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چکيده

**

قرنها رقابت تاريخي و بهويژه رقابتهاي قومي و نژادي در كنار اختالفات مذهبي و عقيدتي و
مناقشات مرزي از جمله محركههاي اصلي بودهاند كه زمينه را براي وقوع جنگي طوالني بين ايران و
همسايههاي غربياش [امپراتوري عثماني و عراق] فراهم نمودهاند؛ ابتدا با امپراتوري عثماني تا سال
۱۵۱۷م [۸۹۶ش] و سپس با عراق از سال ۱۹۲۰م [۱۲۹۹ش] به بعد .معموالً يك يا چند مورد از
عوامل مزبور سبب بروز درگيريهاي نظامي و جنگهايي تمام عيار بين دو طرف گرديده و در واقع،
جنگ ايران و عراق( ۱۳۵۹تا ۱۳۶۷ش) نيز مرحلهي جديدي از همين تخاصمهاي قديمي به شمار
ميآيد .جنگهاي گذشتهي ايران با اين همسايگانش گرچه در برخي موارد جنگهاي خونيني بوده ولي
هيچ يك از آنها از نظر مدت و شدت درگيري با اين جنگ قابل مقايسه نبوده است .اگرچه قرنها
رقابت بين دو كشور زمينهي رواني بالقوهاي براي اين جنگ فراهم نموده ،اما انقالب [اسالمي] ايرانيان
و خطر آن براي منافع دو ابرقدرت آن زمان(آمريكا و شوروي) و براي برخي كشورهاي خاورميانه عامل
اصلي به درازا كشيده شدن اين جنگ به شمار ميآيد .در اين مقاله به عواملي كه بر طوالني شدن جنگ
ايران و عراق تأثير داشتهاند ميپردازيم.

زمينهي تاريخي
فالت قارهي ايران كه مهد تمدن پارسيها به
شمار ميآيد در قرن هفتم ميالدي توسط اعراب
مسلمان تسخير شد و از آن پس زمينه براي
رقابتي طوالني بين ايرانيان و اعراب بهوجود آمد.
امپراتوري عثماني كه از نظر سياسي و اقتصادي
تحت تسلط تركهاي اهل تسنن بود در اوايل
قرن شانزدهم سرزمين بينالنهرين(عراق فعلي) را
ضميمهي خاك خود كرد .در آن زمان ،شاه اسماعيل
بنيانگذار سلسهي صفوي(۸۸۰ش تا ۱۱۰۱ش)
تشيع را مذهب رسمي ايران اعالم كرده بود .از اين

رو ،دولتهاي حاكم بر دو كشور در جنگهايي كه
در سالهاي ۹۳۴ش۹۴۷ ،ش۹۶۹ ،ش۹۹۲ ،ش ،و
۹۹۷ش بين آنها رخ داد براي بسيج مردم و جلب
حمايت آنها از اختالفات موجود بين مذاهب
شيعه و سني عليه يكديگر بهرهبرداري ميكردند.
اما سرانجام در سال ۱۶۳۶م [۱۰۱۵ش] براي اولين
بار پيمان صلحي ميان دو امپراتوري شكل گرفت كه
در آن مرزهاي دو كشور به شكل مبهمي تعيين شده
بود )۱(.اين پيمان زمينهي صلح و آشتي  ۲۰۰سالهاي
را بين دو طرف برقرار كرد و پيمانهاي صلح بعدي
نيز بر همين پيمان بنا گرديد.

* The Iran-Iraq War: Protracted Conflict, Prolonged War
اين مقاله ترجمهي فصل اول كتاب ” “Prolonged Wars: The Post-Nuclear Challengeميباشد.
** M. A. Shahriar Shirkhani & Constantine P. Danopoulos
***پژوهشگر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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در س��ال ۱۷۲۲م [۱۱۰۱ش] هم كه دشمنيها بار
ديگر ميان دو كش��ور از س��ر گرفته ش��د ،بهرغم پنج
جنگ گذش��ته و توافقات متعددي كه در گذشته بين
آنه��ا صورت گرفته بود ،دو ط��رف باز هم عمدت ًا بر
اس��اس مفاد پيمان ۱۶۳۶م [۱۰۱۵ش] با هم به توافق
رس��يدند .اما جنگي ك��ه در دور بعدي تخاصمات در
سال ۱۸۲۱م [۱۲۰۰ش] بين آنها رخ داد دو سال بعد
با عهدنامهي اول ارزروم()First Treaty of Erzurum
پايان يافت كه باز هم تا حد زيادي بر پيمانهاي سابق استوار
بود .عهدنامهي دوم ارزروم()First Treaty of Erzurum
در س��ال ۱۸۴۷م [۱۲۲۶ش]
ب��ا ميانجيگري انگلس��تان و
صدام كه معاون رئيسجمهور
روس��يه منعقد ش��د و ضمن
تأيي��د مف��اد عهدنام��هي اول
عراق و از ناسيوناليس��تهاي
برخ��ي اختالف��ات جدي��د
قه��ار جهان عرب و از پيروان
را ه��م رفع ك��رد .اي��ران از
جمال عبدالناصر بود از اينكه
ادعاهايش در م��ورد منطقهي
س��ليمانيه(يكي از استانهاي
مجبور شده بود ميدان را براي
فعلي عراق) دس��ت كش��يد و
دش��من مصممي(همچ��ون
آن را ب��ه عثمانيه��ا واگذار
ايران) خالي كن��د و مالكيت
كرد .در مقابل ،دولت عثماني
مش��ترك آبراه ش��طالعرب
هم مالكي��ت نامحدود دولت
ايران بر س��احل س��مت چپ
[ارون��درود] را ك��ه از نظر او
ش��ــطالعرب [ارونــ��درود]
آبراه��ي عربي ب��ود بپذيرد
را ب��ه رس��ميت ش��ناخت و
احساس حقارت ميكرد
ح��ق دريان��وردي آزادان��هي
ش��ناورهاي ايران��ي در اي��ن
آبراه را هم قبول كرد )۲(.كش��ف نفت در خوزستان
در س��ال ۱۹۰۸م [۱۲۸۷ش] اهميت اقتصادي بنادر
اي��ران را ه��م براي دول��ت وقت اين كش��ور و هم
براي دولت انگلي��س كه طرف قرارداد نفتياش بود
افزايش داد .اي��ران براي تثبيت دريانوردي آزادانهي
نفتكشهايش خواس��تار تعيين مرز دقيق دو كش��ور
در آبراه شطالعرب [اروندرود] شد .از اين رو ،در
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قس��طنطنيه()Constantinople accords

معاهدههاي
در س��ال ۱۹۱۳م [۱۲۹۲ش] و متممه��اي آنها كه
در س��ال ۱۹۳۷م [۱۳۱۶ش] منعقد ش��دند ،بر حق
دريانوردي ايران در تمام��ي آبراه تصريح گرديد.
با اين ح��ال ،اين پيمانها درخواس��تهاي ايران را
بهط��ور كامل برآورده نكرد؛ زي��را در آنها مرز آبي
ميان دو كش��ور عمدت�� ًا در آبه��اي كمعمق و در
س��احل ايراني آبراه تعيين ش��ده بود.
پ��س از درگي��ر ش��دن دو كش��ور در مس��ائل
داخليشان ،مناقشهي آبراه شطالعرب [اروندرود]
ق��دري فروك��ش كرد ول��ي به مثابه ي��ك آتش زير
خاكس��تر باق��ي مان��د .در آن زمان ،اي��ران با بحران
اقتصادي مواجه بود كه از هرج و مرج سياسي ناشي
از اش��غال خاك اين كشور توس��ط نيروهاي متفقين
در جن��گ جهان��ي دوم و كنارهگي��ري اجباري رضا
خان شاه مس��تبد ايران ناشي ميشد .اين كنارهگيري
خ�لأ قدرتي بهوجود آورده بود كه جانش��ين جوان
او آمادگي الزم را براي پر كردن آن نداش��ت .عراق
هم ك��ه پس از تجزيهي امپراتوري عثماني با هويت
سياس��ي جديدي در صحنه ظاهر ش��ده بود درگير
مراحل اوليهي ايجاد كش��وري مس��تقل بود .طبقهي
س��ني مذهب حاكم در بغداد نيز پس از خارج شدن
ع��راق از زير قيمومي��ت انگليس ت�لاش ميكردند
هويت مستقل و يكپارچهاي براي كشورشان ايجاد
كنن��د و دولت مركزي اين كش��ور را با همهي تنوع
قومي و مذهبي كه داشت برپا كنندُ .كردها و شيعيان
عراق كه به ترتيبب در ش��مال و جنوب اين كش��ور
متمركز بودند از به قدرت رسيدن اعراب سني كه در
اقليت هم بودند احس��اس نارضايتي ميكردند .نبود
قدرت مركزي در سالهاي  ۱۹۲۱تا ۱۹۵۸م [۱۳۰۰
ت��ا ۱۳۳۸ش] در دوران حكومته��اي پادش��اهي
عراق ،بيثباتيهاي سياس��ي متناوب پس از كودتاي
۱۹۵۸م [۱۳۳۷ش] و تأس��يس حكوم��ت جمهوري
در عراق از جمله مس��ائلي بود كه مس��ئلهي آبراه
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شطالعرب [اروندرود] را براي رهبران اين كشور به
يك مس��ئلهي ثانويه تبديل كرده بود.
ام��ا با ف��را رس��يدن س��الهاي اواس��ط دههي
۱۹۶۰م [ده��هي ۱۳۴۰ش] دو عام��ل جديد س��بب
احياي مجدد مناقش��ههاي گذشته شد .اول ،حمايت
فزايندهي جنبش ناسيوناليستي مصر به رهبري جمال
عبدالناصر از ناسيوناليس��م عربي در عراق؛ پديدهاي
كه پان عربيس��م را به دنبال داش��ت و زمينه را براي
توس��عهي سرزميني مجدد بغداد آماده كرد تا پس از
به قدرت رسيدن حزب ناسيوناليستي-سوسياليستي
بع��ث در س��ال ۱۹۶۸م [۱۳۴۷ش] ادع��اي خود را
مبن��ي بر مالكيت كل ش��طالعرب [اروندرود] هرچه
بيشت��ر تقويت كن��د .از اين رو ،دش��مني بغداد با
تهران افزايش يافت و امكان يافتن راهحلهاي مبتني
ب��ر منافع متقابل دو كش��ور هرچ��ه بيشتر تضعيف
شد .دوم ،روند نوسازي(مدرنيزاسيون) دو كشور بر
اهمي��ت راهبردي آبراه ش��طالعرب [اروندرود] و
بندرهاي واقع در س��واحل شرقي و غربي آن افزود.
ايران با اس��تناد به حقوق بينالملل خواس��تار تعيين
*
مرز آبي دو كشور در امتداد خط تالوگ()thalweg
در اين آبراه بود .عراق با اين درخواس��ت مخالف
بود و بر اس��اس مفاد پيمانهاي گذشته مالكيت كل
آبراه را ميخواس��ت .س��رانجام ،در سال ۱۹۷۵م
[۱۳۵۴ش] پس از آنكه ايران به جايگاه قدرت برتر
منطقهي خليجفارس دس��ت يافت ،بغداد مجبور شد
ق��رارداد الجزاير را امضا كند؛ ق��راردادي كه در آن
اص��ل خط تالوگ را پذيرفته و به مالكيت مش��ترك
آبراهت��ندادهب��ود.
رويدادهاي بعدي نش��ان داد كه قرارداد الجزاير
نميتواند به رقابت طوالني و ريشهدار ايران و عراق
پايان دهد .در آن زمان ،صدام كه معاون رئيسجمهور
عراق و از ناسيوناليس��تهاي قهار جهان عرب و از
پي��روان جمال عبدالناصر بود از اينكه مجبور ش��ده
* خطالقعر يا خط فرضي كه رودخانهها را از وسط نصف ميكند.

بود ميدان را براي دش��من مصممي(همچون ايران)
خال��ي كند و مالكيت مش��ترك آبراه ش��طالعرب
[ارون��درود] را ك��ه از نظر او آبراه��ي عربي بود
بپذيرد احس��اس حقارت ميكرد )۳(.اين عامل رواني
نق��ش مهمي در تصمي��م بعدي صدام ب��راي حمله
به ايران(در س��ال ۱۳۵۹ش) و لغو ق��رارداد الجزاير
داش��ت؛ قراردادي كه خود آن را امضا كرده بود.
ريش��ههايدرگيري
انقالب اس�لامي [ايران] و نابسامانيهاي پس از
آن فرصت مناس��بي براي عراق
ايجاد ك��رد كه تالش كند در
گرايش مذهبي حاكم بر انقالب
رقابت ب��ا ايران ب��ه جايگاه
باالتري دس��ت يابد .گرايش
[اي��ران] زنگ خط��ر را براي
مذهب��ي حاك��م ب��ر انقالب
س��ران حزب سوسياليس��تي-
[ايران] زنگ خط��ر را براي
ناسيوناليس��تي بعث در عراق
س��ران حزب سوسياليستي-
ناسيوناليس��تي بعث در عراق
به صدا درآورد و مش��روعيت
به صدا درآورد و مشروعيت
رژيمه��اي س��كوالر مدرن و
رژيمهاي س��كوالر مدرن و
پادش��اهيهاي سنتي منطقه را
پادش��اهيهاي س��نتي منطقه
زير سؤال برد
را زير س��ؤال برد .جمهوري
اس�لامي [اي��ران] ب��ا وارد
آوردن فش��ار بر ديگر كشورهاي اسالمي براي قطع
روابط سياس��ي و اقتصاديشان با آمريكا ،كشورهاي
اروپ��اي غرب��ي و اتحاد ش��وروي عم ً
�لا منافع اين
قدرتها را هم به خطر انداخت .جمهوري اسالمي
همچني��ن از س��اير كش��ورها ميخواس��ت نظارت
بيشت��ري بر چگونگ��ي منابع مليش��ان و از جمله
نفت داشته باشند و در اين ميان ،سازمان كشورهاي
صادركنندهي نفت(اوپك) را هم به چالش ميكشيد،
با اين هدف كه با باال بردن قيمت نفت بتواند درآمد
**
حاص��لازفروشنفتخ��ودراافزاي��شده��د.
** جمهوري اسالمي از بدو تأسيس هيچ كشوري را براي قطع
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پيامده��اي محاس��به نش��دهي اين سياس��تها
س��بب تيره ش��دن روابط ايران با همسايگانش شد
و جمهوري اس�لامي را در جامعهي جهاني منزوي
ساخت .در چنين شرايطي ،رويكرد جامعهي جهاني
اين بود كه اصولگرايي اسالمي را در داخل مرزهاي
ايران مهار كند و نظام ديني تهران را با دولتي سكوالر
وميان��هروجايگزي��ننماي��د.
سياستمداران عراقي نيز كه زنگ خطر
اصولگرايي [امام] خميني براي دولت بغداد را
شنيده بودند ،احساس كردند
كه قدرت نظامي الزم براي
سرنگون كردن حكومت ايران
سياس��تمداران عراق��ي ك��ه
را در اختيار دارند .عالوه بر
زنگ خطر اصولگرايي [امام]
رقابت تاريخي عراق با ايران
خميني ب��راي دولت بغداد را
و جاهطلبي شخص صدام،
شنيده بودند ،احساس كردند
علت ديگري كه سبب ترس
مرد مقتدر عراق شده بود،
كه قدرت نظام��ي الزم براي
احتمال تأثيرپذيري شيعيان
سرنگون كردن حكومت ايران
و ُكردهاي عراق از برادران
را در اختيار دارند
ايــرانيشــان بود .از طرفي،
تهران از نظر سياسي منزوي
بود ،ارتش اين كشور گرفتار بينظمي و هرج و
مرج بود ،و تفرق سياسي شديدي بر جامعهي ايران
حاكم بود .افزون بر اين ،ماجراي گروگانگيري
سفارت آمريكا در تهران سبب شده بود كه ايران
از كمكهاي بزرگترين تأمينكنندهي نظامي [پيش
از انقالبش] يعني آمريكا نيز محروم شود .همهي
اين عوامل دست به دست هم داد و فرصتي طاليي
براي صدام فراهم نمود تا به ايران حمله كند و در
عين حال ايرانيان را آغازگر جنگ قلمداد نمايد.
البته بعدها بهرغم اين ادعاي صدام ،سازمان ملل در
روابط با ديگر كشورهاي جهان تحت فشار قرار نداده است و چنين
كاري را اصوالً دخالت در امور داخلي ديگران دانسته ،بهشدت از
آن دوري كرده است.
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تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام داد بغداد را آغازگر
جنگ معرفي كرد.
صدام نيز مانند سران ديگر كشورهاي جنگطلب
ميدانس��ت كه اگر بخواهد جن��گ را آغاز كند بايد
هم��هي منابع نظام��ي و غير نظامي كش��ورش را به
جنگ اختصاص دهد و چون فكر ميكرد نيروهايش
ب��ا توجه به مش��كالت ايران ميتوانن��د به پيروزي
س��ريع و قاطعي بر ايرانيان دس��ت يابند احس��اس
نگراني نميكرد .اما بهرغم برآوردهاي خوشبينانهي
اين مرد مس��تبد ،جنگ ايران و عراق هشت سال به
درازا كشيد و عنوان تأملبرانگيز »طوالنيترين جنگ
متعارف قرن بيس��تم» را به خود اختصاص داد .بيش
از يك ميليون نفر در اين جنگ جانش��ان را از دست
دادند و هزينهي مس��تقيم و غير مس��تقيم آن به رقم
ش��گفتانگيز » 1190ميليارد دالر» رس��يد.
اگرچه انقالب اس�لامي اي��ران و خطر آن براي
ناسيوناليس��م عربي مس��لم ًا عامل اصلي آغاز جنگ
به ش��مار ميآمد ول��ي طوالني ش��دن آن با عوامل
ديگ��ري مرتبط ب��ود؛ عواملي نظي��ر پيامدهاي مؤثر
و ناخواس��تهي جنگ براي انسجام بيشتر نظامهاي
حاك��م در ه��ر دو كش��ور درگير ،ت�لاش دو طرف
براي دس��تيابي به رهبري منطقهاي ،و دخالتهاي
بينالمللي .در ادامهي اي��ن مقاله به تجزيه و تحليل
دقيق نقش هر يك از اين عوامل در به درازا كشيدن
و خونين شدن هرچه بيشتر اين جنگ ميپردازيم.
انقالب [اس�لامي] ايران
مؤثرترين عوامل به درازا كشيدن جنگ ،ماهيت
اس�لامي انقالب اي��ران ،ويژگيهاي روانش��ناختي
ديني آن و همچنين تفكر مذهبي رهبران اين انقالب
و پيروان آن بود .اين عوامل محيطي را فراهم آورده
ب��ود كه در آن رفتار و گفتار رهب��ران ايران به جاي
در نظر گرفت��ن تحليلهاي رياض��ي »هزينه-فايده»
صرف ًا بر آموزههاي اس�لامي اس��توار بود .اسالم نيز
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مقاالت
موضع امام در خصوص ادامهي جنگ بسيار
مانند مس��يحيت بين جنگ عادالنه و ناعادالنه تمايز
ِ
دست
قائلش��ده و دفاع از خاك س��رزمين اس�لامي را بر محكم بود .امتناع شديد او از مذاكره با صدام
مردان واجب كرده اس��ت .جن��گ مقدس(جهاد در كم در سالهاي اوليهي جنگ از حمايت افكار
راه خدا) ك��ه معموالً »جهاد» خوانده ميش��ود تنها عمومي ايرانيان برخوردار بود.
موفقيتهاي اوليهي عراق ،اش��غال خاك ايران،
نوع جنگ مش��روعي است كه در آموزههاي اسالمي
تجويز شده است )۵(.آيتاهلل خميني كه فقيه و رهبر تلفات جنگ و خس��ارتهاي واردش��ده به ايران از
بالمنازع انقالب اس�لامي و م��ورد اقبال مردم ايران جمله عواملي بود كه مواضع [امام] خميني در مورد
بود صدام را دشمن اسالم خطاب ميكرد و جنگ را جنگ را با اقبال عمومي مردم روبهرو ميساخت .تا
جهادي براي دفع تجاوز او ميدانست .او معتقد بود آنجا كه به جز چند س��ازمان تندروي سكوالر نظير
كه نتيجهي جنگ هرچه باش��د ،در هر صورت ايران پيكار ،فدائيان خلق و سازمان
پيروز واقعي آن اس��ت؛ زيرا براي اس�لام ميجنگد .وحدت كمونيس��تي ،بسياري
صداممانندسرانديگركشورهاي
افزون بر اين ،آيتاهلل خميني به اين علت از هرگونه از گروههاي ماركسيس��تي و
مذاك��ره با صدام امتناع ميكرد كه او را كافر و عامل رقي��ب [جمهوري اس�لامي]
جنگطلب ميدانس��ت كه اگر
اجراي دسيسهي شرق و غرب عليه اسالم ميدانست هــم بـــهرغ��م اختـالفات
بخواهد جنگ را آغاز كند بايد
و حرف زدن او از صلح و آشتي را هم نوعي سخن ايدئولوژيكيشان با روحانيان
()۶
همهي منابع نظامي و غير نظامي
ايــ��ران از اقدامــات دفاعي
كفرآمي��زوض��دانقالب��يميدي��د.
البت��ه اقدامات صدام درس��تي باوره��اي [امام] جمـــهوري اسالمي حمايت
كشورش را به جنگ اختصاص
خميني را دربارهي او به اثبات رساند .اعدام آيتاهلل ميكردند .جــنگ تمام عيار
ده��د و چ��ون فك��ر ميك��رد
محمد باقر صدر از رهبران برجستهي شيعيان عراق عراق [علي��ه ايران] ،اقدامات
نيروهايش با توجه به مشكالت
و خواهرش فاطمه بنتالهدي و رفتار س��بعانهي او سبعانهاش عليه غير نظاميان،
با خانوادهي مرحوم آيتاهلل العظمي حكيم از جمله تبليغات كيـــنهتوزانهي ضد
ايران ميتوانند به پيروزي سريع
اقدامات صدام بود كه از نظر [امام] خميني و علماي ايراني بعثــيها ،و ضرورت
و قاطعي بر ايرانيان دست يابند
اسالم جز دشمني ريشهدار و ديرينهي اين رهبر بعثي حفظ تمامــيت ارضي ايران
احساس نگراني نميكرد
با اسالم چيز ديگري نبود .از طرفي ،محدوديتهايي زمينهي الزم را براي حمايت
كه بر ش��يعيان عراق اِعمال ميشد نيز از نظر تهران اقشار مختلف مردم از [حكم]
تالش��ي بود كه بغداد براي س��ركوب تمايل شيعيان جه��اد[ام��ام]خمين��يفراه��م مينم��ود.
افزون بر اين ،جامعهي ايران تحت تأثير ش��ور و
به تأس��يس حكومت اسالمي در كشوري با اكثريت
ش��يعه انجام ميداد .پيروان پرش��ور و مصمم [امام] هيجان انقالبي به جامعهاي كام ً
ال سياسي تبديل شده
خميني كه با عنوان حزباللهي شناخته ميشدند [در ب��ود؛ جامعهاي كه براي جانبازي و ش��ركت در هر
طول جنگ] احساس ميكردند كه برقراري آتشبس گونه مش��اركت اجتماعي آمادگي داشت و اينها از
آمال و آرزوهاي آنها را براي ديدن اس��تقرار دولت جمله عوامل بس��يار ضروري براي پيشبرد هر جنگ
اس�لامي در عراق بياثر ميكند .در چنين شرايطي ،طوالني به ش��مار ميآيند )۷(.جن��گ [ايران و عراق]
توقف دش��منيها نوعي شانه خالي كردن از وظايف از اين نظر ب��ه رقابتي طوالني بين ارادهي ملي مردم
ايران براي حفظ اس��تقالل و وحدت سياسيشان از
ديني بهش��مار ميآمد.
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يك سو و رژيم عراق از سوي ديگر تبديل شده بود؛
رژيم��ي كام ً
ال مجهز و حمايت ش��ده كه از ظهور و
پيروزي احتمالي اسالم احيا شده [در ايران] احساس
خط��رميك��رد.
از س��ال ۱۹۸۲م [۱۳۶۱ش] به اين سو ،نتيجهي
عملياتهاي نظامي به س��ود تهران تغيير كرد و اين
مس��ئله عزم [ام��ام] خميني را ب��راي ادامهي جنگ
[تا پي��روزي] تقويت كرد .واحده��اي نظامي ايران
پايگاههاي ارتش ع��راق را درهم كوبيدند ،به خاك
عراق نفوذ كردند و جزاير مجنون ،شبهجزيرهي فاو
و نوارهايي از بخش ش��مالي
مناطق مرزي را تسخير كردند.
بي��ش از يك ميلي��ون نفر در
اي��ن پيروزيها در حالي براي
اين جنگ جانشان را از دست
ايران محقق ش��د كه عراق از
پش��تيباني نظامي و اطالعات
دادند و هزينهي مستقيم و غير
ماهوارهاي اتحاد ش��وروي و
مستقيم آن به رقم شگفتانگيز
آمريكا بهرهمند بود[ .ايرانيان]
»1190ميليارد دالر» رسيد
در فضـــاي تهـــييجشـدهي
مذهبيشان اين پيشرويها را
ارادهي خداوند ميدانس��تند .در اي��ن ميان ،رهبران
انقالبي اي��ران نيز بهطور فزايندهاي اين باور را [در
مردم] تقويت ميكردن��د كه پيروزي نهايي بر عراق
دس��تيافتني ميباش��د .از اين رو ،توجيه مذاكره با
صدام كه از نظر [ايرانيان] مجري اوامر ش��يطان بود
بهتدريجمش��كلترميش��د.
در چنين ش��رايطي ،چندين پيشنهاد صلح توسط
طرفه��اي ثالث از جمله پاكس��تان ،تركيه ،س��وئد،
س��ازمان آزاديبخش فلسطين و س��ازمان كنفرانس
اسالمي دنبال ميشد ولي هيچ يك از آنها نتوانستند
طرفهاي درگير را براي آغاز مذاكرات صلح متقاعد
كنن��د )۸(.اين تالشها بيشتر به اين علت شكس��ت
خورد كه اي��ران دربارهي [حس��ن] نيت طرفهاي
ميانجي ترديد داشت و هيچ يك از دو طرف درگير
مايل نبودند با شرايط پيشنهادي آنها موافقت كنند.
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ش��وراي ه��مكاري خليج[فارس] در س��ال ۱۹۸۲م
[۱۳۶۱ش] پيش��نهاد پرداخ��ت  ۱۰ت��ا  ۲۵ميلي��ارد
دالر غرام��ت جنگي به ايران داد ت��ا موافقت [امام]
خمين��ي را براي برقراري آتشب��س جلب كند ولي
اين پيشنهاد براي آيتاهلل [خميني] جذابيتي نداشت.
( )۹او اين پيش��نهاد را نه تالش��ي واقعي براي صلح،
بلكه اقدامي براي حفظ رژيم بعث ميدانست .تهران
معتقد بود كه صدام از اين فرصت براي سازماندهي
مجدد نيروهايش اس��تفاده خواهد ك��رد تا در زمان
مناس��ب بار ديگر به ايران حمله كند.
ن��گاه [رهبر] ايران به پي��روزي تدريجي در اين
جنگ طوالني نگاهي مائويي نبود كه بخواهد همانند
او بن��ا را بر اين بگذارد كه در زمان نامش��خصي در
آينده پيروز ش��ود .ايران منابع مادي و انسانياش را
براي يك جن��گ متعارف و همهجانب��ه طرحريزي
ميك��رد و ب��ر اين اس��اس[ ،هر س��ال] هنگامي كه
نيروهاي ايران ب��ه خطوط دفاعي عراق يورش برده
و به خاك دش��من نفوذ ميكردن��د ،تهران [عمليات
نيروهايش] در آن س��ال را عملي��ات »نهايي» اعالم
ميكرد و اين كار در پنج تا ش��ش س��ال از [هشت
س��ال] جن��گ و در آغاز هر س��ال تكرار ميش��د.
بنابراي��ن ،ته��ران ه��ر بار عملي��ات س��اليانهاش را
عمليات پاياني جنگ ميدانس��ت .البته ناتواني ايران
در دس��تيابي به يك پيروزي قاطع تا حدودي از اين
واقعيت ناشي ميشد كه نظر رهبري مذهبي [ايران]
از ع��زم جامعهي بينالملل ب��راي مهار اصولگرايي
اس�لامي در داخل ايران اش��تباه ب��ود .در ادامه ،اين
مس��ئله را بيشتر توضيح خواهيم داد.
جن��گ ويكپارچگ��يم��ردم و نظ��اماي��ران
جنگ ناخواس��ته فرصت مناس��بي براي تحكيم
قدرت حكومتهاي حاكم بر دو كشور فراهم نمود.
صدام كه بر كش��وري با تنوع قومي گسترده و بدون
فرهنگ سياس��ي مشترك حكومت ميكرد با استفاده
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مقاالت
از ش��رايط پيش آمده ابت��دا عراقيه��اي ايرانيتبار
را اخ��راج كرد و س��پس ُكردها و ديگ��ر اقليتهاي
قومي را از مناطق كوهس��تاني شمال عراق به مناطق
صحرايي جنوب كه عمدت ًا عربنش��ين بودند انتقال
داد .ه��دف [رژيم عراق] از اين تغيير بافت جمعيتي
اي��ن بود كه انس��جام ُكردها را از بي��ن ببرد و آنها
را مي��ان اكثري��ت عرب پخش كند ت��ا يكپارچگي
و تمايل به خودمختاري منطقهايش��ان را از دس��ت
بدهند.محلهاي اس��تقرار جديد [ ُكردها] در مناطق
بياباني خش��كو غير قابل كش��اورزي قرار داشت
كه از مراكز ش��هري بس��يار دور بودند .هدف رژيم
ع��راق از انتق��ال ُكردها اين بود ك��ه آنها در مقابل
ش��يعههاي بومي قرار دهد .از نظ��ر بغداد ،درگيري
و كش��مكش بين ُكردهاي س��ني و عربهاي شيعه
كه اكثريت مردم عراق را تش��كيل ميدادند در كوتاه
م��دت ميتوانس��ت توجه آنها را از س��رخوردگي
ناشي از بيعدالتي سياسي طبقهي سني عرب حاكم
بر ع��راق در حق آنها منحرف كن��د .هدف كليتر
[رژي��م عراق] از اين راهبرد آن بود كه از اختالفات
قومي و مذهبي عربهاي ش��يعه و ُكردهاي سني به
نفع اقليت سني عراق كه زمام امور سياسي را در اين
كش��ور به دست داشتند اس��تفاده نمايد .حزب بعث
عراق در نظر داشت با استفاده از ناسيوناليسم عربي
ب��ر اختالفات مذهبي فائق آي��د و در دراز مدت نيز
فرهنگ مش��تركي را بر كشور حاكم كند .در نهايت،
عراق��ي كردن مردم عرب اعم از س��ني و ش��يعه از
اهداف عمدهاي ب��ود كه حزب بعث حاكم بر عراق
در روند توس��عهي كش��ور دنبال ميكرد.
حزبالدع��وه [كه متماي��ل به ايران ب��ود] نماد
اصولگراي��ي اس�لامي در عراق به ش��مار ميآمد و
تهران پس از پيروزي انقالب [اس�لامي] همواره از
ش��يعيان مظلوم عراق كه توس��ط اقليت سني حاكم
بر اين كش��ور از همهي مراكز اقتصادي و سياس��ي
عراق كنار گذاشته شده بودند ميخواست قيام كنند

و سرنوشت خود را به دست گيرند .آيتاهلل خميني
هم پيوسته از مردم عراق ميخواست رژيم صدام را
س��رنگون كنند و به ارتش عراق هم توصيه ميكرد
از دس��تورات حاكم عراق س��رپيچي كنند .او صدام
و يارانش را دش��منان اسالم ميدانست )۱۱(.همچنين
شهر نجف نيز كه پايگاه مستحكم روحانيت شيعه و
مدفن امام اول شيعيان است براي آنها شهر مقدسي
بود .مرقد ش��ريف [امام] حس��ين امام سوم شيعيان
كه او را سيدالش��هدا ميخوانند ني��ز در كربال يكي
ديگ��ر از ش��هرهاي مهم عراق ق��رار دارد .صدام از
اين بيم داش��ت كه اصولگرايان شيعهي ايران دست
به دس��ت شبهنظاميان ش��يـعهي حزبالدعوه بدهند
و در ايــن ش��ــهرهاي مهم [شيـــعهنش��ين] يك
دول��ت اس��ــالمي خودمخت��ار تش��كيل دهند .اين
ت��رس او را متقاعد ك��رد كه رژيم سوسياليس��تي-
ناسيـــوناليـــس��تي او هدف عمدهي ايران اسالمي
به ش��مار ميآيد.
صدام احساس ميكرد آرمان آيتاهلل خميني در
دف��اع از مظلوم��ان [عالم] و به ط��ور خاص تودهي
خاموش ش��يعه كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل
ميدادن��د و انتقال ارزشهاي انقالب [اس�لامي] به
آنها تهديدي اساس��ي براي حكوم��ت او و آمال و
آرزوهايش براي ايجاد يك فرهنگ سياسي سكوالر
يكدس��ت و وفادار به ناسيوناليس��م عرب به شمار
ميآيد .نيويورك تايمز در اين باره مينويس��د» :در
ط��ول تاريخ  ۱۲س��الهي حاكميت ح��زب بعث در
عراق تا پيش از به قدرت رسيدن [امام] خميني هيچ
گاه حكوم��ت صدام با چنين خطري مواجه نش��ده
ب��ود )۱۲(».بنابراين ،صدام طبيعت�� ًا براي حفظ قدرت
خ��ود بايد به ايران حمله كرده و نظام اس�لامي اين
كش��ور را سرنگون ميكرد .يكي از بعثيهاي عراقي
در تبعيد نيز در تأييد اين ادعا ميگويد كه تنها هدف
ص��دام از حمله به ايران س��رنگوني حكومت [امام]
()۱۳
خمين��ي ب��ود.
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جنگ نش��ان داد كه تهدي��د خارجي ميتواند بر
علقههاي مذهبي فائق آيد وحزب بعث نيز از همين
طريق توانس��ت اكثريت ش��يعهي عراق را در جنگ
عليه جمهوري اس�لامي بسيج كند .شيعيان عراق آن
گونه ك��ه انتظار ميرفت از براداران ايرانيش��ان در
جن��گ جان��بداري و حمايت نكردن��د ولي جالب
اي��ن بود كه در بحران اخير [جنگ اول] خليجفارس
مسير معكوسي را طي كردند .جنگ پرهزينهي عراق
با ايران چنان توان مالي صدام را تحليل برده بود كه
ديگر نميتوانست با اعطاي مزاياي مالي گسترده به
ش��يعيان تحت حكومتش آنها را مانند سابق تطميع
كن��د .از اي��ن رو ،شكس��ت
ع��راق از نيروهاي ائتالف [به
حزبالدعوه [كه متمايل به ايران
رهب��ري آمري��كا] و تجزيهي
بود] نماد اصولگرايي اس�لامي
نس��بي دول��ت مرك��زي اين
در عراق به شمار ميآمد و تهران
كش��ور فرصتي براي ش��يعيان
سياسي عراق فراهم نمود تا به
پس از پيروزي انقالب [اسالمي]
دنبال كس��ب برخي امتيازهاي
همواره از شيعيان مظلوم عراق
سياس��ي از بغداد برآيند.
كه توس��ط اقليت س��ني حاكم
يكي از شرايط تهران براي
بر اين كش��ور از همهي مراكز
آتشبـس ،سرنـــگوني صدام
بود و چنين خواس��تهاي عم ً
ال
اقتصادي و سياس��ي عراق كنار
با روشه��اي مس��المتآميز
گذاشته شده بودند ميخواست
محق��ق نميش��د .از ده��هي
قيام كنند و سرنوشت خود را به
۱۹۶۰م [ده��هي ۱۳۴۰ش]
ب��ه بعد ،ص��دام رهب��ر اصلي
دست گيرند
ح��زب بع��ث ع��راق ب��ود و
س��كان سياس��ت اين كشور را در دس��ت داشت .تا
آن زم��ان ،او  ۱۲س��ال با اقتدار و البته با خش��ونت
كام��ل بر عراق حكومت كرده بود .خويش��اوندان و
همش��هريهاي صدام(تكريتيها) ابزار تسلط صدام
ب��ر حزب بعث ،نيروهاي نظام��ي و نهادهاي دولتي
عراق به ش��مار ميآمدند .نظام حكومتي مس��تبدانه،
سلطاني و شبهفاشيستي بغداد تا حد زيادي بر ايجاد
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ت��رس و ارعاب اس��توار بود و بق��اي آن به وجود
شخص صدام وابسته بود .در چنين شرايطي ،اجراي
هر نوع كودتاي سياس��ي يا نظامي براي س��رنگوني
صدام عم ً
ال غيرممكن بود ،زيرا طبقهي حاكم عراق
ميدانس��ت كه سرنگوني او ممكن است به صلح [با
اي��ران] بينجام��د ولي پايان برتري سياس��ي آنها را
هم در عراق رق��م ميزند .از اين رو ،پيروزي ايران
تنه��ا راه پايان دادن به حكومت ص��دام بود .افزون
بر اين ،س��خنان [امام] خميني مبني بر اينكه تهران
تنها به حذف صدام نميانديشد بلكه فروپاشي كامل
س��اختار حزب بعث را هم دنبال ميكند نيز س��بب
ميش��د كه اقش��ار سياس��ي و نظامي حاكم بر عراق
رهبرش��ان را رها نكنند و دليل خوبي براي حمايت
از اقدامات جنگي او داش��ته باش��ند.
ممكن اس��ت موضوع انسجام قدرت از پيامدهاي
ناخواس��تهي جن��گ عراق ب��ا ايران بوده باش��د ولي
به هر حال عامل مؤثري بود و س��بب طوالني ش��دن
جن��گ گرديد .ايرانيان هم از جنگ براي يكپارچگي
حكوم��ت خود اس��تفاده كردن��د .در آغ��از انقالب،
مقبوليت و جذبهي مردمي آيتاهلل خميني س��بب شد
كه حتي گروههاي س��كوالر افراطي ه��م از حملهي
آشكار به قشر روحاني در ايران خودداري كنند .اما تا
پايان تابس��تان ۱۹۷۹م [۱۳۵۸ش] يعني كمتر از شش
ماه پس از استقرار نظام مبتني بر انقالب اسالمي ،ميزان
حمايتهاي مردمي از آن بر اثر عوامل مختلف س��ير
نزولي پيدا كرد؛ عواملي نظير ماهيت سازشناپذير نظام
سياسي جديد ،درخواست خودمختاري [گروهكها]
در كردس��تان ،تركمن صحرا ،بلوچستان ،و خوزستان
و بح��ران اقتصادي كه دو ميلي��ون بيكار به بار آورده
بود )۱۴(.تأكيد ش��ديد نظام جديد ايران بر اسالم سبب
ش��د بسياري از گروههاي اجتماعي و سياسي كه تاب
تحمل اصولگرايي اس�لامي را نداش��تند و همچنين
كساني كه از تجارت اقتصادي با غرب منتفع ميشدند
صف خود را از آن جدا كنند.
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مقاالت
در اين ميان ،تسخير سفارت آمريكا در تهران
نيز احتمال حملهي نظامي آمريكا به ايران را مطرح
كرد و به بسيج مردمي در حمايت از آيتاهلل خميني
كمك كرد .حاميان روحانيت با استفادهي ماهرانه
از اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا تالش
كردند مخالفان حكومت اسالمي واليت فقيه را به
چالش بكشند و آنها را نوكر و پادوي امپرياليسم
آمريكا معرفي كنند .ليبرالها [ملي مذهبيها] بيشتر
از بقيهي گروهها هدف قرار گرفتند و مهندس
مهدي بازرگان نخستوزير وقت استعفا داد ،عباس
امير انتظام معاون نخستوزير و مقدم مراغهاي از
مؤسسان حزب جمهوري خلق مسلمان نيز بازداشت
شدند .بحران گروگانگيري به اصولگرايان كمك
كرد تا مواضعشان را در برابر جناحهاي چپ و
ليبرال تقويت كنند.
بهرغ��م اين تح��والت ،نامزد ح��زب جمهوري
اس�لامي در انتخابات رياستجمهوري  ۱۵ژانويهي
۱۹۸۰م [ ۲۵دي ۱۳۵۸ش] كمت��ر از ش��ش درصد
آراي م��ردم را به خ��ود اختص��اص داد و بنيصدر
ب��ا حماي��ت ضمن��ي [ام��ام] خميني* به رياس��ت
جمهوري اس�لامي انتخاب ش��د )۱۵(.او ارتش ايران
را سازماندهي كرد ولي نتوانست نيروهاي عراق را
از خاك كش��ورش بيرون براند .اما حزب جمهوري
اس�لامي با روشهاي كام ً
ال س��ازمانيافته توانست
نيروهاي مردمي را عليه عراق بس��يج كند و سازمان
نظامي جديدي از نيروهاي داوطلب بس��يجي ايجاد
نمايد .اصولگرايان اس�لام را نيرو محركهي انقالب
اي��ران ميدانس��تند و جن��گ را فرصت��ي اس��تثنايي
براي آش��نايي مردم با ارزشهاي انقالبي ميديدند؛
ارزشهايي نظير شهادت ،استقالل سياسي ،و غرب
ي
س��تيز .
* امام راحل در انتخابات رياستجمهوري از بنيصدر حمايت
نكرده بود ،بلكه بعدها به صراحت اعالم كرد كه از ابتدا با
رياستجمهوري او مخالف بوده است.

س��رانجام ت�لاش اصولگرايان به ثمر نشس��ت
و آنها ب��ا جلب حمايت تودههاي مردم توانس��تند
رويكردهاي دفاعي و سياست خارجي نظام را كه بر
شعار :نه شرقي ،نه غربي ،جمهوري اسالمي» استوار
بود پيش ببرند .عجيب اينكه حملهي صدام به ايران
وضعيت موجود را تا حد زيادي به س��ود روحانيان
اصولگ��راي اي��ران تغيي��ر داد )۱۶(.با تغيير ش��رايط
سياس��ي ،جنگ در رأس امور ق��رار گرفت و توازن
قدرت هم به ش��كل چش��مگيري به سود روحانيان
اصولگ��را تغيير كرد .وضعيت جديد زمينهي اِعمال
قدرت و يكپارچـــگي بيشتــر هواداران آيتاهلل
خمين��ي را فراه��م نم��ود و
اصولگراي��ان مذهبــ��ي بر
س��اير نيروهاي نامتجانس و
تس��خير س��فارت آمريكا در
متفرق انقالب پيشي گرفتند
تهران احتمال حملهي نظامي
و ب��ه گ��روه سياس��ي مطلق
آمريكا به ايران را مطرح كرد
كش��ورتبديلش��دند.
بــ��ه ايــ��ن ترتيــ��ب
و به بسيج مردمي در حمايت
اصــولگرايــ��ان حــ��زب
از آيتااهلل خميني كمك كرد
جمهــ��وري اس��ــالمي در
انتخابــ��ات اوليــن دورهي
مجلس [ش��وراي اسالمي] كه در  ۱۴مارس ۱۹۸۰م
[ ۲۴اسفند ۱۳۵۸ش] برگزار شد اكثريت كرسيهاي
مجل��س را به خود اختصاص دادند و با اس��تفاده از
قدرتي كه در مجلس به دست آوردند نخستوزيري
[ش��هيد] محمدعل��ي رجايي را تصوي��ب كردند و
بنيص��در رئيسجمه��ور وقت نيز مجبور ش��د اين
مصوب��ه را بپذيرد .در اين مي��ان ،جنگ قدرت بين
بنيص��در و اصولگرايان حزب جمهوري اس�لامي
بر سياس��ت داخلي ايران س��ايه افكند و س��رانجام
بنيصدر خواس��تار برگزاري همهپرسي براي تعيين
وضعي��ت آيندهي كش��ور ش��د و در واق��ع به طور
مس��تقيم با شخص آيتاهلل خميني درگير شد[ .امام]
خمين��ي در حمايت از اصولگرايان وارد عمل ش��د
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و بنيص��در را از فرمانده��ي كل نيروهاي مس��لح
خلع ك��رد .نمايندگان مجلس هم با رأي به بركناري
بنيصدر از رياس��تجمهوري [بيكفايتي سياس��ي]
زمين��ه را براي بركناري او به دس��ت آيتاهلل خميني
در  ۱۹ژوئن ۱۹۸۱م [ ۲۹خ��رداد ۱۳۶۰ش] هموار
نمودن��د )۱۷(.وضعيت جديد از اي��ن خبر ميداد كه
اصولگرايان اكنون قدرت را در ايران پس از انقالب
به دس��ت گرفتهاند .مقبوليت مردمي [امام] خميني و
پش��توانهي ملياش و قابليتهاي بازدارندهاي كه از
رژيم سابق باقي مانده بود از جمله عواملي بود كه به
يكپارچگي قدرت در ايران كمك كرد .البته پس از
انقالب برخي نهادهاي ديگر
هم ب��راي رص��د اقدامات و
تقريب�� ًا هم��هي س��ازمانهاي
توطئههاي ضد نظام و صيانت
افراط��ي ،س��كوالر و ليب��رال
از آن تأس��يس شد .در چنين
شرايطي هيچ يك از گروههاي
[مخال��ف نظ��ام] مواضع ضد
مخالف جايگاه مستحكمي در
جنگش��ان را آش��كارا اب��راز
ميان مردم نداشتند كه بتوانند
ميداشتند ولي چنان ضعيف و
حزب جمهوري اس�لامي را
متفرق بودند كه نميتوانستند
به چال��ش بكش��ند و انفعال
آنها س��بب تقويت كس��اني
از پاي��ان زودهن��گام جن��گ
ميش��د كه از ادام��هي جنگ
حرفي بزنند
حــمايـــت ميكـــردنــد.
ب��راي نمونه ،زماني كه عراق درخواس��ت كنفرانس
اس�لامي ب��راي برق��راري آتشبس و بازگش��ت به
مرزهاي ش��ناخته ش��دهي بينالملل��ي را پذيرفت،
تهران ب��ه راحتي آن را رد كرد .اگرچه تقريب ًا همهي
سازمانهاي افراطي ،سكوالر و ليبرال [مخالف نظام]
مواضع ضد جنگشان را آشكارا ابراز ميداشتند ولي
چن��ان ضعي��ف و متفرق بودند كه نميتوانس��تند از
پاي��انزودهن��گامجن��گحرف��يبزنن��د.
نظام اس�لامي ب��ا ب��ه كارگيري گزينش��ي افراد
ب��يكار همزمان تالش ميكرد پيامدهاي منفي جنگ
را جب��ران كند و هر زمين��هي بالقوهاي را براي ابراز
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احساس��ات ضد جنگ فرو بنش��اند .روي هم رفته
جنگ س��بب پاي��داري و ثبات نظام اس�لامي مبتني
ب��ر واليت فقيه در ايران ش��د ول��ي رويكرد برخي
اصولگرايان آن را به درازا كش��اند.
مالحظات رهبري و منطقهاي
خطمش��ي سكوالر و ناسيوناليس��تي رژيم بغداد
و جاهطلبيه��اي رهبر اين رژي��م عامل اصلي آغاز
جنگ ب��ا نظام اس�لامي ته��ران بود .راب��رت جي.
نيومن( )Robert G. Neumannس��فير س��ابق آمريكا
در مراكش ،افغانس��تان و عربستان س��عودي به اين
نكته اش��اره ميكند كه سواي ريشههاي تاريخي اين
جنگ ،بلندپروازي صدام براي دستيابي به رهبري
منطقهاي عامل اصلي جنگ با ايران بود )۱۸(.همزمان،
جمهوري اسالمي هم آيتاهلل خميني را رهبر جهان
اس�لام ميدانس��ت كه جهان عرب نيز جزئي از آن
بود[ .امام] خميني و ديگ��ر انقالبيون ايران در واقع
اس�لام را نيرو محركهي جنبشهاي سياس��ي منطقه
ميدانس��تند و معتقد بودند كه تنها اس�لام ميتواند
وحدت ،عظمت و استقالل واقعي كشورهاي اسالمي
را تأمين كند .مس��لمانان سنتي عامل ناسيوناليسم را
نيرويي منفي ميدانس��تند كه س��بب تفرقه و جدايي
جوام��ع اس�لامي در امتداد خطوط ن��ژادي و زباني
ميش��ود .تهران هم به همين علت ناسيوناليسم بعثي
را محكوم ميكرد و خواهان س��رنگوني رژيم بعثي
ع��راقب��ود.
در مقابل ،بعثيها ناسيوناليس��م را نيرو محركهي
جنبشه��اي سياس��ي منطق��ه ميدانس��تند و تالش
ميكردند هويت سياس��ي واحدي تش��كيل دهند و
همهي كش��ورهاي عرب را زير چت��ر آن قرار دهند.
آنه��ا ناسيوناليس��م عربي را وس��يلهاي براي احياي
ش��كوه و عظمت گذش��تهي حكومته��اي بنياميه
و بنيعب��اس و خلفاي راش��دين ميديدند كه زماني
بيشتر خاورميانه را تحت تسلط خود داشتند .صدام
از پي��روان عالقهمند ب��ه جم��ال عبدالناصر مصري
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ب��ود كه در دههه��اي ۱۹۵۰م و ۱۹۶۰م [۱۳۳۰ش و
۱۳۴۰ش] رهب��ر بالمنازع ناسيوناليس��تهاي عرب
ي-سوسياليستي بعث در عراق
بود .حزب ناسيوناليست 
و س��وريه از ناسيوناليسم س��كوالر مورد نظر ناصر
پيروي ميكرد و رژيمه��اي عوامگراي خود كامهاي
را در اين كش��ورها به قدرت رس��اند .انور س��ادات
كه پ��س از مرگ ناصر در س��ال ۱۹۷۰م [۱۳۴۹ش]
رئيسجمهور مصر ش��د از ش��عارهاي پانعربيس��م
ناص��ر فاصله گرفت و در س��ال ۱۹۷۹م [۱۳۵۸ش]
پيمان صلح كمپ ديويد را با رژيم صهيونيستي امضا
ك��رد؛ اقدامي كه انزواي مص��ر را در جهان عرب در
پي داش��ت ،نقش تاريخي قاه��ره را در جايگاه رهبر
جنبش ناسيوناليستي عربي تضعيف كرد و نوعي خأل
قدرت در سياست منطقهاي ايجاد كرد.
صدام كه خود را وارث سياس��ي مش��روع ناصر
ميدانس��ت تالش ميك��رد با پرك��ردن خأل قدرت
ناشي از نبود ناصر ،راه او را ادامه دهد و براي دست
يافتن به كرس��ي رهبري جهان عرب بايد يك رشته
رويداده��ا را چنان به هم جف��ت و جور ميكرد كه
بتواند خود را به مثابه س��خنگوي عالي جهان عرب
ج��ا بيندازد )۱۹(.از اين رو ،راديو دولتي بغداد معموالً
يهودي��ان و ايرانيه��ا را دش��منان تاريخ��ي اعراب
معرفي ميكرد ولي قدرت نظامي رژيم صهيونيستي
و بُعد جغرافيايياش از عراق س��بب ميشد كه ايران
هدف نخست تهاجم عراق باشد .صدام فكر ميكرد
كه با دست يافتن به پيروزي نظامي سريعي بر ايران
هم حاكميت كامل عراق بر ش��طالعرب [اروندرود]
را تضمين ميكند و هم كرس��ي رهبري جهان عرب
را به خود اختصاص ميدهد .اگرچه خود صدام [از
طرف عراق] ق��رارداد ۱۹۷۵م الجزاير را امضا كرده
و [حق حاكميت مش��ترك دو كش��ور بر آبراه] را
پذيرفته بود ول��ي حق حاكميت عراق بر كل آبراه
همچنان براي صدام اهميت ويژهاي داش��ت.
همچنين صدام گمان ميكرد با يك پيروزي نظامي

سريع ميتواند بر جزاير س��هگانهي خليجفارس نيز
تسلط يابد؛ جزايري كه در سال ۱۹۷۱م [۱۳۵۰ش]
و ي��ك روز پيش از خروج انگليس از آنها [به زعم
صدام] به اش��غال ايران درآمده بود .عراق با اش��غال
اين جزاير ميتوانس��ت بر تنگهي هرمز تسلط يافته
و به قدرت برتر منطقهي خليجفارس تبديل شود .و
سرانجام اينكه صدام فكر ميكرد از اين طريق عراق
را در موضعي قرار ميدهد كه بتواند براي اقليتهاي
عرب ساكن در استان خوزستان نوعي خودمختاري
مطالب��ه كند و در نتيجه خود را مدافع حقوق اعراب
جل��وه ده��د .در اين مي��ان ،او تا آنج��ا پيش رفت
كه نام اس��تان خوزس��تان را
هم پيش��اپيش به »عربستان»
ع��راق ب��ا اش��غال اي��ن جزاير
تغيير داد )۲۰(.صدام و يارانش
ميتوانست بر تنگهي هرمز تسلط
امي��دوار بودند ك��ه پيروزي
س��ريع آنها در ميدان جنگ
يافته و به ق��درت برتر منطقهي
و نيز حمايت فزايـــندهشان
خليجف��ارس تبدي��ل ش��ود .و
از نـــيروهاي مخالف [امام]
سرانجاماينكهصدامفكرميكرد
خميني در داخل ايران هرچه
از اين طريق عراق را در موضعي
بيشت��ر نظام اين كش��ور را
تضعيف كن��د و دولت ايران
قرار ميده��د كه بتوان��د براي
در نهاي��ت مجب��ور ش��ود
اقليتهاي عرب ساكن در استان
مطالباتع��راقرابپذي��رد.
خوزس��تان نوعي خودمختاري
سقوط محمدرضا پهلوي
و آش��وب پس از آن ايران را
مطالبه كن��د و در نتيجه خود را
كه ق��درت برت��ر منطقه بود
مدافع حقوق اعراب جلوه دهد
تح��ت تأثي��ر ق��رار داد و بر
همين اساس صدام گمان كرد زمان آن فرا رسيده كه
به بلندپروازيهايش جامهي عمل بپوش��اند و عراق
را به ق��درت اصلي و محافظ همس��ايگان [عربش]
تبدي��ل كن��د تا از اي��ن طريق خأل قدرت ناش��ي از
ضعف ايران را در منطقه پر نمايد )۲۲(.صدام با حمله
به ايران نش��ان داد ك��ه مخاطرهي جنگ تمام عيار با
ايران اس�لامي را بر همزيستي مس��المتآميز با اين
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كش��ور ترجيح ميدهد .رهبري جهان عرب و تبديل
ش��دن به قدرتي منطقهاي و ني��ز امتيازهاي حاصل
از پي��روزي بر قوم [به اصط�لاح] عجم(غير عرب)
انگيزههاي نيرومندي براي صدام به شمار ميآمدند.
برخي رويدادهاي سياسي ،جاهطلبيهاي صدام،
چارچوب فكري و رواني او و مش��كالت ايران همه
از جمله عواملي بود كه دس��ت به دس��ت هم دادند
و زمين��هي جنگ را فراه��م آوردند ولي هيچ يك از
اين عوامل به معناي آن نبود كه صدام لزوم ًا خواهان
طوالني ش��دن جنگ است .او بهرغم جاه طلبيهاي
ش��خصياش كه در واقع علت اصلي آغاز جنگ به
ش��مار ميآمد وقت��ي فهميد
دس��تيابي به ي��ك پيروزي
[ام��ام] خمين��ي معتق��د ب��ود
همهجانبه امكانپذير نيس��ت
ك��ه اظه��ار انزج��ار عمومي
خواه��ان برقراري آتشبس و
سپس مذاكره براي صلح شد.
علي��ه موض��ع جانبدارانهي
البته آتشب��س [در آن مقطع
آمريكا از رژيم صهيونيس��تي
از جن��گ] ص��دام را راض��ي
و [اب��راز نارضايتي از] ناتواني
ميك��رد ،زي��را ميتواس��ت
كش��ورهاي ع��رب ميان��هرو
آن را ب��راي عراقيه��ا ي��ك
پي��روزي جلوه ده��د و ادعا
[سازشكار] در تأمين وحدت
كن��د كه جلوي توس��عهطلبي
مسلمين چنان قوي ميشود كه
ايراني��ان را گرفته و طرحهاي
هر گونه تفرق بين شيعه و سني
متجاوزانهي تهران را متوقف
ك��رده اس��ت .در اي��ن ميان،
را در منطقه از بين ميبرد
عربس��تان سعـــودي و ديگر
كش��ورهــاي نفــتخيز عرب ميان��هرو نيز نگران
بودند و از رويكرد اصولگرايانه و لحن قاطع [امام]
خميني احساس ترس ميكردند .دولتهاي حاكم بر
كش��ورهاي حوزهي خليج[فارس] كه انقالب ايران
را انقالبي ش��يعي ميناميدند امي��دوار بودند كه اين
حركت [به زعم آنها] فرقهاي در مردم آنها رسوخ
نكن��د..
تا س��ال ۱۹۷۹م [۱۳۵۸ش] اصولگرايي اسالمي
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در نق��اط مختلف خاورميانه صرف ًا حركتي مربوط به
اقليتها بود كه تأثيرات اجتماعي و سياسي چنداني
نداش��ت ولي قي��ام مردمي در ايران اي��ن حركت را
تش��ديد ك��رد .در دو ق��رن پي��ش از آن ،دولتهاي
اس�لامي اصالحطلب و ناسيوناليس��م س��كوالر تنها
پديدهه��اي ايدئولوژيك��ي غال��ب منطقه به ش��مار
ميآمدند .اما درگيريهاي ميان كش��ورهاي عرب و
ناتواني آنه��ا در تأمين امنيت فلس��طينيها ضربهي
سختي به پديدهي ناسيوناليسم-سوسياليسم عربي و
رؤياي وحدت اعراب وارد آورد .اكنون نس��ل جديد
عربها هم كه از ناسيوناليسم عربي سرخورده شده
بود تنه��ا راه تحق��ق آرمانهاي عربي را در اس�لام
ميديد.
به اين ترتيب ،پاناسالميس��م جاي پانعربيس��م
را گرف��ت و جمهوري اس�لامي ايران اميدوار بود با
طرح امت واحدهي اس�لامي بتواند بر احساس��ات
[ملتهاياس�لامي]س��رمايهگذاريكند.
روحاني��ان اي��ران معتق��د بودند كه انقالبش��ان
منبعث از نگرش جهانش��مول اسالمي بوده و تغيير
و تح��والت اي��ران را صرف�� ًا گام اول احياي قلمرو
اس�لامي قرن هفتم ميدانستند )۲۳(.تهران ميخواست
س��اختار سياسي منطقه را بر اس��اس الگوي اسالمي
مورد نظرش به طور كلي تغيير دهد و [امام] خميني
و ياران��ش در پ��ي آن بودند كه با ص��دور انقالب و
برپاكردن قيامه��اي مردمي [در منطقه] زمينه را براي
تحقق تغييراتي اساسي فراهم نمايند .آيتاهلل خميني
با اس��تفاده از اختيارات فقه��ياش فتوايي صادر و بر
شيعيان واجب كرد از هر گونه تنش فرقهاي اجتناب
كنند .او از پيروانش خواست در جهت ايجاد وحدت
با اهل تس��نن فعاليت كنند .بر همين اس��اس ،تهران
هفت��هاي را با ن��ام »هفتهي وحدت اس�لامي» اعالم
كرد ،تمبرهاي يادبودي به اين مناس��بت چاپ نمود،
و برنامهه��اي فرهنگي به راه انداخت تا اهل تس��نن
را متقاعد كند كه انقالب [اس�لامي] ايران مس��ئلهاي

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
نيست كه تنها به شيعيان مربوط باشد[ .امام] خميني
معتقد ب��ود كه اظه��ار انزجار عموم��ي عليه موضع
جانبدارانهي آمريكا از رژيم صهيونيس��تي و [ابراز
نارضايت��ي از] ناتوان��ي كش��ورهاي ع��رب ميانهرو
[س��ازشكار] در تأمين وحدت مسلمين چنان قوي
ميش��ود كه هر گونه تفرق بين ش��يعه و سني را در
منطقه از بين ميبرد.
انق�لاب اس�لامي [اي��ران] تغييرات اساس��ي و
عميق��ي در خاورميان��ه ايجاد كرد و ب��ا جايگزيني
رژي��م موروثي ،س��كوالر و غربگ��راي پهلوي با
جمهوري اس�لامي ،روند نفوذ ارزشهاي غربي در
فرهنگ ايران و ديگر كشورهاي اسالمي را معكوس
ك��رد .رهبران انق�لاب [ايران] ارزشهاي اس�لامي
انقالب را در تضاد آش��كار ب��ا ارزشهاي نظامهاي
كمونيس��تي و غرب��ي ميديدن��د[ .ام��ام] خميني و
يارانش سكوالريس��م را پديدهاي شيطاني و مغاير با
اصول اسالم ميدانستند و آمريكا ،شوروي ،انگليس،
و فرانس��ه را ش��يطان بزرگ خط��اب ميكردند *.بر
همي��ن اس��اس ،رهبران اي��ران احس��اس ميكردند
توطئهي مش��تركي ميان شرق و غرب براي تضعيف
و تخريب انقالب اس�لامي در جريان اس��ت و پس
از تج��اوز صدام به خاك جمهوري اس�لامي ،او را
مهرهي دستنش��اندهاي ب��راي اجراي دس��تورات
ش��يطاني بيگانگان توصيف ميكردند.
رهبران انقالب��ي [ايران] با تكيه بر اين باورها به
توسعه و نش��ر ارزشها و نگرشهايي پرداختند كه
رفتار سياس��ي نخبگان جامعه و پيروانش��ان بر آنها
اس��توار ش��د و به نوعي س��بب طوالني شدن جنگ
ايران و ع��راق گرديد .اس��اس جهتگيري رهبران
انقالب��ي [ايران] و پيروان آنه��ا در مفهوم حزباهلل
خالصه ميش��ود؛ مفهوم��ي كه از زمان امام س��وم
(ع)
شيعيان برايشان به يادگار مانده است .امام حسين
* شيطان بزرگ عنواني است كه امام راحل صرفاً براي آمريكا به
كار برده است.

كه نوهيپيامبر اسالم است با يزيد خليفهي اموي كه
نماد ظلم و ستم بود بيعت نكرد و اين شعار را سرداد
كه مرگ بهتر از زندگي زير بار ظلم اس��ت .به همين
علت امام و همهي يارانش به دست يزيد به شهادت
رس��يدند و از آن زمان به بعد مسئلهي »شهادت» به
يكي از جنبههاي مهم فرهنگ سياس��ي شيعه تبديل
ش��د[ .امام] خميني نيز دليل خود را براي نپذيرفتن
آتشبس پيش��نهادي صدام اين گون��ه بيان كرد” :ما
نميتوانيم با صدام كه ش��خص فاسقي است سازش
كنيم  ....ما بر اس��اس آموزههاي دينيمان موظفيم تا
به آخر مقاومت كنيم )25(».اين سخنان [امام] تهران را
بر آن داش��ت كه جنگ ايران
و عراق را نبرد بين اس�لام و
[ام��ام] خمين��ي دلي��ل خود
ش��يطان اعالم كند .مرگ در
را ب��راي نپذيرفت��ن آتشبس
راه دفاع از اس�لام ،شهادتي
آفتخارآميز به ش��مار ميآيد
پيش��نهادي صدام اي��ن گونه
و ب��راي ح��زباهلل باالترين
بيان ك��رد” :م��ا نميتوانيم با
افتخار و كليد بهش��ت است.
صدام كه شخص فاسقي است
ش��هادت [در فرهنگ اسالم]
س��ازش كنيم  ....ما بر اساس
با هيچ ثروت مادي و دنيوي
قابل قياس نيست و در طول
آموزههاي دينيمان موظفيم تا
جنگ نيز ني��روي محركهاي
به آخر مقاومت كنيم“.
ب��راي ميليونه��ا ني��روي
حزبالله��ي ايراني بود كه عمود خيمهي حمايت از
نظام اس�لامي را تش��كيل ميدادند.
وابستگي صدام به غرب و شرق مزاياي متعددي
[براي ايران] داشت .نخس��ت ،دليل مشروعي براي
اصولگرايان اسالمي بود كه با توسل به آن به جنگ
ادام��ه دهند؛ جنگي ك��ه از آن با عن��وان جنگ بين
اس�لام و »ش��يطان بزرگ» ياد ميكردن��د .دوم ،اين
وابس��تگي صدام نيروي محرك��هاي بود كه انگيزهي
مقاومت مردم مس��لمان ايران عليه ملحدان غربي را
بيش از بيش تقويت ميكرد .س��وم ،ارتش و س��پاه
ايران اين مسئله را دليل پيروز نشدنشان بر عراق كه
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در مقايس��ه با ايران كوچكتر هم بود ميدانستند و جوين��ر
اين از بار فش��ار [افكار عمومي] بر آنها ميكاست .ميگويد:
در دوران جن��گ ،به جز س��وريه ،ليبي و
باالت��ر از همه اينكه تهران خود را رهبري منطقهاي
يمن جنوبي(س��ابق) س��اير كشورهاي عربي
ميدانس��ت كه ت�لاش ميكند منطقهي خ��ود را از
اگ��ر نگوييم از نظ��ر تجهيزاتي و نظامي ولي
تس��لط بيگانگان برهاند و »جهان اسالم» را در برابر
هم��ه از نظ��ر سياس��ي و تبليغات��ي از عراق
كفار و مش��ركان متحد نمايد.
حمايت ميكردند و اين گرايش جانبدارانه
تبليغات ش��ديد و تالشهاي ايران براي صدور
از عراق تا حد زيادي از نگرانيهاي آنها از
ارزشهاي انقالب اس�لامي زمينهي نگراني بسياري
جريان اصولگرايي اس�لامي حاكم بر ايران
از حكومتهاي عرب ميانهرو [سازشكار] را فراهم
ناشي ميشد؛ زيرا ميترسيدند كه اين جريان
آورد .آي��تاهلل خمين��ي اعالم كرد ك��ه آزادي كربال
به سرتاسر منطقه كش��يده شود و كشورهاي
و نجف(ش��هرهاي مقدس ش��يعيان در عراق) زمينه
همس��ايهي ايران را دس��تخوش ناآراميهاي
را ب��راي آزادي بيتالمقدس
()27
داخلي نمايد.
فراه��م ميآورد ولي اين اقدام
همهي كش��ورهاي ع��رب به
ه��م تأثير چندان��ي در كاهش
جز س��وريه و ليب��ي از صدام
صدام تالش كرده و توانس��ته ب��ود حمايت اكثر
تأثيرات منفي مرتبط با مقاصد
جانبداري كردند و با تأمين
ته��ران نداش��ت .جمه��وري كش��ورهاي عرب��ي و از جمله كش��ورهاي نفتخيز
اسالمي همچنين اعالم كرد كه حوزهي خليجفارس و عربس��تان س��عودي را جلب
منابع مالي و حمايت سياس��ي
نظام اين كش��ور نماد »اسالم نمايد .اما اين كشورها بهرغم نگرانيشان از رويكرد
تالش كردند از پيروزي ايران
ناب محمدي» ميباشد و ساير اصولگرايان��هي [ام��ام] خمين��ي عمدت�� ًا از ش��عار
جلوگيري كنند
رژيمهاي اسالمي منطقه عم ً
ال پانعربيس��م بغداد و جاهطلبيهاي شخص صدام نيز
دش��منان اسالم و عوامل غرب بس��يار نگران بودند .با اين حال ،همهي كش��ورهاي
به شمار ميآيند و نماد »اسالم آمريــكايي» هستند .ع��رب به جز س��وريه و ليبي از ص��دام جانبداري
اس��تفان آر .گرومــ��ن ( )Stephen R. Grummonكردند و با تأمين منابع مالي و حمايت سياسي تالش
در س��ال 1982م [1361ش] مينويس��د” :حكومت كردند از پي��روزي ايران جلوگيري كنند .اما حمايت
[ام��ام] خميني در اي��ران با ايدئول��وژي خاصي كه آنها از حاكم مستبد عراق براي وارد آوردن شكستي
دارد مشروعيت اكثر حكومتهاي موجود در جهان قاط��ع بر نيروهاي [امام] خمين��ي كافي نبود .رهبران
()26
عرب در واقع نميخواس��تند هي��چ يك از دو طرف
اس�لام را قبول ندارد».
تالش برخ��ي از رهبران ميانهروي ايران مانند درگير در اين جنگ پيروز ش��ود و فكر ميكردند كه
علي اكبر هاش��مي رفس��نجاني براي دادن اطمينان طوالني شدن جنگ ميتواند همزمان [امام] خميني و
به كشورهاي همس��ايهي ايران نيز تأثيري در اين ص��دام را تضعيف و آنها را وادار نمايد از طرحهاي
زمينه نداش��ت .هاش��مي كه در آن زمان رياس��ت توس��عهطلبانه و سلطهجويانهش��ان دس��ت بردارند.
مجل��س را بر عهده داش��ت گفته بودكه اظهارات بنابراين ،تا جايي كه به رژيمهاي عربي منطقه مربوط
رهب��ران ايران ب��راي اقناع اف��كار عمومي داخلي ميش��د ،آنها ايجاد بنبست و ادامهي خونريزي را
و جلب حمايت آ نها ميباش��د .كريس��توفر سي .ب��ر پيروزي قاط��ع هر يك از طرفي��ن جنگ ترجيح
()Christoper C. Joyner
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مقاالت
ميدادند .به اين ترتيب ،سياس��تهاي تهران س��بب
قطع دسترسي ايران به منابع مالي و سياسي مورد نياز
براي شكستن بنبست جنگ گرديد.
عوامل بينالمللي
اگر مداخل��هي خارج��ي قاعدهي ب��ازي مورد
انتظ��ار دو ط��رف درگير را تغيير ن��داده بود ،جنگ
اي��ران و عراق ت��ا پيروزي قاطع يك��ي از طرفين يا
فروپاش��ي هر دو طرف ادامه مييافت .دو ابرقدرت
آن زمان(آمري��كا و ش��وروي) ،فرانس��ه و به ميزان
كمت��ري انگليس نق��ش عم��دهاي در جلوگيري از
ادامهي جنگ داش��تند .البته منطقيتر اين اس��ت كه
بگويي��م اگر پس از س��ال 1982م [1361ش] عراق
آن همه كمكهاي س��خاوتمندانهي مالي ،نظامي و
سياسي دريافت نميكرد و ايران نيز دچار محاصرهي
اقتصادي و انزواي سياس��ي نميش��د و كش��ورهاي
توليدكنن��دهي جنگافزار امكان دسترس��ي آزادانهي
ايران ب��ه جنگافزارهايش��ان را فراه��م مينمودند،
ايران ب��ه پيروزي قاطعي در جنگ دس��ت مييافت
و جنگ زودتر به پايان ميرس��يد .از س��وي ديگر،
وجود عوامل خارجي به نوعي سبب ايجاد بنبست
در جنگ و به درازا كش��يده ش��دن آن ش��د.
اصولگرايي اس�لامي از نظر غربيها واكنشي به
پديدهي تجدد(مدرنيته) بود .سياستمداران اروپايي
و آمريكاي��ي جريان احياي اس�لام را كام ً
ال مغاير با
علم و منطق ميديدند و از نظر آنها حكومت ديني
در اي��ران به لحاظ سياس��ي يك نظ��ام اقتدارگراي
ايدئولوژيكي به ش��مار ميآم��د؛ نظامي كه بر نوعي
تلقين فكري اس��توار بود ،با تكثرگرايي(پوالريسم)
در تض��اد ب��ود ،و گفتمان عقاليي و سياس��تهاي
مبتن��ي ب��ر انتخاب��ات را برنميتابيد .انق�لاب ايران
زمين��هي نفوذ آمري��كا در امور داخلي اي��ران را كه
زماني بسيار ش��ديد بود تا حد زيادي تضعيف كرد.
تس��خير س��فارت آمريكا در تهران توسط هواداران
[ام��ام] خمين��ي [دانشجوي��ان پيرو خ��ط امام] و

گروگانگي��ري طوالن��ي پ��س از آن س��بب تعليق
روابط دو كش��ور گرديد .در اين ميان ،ايران به طور
فزايندهاي منزوي و ضد آمريكايي ميش��د و آمريكا
هم كه به نوعي ابهام و س��ردرگمي دچار ش��ده بود
از اين ميترس��يد كه تهران ب��ر رژيمهاي طرفدار
غرب در منطقهي خاورميانه مس��لط شود؛ منطقهاي
كه بيش از نيمي از ذخاير ش��ناخته شدهي جهان را
در خود جاي داده بود .پيامد تس��لط ايران بر منطقه
ميتوانست »فاجعهي بيسابقهاي» را به دنبال داشته
باش��د؛ فاجعهاي كه واش��نگتن نميتوانس��ت شاهد
وق��وع آن باش��د .از اين رو ،دولت ريگان از س��ال
1983م [1362ش] گراي��ش
جانبدارانه از صدام را آغاز
اصولگرايي اسالمي در كنار
ك��رد و اين درس��ت زماني
ناسيوناليسم عربي نوعي تضاد
بود ك��ه بغ��داد ب��ا »بحران
شديد» ناشي از شكستهاي
مناف��ع [بي��ن اي��ران و عراق]
س��نگين در ميدانهاي جنگ
ايجاد كرد كه ناش��كيبايي دو
مواج��ه ب��ود .واش��نگتن كه
طرف و در نهايت جنگ ميان
[در آن ش��رايط] گزينههاي
آنها را به همراه داشت
زيادي براي انتخاب نداشت،
شكست عراق را  ....ضربهاي
ب��ه منافع آمري��كا ميدي��د و دولت ري��گان بهرغم
اعتراضه��اي موجود ب��ه اج��راي طرحهايي براي
()28
حمايت مادي و معنوي آشكار از عراق پرداخت.
به نظر ميرسيد مواضع واشنگتن و كشورهاي
عربي در اين زمينه بر مالحظات مشابهي استوار بود.
صدام با كمك اطالعات جاسوسي و منابع كافي
كه دريافت ميكرد در اوت 1988م [مرداد1367ش]
توانست [امام] خميني را براي پذيرش آتشبس زير
فشار قرار دهد ولي از دستيابي به يك پيروزي
كامل بازماند .در اين ميان ،دولت ريگان با اتخاذ
موضعي دوپهلو از يك سو خواهان شكست [امام]
خميني بود و از سوي ديگر نميخواست صدام پيروز
آشكار اين جنگ باشد .افزون بر اين ،سرنوشت
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گروگانهاي غربي(و از جمله آمريكاييهايي) كه
در اختيار حزباهلل لبنان بودند دولت ريگان را بر
آن داشت كه مخفيانه به تهران جنگافزار بدهد با
اين اميد كه حكومت [امام] خميني با استفاده از
اهرمهاي فشارش [در لبنان] به آزادي گروگانها
كمك كند .اما اطالعات اين معاملهي پنهاني درز
كرد و به جز شرمساري دولت ريگان ،هيچ كمكي
براي پايان دادن به جنگ نكرد.
دولته��اي اروپاي غربي در واكنش��ي مش��ابه
[آمريكا] به حمايت از عراق و س��رمايهگذاريهاي
س��نگين در اقتصاد اين كشور پرداختند و پاريس در
اين ميان گوي س��بقت را از ديگران ربود .فرانس��ه
تا س��ال 1983م [1362ش] از
نظ��ر نظامي و مال��ي به حامي
مداخلهي بازيگران منطقهاي و
بس��يار مهمي ب��راي عراق در
بينالمللي هم عامل ديگري بود
جن��گ طوالن��ي [ب��ا اي��ران]
كه به طوالني شدن جنگ كمك
تبدي��ل ش��د و در حال��ي كه
ك��رد .اگرچه اكثر كش��ورهاي
دولت ميت��ران( )Mitterrandبا
تمام توان از صدام پش��تيباني
خاورميانه و اروپا و دو ابرقدرت
ميك��رد ،پيم��انكاران دفاعي
آن زمان پش��ت سر عراق صف
فرانس��ه و ديگ��ر كش��ورهاي
كش��يدند ،حماي��ت آنها تنها
اروپايي مخفيان��ه مقادير قابل
توجهي مهم��ات و تجهيزات
توانس��ت جنگ را به بنبس��ت
جنگي ني��ز در اختي��ار تهران
بكش��اند و در نهايت اوضاع را
ق��رار ميدادن��د )29(.پرواضح
اندكي به سود عراق تغيير دهد
اس��ت كه اين رفتار [غربيها]
ااز ي��ك س��و اي��ن ام��كان را
براي حكومت [ام��ام] خميني فراهم نمود كه بتواند
احتياجات جنگياش را تأمين كند و از س��وي ديگر
*
تا حد زيادي در طوالني ش��دن جنگ مؤثر بود.
* برخالف نظر نويسنده ،هيچ يك از قدرتهاي غربي در طول
جنگ به ايران جنگافزار و تجهيزات نميدادند و جمهورياسالمي
مجبور بود بسياري از اقالم مورد نيازش را از بازار سياه و با چند
برابر قيمت تهيه كند.
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فضاي ضدآمريكايي و به ميزان كمتر ضداروپايي
در ايران ابتدا ظاهرا ً به س��ود اتحاد ش��وروي بود كه
از مدته��ا پيش تالش ميكرد نقش��ي در تحوالت
سياس��ي ايران داش��ته باش��د و انقالب اسالمي هم
زنجيرهي كشورهاي ضد شوروي را [كه در منطقه]
در اط��راف اتحاد ش��وروي حلق��ه زده بودند از هم
گسس��ته بود .اما تالشهاي مسكو براي ايفاي نقش
ي��ك داور بيطرف با موفقيت چنداني همراه نبود و
كرملي��ن هم در طول جنگ موضع جانبدارانهاي از
عراقداش��ت.
عوامل متعددي در ايجاد وضعيت جديد مؤثر
بودند .نخست ،احتمال رسيدن امواج احياي اسالم
به جمهوريهاي جنوب اتحاد شوروي هم وجود
داشت كه در اين صورت زمينهي بروز درگيريهاي
طايفهاي در اين جمهوريها فراهم ميشد.
كرملين از اين ميترسيد كه رهبران ايران زمينهي
خودآگاهي اقليت  40ميليوني مسلمانان شوروي را
فراهم نمايند .دوم ،ايران موضع انعطاف ناپذيري
در خصوص مداخلهي شوروي در افغانستان گرفته
بود و از مجاهدان افغان در برابر دولت كابل كه
تحت حمايت شوروي بود پشتيباني ميكرد .سوم،
مسكو در سال 1972م [1351ش] پيمان مودت
و همكاري با بغداد امضا كرده بود كه بر اساس
آن كرملين تعهد كرده بود امنيت عراق را حفظ
كند .تأمين تجهيزات نظامي عراق توسط شوروي
نقش مهمي در توان بغداد براي به درازا كشاندن
جنگ داشت .و آخر اينكه اشتراكات سوسياليزم
عربي حزب حاكم بعث عراق با ايدئولوژي رسمي
شوروي بسيار بيشتر از اشتراكاتش با اصولگرايي
اسالمي بود .در چنين شرايطي ،كرملين همهي
اميدش را براي توسعهي روابط با ايران از دست
داد و به اين نتيجه رسيد كه سقوط رژيم بعثي عراق
شكست راهبردي سنگيني است كه هيچ چيز آن را
جبران نميكند.
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مقاالت
خالصه و نتيجهگيري
آميزهاي از عوامل داخلي ،منطقهاي و بينالمللي
دست به دست هم داد و زمينهي رشد اصولگرايي
اس�لامي در اي��ران و خط��ر ناش��ي از آن را براي
رژيمه��اي خاورميانه و جامعهي جهاني فراهم كرد.
اصولگراي��ي اس�لامي در كنار ناسيوناليس��م عربي
نوعي تضاد منافع [بين ايران و عراق] ايجاد كرد كه
ناش��كيبايي دو ط��رف و در نهايت جنگ ميان آنها
را به همراه داش��ت .س��پس مواض��ع انعطافناپذير
رهبران دو كش��ور زمينهي طوالني ش��دن جنگ را
فراه��م نمود .اگرچه جاهطلبيهاي ش��خصي صدام
عام��ل اصل��ي آغ��از جنگ ب��ود ولي خ��ط فكري
اصولگرايان��هي رهبران انقالبي اي��ران و مخالفت
آنها با حل و فصل مناقش��ه از طريق مذاكره سبب
*
ش��د كه جنگ به مدت هش��ت س��ال طول بكشد.
البته جنگ برخي تأثيرات ناخواس��ته و در عين حال
مثبت هم ب��راي دو طرف به همراه داش��ت .جنگ
ب��راي ص��دام و بهويژه ب��راي روحاني��ان حاكم بر
اي��ران فرصتي فراهم نمود تا حوزهي نفوذش��ان را
در جوام��ع خود گس��ترش دهند و ق��درت خود را
يكپارچ��هكنن��د.
مداخل��هي بازيگران منطق��هاي و بينالمللي هم
عامل ديگري بود كه به طوالني ش��دن جنگ كمك
كرد .اگرچه اكثر كشورهاي خاورميانه و اروپا و دو
ابرقدرت آن زمان پش��ت س��ر عراق صف كشيدند،
حماي��ت آنها تنها توانس��ت جنگ را به بنبس��ت
بكش��اند و در نهايت اوضاع را اندكي به سود عراق
تغيير دهد ولي حاكم مس��تبد عراق با اين حمايتها
نتوانس��ت به پيروزي قاطع در جنگ دست يابد .از
س��وي ديگر ،ايران با جمعيتي س��ه براب��ر عراق به
* جمهوري اسالمي با اصل مذاكره براي برقراري صلح مخالف
نبود ولي براي اين كار شرايطي را مد نظر داشت كه تا پيش از
قطعنامهي  ۵۹۸در هيچ يك از پيشنهادهاي صلح و قطعنامههاي
سازمان ملل محقق نشده بود.

ص��ورت مخفيانه و از هر راهي كه ميتوانس��ت به
تجهيزات جنگي ش��ركتهاي كرهي شمالي ،چين،
فرانس��ه ،آلم��ان و اتريش و كاالهاي غربي دس��ت
ميياف��ت تا بتواند ان��زواي خود را جب��ران كند و
ب��ه مقاومت در برابر دش��مني كه كام ً
�لا حمايت و
تجهيز ميش��د ادامه دهد .همچنين بايد به اين نكته
اش��اره كرد ك��ه هيچ يك از دو ابرق��درت عالقهي
خاصي به توقف جنگ نداش��تند .در هيچ مقطعي از
جنگ ايران و عراق احتمال بروز درگيري مس��تقيم
بي��ن دو ابرقدرت فراهم نش��د و ه��ر دو ابرقدرت
در واق��ع ب��ه نوعي از اي��ن جنگ س��ود ميبردند.
ايران و عراق ه��ر دو به بازارهاي نظامي بينالمللي
وابس��ته بودند و درآمدهاي
نفتي الزم ب��راي تأمين مالي
پس از پذيرش قطعنامه توسط
جنگ را در اختيار داش��تند.
ايران ،آتشبس برقرار ش��د و
ه��ر دو ابرق��درت از جمله
طوالنيترين جن��گ متعارف
تأمين كنندگان س��ختافزار
پيشرفتهي نظامي كشورهاي
قرن بيستم به پايان رسيد بدون
جهان س��وم بودند.
آنكه هيچ يك از علل ايجادي
س��رانجام جن��گ زماني
آن از بين برود
پايان يافت ك��ه ايران كام ً
ال
تضعيف ش��ده بود و احساس
ميك��رد آمريكا آماده ميش��ود در حمايت از بغداد
ب��ه طور مس��تقيم در جن��گ مداخله نمايد .س��اقط
ك��ردن هواپيماي مس��افربري ايرب��اس ايراني در 3
جوالي 1988م [ 12تير 1367ش] س��بب ش��د كه
[امام] خميني به اين نتيجه برس��د كه ادامهي جنگ
به شكس��ت ايران و فروپاش��ي انقالب ميانجامد و
ب��ر همين اس��اس قطعنامهي  598س��ازمان ملل را
بپذيرد .اندكي پس از پذيرش قطعنامه توسط ايران،
آتشبس برقرار ش��د و طوالنيترين جنگ متعارف
قرن بيس��تم به پايان رس��يد بدون آنكه هيچ يك از
عل��ل ايج��ادي آن از بي��ن ب��رود.
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