته               
اسـت و در نتـیجه امکـان تجدیدنظر در خط مشی و موضع گذشته این کشور            

 221".وجود دارد
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در ایـن بـاره تیمرمـن معـتقد است که تمایالت دوستانۀ امریکا نسبت به                
 بـه بعد آغاز شد زیرا برژینسکی، صدام را نیروی           1980عـراق از اوایـل سـال        

مـتعادل کنـندۀ آیـت اهللا خمینی و قدرتی تلقی می کرد که مانع توسعه طلبی                 
 به نوشتۀ نیویورک تایمز، این احتمال وجود        222.شوروی در منطقه خواهد بود    

 داشت که چشم انداز جنگ با کشوری نیرومند، مانند عراق، ایران را وادار سازد
عالوه بر این، امریکایی ها طرح های دیگری . تا در سیاست خود تجدیدنظر کند 

چون تخلیۀ نیروی نظامی در حوالی مراکز نگهداری گروگان ها، مین گذاری در   
 223.مبادی صدور نفت یا بمباران پاالیشگاه های ایران را نیز بررسی کردند

لیه ایران را چنین    وزیـر خارجـۀ امـریکا، ادموند ماسکی، سیاست امریکا ع          
اضمحالل و از هم پاشیدگی داخلی ایران، از هم پاشیدگی اقتصاد ": اعالم کرد

 : برژینسکی نیز، اظهار داشت224". آن کشور∗ایران و تهاجم به مرزهای
امـریکا قادر است تمام کوشش های الزم را به عمل آورد و تمام وسایل الزم را                 «

 225».ول نظریات خود وادار سازددر اختیار گیرد تا ایران را به قب

به نوشتۀ . دولت عراق از تغییر سیاست امریکا نسبت به عراق استقبال کرد
صدام معتقد  . تیمرمـن، دالیل صدام با دالیل مشاوران کارتر کامالً فرق داشت          

 بـود کـه اگـر امـریکا بـپذیرد کـه عـراق مـی توانـد ایـران تندرو و بنیادگرا را                 

                                                                 
 آقـای هاشمی رفسنجانی، در مراسم گرامیداشت روز ارتش دربارۀ تحوالت انقالب اسالمی              ∗

 3دنـیای اسـتکباری، پیش از سقوط رژیم طاغوت برای حفظ منافع خود در ایران                ": گفـت 
بـرنامۀ نخست، این بود که اگر امکان بود از درون کشور افرادی را بر مسند                .  داشـت  بـرنامه 

دوم، کودتـا و در نهایـت، تجهـیز یکـی از همسـایگان برای حمله به ایران و                   . قـدرت نشـاند   
بـرنامه سـوم، تجهیز یکی از همسایگان بود که در آن روزها اولویت را به                . سـرکوب انقـالب   

 ".عراق دادند
 )2 و 1، ص 1376/ فروردین  / 30جمهوری اسالمی، شنبه روزنامۀ (

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 256

 خواهــد شــد و بــه هــدف هــای ∗بول دنــیای عـرب کنـترل کــند او رهــبر مقــ 
 در عین حال، صدام تردیدی نداشت که در         226.جـاه طلـبانه اش خواهـد رسید       

صـورت حملۀ عراق به ایران ایاالت متحده از اقدام جنگی وی حمایت خواهد              
بـه اعـتقاد صدام، برکناری آیت اهللا خمینی، آشکارا به سود امریکا بود و               . کـرد 

 227. بسیاری از زمینه ها منافع مشترک داشتندامریکا و عراق در
تشـدید مواضع و اقدامات امریکا علیه ایران، نظیر بررسی احتمال عملیات            

 در کنار 228نظامـی از قبـیل محاصرۀ دریایی و هوایی ایران و جنگ در بیابان،      
 مبنی بر آمادگی برای حل کلیه       1359 فروردین   18اظهـارات صدام در تاریخ      

 امریکا با   ∗∗ و سپس، اعالم قطع رابطۀ     229 ایران با استفاده از زور     اخـتالفات بـا   
، نشانۀ آشکار   1359 فروردین   19ایـران و محاصـره اقتصـادی ایران در تاریخ           

تالقـی مـنافع امریکا و عراق و نقطۀ  آغاز روند جدید تشدید فشار و سرانجام،                 
 .تجاوز عراق به ایران بود

 
                                                                 

 صدام طی مصاحبه ای مطبوعاتی اعالم کرد که عراق اصول منشور 1358 در بهمـن سـال    ∗
ملـی را مبیـن چـارچوب کلـی روابط کشورهای خلیج فارس برای تأمین امنیت خلیج فارس                  

ر حقوق اعراب مبنی بر     صـدام طی همین منشور، مسئلۀ ایران را طرح کرد و ب           . اعـالم کـرد   
رفتارهای جدید ) 68، ص ستیز با صلح . (عقـب نشـینی ایـران از جزایـر سـه گانه تأکید کرد             

عراقی ها امیدوار بودند با تشدید ضدیت با . عـراق، معـرف نقش جدید آن در جهان عرب بود   
 در ایـران، تأکـید بـر موضـوع جزایـر و برخورداری از حمایت امریکا بتوانند موقعیت خود را                

 .جهان عرب تثبیت کنند
دیکـس بـر ایـن بـاور اسـت که با وجود قطع رابطۀ امریکا با ایران، مأموران                   .  تومـاس ام   ∗∗

امریکایـی، از جملـه عوامل اطالعاتی امریکا، با بنی صدر، رئیس جمهور جدید ایران، و صادق                 
یگران ارتباط  قطـب زاده، وزیـر خارجـۀ او در تماس بودند و امریکا همچنان با میانجیگری د                

 .خود را با نمایندگی های مختلف جمهوری اسالمی ایران حفظ کرده بود
 )75، ص ایران و امریکا: سیاست قدرت و فرهنگ سیاسی(
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 شمارش معکوس برای آغاز جنگ
نون، دیدگاه های متفاوتی از نقش و تأثیر حوادث و عوامل مختلف در وقوع              تاک

 امـا اطمیـنان از ایـنکه چه حادثه ای نقطۀ آغاز             ∗جـنگ مطـرح شـده اسـت؛       
 20شـمارش معکوس برای جنگ بوده، تا اندازه ای دشوار است؛ زیرا در فاصلۀ      

مواره مـاه پـس از پـیروزی انقـالب تـا شروع جنگ، مناسبات ایران و عراق ه                 
لذا تعیین یک . بحرانـی بود و در برخی مواقع نیز، در حالت جنگی قرار داشت     

 .نقطۀ زمانی یا تأکید بر حادثه ای خاص به راحتی امکان پذیر نیست
در ایـن بررسی، فرض اصلی این است که گرچه امریکا و عراق هر یک در                

 مواضع آنها علیه    برابـر ایـران دالیـل و انگـیزه های متفاوتی داشته اند؛ تدریجاً             
ایـران همسـو شـد و تالقی این همسویی و تجلی آن در حوادث و رخدادهای                 
سیاسـی، نظامـی و امنیتـی، در واقع نقطۀ آغاز شمارش معکوس برای شروع                

امریکایی ها پس از بن بست در حل مسئلۀ گروگان ها به تدریج در              . جـنگ بود  
بالفاصله پس از تصرف    مسـیر اقـدام نظامـی قـرار گرفتـند و تمهیدات آن را               

سـفارت امـریکا فـراهم سـاختند؛ ولـی بـا شکست عملیات نظامی آزادسازی                
 .گروگان ها در طبس، به توان و انگیزۀ عراق برای اقدام علیه ایران روی آوردند

 دوره، اقداماتی را انجام دادند که مبین ارادۀ آنها برای آغاز            2عراقـی ها در     
 بود که تشدید اقدامات     1358، پایـیز سال      دوره اول، در واقـع     ∗∗.جـنگ بـود   

                                                                 
 و دربارۀ جنگ "بررسی نظریه های وقوع جنگ در ابعاد نظری  " در فصـل اول تحت عنوان        ∗

 .ایران و عراق نظریات موجود بررسی شد
رایی، از افسران اطالعاتی عراق، دربارۀ آمادگی این کشور برای جنگ            سرلشکر وفیق سام   ∗∗

از یک  . در زمینۀ برنامه ریزی برای جنگ مشکلی وجود نداشت        : در کـتاب خـود نوشته است      
سـال گذشته طرح های الزم، با تمام جزئیات تهیه شده بود و به صورت مستمر مرور می شد                   

 توضیح به نظر می رسد پس از روی کار آمدن پـس از ایـن   ) 53، ص   ویرانـی دروازه  شـرقی     (
 .، عراق برای جنگ، طرح های الزم را تهیه کرده بود1358صدام در تابستان سال 
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عـراق، نگرانی امریکایی ها را برانگیخت و باعث شد آنها، دربارۀ آمادگی عراق،              
در این زمان، هنوز هیچ گونه اقدامی برای تصرف         . اطالعاتـی بـه ایـران بدهند      

سـفارت امریکا صورت نگرفته بود و این حادثه در واقع باعث شد اقدام نظامی               
ــراق علــ  ــتد  ع ــیر بیف ــه تأخ ــران ب ــتخابات   . یه ای ــزاری ان ــا برگ دورۀ دوم ب

رئـیس جمهـوری در ایـران و انـتخاب بنـی صدر، به عنوان اولین رئیس جمهور                  
در این مرحلۀ عراقی ها نگران بودند که        .  آغاز شد  1358ایـران، در بهمن سال      

بـا اقـدام رئـیس جمهـوری، مسئلۀ گروگان ها حل شود و پیوندی جدید میان                 
ان و امـریکا برقـرار گـردد و در نتـیجه احتمال اولویت عراق در منطقه به                 ایـر 

بـر پایـۀ همیـن مالحظـات، اقدامـات نظامی عراق در اسفند و               . خطـر بیفـتد   
.  تشـدید شـد و دولت جدید تحت فشار قرار گرفت           1359 ـ   1358فروردیـن   

 .وضعیت جدید برای امریکایی ها به مثابۀ فرصتی ارزیابی شد
مریکا با ایران و اعالم تحریم اقتصادی و سپس اقدام نظامی           قطـع رابطـۀ ا    

آنـان، عراقـی هـا را بـر آن داشـت تا با سیاست های امریکا، علیه ایران همگام                    
در تداوم این وضعیت، زمینه های افزایش همکاری عراق و امریکا فراهم            . شوند
یار  بس 1358در ایـن ضـمن، مالقات برژینسکی با صدام در تیرماه سال             . شـد 

 ∗مجلـۀ فـیگارو، چاپ فرانسه، دربارۀ گزارش این مالقات         . حائـز اهمیـت بـود     
، زمانی آغاز شد    1359تیرماه  / جـنگ ایران و عراق از ژوئن گذشته         ": نوشـت 

کـه برژینسـکی در سفر به اردن، در مرز اردن و عراق با شخص صدام مالقات                 
امر را تفهیم کرد کـرد و قول داد که از صدام حسین کامالً حمایت کند و این      

و احتماالً برقراری یک    ) اروند(کـه امـریکا با آرزوی عراق در زمینۀ شط العرب            
                                                                 

 خـبر ایـن مالقـات بـرای نخسـتین بار پس از سفر طارق عزیز به فرانسه در مجلۀ فیگارو                ∗
ران سبب شد   ظاهـراً تغیـیر مواضـع و رفـتار امـریکا پس از تهاجم عراق به ای                . منتشـر شـد   

 .عراقی ها گالیه مندی خود را با انتشار این خبر آشکار کنند
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جمهـوری عربسـتان در ایـن مـنطقه مخالفـت نخواهـد کـرد و باالخره کلیۀ                  
 230".اقدامات به جنگ عراق علیه ایران منجر شد

لجزایر  ا 1975براساس این گزارش، امریکا موافقت خود را با تغییر قرارداد           
و حاکمیـت عـراق بر رودخانۀ اروند و تجزیۀ خوزستان اعالم کرد و همین امر           

در این گزارش، دربارۀ    . انگـیزه هـای عـراق را بـرای ورود به جنگ افزایش داد             
پیش بینی ها چنین بود که اگر بغداد پیروز         ": دسـتاوردهای امـریکا نوشته شد     

می ایران از میان می رود و       بشـود ایران بی ثبات می شود و رژیم جمهوری اسال          
دولتـی طـرفدار غـرب جای آن به قدرت می رسد و در صورت شکست عراق،                 

 231".امریکا می تواند خود را حامی و مدافع ایران قلمداد کند
بـه طـور کلـی، نتـیجه نهایی این سیاست برای امریکا، بازگشت مجدد به                

کتاب خود گزارش   تیمرمن، در   . ایـران و اسـتقرار دولتـی طـرفدار غـرب بـود            
مالقات صدام و برژینسکی را به نقل از روزنامۀ نیویورک تایمز، چاپ امریکا، به              

 1980مالقات در هفتۀ اول ژوئیۀ سال       ": ایـن ترتیـب توضـیح داده اسـت که         
به نوشتۀ این روزنامه هدف از این دیدار بحث و مذاکره درباره            . صـورت گرفت  

و عراق و مخالفت با سیاست های ایران        راه هـای هماهنگـی فعالیت های امریکا         
در این صورت باید گفت     ":  او، در پایـان نتیجه گیری کرده است که         232".بـود 

 این دیدار، در بغداد چراغ سبز 233.اجـالس در حکم شورایی جنگی بوده است       
 تیمرمن، سپس به نقل از      234".امـریکا بـه عراق برای جنگ با ایران تلقی شد          

شکی نبود که قلب برژینسکی برای کدام طرف        " :گـری سـیک نوشـته اسـت       
مـی تپید؛ انقالب اسالمی منافع امریکا در منطقه را تهدید می کرد و یک عراق           
. قدرتمند می توانست جلوی آرزوهای توسعه طلبانۀ آیت اهللا خمینی را سد کند            

برژینسـکی، عمـالً این تلقی را در صدام به وجود آورد که امریکا برای تهاجم                
ـ   چون، هیچ چراغ قرمز آشکاری در زمینۀ       . ه ایـران چـراغ سبز داده است       آن ب

 235".تهاجم، به صدام نشان داده نشد
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 بر دامنۀ اقدامات خود     ∗عـراق، بر پایۀ ادراکی که از وضعیت جدید داشت،         
علـیه ایران افزود و مواضعی را اتخاذ کرد که نشان می داد آن کشور در مسیر                 

صدام، بعدها در توضیح پیرامون تغییر      . کندبـدون بازگشـت جنگ حرکت می        
 و تعیین اولویت    1977اولویـت تهدیـدات عـراق با اشاره به عقایدش در سال             

 4به یاد دارم که     ": تهدیـد اسـرائیل و ایـران با تأکید بر اولویت اسرائیل گفت            
اول، ایران و بعد،    . فقط تقدم و تأخر را تصحیح کنید      : ماه پیش از جنگ گفتم    

 236".اسرائیل
مواضع عراقی ها در حمایت از تحرکات ضدانقالبی و تجزیه طلبانه در داخل          

شاه مشکالت  ": طـارق عزیـز، معـتقد بـود کـه         . ایـران تدریجـاً افـزایش یافـت       
امام خمینی می گوید که اسالم راه حل        . اقلیـت هـای ملی را حل و فصل نکرد         

ایۀ این سخن    برپ ".ایـن مسـئله اسـت؛ امـا او نـیز کـاری انجـام نخواهـد داد                 
طـارق عزیـز مـی تـوان نتـیجه گرفت که او به بلوچستان، خوزستان و احتماالً                  
آذربایجان و کردستان، به  چشم مناطقی می نگرد که از حاکمیت اقلیت فارس              

 اعالم کرد   238 صـدام، ضـمن درود، بـه خلق مبارز عربستان          237.جـدا هسـتند   
اهواز قرار گیرد، جایی که     عراق خود را موظف می بیند که در کنار مردم عرب            

یــک عــرب در مــنطقه ای نفــت خــیز زندگــی مــی کــند و بــرای رســیدن بــه  
 طه یاسین رمضان، قائم مقام نخست وزیر عراق، با          239.خودمخـتاری می جنگد   

اشاره به بازپس گیری جزایر سه گانه از اعطای حقوق ملت عرب در عربستان و               
 صدام به هنگام سخنرانی     240.ت الجزایر سخن گف   1975تجدیدنظر در قرارداد    

                                                                 
 مجلـۀ فاریـن آفـرز، چـاپ امـریکا، دربـارۀ برداشـت عـراق از کوشـش امریکا برای نجات            ∗

عراقی ها از این اقدام چنین برداشت کردند که امریکا بار دیگر به             ": گـروگان هـا نوشته است     
 ". علیه ایران دست خواهد زداقدام نظامی به مراتب بزرگ تری

 )17/10/1359 ـ 16، رادیو امریکا، 294خبرگزاری پارس، شمارۀ (
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 کیلومتری شمال بغداد، که بیشتر مردم آن        400در منطقه خلیخاب، واقع در      
قلع و قمع برادران کردمان ادامه دارد ولی روزی         ": کـرد زبـان، هسـتند گفت      

) امام(خواهـد رسـید کـه بـرادران کـرد و عرب ما در عربستان از قلع و قمع                    
 نعیم حداد، رئیس    241". و صلح زندگی کنند    خمینی رهایی یابند و در آرامش     

وقـت مجلـس ملـی عراق، نیز ضمن تکرار سخنان سایر مقامات رسمی عراق               
 سعدون حمادی،   242".میانجـیگری میان ایران و عراق را نمی پذیریم        ": گفـت 

اوالً، ":  شرط تعیین کرد   2وزیـر خارجۀ وقت عراق، برای بهبود رابطه با ایران           
 غیرمستقیم ایران در مسائل کشورهای عربی، منظور        عـدم دخالـت مستقیم و     

ثانیاً ایران واقعاً کشوری    . من تنها عراق نیست؛ بلکه کل کشورهای عربی است        
چرا که،  . یعنی زیر نفوذ سیاسی بلوک های جهان قرار نگیرد        . غیرمـتعهد باشد  

در غـیر ایـن صـورت، نفـوذ و سـلطۀ ایـن قـدرت هـا را به مرزهای ما نزدیک           
 244".می کند

واشـنگتن پسـت، بـه نقل از نعیم حداد، دربارۀ تغییر اوضاع میان ایران و                
در صورت بروز جنگی جدی، ما درسی به نیروهای مسلح ایران           ": عراق نوشت 

 وی ضمن تکذیب گزارش تحرکات      ".خواهـیم داد کـه هرگـز فـراموش نکنند         
ان نیست  ارتش ایران حتی قادر به کنترل وقایع داخل ایر        ": نظامی عراق گفت  

حداد . و ایرانـی هـا اصـوالً ظرفیـت و شایسـتگی یـک آمادگـی ویژه را ندارند                  
عراق تمامی ": همچنین دربارۀ کمک به جریان های تجزیه طلب در ایران گفت          

فقط برای  ) که احتماالً شامل پول، اسلحه و مهمات می شود        (ایـن کمـک ها را       
 عدنان خیراهللا،   244".کسـب خودمختاری در اختیار این اقلیت ها گذاشته است         

 زرهی عراق ضمن اشاره به      10وزیـر دفاع عراق، نیز به هنگام بازدید از لشکر           
ما ایرانی ها را زیر پاهایمان له  ": حـوادث و تحـوالت خطـیر قریب الوقوع گفت   

 245".خواهیم کرد
در مجموع، تحرکات نظامی عراق با تشدید مواضع سیاسی و تبلیغاتی این            
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 در  1358به این ترتیب تجاوزات مرزی عراق که در سال          . تکشور افزایش یاف  
 مورد افزایش 142 به 1359 مورد بود تنها در سه ماهۀ اول سال     84مجمـوع   

 246.یافت
 

 آمادگی عراق برای جنگ
، نشان داد که با وجود باقیماندۀ عناصر وابسته     ∗شکسـت کودتـای نظامی نوژه     

یکا و غرب و عراق از آنها، امکان        بـه رژیم شاه در ساختار جامعه و حمایت امر         
بـراندازی نظـام جمهـوری اسـالمی بـا تکیه بر نیروهای مخالف انقالب وجود                

 بر همین اساس، کردزمن معتقد است که شکست کودتای نوژه یکی            247.ندارد
 248.از دالیـل تصـمیم گـیری عـراق مبنی بر آغاز تهاجم آشکار به ایران است                 

 ماه، مواضع و    2نوژه تا شروع جنگ، بیش از       عـراق در فاصـلۀ زمانـی کودتای         
اقدامـات مهمـی را بـه مـنظور آمادگـی بـرای جـنگ در زمینه های نظامی و                    

 . دیپلماتیک انجام داد
تفـاوت تـالش های جدید عراق علیه ایران، با گذشته در این موضوع است               

 از  که بنابر نظر برخی از تحلیلگران، اگر در گذشته منشأ اقدامات عراق نگرانی            
 1359صـدور انقـالب ایران به عراق بود، در دوره جدید، به ویژه در نیمۀ سال                 

وضـعیت سیاسـی ـ اجتماعی ایران در بدترین حالت قرار داشت؛ زیرا با وجود              
آنکـه بنـی صـدر، رئـیس جمهـور قانونـی کشـور بـود و این موضوع به معنای                     

چوب اصول  قانونمـندی و اسـتقرار نهادهـای نظـام جمهـوری اسالمی در چار             

                                                                 
، با نقش محوری بختیار و با ترکیبی از عناصر طرفدار           1359 کودتای نوژه، در تیرماه سال       ∗

رژیـم شاه و مخالفین جمهوری اسالمی و با حمایت امریکا، عراق و برخی کشورهای منطقه                
شکست عملیات کودتای نوژه و ناامیدی امریکا از آن اقدامات عراقی ها            . را شد طراحـی و اجـ    

 .برای تجاوز به ایران منجر شد
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قانون اساسی بود؛ ولی دامنۀ مناقشات در رأس ساختار سیاسی کشور تشدید            
شـد و همین اختالف نظرها، امکان تصمیم گیری در سطح استراتژیک را برای             

با کشف  . حـل و فصـل مسـائل اساسـی کشـور بـا چـالش روبه رو ساخته بود                  
روی زمینی و   کودتای نوژه و عناصر آن در بخش های مختلف نیروی هوایی، نی           

هوانیروز، روشن شد که برای تحولی اساسی در ارتش و ایجاد قدرت دفاعی و              
بسیج نیز، با وجود    . بـازدارنده، بـه تـالش و سـرمایه گـذاری و زمان نیاز است              

. حمایـت های امام به دلیل اختالفات و سایر مشکالت هویت نظامی پیدا نکرد             
ب و تداوم آن به شکل دیگری       همچنیـن، رکود حاصل از اعتصاب قبل از انقال        

از نظر شرایط . پـس از انقـالب بنیۀ اقتصادی کشور را کامالً تضعیف کرده بود          
هر چند افکار عمومی در جهان      . بیـن المللـی نـیز، اوضـاع بـه سود ایران نبود            

اسـالم بـه سـود ایـران بـود؛ ولـی انقالب با مشخصۀ دینی و مردمی و سپس                    
ا و تصرف سفارت این کشور، موقعیت بین المللی         مقابله با قدرت و اقتدار امریک     

در این . ایـران را در سـطح بازیگـران و سـاختار بیـن المللـی ضعیف کرده بود               
اوضـاع، مخالفـان ایرانـی در داخـل و خارج کشور، تحت حمایت و پشتیبانی                
امـریکا، غــرب، کشــورهای مــنطقه و عـراق بــرای تضــعیف و بــراندازی نظــام   

حال با این توضیح، دولت عراق آیا بر        .  کردند جمهـوری اسـالمی شـورش مـی       
پایۀ نگرانی از صدور انقالب اسالمی ایران به عراق فعالیت هایش را علیه ایران              

یـا صـرفاً بـر پایـه فرصـت حاصل از تضعیف موقعیت سیاسی،               . گسـترش داد  
نظامی و بین المللی ایران و همسو با امریکا علیه ایران عمل کرد؟ پاسخ به این 

 مـی توانـد مـیزان صحت و استحکام این نظریه را روشن سازد که آیا                 پرسـش 
رفـتار ایران موجب تحریک عراق و تجاوز به ایران شد یا اینکه عراق با اهداف                

و همچنین، با توجه به انگیزۀ      . خـاص و استفاده از فرصت، به ایران تجاوز کرد         
لوگیری از وقوع  کشور و اوضاع، منطقه آیا امکان ج2عراق و وضعیت حاکم بر 

 جنگ وجود داشت؟
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 اقدامات نظامی
دولت . تـالش عـراق بـه جهـت آمادگی برای جنگ در چند زمینه آشکار بود               

عـراق، بالفاصـله پس از پیروزی انقالب، با تشکیل کمیته ای، مطالعات الزم را               
 و ضـمن جمـع آوری اطالعات و برگزاری مانور و مرور آن آمادگی               ∗انجـام داد  

بازدید فرماندهان و مسئوالن عراقی از یگان های نظامی         . بـی کرد  خـود را ارزیا   
حتی صدام نیز، به گفتۀ یکی از فرماندهان، از محل تیپ عراقی            . افزایش یافت 

در همــان زمــان یکــی از . مســتقر در پاســگاه قتیــبه از مــنطقه بــازدید کــرد
قصر شیرین  ": همـراهانش در پاسـخ بـه سـؤال وی دربـارۀ نـام منطقه، گفت               

 ".در آینده ای نزدیک آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد          ":  صدام گفت  ".تاس
 249. عـراق بـه طـرف قصرشـیرین حملـه کرد           6پـس از ایـن بـازدید، لشـکر          

به نوشتۀ نیویورک تایمز، . همچنین، عراق تدریجاً به جابه جایی نیرو اقدام کرد
 مرز ایران    هزار سرباز عراقی در طول     50بـه نقـل از مـنابع دیپلماتیک عرب،          

 250.گرد آمدند، که عمدۀ این تجمع نیرو در نواحی خوزستان بود

                                                                 
پس از گذشت :  سرلشـکر وفـیق سامرایی، افسر اطالعاتی عراق، در این زمینه نوشته است        ∗

ه، به  معلوم شد که کمیته ای عالی رتب      . چند روز به ادارۀ عملیات ستاد ارتش فراخوانده شدم        
منظور ایجاد مطالعات الزم برای تهیۀ طرح های پدافندی یا آفندی، در صورت بحرانی شدن               

در این کمیته، که کمیتۀ مطالعات خوانده می شد،         . اوضـاع یـا بروز جنگ تشکیل شده است        
سـرتیپ سـتاد عـبدالجواد ذالـنون، سـرتیپ سـتاد شاکر وجراالماراه، سرهنگ ستاد محمد                 

تاد عبدالکریم العیثاوی، سرهنگ ستاد نبیل خلیل سعید و سرهنگ          عـبدالقادر، سـرهنگ س    
ایــنان کــه از افســران برگــزیده، عــالم و  . ســتاد امجــد حســن الزهــیری، حضــور داشــتند 

فـارغ التحصـیل جـنگ بودند، چندین ماه پیاپی با پشتکار بسیار، به بررسی اسرائیل و ایران                  
ایران، اعم از آن که آفندی باشد یا پدافندی،         برنامه ریزی برای رویارویی نظامی با       . پرداختند

ما اطالعات خوب و کاملی راجع به ایران در اختیار      . از جملـه وظـایف اصـلی این کمیته بود         
اوضاع سیاسی، پراکندگی جمعیتی و     : این اطالعات در مسائل زیر بود     . این کمیته قرار دادیم   

 اطالعاتی، اوضاع اقتصادی و     بـه ویـژه قومیـت هـای مخـتلف ایـران، سـرویس های امنیتی و                
 )40 ـ 39، ص ویرانی دروازه شرقی( .وضعیت نیروهای مسلح  
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وفیق  سامرایی در    . عـراق از پشـتوانه ارزی بسیار زیادی نیز، برخوردار بود          
 پیش از جنگ در زمانی که خزانۀ ایران کامالً تهی ": ایـن زمیـنه گفـته است      

که مبلغ آن به    . ودیمبـود مـا از سـپرده هـای نقدی و ارزی فراوانی برخوردار ب              
 251". میلیارد دالر می رسید30بیش از 

دربـارۀ توانایی های عمدۀ عراق، کردزمن به چند موضوع اشاره می کند که              
 :نشان می دهد عراق در این زمینه ها بر ایران برتری داشت

 . ثبات سیاسی، نظامی بیشتر در خالل دورۀ پیش از جنگ-1
 . آغاز شد1970همسایه که از اواسط دهۀ  روابط دوستانه با کشورهای -2
 دسترسـی مداوم به منابع متعدد جنگ افزارهای مدرن و پیشرفته ترین             -3

 .سیستم های تسلیحاتی ساخت فرانسه یا شوروی
 . ذخایر عظیم مالی و اعتبار باال برای آغاز جنگ-4
 تحولـی نسـبتاً بالـنده همـراه با رشد تدریجی استانداردهای زندگی و               -5

 252.بود اقتصادبه
بـر پایـه همیـن مالحظات، تمامی ناظران و کارشناسان از برتری عراق بر               
ایـران سـخن می گفتند و پیش بینی می کردند که اگر اصطکاک فزایندۀ میان                
ایـران و عـراق به جنگ بینجامد عراقی ها نسبت به ایرانی ها از آمادگی بسیار                 

ریان نیز، صدام را متقاعد ساخت   اطالعات فرا  253.بهـتری بهـره مند خواهد بود      
که ضربات سخت هوایی به هدف های مشخص با یک حمله وسیع زرهی برای              
به زانو درآوردن ارتش ایران کافی خواهد بود و حتی ممکن است به فروپاشی              

 254.حکومت انقالبی ایران نیز بینجامد
زات عراقـی هـا، بـا چنیـن اعـتمادی به برتری خود بر ایران بر دامنۀ تجاو                 

، این تجاوزات به    1359 ماهۀ دوم سال     3مرزی خود افزودند چنان که تنها در        
 طارق عزیز، دربارۀ وضعیت دولت ایران اظهار        255. مـورد بـالغ شـده بـود        410
 :داشت
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دولـت هـیچ کشـوری در جهـان قـادر نیسـت بـدون داشتن یک ارتش قوی،                   «
لی و تدارک تسلیحاتی    متحدینی در محافل بین المللی، اقتصادی مطلوب، منابع ما        

».جمهوری اسالمی ایران هیچ یک از این امتیازات را ندارد   . بـه جنگ اقدام کند    
256 

لطیف جاسم، وزیر فرهنگ و اطالعات عراق، بر پایه همین احساس برتری            
و ارادۀ جـنگ، در مـیان روزنامـه نگـاران لبنانی در پاسخ به اختالفات دیرینۀ                 

اختالفات شدیدتر هم خواهد شد، تالش های       این  ": کشـور ایران و عراق گفت     
 257".فعلی تا زمانی که در ایران دولتی روی کار آید، ادامه خواهد یافت

صـدام نـیز، بر پایۀ این تمایالت به تغییر دولت ایران، در جمع خبرنگاران               
ما با  ": رسـماً حمایـت خود را از گروه های ضدانقالب و تجزیه طلب اعالم کرد              

ابـط بـدی داریـم، بنابرایـن انـتظار نداشته باشید اگر یکی از               دولـت ایـران رو    
] با ما [معارضـان و یـا مخالفـان ایـن رژیم اعالم دارد که در مخالفت با ایران،                  

به همگی سالم می گوییم و دست رد به         . همصداست به او جواب منفی بدهیم     
 258".سینه اش نمی گذاریم؛ بلکه به سالمش پاسخ می گوییم

انوری، پـیرو همیـن سیاست، صدام، برای ایجاد دولتی در           بـه نوشـتۀ کـی     
جـنوب ایـران، رئـیس سـازمان امنیـت خود را به پاریس فرستاد و از بختیار                  

بختیار و . دعـوت کـرد کـه بـه بغـداد بـیاید و او با شاپور بختیار به بغداد آمد            
  قرار گذاشتند که پس از اشغال اهواز و آبادان و∗صـدام، طی مالقاتی طوالنی،    

مـنابع نفـت خـیز، کـه بـه خـیال صدام کار آسانی بود، در این منطقه دولتی                    
صدام قول داده بود که رژیم های غربی پس از یکی دو  . مسـتقل تشکیل دهند   

 259.ماه این دولت را به رسمیت خواهند شناخت
                                                                 

خبر این مالقات را روس ها به ما دادند و از ما خواستند که از هر راه                 ":  کیانوری گفته است   ∗
 ".ممکن به اطالع امام و مقامات جمهوری اسالمی ایران برسانیم و ما این کار را انجام دادیم
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مواضـعی کـه عـراق، بـه نمایندگـی از کشورهای عربی، طی ماه های قبل                 
تخاذ کرده بود در دورۀ جدید با تهدید نظامی عراق برای             گانه ا   3دربارۀ جزایر   

صدام در مصاحبه ای با یک روزنامۀ       . تصـرف آنهـا بـا تکـیه بـر زور همراه شد            
 جزیره  3اکنون ما نیروی نظامی مناسبی را برای بازپس گیری          ": کویتـی گفت  

، نه سکوت کرده ایم و نه دچار 1975ما پس از مارس  . اشـغالی فراهم کرده ایم    
 سال، توان و قدرت    7رخـوت و سستی شده ایم؛ بلکه از آن زمان تاکنون، طی             

 260".نظامی و اقتصادی خود را افزایش داده ایم
بازتـاب مواضـع عـراق در ایـن زمیـنه سـبب شـد برخی از سیاستمداران                  
خاورمـیانه تأکـید کنـند کـه عراق ممکن است با بهره برداری از منازعۀ میان                 

یان عمومی داخلی، برای تثبیت حاکمیت خود بر جزایر         ایـران و امـریکا و عص      
بـه نظـر ایشـان، در صـورت اشغال این جزایر، ایران نمی توانست       . اقـدام کـند   

 برخی از قدرت  های غربی، براساس 261.مقاومـت مؤثـری از خـود نشـان دهـد          
 گانه، به صدام هشدار     3تعدادی گزارش محرمانه، دربارۀ حملۀ عراق به جزایر         

احتماالً این موضوع در جلوگیری از      .  او را از ایـن کار بر حذر داشتند         دادنـد و  
 .اقدام عراق نقش و تأثیر داشته است

 
  الجزایر به وسیله عراق1975لغو معاهده 

اولیـن تهاجم نظامی ارتش عراق به ایران در مناطق زین القوس، سیف سعد و               
ر دفاع عراق، در    عدنان خیراهللا، وزی  . مـیمک بـه تصـرف ایـن مـناطق انجامید          

 اعالم کرد که نیروهای مسلح عراق به مرزهای  1359 شهریور سال    19تـاریخ   
ما تمام سرزمین هایی را که ایران با زور         ": وی اضافه کرد  . بین المللی رسیده اند   

تصـرف کـرده بـود، دوبـاره پـس گرفتـیم و اخـتالفات خود را با ایران دربارۀ                    
مان تاریخ نیز، دولت عراق اعالم کرد        در ه  ".سـرزمین های مذکور حل کردیم     

تمامـی سـرزمین هایـی که ایران به موجب معاهده الجزایر از بازپس دادنشان               
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 324عدنان خیراهللا، وسعت این مناطق را       . کوتاهـی کرده بود، آزاد کرده است      
کیلومترمربع اعالم کرد؛ ولی سعدون حمادی، طی مصاحبه ای در سازمان ملل            

 صدام، بعدها در کنفرانس طائف      262.مربع تأکید داشت   کیلومتر 400بـر عـدد     
دربارۀ سرزمین هایی که در اشغال ایران بوده است         ": دربـارۀ ایـن اقـدام گفت      

بـاید بگویـیم کـه ایـن سـرزمین هـا پـیش از سقوط شاه در اختیار عراق قرار            
نگرفـته بـود و ما در صدد گرفتن آنها بودیم که انقالب ایران شروع شد و این                  

ه، موضـوع نقل و انتقال آنها را به تأخیر انداخت و زمامداران جدید نیز،               مسـئل 
پس از سقوط شاه سرزمین های ما را بازنگرداندند و بدین گونه ایران سرزمین              

 صدام، در جایی دیگر دربارۀ      263".عراقـی عزیزی را در اشغال خود نگاه داشت        
 :داشتمناسبات کشور خود و ایران در زمان حکومت شاه اظهار 

این رژیم، کمتر از یک سال . رژیم شاه علیه عراق توطئه و مشکل تراشی می کرد    «
، شروع به مشکل آفرینی و اشغال    1969پـس از وقـوع انقالب در عراق، در سال           

رژیـم شـاه ژانـدارم مـنطقه بـود و جزایر عربی در              . بخشـی از خـاک مـا کـرد        
 264».خلیج فارس را به اشغال خود درآورد

یـرش صـحت ادعای عراق مبنی براینکه برخی از مناطق آن            بـا فـرض پذ    
 الجزایر باید به عراق بازپس داده می شد، هنوز          1975کشـور، که برابر قرارداد      

در اشـغال ایران بود و عراق در زمان شاه هم برای بازپس گیری آن آماده شده     
ام بـود؛ این پرسش به میان می آید که چرا عراق پس از تصرف این مناطق اقد     

 به جنگ کرد؟
پـس از تصرف یا بازپس گیری این مناطق، صدام طی سخنانی در اجالس              

 شهریور  26 / 1980 سپتامبر سال    17فـوق العادۀ مجلس ملی عراق در تاریخ         
وی .  الجزایر را به صورت یک جانبه اعالم کرد        1975، لغو قرارداد    1359سـال   

 را  1975ا قرارداد مارس    در برابر شما اعالم می کنم که م       ": طی سخنانی گفت  
کـامالً لغـو مـی دانیم و شورای فرماندهی انقالب تصمیم خود را در این زمینه             

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 269 انقالب و جنگ   .

 

بنابراین، باید روابط قانونی در شط  العرب به وضع قبل از            . اتخـاذ خواهـد کـرد     
 بازگردد و تمام حقوق تصرف شده تحت حاکمیت کامل ما قرار            1975مارس  
ما با ": در توجـیه سیاسـت هـای خـود گفت     او در ایـن سـخنرانی       265".گـیرد 

خمینی با شاه تفاوت داشته باشد و به او         ) امام(صـداقت گفتیم که امیدواریم      
فرصـت کافـی دادیـم تا ثابت کند که آیا با شاه تفاوت دارد یا خیر؟ ولی او و                    
آنهایـی کـه در کـنار وی مسـئولیت حکومـت را در ایران بر عهده دارند ثابت           

آنها در روش های خود در قبال همسایه های .  تفاوت ندارندکـردند کـه بـا شاه     
عـرب خـود، بـرخالف حق، تمام سرزمین هایی که شاه در عراق تصرف کرد و                 

 جزیـرۀ عربـی تنـب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را در اختیار               3همچنیـن   
گرفتند و حتی ادعاهای توسعه جویانه ای که شاه تحت فشار ارادۀ عربی از آنها               

آنها نسبت به عراق حتی از اعادۀ سرزمین هایی         .  شـد، تجدید کردند    منصـرف 
 266". تعهد اعادۀ آنها را کرده بود خودداری ورزیدند1975که شاه در سال 

ما به  ": صـدام در ایـن سخنرانی خطاب به جریانات تجزیه طلب اعالم کرد            
ش از  خمینی بی ) امام(بـرادران خـود، اعـراب االحـواز که از ظلم و ستم رژیم               

زمـان رژیـم شـاه رنـج مـی بـرند درودهـای گـرم مـی فرستیم، ما به مبارزان                      
شرافتمند کُرد در ایران و تمام ملل دوست در ایران درود می فرستیم و به آنها 

و احساسات  ! تأکـید مـی کنـیم کـه بـه یـک وجـب از خاک آنها طمع نداریم                  
 267".دوستانه ای نسبت به آنها داریم

نظر به  ":  الجزایر اعالم کرد   1975ربارۀ لغو قرارداد    همچنین، رژیم عراق د   
 و 1353 اسفند 15 / 1975 مارس 6اخـالل گـری های دولت ایران در قرارداد      

موافقتـنامه هـای متمم آن و به علت چشم پوشی از شروط حسن همجواری و                
ــرداندن     ــناع از بازگ ــراق و امت ــی ع ــور داخل ــکار و عمــدی در ام ــت آش دخال

دۀ عراقی، که براساس قرارداد یاد شده توافق بازگشت         سـرزمین های غصب ش    
و این موضوع، طرف ایرانی قرارداد مارس       (حاکمیـت عـراق بر آن حاصل شد         
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شورای )  را بـر آن داشـت تـا ایـن پـیمان را کـان لـم یکـن تلقی کند                     1975
تصمیم گرفت  ) 26/6/1359 (17/9/1980فرماندهی انقالب در نشست مورخ      

کــند و حاکمیــت کــامالً قانونــی و واقعــی خــود را بــر پــیمان مذکــور را لغــو 
 268".شط العرب بازپس گیرد و براساس این تصمیم عمل کند

دولـت عـراق کـامالً آگاه بود که لغو یک قرارداد بین المللی و اقدام نظامی                 
علـیه یـک کشـور بـه لحـاظ حقوقـی، سیاسی و نظامی پیامدهای گسترده و                  

 در توجیه این اقدام، مقامات عراقی    بـه همیـن دلیل    . عمیقـی خواهـد داشـت     
در حالی که پیش از، این قرارداد       . سـخنانی بـیان کـردند که حائز اهمیت بود         

 و حتی صدام نیز، در      ∗ الجزایـر یـک پـیروزی بـرای عراق تلقی می شد            1975
اجـالس مجلـس ملـی عـراق از آن بـه عـنوان تصـمیمی متهورانه، عاقالنه و                   

اگر راه دیگری   ":  مرحله، عدنان خیراهللا گفت    در این . میهـن پرسـتانه یـاد کرد      
 و صدام نیز، بعدها در کنفرانس       269".داشتیم با این پیمان موافقت نمی کردیم      

 در هر صورت، اگر     270".پیمان الجزایر به ما تحمیل شد     ": طـائف اظهار داشت   
عراق نسبت به این قرارداد معترض بود و برخی از اختالفات دو کشور الینحل              

بـود؛ عراقی ها می توانستند همان گونه که برای حمله نظامی به مناطق        مـانده   
 الجزایر استناد کردند،    1975سـیف سـعد، زیـن القـوس و مـیمک به قرارداد              

، که آئین رسیدگی به     1975 دسامبر   26 عهدنامه و الحاقیۀ     6براسـاس مـادۀ     
حـل اخـتالفات را بـه تفصـیل و صـراحت مشـخص کـرده اسـت، بـرای حل                     

 271.ت اقدام کننداختالفا
عراقـی هـا براسـاس طـرح تهـاجم بـه ایران، زمینه های دیپلماتیکی را در                  

                                                                 
 ".توافق مارس یک پیروزی بزرگ بود": ام پیش از این گفته بود صد∗

 بــررسی تاریخی اختالفات ایراناصغر جعفری ولدانی، (
 )531، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص و عراق
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 ماه قبل از تهاجم     2کشـورهای اروپایـی، بـه ویـژه فرانسـه، به وجود آوردند و               
 2عـراق بـه ایـران، سـعدون حمـادی با سفر به پاریس در این زمینه مواضع                   

ق به ایران، رژیم آن کشور       کمی قبل از تهاجم عرا     272.کشـور را هماهنگ کرد    
 273.بـا اقدامـی سیاسی، به توجیه عملکرد خود در کشورهای منطقه پرداخت            

قطر، کویت، عربستان   : فرسـتادگان عـراق عـازم کشورهای منطقه، مشتمل بر         
صدام در پاسخ به خبرنگار     . سـعودی، امـارات مـتحده عربـی و بحرین، شدند          
ما می خواستیم به ": ا گفـت المسـتقبل دربـارۀ پـیام خـود بـه دیگـر کشـوره            

و در تمامی جهان بگوییم که      ) کویت و بحرین  ( کشـور    2دوسـتانمان در ایـن      
هر دولت خارجی که تصور کند می تواند به سروری و حاکمیت عرب، به عنوان               
یـک ملـت و یـک سـرزمین، پایـان بخشـد توانایی انجام چنین خواسته ای را                   

 274".نخواهد داشت
ره، روابط خود را با کشور عربستان بهبود بخشید و          دولـت عراق در این دو     

رادیـو عـراق از ابـراز هـرگونه شـعاری در رسـانه هـای تبلیغاتـی خـود دربارۀ                   
 آنهـا امنیـت خلـیج فارس را جزئی          275.کشـورهای ارتجاعـی خـودداری کـرد       

 و صدام نیز، پس از تکرار 276جدائـی ناپذیـر از امنیـت ملـی عراق اعالم کردند        
 جزیرۀ مورد بحث، در مصاحبه ای مطبوعاتی        3ویـش دربارۀ    مواضـع دولـت خ    

بعضی از کشورهای عرب و نمایندگان آنان می گویند چرا شما در            ": اعالم کرد 
 جزیرۀ عربی   3 تاکـنون دربـارۀ      1353اسـفند    / 1975فاصـلۀ مـیان مـارس       

سـکوت کـردید تـا اینکه شاه سرنگون شد؟ و چرا اکنون این مسئله را مطرح                 
آنان این سؤال را بدون اینکه بپرسند چرا خود سکوت اختیار کردند            کرده اید؟   

 سال تمام با رژیم شاه دست و        7مطـرح می سازند در حالی که می دانند عراق           
 با ایران بر سر مسئلۀ جزایر کلنجار 1975 تا  1971پـنجه نرم کرده و از سال        

 277".رفته است
عام، کشورهای خلیج فارس    در هر صورت، به نوشتۀ روزنامۀ کویتی الرأی ال        
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مراتـب پشـتیبانی خـود را از لغـو پیمان ایران و عراق توسط صدام حسین به        
 278.اطالع سفیران ویژۀ رئیس جمهوری عراق رساندند

بعدهـا، صدام طی سخنانی دربارۀ پیام شیخ زایدبن سلطان، حاکم امارات،             
یر نفت امارات،   وز": که از طریق وزیر نفت او برای صدام ارسال شده بود گفت           

با نامه ای از شیخ زایدبن سلطان، به نزد من آمد و پیام وی را به من تسلیم کرد   
ایرانـیان بـا نیـت شـر بـه طـرف اعراب آمده اند و عربستان               : مبنـی بـر ایـنکه     

از نظـر تاریخـی بـه عراق تعلق دارد و شما می توانید آن را پس                 ) خوزسـتان (
 279".اهیم کردگرفته و ما نیز از شما پشتیبانی خو

عـراق بـا سیاسـتی طراحـی شده، در کلیۀ زمینه ها تهاجمات خود را آغاز                 
کـرده بـود؛ اما واکنش ایران در عرصۀ  سیاسی برای دفاع از حقوق خود کافی                 

 ویژگی    280پاسـخ نظامـی ایـران نـیز، در برابـر تجمـع نـیروهای عراقی               . نـبود 
، و در موقعیتی    1359ل   شهریور سا  21امام خمینی، در    . بازدارندگـی نداشت  

 شهریورماه درگیری های نظامی را در مرزها        20که رسماً ارتش عراق از تاریخ       
! ای کشورهای بیطرف  ": آغاز کرده بود، خطاب به زائران بیت اهللا الحرام نوشت         

کمی به خود   . شـما را بـه شهادت می طلبیم که امریکا قصد نابودی ما را دارد              
ما به شرق و غرب و به شوروی و امریکا          . ک کنید آیـید و ما را در هدفمان کم       

آیا حق است تا این چنین      . پشـت کـرده ایـم تا خود، کشور خود را اداره کنیم            
 281"مورد هجوم شرق و غرب واقع شویم؟

ایشـان در ایـن پیام به این موضوع اشاره کردند که ایران به آن دلیل امروز                 
از هر جهت با شیطان بزرگ      گرفـتار این جنگ تحمیلی است که خواسته است          

 282قطـع رابطـه کند و امریکا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بریزد                
و اگـر مـا بـا امـریکا و یا سایر ابرقدرت ها کنار آمده بودیم گرفتار این مصائب                    

 284. امروز دست امریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است283.نمی شدیم
 فروند هواپیمای جنگندۀ    192،  1359 شهریور سال    31سرانجام در تاریخ    
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 در داخل خاک ایران به پرواز       ∗نـیروی هوایـی ارتش عراق به طرف اهدافشان        
به نوشتۀ وفیق سامرایی پس از این حمله، صدام و عدنان خیراهللا و             . درآمدنـد 

خیراهللا، وزیر دفاع، به . افسـران اطالعـات و عملـیات وارد اتـاق عملیات شدند         
 و صدام به او     ". دقیقه قبل پرواز کردند    20سرور من، جوان ها     ": گفـت صـدام   

 صدام، در ساعت    285".نیم ساعت بعد کمر ایران را خواهد شکست       ": پاسخ داد 
 طی پیامی از رادیو تلویزیون عراق علت حملۀ هوایی          31/6/1359 روز   15:30

 عراق را بر    اگر ایرانی ها حاکمیت   ": عـراق بـه خاک ایران را اعالم کرد و گفت          
 286".مناطق اشغال شده بپذیرند، عراق جنگ را خاتمه خواهد داد

بدیـن ترتیـب، جـنگ ایـران و عـراق با تجاوز عراق به ایران آغاز شد و به       
 جنگ را با    1980نوشـتۀ روزنامـۀ البیان، چاپ امارات، صدام حسین در سال            

وعده این بود   . داتکـا بـه یک وعدۀ پنهانی امریکا از طریق کشور ثالث آغاز کر             
که چنانچه نیروهای عراقی نتوانند ظرف مدت یک هفته سرنوشت جنگ را به 

 287.نفع خودشان رقم بزنند، امریکا از عراق حمایت نظامی به عمل آورد
بعدهـا، با آنکه جیمز ولسی رئیس، اسبق سازمان سیا، اعالم کرد که رژیم              

تکب شده است که یکی از آنها       امریکا در گذشته اشتباهاتی را دربارۀ ایران مر       
 کارتر در برنامۀ لری     288حمایـت امـریکا از صـدام در جنگ ایران و عراق بود؛            

با اظهار تأسف از اینکه فرصت پیدا       . ان.ان.گیـنگ در شـبکۀ تلویزیونـی سـی        
نکـرد تا با همکاری های نظامی و جاسوسی، نظام جدید ایران را هر چه بیشتر     

 :دچار مخاطره کند گفت
 چـند ماه دیگر فرصت داشتم، اکنون خاورمیانه در آرامش تمام بود؛ زیرا              اگـر «

                                                                 
سرویس اطالعاتی شوروی، اطالعاتی را دربارۀ طرح های آشکار و          ":  سـامرایی گفـته اسـت      ∗

 آشیانه های هواپیماهای کلیۀ پایگاه های هوایی ایران در اختیار ما            دقیق و نقشه ها و موقعیت     
 )58، ص ویرانی دروازه  شرقی( .قرار داده بود
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دیگـر جمهـوری اسـالمی ایـران با این مشکل کنونی وجود نداشت یا اینکه کالً                 
 289»!برچیده می شد

مشـخص نیست فرصتی را که کارتر می گوید اگر در اختیار داشتم مشکل              
ایی بود؟ ولی مسلم است     جمهوری اسالمی را حل می کردم، اجرای چه طرح ه         

 .که اکنون چیزی جز تأسف برای کارتر و صدام باقی نمانده است
 
 
 

 منابع و مĤخذ فصل چهارم
 

حســن روحانــی، ســخنرانی در جمــع ائمــه  -1
، نشریۀ  17/7/1380جمعـه کشور در تاریخ      

، مرکـز تحقـیقات استراتژیک، پاییز       راهـبرد 
 .52 - 7، ص 21، شمارۀ 1380

ــکی -2 ــیو برژینسـ ــول، زبیگنـ ــدرت و اصـ  قـ
ــکی ( ــرات برژینس ــیه  )خاط ــرجمۀ مرض ، ت

ــی و     ــات سیاسـ ــتر مطالعـ ــاقیان، دفـ سـ
، چاپ اول، ص    1376بیـن المللـی، تهـران،       

469. 
روزشمار جنگ  هادی نخعی و حسین یکتا،       -3

پــیدایش نظــام : ایــران و عــراق، کــتاب اول
، مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ،        جدیـد 

، روزشــمار 677، ص 1375تهــران، اســفند 
27/1/1358. 

، ترجمۀ سـوداگری مرگ  تیمرمـن،   .آر .کنـت  -4
احمـد تدین، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا،     

 .161، ص 1373تهران، 
 .3مأخذ  -5
ــأخذ  -6 ــمار 744 - 743، ص 3م /2/2، روزش

1358. 
 سال جنگ   8نگاهـی به    مرتضـی منطقـی،      -7

، گـروه علـوم انسانی دفتر مرکزی        تبلیغاتـی 
جهاد دانشگاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی     

 .91 - 90، ص 1372نشگاه تهران، دا
، ترجمه  عربسـتان بـی سالطین    فردهالـیدی،    -8

بهـرام افراسـیابی، انتشـارات روزبهان، پاییز        
 .326، ضمیمۀ کتاب، ص 1360

 .327همان، ص  -9
 .328همان، ص  -10
ریشه یابی تهاجم عراق    "غالمرضـا ثانی نژاد،      -11

، مجموعه مقاالت ،  "به ایران، جنگ تحمیلی   
ستاد سپاه پاسداران،   دانشـکده فرماندهی و     

 .215، ص 1373تهران، 
 .215همان،  -12
 .486همان، ص  -13
معاونـت فرهنگـی و تبلـیغات جـنگ ستاد           -14

، زمستان حماسۀ مقاومتفرماندهی کل قوا، 
 .172، جلد دوم، ص 1369
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 .همان -15
 .17/1/1358، روزشمار 593، ص 3مأخذ  -16
 .5/12/1357، روزشمار 211، ص 3مأخذ  -17
 .22/11/1357، روزشمار 76، ص 3مأخذ  -18
 .14/1/1358، روزشمار 567، ص 3مأخذ  -19
، جــنگ قــدرت هــا در ایــرانبــاری روبیــن،  -20

، 1363انتشـارات آشـتیانی، تهـران، خرداد        
 .180ص 

تحـوالت سیاسـی خارجی     ابراهـیم متقـی،      -21
 ـ  1997امـریکا، مداخلـه گرایی و گسترش        

، مرکـز اسناد انقالب اسالمی، تهران،       1945
 .75، ص 1376

به سوی برقراری یک    "،  علـی اصـغر مهرابـی      -22
ــارس  ــیج ف ــنطقه خل ــی در م ــم امنیت ، "رژی

، دفتر مطالعات   تحلـیل و رویداد ها    ماهـنامۀ   
، شمارۀ  77سیاسـی و بیـن المللـی، اسـفند          

 .11، ص 123
 .161، ص 4مأخذ  -23
 .161، ص 4مأخذ  -24
 .2/2/1358، روزشمار 743، ص 3مأخذ  -25
 .24/11/1357، روزشمار 115، ص 3مأخذ  -26
 .25/11/1357زشمار ، رو129، ص 3مأخذ  -27
 .2/12/1357، روزشمار 184، ص 3مأخذ  -28
 .25/11/1357، روزشمار 129، ص 3مأخذ  -29
 .24/11/1357، روزشمار 115، ص 3مأخذ  -30
 .5/12/1357، روزشمار 211، ص 3مأخذ  -31
 .14/12/1357، روزشمار 292، ص 3مأخذ  -32
 .23/11/1357، روزشمار 93، ص 3مأخذ  -33
 .29/11/1357، روزشمار 151، ص 3مأخذ  -34
علـی اکبر محتشمی پور، مصاحبۀ اختصاصی        -35

 .3/12/1377با نویسنده، 
ــأخذ  -36 ــمار 94 - 93، ص 3م /23/11، روزش

1357. 
 .29/11/1357، روزشمار 160، ص 3مأخذ  -37
 .29/11/1357، روزشمار 160، ص 3مأخذ  -38
جنگ های نهانی   یـان بلـک و بنی موریس،         -39

ــرائیل ــر   اس ــنه، نش ــید زنگ ــرجمه جمش ، ت
 .403، ص 1372 فرهنگ، چاپ تهران،

 .29/11/1357، روزشمار 152، ص 3مأخذ  -40
ــان،   -41 ــی بازرگ ــکالت  عبدالعل ــائل و مش مس

ــان مهــندس   نخســتین ســال انقــالب از زب
، ص  1362، چاپ دوم، تهران، بهار      بازرگـان 

84. 
 .24/12/1357، روزشمار 357، ص 3مأخذ  -42
/24/1، روزشمار   653 - 652، ص   3مـأخذ    -43

در نقد  ، سخنرانی جالل الدین فارسی      1358
 .سیاست خارجی دولت موقت

 .9/12/1357، روزشمار 243، ص 3مأخذ  -44
/28/1، روزشمار   689 - 688، ص   3مـأخذ    -45

1358. 
 .24/11/1357، روزشمار 112، ص 3مأخذ  -46
 .29/12/1357، روزشمار 404، ص 3مأخذ  -47
 .10/12/1357، روزشمار 253، ص 3مأخذ  -48
 .24/1/1358، روزشمار 648، ص 3مأخذ  -49
 .24/1/1358، روزشمار 648، ص 3مأخذ  -50
نیک اندیش، مصاحبه اختصاصی با نویسنده       -51

، )پیتر شاالتون(بـه نقل از خبرنگار اشپیگل       
21/7/1378. 

ــایی   -52 ــن رض ــپاه   (محس ــابق س ــرمانده س ف
/19،  کیهان، مصاحبه با روزنامۀ     )پاسـداران 

 .8، ص 11/1378
 .23/11/1357، روزشمار 94، ص 3مأخذ  -53
 .16/12/1357، روزشمار 305، ص 3مأخذ  -54
 .14/12/1357، روزشمار 284، ص 3مأخذ  -55
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 .3/2/1358، روزشمار 753، ص 3مأخذ  -56
ــراهام آر  -57 ــن و آبـ ــی کردزمـ ــنر، .آنتونـ واگـ

جنگ : درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم      
، تـرجمۀ حسـین یکتا، مرکز    ایـران و عـراق    

مطالعـات و تحقـیقات جنگ، منتشر نشده،        
 .44ص 

/8/12، روزشمار   233 - 232، ص   3مـأخذ    -58
1357. 

معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد فرماندهی       -59
، 1369، زمستان   حماسه مقاومت کـل قـوا،     

، فهرست تجاوزات رژیم عراق     79 - 78ص  
 .31/1/1359 تا 13/1/1358از 

 .79همان، ص  -60
مهـدی انصـاری و محمـد درودیان و هادی           -61

، مرکز  خرمشـهر در جـنگ طوالنی     نخعـی،   
، 1375مطالعـات و تحقیقات جنگ، تهران،       

 .115 - 110ص 
 .30/1/1358، روزشمار 716، ص 3مأخذ  -62
 .7/12/1357، روزشمار 223، ص 3مأخذ  -63
 .29/1/1358، روزشمار 702، ص 3مأخذ  -64
 .17/1/1358، روزشمار 591، ص 3مأخذ  -65
 .29/1/1358، روزشمار 702، ص 3مأخذ  -66
 .30/11/1357، روزشمار 159، ص 3مأخذ  -67
 .30/11/1357، روزشمار 159، ص 3مأخذ  -68
 .28/11/1357، روزشمار 142، ص 3مأخذ  -69
30/11، روزشمار   160 - 159، ص   3مأخذ   -70

/1357. 
چـارچوب تحلیلی   روح اهللا کارگـر رمضـانی،        -71

، بـرای سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی       
تــرجمه علیرضــا طیــب، نشــر نــی، تهــران، 

 .61 - 60، ص 1380
ــأخذ  -72 ــمار 832 - 831، ص 3م /1/2، روزش

1358. 
: جنگتحلـیل خطرات    "کیـث مـک لکـالن،        -73

، "1979 ـ 80اخـــتالفات ایـــران و عـــراق 
ــاع     ــاوز و دف ــای تج ــبه ه ــی جن ، بازشناس

دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع،       
 .136، جلد دوم، ص 1368تهران، 

ــی   -74 ــیات روانــ ــت عملــ ــیرخانه موقــ دبــ
بررسی تبلیغات عراق از فاو     نخسـت وزیری،    

، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، سال   تـا فـاو   
ــۀ  17 - 16، ص 1368 ــل از روزنام ــه نق ، ب

/22/2الـثوره، چاپ عراق، سخنرانی صدام،       
1366. 

 .17 - 16همان، ص  -75
 .17 - 16همان، ص  -76
، حزب بعث و جنگ   خـالد حسـین النقیب،       -77

تـرجمۀ محمدحسـین زوارکعـبه، انتشارات       
، جلد اول، ص    1368حـوزۀ هـنری، تهران،      

135. 
/26/12، روزشمار 368 - 367، ص 3مأخذ   -78

1357. 
وقـی وزارت امور خارجه جمهوری      دفـتر حق   -79

اسـالمی ایـران، تحلیلـی بر جنگ تحمیلی         
عـراق علیه جمهوری اسالمی ایران، شرکت       

 .78، ص 1361افست، تهران، بهمن 
ــامرایی،   -80 ــیق س ــرقی وف ــی دروازه ش ، ویران

تـرجمۀ عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه،       
 .48، ص 1377تهران 

 .129، ص 3مأخذ  -81
 .144، ص 3مأخذ  -82
 .21/1/1358، روزشمار 628 ص ،3مأخذ  -83
سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،         -84

، )رهـنمودهای امـام خمینی    (صـحیفه نـور     
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 .31/1/1358، 41جلد ششم، ص 
 .30/1/1358، روزشمار 720، ص 3مأخذ  -85
 .133، ص 77مأخذ  -86
 .23/12/1357، روزشمار 349، ص 3مأخذ  -87
 .19/12/1357، روزشمار 320، ص 3مأخذ  -88
17/12، روزشمار   311 - 310، ص   3مأخذ   -89

/1357. 
، مرکز ترجمه و نشر     ارتـش تاریکی  کـیا،   .ب -90

 .131، ص 1376کتاب، تهران، بهار 
 .همان -91
 .134همان، ص  -92
 .126همان، ص  -93
 .16/12/1357، روزشمار 304، ص 3مأخذ  -94
/19/1، روزشمار   609 - 608، ص   3مـأخذ    -95

1358. 
/30/1، روزشمار   721 - 720، ص   3مـأخذ    -96

1358. 
ــامرایی د -97 ــیق س ــه  وف ــا روزنام ــاحبه ب ر مص

، ص  5/8/1376،  اطالعات، روزنامۀ   الحـیات 
12. 

 .142، ص 80مأخذ  -98
 .149، ص 77مأخذ  -99
 .63، ص 80مأخذ  -100
وفیق سامرایی در مصاحبه با الحیات، بولتن        -101

، فرماندهی قرارگاه نصر، ص     خـبرهای عراق  
5 ،26/1/1377. 

 .90 - 88، ص 61مأخذ  -102
 .141، ص 77مأخذ  -103
ــی،   -104 ــری ولدان رســی تاریخــی براصــغر جعف

، دفتر  ریشـه هـای اخـتالفات ایـران و عراق         
، 1367مطالعات سیاسی بین المللی، تهران،      

 .505ص 

 .33، ص 57مأخذ  -105
 .47 - 46، ص 57مأخذ  -106
انقالب اسالمی، جنگ   "حسـین یکتا، مقاله      -107

ــی،  مجموعــه  "تحمیلــی و نظــام بیــن الملل
 دفـتر بررسـی هـای سیاسی، بهار         "مقـاالت 

 .19 - 18، ص 1376
بحـران عـراق، بررسی     "علـی امامـی،     محمد -108

دفتر ، بولتن ماهنامۀ    "دیدگـاه هـای امـریکا     
، آذر و دی ماه     مطالعات سیاسی و بین المللی    

 .5، ص 121، شمارۀ 1377
رابـرت پـس هالس و مایکل جی رمز، مقاله           -109

، فصل نامۀ   "تجدیـد نـبرد در خلـیج فارس       "
ــوم،  ــان س ــبرگزاری 1986جه ــرجمۀ خ ، ت

، ویژه نامۀ   21/11/1364جمهـوری اسالمی،    
ــارس   ــیج ف ــران خل ــی و بح ــنگ تحمیل ، ج

، 1366معاونت سیاسی ستاد کل سپاه، مهر       
 .54ص 

23/12، روزشمار   353 - 352، ص   3مأخذ   -110
/1357. 

 .همان -111
 .22/1/1358، روزشمار 638، ص 3مأخذ  -112
 .همان -113
 .21/1/1358، روزشمار 628، ص 3مأخذ  -114
21/12، روزشمار   333 - 332، ص   3مأخذ   -115

/1357. 
 .90 - 89، ص 61مأخذ  -116
 .همان -117
 .136، ص 73مأخذ  -118
مذهـب و استراتژی در جنگ      "کالدیـارات،    -119

فصل نامۀ جهان سوم، اکتبر     ایـران و عـراق،      
؛ نقـل در کتاب اصغر جعفری ولدانی،        1985

بررسـی تاریخـی ریشه های اختالف ایران و         

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



   اجتناب ناپذیری جنگ 278

، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،       عـراق 
 .505 ـ 504، ص 1367تهران، 

 .77، ص 80مأخذ  -120
 .97مأخذ  -121
تــاریخ سیاســی جــنگ علــی اکــبر والیتــی،  -122

، تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران     
، 1376دفـتر نشـر فرهنگ اسالمی، تهران،        

 .54 - 53 ص 
مقالـه تحـرکات سیاسی و      "حسـین یکـتا،      -123

ــوع   ــبل از وق ــران ق ــیه ای ــراق عل نظامــی ع
 .19، ص "جنگ

 .98، ص 61مأخذ  -124
تاد فرماندهی  معاونت فرهنگی و تبلیغات س     -125

، جلد اول، تهران،    حماسه مقاومت کـل قوا،    
 .39، ص 1368

 .6، ص 79مأخذ  -126
 .4، ص 79مأخذ  -127
 .51، ص 122مأخذ  -128
ــا    -129 ــی ب ــاحبه اختصاص ــزدی، مص ــیم ی ابراه

 .3/8/1378نویسنده، 
 .13/12/1357، روزشمار 279، ص 3مأخذ  -130
 .23/11/1357، روزشمار 92، ص 3مأخذ  -131
ــأخذ  -132 ــمار 733 - 732، ص 3م /1/2، روزش

1358. 
 .29/1/1358، روزشمار 702، ص 3مأخذ  -133
 .همان -134
 .181، ص 20مأخذ  -135
/2/12، روزشمار   184 - 183، ص   3مـأخذ    -136

1357. 
/19/1، روزشمار   496 - 495، ص   3مـأخذ    -137

1358. 
 .5/2/1358، روزشمار 783، ص  3مأخذ  -138

، ترجمه مرضیه   قـدرت و اصول   برژینسـکی،    -139
ــی و     ــات سیاسـ ــتر مطالعـ ــاقیان، دفـ سـ

 .496، ص 1379تهران، بین المللی، 
 .472همان، ص  -140
گــــری ســــیک، گفــــت وگــــو از بــــیژن  -141

ــی، فصــل نامــۀ   ، گفــت وگــوخواجــه پورخوی
 .71 - 69، ص 16، شمارۀ 1376تابستان 

/9/12، روزشمار   248 - 247، ص   3مـأخذ    -142
1357. 

/20/1، روزشمار   619 - 618، ص   3مـأخذ    -143
1358. 

/1/12، روزشمار   171 - 170، ص   3مـأخذ    -144
1357. 

/7/12، روزشمار   224 - 223، ص   3مـأخذ    -145
1357. 

 .همان -146
 .16/12/1357، روزشمار 306، ص  3مأخذ  -147
/20/1، روزشمار   619 - 618، ص   3مـأخذ    -148

1358. 
 .24/1/1358، روزشمار 655، ص 3مأخذ  -149
 .28/1/1358، روزشمار 691، ص  3مأخذ  -150
 .27/1/1358، روزشمار 676، ص  3مأخذ  -151
19/12، روزشمار   322 - 321، ص   3مأخذ   -152

/1357. 
امریکا ،  19اسـناد النـۀ  جاسوسـی، شـمارۀ           -153

/21،  3، سند شمارۀ    حامی اشغالگران قدس  
 .47، ص 6/1358

 .48همان، ص  -154
 .49 - 48همان، ص  -155
ــد    -156 ــی، جل ــۀ جاسوس ــناد الن ــم ، 68اس توه

 .10/6/1358، 3، ص براندازی
 .4 - 3همان، ص  -157
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 .1358/ 15/6، 76 - 75همان، ص  -158
، از ســفارت امــریکا در 176، ص 14مــأخذ  -159

کارا به وزارت خارجه امریکا در واشنگتن،       آن
 .82، ص 1979 ژوئن 19

ــا    -160 ــی ب ــاحبۀ اختصاص ــزدی، مص ــیم ی ابراه
 .3/8/1378نویسنده، 

 .5، ص 79مأخذ  -161
قواعــد بــازی در سیاســت ریمونــد کوهــن،  -162

، ترجمۀ مصطفی شیشه چی، نشر      بین المللی 
 .234، ص 1370سفیر، تهران، 

ــیور روی،  -163 اتحــاد جماهــیر شــوروی،   "اول
بازشناســی ، "انســتان و خلــیج فــارس  افغ

، دبیرخانۀ کنفرانس   جنـبه هـای تجاوز دفاع     
، 1368بیـن المللـی تجـاوز و دفـاع، تهران،           

 .284 - 283جلد اول، ص 
، ترجمۀ  صـاعقه در صـحرا    جـیمز بلـک ول،       -164

حمـید فرهادی نیا و هوشمند نامور تهرانی،        
 .60، ص 1372انتشارات اطالعات، 

 .214، ص 20مأخذ  -165
 .216ص ، 20مأخذ  -166
 15، مصاحبه در تاریخ     215، ص   20مـأخذ    -167

 .1980ژانویه 
 .62، ص 71مأخذ  -168
ــتکار،  -169 ــومه اب ــخیرمعص ــبا تس ــرجمۀ فری ، ت

ریــد، .ابــتهاج، پــیش گفــتار، نوشــته فــردای
، انتشــارات )ویراســتار انگلیســی کــتاب  (

 .19، ص 1379اطالعات، 
، ریشـه هـای انقالب ایران     کـدی،   .نیکـی، آر   -170

ــی، د  ــیم گواه ــرجمۀ عبدالرح ــر  ت ــتر نش ف
 .444، ص 1375فرهنگ اسالمی، تهران، 

سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،         -171
، )رهـنمودهای امـام خمینی    (صـحیفۀ نـور     

 .15/11/1358، 259، ص 11جلد 
 .213، ص 20مأخذ  -172
محســن مــیردامادی، گفــت وگــو بــا نشــریۀ  -173

 .8، ص 107، ش 1377 آبان 13، عصرما
 .209، ص 20مأخذ  -174
 .211، ص 20مأخذ  -175
ــتر -176 ــدارک  دف ــا همکــاری م ــارف ب  نشــر مع

فرهنگـی انقالب اسالمی، خطبه نماز جمعه       
خطـبه هـای نمازجمعـه اکبر    (، 1361سـال   

، جلد دوم،   1376بهار  ) هاشـمی رفسنجانی،  
 .317 - 316ص 

توســعۀ اقتصــادی و "محمدهاشــم پســران،  -177
، ترجمۀ منصور   شورش های انقالبی در ایران    

، بهــار و تابســتان نامــۀ پــژوهش "انصــاری،
 .129، ص 13 - 12، شمارۀ 1378

 .20/8/1380، 12، ص نوروزروزنامۀ  -178
ــأخذ  -179 /10/10، 161 - 160، ص 171مــــ

1358. 
 .17/10/1358، 217، ص 171مأخذ  -180
ــأخذ  -181 /10/10، 159 - 158، ص 171مــــ

1358. 
 .41، ص 122مأخذ  -182
 .506، ص 104مأخذ  -183
اهداف عراق از تجاوز    "اصغر جعفری ولدانی،     -184

 جنبه های تجاوز    بازشناسی، کتاب   "به ایران 
، دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز      و دفاع 

 .63، جلد دوم، ص 1368و دفاع، تهران، 
 .140، ص 73مأخذ  -185
 .93، ص 61مأخذ  -186
 .94، ص 61مأخذ  -187
 .506، ص 104مأخذ  -188
 .47، ص 57مأخذ  -189
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 .506، ص 104مأخذ  -190
بنـیاد حفـظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،           -191

، ارجیاسـناد تجـاوز بـه روایت مطبوعات خ        
کریستین ، به نقل از     21، ص   1372تهران،  

 .28/9/1358، ساینس مانیتور
 .138، ص 73مأخذ  -192
 .13، ص 122مأخذ  -193
حیات گروگان ها مهم تر از      "تـرنس اسمیت،     -194

 - 127 امــریکا در اســارت، ص "هــر چــیز،
128. 

 .همان -195
 .130همان، ص  -196
سازمان ملل متحد، ایران و     کامـرون رهـیوم،      -197

سخی عزمی ثابت،   ، ترجمۀ هوشنگ را   عراق
دفـتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،        

 .43، ص 1376
 .144 - 143، ص 194مأخذ  -198
 .161، ص 194مأخذ  -199
 .130 - 129، ص 194مأخذ  -200
نیروی دلتا از   چارلی بکویت و رونالد ناکس،       -201

، ترجمۀ رضا فاضل ازندی،     پلـی می تا طبس    
 .8، ص 1368انتشارات امیرکبیر، تهران، 

 .20همان، ص  -202
، ترجمۀ مهوش   عقـاب و شـیر    جـیمز بـیل،      -203

غالمــی، انتشــارات شــهر آب، تهــران، بهــار 
 .480، جلد دوم، ص 1371

ــان -204 ــتمپل، .دی.ج ــران اس ــالب ای ، درون انق
تـرجمۀ مـنوچهر شجاعی، مؤسسۀ خدمات       

 .339فرهنگی رسا، تهران، ص 
، عـبور از بحـران  اکـبر هاشـمی رفسـنجانی،     -205

ــالب،    ــارف انق ــارات مع ــتر انتش ، 1378دف
 .270 شهریور، ص 14طرات روز خا

سیاست قدرت و فرهنگ    دیکس،  .توماس ام  -206
، تـرجمۀ غالمرضا    ایـران و امـریکا    : سیاسـی 

ــبردی،   ــات راه ــلنامۀ مطالع ــروزلک، فص به
، پژوهشــــکدۀ مطالعــــات 2 و 1شــــمارۀ 

 ـ  74،  ص    1379راهـبردی، بهار و تابستان      
75. 

روزشــمار مهــدی انصــاری و حســین یکــتا،  -207
هجوم : لـد چهارم  جـنگ ایـران و عـراق، ج       

، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،      سراسری
 .66، ص 1375چاپ دوم، 

 .484 - 483، ص 203مأخذ  -208
 .340، ص 204مأخذ  -209
سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،         -210

، )رهـنمودهای امـام خمینی    (صـحیفه نـور     
 .1/1/1359، 19، ص 12جلد 

 .5/2/1359، 59 - 58همان، ص  -211
 .9/2/1359، 64همان، ص  -212
 .222 - 221، ص 20خذ مأ -213
نیک اندیش، مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده،       -214

21/7/1378. 
امریکا در  ،  "لحظۀ سرنوشت "درو میدلتون،    -215

 .191 - 190، ص اسارت
، بــــه نقــــل از   104، ص 191مــــأخذ   -216

 .21/1/1359، نیویورک تایمز
 .387، ص 125مأخذ  -217
ــأخذ  -218 ــل از  60، ص 191مـــ ــه نقـــ ، بـــ

 .15/2/1359، نیویورک تایمز
، "21اجـالس ایران در قرن      "،  گـری سـیک    -219

 خرداد، روزنامۀ   30 تا   28قـبرس، نـیکوزیا،     
 .6، ص 6/4/1378، نشاط

 .93، ص 7مأخذ  -220
 .5، ص 108مأخذ  -221
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 .163، ص 4مأخذ  -222
سـتاد تبلـیغات جـنگ شـورای عالی دفاع،           -223

 .30، ص 1366، ستیز با صلح
علــل بــه وجــود آورنــدۀ "حســین ســالمی،  -224

انقالب ، کـتاب    "جـنگ عـراق علـیه ایـران       
اسـالمی، جـنگ تحمیلی و نظام بین المللی         

ــاالت ( ــۀ مق ــای  )مجموع ــی ه ــتر بررس ، دف
 .47، ص 1376سیاسی، بهار 

 .95، ص 61مأخذ  -225
 .163، ص 4مأخذ  -226
 .164، ص 4مأخذ  -227
، از خونین شهر تا خرمشهر    محمـد درودیان،     -228

مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ، خرداد،        
 .20، ص 1373

 .همان -229
 .17/9/1359، انقالب اسالمیروزنامۀ  -230
 .همان -231
، بـه نقل از رادیو امریکا،       165، ص   4مـأخذ    -232

16/10/1359. 
 .همان -233
 .166، ص 4مأخذ  -234
 .همان -235
ــأخذ  -236 ، ســخنرانی صــدام در 27، ص 223م

 .جمع ارتشیان عراق
کریستین ، بـه نقـل از       94، ص   191مـأخذ    -237

 .31/6/1359، ساینس مانیتور
، سـخنرانی صـدام به   594، ص 104مـأخذ    -238

 .د کودتای عراقمناسبت دوازدهمین سالگر
، سـخنرانی صدام در     594، ص   104مـأخذ    -239

 .1359فروردین سال 
 .47، ص 223مأخذ  -240
ــأخذ  -241 ــۀ  51، ص 223م ــل از روزنام ــه نق ، ب

 .النهار
 .67، ص 223مأخذ  -242
، بــه نقــل از مجلــۀ   48، ص 223مــأخذ  -243

 .الحوادث
ــأخذ  -244 ــل از 389 - 388، ص 125م ــه نق ، ب

 .22/1/1359، واشنگتن پست
 .148، ص 77مأخذ  -245
 .41، ص 122ذ مأخ -246
، گزارش های ویژه  خـبرگزاری پارس، نشریۀ      -247

ــماره  ــۀ 17/10/1359، 294شـــ ، مجلـــ
، به نقل از رادیو     )چـاپ امریکا   (فاریـن آفـرز   

 .16/10/1359امریکا، 
 .49، ص 57مأخذ  -248
نگاهی به ادبیات اسیران    "مرتضی سرهنگی،  -249

مقاالت برگزیده  ،  "جنگـی عراقـی در ایـران      
، قدسچهارمیـن کـنفرانس بررسـی دفاع م       

ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار و        
، ص  1373ارزش هـای دفاع مقدس، تهران،       

30. 
 .391، ص 125مأخذ  -250
 .61، ص 80مأخذ  -251
 .58، ص 57مأخذ  -252
، بــــه نقــــل از   389، ص 125مــــأخذ   -253

 .نیویورک تایمز
صدام حسین  جودیت میلر و لوری میلروی،       -254

، ترجمۀ احمد قاضی،    و بحـران خلـیج فارس     
ران، انتشــارات زریــن، ص ، تهــ1370ســال 
188. 

 .41، ص 122مأخذ  -255
ــی،   -256 ــانون بحــران در اصــغر جعفــری ولدان ک

، انتشـارات کیهان، چاپ دوم،      خلـیج فـارس   
 .77، ص 1377بهار 
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ــأخذ  -257 ــل از  49، ص 223م ــه نق ــن ، ب الوط
 .العربی

 .104، ص 79مأخذ  -258
نورالدیـن کیانوری در نامه به مجید انصاری         -259

 .18/7/1360، )سرپرست سازمان زندان ها(
ــأخذ  -260 ــۀ  25، ص 223م ــل از روزنام ــه نق ، ب

 .السیاسه
، بـــــه نقـــــل از 33 ص "،191مـــــأخذ  -261

 .دیلی تلگراف
 .70 - 69، ص 256مأخذ  -262
 .82، ص 223مأخذ  -263
، الثوره، به نقل از روزنامۀ      24، ص   74مأخذ   -264

 .12/6/1366چاپ عراق، 
ــأخذ  -265 ــو   45، ص 7مـ ــل از رادیـ ــه نقـ ، بـ

 .26/6/1359صوت الجماهیر، 
 .همان -266
 .46، ص 4مأخذ  -267
چرا : ، بـه نقل از جزوه     74، ص   223مـأخذ    -268

قـرارداد الجزایر میان ایران و عراق لغو شد؟         
 .10-9ص 

 .531، ص 104مأخذ  -269
 .63، ص 223مأخذ  -270
 .531، ص 104مأخذ  -271
روابط ایران و فرانسه در     "مجید بزرگمهری،    -272

، مجلــۀ "دهــه اول انقــالب اســالمی ایــران
 - 111، شمارۀ   اطالعـات سیاسی، اقتصادی   

 .42، ص 112
 8تـالش های صلح آمیز در       "حسـن فتحـی،      -273

 .96، ص 14، مأخذ "سال دفاع مقدس
 .35، ص 223مأخذ  -274
 .153، ص 77مأخذ  -275

الوطن ، سخنان صدام در مجلۀ      223مـأخذ    -276
 .7/4/1359، العربی

 .76، ص 256مأخذ  -277
، 28/6/1359رادیـو بغـداد، بخـش فارسی،         -278

 .13ساعت 
13/7/1379،  خبرها و نظرها  نشریۀ خبری،    -279

 .5، ص 
جنگ خلیج فارس در    ": احمد الزبیری مقاله   -280

، تــرجمۀ ســفارت ایــران در "ابعــاد نظامــی
، ص  20/11/1379،  السفیرسـوریه، روزنامۀ    

10. 
سـازمان مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،         -281

، )رهـنمودهای امـام خمینی    (صـحیفه نـور     
 .21/6/1359، 84، ص 13جلد 

 .همان -282
 .83همان، ص  -283
 .همان -284
 .56، ص 80مأخذ  -285
ــ -286 ــیر، 82، ص 7أخذ م /31/6، صــوت الجماه

1359. 
ــۀ   -287 ــی، مقال ــد عمراب ــراق"احم ــران و ع ، "ای

، تـــرجمۀ محمدحســـین البـــیانروزنامـــه 
زوارکعـبه، بولتـن رسانه های دنیا، ادارۀ کل         
ــی وزارت    ــای خارج ــانه ه ــبوعات و رس مط
ارشـاد، ویـژۀ بازتـاب هـای خارجی اتهامات          

 .88، ص 2بوش علیه ایران، شمارۀ 
ــا  -288 ــره، گفــت وگــو ب شــبکه تلویزیونــی الجزی

خـبرگزاری جمهـوری اسالمی، تلکس ویژه       
17/9/1380. 

، 22/10/1379،  جمهـوری اسالمی  روزنامـۀ    -289
 .16ص 
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 نتیجه گیری
.  نقد و بررسی شده است     "اجتناب پذیری جنگ  " در این کتاب، پرسش      -1

یک نظریه می باشد، "اجتناب ناپذیری" یـا  "اجتـناب پذیـری  "بـا فـرض ایـنکه       
وم و کارکرد آن بررسی شد تا این موضوع روشن شود که نظریه پردازی به               مفه

به همان میزان که درک پدیده ها       . معـنای تبییـن پدیـده های اجتماعی است        
بی نظریه پردازی دشوار است؛ در عین حال، واقعیات را در لباس تئوری ها قرار               

. ودمــی دهــد کــه در نتــیجه شــاید بــه ادراک نادرســت واقعــیات مــنجر شــ  
نظـریه پـردازی  ناظـر بـر واقعـیات است و برخالف واقعیات، که همیشه واحد                  
اسـت، نظریات متأثر از وضعیت ها و متغیرهای مختلف، متعدد و کثیر است و               

 .همیشه نظریه های جدید نسبت به یک واقعه واحد ظهور خواهند کرد
 در چهـار قـرن اخیر علل وقوع جنگ بررسی شده و موضوع تحقیقات               -2

گـرچه به چرایی جنگ، با هدف کشف علل جنگ و           . گسـترده ای بـوده اسـت      
جلوگیری از وقوع آن پاسخ های گوناگونی داده شده است ولی همچنان جهان             

 .وقوع جنگ های متعددی را با انگیزه و اشکال مختلف شاهد بوده است
 جـنگ ایران و عراق، به دلیل ابعاد و پیامدهای آن، همواره مورد توجه               -3

در این بررسی ها بیشترین تالش در       . حلـیلگران و نظـریه پـردازان بـوده است         ت
عامل "تحلـیل و نظـریه پردازی برای تبیین علل وقوع جنگ ایران و عراق، بر                

تغییر : تأثیر انقالب در زمینه های مختلف شامل      .  مـتمرکز بوده است    "انقـالب 
قوا در منطقه، فعال    در روابـط ایـران و عـراق، ایجاد خأل قدرت، تغییر موازنه              

کـردن ریشـه هـای اخـتالفات تاریخـی ایـران و عراق، فرصت  طلبی های عراق                   
. حاصـل از بـی ثباتی سیاسی در ایران و سایر مالحظات مورد توجه بوده است               
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بـرخالف رویکردهای داخلی، که در بررسی علل وقوع جنگ بیشتر بر ساختار             
 در خارج چنین رویکردی     تصـمیم گیری و نحوۀ مدیریت کشور متمرکز است،        

همین موضوع، بیان کنندۀ این معناست که نظریات داخلی         . مشاهده نمی شود  
با تأکید بر اجتناب پذیری جنگ، بیشتر ناظر بر مالحظات و مناقشات سیاسی             
هسـتند تـا ایـنکه از وضـعیت حـاکم بـر مناسـبات ایـران و عراق و سیاست                     

الوه بر این، تأکید بر تأثیر ع. قـدرت هـای بـزرگ بررسـی جامعـی ارائـه دهند          
 .انقالب در شروع جنگ، نشان دهندۀ پیوستگی نظریه جنگ با انقالب است

 اظهـارات مسئوالن و نهادهای رسمی عراق و ایران، ادراک دو کشور را              -4
. از ماهیـت جـنگ و در عیـن حـال نسـبت بـه علل وقوع جنگ بیان می کند                    

به همین . الً مؤثر بوده استتحـوالت جـنگ در تغیـیر نظـریات عراقـی ها کام        
دلـیل، عراقـی هـا در مواضع خود از خطر وقوع انقالب و مداخله ایران در امور            
عـراق و ضرورت پیشگیری آن تا مرز تجزیه ایران و سقوط نظام تازه تأسیس               
در ایـران سـخن گفته اند؛ در حالی که نظریات ایران از ابتدا تا پایان جنگ به                  

از . ا تغییرات بسیار اندک و ناچیز همراه بوده است        صـورت نسـبتاً منسجم و ب      
نظـر جمهـوری اسـالمی ایـران، انقـالب اسالمی منافع قدرت های بزرگ را به           

اوضاع داخلی  . خطر انداخت و دولت های منطقه در معرض تهدید قرار گرفتند          
ایـران، فرصـت مناسـبی را در اختـیار عراق گذاشت تا به عنوان ابزار و عامل                  

 .ی امریکا به جمهوری اسالمی ایران تجاوز کندسیاست ها
 بررسـی مناسبات ایران و عراق در حد فاصل کودتای بعثی ها در عراق               -5

و حتی قبل و بعد از آن، بیان کنندۀ این معناست که مناسبات             ) 1968سال  (
دو کشـور همـواره از عوامل فرهنگی ـ مذهبی و سیاسی ـ تاریخی متأثر بوده                

ای مـتعدد دورۀ عثمانی و پس از آن در زمان حکومت            وقـوع جـنگ هـ     . اسـت 
 عاملی پایدار در مناسبات دو کشور "اختالف"بعثـی ها در عراق نشان می دهد      

بـوده اسـت و معـادالت بین المللی و منطقه ای یا تحوالت در ساختار سیاسی                 
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 یا  "درگیری و جنگ  "از جمله (ایـران یـا عـراق در ماهیت مناسبات دو کشور            
. تأثـیری تعییـن کنـنده داشـته اسـت و خواهد داشت            ) " صـلح  همکـاری و  "

براساس همین مالحظه، در یک دورۀ درگیری، دو کشور به جنگ و در نهایت              
 الجزایر تن دادند و همکاری میان دو کشور برقرار       1975بـه امضـای معـاهده       

حال آن که رقابت میان دو کشور با یارگیری استراتژیک و تقویت قدرت      . شـد 
به عبارت دیگر، در . وأم بـوده اسـت و همچـنان ادامه خواهد داشت    دفاعـی تـ   

 .تقدیر ایران و عراق همچنان امکان وقوع جنگ وجود دارد
 بررسـی مناسـبات ایـران و عراق، پس از پیروزی انقالب اسالمی، ابعاد               -6

عراق پیامدها و بازتاب    . نظـریه هم پیوستگی جنگ و انقالب را نشان می دهد          
 را در سه عرصه، بین المللی، منطقه ای و داخلی ایران به مثابه              پـیروزی انقالب  

یک فرصت ارزیابی و بابهره برداری از آن دامنه فعالیت های اطالعاتی ـ امنیتی              
حذف حسن البکر و ظهور قدرت      . ـ سیاسـی و نظامـی خـود را گسـترش داد           

صـدام حسـین، بـه معـنای نقطه عطف و سرنوشت ساز برای جنگ و تحوالت                 
در این روند، مناسبات ایران و عراق به دلیل تحوالت داخلی           . لی عراق بود  داخ

و رنـگ باختن امیدواری  امریکا به حاکمیت میانه روها و سپس تصرف سفارت               
صبر " دستخوش تغییر شد و سیاست امریکا از       1358 آبان سال    13امریکا در   
 . تغییر کرد"خصومت و مداخله" به "و انتظار

دید، روند همسویی منافع امریکا و عراق را تشدید و          پـیدایش وضـعیت ج    
 آثـار ایـن همسویی آشکار شد و پس از           1359در نـیمه سـال      . تسـهیل کـرد   

، که امریکا از تغییر حکومت با 1359شکسـت کودتـای نـوژه در تـیرماه سال      
کودتـا ناامـید شـد و اسـتفاده از ابـزار نظامـی علـیه ایران را با آغاز شمارش                     

 شهریور  31اق به ایران ضروری دانست که متعاقب آن در          معکـوس حملـه عر    
 . تجاوز سراسری عراق در زمین، هوا و دریا، به خاک ایران بود1359
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 فهرست منابع

 )گفت وگوهای اختصاصی، کتاب ها و نشریات، رسانه ها(

 
 :گفت وگوهای اختصاصی نویسنده

 بشارتی، علی محمد -
 بوزان، باری -
 بیات، کاوه -
 مهدیپرتوی،  -
 توسلی، غالم عباس -
 ثقفی، مراد -
 چگینی، غالمعلی -
 داوری، رضا -
 دعایی، سید محمود -
 رشید، غالمعلی -
 رضایی، محسن -
 سحابی، عزت اهللا -
 سمتی، هادی -
 سیف اللهی، رضا -
 شمخانی، علی -

 شهبازی، عبداهللا -
 ، شیرین)هانتر(طهماسبی -
 کارگر رمضانی، روح اهللا -
 لطفیان، سعیده -
 محتشمی پور، علی اکبر -
 حی، محی الدینمصبا -
 معارف، سیدعباس -
 موسوی، میرحسین -
 میردامادی، محسن -
 میالنی، محسن -
 نبوی، بهزاد -
 هادیان، ناصر -
 هاشمی رفسنجانی، اکبر -
 یزدی، ابراهیم -

 
 ):مقاالت، گفت وگوها، سخنرانی ها(کتاب ها و نشریات 

بی، انتشارات هرمس، ، تـرجمۀ نادر انتخا نقـد تاریخ و سیاست در روزگار ایدئولوژی ها       آرون، ریمـون،     -
 .1380تهران، 

رید، ویراستار  .نوشته فردای (، ترجمه فریبا ابتهاج شیرازی، پیش گفتار        تسـخیر ابـتکار، معصـومه،      -
 .1379، انتشارات اطالعات، )انگلیسی کتاب

، 20/11/1379،  السفیر، روزنامۀ   "جـنگ خلـیج فـارس در ابعاد نظامی        ": احمـد الزبـیری، مقالـه      -
 . در سوریهترجمه سفارت ایران

، ترجمۀ منوچهر شجاعی، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا،        درون انقـالب ایران   دی،  .اسـتمپل، جـان    -
 .تهران
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 .1377، پاییز 21، مجله گفت وگو، شمارۀ مناقشات مرزی در خلیج فارساسکوفیلد، ریچارد،  -
 .امریکا در اسارت "حیات گروگان ها مهم تر از هر چیز،"اسمیت، ترنس،  -
، ترجمۀ 1978، نشریه ادلفی پی پر، بهار یک تجزیه و تحلیل نظامی: جنگ ایران و عراقافرایم کارش،  -

 .خبرگزاری جمهوری اسالمی، تکثیر معاونت اطالعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح
، نشریۀ ادلفی پی پر، وابسته به مؤسسۀ بین المللی          جنگ ایران و عراق، مفاهیم سیاسی     افرایم کارش،    -

بررسی ، ویژه نامۀ    29/4/1366راتژیک لندن، ترجمۀ خبرگزاری جمهوری اسالمی،       مطالعـات اسـت   
 .1366، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه، مهر جنگ تحمیلی و بحران خلیج فارس

23، شمارۀ   1378، مجلۀ گفت وگو، بهار      جنگ و جامعه، عراق در مسیر نظامی شدن       الخفاجی، عصام،    -
. 

 .1378، انتشارات کیهان، تهران، ی و نظام بین المللیاصول گرایی اسالمالموصللی، احمد،  -
، ترجمۀ محمدحسین زوارکعبه، حوزۀ هنری، تهران،     حـزب بعـث و جـنگ      النقیـب، خالدحسـین،      -

 .، جلد اول1368
، ترجمۀ میرحسین   فرهنگ اصطالحات سیاسی ـ استراتژیک     الـیوت، جفـری ام و رجیـنالد، رابـرت،             -

 . 1373 تهران، رئیس زاده لنگرودی، انتشارات معین،
، ماهنامۀ تحلیل و رویدادها، نشریۀ دفتر       بررسی دیدگاه های امریکا   : بحران عراق امامـی، محمدعلـی،      -

 .1377، آذر و دی ماه 121مطالعات سیاسی و بین المللی، شمارۀ 
، مرکز مطالعات و    خرمشهر در جنگ طوالنی   انصـاری، مهـدی و درودیـان، محمـد و نخعی، هادی،              -

 .1375تهران، تحقیقات جنگ، 
، مرکز هجوم سراسری: روزشـمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم  انصـاری، مهـدی و یکـتا، حسـین،           -

 .، چاپ دوم1375مطالعات و تحقیقات جنگ، 
اوزداغ، امیت، سخنرانی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ماهنامۀ دفتر مطالعات سیاسی و              -

 .1380، خرداد 148بین المللی، شماره 
، بازشناسی جنبه های تجاوز دفاع،      اتحـاد جماهـیر شـوروی، افغانسـتان و خلـیج فارس           اولـیور روی،     -

 .، جلد اول1368دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 
 .1376، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران، بهار ارتش تاریکیکیا، .ب -
، بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، دبیرخانۀ      قنقش جامعۀ اروپا در جنگ ایران و عرا       بـاخ، آشـتین،      -

 .، جلد اول1368کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 
، ترجمۀ محمود شرفی، انتشارات آشتیانی، تهران، خرداد        جـنگ قـدرت ها در ایران      بـاری روبیـن،      -

1363. 
، چاپ دوم، تهران،    زرگانمسائل و مشکالت نخستین سال انقالب از زبان مهندس با         بازرگان، عبدالعلی،    -
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، ترجمه مرضیه ساقیان، دفتر مطالعات سیاسی و        )خاطرات برژینسکی (قـدرت و اصول     برژینسـکی،    -
 .1379بین المللی، تهران، 

، مجلۀ اطالعات سیاسی ـ روابـط ایـران و فرانسـه در دهـۀ اول انقالب اسالمی    بـزر گمهـری، مجـید،       -
 .112 - 111اقتصادی، شماره 

، ترجمۀ رضا فاضل ازندی، انتشارات      رونالد، نیروی دلتا از پلی می تا طبس       یـت، چارلـی و ناکس،       بکو -
 .1368امیرکبیر، تهران، 

، ترجمه جمشید زنگنه، نشر فرهنگ، تهران،       جنگ های نهانی اسرائیل   بلـک، یـان و موریـس، بنی،          -
1372. 

د نامور تهرانی، انتشارات ، تـرجمۀ حمید فرهادی نیا و هوشمن       صـاعقه در صـحرا    بلـک ول، جـیمز،       -
 .1372اطالعات، 

 .1372، تهران، اسناد تجاوز به روایت مطبوعات خارجیبنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،  -
، جلد سوم، به نقل     5/7/1375، تهران،   حماسه مقاومت بنـیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،           -

 .از آیت اهللا خامنه ای
 .4/7/1380، روزنامۀ نوروز، در ادبیات جنگمفهوم شهادت بوتل، اریک،  -
، تـرجمه هوشنگ فرخجسته، شرکت انتشارات علمی ـ         جامعـه شناسـی جـنگ     بوتـول، گاسـتون،      -

 .1376فرهنگی، تهران، 
، کـتاب بازشناسـی جنبه های تجاوز و دفاع، دبیرخانۀ           تجـاوز از دیدگـاه تاریخـی      بولـت، ریچـارد،      -

 .، جلد دوم1368ن، کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهرا
، کتاب بازشناسی جنبه های تجاوز و       قدرت ایران در خلیج فارس    : جنگ، انقالب و روحیه   بـیل، جـیمز،      -

 .، جلد دوم1368دفاع، دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران 
 .وم، جلد د1371، ترجمۀ مهوش غالمی، انتشارات شهر آب، تهران، بهار عقاب و شیربیل، جیمز،  -
، راهبرد 1380پارتریک، نیل، سخنرانی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تابستان  -

 .21، شمارۀ 1380، پائیز )نشریۀ مرکز تحقیقات استراتژیک(
، )ویژه نامۀ جنگ تحمیلی (سیاست دفاعی، مجلۀ  )ع(پژوهشـکدۀ علوم دفاعی دانشگاه امام حسین       -

 .، مصاحبه با محسن رضایی16 و 15 شمارۀ ،1375سال چهارم، تابستان و پاییز 
، ترجمۀ منصور انصاری، نامۀ     توسـعۀ اقتصـادی و شورش های انقالبی در ایران         پسـران، محمدهاشـم،      -

 .13 - 12، شمارۀ 1378پژوهش، بهار و تابستان 
، استراتژی جنگ ایران و عراق و درس های برگرفته از آن          پلیـتر، استفان سی  و جانسون، داگالس وی،           -

 .16 و 15ترجمۀ مجید مختاری، ماهنامۀ نگاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، شمارۀ 
 .1371، به کوشش شهریار ماکان، انتشارات شهر آب، تهران، پاسخ به تاریخپهلوی، محمدرضا،  -
، فصل نامه سیاست 1376 ـ 1368پادگفتمان های امنیتی در جمهوری اسالمی ایران    تاجیک، محمدرضا،    -

 .1378، زمستان 13ل خارجی، سا
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 .1373،ترجمۀ احمد تدین،مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، تهران،سوداگری مرگآر،  .تیمرمن، کنت -
، مجموعه مقاالت، دانشکده    ریشـه یابـی تهـاجم عراق به ایران، جنگ تحمیلی          ثانـی نـژاد، غالمرضـا،        -

 .1373فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، تهران، 
، کتاب بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، عـراق از تجاوز به ایران     اهـداف   جعفـری ولدانـی، اصـغر،        -

 .، جلد دوم1368دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 
، آذر و مهر    4، مجلۀ سیاست خارجی، شماره      ریشه های اختالف ایران و عراق     جعفـری ولدانی، اصغر،      -

 .، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی1366
، دفتر مطالعات سیاسی و     بررسـی تاریخـی اخـتالفات مـرزی ایران و عراق           ولدانـی، اصـغر،      جعفـری  -

 .1367بین المللی، تهران، 
 .1377، انتشارات کیهان، تهران، چاپ دوم، کانون بحران در خلیج فارسجعفری ولدانی، اصغر،  -
یاسی و بین المللی، ، ترجمه داوود حیدری، دفتر مطالعات س   منطق روابط بین الملل   جونـز، والتراس،     -

 .1373تهران 
، فصل نامۀ بررسی های نظامی، دانشکدۀ فرماندهی        ایران و جنگ از تنگنا تا آتش بس       چوبین، شهرام،    -

 .1، شمارۀ 1371و ستاد سپاه پاسداران، تابستان 
، خالصـه ترجمه گروه تحقیق خبرگزاری       آثـار و مفاهـیم    : جـنگ ایـران و عـراق      چوبیـن، شـهرام،      -

 .20/6/1368ی، جمهوری اسالم
 ـ 61، مجموعه مصاحبه های سال 16/6/1362،  پیام انقالب خامـنه ای، سیدعلی، مصاحبه با مجلۀ         -

 .1369، انتشارات سروش، تهران، سال 62
، مجموعه مقاالت، دفتر مطالعات سیاسی      فرضیه برای مطالعه استراتژیک خلیج فارس     خلیلـی، احمد،     -

 .1369و بین المللی، تهران، 
، سازمان مدارک فرهنگی    )مجموعه رهنمودهای امام خمینی    (صحیفه نور دروح اهللا،   خمینـی، سـی    -

 .1361، تهران، بهمن 12، 11، 6انقالب اسالمی، جلدهای 
، سازمان مدارک فرهنگی    )مجموعه رهنمودهای امام خمینی    (صحیفه نور خمینـی، سـیدروح اهللا،       -

 .1362، تهران، بهمن 13انقالب اسالمی، جلد 
حمد، مصـاحبه منتشـر نشـده بـا دفـتر امـور مطبوعات سپاه پاسداران، روزنامۀ                 خمینـی، سـیدا    -

 .14/1/1374جمهوری اسالمی، 
، متن اصلی نقل در کتاب نفت و 34اسناد النۀ جاسوسی امریکا، شمارۀ دانشـجویان پـیرو خط امام،     -

 .بحران انرژی
 .یکا حامی اشغالگران قدسامر: 19اسناد النۀ جاسوسی امریکا، شمارۀ دانشجویان پیرو خط امام،  -
 .توهم براندازی: 68اسناد النۀ جاسوسی، جلد دانشجویان پیرو خط امام،  -
، دفتر مرکزی جهاد    بررسی تبلیغات عراق از فاو تا فاو      دبیرخانۀ موقت تبلیغات روانی نخست وزیری،        -

 .1368دانشگاهی، سال 
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 .1373قیقات جنگ، خرداد ، مرکز مطالعات و تحاز خونین شهر تا خرمشهردرودیان، محمد،  -
 .، جلد دوم1377، تهران، روزشمار انقالب اسالمیدفتر ادبیات انقالب اسالمی، حوزه هنری،  -
، بهمن  تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران         دفـتر حقوقـی وزارت خارجه،        -

 .، شرکت افست1361
، تهران،  گزیده اسناد مرزی ایران و عراق     ،  دفـتر مطالعـات سیاسـی و بیـن المللـی، واحد نشر اسناد              -

1371. 
خطبه های نمازجمعۀ   دفـتر نشر معارف انقالب با همکاری سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی،              -

 .، جلد دوم و سوم1376، بهار 1361سال 
 ، ترجمۀ علیرضا طیب و    نظریه های متعارض در روابط بین الملل      دوئرتـی، جـیمز، و فالتزگراف، رابرت،         -

 .، جلد اول و دوم1376وحید بزرگی، نشر قدس، چاپ دوم، تهران 
، ترجمه غالمرضا بهروزلک،    ایران و امریکا  : سیاسـت قـدرت و فرهـنگ سیاسی       دیکـس، تومـاس ام،       -

 .1379، بهار و تابستان 2 و 1فصلنامۀ مطالعات راهبردی شمارۀ 
 .1363زمستان ، انتشارات کیهان، تهران، نفت و بحران انرژیرئیسی طوسی، رضا،  -
 .35، هفته نامۀ شلمچه، شماره 598مراسم سالگرد پذیرش قطعنامه رضایی، محسن،  -
 .19/11/1378رضایی، محسن، مصاحبه با روزنامۀ کیهان،  -
، ترجمۀ هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر       سـازمان ملـل مـتحد، ایـران و عراق         رهـیوم، کامـرون،      -

 .1376مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 
، نشریۀ راهبرد، مرکز 17/7/1380وحانی، حسن، سخنرانی در جمع ائمه جمعه کشور در تاریخ         ر -

 .21، شمارۀ 1380تحقیقات استراتژیک، پاییز 
، کتاب نظریه های روابط بین الملل، جلد        1989جنگ تجارت و وابستگی متقابل      روزکـرانس، ریچارد،     -

 .اول
، بازشناسی جنبه های    انی از جنگ ایران و عراق     مسـئله تجـاوز و نقش دریافت جه       ریسـنر، ژوهـانس،      -

 .، جلد دوم1368تجاوز و دفاع، دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 
 .1370، ترجمۀ اسماعیل زند و بتول سعیدی، نشر نور، تهران شکست شاهانهزویتس، ماروین،  -
 .، شمارۀ پنجم1378صر، بهار سالور، عباس، گفت وگو با عباس رسولی، فصل نامۀ تاریخ معا -
/26/1 ، در مصـاحبه بـا روزنامـۀ الحیات، بولتن خبرهای عراق، فرماندهی نصر،          سـامرایی، وفـیق    -

1377. 
 .1377، ترجمۀ عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، تهران، ویرانی دروازه شرقیسامرایی، وفیق،  -
 .1366، سال ستیز با صلحستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع،  -
، مقاالت برگزیده چهارمین نگاهـی بـه ادبـیات اسـیران جنگـی عراقـی در ایران       سرهنگی،مرتضـی،    -

کـنفرانس بررسـی دفـاع مقـدس، سـتاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع                    
 .1373مقدس، تهران، 
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 .1379، نشر نی، تهران، چاپ سوم، درس هایی از فلسفه علم االجتماعسروش، عبدالکریم،  -
، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و نظام       علل به وجود آورندۀ جنگ عراق علیه ایران       سالمی، حسین،    -

 .1376، دفتر بررسی های سیاسی، بهار )مجموعۀ مقاالت(بین المللی 
 .1362، ترجمۀ فضل اهللا نیک آئین، انتشارات امیرکبیر، تهران، بازار اسلحهسمسون، آنتونی،  -
 .، چاپ اول1378، نشر البرز، تهران ورد روزگارره آشهیدزاده، حسین،  -
 .18/4/1379، ترجمۀ یوسف علیخانی، روزنامۀ انتخاب، گفت وگو با شبکه الجزیرهصالح عمرعلی،  -
/17/5طارق عزیز، مصاحبه با تلویزیون الشباب عراق، تلکس ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی،              -

1380. 
جمۀ عبدالرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و       ، تر چـپ ناسیونالیستی عرب   ی اسـماعیل،    .طـارق  -

 .1365بین المللی، تهران، 
، روزنامـه البـیان، تـرجمۀ محمدحسـین زوارکعبه، بولتن        ایـران و عـراق    عمرابـی، احمـد، مقالـۀ        -

ویژۀ (رسـانه هـای دنـیا، ادارۀ کل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     
 .2، شمارۀ )بوش علیه ایرانبازتاب های خارجی اتهامات 

 . سال دفاع مقدس8تالش های صلح آمیز در فتحی، حسن،  -
، کتاب نظریه های روابط بین الملل،       تحلـیل منازعه، نظریه بازی ها و نظریۀ چانه زنی         فـرانکل، جـوزف،      -

 .1375ترجمه و تدوین وحید بزرگی، مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 
ـ    فردهالـیدی،    - ، انتشارات دارالساقی بیروت، رب توهم رویارویی دین و سیاست در خاورمیانه      اسـالم و غ

، مطالعاتی ـ پژوهشی نهضت   ، نقد و معرفی کتاب شمارۀ یک، فصل نامۀ          )1367 (1977چـاپ اول،    
 .1379بهار 

 .1360، ترجمۀ بهرام افراسیابی، انتشارات روزبهان، پاییز عربستان بی سالطینفردهالیدی،  -
 .1374، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، تهران، عزت راز جاودانگی، فروغی، قاسم -
 .1376، ترجمۀ عباس مخبر، نشر مرکز، تهران، قبلۀ عالم، ژئوپلتیک ایرانفولر، گراهام،  -
، ترجمۀ چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران    کارگـر رمضانی، روح اهللا،       -

 .1380ی، تهران، علیرضا طیب، نشر ن
، مجموعۀ مقاالت، به کوشش     درآمـدی بـر ریشه های انقالب اسالمی       کازیوروفسـکی، مـارک، مقالـۀ        -

 .1376عبدالوهاب فراهانی، نشر معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی، تهران، بهار 
سالمی، ، تـرجمۀ عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ ا      ریشـه های انقالب ایران    کـدی، نیکـی، آر،       -

 .1375تهران، 
، امریکا، مرکز االنتشارات والبحوث،     1994، دانشگاه شیکاگو،    پـروژۀ بنیادگرایـی   کرامـر، مارتیـن،      -

 .1377دی ماه 
، ترجمۀ  جنگ ایران و عراق   : درس هایی از جنگ مدرن، جلد دوم      کردزمـن، آنتونی و واگنر، آبراهام آر،         -

 .منتشر نشدهحسین یکتا، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 
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 .، جزوۀ منتشر نشدهتهدید ایران و عراق از شمال خلیج فارسکردزمن، آنتونی،  -
 .1985، اکتبر جهان سوم، فصل نامۀ مذهب و استراتژی در جنگ ایران و عراقکالدیارات،  -
، ترجمۀ سیداصغر کیوان حسینی، مجلۀ سیاست دفاعی، تابستان و          جنگ های صدام  کلیدر، عباس،    -

 ).ع(، پژوهشکدۀ علوم دفاعی، دانشگاه امام حسین24 و 23شماره ، 1377پاییز 
، ترجمۀ وحید بزرگی، نظـریه های روابط بین الملل     ،  1990کولومبـیس، تـئودور و دولـف، جـیمز، ـ            -

 .1375مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 
فیر، تهران،  ، ترجمۀ مصطفی شیشه چی، نشر س      قواعـد بازی در سیاست بین الملل      کوهـن، ریمونـد،      -

 .1370تابستان 
 .18/7/1360کیانوری، نورالدین، نامه به مجید انصاری،  -
، فصلی از کتاب آیا ایاالت متحده نیازی به         خاورمـیانه، جهانی دستخوش تحول    کیسـینجر، هـنری،      -

سیاسـت خارجـی دارد؟، تـرجمۀ دکـتر عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوی، مجلۀ اطالعات سیاسی ـ               
 .1380، مهر و آبان، سال 170 - 169اقتصادی، شماره 

 .بررسی روابط ایران و امریکاان، .ان.کیسینجر، هنری، در میزگرد شبکه تلویزیونی سی -
، کتاب 1990وابسـتگی مـتقابل و همگرایـی در عرصـۀ بیـن المللی            کیوهیـن رابـرت و نـای، جـوزف،           -

اد دانشگاهی، نظـریه هـای روابط بین الملل، جلد اول، ترجمۀ وحید بزرگی، مؤسسۀ انتشارات جه              
 .1375تهران، 

 .16، شمارۀ 1376گری سیک، گفت وگو از بیژن خواجه پورخویی، مجلۀ گفت وگو، تابستان  -
 .6/4/1378 خرداد، روزنامۀ نشاط، 30 تا 28، قبرس، نیکوزیا، 21اجالس ایران در قرن گری سیک،  -
 .1371ی، چاپ شیراز، ، ترجمه ابوطالب فنایجامعه شناسی پیش درآمدی انتقادیگیدنز، آنتونی،  -
، ترجمه و تلخیص محمود خواجه نوری، مرکز مطالعات         خلیج فارس و کانال سوئز    الیـروس، هانری،     -

 .1352عالی بین المللی، تهران، 
، ترجمه پیروز ایزدی، مجلۀ     رهیافت سطح تحلیل  : نظریه های متعارض ستیز بین المللی      ،   لـوی، جک اس    -

، پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام      1377ان و پاییز    ، تابست 24 و   23سیاسـت دفاعـی، شمارۀ      
 ).ع(حسین

، مجلۀ  کارکـرد سیستم بین المللی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران            متقـی، ابراهـیم،      -
 .1376، تابستان 19سیاست دفاعی، شماره 

، مرکز اسناد   1945 ـ   1997تحـوالت سیاسی خارجی امریکا، مداخله گرایی و گسترش          متقـی، ابراهـیم،      -
 .1376انقالب اسالمی، تهران، 

، ماهنامۀ دیدگاه ها    چشم انداز همکاری ایران و کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس         مجتهدزاده، پیروز،    -
 .، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی1380، آبان 153و تحلیل ها، شماره 

 ترجمۀ امیرمسعود اجتهادی، دفتر     ،امنیـت و مسـائل سرزمینی در خلیج فارس        مجـتهدزاده، پـیروز،      -
 .1380مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 
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، کتاب مجموعه مقاالت، دانشکدۀ فرماندهی و       علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی     محمـدی، منوچهر،     -
 .1373ستاد سپاه پاسداران، تهران، شهریور 

 .1376 نصر، دی ماه ، ترجمۀ مرکز فرماندهی13/10/1997محمود عثمان، مصاحبه با الوسط،  -
 .1368، جلد اول، تهران، حماسه مقاومتمعاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد فرماندهی کل قوا،  -
 .1369، جلد دوم، تهران، حماسۀ مقاومتمعاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد فرماندهی کل قوا،  -
ی جنبه های ، بازشناس1979 ـ  80اختالفات ایران و عراق     : تحلـیل خطرات جنگ   "مـک لکـالن، کیـث،        -

 .، جلد دوم1368تجاوز و دفاع، دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 
، گروه علوم انسانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،    سال جنگ تبلیغاتی   8نگاهی به   منطقی، مرتضی،    -

 .1372انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 
، ماهنامۀ تحلیل و     در منطقه خلیج فارس    بـه سـوی برقـراری یـک رژیم امنیتی         مهرابـی، علـی اصـغر،        -

 .123، شمارۀ 77رویداد ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، اسفند 
 .، امریکا در اسارتلحظۀ سرنوشتمیدلتون، درو،  -
 .107، ش 1377 آبان 13میردامادی، محسن، گفت وگو با نشریۀ عصرما،  -
، ترجمۀ احمد قاضی، انتشارات یج فارسصدام حسین و بحران خل  مـیلر، جودیـت و مـیلروی، لوری،          -

 .1370زرّین، تهران، 
، مرکـز  پیدایش نظام جدید: روزشـمار جنگ ایران و عراق، کتاب اول نخعـی، هـادی و یکـتا، حسـین،           -

 .1375مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران، اسفند 
شتۀ افرایم کارش،   ، نو آثار و پیامد های آن    : نقد و معرفی کتاب جنگ ایران و عراق       نـوروزی، نورمحمـد،      -

 .1376، تابستان 19، شمارۀ سیاست دفاعیمجلۀ 
 .9/11/1378هاشمی رفسنجانی، اکبر، مصاحبه با تلویزیون الجزیره، روزنامۀ عصر آزادگان،  -
، دفتر نشر معارف با همکاری سازمان       1361خطـبه هـای نمازجمعه سال       هاشـمی رفسـنجانی، اکـبر،        -

 .وممدارک فرهنگی انقالب اسالمی، جلد د
هاشـمی رفسـنجانی، اکـبر، سـخنرانی در کـنفرانس خلـیج فـارس، مجلۀ سیاست خارجی، دفتر                    -

 .1368، آذر 3مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، شمارۀ 
 .1378، دفتر انتشارات معارف انقالب، عبور از بحرانهاشمی رفسنجانی، اکبر،  -
، کتاب بازشناسی تجاوز و     ن المللی تجاوز و دفاع    مراسم اختتامیه کنفرانس بی   هاشمی رفسنجانی، اکبر،     -

 .1368دفاع، دبیرخانه کنفرانس، تهران، 
، فصل نامۀ جهان سوم، ترجمۀ     تجدید نبرد در خلیج فارس    هـالس، رابـرت پـس، و رمز، مایکل جی،            -

، ویــژه نامــۀ بررســی جــنگ تحمیلــی و بحــران  21/11/1364خــبرگزاری جمهــوری اســالمی، 
 .1366اسی ستاد کل سپاه، مهر خلیج فارس، معاونت سی

، ترجمه رضا میرطاهر، فصل نامه مطالعات دفاعی        بررسی نظری پدیدۀ جنگ   جی،  .وی.هالسـتی، کی   -
 .26، شماره 1380امنیتی، بهار 
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 .5/3/1381، روزنامۀ کیهان، )1357 - 1317(بررسی روابط شاه با رژیم صهیونیستی والیتی، علی اکبر،  -
، دفتر نشر فرهنگ    یاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران       تاریخ س والیتـی، علـی اکبر،       -

 .1376اسالمی، تهران، 
ولسـی، جـیمز، گفـت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره، خبرگزاری جمهوری اسالمی، تلکس ویژه                 -

17/9/1380. 
ر ، مجموعه مقاالت، دفت   انقـالب اسـالمی، جـنگ تحمیلـی و نظـام بین المللی            یکـتا، حسـین، مقالـه        -

 .1376بررسی های سیاسی، بهار 

 
 :رسانه ها

 .مجلۀ فارین آفرز، چاپ امریکا. 17/10/1359خبرگزاری پارس،  -
 .1981نشریه بررسی استراتژیک، بهار . 22/10/1360خبرگزاری پارس،  -
 .مصاحبه باری روبین. 20/6/1368خبرگزاری جمهوری اسالمی،  -
دید نبرد در خلیج فارس، فصل نامۀ جهان        مقاله تج . 21/11/1364خـبرگزاری جمهوری اسالمی،      -

 .1986سوم، 
مشـروح گـزارش نهمین کنگره حزب بعث دربارۀ    . 24/2/1362خـبرگزاری جمهـوری اسـالمی،        -

 .9/12/1361جنگ، رادیو بغداد، 
 .خبرگزاری جمهوری اسالمی، اظهارات عزت ابراهیم در تلویزیون عراق -
 .17/5/1380خبرگزاری جمهوری اسالمی، تلکس ویژه،  -
گفت وگوی جیمز ولسی با تلوزیون . 17/9/1380خـبرگزاری جمهـوری اسـالمی، تلکـس ویـژه،            -

 .الجزیره
 .1978نشریه ادلفی پی پر، بهار . 1366خبرگزاری جمهوری اسالمی، مهر  -
 .ان.ان.، میزگرد سیاسی شبکۀ تلویزیونی سی17/10/1378خبرگزاری جمهوری اسالمی،  -
 .1356 مهر 26 و 1356 مرداد 11روزنامۀ آیندگان،  -
 .1378 مهر 30روزنامۀ اخبار اقتصادی،  -
 .1381 مهر 8 و 1376 آبان 5روزنامۀ اطالعات،  -
 .1379 تیر 18روزنامۀ انتخاب،  -
 .1359 آذر 17روزنامۀ انقالب اسالمی،  -
 .1381 خرداد 25 و 1379 بهمن 5، 1374 فروردین 14روزنامۀ جمهوری اسالمی،  -
 .1380 مرداد 25روزنامۀ حیات نو،  -
 .1378 بهمن 9روزنامۀ عصر آزادگان،  -
 .1381 و خرداد 1378 بهمن 19روزنامۀ کیهان،  -
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 .1378 تیر 6روزنامۀ نشاط،  -
 .1380 آبان 25 و 1380 مهر 4روزنامۀ نوروز،  -
 .1380 آذر 5روزنامۀ همشهری،  -
 .1378 شهریور 11، "همدلی"سیمای جمهوری اسالمی ایران، برنامۀ پخش نشده  -
 .1377 شبکۀ اول، زمستان "سجادۀ آتش"ی اسالمی ایران، برنامه سیمای جمهور -
 فروردین  21صـدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، واحد مرکزی خبر، بولتن رادیوهای بیگانه،               -

1379. 
 آبان  14صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، واحد مرکزی خبر، بولتن رادیوهای بیگانه،                   -

1379. 
 .1371ی، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، تابستان فصل نامۀ بررسی های نظام -
 .1379 و بهار و تابستان 1378، بهار 1377فصل نامۀ تاریخ معاصر ایران، شماره های بهار  -
 .1378، زمستان 13فصل نامۀ سیاست خارجی، سال  -
 .1380فصل نامۀ مطالعات دفاعی و امنیتی، بهار  -
 .1379بهار فصل نامۀ مطالعاتی پژوهشی نهضت،  -
 .1380، مهر 8ماهنامۀ آفتاب، شماره  -
، 1377ماهـنامۀ تحلـیل و رویدادهـا، دفـتر مطالعات سیاسی و بین المللی شماره های آذر و دی                     -

 .1380 و خرداد 1377اسفند 
 .1380ماهنامۀ دیدگاه ها و تحلیل ها، آبان  -
 .112 -  111مجلۀ اطالعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره  -
 .1380یاسی ـ اقتصادی، شماره مهر و آبان، مجلۀ اطالعات س -
 .1362 شهریور 16مجلۀ پیام انقالب،  -
 .9مجلۀ خواندنی ها، شماره  -
 .1380مجلۀ راهبرد، تابستان و پاییز  -
 .1378 و زمستان 1368، آذر  3مجلۀ سیاست خارجی، شمارۀ  -
 .1377ن و پاییز و تابستا1376، تابستان1375مجلۀ سیاست دفاعی، شماره های تابستان و پاییز -
 .1378 و بهار 1377، پاییز 1376مجله گفت وگو، شماره های تابستان  -
 .1378 اسفند 3هفته نامه پیام هاجر،  -
 .1378 مرداد 15هفته نامه شلمچه،  -
وزارت فرهـنگ و ارشـاد اسـالمی، اداره کـل مطـبوعات و رسانه های خارجی، نشریه رسانه های                      -

 .2رجی اتهامات بوش علیه ایران، شماره ویژه ه نامه بازتاب های خا: خارجی
 .1377وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ویژه نامۀ دفاع مقدس، سال سوم، تابستان  -
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