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 چکیده
عرب ای و رهبری جهان  حسین برای کسب هژمونی منطقه رهبری صدام باگزاره خواست و تالش عراق 

 عراق و ایران جنگ علل درباره گرفتهصورت تحقیقات بیشتر در عنوان یکی از علل تهاجم عراق به ایران به
دچار ابهام است.  ،شود شکلی که در تحقیقات جنگ ایران و عراق بیان می مطرح شده است. این گزاره به

و جهان  فارس خلیج در منطقه عبارت دیگر، رابطه صریح و منطقی بین خواست عراق برای تحقق رهبری به
افروزی را برای تحقق برتری خود در  جز جنگ به ،های دیگری شود. چرا عراق راه عرب و جنگ برقرار نمی

پذیر  آمیز امکان مسالمت راهجهان عرب انتخاب نکرد؟ آیا تحقق رهبری صدام در جهان عرب از و  منطقه
هایی پاسخ دهد و گزاره  تواند به چنین پرسش وبی میخ نبود؟ چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به

حاضر تالش کرده  مقالهخواست عراق برای برتری در منطقه و جهان عرب را از ابهام کنونی خارج کند. 
است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست 

های مختلف  )شناسایی حداقلی( و الیه المللی شدن حق حیات در عرصه بین یابد. کشورها برای شناسایی
کنند. بنابراین در نوشتار حاضر  می)شناسایی حداکثری( تالش و مبارزه  هویتی خود ازجمله منزلت

یعنی  ؛شدن منزلت مورد نظر خود شود که چگونه مبارزه و تالش عراق برای شناسایی توضیح داده می
خود گرفت و شرایط منجر  باری به فارس و جهان عرب، وضعیت خشونت منزلت قدرت برتر در منطقه خلیج

  به جنگ را ایجاد کرد.

 واژگان کلیدی
 الملل، مبارزه برای شناسایی، شناسایی حداقلی، شناسایی حداکثری، منزلت نظریه روابط بین عراق، -جنگ ایران

                                                                                                                                        
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، آموخته دوره دکتری تخصصی روابط بین دانش ∗

                                        Email: aravanbod@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  واحد علوم و تحقیقات،

دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، الملل، استاد،گروه علوم سیاسی و روابط بین** 

                                                                        Email: s_a_ghavam@hotmail.com(نویسنده مسئول) تهران، ایران



 شناسایی برای مبارزه علّی نقش بر ملیأت:  ایران علیه عراق جنگ تبیین  170

 

 جستارگشایی
 ،جنگ یافتن علل کند. خودنمایی میالملل  شونده در سیاست بین ای تکرار عنوان پدیده به جنگ

الملل در ابتدای قرن بیستم بود. محققان و اندیشمندان  روابط بین رشتهل تأسیس ییکی از دال

تالش در جهت تبیین  واقع به .اند تا جنگ را توضیح دهند های مختلف تالش کرده از رشته

 یزتاریخ جنگ پلوپونعنوان  با یدتوسیدای دیرینه دارد و به اثر  جنگ و یافتن علل آن، پیشینه

  .(Small & Singer, 1970:146) گردد می بین آتن و اسپارت باز

 ،وسیله جنگ وفصل اختالفات به بشر اعصار و قرونی را تجربه کرده است که در آنها حل

افروزی فراهم  که منابع و امکانات الزم برای جنگ شد و هنگامی طبیعی محسوب می امری کامالً

 ها دولتاین بود که  بر فرض در گذشته اگرچه نمود. ناپذیر می وقوع جنگ امری اجتناب آمد، می

وقوع جنگ  اما ،شوند ی دیگر وارد جنگ میها دولتبرای کسب سود یا دفاع از خود در برابر 

 جنگ در بارهپردازی در  عرصۀ تحقیقی متفاوتی را رقم زد و نظریه ،1914جهانی اول در سال 

فقدان سودمندی و  با وجودجنگ  راشکل گرفت که چ پرسشقرن بیستم در پاسخ به این 

 دهد؟ آسیب آن روی می

دنبال راهی برای  به ،اندیشمندان پس از وقوع این جنگ که به جنگ بزرگ مشهور شد

عنوان آرمانگرایان شناخته  باالمللی بشر بودند. اندیشمندانی که بعدها  محو جنگ از حیات بین

ترین و  تمام انرژی خود را مصروف یافتن چنین راهی کردند. از میان مهم ،شدند

هماهنگی با کید بر عدم سودمندی جنگ و أتوان به ت های آنان می برانگیزترین توصیه بحث

جنگ را  گروه دیگری از محققان که اما .(Carr,1939: 22-62) ها اشاره کرد منافع میان ملت

دند علل وقوع کرتالش  نداشتند، آنو چندان امیدی به امکان محو تند دانس ناپذیر می اجتناب

المللی یا  ، آنارشی سیستم بینذات شریرآن را توضیح دهند و تقصیر را به گردن عواملی مانند 

 دار و بورژوازی درون آن انداختند. ی سرمایهها دولتوجود 

گر در پژوهششود تا درک و تبیینی تازه از علل جنگ ارائه شود.   در نوشتار حاضر تالش می

الملل  بین این راستا از مفهوم شناسایی که از فلسفه و نظریه اجتماعی وارد مطالعات رشته روابط

 ها دولتویژه  به ،المللی گیرد. در این بافت معنایی، بازیگران عرصه بین بهره می ،شده است

جمله منزلت از سوی  های مختلف هویتی خود از ق حیات و الیهخواهان شناسایی و پذیرش ح

عنوان  با ها دولتکنند. این خواست و تالش  دیگران هستند و برای کسب احترام تالش می

صورت  شود. شناسایی حق حیات و منزلت ممکن است به مطرح می مبارزه برای شناسایی
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در ادامه  ،خصوص خود بگیرد. در این باری به آمیز محقق شود یا اینکه صورت خشونت مسالمت

حاضر این است که اگر مبارزه برای  مقالهتوضیحاتی آورده شده است. فرضیه ابتدایی  مقاله

آنگاه ممکن است شرایط مساعدی برای وقوع  ،خود بگیرد باری به وضعیت خشونت ،شناسایی

به رابطه علّی میان مبارزه برای شناسایی و جنگ توجه  مقالهدر این  ،جنگ ایجاد شود. بنابراین

 شود. می

دولتی در منطقه خاورمیانه و همچنین  متعدد بین های جنگوقوع  با وجود ؛از سوی دیگر

ستم بود، در قرن بی های جنگساله که یکی از خونبارترین  تجربه ایران در جنگ تحمیلی هشت

های چندانی درخصوص  پژوهشالملل در ایران،  روابط بینمقایسه با دیگر خطوط پژوهشی 

تبیین جنگ توسط محققان ایرانی صورت نگرفته است و موضوع تبیین جنگ در ادبیات 

حاضر در زمره آثار معدود  مقالهالملل در ایران در حاشیه است. بنابراین  تحقیقی روابط بین

موضوع تبیین جنگ متمرکز گیرد که بر  الملل قرار می تحقیقی در ادبیات فارسی روابط بین

به شناخت بهتری از  ،است و تالش کرده با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی

، فرضیه اصلی نوشتار حاضر این است باالتهاجم عراق به ایران دست یابد. با عنایت به مباحث 

و شرایط منجر به خود گرفت  باری به که مبارزه و تالش عراق برای شناسایی، وضعیت خشونت

  جنگ را ایجاد کرد.

ین جنگ به امر شناسایی حق حیات و شناسایی منزلت یدر تب مقالهاین به اینکه  توجهبا 

انگارانه   های مختلف هویتی معطوف است و بنابراین بر مبانی نظری سازه مثابه تبلور الیه به

انگاری در  است که نظریه سازهاستوار است، در بخش ابتدایی مقاله به این موضوع توجه شده 

ان تششدن حق حیات و منزل برای شناخته ها دولتتبیین جنگ تا چه حد به عامل خواست 

طور مشخص به نقش علّی مبارزه برای شناسایی در تبیین جنگ  توجه کرده است. بخش دوم به

ایران، با  اختصاص یافته است. در بخش سوم با مروری گذرا بر ادبیات تحقیق جنگ عراق علیه

به تبیین این جنگ پرداخته شده است. در انتها نیز  ،استفاده از چارچوب مبارزه برای شناسایی

 نوشتار عرضه شده است.  پژوهشی های یافته

ه در نگاه تبیینی نظری ها دولتشناسایی حق حیات و منزلت  .1

 نسبت به جنگ انگاری سازه
 اونف،کراتوکویلالملل مطرح شده است.  روابط بین انگاری در تاکنون چهار نسخه از نظریه سازه

در آثار خود  ،الملل هستند انگاری در سیاست بین سازه نخستکه واضعان سه نسخه  ونتو 
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 نظریه عنوان بادر کتاب خود  ریچارد ند لیبواما  ،توجه ندارندطور مشخص به علل جنگ  به

به  که الملل را ارائه کرده انگاری در روابط بین ای تازه از سازه نسخه ،الملل بین روابط فرهنگی

عنایتی ویژه داشته و در کتاب بعدی خود  ها دولتمبحث علل جنگ از منظر ساختار انگیزشی 

 او انگارانه از جنگ ارائه کرده است. طور مشخص تبیینی سازه به جنگند می ها دولتچرا عنوان  با

دنبال  )به1میل یا شهوتیعنی  ؛های انسانی هبه انگیز الملل بین روابط فرهنگی در نظریه

دنبال  )به5عقل بودن(، 4منزلت و 3دنبال افتخار یا به بیان بهتر تحقق اراده )به 2بودن(، اراده منافع

. (Lebow,2008: 60-93) توجه دارد 6عنوان هراس با( و انگیزه چهارم باالکردن دو انگیزه  کنترل

 که به منافع مادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم گرایی، واقعهایی مانند  در مقابل نظریه بویل

جهان المللی در   کید کرده است. بازیگران بینأبر انگیزه تحقق اراده ت ،و امنیت توجه دارند ثروت

های  دنبال دستیابی به عزت نفس هستند تا از جانب گروه مبتنی بر انگیزه تحقق اراده به 7مثالی

مورد پذیرش قرار  لتشان ده و منزمورد احترام واقع ش ،شوند مهم تلقی میمرجع و بازیگرانی که 

به انگیزه آغازگران  ؟جنگند می ها دولتچرا او بر اساس همین ساختار انگیزشی در کتاب  گیرد.

کند که تالش برای  اند. او اشاره می جنگ توجه کرده تا تعیین کند که چرا به زور متوسل شده

الملل بوده است و  ندر سیاست بی ها دولتخارجی  انگیزه غالب سیاست ،کسب افتخار و منزلت

ترین گزاره مرتبط با  که مهم کند علت جنگ مطرح می بارهدر  هایی را  گزاره ،بر همین مبنا

عنوان  دنبال شناسایی به در حال خیزشی که به های قدرت» :شرح استاین شناسایی منزلت به 

عنوان هژمون هستند،  بزرگی که به دنبال شناسایی به های قدرتبزرگ و  های قدرت

 (.Lebow, 2010: 92) «هستند ها دولتترین  تهاجمی

به  کند. او صرفاً آزمون می 1648-2008های  هایی مربوط به سال بو این گزاره را با دادهیل

بزرگ هستند و نتیجه گرفته است  های قدرت ،کم یک طرف آنها ی توجه دارد که دستهای جنگ

جهان لیبو در  دهد. های جنگ را تشکیل می درصد انگیزه 58 ،که تالش برای کسب منزلت

کند، دستیابی به افتخار، شکوه و منزلت را  که براساس انگیزه تحقق اراده تصویر می مثالی

 ،کند ای را اثبات می خوبی وجود چنین انگیزه داند. او به برنده سیاست می ترین عامل پیش مهم

های متفاوتی از یونان باستان تا دوران  کند و مثال اما سازوکاری برای تحقق آن تعریف نمی

                                                                                                                                        
1. Appetite 

2. Spirit 

3. Honor 
4. Standing 

5. Reason 

6. Fear 
7. Ideal World 
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 لوییخصوص  عنوان مثال، او در کند. به می ارائهیکم را  و رنسانس و شرایط کنونی در قرن بیست

یکم به  و در قرن بیست بوشدبلیو  جورجخصوص  های شکوهمند و در به ساختن کاخ چهاردهم

تحقق  بارهشده در ارائههای  عبارت دیگر، ارتباط منطقی میان مثال کند. به افروزی اشاره می جنگ

 شود. افتخار، شکوه و منزلت در قرون مختلف برقرار نمی

دارد که شناسایی درون گروه  درستی بیان می الملل به او در نظریه فرهنگی روابط بین

داند  می جدا از فرایند شناسایی طور کامل بهبحث خود را  ،همین نکته بیانبا پذیرد و  صورت می

و مدعی است که نظرات خود را بر اساس اندیشه فالسفه یونان باستان بنا کرده است. اما 

شود که پیوند عمیقی میان اندیشه او و چارچوب تحلیلی مبارزه  استلزامات بحث او سبب می

ترین گزاره خود در  شود که در مهم شود. همین پیوند عمیق سبب میبرای شناسایی برقرار 

عنوان قدرت بزرگ و  برای شناسایی به ها دولتبه خواست  «؟جنگند می ها دولتچرا »کتاب 

هژمون توجه کند. گزاره او مبتنی بر این مفروض است که پیروزی در جنگ به دستیابی به 

ای از  انگارانه لیبو برداشت ساده ،شود. با این حال ر میالمللی منج منزلت مورد نظر در عرصه بین

 های قدرت» د:کن برای شناسایی منزلت قدرت بزرگ یا هژمون دارد. او بیان می ها دولتخواست 

از منزلت خود راضی  ،شوند عنوان قدرت برتر شناسایی میبزرگ حتی در وضعیتی که به

نیستند. رهبران آنها در نتیجه غرورشان خواهان هژمونی هستند و برای دستیابی به آن 

، لویی چهاردهم و در اسپانیاهای این قضیه شامل فیلیپ دوم  کنند. نمونه افروزی می جنگ

 ,Lebow) «آلمان نازی و ایاالت متحده پس از پایان جنگ سرد استرهبران ، در فرانسهناپلئون 

2010: 92).  

طور  جویی و به انگارانه خود از جنگ به منزلت  ترتیب هرچند لیبو در تحلیل سازه بدین

اما سازوکاری برای این موضوع تعریف نکرده و  ،ضمنی به اهمیت شناسایی منزلت توجه دارد

بزرگ محدود کرده است. در ادامه، چارچوب تبیینی  های قدرتهمچنین تبیین خود را به 

های مختلف  برای شناسایی الیه ها دولترابطه علّی میان خواست  که مقالهانگارانه  سازه

 شود.  بررسی می ،کند هویتشان و پیدایش شرایط منجر به جنگ را برقرار می

 . مبارزه برای شناسایی2
عاریت گرفته شده است  ز فلسفه و نظریه اجتماعی بهمفهوم شناسایی ا ،گونه که اشاره شد همان

المللی به دولت  شناسایی حقوقی در سطح بین و با شناسایی در بافت حقوقی متفاوت است.

دهد و به اشکال گوناگونی مانند شناسایی صریح یا ضمنی فردی یا  المللی می شخصیت بین
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از فرد انسان آغاز  پژوهشاین  پذیرد. شناسایی در بافت معنایی مدنظر اجتماعی صورت می

شدن از  یعنی آگاه ،شدن دارد و برای رسیدن به خودآگاهی شود؛ انسان تمایل به شناخته می

 .(Fukuyama,1992: 146) عنوان یک انسان باید توسط دیگران مورد شناسایی قرار گیرد خود به

 شناسایی حق حیات صورت دو سطح نیاز برای المللی را به نیاز به شناسایی در سطح بین

)شناسایی  های خاص ازجمله منزلت/جایگاه ویژگی  )شناسایی حداقلی( و نیاز به شناسایی

 .(Wendt, 2003: 511-512) اند حداکثری( تعریف کرده

ارتباط تنگاتنگ آن با  گونه به شناسایی حداقلی دارند که بر نگاهی طیف ،نویسندگان

سمت طرف  دستیابی به حق حیات قرار دارد و هرچه به ،در یک سر طیف امنیت استوار است.

و شناسایی حداقلی با درجه باالتری  یافته ءوضعیت امنیتی دولت ارتقا ،دیگر طیف برویم

برای  ها دولتتالش  بر عمدتاً ،شود. در بحث مبارزه برای شناسایی حداکثری نیز برآورده می

های مختلف  دربرگیرنده و نمود الیه  شود که کید میأشدن منزلت مورد نظرشان ت شناخته

 هویتی دولت است. 

)قوام و  شده بیانپیش از این، سازوکاری برای چگونگی وقوع مبارزه برای شناسایی 

میان  رابطه وشود  می ارائهای از آن  که در اینجا خالصه (20-26 :1390بد،  روان

در تحقیق مذکور از نظریه هویت  .شود بارشدن مبارزه برای شناسایی و جنگ تعریف می خشونت

برای توضیح  ( صرفاLarson and Shevchenko, 2010ً) الرسون و شفچنکو اجتماعی که توسط

توضیح کلیت وقوع مبارزه برای به منظور  ،جویی استفاده شده بود چگونگی وقوع منزلت

 برای اجتماعی های روهگ تالش یگچگون به ،اجتماعی هویت نظریه شناسایی استفاده شد. در

 های روهگ در عضویت از را خود هویت از بخشی . افرادشود می اشاره متمایز هویت به دستیابی

 که مرجع روهگ با را خود روهگ دستاوردهای و ها کیفیت و کنند می اخذ مرجع اجتماعی

 روهگ سوی از شناسایی به میل ،ترتیب بدین .کنند می مقایسه ،دارد برتر کمی یا برابر وضعیتی

 سازوکار سه ،نظریه این در .است اجتماعی هویت نظریه کانون در برتر یا برابر موقعیت دارای

 و 9اجتماعی رقابت ،8اجتماعی تحرک :است شده تعریف جایگاه/منزلت به دستیابی برای

10اجتماعی خالقیت
 (Larson and Shevchenko, 2010: 70-74). 

 المللی وجود داشته باشد، باالتر در سیستم بیندر شرایطی که گروه مرجعی با منزلت 

دنبال پذیرش از سوی  کم به دنبال عضویت در آن گروه یا دست المللی ممکن است به بازیگر بین

                                                                                                                                        
8. Social Mobility 

9. Social Competition 
10. Social Creativity 
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 :Larson and Shevchenko, 2010)شود یاد می تحرک اجتماعیعنوان  باآن باشد. از این اقدام 

ها و هنجارهای گروه مرجع  خود را با ارزشکند  بازیگر تالش می ،درچنین وضعیتی . (71-72

سیس در تالش برای پیوستن به سازمان ملل متحد أت ی تازهها دولتعنوان مثال،  وفق دهد. به

کنند؛ این اقدام که متضمن  المللی تلقی می مثابه ورود به جامعه بین هستند و این عضویت را به

در حیطه مبارزه برای شناسایی  ،تهای گروه مرجع اس سیس از ارزشأت پیروی دولت تازه

کشورهایی مانند هند و برزیل که در جستجوی منزلت  ،گیرد. از سوی دیگر حداقلی قرار می

یعنی شورای امنیت  ؛ها و هنجارهای مدنظر گروه مرجع در راستای ارزش ،قدرت بزرگ هستند

افزایش داده و آنها را  م خود رائتا تعداد اعضای دا آوردهکنند و به این شورا فشار  رفتار می

عنوان قدرت بزرگ و  شدن به م بپذیرد. خواست هند و برزیل برای پذیرفتهئعنوان عضو دا به

 گیرد. م در شورای امنیت در حیطه مبارزه برای شناسایی حداکثری قرار میئکسب عضویت دا

نداند و یا پذیر  امکان را مسلط های المللی پیوستن به گروه در شرایطی که بازیگر بین

به  ،(Larson and Shevchenko, 2010: 72) نکند تلقی باثبات یا را مشروع برتر گروه موقعیت

برانگیزی مانند مسابقه تسلیحاتی، نمایش نظامی و مداخله نظامی  زا و مناقشه رفتارهای تنش

این  به منزلت مورد نظر خود دست پیدا کند. از حق حیاتش پذیرفته شود یا آورد تا روی می

توان در رفتار  را می راهبرد های بارز اتخاذ این شود. مثال یاد می قابت اجتماعیرعنوان  بااقدام 

 ،در راستای رقابت اجتماعی ها دولتاقدامات  آلمان پیش از دو جنگ جهانی مشاهده کرد.

عنوان  کننده تنش نیست. به گیرند که گاهی اوقات تولید ها را هدف می سازی توانایی برجسته

هایی است که ماهیتی نمادین دارند  جمله توانایی های فضایی و اعزام انسان به فضا از طرحمثال، 

که  آورند. اما هنگامی های فنی و علمی خود به آن روی می دادن توانایی برای نشان ها دولتو 

نمایش نظامی شود، ماهیت مسابقه تسلیحاتی و  ها وارد عرصه نظامی می سازی توانایی برجسته

های  جمله توانایی ن ناوهای هواپیمابر ازشتگیرد. دا خود می گرفتن از دیگران به با هدف سبقت

اکنون چین از عزم خود برای ساخت ناو  بزرگ است؛ هم های قدرتنمادین در عرصه منزلت 

در عرصه کشیدن برتری خود  رخ  ایاالت متحده برای به ،هواپیمابر خبرداده است. در نقطه مقابل

هواپیماهای  ،کید دارد. در شرایط کنونیأت 11سازی های پنهان نظامی بر فناوری و توانایی

نماد برتری ایاالت متحده هستند و حتی  ،جنگنده و بدون سرنشین برخوردار از این فناوری

 فناوری خبر داده است. این هایی با امریکا از برنامه ساخت کشتی اخیراً

                                                                                                                                        
11. Stealth  
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 شود که عنوان گزینه مطلوب مطرح می هنگامی به ،یعنی خالقیت اجتماعی ؛سوم راهبرد

 ,Larson and Shevchenko)شود تلقی باثبات یا مشروع مراتب موجود، جایگاه بازیگران و سلسله

کنند که تعریف یا چهره جدیدی از خود ارائه  بازیگران سعی میدر این راهبرد،  (74 :2010

بخشند. باید  ءمقبولیت یا مشروعیت این تعریف یا چهره، منزلت خود را ارتقا راهو از  ردهک

به پذیرش و شناسایی آن از سوی دیگران بستگی دارد.  راهبردکید کرد که موفقیت این أت

کنند تا خود را حامی دموکراسی و حقوق  تالش می ها دولتعنوان مثال، امرزه شمار زیادی از  به

 بشر معرفی کنند.

تر آنها  در جهت درک بهتر و تحلیل دقیق ها صرفاً راهبردد توجه داشت که تفکیک این بای

ها را در موضوعات مختلف راهبردهایی از این  توان نشانه صورت گرفته است. در جهان واقعی می

تری  حضور پررنگ راهبردممکن است یک  ،حال هماناما در  ،مشاهده کرد ها دولتدر رفتار 

توان  می ،در چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی باالداشته باشد. با قراردادن سازوکارهای 

تعریف و چهره جدیدی که  ارائها بگفت که عضویت در گروه مرجع و پذیرش از سوی آن 

 آمیز ی مسالمتمعنای شناسای دهد به المللی را افزایش می مقبولیت و مشروعیت در عرصه بین

آمیز  صورت مسالمت به دهد که شناسایی اعی نشان میرفتارهای حاکی از رقابت اجتم اما ،است

که اگر  توانیوجود دارد.  شدن مبارزه برای شناسایی بار  خشونت توان و ظرفیتصورت نگرفته و 

رده و علت منجر به جنگ را ایجاد ک تواند شرایط می ،های نظامی فعلیت پیدا کند در تنش

 شد.زیربنایی جنگ با

ادبیات تحقیق  نگاهی به خواست شناسایی حق حیات و منزلت در .3

 جنگ عراق علیه ایران
عامل تالش عراق برای کسب هژمونی یا  ،حمله عراق به ایران پیرامونگرفته  در تحقیقات صورت

 ،برتری در منطقه و دستیابی به رهبری جهان عرب در کنار عوامل دیگر مورد اشاره محققان

 حضور چشمگیری دارد.

در توضیح حمله عراق به ایران در کنار اشاره به عواملی مانند  12آنتونی کوردسمن

اختالفات تاریخی میان دو کشور، تقابل میان عرب و ایرانی و عوامل جغرافیایی مانند اختالف بر 

رتری خود در ، معتقد است عراق ضعف ایران ناشی از انقالب را فرصتی برای اثبات باروندرودسر 

نیز در بررسی جنگ عراق علیه  گراهام فولر(. Cordesman, 1990: 5-3) دانست فارس می خلیج

                                                                                                                                        
12. Anthony Cordesman 
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 داند ثر میؤای را در پیدایش تقابل میان دو کشور م ایران، تالش برای کسب رهبری منطقه

 (.48-58: 1376 )فولر،

رچند معتقدند ه حسین حسینیو  منوچهر محمدی ،از میان محققان ایرانی داخل کشور

اما عامل  ،های امریکا نقش بسیار پررنگی در تشویق عراق برای شروع جنگ داشته است سیاست

اند. منوچهر محمدی در توضیح علل جنگ  خواست عراق برای کسب برتری را نیز درنظر گرفته

 خارجی توجه کرده و معتقد نظریه سیاست در پیش جیمز روزنابه متغیرهای مورد نظر  تحمیلی

، عوامل صدامالملل، شخصیت  سیستم بین متغیرهایباید به  ،است که برای تبیین شروع جنگ

به  ،صدام حسینتوجه داشت. او در مورد شخصیت  نقش نهایتدر راتیک، متغیر اجتماعی وبروک

عنوان ژاندارم منطقه و جبران  برای دستیابی به رهبری جهان عرب، ایفای نقش به وی تالش

حسین حسینی به عواملی  .(1372محمدی،اشاره کرده است ) 1975رارداد حقارت امضای ق

، رهبری منطقه و جهان عرب، رقابت ایدئولوژیک، تصرف 1975مانند جبران حقارت قرارداد 

، )حسینی خیز خوزستان و جلوگیری از وقوع انقالب اسالمی در عراق اشاره دارد مناطق نفت

علت اصلی را در منافع و  ،نیز در بررسی خود از جنگ ایران و عراق محمد درودیان .(32 :1378

خطر  بزرگ را به های قدرتانقالب اسالمی منافع »کند:  بزرگ جستجو می های قدرتعملکرد 

ی منطقه در معرض تهدید قرار گرفتند. اوضاع داخلی ایران فرصت مناسبی را ها دولتانداخت و 

های امریکا به جمهوری اسالمی ایران  ان ابزار و عامل سیاستعنو در اختیار عراق گذاشت تا به

 .(284 :1382 )درودیان، «تجاوز کند

 روابط های هطور مستقیم به نظری به ،برخی محققان ایرانی در تبیین حمله عراق به ایران

گرایی را بهترین نظریه برای تبیین نقش  نوواقع ،حمید صالحیاند.  الملل رجوع کرده بین 

صدور فیزیکی  ،طور ضمنی داند. او به ها در شروع و تداوم جنگ عراق علیه ایران می ابرقدرت

پذیرد و به هراس اتحاد شوروی و امریکا از صدور انقالب ایران به عراق  انقالب توسط ایران را می

ا توانست توازن قدرت در خاورمیانه ر کند که می دو کشور با اکثریت شیعه اشاره می اتحادو 

تغییر دهد؛ بنابراین، او معتقد است ایاالت متحده و شوروی تمایل داشتند عراق جنگی را علیه 

هایی از توطئه دو  بارقه ،(. در تبیین صالحی139-148 :1390)صالحی، راه اندازد ایران به

دو ابرقدرت برای  نداشتن اما نگرش او نسبت به تمایل ،خورد چشم می ابرقدرت علیه ایران به

در  علی مسعودی حیدرپیروزی یکی از طرفین در جنگ با شواهد موجود همخوانی دارد.  عدم

انگاری بر مقوله هویت متمرکز است. او معتقد است رژیم  تبیین جنگ با استفاده از نظریه سازه

نگرانی احساس  ،عراق نسبت به تهدید ناشی از رادیکالیسم ایران و هویت شیعی حاکم بر آن
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مثابه فروپاشی نظام معنایی حاکم بر  های انقالب به داخل عراق را به کرد و امکان تسری ایده می

 گرایی ملی رهبری(. او خواست عراق برای دستیابی به 15 :1388 )مسعودی، دانست عراق می

 دانست.  ثر میؤرا نیز در حمله عراق به ایران م عربی

اره خواست صدام برای کسب برتری در منطقه و رهبری گز ،شود گونه که مالحظه می همان

ها  اما این گزاره به شکلی که در این تبیین ،است شده تکرار باالهای  جهان عرب در بیشتر تبیین

دچار ابهام است. به عبارت دیگر، رابطه صریح و منطقی بین این خواست و جنگ  ،شود بیان می

های دیگری را برای تحقق برتری خود در جهان عرب انتخاب  شود. چرا صدام راه برقرار نمی

پذیر نبود؟ چارچوب  آمیز امکان مسالمت های راهنکرد؟ آیا تحقق رهبری صدام در جهان عرب از 

هایی پاسخ دهد و گزاره  تواند به چنین پرسش خوبی می به ،تحلیلی مبارزه برای شناسایی

 جهان عرب را از ابهام کنونی خارج کند.  خواست صدام و عراق برای برتری در منطقه و

 شناسایی مبارزه برای از منظر تجاوز عراق علیه ایران تبیین .4

 . شناسایی حداقلی4-1

شود این  خصوص جنگ عراق علیه ایران مطرح می که از منظر شناسایی حداقلی در پرسشی

از سوی دولت  تأسیس تازهحکومتی رژیم یا عنوان  آیا نظام جمهوری اسالمی ایران به ؛است که

عراق مورد شناسایی قرار نگرفت و آیا حکومت جمهوری اسالمی تمایلی به شناسایی دولت 

عراق و رژیم بعثی حاکم بر آن نداشت تا وضعیتی حاکی از عدم شناسایی یا شناسایی ناقص 

حاکی از  ؟ اقداماتکندشرایط احتمالی منجر به جنگ را ایجاد  ،د و با ایجاد ناامنییپدید آ

دهد که هم جمهوری اسالمی و هم  نشان می ،شناسایی رسمی که بین دو کشور صورت گرفت

 ،البکر احمد حسنرژیم بعثی عراق نیازهای شناسایی حداقلی یکدیگر را برآورده کردند. 

را تبریک گفت و وزیرخارجه  اهلل خمینی آیت رهبری 1979جمهور وقت عراق در آوریل  رئیس

عنوان همسایه ایران  ت به همکاری دو کشور در آینده ابراز امیدواری کرد. عراق بهعراق نیز نسب

به  تأسیس جمهوری اسالمی در ایران رایکی از نخستین کشورهایی بود که حکومت تازه 

خمینی  امامکه در زمان تبعید  ییمحمود دعا سید ،1358رسمیت شناخت و ایران نیز در سال 

عنوان سفیر به عراق اعزام کرد. بنابراین باید اذعان  دولت عراق بود را بهرابط ایشان با  ،در عراق

المللی  رژیم ایران و عراق بر اساس هنجارهای جامعه بین که شناسایی متقابل میان دوداشت 

باید اظهار  ،المللی نیز صورت گرفت و در زمینه ورود جمهوری اسالمی ایران به جامعه بین

داشت که نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در کرسی ایران در سازمان ملل متحد حضور 
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کم از جانب کلیت جامعه  دست ،ی اسالمی ایرانیافتند. نیازهای شناسایی حداقلی جمهور

اما ادراک و برداشت کشورهای عربی  ،برآورده شد آمیز مسالمت طور المللی و عراق به بین

ی ایران سبب شد تا نسبت به وضعیت شناسایی حداقلی مهای اعال برخی سیاست همسایه از

 احساس ناامنی کنند. ،خود

میان دو  یها تنش تحوالت داخلی در ایران،خارجی و  گیری ایران انقالبی در سیاست جهت

مبانی حاکم بر  کشور و تمایالت تجدیدنظرطلبانه رژیم بعثی عراق را تشدید کرد.

شکنی و واسازی نظم و وضع موجود جهانی  شالودهایران انقالبی عبارت بودند از: خارجی  سیاست

اتخاذ ، صدور انقالب، ملت -جای دولت جایگزینی واحد امت به، و ایجاد نظم جهانی اسالمی

راندن مالحظات اقتصادی در  حاشیه به، سیاست موازنه منفی در مقابل دو ابرقدرت غرب و شرق

جویانه )تاجیک و دهقانی فیروزآبادی،  خارجی مواجهه سیاستو  جهانی انقالب، روابط خارجی

کشیدن نظم  چالش دنبال به به غربی شرقی، نه نه. جمهوری اسالمی ایران با شعار (65 :1382

بینانه نسبت به  آنها را از نگاه واقع ،وشوق انقالبی حاکم بر نیروها المللی حاکم بود و شور بین

برگیرنده اصول  کرد. با نگاهی به فصل دهم قانون اساسی ایران که در الملل دور سیاست بین

خارجی ایران در  سیاست رویکردتوان به تسلط آرمانگرایی بر  خارجی است، می مربوط به سیاست

ن در برابر ابرد. انقالب ایران با طرح مباحثی مانند حمایت از مستضعف ابتدای انقالب پی

طلب در  عنوان نیرویی تجدیدنظر برد و خود را به سؤالزرگ را زیر ب های قدرتن، منافع امستکبر

ماهیت  ،خصوص کشورهای همسایه ایران ای و جهانی مطرح کرد. چنین نگاهی در عرصه منطقه

واضع پیدا و پنهان جمهوری اسالمی از تمایل برای سرنگونی م» :خود گرفت تری به افراطی

 (.28 :1378 )حسینی، «اسالمی حکایت داشتهای  های منطقه و استقرار حکومت رژیم

ترین و برترین  بدیهی ،ترین صدور انقالب را طبیعی راهبرداتخاذ  حبنظراناگرچه برخی صا

در اینجا از بحث در  ما .(69 :1382فیروزآبادی،  دانند )تاجیک و دهقانی گزینه در آن دوران می

که آیا جمهوری اسالمی  پیرامون اینای و همچنین از بحث  مورد صحت یا سقم چنین گزاره

کار  بیان صدور انقالب اکتفا کرد و یا ابزارهای خود را برای صدور فیزیکی انقالب به صرفاً به

لفظ و بیان  چند در هر راهبردکنیم. نکته اینجاست که اتخاذ این  مینظر  گرفت، صرف

در  کرد، ش را تضعیف میا همسایه های تشناسایی حداقلی میان ایران و دولخارجی،  سیاست

معنای ضمنی و نتیجه نهایی صدور انقالب سرنگونی ی عربی همسایه ایران ها دولتنظر سران 

. بیان خواست و تمایل بود های جمهوری اسالمی درون آنها های مستقر و استقرار رژیم رژیم

ای منطقه ه های شیعیان در منطقه همراه شد. همه دولت ایران برای صدور انقالب با شورش
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موجی از و  (67: 1380)رمضانی،کردند  از گسترش انقالب ایران احساس خطر می فارس خلیج

 1978-80های  در فاصله سال ،آرامی که عمدتاً در جوامع شیعی تمرکز یافته بود شورش و نا

 (.Ramazani,1986: 39-40) نوردید عودی را درسکشورهای کویت، بحرین و عربستان 

لشکرکشی  ،کید داشتند که منظور از صدور انقالبأایران در سخنان خود ت چند رهبران هر

اما با تقارن طرح شعار  ،های مخالف نیست به کشورهای منطقه و یا ارتباط سازمانی با گروه

احساس هراس  راهبردهای شیعیان در منطقه، اعراب نسبت به این  صدور انقالب و شورش

طور  به خواسته یا ناخواسته شعار صدور انقالبایی حداقلی، کردند. بنابراین از منظر شناس می

های حاکم در منطقه را تضعیف کرده و به  ها و حکومت ضمنی شناسایی حداقلی در سطح رژیم

توان تضعیف شناسایی حداقلی را  که آیا می خصوص این در زد. ناامنی اجتماعی آنان دامن می

ه ئدر ادامه توضیحاتی ارا ،توسط عراق دانستثر در شروع جنگ ؤعامل زیربنایی قطعی و م

 خواهد شد. 

 ای منزلت قدرت منطقه شناسایی حداکثری .4-2

این  ،شود خصوص جنگ عراق علیه ایران مطرح می که از منظر شناسایی حداکثری در پرسشی

ای شرایط  منطقه برتر است که آیا مبارزه عراق و ایران برای کسب شناسایی منزلت قدرت

نگاهی به محیط امنیتی  باید پرسشاحتمالی منجر به جنگ را ایجاد کرد؟ برای پاسخ به این 

 خاورمیانه داشته باشیم.

 ای رقابت بازیگران منطقه ؛فارس خلیج. خروج انگلستان از 4-2-1

گرایی در خاورمیانه و  ، گسترش ملی پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم برای دولت انگلستان

صورت سمبلیک و نمادین، دولت  برای کسب استقالل سیاسی، حتی به  ی منطقهها دولتتالش 

 فارس ترغیب کرده بود. خلیج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خروجکارگری بریتانیا را به 

آفرینی  منطقه برای نقش ایه قدرتهای  تالش سبب شد فارس خلیجانداز خروج بریتانیا از  چشم

قدرت پدید  کردن خأل پر تواند. کشورهایی در منطقه که نشدت بیشتری پیدا ک ،و اعمال نفوذ

کشورهای منطقه درپی ایفای نقش در  دیدند، در این مسیر گام برداشتند. آمده را در خود می

عربستان سعودی،  در سفر خود به 1951ایران در مارس شاه فارس بودند.  تأمین امنیت خلیج

ایران پس از  .(Badeeb, 1993: 145) انعقاد یک پیمان دفاعی بین دو کشور را مطرح ساخته بود

فارس، این منطقه را منطقه حیاتی  اعالم تصمیم انگلستان مبنی بر خروج نیروهایش از خلیج

طقه پر خود نامید و معتقد بود که خأل قدرت ایجادشده نباید توسط هیچ قدرت خارج از من
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وقتی انگلستان در » :وزیر هند گفت نخست ،خانم ایندیرا گاندیشود. شاه در مالقات خود با 

فارس خارج کند، ایران حضور بیگانگان را تحمل  ( نیروهایش را از خلیج1971) 1350سال 

 «نخواهد کرد و مسئولیت دفاع از منطقه باید برعهده کشورهای شمالی آن گذارده شود

سعودی با نزدیکی به ایاالت متحده و عراق با   ایران و عربستان .(333: 1377 ی،مهدو )هوشنگ

ای در  نزدیکی به اتحاد شوروی، قدرت نظامی و اقتصادی خود را افزایش دادند. آنها نقش عمده

خارجی این سه کشور، ویژگی بلندپروازانه و  مسائل امنیتی برای خود قائل شدند و سیاست

  .(Gause, 2004: 246) خود گرفت ای به طلبانه جاه

 ,Gause)خأل پدیدآمده را پر نکرد ایاالت متحده پس از خروج انگلستاناز سوی دیگر، 

دولت می و اقتصادی نداشت. ای به پذیرش تعهدات جدید نظا عالقه ،این مقطع درو ( 264 :2004

های دنیا در  ه ملتداشت ک بیان می 1970در ژانویه  دکترین نیکسون با اعالم ایاالت متحده

باید مسئولیت تأمین امنیت و رفاه خود را برعهده داشته باشند و خود شرایط این  ،وهله نخست

نیز مشهور بود که ایران و  13سیاست دو ستونین دکترین به . ارفاه و امنیت را تعیین کنند

در راستای اجرای این سیاست، ایاالت  دادند. های آن را تشکیل می عربستان سعودی، ستون

فارس را  متحده به تجهیز نظامی ایران و عربستان سعودی پرداخت تا منافع خود در خلیج

تضمین کند. در بافت جنگ سرد، اتحاد شوروی در پاسخ به اقدامات آمریکا، روابط خود با عراق 

کرد. این اقدام  ءور را امضامعاهده دوستی و همکاری با این کش 1972را تحکیم کرد و در سال 

  سعودی فراهم کرد شوروی توجیه الزم را برای کمک نظامی آمریکا به ایران و عربستان

  .(347: 1377 مهدوی، )هوشنگ

 ،متحده قدرت پدید آمده توسط ایاالت نشدن خأل فارس و پر خروج بریتانیا از خلیج ،بنابراین

توجهی عربستان  بی ان سعودی را تشدید کرد.ای میان ایران، عراق و عربست رقابت منطقه

  ای سبب شد تا رقابت اصلی میان ایران و عراق شکل گیرد. سعودی به تحوالت منطقه

 رقابت ایران و عراق برای کسب منزلت برتری در منطقه .4-2-2

بیشتری اعمال نفوذ قدرت دنبال منزلت برتری در منطقه بودند تا  ایران و عراق در این دوره به

ای داشته باشند و منافع خود را پیش ببرند. در توضیح فرایندهای  ل منطقهئدر مسا

باید به این پرسش پاسخ داد که اقدامات این  ،جویی در چارچوب مبارزه برای شناسایی منزلت

های تحرک اجتماعی، رقابت اجتماعی و  راهبردجویی با کدام یک از  دو کشور در مسیر منزلت

                                                                                                                                        
13. Two Pillars Policy 
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تحرک اجتماعی نیازمند وجود گروه  راهبردتماعی همخوانی داشته است؟ اتخاذ خالقیت اج

در آن به اعمال نفوذ شایسته خود در  یتای بود که این کشورها با عضو مرجعی در سطح منطقه

پایه مورد شناسایی قرار  ن و همأش ی همها دولتاز جانب  تشانای بپردازند و منزل ل منطقهئمسا

در طراحی کند.  �توانست چنین نقشی را ایفا در صورت تداوم می بغدادپیمان گیرد. شاید 

 زیرایران و عراق  ،بریتانیا برای نظم خاورمیانه و تمایل آمریکا برای مهار شوروی در خاورمیانه

در  1958اما انقالب  ،ای از اتحاد و همکاری را آغاز کردند دوره 1955لوای پیمان بغداد در سال 

نتیجه در فقدان ساختاری در سطح  ساله زد و در ر این برهه کوتاه سهعراق مهر پایانی ب

دنبال اعمال نفوذ و قدرت و شناسایی منزلت خود از جانب  درون آن به ها دولتای که  منطقه

تماعی، دیگران باشند، گزینه تحرک اجتماعی امکان تحقق نداشت. در فقدان گزینه تحرک اج

های رادیکال  لفاظیهای خالقیت اجتماعی و رقابت اجتماعی امکان بروز پیدا کردند.   راهبرد

در کنار نزدیکی رژیم جدید  ،که ناشی از ماهیت انقالبی رژیم جدید بود عبدالکریم قاسمدولت 

وری نتیجه پیروزی جمه خواهانه در ایران در اتحاد شوروی و امکان تحریک تمایالت جمهوری هب

 در عراق سبب شد تا رژیم پادشاهی ایران نگرانی بسیار جدی نسبت به عراق پیدا کند.

و  فارس خلیجتری درخصوص دفاع از منافع اعراب در  سیاست تهاجمی ،عبدالکریم قاسم

حکایت  فارس خلیجکار قرار داده بود که از مقابله با ایران برای نفوذ در  خاورمیانه را در دستور

شدت  اعتمادی میان دو کشور را به زای دیگری نیز وجود داشت که بی تنشوامل ع کرد. می

با نام جعلی خلیج  فارس خلیجنامیدن  همچوناقدامات رژیم عبدالکریم قاسم داد.  افزایش می

کردند،  عربی و طرح ادعا در مورد خوزستان ایران که از نام جعلی عربستان برای آن استفاده می

 (.Bakhash, 2004:16) افزودبر تیرگی روابط میان دو کشور 

واقع اختالفات  الفات میان ایران و عراق بود. بهترین اخت یکی از مهم ،نیز له اروندرودئمس

 ،فشار بریتانیا زیرایران  مرزی ایران و عراق در اختالفات مرزی ایران و عثمانی ریشه داشت.

به  اروندرودحاکمیت کامل  ،را پذیرفته بود که بر اساس آن 1913شرایط تحمیلی پروتکل 

وفصل مناقشات  سیس دولت عراق، ایران خواستار حلأپس از ت ،عثمانی واگذار شده بود. بنابراین

عنوان  و تعیین خط تالوگ به اروندرود بر ایران شدن حق حاکمیت شناخته ترسمی مرزی و به

دو یی از ناامنی و نگرانی نسبت به نیات و اقدامات در چنین فضا خط مرز آبی دو کشور شد.

عنوان گزینه  ها در عراق، گزینه رقابت اجتماعی به رسیدن بعثی قدرت ویژه پس از به به ،طرف

کرد و حاصل این وضعیت چیزی جز نمایش قدرت، مسابقه  طرف خودنمایی میدومطلوب 

جز مهار عراق و  راهی به ،برتری ایرانخوردهای مقطعی نبود. اثبات   فزاینده تسلیحاتی و زدو
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اتخاذ اقدامات حاکی از خالقیت  ،قبوالندن نظرات ایران به این کشور نداشت. در این دوره

زیرا جایگاه و وضعیت کشورها از جانب یکدیگر جایگاه و وضعیتی  ؛پذیر نبود اجتماعی نیز امکان

امکان هر گونه خالقیت اجتماعی را  ،ثباتی مقبول و مشروع نبود و فضای سرشار از تهدید و بی

 محیطی را پدید آورد که صرفاً ،کارآمدن حزب بعث در عراق کرد. روی سلب می ،دوطرفاز 

 مستعد رقابت اجتماعی بود.

رژیمی را در عراق بر سر کار آورد که دشمنی خود با  ،1968کودتای حزب بعث در سال 

دولت یت مطلق بر اروندرود را مطرح کرد و ادعای حاکم عراق .داشت ایران را آشکارا ابراز می

و خواهان  ر یکجانبه ملغی اعالم کردطو را به 1937معاهده  ،ایران در واکنش به تحریکات عراق

مبتنی بر خط تالوگ شد. حمایت دولت بعثی از آنچه جبهه آزادسازی  یانعقاد قرارداد

، ایران و در عمان ولت از شورشیان ظفارشد و همچنین پشتیبانی این د خوزستان نامیده می

 عراق را عمالً در منطقه رودرروی یکدیگر قرار داده بود.

از کودتایی در عراق برای براندازی حاکمیت حزب  ،1970در سال  شاه پهلوی محمدرضا

ساکن  یها اما این کودتای نافرجام سبب شد تا عراق تعداد زیادی از ایرانی ،بعث حمایت کرد

سه  رهای ایران د یرلگسفیر ایران را اخراج و کنسو ،را اخراج کند. عراق همچنین رین کشوا

داد، تالش  عربی عراق قرار می دیگری که ایران را در برابر موضع پان لهئمس شهر عراق را بست.

گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی بود. پس از  ایران برای اعاده حاکمیت بر بحرین و جزایر سه

نظرسنجی در بحرین و اعالم نتیجه مبنی بر خواست مردم بحرین برای استقالل، ایران انجام 

شدن  یک روز پیش از کامل ،1971نوامبر  30رسمیت شناخت و در  نیز استقالل بحرین را به

گانه را اعاده  ، نیروهای ایرانی حاکمیت بر جزایر سهفارس خلیجخروج نیروهای بریتانیایی از 

اما واکنش عراق از همه  رو شد، هی عربی روبها دولتاگرچه با مخالفت تمامی  ،امکردند. این اقد

شدیدتر بود. عراق روابط دیپلماتیک با ایران و بریتانیا را قطع کرد و به تحریکات مرزی خود 

 ادامه داد.

موفق از کردها در عراق را رو کرد. او برگ برنده حمایت  ،شاه در واکنش به اقدامات عراق

منزله اسب تروایی هستند که  ها به  جمهوری آمریکا را متقاعد کند که بعثی  رئیس ،نیکسونشد 

نیکسون از طرح  .دست پیدا خواهند کردفارس  خلیجهای گرم  آنها به آب راهها از  روس

رهبر کردها پس از  ،مصطفی بازرانیبرانگیختن شورش کردها در عراق توسط شاه حمایت کرد. 

  (.Pelletieri, 1992: 9) راحتی متقاعد به آغاز شورش شد ها به اطالع از حمایت آمریکایی
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معاونت  -رش کردها مواجه شده بود، شاه و صدام حسینودر چنین شرایطی که عراق با ش

ق در الجزایر به توافق رسیدند و عرا 1975در اجالس اوپک مارس  -جمهوری وقت عراق ریاست

ایران  ،با تعریف ایران از مرز مشترک دو کشور در امتداد اروندرود موافقت کرد. در مقابل

حمایت خود از شورشیان کرد را  ،واقع پذیرفت که مرزهای خود را بر روی کردها ببندد و به

های بعدی  ها در فرصت معنای رژیم حقوقی مطلوب ایران بود و عراقی قطع کند. توافق جدید به

 کردند. به آن اعالم تیتی خود را نسبنارضا

برای دستیابی به منزلت قدرت  قابت میان ایران و عراقتوان گفت که برنده ر بنابراین می

، یکدیپلمات یه بر نیروی نظامی و ابتکاراتایران بود و رژیم شاه توانسته بود با تک برتر منطقه

 خود را بر دیگران تحمیل کند.  های تصمیم

و برتری این  تفوقعراق احساس کرد که زمان تحمیل  پیروزی انقالب اسالمی، پس از

هایش بر  تحمیل خواسته راهتنها از  ،رسیده است و این کار فرا فارس خلیجکشور بر منطقه 

. یادداشت درزکرده از جلسه سران حزب پذیر است یعنی ایران امکان ؛ای ترین رقیب منطقه مهم

دهد که آنها معتقد بودند که پس از فروپاشی  ب اسالمی نیز نشان میبعث پس از پیروزی انقال

مربوط به مسائل امنیتی را در  تواند خأل تنها عراق می ،رژیم شاه و نیروهای مسلح ایران

 ،«ملی منشور»عراق با انتشار سند دکترینی به نام  (.Tehrani, 1993: 19)پر کند  فارس خلیج

ها  عراقی ،عنوان قدرت برتر منطقه نشان داد. مطابق سند مذکور عزم خود را برای ایفای نقش به

ای اعراب  وحدت منطقه شدند و فارس خلیجخواهان همگرایی سیاسی و اقتصادی اعراب در 

 (.Mclachlan, 1993: 29) معنای مقابله مشترک علیه ایران بود به

کرد  آگاهی تصور می صدام با نا» :نویسد درخصوص نگاه صدام به ایران در آن برهه می فیلد

رود. او به خودش  شمار می هدف آسانی به ،مرج انقالبی است و کشوری که در آشفتگی و هرج

او قطعاً  ،افتاد دست خواهد آورد. اگر چنین اتفاقی می گفت که پیروزی سریع و شکوهمندی به

تحمیل کرده و خود  فارس خلیجر عربستان سعودی و کشورهای حاشیه جنوبی سلطه خود را ب

داد. مصر رهبر طبیعی منطقه با امضای پیمان  عنوان نیروی عمده سیاست اعراب جلوه می را به

دانست که عراق در دوران پادشاهی و زمامداری  دیوید از عرصه کنار کشیده بود. صدام می پمک

رقیب بزرگ قاهره برای اعمال نفوذ بود و اکنون به نظر  ،50و  40های  دههنوری سعید در 

 .(Field, 1994: 82) «گرفتن رهبری توسط او فرا رسیده است دست رسید که زمان به می

ها شد. اقدامات  جویانه بعثی تلقی عراق از ضعف ایران سبب تشدید تمایالت برتری

آفرید:  مانند سه موجودی که خداوند نباید می هایی هجزو ها از قبیل انتشار یرانی بعثیاضد
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ها  خصومت ایرانیهایی با مضمون  و تولید سریال 14خیراهلل تلفهها اثر  ها و مگس ها، یهودی ایرانی

 ،کرد. رژیم بعث ، مسیر تقابل را هموارتر می(Adib-Moghadam, 2007: 66) بت به اعرابنس

عرب، تصویری از مقابله اسالم و کفر ارائه کرده و سازی تقابل ایرانی و  حتی در کنار تصویر

طلبی عراق تبدیل شد.  جنگ عراق علیه ایران را قادسیه نامید. قادسیه صدام به نماد برتری

قادسیه صدام بیانگر حس حاکم بر محافل بعثی در آغاز » کند: در این باره نقل می ادیب مقدم

های مادی،  ه تصرفات، رقابت برای دارایینبرد بود، حسی که هیچ ربطی به خصومت مربوط ب

حرص دستیابی به قلمرو یا نیات ایرانیان نداشت. رژیم کامالً اعتماد به نفس داشت ... تا بن 

دندان مسلح بود و توانایی انجام کارهای بزرگی که تاریخ به او محول کرده بود و اموری که پان 

ها اقدامات قاطعی را که  رسیده بود تا بعثی کرد را داشت. زمان آن فرا عربیسم بعث دنبال می

گرایی عراق  در بیرون نیز انجام دهند و برتری در حال ظهور بعثی ،درون کشور انجام داده بودند

ها کامالً سیاسی بود و از مبانی  های بعثی ای و جهان عرب را نشان دهند. انگیزه در امور منطقه

... در  یراهبردگرفت ... منافع اقتصادی، مادی و  نشأت می ،ایدئولوژیکی که به آن متعهد بودند

 (.Adib-Moghadam,2007: 68) «مرحله بعدی قرار داشت

عبارت دیگر در فقدان  ای برای اعمال نفوذ یا به ترتیب، در فقدان ترتیبات منطقه بدین

عراق برای دستیابی به منزلت قدرت  های مرجعی که نیازهای شناسایی را برآورده کند، گروه

 رقابت اجتماعی و خالقیت اجتماعی، رقابت اجتماعی را برگزید و راهبردمیان دو برتر منطقه از 

افزون  جویی عراق در وخامت روز تقابلداد.  کار قرار تقابل با ایران را در دستور ،در این مسیر

نحوی  به ؛کشور افزایش شدیدی یافتتبلور شد. حوادث مرزی میان دو روابط بین دو کشور م

  Drysdale) توسط عراق گزارش شد 1980و  1979های  حادثه مرزی در سال 560که بیش از 

and Blake, 1985:86). تهدید کرد که معاهده الجزایر  1979عراق در اکتبر  ،در همین راستا

کوچک و ابوموسی  ، تنبرا رد خواهد کرد و خواهان خروج ایران از جزایر تنب بزرگ 1975

  (.Bakhash, 2004: 22شده بود )

های  صدام در واکنش به چند حادثه انفجار که آنها را منتسب به فعالیتدر اقدامی دیگر، 

را اعدام و تعداد زیادی از  الهدی بنتو خواهرش  اهلل صدر آیتدانست،  می حامی ایران شیعیان

ماه از آغاز فعالیتش نگذشته  که تنها شش در حالی یزن سفیر ایران ایرانیان را از عراق اخراج کرد.

(. صدام آشکارا از Pelletiere, 1992: 31شد )به بهانه مداخله در امور داخلی عراق اخراج  ،بود

سه  1980ای در آوریل  صدام حسین در مصاحبه راند: مخاصمه میان ایران و عراق سخن می

                                                                                                                                        
14. Khairallah Talfah 
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قید و شرط ایران از  عراق طرح کرد: الف( خروج بیشرط را برای توقف مخاصمات میان ایران و 

؛ ج( شناسایی اروندرودبر  1975دو جزیره تنب و ابوموسی؛ ب( اعاده وضعیت پیش از سال 

 جعلی عربستان استفاده کرد(عنوان استان عربی توسط ایران )او از نام  خوزستان به

(Tehrani,1993:18.)  
معاهده الجزایر را رد کرد و پنج روز  1980امبر سپت 17صدام حسین در در اقدام نهایی، 

 راهبردمثابه تبلور تام و تمام اتخاذ  به تهاجم نظامی عراق به ایران ،1980سپتامبر  22بعد در 

 آغاز شد.رقابت اجتماعی 

 فرجام
انداز یک پیروزی سریع و آسان، علت  که ضعف مقطعی ایران از منظر عراق و چشم حالی در

آسا بر ایران پیروز خواهد   ای برق کرد با حمله بود و رژیم بعثی عراق تصور میفوری شروع جنگ 

کارگیری چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی، یافتن علت یا علل  هدف نگارندگان از به .شد

توانست  می دو طرف عبارت دیگر، آیا مبارزه برای شناسایی از سوی زیربنایی جنگ بوده است؛ به

توان دو  از منظر مبارزه برای شناسایی میوجود آورده باشد.  احتمالی منجر به جنگ را بهشرایط 

 صدور انقالب یراهبردکه اتخاذ  نخست این ؛منجر به جنگ دانست آورنده شرایط امل را پدیدع

این تلقی را در عراق و کشورهای عربی همسایه ایران پدید آورد که ایران تهدیدی علیه امنیت 

شده  طور ضمنی شناسایی حداقلی ایجاد صدور انقالب به راهبرد رود. بنابراین شمار می هآنان ب

ثی در عراق را تضعیف کرد. نویسندگان این جمهوری اسالمی در ایران و رژیم بع نظاممیان 

گرانی که لفاظی رادیکال ایران انقالبی را عامل قاطعی در شروع جنگ پژوهشبرخالف  ،نوشتار

تضعیف شناسایی حداقلی خواسته یا برداشت و تصور عراق درخصوص تقدند که مع ،دانند می

تر و  مهم یناامنی اجتماعی کشورهای منطقه را بیشتر کرد و سبب تقویت عامل ،ناخواسته

 ای منزلت هژمونی منطقهیعنی مبارزه عراق برای کسب و شناسایی  ،ثیرگذارتر در شروع جنگأت

ای با تصور از ضعف ایران تشدید  شد. خواست عراق برای دستیابی به منزلت قدرت برتر منطقه

به  ،نتیجه اقدامات ایران و تشدید ناامنی اجتماعی منطقه تضعیف شناسایی حداقلی در وشد 

 های اعراب منطقه کمک کرد.  عراق برای توجیه اقداماتش و جلب حمایت

آمیز درون  طور مسالمت ی منطقه بتوانند بهها دولتکه  هاییدنها ها و بندی گروه در فقدان

طور  و منزلت مورد نظر آنها به بپردازند ای و تحوالت منطقه ها آن به اعمال نفوذ بر تصمیم

نتیجه حاکمیت فضای رقابت و دشمنی ناشی از  و همچنین در آمیز شناسایی شود مسالمت
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از  آمده پدید خأل های هویتی و رقابت ناشی از ابلتق ،فات سرزمینیالعوامل متعددی مانند اخت

اجتماعی را در مبارزه خود برای شناسایی  رقابت راهبرد ی منطقهها دولت ،خروج بریتانیا

دولت ایران پیروز بالمنازع این  ،1970که در دهه  ند. در حالیکار قرارداد حداکثری در دستور

با پیروزی انقالب اسالمی، دولت عراق  ،آمد شمار می به ای منطقه رقابت برای کسب هژمونی

عربی و ضدایرانی  و برتری خود مغتنم دانست و با تکیه بر مواضع پان تفوقفرصت را برای تحقق 

شناسایی حداکثری  منظور بههای خود بر ایران را برای مبارزه  خود، مسیر تحمیل خواست

از ای و شناسایی آن  قدرت برتر منطقهخواست عراق برای دستیابی به منزلت  ،بنابراین .برگزید

 شد. منجر به جنگ را پدید آورد و علت بنیادین جنگ محسوب می بود که شرایططرف دیگران 

از جنگ عراق علیه ایران این است که سازوکارهای برآورنده شناسایی  باالنتیجه تبیین 

رقابت اجتماعی جلوگیری کنند و آنها  راهبردسمت  توانند تا حد زیادی از گرایش کشورها به می

های تحرک اجتماعی و خالقیت اجتماعی سوق دهند. بنابراین کشورهای  سمت گزینه را به

در مسیر خلق چنین سازوکارهایی تالش  باید در راستای دستیابی به صلح فارس خلیجمنطقه 

پذیری  ی، امکانمبارزه برای شناسای پژوهشیکنند. شایسته است در راستای پیشبرد خطوط 

دیگر  های جنگو خاورمیانه و همچنین تبیین  فارس خلیجخلق چنین سازوکارهایی در منطقه 

 محققان قرار گیرد. پژوهشیبا استفاده از این چارچوب تحلیلی در برنامه 

 منابع فارسی

، "خارجی ایران های سیاست انالگوهای صدور انقالب در گفتم" ،(1382فیروزآبادی ) دهقانی الدین جاللتاجیک، محمدرضا و 

 .27 شماره راهبرد،فصلنامه  :نظام مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت

 ،های شروع جنگ علل و زمینه: های تهاجم ریشه درعراق  بررسی علل وقوع جنگ ایران و ،(1378) حسینی، حسین

 تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.به کوشش فرهاد درویشی، 

 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ. تهران: ،ناپذیری جنگ اجتناب ،(1382) درودیان، محمد

ترجمه علیرضا طیب،  ،خارجی جمهوری اسالمی ایران چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست ،(1380) اهلل رمضانی، روح

 .نی تهران:

 سیاسی دانشگاه تهران: دانشکده حقوق و علوم، "ایرانالملل و جنگ عراق علیه  ها، نظام بین ابرقدرت" ،(1390) صالحی، حمید

 .1، شماره 41، دوره فصلنامه سیاست

 .مرکز تهران: مخبر، عباس ترجمۀ ،ایران تیکیژئوپل عالم، قبلۀ  ،(1376) گراهام فولر،

 ،راهبردفصلنامه ، "الملل مبارزه برای شناسایی: انگیزه مفقوده در تحلیل روابط بین" ،(1390) بد روانامین قوام، عبدالعلی و 
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