انقالب و جنگ ايران و عراق
محمدساالر کسرایی
سید رحیم موسوی

چکیده :تا قبل از انقالب سال  7531در ایران بیشتر انقالبهاایی کا در کشاهرها
جهان سهم اتفاق میافتاد ،متأثر از انقالب کمهنیستی روسای  7171باهد؛ اماا انقاالب
ایران برخالف انقالبها قبل و بعد از انقالب کمهنیستی روسی  ،ب نام «اسالم» و باا
شعار «جدایی ناپذیر دین از سیاست» ب وقهع پیهست ،و همانند اکثر انقاالبهاا
بزرگ جهان ،انقالب ایران نیز پس از پیروز درگیر جنگ خارجی شد .لذا در این
مقال در پی پاسخ ب این پرسش هستیم ک چرا انقالب ایران بعد از پیروز ب جنگ
با کشهر عراق کشیده شد؟
نهیسنده با روش مطالع مهرد و استفاده از شیهۀ تطبیق الگاه ،در پاساخ با پرساش
فهق الذکر تهضیح میدهد ک بعد از پیروز انقالب اسالمی ،نظم سیاسی ساابق در
منطق ب هم خهرده و کشهر ایران در یا
گرفتا بااهد؛ از یا

شارای پساا انقالبای خاا

خاهد قارار

فاارف بااا گاروههااا ناراضاای از انقااالب در درون و بیاارون از

مرزهایش درگیر بهد ،و از فرف دیگر سعی بار حفا و صادور انقاالب ،با عناهان
ی

الگه حکهمتی برا کشهرها مسلمان داشت ،ک سرانجام با محاسبات غل

رژیم بعث عراق در ارزیابی تهان دفاعی ایران ،تهاجم سراسر رژیم بعث عاراق با
خاک ایران ،در  57شهریهر  7531شکل میگیرد.
کلیدواژه ها :انقالب ،جنگ ،جنگ ایران و عراق ،ایدئهلهژ انقاالب اساالمی ،بار
هم خهردن نظم سیاسی منطق  ،ضد انقالب.

 .7عضه هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

e-mail:rahimmosavi65@yahoo.com

 .دانشجه دکتر جامع شناسی اقتصاد و تهسع دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (اصفهان)
e-mail:rahimmosavi85@yahoo.com

این مقال در تاریخ  7517/7 /1دریافت و در تاریخ  7517/7 / 1مهرد تأیید قرار گرفت.
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بیان مسأله
بیتردید جنگ پدیادۀ اجتمااعی شاگفت انگیاز اسات .کالوزویاتس مایگهیاد« :جناگ عمال
خشهنتآمیز است ک شدت آن تا بینهایت اداما پیادا مایکناد» (بهتاهل  .) 7 :7511تاارد نیاز در
تعریف جنگ میگهید« :جنگ ،ی

روش مصیبت بار و غیر ابد جدل اجتماعی اسات .جناگ،

محصهل دو قیاس جمعی است ک با هم در کشمکشند :ارادهها دو ملت است ک سرانجام در دو
ارتش علی یکدیگر میجنگند» (بهتهل .) 1 :7511
پدیدۀ اجتماعی دیگر ک مانند جنگ ،باعث جدل وکشمکش البت ن بین دو ملت بلک در
درون جامع دستخهش انقالب میشهد ،رخداد انقالب است .ک ساامهئل هاانتینگتهن در تعریاف
انقالب میگهید:
ی

انقالب بر تحهل داخلای ساری  ،بنیاادین و خشاهنت باار در ارزشهاا و

اسطهره ها مسل ی

جامع  ،در نهادها سیاسای آن ،سااختار اجتمااعی،

رهبر و فعالیت حکهمتهاسات .بادین ترتیا  ،انقاالبهاا از خیازشهاا،
شهرشها ،قیامها ،کهدتاها ،و جنگها استقاللفلبان باز شناخت مایشاهند
(هانتینگتهن .)53 :7513

شباهت این دو پدیدۀ اجتماعی ،و یکی از ویژگیهاا مشاترک جناگ و انقاالب ،تهسال با
خشهنت ،در غال

زد و خهردها است ک تاکنهن الگهها حاکم بر تعامل سیاسی بهدهاند .جناگ

و انقالب هر دو برا در هم شکستن مخالفین تهدید یا خشهنت را ب عناهان ابازار ،ماهرد اساتفاده
قرار میدهند و پذیرش اراده پیروز را در هنگامی تحمیل میکنند ک  ،سایر شاکلهاا سیاسای باا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

شکست مهاج شده باشند .دوم ،هر دو واجد ب کارگیر نیت و اهداف سیاسی خهدآگاه در جهت
نیل ب هدف هستند ،حتی چناین کااربرد در درون محادودیتهاا عینای ا سااختار با وقاهع
میپیهندد .همچنین ،جنگ و انقالب ک غیر قابل پیش بینی هستند ،سطح باالیی از شاانس و عادم
قطعیت را در درون خهد دارند .در انقالبها مانند جنگها ،عنصر فراروندۀ اتفاق و پیشامد وجاهد
دارد ک  ،فهن کالزویتس از آن با عناهان «حرکات آزاد رو در جناگ» ناام مایبارد .ساسس در
وضعیتها گستردهتر تاریخی ،جنگها و انقالبها رویکردها و پیامدها دقیقاً مشااب هام را در
برمیگیرند .در هر دو ،شمار زیاد از مردم بر اساس برنام ها گردهماایی بسای مای شاهند کا ،
تأثیرات بلند مدتی از خهد بر جهام مهرد نظر بر جا میگذارند .و نیز هر دو ،الگهها متعادد
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هیچگهن تعجبی نیست ک  ،برخی از نظری پردازان جنگ و انقاالب را بساان رویکاردهاا مشااب

مقاله

از قدرت سیاسی و اجتماعی یا دولتها را ،در نتیج عملکردشان شاکل مایدهناد؛ بناابراین جاا
قلمداد کنند ،ک این روند را ،در مفاهیم رفتارگرایی انقالب ،ب عنهان جنگ داخلی ،یا نظری هاا
جنگ

فبقاتی مارکسیستی میتهان دید (.)Halliday 1999:235

اما از فرفی ،میان جنگ و انقالب تمایز وجهد دارد ،ک از لحاظ نظر و تحلیلی نیز میتهاناد
«تقارن در نزاع» بین دو دولت

حائز اهمیت باشد .بدین معنی ک در وهل اول ،جنگها مستلزم ی

است ک هر کدام در قلمرو و با جمعیت خهد ب جنگ با دیگر میپردازند ،در مقابل ،انقالب هاا
بر «نزاع نامتقارن» ما باین یا

جنابش سیاسای و دولات ،مبتنای هساتند .دوم اینکا در حاالی کا

تفاوت ها ایدئهلهژیکی ممکن است وارد عرص جنگ شهند ،ولی تهجیهات برا جنگ ممکان
است فهر دیگر باشد؛ مثل نزاع بر سر مرزها ،یا مسائل اقتصاد  ،اما در انقالب ها هر دو فرف با
هم متفاوتند؛ زیرا برنام هایی ک ارائ میدهند متفاوت و از لحاظ ایدئهلهژیکی در تناقضند و مناف
اجتماعی متفاوت در درون آنها گره خهرده

است (.)Halliday 1999:235

بنابراین ،در ادام میتهان گفت انقالبها در ابتدا عبارتند از :نازاع بار سار پایا هاا قادرت و
مشروعیت درون دولتها ،اما در جنگها؛ نزاع بر سر قدرت مابین دولتها صهرت میگیرد .پاس
چ از لحاظ نظر و چ از لحاظ تأثیر تاریخی این دو با هم یکسان

نیستند (.)Halliday 1999:235

ب عالوه ،در ارتباط ایان دو نسابت با هام و بار فباق یکای از مطالعاات اخیار ،احتماال اینکا
حکهمت هایی ک ی

تغییر رژیم انقالبی را پشت سار مایگذارناد و در دورۀ اولیا پاس از تغییار

درگیر جنگ شهند ،دو برابر بیشتر از حکهمتهایی است کا پاس از یا

روناد سیاسای متحاهل

کننده ب قدرت میرسند .مثالً از ده مهرد ک در انقالب بهدن آنهاا شاکی وجاهد نادارد ،هشات
مهرد در دورۀ پن سال پس از انقالب درگیر جنگ شده اند .وانگهی در آن دو مهرد نیز هار چناد
جنگی رخ نداده ،اما دولتها انقالبی تقریبااً بالفاصال پاس از کسا

قادرت ،درگیار منازعاات

( ،)711 -15مکزی

( )7171با مداخلا امریکاا ( ،)7171روسای ( )7171باا مداخلا کشاهرها

متحد ( )7171و لهستان ( ،)71 1ترکی ( )7171با یهنان ( ،)71 1چین ( )7111با تبت ( )7131و با
کره ( ،)7131کهبا ( )7131با حملا خلای خهکهاا ( ،)7117اتیاهپی ( )7111باا ساهمالی (،)7117

انقالب و جنگ ایران و عراق

نظامی داخلی شدند .فرانس ( )7171با کشاهرها اتاریش ،مجارساتان ،پاروس ،اساسانیا ،انگلساتان
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کامبهج ( )7113با ویتنام ( ،)7111ایران ( )7117با عراق ( )7171و نیکاراگهئا ( )7111باا مداخلا
ایاالت متحده (.)Rosemary 2000:380( )7177
در نظریات رواب بین الملل ،در ارتباط این دو با هم نیز ،نظر بر این بهده ک جناگ و انقاالب
دو فرایند تکهینی در تاریخ جدید بینالملل هستند؛ یعنی تاریخ انقالب ها مدام با تااریخ جناگ در
هم میآمیزد (.)Halliday 1999:235

اما از نظر انقالبیهن ،عینیترین رابط مابین جناگ و انقاالب ،آن

نهع جنگی است ک ب مثاب وسیل ا برا دستیابی انقالبیهن ب قدرت است؛ مانند جنگ چریکای
ک معروف ب جنگ ها نامنظم انقالبی است یا اینک دولت ها انقالبی از جنگ استفاده میکنند
با این هدف ک از ارتشها قانهنی خهد برا اهداف سیاسی خارجی بهیژه ،برا گساترش نفاه
انقالب ب سایر کشهرها

استفاده کنند (.)Halliday 1999:235

بنابراین آنچ ما در این تحقیق در پی آن هستیم ،رابط میاان انقاالب  7531در ایاران و جناگ
ایران و عراق در سال  7531است ب عبارت دیگر ،ب دنبال پاسخ با ایان ساؤاالت هساتیم کا چا
رابط ا بین بر هم خهردن نظم سیاسی منطق بعد از انقالب و جنگ ایران و عراق وجهد دارد؟ چ
رابط ا بین فعالیت هاا ضاد انقاالب ،و جناگ ایاران و عاراق ،وجاهد دارد؟ چا رابطا ا باین
شکلگیر ابهامات در رواب بینالملل بعد از انقالب ،و جنگ ایران و عراق وجهد دارد؟ ب فاهر
کلی چرا دولت انقالبی ایران دو سال بعد از کس

قدرت ،ب ی

جنگ خارجی کشیده شد؟

چارچوب نظري
در رابط با نسبت میان انقالب و جنگ ،برخی نظریات جامع شناختی وجهد دارد ک پیامد انقالب
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

را ،جنگ با کشهر یا کشهرها همسای در نظر میگیرند .یکی از این نظری هاا ،نظریا «انقاالب و
جنگ» استیفن والت است ،والت در پاسخ ب این پرسش ک چرا دولتها انقالبی تقریباً بالفاصل
بعد از کس

قدرت درگیر جنگ ها

خارجی می شهند؟ در کتاب رابطه انقالب

و نگال

اساتدالل

میکند ک از آنجا ک انقالبها سطح ابهام و تهدیدات متصهر را ،هم در میان رژیامهاا انقالبای
جدید و هم در میان همسایگان افزایش میدهند ،احتمال قاه وجاهد دارد کا ظهاهر رژیام هاا
انقالبی جدید ،تهازن قدرت و انتظارات پیشین را ب هم بزند و ب منازعات بین المللای منجار شاهد
(والت .) 11 :7573
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مینهند« :ایدئهلهژ ها جدیاد و ابهاام هاا جدیاد» (والات  .) 17 :7573رهباران انقالبای از فریاق

مقاله

در نگاه والت فرایند انقالب دو عامل را با وجاهد مایآورد کا بار روابا باین المللای تاأثیر
ایدئهلهژ ها انقالبی ب حامیانشان نیرو میدهند .از اینرو ایدئهلهژ ها انقالبی معماهالً بار سا
مهضهع کلید تأکید میکنناد« :دشامنان شار هساتند و از اصاالحات عاجزناد»« ،پیاروز حتمای
است»« ،انقالب ما دارا پیام جهانی است» (والت .) 17 :7573
گروه ها انقالبی معمهالً دشمنان خهد را عناصر

اتاً شر ،ک از اصاالحات واقعای عاجزناد،

معرفی می کنناد .ماائه زدوناگ با پیاروانش مایگفات کا امسریالیسام درناده خهسات ...ماهیات
امسریالیسم هایچ وقات تغییار نمایکناد»« ،امسریالیسات هاا هایچ گااه کاردهاا قصابیشاان را زماین
نمیگذارند ...آنها هیچ گاه ب بهدا تبدیل نخهاهند شد» .در هم این مهارد اصالحات و مصالح ب
نف ی

راه حل رادیکال رد شد (والت .) 17 :7573

همچنین ایدئهلهژ ها انقالبی اتاً «خهشبینان » هستند ،این ایدئهلهژ ها همهاره پیاروز را
حتمی میدانند ،حتی اگر شهاهد زیاد در تعارض با این مهضهع وجاهد داشات باشاد .با عاالوه،
ایدئهلهژ ها ممکن است با تهسل ب نیروهاا جاذاب یاا الهای ،کا ایماان با پیاروز را تهجیا
میکنند ،این اعتقاد را تقهیت نمایند؛ برا مثال مارکسیستها قهانین تهسع سرمای دار را قهانینی
میدانستند ک ب فهر حتم ب انقالب پرولتاریا و ظههر سهسیالیسم میانجامیاد .یاا اینکا انقالبیاهن
برا تقهیت اعتماد ب نفس خاهد مهفقیات جنابشهاا پیشاین را سار مشاق قارار مایدهناد؛ ماثالً
ساندیست ها در نیکاراگهئ پیروز کاسترو را در کهبا ،با عناهان شااهد بارا امکاان مهفقیات
تالشها خهد فرض میکردند .مائه استدالل مینمهد ک  :مرتجعان ،ببرها کاغذ هستند ک در
ظاهر ترسناکند ،اما در واقعیت چندان قدرتمند نیستند» یا از دید لنین؛ امسریالیسم ب عناهان آخارین
مرحل سرمای دار  ،هم در بردارندۀ قدرت سلط بر جهان است و هم در بردارندۀ بذرها ناابهد
حتمی خهد ب دست پرولتاریا؛ بدین ترتی

حتی اگر اوضاع ناامید کننده ب نظر رساد ،در صاهرتی

در نهایت ،ایدئهلهژ ها انقالبی ب منظهر جل

حمایت مردمای ،معماهالً ایاده هاا سیاسای

جدید را ب عنهان حقایق مسلم ترسیم میکنند ک باعث تمایل ب سمت جهانگرایای مایشاهد .با
عبارت دیگر ،چگهن ی

اصل سیاسی بدیهی مایتهاناد بارا یا

گاروه معتبار باشاد اماا بارا

دیگران ن ؟ آیا «ژاکهبن ها» ،در فرانس مایتهانساتند اساتدالل کنناد کا حقاهق انساان تنهاا بارا

انقالب و جنگ ایران و عراق

ک نیروها انقالبی استقامت ب خرج دهند ،مهفقیت تضمین میشهد (والت .) 11 :7573
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فرانسه ها اعمال شهد؟ آیا شاگردان مارکس در اتحاد شهرو میتهانستند ادعا کنناد کا قاانهن
تاریخ فق برا روسی معتبر است؟
والت در ادام بیان میکند ک علی رغم مهضهعات مشخصی ک در ایادئهلهژ هاا انقالبای
بیان میشهد ،انقالبها عمالً سطح ابهام در نظام بین الملل را افزایش میدهند .چنین ابهامی احتمال
جنگ را باال میبرد .ی

رژیم انقالبای صارفاً با ایان دلیال کا  ،تجربا مساتقیمانادکی (یاا هایچ

تجرب ا ) در مراوده با دیگر دولت ها ندارد ،افمینانی با نیاات آنهاا نخهاهاد داشات .دولات هاا
انقالبی ک فاقد شهاهد مستقیم در رابط با دیگر دولت ها هستند ،با ایادئهلهژ تکیا مایکنناد و
همان فهر ک در فهق بحث شد ،ایدئهلهژ اکثر جنبشها انقالبی ،مخالفان را ب عناهان دشامن
ترسیم میکند .دوم اینک ؛ ی

جنبش انقالبی ممکن است بر اساس تجربا خاهد ،ساه ظانهاا را

جد بگیرد .مثالً سه ظنها مائه در مهرد ایاالت متحده ،تا حد بر دخالت گذشت غربیها در
چین مبتنی بهد و نیروها انقالبی در مکزی

 ،نیکاراگهئ  ،تا حد زیااد با هماین دلیال ،نگاران

احتمال دخالت ایاالت متحده بهدند .از فرف دیگر ،سیاستها دیگر دولاتهاا در قباال انقاالب
حتماً مبهم خهاهد بهد ،حداقل ب این دلیل ک  ،کمی فهل خهاهد کشاید تاا آن دولات هاا تصامیم
بگیرند چگهن در برابر وضعیت جدید واکنش نشان دهند (والت  71 :7573ا .) 17
سهم اینک احتمال برخهرد ،زمانی بیشاتر خهاهاد باهد کا نخبگاان یاا بخشای از آنهاا ،تهدیاد
خارجی را ب منظاهر بهباهد مهقعیات داخلایشاان بازرگ نماایی کنناد ،و بادین وسایل  ،بخهاهناد
حمایتها ملی گرایان را ،ب نف رهبران جدید بسی نمایند یا اقدامات خشن علی مخالفان داخلی
را ،تهجی کنند.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

والت همچنین میگهید :خهش بینی اتی اکثر ایدئهلهژ ها انقالبی میتهاند آنها را تشاهیق
کند ک تهاناییها نظامی خهد را بیش از حد برآورده کنند .از اینرو ،جنا بریسه دو وارویل کا
فرانس را در  711ب جنگ کشاند استدالل مینمهد ک انقالب قدرتی خلق کارده کا با راحتای
دشمنان خهد را در هم میشکند (والت .) 77 :7573
خهش بینی دولتها انقالبی بر این اعتقاد نیز مبتنی است ک شاهروندان دیگار کشاهرهاا با
حمایت از آنها ب پا خهاهند خهاست .این امیادوار بیاانگر جهاان گرایای مهجاهد در بسایار از
ایدئهلهژ ها انقالبی است و بر آن داللت دارد ک مخالفانشاان کا بناا با فارض فاقاد حمایات
مردمی هستند ،قادر ب مبارزۀ مؤثر نخهاهند باهد؛ ماثالً لناین از تجااوز روسای با لهساتان در 71 1
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سهسیالیست ،خهاهد شد (والت  .) 7 :7573از فرف دیگر ،همفکران خارجی ،ک مشتاق بهرهمند

مقاله

استقبال کارد ،چارا کا معتقاد باهد ایان اقادام باعاث شاروع قیاام در لهساتان با وسایل نیروهاا
از حمایتها دولت انقالبی هستند ،معمهالً در بیان چشماندازها مهفقیت انقالب در کشهر خهد
اغراق میکنند .بارا مثاال در ساال  ،711مجلاس ملای در پااریس تحات بمبااران گازارشهاا
خهشبینان جاسهسان خارجی قارار داشات ،کا ادعاا مایکردناد ،همهفنانشاان فریااد آزاد سار
دادهاند و رژیم حاکم بر کشهرشان ،در صهرت حمل فرانس  ،ب سرعت فرو خهاهد پاشید.
دولت ها دیگر نیز ،از گسترش نظرات انقالبی بیم خهاهند داشت ،ب ویژه ،اگار ایان نظارات
مستقیماً نهع حکهمتشان را ب چالش بکشد .اما ،آنها معمهالً حل این مشکل را آسان تلقی می کنند.
در وهل اول بینظمیک همراه انقالب پدید میآید ،دیگر دولت ها را تشهیق مایکناد کا  ،رژیام
جدید را ضعیف و آسی

پذیر بسندارند؛ برا مثال اکثر اروپاایی هاا معتقاد بهدناد انقاالب تاا حاد

زیاد قدرت فرانس را کاهش داده ،هام فرانسا و هام مخالفاانش انتظاار یا
داشتند .تمایالت ایادئهلهژی

پیاروز آساان را

نیاز مایتهاناد ایان گارایش را تشادید کناد؛ چارا کا شااید بارا

دولت هایی ک اصهل سیاسی متفاوتی دارند ،پذیرش این مهضهع مشکل باشد کا یا

حکهمات

انقالبی بتهاند مردمی و کارآمد باشد .از فرف دیگر ،گرایش ب بزرگ نمایی تهدیادات صاادره از
ی

رژیم انقالبی و نیز بزرگنمایی آسی

پناهندگان منفعت فل
ی

پذیر این رژیم در مقابل فشاار خاارجی ،با شاهادت

نیز تشدید می شهد؛ چرا ک این پناهندگان از ی

فرف ،دولت انقالبای را

دشمن خطرناک و از فرف دیگر ،آن را دولتی فاقد سازماندهی ،غیر مردمای و آسای

پاذیر

تهصیف می کنند .ک در مجمهع ،امکان گسترش انقالب و اعتقاد ب ضعف رژیم انقالبی فشارها
قدرتمند را ب نف جنگ ایجاد میکند (والت .) 75 :7573
عالوه بر نظری جنگ و انقالب استیفن والت؛ یکی از نظریاتی ک رابط انقالب و جنگ را نیز
تبیین میکند ،نظری انتشار امهاج انقالبی مارک کاتز است .بر اساس نظری انتشاار اماهاج انقالبای،
میتهانند ،ب پیشبرد انقالب ها کم

نمایند و امهاج جدید از انقالب ها را با اهدافی مشاب  ،خلاق

کنند .از دید کاتز انقالبها نظم بینالمللی مهجهد را ب هام مایزنناد .درواقا  ،بارا قادرتهاا
فرفدار حف وض مهجهد ،گسترش ی

انقالب مهج

ایجاد ترس می شهد .از دیاد کااتز ماهج

انقالبی مهافق شامل انقالبهایی است ک شکل خاصی از حکهمت یا نظاام اجتمااعی ا اقتصااد ،

انقالب و جنگ ایران و عراق

وقتی نظرها انقالبی ب کشهرها دیگر سرایت میکنند و ملتها جذب آنها میشهند ،این نظرها
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نظیر دمهکراسی ،مارکسیسم ا لنینیسم ،ناسیهنالیسم عرب ،یا بنیاد گرایی اسالمی را برقرار مایکنناد
(کاتز .) 7 :7573
فرد هالید نیز ،زیر عنهان مفههم ضد انقالب با تبیاین رابطا انقاالب و جناگ مایپاردازد و
میگهید :انقالبها ب دنبال سرنگهنی حکهمتها هستند ،اما حکهمت ،یگان دشمن انقالب نیست.
معمهالً نیروها دیگر نیز ،هم درون کشهر و هم خارج از آن ،ب دنبال شکست یا واژگاهنی آن
هستند (هالیاد  .) 17 :7573از دید هالید اگر دالیل ،برنام هاا و پیامادهاا انقاالبهاا باینالمللای
باشند ،تالشها برا سرنگهنی یا جلهگیر از آنها بینالمللی خهاهند بهد .در حقیقت ،ضد انقالب
ب خ مشی مبتنی برا واژگهنی انقالب و ب مفههم کلی تر ،ب سیاست هایی اشاره دارد کا بارا
جلهگیر از کس

قدرت از سه جنبش انقالبی فار شاده اناد .بناابراین ،ضاد انقاالب هام بار

سرنگهنی یا واژگهنی داللت دارد و هم بر سرکهب یا جلهگیر ؛ مثالً ضد انقاالب فرانسا  ،مانناد
ضد انقالب ها بعد  ،از هر دو نیرو داخلی و بینالمللی تشکیل شده باهد .اولاین حرکات هاا
ضد انقالب از درون فرانسا و از میاان سیاساتمداران ناراضای و دهقاناان محافظا کاار آغااز شاد
(اسکاچپل .) 1 :7511

اسکاچ پل نیز در رابط با جنگ ب مثاب پیامد انقالب میگهیاد« :فشاارها شادید سیاسای بار
رو رهبران انقالبی جهت آمادگی رزمای در جناگهاا فرامارز و مقابلا باا تهفئا هاا ضاد
انقالب ،کمتر از فشارها دوران شکل گیر انقالب نیست» (اسکاچ پال  .) 73 :7511با نحاه کا
«شرای تاریخی ،بین المللی ،خهدکامگی حکهماتهاا و همچناین ارتبافاات فراملای ،در پیادایش
تمامی بحرانها انقالبی ا اجتماعی ،سهم دارند و ب فهر ثابات ،با تعاارض و پیامادها انقالبای
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

کم

کردهاند» (اسکاچ پل . ) 5 :7511

بعالوه اسکاچ پل با تهج ب این گفت الباکی هرماسی ک میگهید« :انقالب ها ن تنها بر افکاار
سایر کشهرهایی ک میخهاهند از انقالب ها الگهپذیر باشند اثر میگذارند بلک بر کشهرهایی کا
با ایده ها انقالبی مخالفند ،نیز تأثیر دارند .ویژگیها شناخت شده انقالب ها اجتماعی ،حااکی
از تأثیر آشکار آنها در ماورا مرزهاست» معتقد است ک یکی از پیامدها انقاالبهاا مایتهاناد،
جنگ خارجی باشد (اسکاچپل .) 71 :7511
سرانجام والتراس ،یکی از نظری پردازان علم سیاست میگهید:

تهازن هدف آنها باشد یا خیر؛ اصهالً ،انتظار این نیسات کا تاهازن همچناان

مقاله

دولتها ب صهرت مکرر در رفتارها تهازن بخش درگیر مای شاهند ،حاال
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باقی بماند اما باید گفت با از بین رفتن تاهازن ،دوبااره تاهازن شاکل خهاهاد
گرفت و این امر جامع پذیر سیستمی را نیز ب دنبال خهاهد داشت (قاسامی

.)11 :7571

ب عبارت دیگر ،تحهل قدرت با معناا مباارزه فلبای علیا وضاعیت مهجاهد باا بسای ساری
اجتماعی و پیشرفت تهان اقتصاد ملای ،در تحاهالت ملای داخلای ریشا دارد .اماا در چاارچهب
نظری تحهل قدرت ب انقالب ها ک اساساً وض مهجهد را بر هم میزنند نیز میتهان اشاره کرد .در
واق  ،با تأکید بر مهضهع قدرت ،نظری ها دیگر شاامل خا قادرت یاا تاهازن قادرت نیاز ،در
چارچهب نظری تحهل قدرت پدید میآیند ،ک بر ایان اسااس ،از دیاد والتاراس بار هام خاهردن
نامطلهب مهازن قدرت در میان کشهرها نگران کننده ترین حالت ممکن و اصلیتارین عامال باروز
جنگ است (قاسمی .)13 :7571

بنابراین در این پژوهش از الگه و چارچهبی استفاده می شهد ک بار هام خاهردن نظام سیاسای
منطق  ،ایدئهلهژ جدید انقالبای فعالیات هاا ضاد انقاالب ،و شاکلگیار ابهاماات در روابا
بینالملل را از عهامل تأثیرگذار در وقهع جنگ میان ایران و عراق لحاظ میکند .ب عبارت دیگار،
با وقهع انقالب در کشهر انقالبی ،نظم و تهازن قادرت ساابق در منطقا از باین رفتا  ،و یا

خا

قدرت شکل گرفت کا  ،کشاهرها منطقا بارا پار کاردن ایان خا قادرت ،باا هام با رقابات
میپردازند ،بعالوه ،با وقهع انقالب ،ناخهاسات تحات تاأثیر ایادئهلهژ جدیاد انقالبای ،ماهجی از
جنبش ها در کشهرها همسای شکل میگیرد ک در نتیجا باعاث تارس شادید میاان همساایگان
می شهد .همچنین ،در این چارچهب ،این نکت را باید مد نظر قارار داد کا باا وقاهع انقاالب ،ضاد
انقالبیهن در داخل و برون مرزها شروع ب فعالیت کرده و قدرت جدید در مقابل انقالب ب وجهد
میآورند ک باعث اغتشاش و هرج ومرج داخلی شده ،ب نحه ک دولت ها انقالبی برا مقابل
داشت و در این کارزار تهدهها مردم معمهالً جان

انقالب را گرفت  ،تا جایی ک از جان خاهد در

این راه دریغ نمی کنند .در ادام اینک  ،بازیگران بزرگ بین المللی در این زمان یعنی وقهع رخاداد
انقالبی ،اکثراً با دولت انقالبی جان

احتیاط را گرفت و ب خصاه  ،در بیشاتر ماهارد از آنجاا کا

انقالب و جنگ ایران و عراق

با آن سعی بر تمرکزگرایی و تهسع نیروها حاف انقالب و بسی آنان در خدمت اهداف انقالبی
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دولت انقالبی با الگه متمایز و جدید در عرص بینالملل ظاهر مای شاهد ،در حقیقات چنادان با
وقهع آن خشنهد نبهده ،و در کنار کشهر یا کشهرهایی ک تصمیم ب مقابل نظامیبا دولات انقالبای
دارند قرار گرفت  ،و سعی در مهار یا در صهرت لزوم ،از بین بردن آن دارند.

مدل نظري تحقیق:
بر هم خوردن نظم سیاسی مگطقه
شکل گیری ایدئولوژی ندید انقببی

ضد انقب

خارنی(نگ

)

فعالیتهای ضد انقب
شکل گیری ابهامات در روابط بین الملل

فرضیات پژوهش:
7ا بر هم خهردن نظم سیاسی منطق در پی انقالب ،در وقهع جنگ ایران و عراق تأثیرگذار بهد.
ا ظههر ایدئهلهژ جدید انقالبی و ترس همسای غربی(عراق) در وقهع جنگ ایران و عراق
تأثیرگذار بهد.
5ا فعالیتها ضد انقالب در درون و برون مرزها ایران ،در وقهع جنگ ایران و عراق
تأثیرگذار بهد.
1ا شکل گیر ابهامات در رواب بین الملل بعد از پیروز انقالب ،در وقهع جنگ ایران و
عراق تأثیرگذار بهد.
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روش تحقیق:
نهع تحقیق در این پژ ههش ،تبیینی اسات و ناهع روش ،مطالعا ماهرد اسات .واحاد تحلیال ایان
مطالع  ،کشهر ،واحد مشاهده ،جنگ ،و قلمرو زمانی تحقیق از پیروز انقاالب اساالمی در بهمان
 7531تا شهریهر  7531است.

نوع دادهها و روش گردآوري دادهها :
در این تحقیق ،نهع دادهها ثانهی یا تاریخی است ک  ،بازیگران و مهرخان آن را روایت کاردهاناد.
روش گردآور داده ها اسناد است؛ یعنی اسناد مکتهب منب اصلی داده ها تاریخی هساتند .با
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عبارتی دیگر ،در این تحقیق از کت  ،مقاالت ،نشریات و غیره ،دوره پساانقالبی تا شاهریهر 7531؛

تكنیك تحلیل دادهها
با تهج ب آنک  ،روش تحقیق در این پژوهش ،روش مطالع مهرد است ،لذا از شیهه تطبیق الگه
استفاده شده است .ب عبارت دیگر ،در این تحقیق سعی بر آن شده است ک  ،مصادیق یا نمهن ها
مهجهد در اسناد مهرد مطالع با الگه پیشنهاد یا مدل نظر تحقیق ،مطابقت داده شاهد .بار ایان
اساس ،مؤلف ها و شهاهد ک بار هام خاهردن نظام سیاسای منطقا  ،ایادئهلهژ جدیاد انقالبای،
فعالیتها ضد انقالب و شکلگیر ابهامات در رواب بین الملل را ب عنهان عهامل تأثیرگذار در
وقهع جنگ ایران و عراق نشان میدهند ،مهرد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
الف) برهم خوردن نظم سیاسی منطقه
پیروز انقالب اسالمی ایران در سال  ،7531ن تنها منجر ب سقهط شاه در ایران ،بلک باعث بر هم
خهردن ساختار امنیتی منطق نیز شد .امنیت نسبی منطق حسااس خلای فاارس ،تاا قبال از انقاالب
ایران ،با ایفا نقش مکمل ایران و عربستان سعهد حف میشد ،ک ب فهر نظام یافت ا  ،تهسا
ایاالت متحده آمریکا و بر اساس قاعده دو ساتهنی مشاروعیت ماییافات .در واقا  ،فباق آماهزه و
دکترین نیکسهن ک در 7111م (7517ش) شکل گرفت بهد ،انتظار این بهد ک  ،ایران دوره پهلاه
دوم و عربستان سعهد ب عنهان متحدان آمریکا برا تضمین ثبات منطق ا و شارط الزم جریاان
نفت آزاد از خلی فارس عمل کنند (قزوینی  .) 1 :7511چنانک  ،کشهر عراق ب عنهان کشهر ناراضی
در قبال بازدارندگی دیسلماتی

مجبهر بهد سیاست خارجیاش را مطابق با واقعیات هاا منطقا ا

تعدیل نماید و امکانی برا اصال نظم سعهد ا ایرانی نداشت (قزوینی  .)55 :7511اما با شکلگیر
رابط دوستی سابق ایران و آمریکا ب دشمنی تبدیل شد و انقالبیهن ایران در این بینظمای سیاسای،
در پی سقهط شاه ،حتی سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردناد (قزوینای  .)37 :7511و از آن پاس
ماجرا گروگانگیر کارکنان سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت ک  111روز فاهل کشاید.
در پی این اقدام ،آمریکا مجبهر شد برا آزاد ساز گروگان هاا در بناد دانشاجهیان با خااک

انقالب و جنگ ایران و عراق

انقالب در ایران ،گهیی فرصت جدید برا تسل عراق بر خلی فارس پیش مایآیاد؛ چارا کا
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ایران تجاوز کند یا برا تنبی انقالب اسالمی ،عراق را برا حمل با ایاران ،تشاهیق کناد و حتای
مناف خهد را در راستا مناف کشهر عراق قلمداد کند؛ ب نحه ک در ایان اوضااع بحرانای میاان
ایران و آمریکا ،برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا ،میگهید:
ما تضاد بین ایاالت متحده و عراق نمیبینیم و معتقدیم کا عاراق تصامیم
ب استقالل از بلهک شرق دارد و در آرزو امنیت خلی فارس است ،یعنای
رهایی از مهج انقالب اسالمی و تصهر نمیکنیم ک  ،رواب آمریکا و عاراق
سست گردد یا سرد و کین تهزان باشد (قزوینی .)31 :7511

نکت دیگر اینک ؛ روزنام آبزرور چنین تحلیل میکند:
عراق ک حد فاصالش باا بحاران شادید باین المللای در ایاران یعنای بحاران
گروگااانگیاار  ،یاا

خاا ماارز اساات ،هاار چنااد در حااال حاضاار،

قدرتمندترین نیرو منطق است ...اما هراس عراق این است ک بحاران هاا
مهجهد در ایران و افغانستان -ک ب وسیل شهرو اشغال شده  -تاا سار حاد
درگیر دو ابر قدرت آمریکا و شهرو اوج یابد و نهایتاً ،منجر با متالشای
شدن منطق گردد .عراق ک سرنهشت خهدش در خطر است ،سایر تحاهل و
رخدادها ایران را با دلهاپسی عظیمی مهرد تهج و پیگیر قرار داده اسات
(آبزرور )7537/77/1

ولی هر چند ،آمریکا رواب دیسلماتی

با رژیم بغداد ندارد ،اما رواب غیر رسمی آن باا عاراق

در سال ها اخیر بهبهد یافت است ک در این راستا ،مقامات رسمی وزارت خارج از این رواب ب
عنهان تماسها صحیح ولی محدود یااد ماینمایناد (واشانگتن پسات  .)7531/7/همچناین روزناما
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

نیویورک تایمز ،در یکی از شماره ها خهد مینهیسد :علیرغم تنشها سیاسی بغاداد ،واشانگتن،
شرکت مهندسی لهمهس وابست با بلاهم فیلاد ان .جای در عاراق کاار پار رونقای دارد ...مادیریت
آمریکایی پروژه بیان میدارد ک  :ب نظار مایرساد ،پاروژۀ لهماهس یا
مشخص شهد ک شرکت ها آمریکایی تا چ میزان قادر ب

ناهع آزماایش اسات تاا

کاار در عاراق هساتند (نیهیاهرک تاایمز

 .)7537/77/ 1بعالوه؛ عراق تندرو و عربستان سعهد بسیار میان رو ،بزرگترین تهلیدکنندگان نفات
جهان عرب ،ک تا همین اواخر ،بیشترین خصهمت را در میان کشهرها عربی با یکدیگر داشاتند.
هنگامیک ب نظر میرسید عربستان سعهد در پاییز گذشت متحد در دولت بازرگاان در تهاران
یافت است ،این پیهند برا مدت زماانی کهتااه دچاار تزلازل شاد ،اماا اساتعفا بازرگاان ،تهااجم
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حرکت داده است (بیزنس وی

.)7537/7 / 1

مقاله

شهرو ب افغانستان و عکسالعمل آمریکا ،دو کشهر عربساتان و عاراق را با سامت یا

محاهر

بنابراین ،مهازن نسبی قها ک بین ایران و عراق در قبال از پیاروز انقاالب ،حااکم باهد ،تغییار
کرده و در این شرای حاکم بر منطقا  ،مصار نیاز با خاافر امضاا پیماان کما

دیهیاد رهبار

کشهرها عربی را از دست داده بهد و در انزوا سیاسی کشهرها عربی ب سر میبرد و غربیهاا
و در رأس آن کشهر آمریکا ،وقهع انقالب اسالمی و تاأثیرات ناشای از آن را بارا منااف غارب،
شامل :نفت ،ثبات کشهرها مرتج منطق  ،امنیت اسرائیل ،و همچنین مقابل باا نفاه شاهرو  ،با
عنهان خطر علی نظم جهانی قلمداد میکردند و در مهرد انقالب اسالمی ،چنین باور داشاتند کا
مقابل با آن را با استفاده از زور و کلی ابزار و وسایل مهرد لزوم ،ن تنها ضرور بلک اجتنابناپذیر
مینمایند (درودیان  .)71 :7511سرانجام برا عراق فرصتی پیش آورد تا صدام هم خهد را ،ب عناهان
رهبر کشهرها عربی ببیند و هم هماهنگ با مناف غرب و ب خصه

آمریکا ،برا تسل بر خلی

فارس ،جنگ را آغاز کند.
ب) ايدئولوژي انقالب اسالمی
شکلگیر «ایدئهلهژ انقالب اسالمی» و ترس آمریکا و برخی کشهرها همساای از صادور در
شکلگیر جنگ میان ایران و عراق لحاظ کرد .آمریکاییها هر چند حاضر نبهدند ک ایاران را از
دست بدهند ،اما ب خافر رویارو آن با امسریالیسم خهاهان مهار آن بهدند ب گهن ا ک کساینجر
در اوایل انقالب میگهید« :اگر انقالب در چارچهب جغرافیایی ایران خالص شاهد بارا ماا قابال
تهج است .ولی متهج بهدن صدور پیام انقالب اسالمی ،ک حاداقل خطااب با مسالمانان اسات،
مناف و امنیت مقامات واشنگتن را تهدید می کند» .همچنین در این رابط هارلد براون ،وزیار دفااع
اسبق آمریکا در  7ژانهی  ،)7531( 7171تصریح میکند ک بزرگترین خطر برا امنیت آمریکا
انقالب اسالمی ایران در جهان سهم ناشای مای شاهد و در خاورمیانا انقاالب ایاران [اماام] خمینای
نیروهایی خهاهد شد ک ما ناچاریم آن را ب
بعالوه حکام منطق و ب خصه

حساب آوریم (سالمی .)11 :7511

عربستان سعهد  ،هر چناد در ابتادا نظار مسااعد نسابت با

انقالب ایران داشت؛ مثالً در دیدار دکتر میناجی ،وزیر ارشاد ،باا مقاماات عربساتان در مهار 7537

انقالب و جنگ ایران و عراق

خطر تهسع فلبی شهرو نیست بلک خطر است ک از گسترش انقالبها غیر قابل کنترل مانند
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مقامات کشهر عربستان سعهد نظر بسیار مساعد نسبت ب ایران داشتند و شاهزاده فهد پیاامهاا
صمیمان و گرمی برا امام خمینی و نخست وزیر ایران ،فرستادند (نشاری خلاق مسالمان .)7 :7537/3/7
اما انقالب اسالمی ایران ،ب خافر ایدئهلهژ اسالمی کا در منطقا داشات مشاروعیت آناان زیار
سئهال برد .بنابراین آنان نیز سعی در از بین بردن انقالب یا حداقل محدود کردن آن در مرزهایش
داشتند .تا جایی ک  ،حمایت کشهر عراق از فرف تمام کشهرها عربی ،ب جاز لیبای و ساهری و
اکثریت کشهرها غربی ب خصه

کشهر فرانس  ،ک با فروش تسالیحات نظاامی خاهد با عاراق

ارتش این کشهر را برا حمل ب ایران مجهز نمهد (پارسادوسات  ،)11 :7511خاهد گهیاا ایان نکتا
است ک چنین اجماعی بر ضد ایران ب خافر ترس از نفاه ایادئهلهژ انقاالب اساالمی ایاران با
خارج از مرزها ایران و در نتیج  ،محدود کردن آن در مرزهایش بهد.
ایادئهلهژ انقاالب اساالمی ایاران در منطقا ،

نکت قابل کر دیگر ،اینکا قاه تارین رقیا

ایدئهلهژ حزب بعث بهد ،ک دعه دفاع از ملت عرب را تبلیغ میکارد و شاعارش «ام ة عربی ة
واحدة ذات رسالة خالدة»؛ یعنی ی

ملت عرب با ی

مأمهریت جاودان است .ب عباارت دیگار،

اعراب همیش ملت واحد را تشکیل میداده اند و اکنهن نیز باید مرزها میاان کشاهرها عربای
برداشت شهد و اعراب مجدداً ملت واحد

را تشکیل دهند (پارسادوست .)33 :7511

با این وصف ،ایدئهلهژ انقالب اسالمی ایران ،ک تمام مسلمانان را ب وحادت و یکساارچگی
میخهاند ،برا حزب بعث قابل تحمل نبهد؛ چرا ک در دنیا اسالم ،با ی
شده بهد ک برنام اتحاد کشهرها عرب یا ی
ب خصه

رقی

قدرتمند مهاج

کشهر عربی بزرگ را دستخهش تغییر کرده بهد،

احساسات ضد ایرانی ،بخش جدایی ناپذیر ههیت دولت و حزب بعث عراق بهد .رژیم

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

بعث عراق با حمل ب ایران ،ن تنها در صدد فر خهد ب مثاب ژاندارم خلی فاارس باهد ،بلکا با
واسط رنجش عمیق ناشی از نفه سیاسی و فرهنگی ایران در خلی

فارس و فراتر از آن بهد (ادیا

مقدم  .)15 :7577صدام حسین ماهها قبل از آغاز جنگ رسمی علی ایران ،در جریان دیدار از پادگاان
قهرمانان اقدام ملی قادسی چنین میگهید:
شما اکنهن در اینجا ن تنها نام قادسی را ب خهد دارید بلک شارف ،مفهاهم و
رو آن را نیااز بااا خااهیش داریااد .شااما آمااادگی واال گذشاات و ایثااار را
همانگهن ک صفت مردان قادسی نخستین ،در رهاایی امات عارب و رهاایی

آزاد و سرافراز مبارزه نمیکنید (درویشی س ثالنی .)51 :7573

درواق  ،هدف رژیم بعث از انتخاب لق

مقاله

تمام میهن عربی بهده ،دارا هستید و تنها برا پاسادار و نگهباانی از عاراق
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سردار قادسی  ،تاداعی جناگ اعاراب مسالمان علیا

ایرانیان زرتشتی بهد ک صدام همهاره ایرانیان را مجهس ماینامیاد و از جناگ تحمیلای ،باا عناهان
جنگ اعراب و مجهسیان یاد می کند تا پشتیبانی کشهرها عربی را نیاز جلا

نمایاد (درویشای سا

ثالنی  .)51 :7573بنابراین حزب بعث برا رسایدن با اهاداف خاهد ،خاافرات جناگ قادسای میاان
اعراب و ایران دوره ساسانی را مطر مینمهد ب نحه ک صدام حسین در نطق  7ساستامبر 7171
( 3مهرماه  )7531خاهد ،شاش روز پاس از حملا با ایاران ،با فاهر مبالغا آمیاز از رشاادتهاا و
دالور ها سربازان عراقی یاد کرد و با غرور اظهار داشت ک :
شمشیر عراق ،شمشیر عرب ،شمشیر خالد و سعد باید از غالف بیرون کشیده
میشد ...و ب آنان [ایرانیان] درس تاریخی تازها میداد و افتخارات قادسای
را دوباره زنده میکرد ،ما با ارتاش دالور خاهد دساتهر دادیام کا باا ایان
مجهسها قرن بیستم مقابل کند ،نیرو ههایی پیروزمند ما با پایگااههاا
دارودست ایرانیان مجهس حمل برد.

در پایان گفت سساس خداوند را ک ب ما کم

کرد ک  ،مظاهر درخشان افتخارات قادسای را

دوباره زنده کنیم(پارسا دوست  .)5 1 :7511در حقیقت ،کشهر عراق خهد را ناجی کشاهرها منطقا
میدانست و همچنین ،جنگ با ایران را برا اینک حمایت کشهرها عربای را با دسات آورد در
قال

جنگ ایران با اعرابی معرفی میکرد ک هام اکناهن با نحاه از نفاه ایادئهلهژ انقاالب

اسالمی در منطق واهم داشتند.
نکت آخر اینک  ،ب خافر تأثیرپذیر مستقیم حزب «الادعهه» عاراق از انقاالب ایاران ،اوضااع
داخلی عراق متشن و آسی

پذیر ب نظر میرسید .ب فهر ک عراقایهاا در تهضایح علال شاروع

جنگ بر مفههم حقهقی پیشگیر تأکید میکنند و ...ب جز مقاومت و برخهرد با تجاوزگر راهای
برابر رهبران عراق تنها اختیار ی
تسلیم برنام ها

راه وجهد داشت یا مقاومت و جلهگیر از تجاوزات دشامن یاا

امام خمینی شدند» (درودیان .)11 :7511

انقالب و جنگ ایران و عراق

برا حف کشهر خهد نداشت اند .ب خصه  ،در نهمین کنگره حزب بعث تأکید میشاهد کا «در
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ج) فعالیتهاي ضد انقالب
نقش فعالیتها ضد انقالب ب عنهان عاملی تأثیرگذار در جنگ و تشاهیق رژیام بعاث عاراق در
حمل ب ایران نیز قابل تهج است ،با این تهضیح ک در ابتدا انقالب آنچ باعث بیشترین ضرب ب
انقالب و ثبات و امنیت کشهر شد ،اختالفات و درگیر هایی بهد ک در برخی از منافق کشهر با
وجهد آمد .تا جایی ک در سرتاسر نهار مرز غرب کشهر و منافق آ ربایجاان ،تارکمن صاحرا و
همچنین بلهچستان ،اغتشاش ها و ناآرامیهایی ب وقهع پیهست ک باعث تلفاات جاانی و همچناین
تلف شدن امکانات مالی و نظامیزیاد در کشهر شد .مهم تر اینک  ،این جریانات باعث شاده باهد
ک رژیم بعث عراق ب خهد اجازه دهد تا در اوضاع داخلی ایران دخالت کند ،ب گهن ا ک صدام
خهد را حامیاقهام مختلف ایرانی میپنداشت .دولت بعثی عراق ،آنچنان ب این ناآرامیها دل بسات
بهد ک صدام حسین و سایر مسئهالن عراق ،ب صهرت علنی از اقهام مختلف ایران میخهاستند کا
از ایران جدا شهند (درودیان  .)775 :7511همچنین ،صدام حسین فی ی

سخنرانی در این باره چناین

میگهید:
با تمااامی ملااتهااا ایااران و در رأس آنهااا ملاات کاارد ،ملاات بلهچسااتان و
آ ربایجان ...میگهییم ک ما برا ایجاد روابطی مستحکم ب قصاد دساتیابی
آنان ب حقهق ملی و میهنی خاهد و رسایدن با یا

زنادگی شارافتمندان و

آرام و برقرار رواب حسن همجهار با عراق ،آماده هستیم (مهسه

:757

.) 1

در این رابط همچنین ،نعیم حداد میگهید« :امسریالیستها و فاشیستها تهسع فل

ایرانی از

دادن حق بهرهور از حقهق ملی ب اقلیت ها ایرانی ،همچهن بلهچ ها در جنهب شرق ،ترکمن هاا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

در شمال شرق و کردها در غرب ،خاهددار کاردهاناد ...و عاراق تماامی اناهاع کما

هاا را کا

احتماالً شامل پهل ،اسلح و مهمات می شهد ،در اختیار این اقلیتها قرار داده است اماا فقا بارا
اینک  ،در کس
احترام متقابل برا

خهدمختار ب آنها کم

نمایاد ،بعاالوه ،عاراق خهاساتار همزیساتی بار اسااس

حاکمیت و عدم دخالت در امهر یکدیگر بهده است (واشانگتن پسات

بعالوه فارق عزیز ،معاون نخست وزیر و نزدی

.)7531/7/

ترین مشاور صدام حسین ،میگهید« :شااه مشاکل

اقلیتها ملی را حل و فصل نکرد[ .امام] خمینی میگهید ک اسالم راه حل این مسأل اسات ،اماا
آن نیز کار انجام نخهاهد داد» (واشنگتن پست  .)7537/71/5همچناین مایگهیاد« :وجاهد پان ایاران

014
خهاهیم کرد و هم سعی خهد را متهج تجزی

ایران خهاهیم نمهد» (درودیان .)77 :7511

مقاله

کهچ

تر بهتر از وجهد ی

ایران واحد خهاهاد باهد ...ماا از شاهرش ملاتهاا ایاران پشاتیبانی

بر این اساس ،بررسی اوضاع داخلی ایران پس از پیاروز انقاالب اساالمی ،نشاان دهناده ایان
است ک  ،ایران ن تنها برا جنگ ک حتی برا دفاع نیز آمادگی نداشت است .چرا ک بسیار از
جریانها ضد انقالب در منافق مختلف کشهر برا تضعیف دولات مرکاز تاالش مایکردناد
(درودیان .) 1 :7511

نکت دیگر اینک  ،جریان ضد انقالبی درون ارتش ،یرا اعاده وضعیت پیشین ،کهدتاا ناهژه
را در تیر ماه  7531و تنها  31روز قبل از آغاز تجاوز دشمن ،ساازماندهی کارد ،کا پیاماد آن ،در
حمل عراق ب ایران ،قابل ردیابی است؛ مثالً آقا هاشمی رفسانجانی ،در تشاریح وضاعیت نظاامی
ایران میگهید ...« :ما هنهز مشغهل تصفی ارتش بهدیم و افراد ارتش فرار کارده و بسایار از آنهاا
محبهس بهدند و جا کارشناسان آمریکایی را ک از ایران رفت بهدناد ،کسای نگرفتا باهد »...کا
جنگ در گرفت یا احمد زبید  ،سرهنگ ساابق ارتاش عاراق ،در ماهرد درک رهبار عاراق از
وضعیت داخلی ایران پس از سقهط شاه میگهید« :رهبر عاراق معتقاد باهد پاس از ساقهط شااه،
ایران و خصهصاً ارتش ایران ،پس از انجام تصفی و پاکساز در آن ،ضعیف شده اسات» .بعاالوه،
قاباال کاار اساات ک ا در تیاار ماااه  7531براباار اعترافااات رکناای ،یکاای از عناصاار کهدتااا نااهژه،
آمریکاییها در مهرد تقدم و تأخر کهدتا و جنگ ب بحث و بررسی پرداختند و اجارا کهدتاا را،
در تقدم اول قرار دادند؛ زیرا در صهرت مهفقیت کهدتا ،دیگر نیاز ب تهااجم نظاامیعاراق نباهد
(درودیان .) 1 :7511
د) شكلگیري ابهامات در روابط بین الملل
در رابط با شکل گیر ابهامات در رواب بین الملل ب عنهان عامل تأثیرگاذار در حملا عاراق با
ایران ،میتهان چنین تحلیال کارد کا در ابتادا ،کشاهر انقالبای بارا کشاهرها همساای و نظاام
باشد ک ظههر این پدیده جدید برا حف و آرامش نظم وستفالی خطرنااک اسات در مقابال آن
مهض گرفت  ،ک یکی از مهض گیر ها میتهاند ،حمل و لشکرکشی ب کشهر انقالبی باشاد ،کا
ایران انقالبی نیز ،از این امر مستثنی نیست .ب فهر ک هر چند در ابتدا دولت میان رو نخست وزیر

انقالب و جنگ ایران و عراق

بینالملل ناشناخت و گنگ ب نظر میرسد و اگر نتیج گیر کشهرها منطق یا نظام بینالملل ایان
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بازرگان بر سر کار آمد و سعی کرد ک از افراد با تجرب در دولت استفاده کند اما بعد از اساتعفا
بازرگان ،ب تدری افراد جهان تر و پر انرژ  ،البت با تجرب اندک ،بر سر کار آمدند کا باا روابا
دیسلماسی بینالمللی و ادبیات سیاسی چندان آشنا نبهدند و با برخی حرفهاا و ساخنرانیهاا باعاث
سه استفادۀ دولتمردان عراق میشد ،ک میخهاستند برا بدنام کردن ایران انقالبی در نزد محافل
بین المللی ب نف خهد بکهشند ،می شدند .مثالً شایع قتل صدام حسین تهسا وزیار اماهر خارجا
ایران در  1آوریل  1 ( 7171اردیبهشت  - ) 31مهقعی ک صادق قط
کشهر سهری بازدید میکرد ،قبل از رفتن ب لبناان در یا

زاده وزیر خارج ایاران از

کنفارانس مطبهعااتی شارکت نماهد و

اعالم داشت ک هم اکنهن ب او خبر رسیده است ک در عراق کهدتایی علی رژیم بعاث رو داده
و صدام حسین ب قتل رسیده است .خبرگزار فرانس  ،تنها خبرگزار بهد ک این خبر را در جهان
پخش نمهد .انعکاس خبر مزبهر ک صحت نداشت در ایران و عراق مهج

ایجاد ماهج تاازه ا از

حمالت ب رهبران دو کشهر گردید (درودیان  .)577 :7511همچنین سخنرانی بنی صدر مبنی بر تحقیر
امیر نشینان خلی

فارس را ،فی یکی از سخنرانیهایش ،میتهان نام برد (پارسادوست .)575 :7511

یکی دیگر از مسائلی ک  ،بر ابهام و پیچیدگی رواب ایران و عراق می افازود ،تضاعیف ارتاش
بهد ،ب فهر ک  ،هر چند ارتش ایران قبل از انقالب ،قدرتمندترین ارتش منطق بهد ،یعنی نیارو
زمینی  ، 73111نیرو ههایی  711111و نیرو دریایی  51111نفر داشاتند ،اماا بعاد از انقاالب
وضعیت آن ب کلی متفاوت ب نظر میرسد .ب فهر ک  ،تیمسار قرنی ،رئایس ساتاد مشاترک ،در
اواس اسفند  7537میگهید« :من وارث ارتشی شدم ک ی

سرباز هام در تهاران نداشات» (هیارو

 .)11 :7571چرا ک با پیروز انقالب ،بیشتر قراردادها خرید ساال و تجهیازات نظاامیلغاه شاد.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

مدت خدمت نظام وظیف از دو سال ب ی

سال و مدت آمهزش نظامی از چهار ماه ب س تا چهاار

هفت کاهش یافت و سیاست خدمت نیروها نظامی در محل دلخهاه ،در پیش گرفت شد .و ب فهر
کلی ،اعالم شد ک شمار نیروها مسلح ب

نصف کاهش خهاهد یافت (درویشی س ثالنی .)11 :7571

درواق  ،تعداد افراد نیرو زمینی ارتش از  71هزار نفر ب  11تا  731هزار نفر ،نیارو هاهایی
از  711هزار نفر ب  11هزار نفر و نیرو دریایی از  51هزار نفر ب  1هزار نفر کاهش یافت .نیرو
ژاندارمر نیز از حدود  11هزار نفر ب ی

سهم تنزل یافت (درویشی س ثالنی .)11 :7571

بر این اساس ،یکی از مهارد ک ب ابهاام و خیاال پارداز بیشاتر عاراق مبنای بار پیروزیشاان
میافزود این بهد ک  ،فکر میکردند ،ارتش ایران بسیار ضعیف شده است .البت این فق عراق نبهد
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تهران در بهار  ،7537در گزارش ب وزارت خارج آن کشهر درباره ارتش ایران نهشت« :در حاال
حاضر ارتش ایران بیشتر ی
نیستند ی

مفههم هنی است تا یا

مقاله

ک دچار این ابهام شده بهد بلک آمریکا نیز دچار این ابهام شده بهد تا جایی ک ؛ سفارت امریکا در
واقعیات خاارجی و در حاال حاضار قاادر

عملیات منسجم اساسی را برا دفاع از کشهر رهبر

کنند» (سساه پاسداران انقالب اساالمی

.)17 :7531
بعالوه ،یکی از مهمترین اتفاقاتی ک باعث ابهام در رواب ایران و عراق میشد ،حادثا فابس
بهد .عملیات فبس با هدف آزاد ساز گروگانها آمریکایی در  77آوریل  5( 7171فروردین
 )7531در جلس ویژه شهرا امنیت ملی آمریکا تصهی

و  75روز بعد ( 3اردیبهشت  )7531اجرا

شد؛ زیرا برژینسکی ،معتقد بهد زمان تیغ زدن ب دمل فرا رسیده است ،اما در نهایت این عملیات ب
شکست انجامید .ولی عراقی ها از این اقدام چنین برداشت کردند کا  ،آمریکاا در مرحلا بعاد ،با
اقدام نظامی ب مرات

بزرگتر علی ایران دست خهاهد زد .با ویاژه ،برژینساکی با عناهان مغاز

متفکر و تصمیم گیرنده آمریکا برا مقابل باا ایاران ،در تیار مااه  7531برناما ماذاکرات محرمانا
مقامات عالی رتب آمریکا و عراق ،را فراحی کرد .تا جایی ک  ،ب گزارش نشری نیهیاهرک تاایمز
هدف از این دیدار ،بحث و مذاکره دربارۀ راهها

هماهنگ کردن فعالیتها آمریکا و عراق در

مخالفت با سیاستها ایران بهد .برژینسکی صدام را «نیرو متعادل کننده آیت اهلل خمینی» تلقای
میکرد .مالقات محرمان صدام و برژینسکی در مرز اردن ب منزل چراغ سبز آمریکا ب عراق بارا
آغاز جنگ بهد و این تلقی را در صدام ب وجهد آورد ک  ،در صهرت حمل ب ایران مهرد حمایت
آمریکا قرار خهاهد گرفت .اما س ماه پس از تجاوز عاراق با ایاران و گرفتاار شادن عراقایهاا در
سرزمینها اشغالی ،فارق عزیز ،فی سفر ب فرانس خبر مالقات صدام و برژینسکی را در اختیار
مجل فیگارو قرار داد تا ب عنهان اعتراض عراق ب سیاستها آمریکا در قباال عاراق منتشار شاهد
(درودیان  5 :7511ا ).
ک در قبل از انقاالب نیاز ساابق داشات ااا از سار گرفتا شاد و بغاداد دوبااره با صاهرت مرکاز
فعالیتها جنبشها مذکهر درآمد .دولت عراق در ایان ماهرد ،باا اعطاا کما

هاا مااد ،

تسلیحاتی و آمهزش نظامی ب این جنبشها ،یار میرساند ...مرکاز فرهنگای خلاق عارب کا در
اوایل انقالب در اههاز تشکیل گردیاده باهد ،مساتقیماً از کنساهلگر عاراق در خرمشاهر تغذیا و
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سرانجام ،پس از پیروز انقالب اسالمی ،حمایت عراق از جنبشها تجزی فلبان خهزستان اا
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رهبر میشد و تشکیل گروههاایی با ناام جبها آزاد بخاش عربساتان باا کما

هاا ماالی و

تشااکیالتی و آمااهزش رژیاام عااراق انجااام گرفاات (قزویناای  .)751 :7511همچنااین ،در آوریاال 7171
(فروردین  )7531صدام حسین ،در سخنانی خهاستار با رسامیت شاناختن خهزساتان ـــ کا آن را
عربستان نامید ــ ب منزل ی

منطق عربی شاد .فا یاساین رمضاان نیاز در  7اردیبهشات  7531بار

پایبند کشهرش در گرفتن حق ملت عرب عربستان (خهزستان) تأکید کرد .در همان زمان صادام
حسین نیز در مجم شهرا ملی عراق گفت« :هیچ گاه رسالت خهد و مفههم آن را از یاد نبردهایم.
ما ب فریاد برادران عربی ک در عربستان (خهزستان) ب

سر میبرند ،بیتفاوت نخهاهیم بهد» (مهسه

.) 7 :757
بر این اساس عراقیها فکر میکردند ک با حمل آنان ب خهزستان ،ایرانیهاا عارب زباان با
کم

آنان شتافت و ارتش عراق مهرد استقبال قرار خهاهد گرفت ،اما نتیج چنین پیش بینای هاا و

تالش هایی ،عکس از آب در آمده و زمینگیر شدن ارتش عراق در خهزستان میتهاناد دلیلای بار
پیشبینی ها غل عراقی هاا در تصارف خهزساتان باشاد و با خصاه

ارتاش عاراق بارا فاتح

خرمشهر با مقاومت مردم این شهر ک درصد زیاد از آنان نیز عرب زبان بهدند ،مهاج

شد (قزوینی

.)757 :7511
نتیجهگیری
در این پژوهش ،رابط انقالب و جنگ را ن تنها ب عنهان مهضهع بلک در قالا

نظریا انقاالب و

جنگ و با این فرض ک بعد از وقهع انقالب احتمال وقهع جنگ و نزاع بینالمللی اجتنااب ناپاذیر
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

است ،مهرد بررسی قرار گرفت ب عبارت دیگر ،جنگ را میتهان ب مثاب پیامد انقالب قلمداد کرد،
ب فهر ک انقالب نزاع مسلحان را سرعت میبخشد .بدین ترتی  ،از میان ده انقالب بازرگ کا
پیامدشان ب نحه جنگ بینالمللی بهد ،ی

مهرد ک انقالب ایران باشد را ،مهضهع این پژوهش

و ب عنهان متغیر مستقل ،در وقهع جنگ ایران و عراق لحاظ کاردیم .بار اسااس «نظریا انقاالب و
جنگ» استیفن والات« ،انتشاار اماهاج انقالبای» کااتز« ،ضاد انقاالب» فارد هالیاد « ،انقاالبهاا
اجتماعی» اسکاچ پل و در آخر« ،نظری تهازن قدرت» والتراس ،ی

الگاه نظار پیشانهاد داده،

ک چهار فرضی  :برهم خهردن نظم سیاسی منطق  ،ظههر ایدئهلهژ جدید انقالبی ،فعالیتها ضد
انقالب و سرانجام ،شکلگیر ابهامات در رواب بین الملل را ،ب عنهان عهامل تأثیرگذار در وقهع
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نظر تحقیق را مهرد تأیید دانست بدین معنی ک  ،بعد از پیاروز انقاالب در ایاران ،نظام سیاسای

مقاله

جنگ ایران و عراق ،در نظر گرفت  ،ک شاهاهد و مادارک مهجاهد در اساناد ماهرد مطالعا  ،مادل
سابق در منطق از هم پاشیده و رقابت جدید برا تسل بر خلی فاارس میاان کشاهرها رقیا
شکل گرفت و همچنین ،شاهد ناآرامیهایی در کشهرها منطق و ب خصه

کشهر عراق ،تحات

تأثیر ایدئهلهژ انقالب اسالمی بهده .بعالوه ،بیثباتی و هرج و مرج درون مرزها داخلای ایاران
در نتیج فعالیتها ضد انقالب ،و ارزیاابیهاا نادرسات عراقایهاا از ایاران در صاهرت وقاهع
جنگ ،سرانجام فرصتی برا عراق ب وجهد آورد تا جنگ علی ایران را آغاز کند.
ب عبارت دیگر ،جنگ میان ایران و عراق ،جنگ میاان دو کشاهر همساای و رقیا

در منطقا

خلی فارس بهده ک اوضاع داخلی آنها در پی انقالب در ایران ،دستخهش بیثباتی و هرج و مارج
شده ،ک با شروع از فرف عراق ،ک در مهض برتر از لحاظ نظامی و تأیید بین المللی بر ضد ایران
ب خافر مسائلی مانند اشغال سفارت آمریکا بهد ،ب وقهع پیهست.

منابع
 آبزرور/پاتری -ادی

سیل/بغداد5/ /7171-7537/77/71 ،

مقدم ،آرشین )7577( .سیاست بینالمللی در خلیج فارس :تبارشگاسی فرهگگی ،ترجم داود غرایااق زناد ،

تهران :شیرازه.
 اسسهزیته ،جان )7577( .انقب ایران و بازتا نهانی آن ،ترجم محسن مدیر شان چی ،تهران :مرکاز بازشناسایاسالم و ایران ،انتشارات باز.
 اسکاچ پل ،تدا )7511( .دولتها و انقب های انتماعی ،ترجم سید مجید روئین تن ،تهران :انتشارات سروش. بهتهل،گاستهن )7511( .نامعاله شگاسالی نگال  ،ترجما ههشانگ فرخجسات ،تهران:شارکت انتشاارات علمای وفرهنگی.
 -پارسا دوست ،منهچهر )7511( .نقش عراق در شروع نگ

همراه با :بررسی تاریخ عراق و اندیشههای حز

بعال،

تهران :انتشارات باز ،چاپ چهارم.
 درودیان ،محمد )7511( .سیری در نگنظامی نگ

ایران و عراق آغاز تا پایان (سالگمای تحلیلالی) :بررسالی واالایس سیاسالی-

از زمیگهسازی تهانم عراق تا آتش بس ،تهران :انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ .

انقالب و جنگ ایران و عراق
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 -درویشی س ثالنی ،فرهاد )7573( .پرسشها و پاسخهالا (نگال

ایالران و عالراق) تهاران :ساساه پاساداران انقاالب

اسالمی ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،چاپ ششم.
 سساه پاسداران انقالب اسالمی )7531( .ریشههای تهانم( ،علل و زمیگالههالای شالروع نگال ) ،با کهشاش فرهااددرویشی و گروه نهیسندگان ،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سساه پاسداران انقالب اسالمی.
 -سالمی ،حسن )7511( .علل به ونود آورندة نگ

عراق علیه ایران ،تادوین دفتار بررسایهاا سیاسای انقاالب

اسالمی ،جنگ تحمیلی و نظام بینالملل.
 فرهیخت ،شمس الدین )7511( .واژهها و اصطبحات سیاسی-حقوای ،انتشارات زرین. قاسمی ،فرهاد )7571( .اصول روابط بین الملل ،تهران :نشر میزان.ا قزوینی ،محمدرضاا )7511( .ادعاهالای عالراق بالر عهدناماله  579الجزایالر از انعقالاد آن تالا سالال  591پایاانناما
کارشناسی ارشد رشت علهم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران.
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