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چکیده
تا قبل از انقالب سال  1357در ایران بیشتر انقالبهایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق میافتاد ،متأثر
از انقالالالب کمونییالالتی روسالالیه  1917بالالودا امالالا انقالالالب ایالالران بالالر ال

انقالبهالالای قبالالل و بزالالن از انقالالالب

کمونییتی روسیه ،به نام «اسالم» و با شزار «جنایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست ،و هماننن اکثالر
انقالبهای بزرگ جهان ،انقالب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ ارجی شن .لذا در این مقاله در پی
پاسخ به این پرسش هیتیم که چرا انقالب ایران بزن از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشینه شن؟ نوییننه
گان با روش مطالزه موردی و استفاده از شیوۀ تطبیق الگو ،در پاسخ به پرسش فالوق الالذکر توضالیح میدهالن
که بزن از پیروزی انقالب اسالمی ،نظم سیاسی سابق در منطقه به هم ورده و کشور ایران در یال
پیا انقالبی اص ود قرار گرفته بودا از ی
مرزهایش درگیر بود ،و از طر

طر

با گروههالای ناراضالی از انقالالب در درون و بیالرون از

دیگر سزی بر حفظ و صنور انقالب ،به عنوان ی

کشورهای میلمان داشت ،که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بزال
تهاجم سراسری رژیم بز

شالرایط

الگوی حکومتی بالرای

عالراق در ارزیالابی تالوان دفالاعی ایالران،

عراق به اک ایران ،در  31شهریور  1359شکل میگیرد.
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مقدمه
بیتردین جنگ پنینۀ اجتماعی شگفت انگیزی است .کالوزویتس میگوین« :جنگ
عمل شونتآمیزی است که شنت آن تا بینهایت ادامه پینا میکنن»(بوتول  .)21 :1374تارد
نیز در تزریف جنگ میگوین« :جنگ ،ی

روش مصیبت بار و غیر ابنی جنل اجتماعی

است .جنگ ،محصول دو قیاس جمزی است که با هم در کشمکشنن :ارادههای دو ملت
است که سرانجام در دو ارتش علیه یکنیگر میجنگنن»(بوتول .)24 :1374

پنینۀ اجتماعی دیگری که ماننن جنگ ،باع

جنل وکشمکش البته نه بین دو ملت بلکه

در درون جامزه دستخوش انقالب میشود ،ر ناد انقالب است .که ساموئل هانتینگتون در
تزریف انقالب میگوین:
ی

انقالب بر تحول دا لی سریع ،بنیادین و شونت بار در ارزشها و اسطورههای

میلط ی

جامزه ،در نهادهای سیاسی آن ،سا تار اجتماعی ،رهبری و فزالیت حکومتهاست.

بنین ترتیب ،انقالبها از یزشها ،شورشها ،قیامها ،کودتاها ،و جنگهای استقاللطلبانه
باز شنا ته میشونن(هانتینگتون .)35 :1375

شباهت این دو پنینۀ اجتماعی ،و یکی از ویژگیهای مشترک جنگ و انقالب ،توسل
به شونت ،در غالب زد و وردها است که تاکنون الگوهای حاکم بر تزامل سیاسی
بوده انن .جنگ و انقالب هر دو برای در هم شکیتن مخالفین تهنین یا شونت را به عنوان
ابزار ،مورد استفاده قرار میدهنن و پذیرش اراده پیروز را در هنگامی تحمیل میکننن که،
سایر شکل های سیاسی با شکیت مواجه شنه باشنن .دوم ،هر دو واجن بهکارگیری نیت و
اهنا

سیاسی ودآگاه در جهت نیل به هن

هیتنن ،حتی چنین کاربردی در درون

محنودیتهای عینی ال سا تاری به وقوع میپیونند .همچنین ،جنگ و انقالب که غیر قابل
پیش بینی هیتنن ،سطح باالیی از شانس و عنم قطزیت را در درون ود دارنن .در
انقالبها ماننن جنگها ،عنصر فراروننۀ اتفاق و پیشامن وجود دارد که ،فون کالزویتس از
آن به عنوان «حرکت آزاد روح در جنگ» نام میبرد .سپس در وضزیتهای گیتردهتر
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تاریخی ،جنگها و انقالبها رویکردها و پیامنهای دقیقاً مشابه هم را در برمیگیرنن .در
هر دو ،شمار زیادی از مردم بر اساس برنامههای گردهمایی بییج میشونن که ،تأثیرات بلنن
منتی از ود بر جوامع مورد نظر بر جای میگذارنن .و نیز هر دو ،الگوهای متزندی از
قنرت سیاسی و اجتماعی یا دولتها را ،در نتیجه عملکردشان شکل میدهننا بنابراین
جای هیچ گونه تزجبی نییت که ،بر ی از نظریه پردازان جنگ و انقالب را بیان
رویکرد های مشابه قلمناد کننن ،که این رونن را ،در مفاهیم رفتارگرایی انقالب ،به عنوان
جنگ دا

لی ،یا نظریههای جنگ طبقاتی مارکیییتی میتوان دین)(Halliday, 1999: 235

اما از طرفی ،میان جنگ و انقالب تمایز وجود دارد ،که از لحاظ نظری و تحلیلی نیز
میتوانن حائز اهمیت باشن .بنین مزنی که در وهله اول ،جنگها میتلزم ی

«تقارن در

نزاع» بین دو دولت است که هر کنام در قلمرو و با جمزیت ود به جنگ با دیگری
میپردازنن ،در مقابل ،انقالبها بر «نزاع نامتقارن» ما بین ی

جنبش سیاسی و دولت ،مبتنی

هیتنن .دوم اینکه در حالی که تفاوتهای اینئولوژیکی ممکن است وارد عرصه جنگ
شونن ،ولی توجیهات برای جنگ ممکن است طور دیگری باشنا مثل نزاع بر سر مرزها ،یا
میائل اقتصادی ،اما در انقالبها هر دو طر

با هم متفاوتننا زیرا برنامههایی که ارائه

میدهنن متفاوت و از لحاظ اینئولوژیکی در تناقضنن و منافع اجتماعی متفاوت در درون
آنها گره

ورده است(.)Halliday, 1999:235

بنابراین ،در ادامه میتوان گفت انقالبها در ابتنا عبارتنن از :نزاع بر سر پایههای قنرت
و مشروعیت درون دولتها ،اما در جنگهاا نزاع بر سر قنرت مابین دولتها صورت
می گیرد .پس چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تأثیر تاریخی این دو با هم یکیان نییتنن
(.)Halliday, 1999:235

به عالوه ،در ارتباط این دو نیبت به هم و بر طبق یکی از مطالزات ا یر ،احتمال اینکه
حکومتهایی که ی

تغییر رژیم انقالبی را پشت سر میگذارنن و در دورۀ اولیه پس از

تغییر درگیر جنگ شونن ،دو برابر بیشتر از حکومتهایی است که پس از ی

رونن سیاسی

متحول کنننه به قنرت میرسنن .مثالً از ده موردی که در انقالب بودن آنها شکی وجود
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ننارد ،هشت مورد در دورۀ پنج ساله پس از انقالب درگیر جنگ شنهانن .وانگهی در آن
دو مورد نیز هر چنن جنگی رخ نناده ،اما دولتهای انقالبی تقریباً بالفاصله پس از کیب
قنرت ،درگیر منازعات نظامی دا لی شننن .فرانیه ( )1789با کشورهای اتریش،
مجارستان ،پروس ،اسپانیا ،انگلیتان ( ،)1792-93مکزی

( )1910با منا له امریکا

( ،)1916روسیه ( )1917با منا لۀ کشورهای متحن ( )1919و لهیتان ( ،)1920ترکیه
( )1919با یونان ( ،)1920چین ( )1949با تبت ( )1950و با کره ( ،)1950کوبا ( )1959با
حمله لیج وکها ( ،)1961اتیوپی ( )1974با سومالی ( ،)1978کامبوج ( )1975با ویتنام
( ،)1979ایران ( )1978با عراق ( )1980و نیکاراگوئه ( )1979با منا له ایاالت متحنه
(.)Rosemary, 2000:380()1981

در نظریات روابط بین الملل ،در ارتباط این دو با هم نیز ،نظر بر این بوده که جنگ و
انقالب دو فراینن تکوینی در تاریخ جنین بینالملل هیتننا یزنی تاریخ انقالبها منام با
تاریخ جنگ در هم میآمیزد (.)Halliday, 1999: 235

اما از نظر انقالبیون ،عینیترین رابطه

مابین جنگ و انقالب ،آن نوع جنگی است که به مثابه وسیلهای برای دستیابی انقالبیون به
قنرت استا ماننن جنگ چریکی که مزرو

به جنگهای نامنظم انقالبی است یا اینکه

دولتهای انقالبی از جنگ استفاده میکننن با این هن
اهنا

که از ارتشهای قانونی ود برای

سیاسی ارجی بویژه ،برای گیترش نفوذ انقالب به سایر کشورها استفاده کننن

(.)Halliday, 1999:235

بنابراین آنچه ما در این تحقیق در پی آن هیتیم ،رابطه میان انقالب  1357در ایران و
جنگ ایران و عراق در سال  1359است به عبارت دیگر ،به دنبال پاسخ به این سؤاالت
هیتیم که چه رابطه ای بین بر هم وردن نظم سیاسی منطقه بزن از انقالب و جنگ ایران و
عراق وجود دارد؟ چه رابطهای بین فزالیتهای ضن انقالب ،و جنگ ایران و عراق ،وجود
دارد؟ چه رابطهای بین شکلگیری ابهامات در روابط بینالملل بزن از انقالب ،و جنگ
ایران و عراق وجود دارد؟ به طور کلی چرا دولت انقالبی ایران دو سال بزن از کیب
قنرت ،به ی

جنگ ارجی کشینه شن؟
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چارچوب نظری
در رابطه با نیبت میان انقالب و جنگ ،بر ی نظریات جامزه شنا تی وجود دارد که
پیامن انقالب را ،جنگ با کشور یا کشورهای همیایه در نظر میگیرنن .یکی از این
نظریهها ،نظریه «انقالب و جنگ» استیفن والت است ،والت در پاسخ به این پرسش که چرا
دولتهای انقالبی تقریباً بالفاصله بزن از کیب قنرت درگیر جنگهای ارجی میشونن؟
در کتاب رابطه انقالب و جنگ استنالل میکنن که از آنجا که انقالبها سطح ابهام و
تهنینات متصور را ،هم در میان رژیم های انقالبی جنین و هم در میان همیایگان افزایش
میدهنن ،احتمال قوی وجود دارد که ظهور رژیمهای انقالبی جنین ،توازن قنرت و
انتظارات پیشین را به هم بزنن و به منازعات بینالمللی منجر شود(والت .)207 :1385

در نگاه والت فراینن انقالب دو عامل را به وجود میآورد که بر روابط بین المللی تأثیر
مینهنن« :اینئولوژیهای جنین و ابهامهای جنین»(والت  .)208 :1385رهبران انقالبی از طریق
ال
اینئولوژیهای انقالبی به حامیانشان نیرو میدهنن .از اینرو اینئولوژیهای انقالبی مزمو ً
بر سه موضوع کلینی تأکین میکننن« :دشمنان شر هیتنن و از اصالحات عاجزنن»،
«پیروزی حتمی است»« ،انقالب ما دارای پیام جهانی است»(والت .)208 :1385

گروههای انقالبی مزموالً دشمنان ود را عناصری ذاتاً شر ،که از اصالحات واقزی
عاجزنن ،مزرفی میکننن .مائو زدونگ به پیروانش میگفت که امپریالییم درننه وست...
ماهیت امپریالییم هیچ وقت تغییر نمیکنن»« ،امپریالییتها هیچ گاه کاردهای قصابیشان را
زمین نمیگذارنن ...آنها هیچ گاه به بودا تبنیل نخواهنن شن» .در همه این موارد اصالحات
و مصالحه به نفع ی

راه حل رادیکال رد شن(والت .)208 :1385

همچنین اینئولوژیهای انقالبی ذاتاً « وشبینانه» هیتنن ،این اینئولوژیها همواره
پیروزی را حتمی میداننن ،حتی اگر شواهن زیادی در تزارض با این موضوع وجود داشته
باشن .به عالوه ،اینئولوژیها ممکن است با توسل به نیروهای جذاب یا الهی ،که ایمان به
پیروزی را توجیه می کننن ،این اعتقاد را تقویت نمایننا برای مثال مارکیییتها قوانین
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توسزۀ سرمایهداری را قوانینی میدانیتنن که به طور حتم به انقالب پرولتاریا و ظهور
سوسیالییم میانجامین .یا اینکه انقالبیون برای تقویت اعتماد به نفس ود موفقیت
جنبشهای پیشین را سر مشق قرار میدهننا مثالً ساننییتها در نیکاراگوئه پیروزی
کاسترو را در کوبا ،به عنوان شاهنی برای امکان موفقیت تالشهای ود فرض میکردنن.
مائو استنالل مینمود که :مرتجزان ،ببرهای کاغذی هیتنن که در ظاهر ترسناکنن ،اما در
واقزیت چننان قنرتمنن نییتنن» یا از دین لنینا امپریالییم به عنوان آ رین مرحله سرمایهداری،
هم در بردارننۀ قنرت سلطه بر جهان است و هم در بردارننۀ بذرهای نابودی حتمی ود
به دست پرولتاریاا بنین ترتیب حتی اگر اوضاع ناامین کنننه به نظر رسن ،در صورتی که
نیروهای انقالبی استقامت به رج دهنن ،موفقیت تضمین میشود(والت.)209 :1385 ،

در نهایت ،اینئولوژیهای انقالبی به منظور جلب حمایت مردمی ،مزموالً اینههای
سیاسی جنین را به عنوان حقایق میلم ترسیم میکننن که باع
میشود .به عبارت دیگر ،چگونه ی

تمایل به سمت جهانگرایی

اصل سیاسی بنیهی می توانن برای ی

گروه مزتبر

باشن اما برای دیگران نه؟ آیا «ژاکوبنها» ،در فرانیه میتوانیتنن استنالل کننن که حقوق
انیان تنها برای فرانیویها اعمال شود؟ آیا شاگردان مارکس در اتحاد شوروی میتوانیتنن
ادعا کننن که قانون تاریخ فقط برای روسیه مزتبر است؟
والت در ادامه بیان میکنن که علی رغم موضوعات مشخصی که در اینئولوژیهای
انقالبی بیان میشود ،انقالبها عمالً سطح ابهام در نظام بین الملل را افزایش میدهنن .چنین
ابهامی احتمال جنگ را باال میبرد .ی

رژیم انقالبی صرفاً به این دلیل که ،تجربۀ

میتقیماننکی (یا هیچ تجربهای) در مراوده با دیگر دولتها ننارد ،اطمینانی به نیات آنها
نخواهن داشت .دولتهای انقالبی که فاقن شواهن میتقیم در رابطه با دیگر دولتها هیتنن،
به اینئولوژی تکیه میکننن و همان طور که در فوق بح

شن ،اینئولوژی اکثر جنبشهای

انقالبی ،مخالفان را به عنوان دشمن ترسیم میکنن .دوم اینکها ی

جنبش انقالبی ممکن

ال سوء ظنهای مائو در مورد
است بر اساس تجربۀ ود ،سوء ظنها را جنی بگیرد .مث ً
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ایاالت متحنه ،تا حنی بر د الت گذشتۀ غربیها در چین مبتنی بود و نیروهای انقالبی در
مکزی

 ،نیکاراگوئه ،تا حن زیادی به همین دلیل ،نگران احتمال د الت ایاالت متحنه

بودنن .از طر

دیگر ،سیاستهای دیگر دولتها در قبال انقالب حتماً مبهم واهن بود،

حناقل به این دلیل که ،کمی طول واهن کشین تا آن دولتها تصمیم بگیرنن چگونه در
برابر وضزیت جنین واکنش نشان دهنن(والت  210 :1385ال .)208

سوم اینکه احتمال بر ورد ،زمانی بیشتر واهن بود که نخبگان یا بخشی از آنها ،تهنین
ارجی را به منظور بهبود موقزیت دا لیشان بزرگ نمایی کننن ،و بنین وسیله ،بخواهنن
حمایتهای ملی گرایانه را ،به نفع رهبران جنین بییج نماینن یا اقنامات شن علیه
مخالفان دا لی را ،توجیه کننن.
والت همچنین میگوین :وش بینی ذاتی اکثر اینئولوژیهای انقالبی میتوانن آنها را
تشویق کنن که تواناییهای نظامی ود را بیش از حن برآورده کننن .از اینرو ،جناح برییو
دو وارویل که فرانیه را در  1792به جنگ کشانن استنالل مینمود که انقالب قنرتی لق
کرده که به راحتی دشمنان ود را در هم میشکنن(والت .)211 :1385

وش بینی دولتهای انقالبی بر این اعتقاد نیز مبتنی است که شهروننان دیگر کشورها
به حمایت از آنها به پا واهنن واست .این امینواری بیانگر جهان گرایی موجود در
بییاری از اینئولوژی های انقالبی است و بر آن داللت دارد که مخالفانشان که بنا به فرض
ال لنین از تجاوز روسیه به
فاقن حمایت مردمی هیتنن ،قادر به مبارزۀ مؤثر نخواهنن بودا مث ً
لهیتان در  1920استقبال کرد ،چرا که مزتقن بود این اقنام باع

شروع قیام در لهیتان به

وسیلۀ نیروهای سوسیالییت ،واهن شن(والت  .)212 :1385از طر

دیگر ،همفکران

ارجی ،که مشتاق بهرهمننی از حمایتهای دولت انقالبی هیتنن ،مزموالً در بیان
چشماننازهای موفقیت انقالب در کشور ود اغراق میکننن .برای مثال در سال ،1972
مجلس ملی در پاریس تحت بمباران گزارشهای وشبینانه جاسوسان ارجی قرار
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داشت ،که ادعا میکردنن ،هموطنانشان فریاد آزادی سر دادهانن و رژیم حاکم بر
کشورشان ،در صورت حملۀ فرانیه ،به سرعت فرو واهن پاشین.
دولت های دیگر نیز ،از گیترش نظرات انقالبی بیم واهنن داشت ،به ویژه ،اگر این
نظرات میتقیماً نوع حکومتشان را به چالش بکشن .اما ،آنها مزموالً حل این مشکل را
آسان تلقی میکننن .در وهلۀ اول بینظمیکه همراه انقالب پنین میآین ،دیگر دولتها را
تشویق میکنن که ،رژیم جنین را ضزیف و آسیب پذیر بپننارننا برای مثال اکثر اروپاییها
مزتق ن بودنن انقالب تا حن زیادی قنرت فرانیه را کاهش داده ،هم فرانیه و هم مخالفانش
انتظار ی

پیروزی آسان را داشتنن .تمایالت اینئولوژی

نیز میتوانن این گرایش را

تشنین کننا چرا که شاین برای دولتهایی که اصول سیاسی متفاوتی دارنن ،پذیرش این
موضوع مشکل باشن که ی

حکومت انقالبی بتوانن مردمی و کارآمن باشن .از طر

دیگر ،گرایش به بزرگنمایی تهنینات صادره از ی

رژیم انقالبی و نیز بزرگنمایی

آسیب پذیری این رژیم در مقابل فشار ارجی ،به شهادت پناهننگان منفزتطلب نیز
تشنین میشودا چرا که این پناهننگان از ی

طر  ،دولت انقالبی را ی

دشمن طرناک

و از طر دیگر ،آن را دولتی فاقن سازماننهی ،غیر مردمی و آسیب پذیر توصیف میکننن.
که در مجموع ،امکان گیترش انقالب و اعتقاد به ضزف رژیم انقالبی فشارهای قنرتمننی
را به نفع جنگ ایجاد میکنن(والت .)213 :1385

عالوه بر نظریه جنگ و انقالب استیفن والتا یکی از نظریاتی که رابطه انقالب و
جنگ را نیز تبیین می کنن ،نظریه انتشار امواج انقالبی مارک کاتز است .بر اساس نظریه
انتشار امواج انقالبی ،وقتی نظرهای انقالبی به کشورهای دیگر سرایت میکننن و ملتها
جذب آنها میشونن ،این نظرها میتواننن ،به پیشبرد انقالبها کم

نماینن و امواج

جنینی از انقالبها را با اهنافی مشابه ،لق کننن .از دین کاتز انقالبها نظم بینالمللی
موجود را به هم میزننن .درواقع ،برای قنرتهای طرفنار حفظ وضع موجود ،گیترش
ی

انقالب موجب ایجاد ترس میشود .از دین کاتز موج انقالبی موافق شامل انقالبهایی
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است که شکل اصی از حکومت یا نظام اجتماعی ال اقتصادی ،نظیر دموکراسی ،مارکیییم
ال لنینییم ،ناسیونالییم عرب ،یا بنیاد گرایی اسالمی را برقرار میکننن(کاتز.)221 :1385 ،

فرد هالینی نیز ،زیر عنوان مفهوم ضن انقالب به تبیین رابطه انقالب و جنگ میپردازد
و میگوین :انقالبها به دنبال سرنگونی حکومتها هیتنن ،اما حکومت ،یگانه دشمن
ال نیروهای دیگری نیز ،هم درون کشور و هم ارج از آن ،به دنبال
انقالب نییت .مزمو ً
شکیت یا واژگونی آن هیتنن(هالینی .)201 :1385 ،از دین هالینی اگر دالیل ،برنامهها و
پیامنهای انقالبها بینالمللی باشنن ،تالشها برای سرنگونی یا جلوگیری از آنها بینالمللی
واهنن بود .در حقیقت ،ضن انقالب به ط مشی مبتنی برای واژگونی انقالب و به مفهوم
کلیتر ،به سیاستهایی اشاره دارد که برای جلوگیری از کیب قنرت از سوی جنبش
انقالبی طرح شنهانن .بنابراین ،ضن انقالب هم بر سرنگونی یا واژگونی داللت دارد و هم بر
سرکوب یا جلوگیریا مثالً ضن انقالب فرانیه ،ماننن ضن انقالبهای بزنی ،از هر دو
نیروی دا لی و بینالمللی تشکیل شنه بود .اولین حرکتهای ضن انقالب از درون فرانیه
و از میان سیاستمناران ناراضی و دهقانان محافظه کار آغاز شن(اسکاچپل.)202 :1376 ،

اسکاچ پل نیز در رابطه با جنگ به مثابه پیامن انقالب میگوین« :فشارهای شنین سیاسی
بر روی رهبران انقالبی جهت آمادگی رزمی در جنگهای فرامرزی و مقابله با توطئههای
ضن انقالب ،کمتر از فشارهای دوران شکل گیری انقالب نییت»(اسکاچ پل .)215 :1376 ،به
نحوی که «شرایط تاریخی ،بین المللی ،ودکامگی حکومتها و همچنین ارتباطات
فراملی ،در پینایش تمامی بحرانهای انقالبی ال اجتماعی ،سهم دارنن و به طور ثابت ،به
تزارض و پیامنهای انقالبی کم

کردهانن»(اسکاچ پل.)223 :1376 ،

بزالوه اسکاچ پل با توجه به این گفتۀ الباکی هرماسی که میگوین« :انقالبها نه تنها بر
افکار سایر کشورهایی که می واهنن از انقالبها الگوپذیر باشنن اثر میگذارنن بلکه بر
کشورهایی که با اینههای انقالبی مخالفنن ،نیز تأثیر دارنن .ویژگیهای شنا ته شنه انقالبهای
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اجتماعی ،حاکی از تأثیر آشکار آنها در ماورای مرزهاست» مزتقن است که یکی از پیامنهای
انقالبها میتوانن ،جنگ ارجی باشن(اسکاچپل.)214 :1376 ،

سرانجام والتراس ،یکی از نظریه پردازان علم سیاست میگوین:
دولت ها به صورت مکرر در رفتارهای توازن بخش درگیر میشونن ،حال توازن هن
آنها باشن یا یرا اصوالً ،انتظار این نییت که توازن همچنان باقی بمانن اما باین گفت با از
بین رفتن توازن ،دوباره توازن شکل واهن گرفت و این امر جامزه پذیری سییتمی را نیز
بهدنبال واهن داشت(قاسمی.)94 :1389 ،

به عبارت دیگر ،تحول قنرت به مزنای مبارزهطلبی علیه وضزیت موجود با بییج سریع
اجتماعی و پیشرفت توان اقتصادی ملی ،در تحوالت ملی دا لی ریشه دارد .اما در
چارچوب نظریۀ تحول قنرت به انقالبها که اساساً وضع موجود را بر هم میزننن نیز
میتوان اشاره کرد .در واقع ،با تأکین بر موضوع قنرت ،نظریههای دیگری شامل أل
قنرت یا توازن قنرت نیز ،در چارچوب نظریۀ تحول قنرت پنین میآینن ،که بر این
اساس ،از دین والتراس بر هم وردن نامطلوب موازنۀ قنرت در میان کشورها نگران
کنننهترین حالت ممکن و اصلیترین عامل بروز جنگ است(قاسمی.)95 :1389 ،

بنابراین در این پژوهش از الگو و چارچوبی استفاده میشود که بر هم وردن نظم
سیاسی منطقه ،اینئولوژی جنین انقالبی فزالیتهای ضن انقالب ،و شکلگیری ابهامات
در روابط بینالملل را از عوامل تأثیرگذار در وقوع جنگ میان ایران و عراق لحاظ میکنن.
به عبارت دیگر ،با وقوع انقالب در کشور انقالبی ،نظم و توازن قنرت سابق در منطقه از
بین رفته ،و ی

أل قنرت شکل گرفته که ،کشورهای منطقه برای پر کردن این أل

قنرت ،با هم به رقابت میپردازنن ،بزالوه ،با وقوع انقالب ،نا واسته تحت تأثیر اینئولوژی
جنین انقالبی ،موجی از جنبشها در کشورهای همیایه شکل میگیرد که در نتیجه باع
ترس شنین میان همیایگان میشود .همچنین ،در این چارچوب ،این نکته را باین من نظر
قرار داد که با وقوع انقالب ،ضن انقالبیون در دا ل و برون مرزها شروع به فزالیت کرده و
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قنرت جنینی در مقابل انقالب بهوجود میآورنن که باع

اغتشاش و هرج ومرج دا لی

شنه ،به نحوی که دولتهای انقالبی برای مقابله با آن سزی بر تمرکزگرایی و توسزه
نیروهای حافظ انقالب و بییج آنان در نمت اهنا

انقالبی داشته و در این کارزار

توده های مردم مزموالً جانب انقالب را گرفته ،تا جایی که از جان ود در این راه دریغ
نمیکننن .در ادامه اینکه ،بازیگران بزرگ بین المللی در این زمان یزنی وقوع ر ناد
انقالبی ،اکثر ًا با دولت انقالبی جانب احتیاط را گرفته و به صوص ،در بیشتر موارد از آنجا
که دولت انقالبی با الگوی متمایز و جنین در عرصه بینالملل ظاهر میشود ،در حقیقت
چننان به وقوع آن شنود نبوده ،و در کنار کشور یا کشورهایی که تصمیم به مقابله نظامی
با دولت انقالبی دارنن قرار گرفته ،و سزی در مهار یا در صورت لزوم ،از بین بردن آن دارنن.
فرضیات پژوهش:
1ال بر هم وردن نظم سیاسی منطقه در پی انقالب ،در وقوع جنگ ایران و عراق تأثیرگذار
بود.
2ال ظهور اینئولوژی جنین انقالبی و ترس همیایۀ غربی (عراق) در وقوع جنگ ایران و
عراق تأثیرگذار بود.
3ال فزالیت های ضن انقالب در درون و برون مرزهای ایران ،در وقوع جنگ ایران و عراق
تأثیرگذار بود.
 4ال شکل گیری ابهامات در روابط بین الملل بزن از پیروزی انقالب ،در وقوع جنگ ایران و
عراق تأثیرگذار بود.
روش تحقیق:
نوع تحقیق در این پژوهش ،تبیینی است و نوع روش ،مطالزه موردی است .واحن تحلیل
این مطالزه ،کشور ،واحن مشاهنه ،جنگ ،و قلمرو زمانی تحقیق از پیروزی انقالب اسالمی
در بهمن  1357تا شهریور  1359است.
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نوع دادهها و روش گردآوری دادهها:
در این تحقیق ،نوع داده ها ثانویه یا تاریخی است که ،بازیگران و مور ان آن را روایت
کردهانن .روش گردآوری دادهها اسنادی استا یزنی اسناد مکتوب منبع اصلی دادههای
تاریخی هیتنن .به عبارتی دیگر ،در این تحقیق از کتب ،مقاالت ،نشریات و غیره ،دوره
پیاانقالبی تا شهریور 1359ا یزنی شروع جنگ ایران و عراق استفاده شنه است.
تکنیک تحلیل دادهها
با توجه به آنکه ،روش تحقیق در این پژوهش ،روش مطالزه موردی است ،لذا از شیوه
تطبیق الگو استفاده شنه است .به عبارت دیگر ،در این تحقیق سزی بر آن شنه است که،
مصادیق یا نمونههای موجود در اسناد مورد مطالزه با الگوی پیشنهادی یا منل نظری
تحقیق ،مطابقت داده شود .بر این اساس ،مؤلفهها و شواهنی که بر هم وردن نظم سیاسی
منطقه ،اینئولوژی جنین انقالبی ،فزالیتهای ضن انقالب و شکلگیری ابهامات در روابط
بین الملل را به عنوان عوامل تأثیرگذار در وقوع جنگ ایران و عراق نشان میدهنن ،مورد
کنکاش و بررسی قرار گیرد.
الف) برهم خوردن نظم سیاسی منطقه
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ،1357نه تنها منجر به سقوط شاه در ایران ،بلکه
باع

بر هم وردن سا تار امنیتی منطقه نیز شن .امنیت نیبی منطقه حیاس لیج فارس ،تا

قبل از انقالب ایران ،با ایفای نقش مکمل ایران و عربیتان سزودی حفظ میشن ،که به طور
نظام یافتهای ،توسط ایاالت متحنه آمریکا و بر اساس قاعنه دو ستونی مشروعیت مییافت.
در واقع ،طبق آموزه و دکترین نیکیون که در  1969م ( 1348ش) شکل گرفته بود ،انتظار
این بود که ،ایران دوره پهلوی دوم و عربیتان سزودی به عنوان متحنان آمریکا برای
تضمین ثبات منطقهای و شرط الزم جریان نفت آزاد از لیج فارس عمل کننن(قزوینی،

از انقالب اسالمی تا پسا انقالب (انقالب اسالمی آغازگر جنگ تحمیلی) 113 /

 .)26 :1370چنانکه ،کشور عراق به عنوان کشور ناراضی در قبال بازدارننگی دیپلماتی
مجبور بود سیاست ارجیاش را مطابق با واقزیتهای منطقهای تزنیل نماین و امکانی
برای اصالح نظم سزودی ال ایرانی نناشت(قزوینی .)33 :1370 ،اما با شکلگیری انقالب در
ایران ،گویی فرصت جنینی برای تیلط عراق بر لیج فارس پیش میآینا چرا که رابطه
دوستی سابق ایران و آمریکا به دشمنی تبنیل شن و انقالبیون ایران در این بینظمی سیاسی،
در پی سقوط شاه ،حتی سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردنن (قزوینی .)51 :1370 ،و از
آن پس ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت که 444
روز طول کشین .در پی این اقنام ،آمریکا مجبور شن برای آزاد سازی گروگانهای در بنن
دانشجویان به اک ایران تجاوز کنن یا برای تنبیه انقالب اسالمی ،عراق را برای حمله به
ایران ،تشویق کنن و حتی منافع ود را در راستای منافع کشور عراق قلمناد کننا به نحوی
که در این اوضاع بحرانی میان ایران و آمریکا ،برژینیکی مشاور امنیت ملی آمریکا،
میگوین:
ما تضادی بین ایاالت متحنه و عراق نمیبینیم و مزتقنیم که عراق تصمیم به استقالل از
بلوک شرق دارد و در آرزوی امنیت لیج فارس است ،یزنی رهایی از موج انقالب
اسالمی و تصور نمیکنیم که ،روابط آمریکا و عراق سیت گردد یا سرد و کینهتوزانه باشن
(قزوینی .)50 :1370

نکته دیگر اینکها روزنامه آبزرور چنین تحلیل میکنن:
عراق که حن فاصلش با بحران شنین بین المللی در ایران یزنی بحران گروگانگیری،
ی

ط مرزی است ،هر چنن در حال حاضر ،قنرتمننترین نیروی منطقه است ...اما هراس

عراق این است که بحرانهای موجود در ایران و افغانیتان -که به وسیله شوروی اشغال
شنه  -تا سر حن درگیری دو ابر قنرت آمریکا و شوروی اوج یابن و نهایتاً ،منجر به
متالشی شنن منطقه گردد .عراق که سرنوشت ودش در طر است ،سیر تحول و
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ر نادهای ایران را با دلواپیی عظیمی مورد توجه و پیگیری قرار داده است (آبزرور
)1358/11/4
ولی هر چنن ،آمریکا روابط دیپلماتی

با رژیم بغناد ننارد ،اما روابط غیر رسمی آن با

عراق در سالهای ا یر بهبود یافته است که در این راستا ،مقامات رسمی وزارت ارجه از
این روابط به عنوان تماسهای صحیح ولی محنود یاد مینماینن(واشنگتن پیت .)1359/1/22

همچنین روزنامه نیویورک تایمز ،در یکی از شمارههای ود مینویین :علیرغم تنشهای
سیاسی بغناد ،واشنگتن ،شرکت مهننسی لوموس وابیته به بلوم فیلنان .جی در عراق کار
پر رونقی دارد ...منیریت آمریکایی پروژه بیان میدارد که :به نظر میرسن ،پروژۀ لوموس
ی

نوع آزمایش است تا مشخص شود که شرکتهای آمریکایی تا چه میزان قادر به کار

در عراق هیتنن(نیویورک تایمز  .)1358/11/29بزالوها عراق تننرو و عربیتان سزودی بییار
میانه رو ،بزرگترین تولینکنننگان نفت جهان عرب ،که تا همین اوا ر ،بیشترین
صومت را در میان کشورهای عربی با یکنیگر داشتنن .هنگامیکه به نظر میرسین
عربیتان سزودی در پاییز گذشته متحنی در دولت بازرگان در تهران یافته است ،این پیونن
برای منت زمانی کوتاه دچار تزلزل شن ،اما استزفای بازرگان ،تهاجم شوروی به افغانیتان
و عکس الزمل آمریکا ،دو کشور عربیتان و عراق را به سمت ی
داده است(بیزنس وی

محور همکاری حرکت

.)1358/12/27

بنابراین ،موازنه نیبی قوا که بین ایران و عراق در قبل از پیروزی انقالب ،حاکم بود،
تغییر کرده و در این شرایط حاکم بر منطقه ،مصر نیز به اطر امضای پیمان کمپ دیوین
رهبری کشورهای عربی را از دست داده بود و در انزوای سیاسی کشورهای عربی به سر
میبرد و غربیها و در رأس آن کشور آمریکا ،وقوع انقالب اسالمی و تأثیرات ناشی از آن
را برای منافع غرب ،شامل :نفت ،ثبات کشورهای مرتجع منطقه ،امنیت اسرائیل ،و همچنین
مقابله با نفوذ شوروی ،به عنوان طری علیه نظم جهانی قلمناد میکردنن و در مورد
انقالب اسالمی ،چنین باور داشتنن که مقابله با آن را با استفاده از زور و کلیه ابزار و وسایل

از انقالب اسالمی تا پسا انقالب (انقالب اسالمی آغازگر جنگ تحمیلی) 115 /

مورد لزوم ،نه تنها ضروری بلکه اجتنابناپذیر مینماینن(درودیان .)16 :1379 ،سرانجام برای
عراق فرصتی پیش آورد تا صنام هم ود را ،به عنوان رهبر کشورهای عربی ببینن و هم
هماهنگ با منافع غرب و به صوص آمریکا ،برای تیلط بر لیج فارس ،جنگ را آغاز
کنن.
ب) ایدئولوژی انقالب اسالمی
شکلگیری «اینئولوژی انقالب اسالمی« و ترس آمریکا و بر ی کشورهای همیایه از
صنور در شکلگیری جنگ میان ایران و عراق لحاظ کرد .آمریکاییها هر چنن حاضر
نبودنن که ایران را از دست بنهنن ،اما به اطر رویاروی آن با امپریالییم واهان مهار آن
بودنن به گونهای که کیینجر در اوایل انقالب میگوین« :اگر انقالب در چارچوب
جغرافیایی ایران الصه شود برای ما قابل توجه است .ولی متوجه بودن صنور پیام انقالب
اسالمی ،که حناقل طاب به میلمانان است ،منافع و امنیت مقامات واشنگتن را تهنین
میکنن» .همچنین در این رابطه هارلن براون ،وزیر دفاع اسبق آمریکا در  28ژانویه 1980
( ،)1359تصریح میکنن که بزرگترین طر برای امنیت آمریکا طر توسزهطلبی
شوروی نییت بلکه طری است که از گیترش انقالبهای غیر قابل کنترل ماننن انقالب
اسالمی ایران در جهان سوم ناشی میشود و در اورمیانه انقالب ایران [امام] مینی
نیروهایی واهن شن که ما ناچاریم آن را به حیاب آوریم(سالمی.)47 :1376 ،

بزالوه حکام منطقه و به صوص عربیتان سزودی ،هر چنن در ابتنا نظر میاعنی نیبت
به انقالب ایران داشتا مثالً در دینار دکتر میناجی ،وزیر ارشاد ،با مقامات عربیتان در مهر
 1358مقامات کشور عربیتان سزودی نظر بییار میاعنی نیبت به ایران داشتنن و شاهزاده
فهن پیامهای صمیمانه و گرمی برای امام مینی و نخیت وزیر ایران ،فرستادنن(نشریه لق

میلمان .)8 :1358/5/1 ،اما انقالب اسالمی ایران ،به اطر اینئولوژی اسالمی که در منطقه
داشت مشروعیت آنان زیر سئوال برد .بنابراین آنان نیز سزی در از بین بردن انقالب یا
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حناقل محنود کردن آن در مرزهایش داشتنن .تا جایی که ،حمایت کشور عراق از طر
تمام کشورهای عربی ،به جز لیبی و سوریه و اکثریت کشورهای غربی به صوص کشور
فرانیه ،که با فروش تیلیحات نظامی ود به عراق ارتش این کشور را برای حمله به ایران
مجهز نمود(پارسادوست ،)60 :1369 ،ود گویای این نکته است که چنین اجماعی بر ضن
ایران به اطر ترس از نفوذ اینئولوژی انقالب اسالمی ایران به ارج از مرزهای ایران و در
نتیجه ،محنود کردن آن در مرزهایش بود.
نکته قابل ذکر دیگر ،اینکه قویترین رقیب اینئولوژی انقالب اسالمی ایران در منطقه،
اینئولوژی حزب بز

بود ،که دعوی دفاع از ملت عرب را تبلیغ میکرد و شزارش «امۀ

عربیۀ واحنۀ ذات رسالۀ النۀ»ا یزنی ی

ملت عرب با ی

مأموریت جاودانه است .به

عبارت دیگر ،اعراب همیشه ملت واحنی را تشکیل میدادهانن و اکنون نیز باین مرزهای
میان کشورهای عربی برداشته شود و اعراب مجند ًا ملت واحنی را تشکیل دهنن(پارسادوست،
.)55 :1369

با این وصف ،اینئولوژی انقالب اسالمی ایران ،که تمام میلمانان را به وحنت و
یکپارچگی می وانن ،برای حزب بز

قابل تحمل نبودا چرا که در دنیای اسالم ،با ی

رقیب قنرتمنن مواجه شنه بود که برنامه اتحاد کشورهای عرب یا ی

کشور عربی بزرگ

را دستخوش تغییر کرده بود ،به صوص احیاسات ضن ایرانی ،بخش جنایی ناپذیر هویت
دولت و حزب بز

عراق بود .رژیم بز

عراق با حمله به ایران ،نه تنها در صند طرح ود

به مثابه ژاننارم لیج فارس بود ،بلکه به واسطه رنجش عمیق ناشی از نفوذ سیاسی و
فرهنگی ایران در لیج فارس و فراتر از آن بود(ادیب مقنم .)73 :1388 ،صنام حیین ماهها
قبل از آغاز جنگ رسمی علیه ایران ،در جریان دینار از پادگان قهرمانان اقنام ملی قادسیه
چنین میگوین:
شما اکنون در اینجا نه تنها نام قادسیه را به ود دارین بلکه شر  ،مفهوم و روح آن را
نیز با ویش دارین .شما آمادگی واالی گذشت و ایثار را همانگونه که صفت مردان
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قادسیۀ نخیتین ،در رهایی امت عرب و رهایی تمام میهن عربی بوده ،دارا هیتین و تنها
برای پاسناری و نگهبانی از عراق آزاد و سرافراز مبارزه نمیکنین(درویشی سه ثالنی:1385 ،
.)30

در واقع ،هن

رژیم بز

از انتخاب لقب سردار قادسیه ،تناعی جنگ اعراب میلمان

علیه ایرانیان زرتشتی بود که صنام همواره ایرانیان را مجوس مینامین و از جنگ تحمیلی،
با عنوان جنگ اعراب و مجوسیان یاد میکنن تا پشتیبانی کشورهای عربی را نیز جلب نماین
(درویشی سه ثالنی .)30 :1385 ،بنابراین حزب بز

برای رسینن به اهنا

ود ،اطرات

جنگ قادسیه میان اعراب و ایران دوره ساسانی را مطرح مینمود به نحوی که صنام حیین
در نطق  28سپتامبر  5( 1980مهرماه  )1359ود ،شش روز پس از حمله به ایران ،به طور
مبالغهآمیز از رشادتها و دالوریهای سربازان عراقی یاد کرد و با غرور اظهار داشت که:
شمشیر ع راق ،شمشیر عرب ،شمشیر الن و سزن باین از غال

بیرون کشینه میشن ...و

به آنان [ایرانیان] درس تاریخی تازهای میداد و افتخارات قادسیه را دوباره زننه میکرد ،ما
به ارتش دالور ود دستور دادیم که با این مجوسهای قرن بییتم مقابله کنن ،نیروی
هوایی پیروزمنن ما به پایگاههای دارودسته ایرانیان مجوس حمله برد.
در پایان گفت سپاس ناونن را که به ما کم

کرد که ،مظاهر در شان افتخارات

قادسیه را دوباره زننه کنیم(پارسا دوست .)327 :1369 ،در حقیقت ،کشور عراق ود را ناجی
کشورهای منطقه میدانیت و همچنین ،جنگ با ایران را برای اینکه حمایت کشورهای
عربی را بهدست آورد در قالب جنگ ایران با اعرابی مزرفی میکرد که هم اکنون به
نحوی از نفوذ اینئولوژی انقالب اسالمی در منطقه واهمه داشتنن.
نکته آ ر اینکه ،به اطر تأثیرپذیری میتقیم حزب «النعوه» عراق از انقالب ایران،
اوضاع دا لی عراق متشنج و آسیب پذیر به نظر میرسین .بهطوری که عراقیها در توضیح
علل شروع جنگ بر مفهوم حقوقی پیشگیری تأکین میکننن و ...بهجز مقاومت و بر ورد با
تجاوزگری راهی برای حفظ کشور ود نناشتهانن .به صوص ،در نهمین کنگره حزب
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بز

تأکین میشود که «در برابر رهبران عراق تنها ا تیار ی

راه وجود داشت یا مقاومت

و جلوگیری از تجاوزات دشمن یا تیلیم برنامههای امام مینی شننن»(درودیان.)69 :1379 ،

ج) فعالیتهای ضد انقالب
نقش فزالیت های ضن انقالب به عنوان عاملی تأثیرگذار در جنگ و تشویق رژیم بز
عراق در حمله به ایران نیز قابل توجه است ،با این توضیح که در ابتنای انقالب آنچه باع
بیشترین ضربه به انقالب و ثبات و امنیت کشور شن ،ا تالفات و درگیریهایی بود که در
بر ی از مناطق کشور به وجود آمن .تا جایی که در سرتاسر نوار مرزی غرب کشور و
مناطق آذربایجان ،ترکمن صحرا و همچنین بلوچیتان ،اغتشاشها و ناآرامیهایی به وقوع
پیوست که باع

تلفات جانی و همچنین تلف شنن امکانات مالی و نظامیزیادی در کشور

شن .مهم تر اینکه ،این جریانات باع

شنه بود که رژیم بز

عراق به ود اجازه دهن تا در

اوضاع دا لی ایران د الت کنن ،به گونهای که صنام ود را حامیاقوام مختلف ایرانی
میپنناشت .دولت بزثی عراق ،آنچنان به این ناآرامیها دل بیته بود که صنام حیین و
سایر میئوالن عراق ،به صورت علنی از اقوام مختلف ایران می واستنن که از ایران جنا
شونن(درودیان .)113 :1379 ،همچنین ،صنام حیین طی ی

سخنرانی در این باره چنین

میگوین:
به تمامی ملتهای ایران و در رأس آنها ملت کرد ،ملت بلوچیتان و آذربایجان...
می گوییم که ما برای ایجاد روابطی میتحکم به قصن دستیابی آنان به حقوق ملی و میهنی
ود و رسینن به ی

زننگی شرافتمننانه و آرام و برقراری روابط حین همجواری با

عراق ،آماده هیتیم(موسوی.)27 :1382 ،

در این رابطه همچنین ،نزیم حناد میگوین« :امپریالییتها و فاشییتهای توسزهطلب
ایرانی از دادن حق بهرهوری از حقوق ملی به اقلیتهای ایرانی ،همچون بلوچها در جنوب
شرق ،ترکمنها در شمال شرق و کردها در غرب ،ودداری کردهانن ...و عراق تمامی
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انواع کم

ال شامل پول ،اسلحه و مهمات میشود ،در ا تیار این اقلیتها
ها را که احتما ً

قرار داده است اما فقط برای اینکه ،در کیب ودمختاری به آنها کم

نماین ،بزالوه،

عراق واستار همزییتی بر اساس احترام متقابل برای حاکمیت و عنم د الت در امور
یکنیگر بوده است(واشنگتن پیت .)1359/1/22 ،بزالوه طارق عزیز ،مزاون نخیت وزیر و
نزدی

ترین مشاور صنام حیین ،میگوین« :شاه مشکل اقلیتهای ملی را حل و فصل

نکرد[ .امام] مینی می گوین که اسالم راه حل این میأله است ،اما آن نیز کاری انجام
نخواهن داد»(واشنگتن پیت .)1358/10/3 ،همچنین میگوین« :وجود پنج ایران کوچ
از وجود ی

تر بهتر

ایران واحن واهن بود ...ما از شورش ملتهای ایران پشتیبانی واهیم کرد و

همه سزی ود را متوجه تجزیه ایران واهیم نمود»(درودیان.)18 :1379 ،

بر این اساس ،بررسی اوضاع دا لی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نشان دهننه
این است که ،ایران نه تنها برای جنگ که حتی برای دفاع نیز آمادگی نناشته است .چرا که
بییاری از جریانهای ضن انقالب در مناطق مختلف کشور برای تضزیف دولت مرکزی
تالش میکردنن(درودیان.)20 :1379 ،

نکته دیگر اینکه ،جریان ضن انقالبی درون ارتش ،یرای اعاده وضزیت پیشین ،کودتای
نوژه را در تیر ماه  1359و تنها  50روز قبل از آغاز تجاوز دشمن ،سازماننهی کرد ،که
پیامن آن ،در حمله عراق به ایران ،قابل ردیابی استا مثالً آقای هاشمی رفینجانی ،در
تشریح وضزیت نظامی ایران میگوین ...« :ما هنوز مشغول تصفیه ارتش بودیم و افراد ارتش
فرار کرده و بییاری از آنها محبوس بودنن و جای کارشناسان آمریکایی را که از ایران رفته
بودنن ،کیی نگرفته بود »...که جنگ در گرفت یا احمن زبینی ،سرهنگ سابق ارتش
عراق ،در مورد درک رهبری عراق از وضزیت دا لی ایران پس از سقوط شاه میگوین:
«رهبری ع راق مزتقن بود پس از سقوط شاه ،ایران و صوصاً ارتش ایران ،پس از انجام
تصفیه و پاکیازی در آن ،ضزیف شنه است» .بزالوه ،قابل ذکر است که در تیر ماه 1359
برابر اعترافات رکنی ،یکی از عناصر کودتای نوژه ،آمریکاییها در مورد تقنم و تأ ر

 / 120فصلنامه پژوهش های راهبردی انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،1بهار 1397

کودتا و جنگ به بح

و بررسی پردا تنن و اجرای کودتا را ،در تقنم اول قرار دادننا زیرا

در صورت موفقیت کودتا ،دیگر نیازی به تهاجم نظامیعراق نبود(درودیان.)20 :1379 ،

د) شکلگیری ابهامات در روابط بین الملل
در رابطه با شکل گیری ابهامات در روابط بین الملل به عنوان عامل تأثیرگذار در حمله
عراق به ایران ،می توان چنین تحلیل کرد که در ابتنا ،کشور انقالبی برای کشورهای
همیایه و نظام بینالملل ناشنا ته و گنگ به نظر میرسن و اگر نتیجهگیری کشورهای
منطقه یا نظام بین الملل این باشن که ظهور این پنینه جنین برای حفظ و آرامش نظم
وستفالی طرناک است در مقابل آن موضع گرفته ،که یکی از موضع گیریها میتوانن،
حمله و لشکرکشی به کشور انقالبی باشن ،که ایران انقالبی نیز ،از این امر میتثنی نییت.
بهطوری که هر چنن در ابتنا دولت میانهرو نخیت وزیر بازرگان بر سر کار آمن و سزی
کرد که از افراد با تجربه در دولت استفاده کنن اما بزن از استزفای بازرگان ،به تنریج افراد
جوانتر و پر انرژی ،البته با تجربه اننک ،بر سر کار آمننن که با روابط دیپلماسی بینالمللی
و ادبیات سیاسی چننان آشنا نبودنن و با بر ی حر ها و سخنرانیها باع

سوء استفادۀ

دولتمردان عراق میشن ،که می واستنن برای بننام کردن ایران انقالبی در نزد محافل بین
المللی به نفع ود بکوشنن ،می شننن .مثالً شایزه قتل صنام حیین توسط وزیر امور ارجه
ایران در  27آوریل  7( 1980اردیبهشت  - )59موقزی که صادق قطب زاده وزیر ارجه
ایران از کشور سوریه بازدین میکرد ،قبل از رفتن به لبنان در ی

کنفرانس مطبوعاتی

شرکت نمود و اعالم داشت که هم اکنون به او بر رسینه است که در عراق کودتایی علیه
رژیم بز

روی داده و صنام حیین به قتل رسینه است .برگزاری فرانیه ،تنها

برگزاری بود که این بر را در جهان پخش نمود .انزکاس بر مزبور که صحت نناشت
در ایران و عراق موجب ایجاد موج تازهای ا ز حمالت به رهبران دو کشور گردین(درودیان،
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 .)311 :1379همچنین سخنرانی بنی صنر مبنی بر تحقیر امیر نشینان لیج فارس را ،طی یکی
از سخنرانیهایش ،میتوان نام برد(پارسادوست.)313 :1369 ،

یکی دیگر از میائلی که ،بر ابهام و پیچینگی روابط ایران و عراق میافزود ،تضزیف
ارتش بود ،به طوری که ،هر چنن ارتش ایران قبل از انقالب ،قنرتمننترین ارتش منطقه
بود ،یزنی نیروی زمینی  ،285000نیروی هوایی  100000و نیروی دریایی  30000نفری
داشتنن ،اما بزن از انقالب وضزیت آن به کلی متفاوت به نظر میرسن .بهطوری که ،تیمیار
قرنی ،رئیس ستاد مشترک ،در اواسط اسفنن  1358میگوین« :من وارث ارتشی شنم که
ی

سرباز هم در تهران نناشت»(هیرو .)44 :1386 ،چرا که با پیروزی انقالب ،بیشتر

قراردادهای رین سالح و تجهیزات نظامیلغو شن .منت نمت نظام وظیفه از دو سال به
ی

سال و منت آموزش نظامی از چهار ماه به سه تا چهار هفته کاهش یافت و سیاست
نمت نیروهای نظامی در محل دلخواه ،در پیش گرفته شن .و به طور کلی ،اعالم شن که

شمار نیروهای میلح به نصف کاهش واهن یافت(درویشی سه ثالنی.)77 :1389 ،

در واقع ،تزناد افراد نیروی زمینی ارتش از  280هزار نفر به  90تا  150هزار نفر ،نیروی
هوایی از  100هزار نفر به  60هزار نفر و نیروی دریایی از  30هزار نفر به  20هزار نفر
کاهش یافت .نیروی ژاننارمری نیز از حنود  74هزار نفر به ی

سوم تنزل یافت(درویشی

سه ثالنی.)77 :1389 ،

بر این اساس ،یکی از مواردی که به ابهام و یال پردازی بیشتر عراق مبنی بر پیروزیشان
میافزود این بود که ،فکر می کردنن ،ارتش ایران بییار ضزیف شنه است .البته این فقط
عراق نبود که دچار این ابهام شنه بود بلکه آمریکا نیز دچار این ابهام شنه بود تا جایی کها
سفارت امریکا در تهران در بهار  ،1358در گزارش به وزارت ارجه آن کشور درباره
ارتش ایران نوشت« :در حال حاضر ارتش ایران بیشتر ی
واقزیت ارجی و در حال حاضر قادر نییتنن ی

مفهوم ذهنی است تا ی

عملیات منیجم اساسی را برای دفاع از

کشور رهبری کننن»(سپاه پاسناران انقالب اسالمی.)98 :1359 ،
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بزالوه ،یکی از مهمترین اتفاقاتی که باع
طبس بود .عملیات طبس با هن

ابهام در روابط ایران و عراق میشن ،حادثه

آزاد سازی گروگانهای آمریکایی در  11آوریل 1980

( 23فروردین  )1359در جلیه ویژه شورای امنیت ملی آمریکا تصویب و  13روز بزن (5
اردیبهشت  )1359اجرا شنا زیرا برژینیکی ،مزتقن بود زمان تیغ زدن به دمل فرا رسینه
است ،اما در نهایت این عملیات به شکیت انجامین .ولی عراقیها از این اقنام چنین
برداشت کردنن که ،آمریکا در مرحله بزن ،به اقنام نظامی به مراتب بزرگتری علیه ایران
دست واهن زد .بهویژه ،برژینیکی به عنوان مغز متفکر و تصمیم گیرننه آمریکا برای
مقابله با ایران ،در تیر ماه  1359برنامه مذاکرات محرمانه مقامات عالی رتبه آمریکا و عراق،
را طراحی کرد .تا جایی که ،به گزارش نشریه نیویورک تایمز هن

از این دینار ،بح

و

مذاکره دربارۀ راههای هماهنگ کردن فزالیتهای آمریکا و عراق در مخالفت با
سیاستهای ایران بود .برژینیکی صنام را «نیروی متزادل کنننه آیت اهلل مینی» تلقی
می کرد .مالقات محرمانه صنام و برژینیکی در مرز اردن به منزله چراغ سبز آمریکا به
عراق برای آغاز جنگ بود و این تلقی را در صنام به وجود آورد که ،در صورت حمله به
ایران مورد حمایت آمریکا قرار واهن گرفت .اما سه ماه پس از تجاوز عراق به ایران و
گرفتار شنن عراقیها در سرزمین های اشغالی ،طارق عزیز ،طی سفری به فرانیه بر
مالقات صنام و برژینیکی را در ا تیار مجله فیگارو قرار داد تا به عنوان اعتراض عراق به
سیاستهای آمریکا در قبال عراق منتشر شود(درودیان 23 :1379 ،ال .)22

سرانجام ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،حمایت عراق از جنبشهای تجزیهطلبانه
وزستان الال که در قبل از انقالب نیز سابقه داشت الال از سر گرفته شن و بغناد دوباره به
صورت مرکز فزالیتهای جنبشهای مذکور درآمن .دولت عراق در این مورد ،با اعطای
کم

های مادی ،تیلیحاتی و آموزش نظامی به این جنبشها ،یاری میرسانن ...مرکز

فرهنگی لق عرب که در اوایل انقالب در اهواز تشکیل گردینه بود ،میتقیماً از
کنیولگری عراق در رمشهر تغذیه و رهبری میشن و تشکیل گروههایی به نام جبهه
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آزادی بخش عربیتان با کم

های مالی و تشکیالتی و آموزش رژیم عراق انجام گرفت

(قزوینی .)136 :1370 ،همچنین ،در آوریل ( 1980فروردین  )1359صنام حیین ،در سخنانی
واستار به رسمیت شنا تن وزستان الال که آن را عربیتان نامین الال به منزلۀ ی

منطقۀ

عربی شن .طه یاسین رمضان نیز در  1اردیبهشت  1359بر پایبننی کشورش در گرفتن حق
ملت عرب عربیتان ( وزستان) تأکین کرد .در همان زمان صنام حیین نیز در مجمع
شورای ملی عراق گفت« :هیچ گاه رسالت ود و مفهوم آن را از یاد نبردهایم .ما به فریاد
برادران عربی که در عربیتان ( وزستان) به سر میبرنن ،بیتفاوت نخواهیم بود»(موسوی،
.)28 :1382

بر این اساس عراقیها فکر میکردنن که با حمله آنان به وزستان ،ایرانیهای عرب
زبان به کم

آنان شتافته و ارتش عراق مورد استقبال قرار واهن گرفت ،اما نتیجه چنین

پیش بینیها و تالشهایی ،عکس از آب در آمنه و زمینگیر شنن ارتش عراق در
وزستان میتوانن دلیلی بر پیشبینیهای غلط عراقیها در تصر

وزستان باشن و

به صوص ارتش عراق برای فتح رمشهر با مقاومت مردم این شهر که درصن زیادی از
آنان نیز عرب زبان بودنن ،مواجه شن(قزوینی.)138 :1370 ،

نتیجهگیری
در این پژوهش ،رابطه انقالب و جنگ را نه تنها به عنوان موضوع بلکه در قالب نظریه
انقالب و جنگ و با این فرض که بزن از وقوع انقالب احتمال وقوع جنگ و نزاع بینالمللی
اجتناب ناپذیر است ،مورد بررسی قرار گرفته به عبارت دیگر ،جنگ را میتوان به مثابه
پیامن انقالب قلمناد کرد ،بهطوری که انقالب نزاع میلحانه را سرعت میبخشن .بنین
ترتیب ،از میان ده انقالب بزرگ که پیامنشان به نحوی جنگ بینالمللی بود ،ی

مورد

که انقالب ایران باشن را ،موضوع این پژوهش و به عنوان متغیر میتقل ،در وقوع جنگ
ایران و عراق لحاظ کردیم .بر اساس «نظریه انقالب و جنگ» استیفن والت« ،انتشار امواج
انقالبی» کاتز« ،ضن انقالب» فرد هالینی« ،انقالبهای اجتماعی» اسکاچ پل و در آ ر،
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«نظریه توازن قنرت» والتراس ،ی

الگوی نظری پیشنهاد داده ،که چهار فرضیه :برهم

وردن نظم سیاسی منطقه ،ظهور اینئولوژی جنین انقالبی ،فزالیتهای ضن انقالب و
سرانجام ،شکل گیری ابهامات در روابط بین الملل را ،به عنوان عوامل تأثیرگذار در وقوع
جنگ ایران و عراق ،در نظر گرفته ،که شواهن و منارک موجود در اسناد مورد مطالزه،
منل نظری تحقیق را مورد تأیین دانیته بنین مزنی که ،بزن از پیروزی انقالب در ایران ،نظم
سیاسی سابق در منطقه از هم پاشینه و رقابت جنینی برای تیلط بر لیج فارس میان
کشورهای رقیب شکل گرفته و همچنین ،شاهن ناآرامیهایی در کشورهای منطقه و
به صوص کشور عراق ،تحت تأثیر اینئولوژی انقالب اسالمی بوده .بزالوه ،بیثباتی و
هرج و مرج درون مرزهای دا لی ایران در نتیجۀ فزالیتهای ضن انقالب ،و ارزیابیهای
نادرست عراقیها از ایران در صورت وقوع جنگ ،سرانجام فرصتی برای عراق به وجود
آورد تا جنگ علیه ایران را آغاز کنن.
به عبارت دیگر ،جنگ میان ایران و عراق ،جنگ میان دو کشور همیایه و رقیب در
منطقه لیج فارس بوده که اوضاع دا لی آنها در پی انقالب در ایران ،دستخوش بیثباتی
و هرج و مرج شنه ،که با شروع از طر

عراق ،که در موضع برتر از لحاظ نظامی و تأیین

بین المللی بر ضن ایران به اطر میائلی ماننن اشغال سفارت آمریکا بود ،به وقوع پیوست.
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بس ،تهران :انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 )8درویشی سه ثالنی ،فرهاد ( .)1385پرسشها و پاسخها (جنگ ایران و عراق) ،تهران:
انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،چاپ ششم.
 )9سپاه پاسداران انقالب اسالمی ( .)1359ریشههای تهاجم( ،علل و زمینههای شروع
جنگ)  ،به کوشش فرهاد درویشی و گروه نویسندگان ،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات
جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
 )10سالمی ،حسن ( .)1376علل به وجود آورندة جنگ عراق علیه ایران ،تهران :تدوین
دفتر بررسیهای سیاسی انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی و نظام بینالملل.
 )11فرهیخته ،شمس الدین ( .)1377واژهها و اصطالحات سیاسی-حقوقی ،تهران :انتشارات
زرین.
 )12قاسمی ،فرهاد ( .)1389اصول روابط بینالملل ،تهران :نشر میزان.
 )13قزوینی ،محمدرضا ( .)1370ادعاهای عراق بر عهدنامه  1975الجزایر از انعقاد آن تا
سال  ،1980پایاننامة کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران.
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 )14کاتز ،مارک ( .)1385انتشار امواج انقالبی ،مطالعاتی نظری ،تطبیقی و تاریخی در باب
انقالبها ،ویراستار جک گلدستون ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :نشر کویر.
 )15موسوی ،سید مسعود (« .)1382نقش توسعهطلبی ارضی رژیم بعث در وقوع جنگ ایران و
عراق» ،فصلنامة نگین ،شماره .5
 )16نشریه خلق مسلمان ،یکشنبه  1مهر  ،1358شماره .7
 )17نیویورک تایمز ،ماروین هاو ،بصره18/2/1980-1358/11/29 :
 )18واشنگتن پست ،جاناتان سی.رانول11/4/1980-1359/1/22 ،
 )19واشنگتن پست ،رونالدایوانز ،روبرت نواک ،بغداد24/12/1979-1358/10/3 ،
 )20والت ،استیفن ( .)1385رابطه جنگ و انقالب :مطالعاتی نظری ،تطبیقی و تاریخی در
باب انقالبها ،ویراستار جک گلدستون ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :نشر کویر.
 )21هیرو ،دلیپ ( .)1386ایران در حکومت روحانیون ،با ترجمه محمدجواد یعقوبی ،تهران:
مرکز بازشناسی اسالم و ایران (انتشارات باز).
 )22هالیدی ،فرد ( .)1385ضد انقالب ،مطالعاتی نظری ،تطبیقی و تاریخی در باب انقالبها،
ویراستار جک گلدستون ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :نشر کویر.
 )23هانتینگتون ،ساموئل ( .)1375سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ،ترجمه
محسن ثالثی ،تهران :نشر نی.

