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 سياست دفاعي ي مجله
 1393 بهار، 86ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 ي قوا جنگ ايران و عراق از ديدگاه موازنه

 1 طهمورث غالمي 15/09/1392تاريخ دريافت مقاله: 
 2 نجميه پوراسمعيلي 20/12/1392   تاريخ تأييد مقاله: 
  201 - 242     صفحات مقاله:   

 چكيده:
اي محـيط بيرونـي    قابل مالحظههاي نو، توانست به شكل  دليل طرح ايده انقالب اسالمي ايران به

المللي به انقالب اسـالمي ايـران بـه     اي و بين هاي منفي و مخرب محيط منطقه واكنش خود را متأثر كند.
بهترين شكل فراملي بودن آن را نشان داد. بارزترين شكل واكنش محـيط بيرونـي بـه انقـالب اسـالمي،      

اي بـود. بنـابراين،    اي و فـرا منطقـه   ز دول منطقـه ي عراق به ايران در يك جنگ نيابتي بـه نيابـت ا   حمله
ي عـراق بـه ايـران آغـاز و بـا       چرا حمله«نگارندگان براي روشن شدن اين موضوع و ابعاد آن، با سؤال 

المللـي همـراه شـد؟ بـه      اي و سكوت و منفعل بودن مجامع بين اي و فرامنطقه هاي منطقه حمايت دولت
اي را  اي و فرامنطقـه  هـاي منطقـه   ي دولـت  ه ايران، ائتالف نانوشتهعبارت ديگر، چه عاملي تجاوز عراق ب

كـه در بافـت خـود     انقالب اسالمي ايران به دليـل ايـن  «ي  و فرضيه» كند؟ در حمايت از عراق توجيه مي
طـور عـام در    طور خاص و منطقـه بـه   ي عراق به ي بسيار قدرتمند اسالم سياسي بود و جامعه حامل ايده
ي پذيرش آن توسط جوامع مسـلمان وجـود داشـت.     پذير بود و زمينه الم سياسي آسيبي اس مقابل ايده

ي اسالم سياسي توانست توازن قـدرت موجـود ميـان ايـران و عـراق از يـك سـو و         بر اين اساس، ايده
اي را از سوي ديگر برهم بزنـد؛ بنـابراين، بـا واكـنش      اي و فرامنطقه اشكال توزيع قدرت در سطح منطقه

اي مواجـه   اي و فرامنطقه منظور حفظ توازن قدرت و وضع موجود در سطح منطقه يط بيروني بهمنفي مح
 دهند گيري تلفيقي از روش تاريخي و تحليلي، آنها را مورد بررسي و آزمون قرار مي ؛ با بهره»شد

*  *  *  *  * 
 واژگان كليدي

 .المللي بين اي، سطح ساختار قدرت، سطح منطقه انقالب اسالمي، اسالم سياسي،

                                                      
 الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي. دانشجوي دكتري روابط بين - 1
 الملل از دانشگاه عالمه طباطبايي. دانشجوي دكتري روابط بين - 2
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 مقدمه

دولت ايران تا قبل از وقوع انقالب اسالمي ايران، با قرار گرفتن در بلوك غرب مناسـبات  
هاي بلوك غرب و مشخصاً ايـاالت متحـده برقـرار     نزديك اقتصادي، سياسي و نظامي با دولت

نيـز بـا آن    اي و المللي، در سطح منطقه ي بين گيري در عرصه كرده بود. ايران متأثر از اين جهت
هاي عربي كه در بلوك غرب قرار داشتند، داراي روابط خوبي بود. از طرفـي بـه    دسته از دولت

اي كـه در   هـاي منطقـه   تناسب بهبود در روابط ايران با شوروي، روابطش با آن دسـته از دولـت  
بي عامـل  كه ساختار نظام دوقط يافت. در واقع، به دليل اين بلوك شرق قرار داشتند نيز بهبود مي

اي بـود، روابـط    هاي منطقـه  نظام  دهنده به كم و كيف تعامالت و مناسبات در خرده اصلي شكل
هاي واقع در مجاور و محيط پيراموني خود تـابعي از روابـط ايـن كشـور بـا       ايران نيز با دولت

ي قبـل از انقـالب    عنوان رهبر دو بلوك شرق و غـرب بـود. پـس در دوره    آمريكا و شوروي به
دهنده به رفتار ايـران در سياسـت خـارجي نـوع      ي خارجي شكل ترين مؤلفه مي ايران، مهماسال

الملل بود. با وقوع انقالب اسالمي ايران و خـروج نظـام    تعامل آن با ساختار قدرت در نظام بين
، "نه شرقي و نه غربي"گرفتن سياست خارجي  سياسي جديد از بلوك غرب و شرق و در پيش

ي قبل از انقالب اسـالمي ايـران اگـر سـاختار قـدرت در       تفاوت شد. در دورهوضعيت كامالً م
دهنده  هاي شكل ترين مؤلفه عنوان يكي از مهم اي) به المللي و منطقه ي بين محيط بيروني (عرصه

به سياست خارجي ايران مورد توجه دولت ايران بود، بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران بـا در  
اين مؤلفه هيچ توجهي نشد و در عوض آنچه   ستقالل از شرق و غرب بهپيش گرفتن سياست ا

كه مورد توجه قرار گرفت، ماهيت انقالب اسالمي و مباني فراملـي بـودن آن بـود. بـه عبـارت      
ديگر، از ديدگاه دولتمردان جديد ضرورتي نداشت كه جمهوري اسالمي ايران تعامالت خود را 

دانسـت و   ت و مناسبات حاكم بر دنيا كه آن را ناعادالنه ميبا دنياي خارج بر حسب نوع تعامال
كه  به آن اعتراض داشت، تنظيم كند. هدف اين بود كه تعامالت حاكم بر دنيا تغيير كند و نه اين

رو، آنچه كه در تنظيم سياست خارجي دولت جمهوري اسالمي  خود را با آن تطبيق دهد. از اين
ت، ماهيت فراملي بودن و اسالمي بودن انقالب ايران بود. بـر  ايران به جد مورد توجه قرار گرف

همين مبنا بود كه ايران نه نتها سياست نه شرقي و نه غربي را در پيش گرفـت، بلكـه حتـي بـه     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

203

زنه
موا

اه 
دگ

 دي
ق از

عرا
ن و 

يرا
گ ا

جن
 

قوا
ي 

 

اي اعتراض داشت و  اي و فرامنطقه نظم برآمده از مناسبات شرق و غرب در هر دو سطح منطقه
ي اصـلي جمهـوري    دانسـت و خواسـته   باني اسالمي ميبهترين جايگزين آن را نظم مبتني بر م

ي موجـود   ي خارجي تحقق نظم اسالمي و به هم ريختن نظم ناعادالنـه  اسالمي ايران در عرصه
تـوان جمهـوري اسـالمي ايـران را يـك بـازيگر        عنوان شد. در اينجا طبق ادبيات سياسـي مـي  

جمهوري اسالمي ايران به تجديدنظرطلب نسبت به وضع موجود تعريف كرد. تجديدنظرطلبي 
اي بـه جمهـوري اسـالمي ايـران ايـن اجـازه را        اي و فرامنطقه ي منطقه وضع موجود در عرصه

داد كه مانند دوران پهلوي دوم خود را در يكي از دو بلوك جاي دهد و خود را با شـرايط   نمي
سالمي ايران، وضع رو، بايد گفت كه مطابق با مباني اسالمي انقالب ا موجود تطبيق دهد. از اين

ناپذير  عنوان يك وضعيت پايدار و اجتناب كه به بايست تغيير كند و نه اين موجود ناعادالنه و مي
پنداشته شود و تالش شود كه با تنظيم سياست خارجي بر مبناي آن، جمهوري اسالمي خود را 

ياسي و قائل بـودن  با آن تطبيق دهد و هماهنگ كند. جمهوري اسالمي ايران با تكيه بر اسالم س
هـاي   ها مواجه خواهد شد، با تأكيد بـر شـيوه   ي ملت كه اسالم سياسي با استقبال گسترده به اين

 دنبال دگرگوني در محيط بيروني خود بود. آميز به مسالمت
المللـي و   ي بـين  ي قدرت در عرصـه  اعتراض جمهوري اسالمي ايران به ماهيت ناعادالنه

ديد، با واكنش منفي محيط بيروني كه طالب حفظ وضـع موجـود   خواهان تغيير نظم سياسي ج
رو، اين نظام سياسي جديد از فرداي انقالب اسـالمي ايـران، بـا مـوج      بودند، مواجه شد. از اين

اي و  ي منطقـه  اي از تبليغات و تحركات منفي از جانـب محـيط بيرونـي در دو عرصـه     گسترده
شـهريور   31ي عراق به ايران در  اين واكنش، حملهالمللي مواجه شد. بارزترين شكل منفي  بين

ي عراق به ايران  تر از هشت ماه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران بود. حمله يعني كم 1359
اي از عراق و سـكوت مبتنـي بـر     هاي منطقه صرفاً يك بعد قضيه بود، ابعاد ديگر قضيه حمايت

حمايت آنها از عراق بود. سؤالي كه در ايـن   اي و در موارد زيادي هاي فرامنطقه رضايت قدرت
ي عراق بـه ايـران آغـاز و بـا      مقاله نگارندگان قصد بررسي آن را دارد، اين است كه چرا حمله

المللـي همـراه    اي و سكوت و منفعل بودن مجـامع بـين   اي و فرامنطقه هاي منطقه حمايت دولت
اي و  هاي منطقـه  ي دولت ئتالف نانوشتهشد؟ به عبارت ديگر، چه عاملي تجاوز عراق به ايران، ا
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اي كـه مـورد    كند؟ در پاسخ به اين سـؤال فرضـيه   اي را در حمايت از عراق توجيه مي فرامنطقه
كـه در بافـت خـود حامـل      گيرد، اين است كه انقالب اسالمي ايران به دليل اين آزمون قرار مي

طور عـام در   طور خاص و منطقه به ي عراق به ي بسيار قدرتمند اسالم سياسي بود و جامعه ايده
ي پذيرش آن توسط جوامع مسـلمان وجـود    پذير بود و زمينه ي اسالم سياسي آسيب مقابل ايده

ي اسالم سياسي توانست توازن قدرت موجود ميان ايران و عـراق از   داشت و بدين خاطر، ايده
م بزنـد؛ بنـابراين، بـا    اي را بـر هـ   اي و فرامنطقه يك سو و اشكال توزيع قدرت در سطح منطقه

اي و  منظور حفظ توازن قدرت و وضع موجـود در سـطح منطقـه    واكنش منفي محيط بيروني به
گيـري تلفيقـي از روش تـاريخي و     نگارندگان، اين فرضـيه را بـا بهـره    اي مواجه شد. فرامنطقه

اسـت:  دهند. اين نوشتار در چند بخش سازماندهي شده  تحليلي مورد بررسي و آزمون قرار مي
شـود. در ايـن بخـش بـه بررسـي       ي قوا پرداختـه مـي   ي موازنه در ابتدا به بحثي نظري در باره

اي بـاري بـوزان و    ي مجموعه امنيـت منطقـه   ي قدرت در رئاليسم سنتي، نظريه ي موازنه نطريه
ي قدرت از ديدگا نئورئاليسم به منظور تبين و تحليل سه وجـه يـا بعـد جنـگ      ي موازنه نظريه
پرداختـه   -اي  اي و فرامنطقـه  به ترتيب بعد روابط ايـران و عـراق، بعـد منطقـه     -و عراقايران 
ترين محور انقالب اسالمي ايران يعني اسالم سياسي و تأثيرات آن  شود. در بخش دوم اصلي مي

شـده در دو بخـش    گيرد. بر مبناي مباحث مطرح بر محيط بيروني مورد بحث و بررسي قرار مي
گيرد. در پايـان   م، سه بعد يادشده از جنگ ايران و عراق مورد تحليل قرار ميقبلي در بخش سو

 .دهندگيري خود را از بحث ارائه مي نيز نگارندگان نتيجه

 ي قوا بسترسازي: مباني نظري موازنه

الملل فاقد وجود يك اقتدار مركزي واحـد   عموماً اين باور پذيرفته شده است كه نظام بين
اسـت. ايـن بـه ايـن       -ه كه در جوامع داخلي به نـام حكومـت وجـود دارد   مانند آنچ -و برتر

معناست كه اگر در داخل جوامع انساني لوياتان باعث شد تا وضـعيت طبيعـي پايـان گيـرد، در     
ها و در تعامالت ميان آنها به دليل نبود اقتـدار مركـزي وضـعيت طبيعـي      محيط خارجي دولت

هـا، حاكميـت    شود. در شرايط آنارشي دولـت  شي ياد ميحاكم است. از اين وضعيت به نام آنار
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كنند. اين وضـعيت   پذيرند و خود را در افق همديگر تعريف مي عام هيچ بازيگر ديگري را نمي
باشـند   شود كه هر كدام داراي منافع خاصي نيز مي باعث پيدايش بازيگران متعدد و مستقلي مي
كـه هـر    دنبال دارد؛ اول ايـن  چند پيامد اساسي را بهكه الزاماً با همديگر يكسان نيستند. آنارشي 

بينند. بدين ترتيب،  كدام از بازيگران همواره بقاي خود را در مقابل سايرين در معرض خطر مي
كه در ايـن شـرايط ميـزان     ترين هدف هر بازيگري حفظ بقا است. دوم اين در اين شرايط، مهم

شـود. در شـرايط    بب، خوديـاري غالـب مـي   رسد و بـدين سـ   اعتماد به همديگر به حداقل مي
صورت دشـمن يـا حـداقل رقيـب خـود تعريـف        گران را به گري، ديگر كنش آنارشي، هر كنش

تواند با اعتماد به او به همكاري بپردازد. در اين شرايط بـازي بـا حاصـل جمـع      كند كه نمي مي
شرايطي كـه عـاملي   صفر حاكم است، بدين معنا كه برد يكي به معناي باخت ديگري است. در 

به نام حكومت مركزي وجود ندارد كه بقا را تضمين كرده، همكاري و اعتماد را تسـهيل كنـد،   
دنبال افزايش قدرت خـود باشـند. در ايـن شـرايط      كه مدام به اي ندارند جز اين گران چاره كنش

درت است كه تالش يك دولت براي افزايش قدرت خود و يا هر عاملي كه منجر به افزايش قـ 
ها احساس تهديد كنند و در قبال آن واكنش نشان  گردد تا ساير دولت آن دولت شود، باعث مي

 تواند جنگ باشد. ها مي دهند كه يكي از اين واكنش

 ها ي قوا در روابط ميان دولت موازنه

ها معتقدند چون افزايش قـدرت يـك كشـور بـه تهديـدي جـدي بـراي بقـاي          رئاليست
كنند تا افـزايش آن قـدرت    رو، كشورهاي ديگر تالش مي شود؛ از اين كشورهاي ديگر منجر مي

را با قدرت مهار كنند. تمايل يك دولت به افزايش قدرت، در صورت موفقيت بـدان معناسـت   
ي خود قرار دهد و بدين طريـق،   ها را تحت سلطه كه آن دولت، اين توان را دارد تا ساير دولت

ها تمـايلي   ارشي برآمده از آن تنوع را پايان دهد، اما چون دولتتبع آن آن آن تنوع بازيگران و به
 دهند.  ها واكنش نشان مي گونه حركت به پذيرش اقتدار برتر بر خود را ندارند، در مقابل اين

عنوان مترادفي براي موازنه در بسياري از علـوم   دارد كه مفهوم تعادل به مورگنتا عنوان مي
رود. اين واژه بيانگر ثبات در درون نظامي مركب از تعـدادي   ر ميكا و از جمله علم سياست، به
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از نيروهاي مستقل است. در مواردي كه بر اثر نيروهاي خارجي يا تغييـري در يكـي از عناصـر    
ي تعادل اوليه با ايجاد تعادلي  ي نظام، اختاللي در تعادل رخ دهد، گرايش به اعاده دهنده تشكيل

المللـي صـرفاً    ي قدرت بين بر اين مبنا، موازنه )288: 1389، مورگنتـا (. شود جديد در نظام ديده مي
ي  دهنـده  هـاي تشـكيل   اي از يك اصل اجتماعي عمومي است كه اسـتقالل بخـش   ي ويژه جلوه

هـاي   ي قـدرت و سياسـت   جوامع مركب از واحدهاي خودمختار منـوط بـه آن اسـت؛ موازنـه    
هـاي حـاكم    ي دولـت  صـلي ثبـات در جامعـه   معطوف به حفظ آن اجتناب ناپذيرنـد و عامـل ا  

ي قدرت با جلوگيري از برتـري يكـي از عناصـر     موازنه )287: 1389، مورگنتا(شوند.  محسوب مي
كند، بلكه منجر  ي سيستم را حفظ مي دهنده ي عناصر شكل بر عناصر ديگر، نه تنها استقالل همه

يك دولـت بـا افـزايش قـدرت خـود،      شود. بنابراين، وقتي كه  به ايجاد ثبات در سيستم نيز مي
ها كه از ايـن سياسـت احسـاس تهديـد      كند، آن دسته از دولت طلبي را دنبال مي سياست برتري

پردازند. به عبارت ديگـر، هرگـاه تحـول يـا      ي جويي مي كنند، در مقابل آن دولت به موازنه مي
نش ديگـر بـازيگراني   اتفاقي به كشوري اين مزيت را بدهد كه به موقعيت غالب برسد، بـا واكـ  

هاي ايـن واكـنش    مواجه خواهد شد كه از آن موقعيت غالب احساس تهديد كنند. يكي از شيوه
 ي تعادل توسل به جنگ است. و تالش براي اعاده
گيرد، بلكـه آن   يك نيرو يا الزام ساختاري در نظر نمي  ي قدرت را به مثابه مورگنتا موازنه

دارد كـه صـرفاً    گيـرد. وي عنـوان مـي    با همديگر در نظـر مـي   ها را صرفاً در تعامل ميان دولت
دهنـد، در   هايي كه از افزايش قدرت يك دولت احساس تهديد كنند، واكـنش نشـان مـي    دولت
هـا را بـه واكـنش وا     ي دولـت  كه در نگرش ساختاري، افزايش قدرت يـك دولـت همـه    حالي
ي قـوا آن را بـه معنـاي     خود از موازنه دارد. بر اين مبنا است كه مورگنتا در يكي از تعاريف مي

تواند ديگـر   ي قدرتمند مي كند؛ زيرا يك همسايه جلوگيري از قوي شدن همسايگان تعريف مي
ي قوا را به معناي توزيع  توان موازنه هاي همسايه را مطيع خود گرداند. پس به نظر او مي دولت

بر اين مبنـا، اگـر در    (Zinnes, 1967: 271-273) نسبتاً برابر قدرت ميان همسايگان تعريف كرد.
هاي قدرت، به چنـان   هايي كه با همديگر همسايه هستند، يك دولت به لحاظ مؤلفه ميان دولت

صـورت جداگانـه و يـا در     ها يا بـه  موقعيتي برسد كه از همسايگان خود برتر باشد، آن همسايه
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ابزارهاي مختلفي، از جمله جنگ،  دهند و به قالب اتحاد و ائتالف به آن برتري واكنش نشان مي
شـوند. نگارنـدگان از ايـن بحـث نظـري بـراي تبيـين روابـط          ي تعادل متوسل مـي  براي اعاده
 كنند.   ي عراق با ايران استفاده مي خصمانه

 اي  ي قدرت در سطح منطقه موازنه
اي و ديگـري محـيط كـالن يـا      محيط كشورها شامل دو محيط است؛ يكي محيط منطقـه 

شود، خـود   اي نيز ياد مي هاي منطقه نظام اي كه از آن تحت عنوان خرده للي. محيط منطقهالم بين
كنـد و   داراي شكل خاصي از توزيع قدرت است كه رفتار يا رفتارهـاي خاصـي را تجـويز مـي    

هاي ديگري را منع بكند. در اين باره بـاري بـوزان در    ممكن است در مواردي پيگيري سياست
الملل به  كند: در نظام بين چنين عنوان مي )1378(بوزان، اي خود  امنيت منطقهي  ي مجموعه نظريه

اي، نوعي از تنوع جغرافيايي وجود دارد كه در آن نيـز قـدرت    هاي منطقه نظام دليل وجود خرده
 صورت آنارشي است.   ي مركزي وجود ندارد و وضعيت به فائقه

بينـي   جهت تحليل ،تبيين و تا حدي پـيش اي را  هاي امنيتي منطقه مجموعه ي بوزان نظريه
ها  عنوان يك مجموعه از دولت هاي امنيتي به تحوالت امنيتي درون هر منطقه ارائه كرد. مجموعه

جغرافياي خاص  ي امنيتي در يك منطقه ي شديدي در حوزه ي ترسيم شده كه تعامالت گسترده
المللي كه داراي تنوع  در نظامي بيندر اين نظريه، فرض بر آن است كه  (Herrz: 22-21)  دارند.

هـاي عـادي و    امنيتـي از ويژگـي   ي مركزي است، مجموعـه  ي جغرافيايي ولي فاقد قدرت فائقه
اي  هاي امنيت منطقه دهنده به مجموعه پس اولين متغير شكل )57: 1388(بوزان،  مورد انتظار است.

هـاني آنارشـي وجـود دارد، در    ج ي چنان كه در عرصـه  فاكتور آنارشي است. بر اين اساس، هم
 اي نيز آنارشي وجود دارد. هاي منطقه عرصه

اي، وجـود مرزهـاي اسـت كـه باعـث       شرط ديگر براي وجود يك مجموعه امنيتي منطقه
امنيتـي،   ي هاي امنيتي بشود. در رابطه با مرزهـاي مجموعـه   تمايز آن مجموعه از ديگر مجموعه

امنيتي در جايي وجود دارد كه روابط امنيتـي،   ي وعهبايد اين موضوع را در نظر گرفت كه مجم
گروهي از كشورها را از بقيه جدا كرده است. شدت وابستگي متقابـل امنيتـي در بـين اعضـاي     
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تـر اسـت. مـرز     مجموعه در مقايسه با شدت اين رابطه ميان آنها و دول خارج از مجموعه بيش
هـاي   نسـبي آنهـا در قبـال كـنش و واكـنش      تفاوتي توان با بي اي را مي هاي منطقه بين مجموعه

 هاي اطراف ترسيم كرد.   اي محيط هاي منطقه مجموعه
اي وجود نوعي توزيع قدرت در آن  هاي امنيت منطقه گيري مجموعه فاكتور سوم در شكل

ساختار آن مجموعه است. توزيـع قـدرت يـا آنچـه كـه       ي كننده مجموعه است كه خود تعريف
امنيتـي   ي دان معناست كه يازيگران اصلي و تأثيرگذار در يك مجموعهشود، ب قطبيت ناميده مي

گـاه منطقـه بـه لحـاظ      اي به چه تعداد هستند. اگر تعداد اين بازيگران دو دولت باشد آن منطقه
شـود. بـراي مثـال، بـوزان قائـل بـه ايـن اسـت كـه           توزيع قدرت به شكل دوقطبي تعريف مي

بعـد از خـروج انگلـيس از منطقـه شـكل گرفـت و        امنيتي خليج فارس ي گيري مجموعه شكل
نوع توزيع قـدرت در   رو، هاي اصلي و تأثيرگذار آن ايران، عراق و عربستان بودند؛ از اين دولت

 قطبي بود. سه ي اين مجموعه
اي نوع الگوهاي رابطـه و   هاي امنيت منطقه گيري مجموعه از ديگر عناصر الزم براي شكل

شـود. در   امنيتي است كه ساخت اجتماعي تعـامالت ناميـده مـي    ي تعامل در درون آن مجموعه
اي، دو نـوع از روابـط وجـود     تبع آن در سطح منطقه الملل و به درون ساختار آنارشيك نظام بين

كند. يكـي روابـط    اي را تعريف مي هاي امنيتي منطقه دارد كه ساختار بنيادين و ماهيت مجموعه
 )60(همان:  ني بر الگوهاي دوستي و دشمني.مبتني بر قدرت و ديگري روابط مبت

سـاختار   ي يافتـه  الگوهاي دوستي و دشمني بايد گفت كه اين عنصر بعد تكوين ي در باره
قدرت (نوع توزيع قدرت) است. در داخل هر مجموعه طيفي از احتمـاالت در روابـط وجـود    

نمايـد،   را تعريـف مـي   دوستي يا دشمني كه وابستگي متقابل امنيتـي  ي دارد كه بر اساس درجه
داند. الگوي تعامالت  ترسد يا چه كسي را دوست مي كه كي از چه كسي مي شود: اين روشن مي

شود، بلكه بـا تركيبـي از تـاريخ، سياسـت و شـرايط مـادي        عموماً از سطح سيستمي وارد نمي
هـاي يـك    طـور كلـي، ويژگـي    بـوزان بـه   شـود.  اي توليد مـي  صورت دروني در سطح منطقه به

 شمارد: گونه بر مي اي را اين ي امنيت منطقه مجموعه
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اي بايد  امنيتي منطقه ي به اين معنا كه مجموعهاز دو يا چند دولت تشكيل شده باشد.  )1
از دو يا چند واحد خودمختار تشكيل شده باشد و بـدين خـاطر، فاقـد وجـود يـك      

 اي برتر باشد؛ اقتدار منطقه
يت جغرافيا به اين ذليل است كـه تهديـدات در   داراي يك جغرافياي منسجم باشد. اهم )2

 ي مرز نيز كـه مجموعـه  يابند. در اين فاكتور جغرافيايي  تر انتقال مي فواصل كوتاه راحت
 كند، داراي اهميت است؛ اي را از همسايگان خود جدا و متمايز مي امنيتي منطقه

تـر   ه به دليل قويهم وابستگي امنيتي ( به دو شكل ايجابي و سلبي) باشند ك داراي به )3
 ي آن مجموعه است؛ بودن اين ويژگي نسبت به خارج وجه مشخصه

 )30: 1388(بوزان، هم وابستگي امنيتي بايد ژرف و با دوام باشد.  الگوي به -4 )4
هـا كـه برداشـت و     هـايي از دولـت   اي امنيتي عبارت اسـت از دسـته   بر اين مبنا، مجموعه

هم جوش خورده است كه مسـائل امنيـت ملـي آنهـا را      بهي آنها چنان  هاي امنيتي عمده نگراني
هـم وابسـتگي امنيتـي     توان از هم جدا كرد و به شكل معقولي به تحليل گذاشـت. ايـن بـه    نمي

هـاي بيـرون از منطقـه اسـت. ايـن       مراتب شديدتر از دولت هاي موجود در يك منطقه به دولت
ي آن بـه شـكل    دهنـده  اي تشكيلاي مستقل از اعض ي منطقه شود تا مجموعه وضعيت سبب مي

اي ساختار منطقـه را   ي منطقه يك ساختار نمود پيدا كند. شكل توزيع قدرت در سطح مجموعه
ي  الملـل؛ سـاختار قـدرت در عرصـه     ي كالن يا نظـام بـين   كند، مانند عرصه تعريف و تبيين مي

دام الزامـات  قطبي، دوقطبي و چندقطبي باشد كـه هـر كـ    اي نيز ممكن است به شكل يك منطقه
 خاص خود را براي بازيگران آن مجموعه دارند.

اي ابتدا بايد برحسب توزيع قدرت  ي امنيتي منطقه كند كه يك مجموعه بوزان تأكيد مي
اي كه چنين الگوي مسلطي حاكم است، كشورها عمدتاً امنيت  در آن توصيف شود. در منطقه

گيرنـد. ايـن توزيـع قـدرت      بات پي مـي را از طريق ايجاد و حفظ توزيع قدرت مناسب و باث
: 1381(ليـك و مورگـان،   ممكن است ماهيتاً تك قطبي يا هژمونيك، دوقطبي يا چندقطبي باشد. 

گيـري نهادهـا و    هاي امنيتي در اثر تعـديل شـدن آنارشـي و شـكل     در برخي از مجموعه )57
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هاي ديگر  جموعهاي ممكن است روح همكاري و تعامل غالب باشد، اما در م هاي منطقه رژيم
ممكن است به دليل باال بودن غلظت آنارشي فضاي تقابل و دشـمني حـاكم باشـد. در ايـن     

شوند و قائل به  ها نسبت به نوع توزيع قدرت در منطقه حساس مي مورد آخر است كه دولت
شـوند.   ارتباط ميان امنيت خود از يك سو و شكل توزيع قدرت در منطقه از سوي ديگر مـي 

ي قـدرت   اي كه روح تقابل و دشمني حاكم است، موازنه هاي منطقه ته از مجموعهدر آن دس
ي امنيـت   هاي واقع در يك مجموعه ي اصلي تأمين امنيت است. در اين صورت، دولت شيوه
كنند و ممكن است به  اي افزايش قدرت يكي از اعضا را تهديدي عليه خود تعريف مي منطقه

جمعي به آن واكنش  كند) و دسته ترين احساس تهديد را مي شكل انفرادي (آن دولتي كه بيش
اي اروپاي قرن نـوزدهم مبتنـي بـر رقابـت و      ي امنيت منطقه نشان دهند. براي مثال، مجموعه

شد، تـوازن   كار گرفته مي دشمني بود و مكانيسم اصلي تأمين امنيت در آن كه توسط اعضا به
فرانسه در اواخر قرن هجـدهم و گسـترش آن   قوا بود. كشورهاي اين مجموعه وقوع انقالب 

رو، به آن واكنش نشان  دانستند؛ از اين در اوايل قرن نوزدهم را تهديدي براي امنيت خود مي
اي از عـراق در   هـاي منطقـه   دادند. نگارندگان از اين بحث نظري براي تبيين حمايت دولـت 

  گيرند. جنگ تحميلي هشت ساله بهره مي
 الملل م بيني قوا در نظا موازنه

ي قوا را در روابط ميان اجزاي سيسـتم   عنوان پدر رئاليسم كالسيك، موازنه اگر مورگنتا به
ي قـوا دارد و آن را در   محور بـه موازنـه   كار برد، والتز در نئورئاليسم نگاهي ساختاري و نظام به

آنارشي بودن نظام ها، قائل به  دهد. والتز مانند ديگر رئاليست سطح سيستم مورد بررسي قرار مي
اعتمـادي، خوديـاري،    ها را به انجام برخي رفتارهاي مشـابه ماننـد بـي    الملل است كه دولت بين

هاي كالسيك، وي آنارشي را  دارد. البته بر خالف رئاليست ترديد نسبت به همكاري و ... وا مي
 شود. داند كه سبب رفتارهاي مشابه مي محور مي يك اصل نظام  به مثابه

هـا داراي رفتارهـاي    شـود دولـت   عنوان اصلي ثابت، آنچه كه باعث مي نار آنارشي بهدر ك
مشابه شوند، عامل ساختار است كه والتز آن را بر حسب چگونگي آرايـش واحـدها يـا شـكل     
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قطبـي   الملل يا تك كند. بر حسب شكل توزيع قدرت، ساختار نظام بين توزيع قدرت تعريف مي
ي قـدرت،   ي نقـش مؤلفـه   واسـطه  بي. در تعريـف سـاختار، بـه   است يا دوقطبـي و يـا چنـدقط   

هـاي بـزرگ شـكل     كننده هستند. بنابراين، توزيع قدرت در ميان قدرت هاي بزرگ تعيين قدرت
هـا را   ترين هدف دولت كند. والتز نيز در شرايط آنارشي، مهم الملل را تعيين مي ساختار نظام بين

كند. بدين معنـا كـه    يت را در ارتباط با ساختار تعريف ميداند. والتز امن تضمين بقا و امنيت مي
هاي بزرگ امنيت دارند يا ندارند؟ بر اين مبنـا،   كند كه آيا قدرت نوع توزيع قدرت مشخص مي

كند، توزيع نسبي امنيت نيز تغييـر خواهـد كـرد. از آنجـا كـه       كه توزيع قدرت تغيير مي هنگامي
رو،  رداري از امنيـت يـا عـدم امنيـت اسـت؛ از ايـن      ي ميـزان برخـو   كننـده  توزيع قدرت تعيين

هاي بزرگ به آن شكل از توزيع قدرت كه امنيت آنها را به خطر بيندازد، واكـنش نشـان    قدرت
هـاي بـزرگ، ظهـور نظـام      ترين شكل توزيع قـدرت بـراي امنيـت قـدرت     دهد. تهديدكننده مي

توانـد بقـاي    يل برتـري مـي  تكقطبي است. در اين شكل از توزيع قدرت، چون يك دولت به دل
جمعـي   ي انفرادي و يـا دسـته   جويانه  خطر بيندازد، با واكنش موازنه ديگران و ثبات سيستم را به

داند كه در آن امنيـت   ترين نظامي مي شود. والتز نظام دوقطبي را باثبات ها مواجه مي ديگر دولت
آن آسان است. از طرفـي، بـه   براي اعضاي آن وجود دارد؛ زيرا حفظ و تداوم توازن قدرت در 

ترين نظام است، زيرا در آن توازن قوا وجود نـدارد. والتـز نظـام     ثبات اعتقاد او نظام تكقطبي بي
   (Waltz, 2000: 5-8) دهد.  چندقطبي را در حد وسط ميان اين دو قرار مي

تـا بـا تجميـع    كنند  ها تمايالت هژمونيكي دارند و تالش مي ي دولت دارد كه همه والتز بيان مي
قدرت به توانايي برتري بر ديگران برسند و به نظام چندقطبي پايان دهد، اما در عـين حـال ايـن نيـز     

هاي بـزرگ در نظـام، خواهـان احـراز چنـين مـوقعيتي از جانـب         يك از قدرت بديهي است كه هيچ
گيرنـد.   ر پيش مـي اي را در قبال چنين روندي د قدرت ديگر نيستند و قبل از هر چيز اقدامات موازنه

انـد، بـا شـديدترين رفتارهـاي      هژمون بالقوه تلقي شـده   هايي كه در طول تاريخ اغلب به مثابه دولت
در ديدگاه والتز شـرايط آنارشـي    )24-25: 1389(ليتل، اند.  ها مواجه بوده اي از سوي ديگر قدرت موازنه
ود قرار دهند و ايـن امنيـت الزامـاً از    ي اهداف خ كند تا امنيت را در صدر همه ها را مجبور مي دولت

آيـد. در   وجـود مـي   طريق جلوگيري از ظهور يك هژمون كه قدرت غلبه بر سيستم را داشته باشد، به
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جويانه، ابزاري است بـراي جلـوگيري از ظهـور يـك هژمـون. والتـز بـر ايـن          اين ميان، رفتار موازنه
منظـور جلـوگيري از    تـر بـه   رف ضـعيف شـدن بـه طـ    ي قوا را بـه معنـاي ملحـق    مبناست كه موازنه

ي قـدرت را   كند. وي مفهـوم موازنـه   گيري نظام تكقطبي با محوريت هژمون قدرت تعريف مي شكل
  (Sweeney: 2-3) تر است.  دهد كه به معناي الحاق به طرف قوي در مقابل مفهوم همراهي قرار مي

دو به دو و يا ميان چنـد دولـت   صورت  ها و به مورگنتا چون توازن قدرت را صرفاً ميان دولت
داشـت كـه    عنوان يك الزام سـاختاري، عنـوان مـي    گرفت، و نه به عنوان اعضاي سيستم در نظر مي به

هـا ميـل سـيري     ي قدرت ناپايدار و غيرمطمئن است؛ بنابراين، در راستاي تأمين امنيت، دولـت  موازنه
گويد كه چون ميل به توازن قـدرت يـك    ناپذيري به افزايش قدرت دارند. والتز بر عكس مورگنتا مي

باشـد. بـه    اي خاص مي ها به افزايش قدرت داراي آستانه رو، تمايل دولت الزام ساختاري است؛ از اين
دانند كه اگـر   كنند؛ چون خوب مي طلبي را دنبال مي ها تا يك حد خاصي قدرت عبارت ديگر، دولت

صـورت انفـرادي و چـه     هـا چـه بـه    سـاير دولـت   ي جويانـه  از آن حد فراتر روند، با واكنش موازنه
اين باور يكي از داليلي اسـت كـه    (Snyder, 2002: 151-152) صورت جمعي مواجه خواهند شد.  به

ي  نامند. تمايل به كسب قدرت تـا يـك حـد و آسـتانه     رويكرد والتز را نسبت به مرشايمر دفاعي مي
خصـوص   هـا بـه   ي دولـت  بگيـرد كـه همـه    شود تا رئاليسم دفاعي اين را مفـروض  معين، باعث مي

دنبال حفظ وضع موجـود باشـند. ايـن در حـالي اسـت كـه رئاليسـم تهـاجمي          هاي بزرگ به قدرت
تـر   بيش (ryning & rinysmose: 20)گيرد.  هاي بزرگ را مفروض مي مرشايمر، تجديدنظرطلبي قدرت

گونـه   ن است، اما ضرورتاً ايـن ي قوا ممك نويسندگان معتقدند كه اگر چه حفظ صلح از طريق موازنه
هـا را در   كنـد و دولـت   ي قوا اين است كه قدرت را با قـدرت موازنـه مـي    ي موازنه نيست. كارويژه

دهد تا توان كنترل كردن همديگر را داشته باشند و اجـازه ندهنـد هـيچ دولتـي بـه       وضعيتي قرار مي
كنـد كـه در راسـتاي     ظام كمك ميي قوا به حفظ وضع موجود در ن موقعيت غالب برسد. پس موازنه

در پايـان ايـن    (Zinnes, 1967: 270-271)دستيابي به اين هدف، ممكن است جنگ هم اتفاق بيفتـد.  
ي محدوديت اسـت   بخش بايد گفت كه محيط خارجي يا بيروني اين كشورها در مواردي ايجادكننده

گـر رفتارهـاي بـازيگران بـا الزامـات      دهد. ا هايي را در اختيار آنها قرار مي و در مواردي ديگر فرصت
شود، مطابقـت داشـته باشـد، آن بـازيگر در      ساختار قدرت يا آنچه كه الزامات سيستميك تعريف مي
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هـا و   شـود. در غيـر ايـن صـورت، بـا محـدوديت       هايي برخوردار مـي  محيط بيروني خود از فرصت
بحـث نظـري بـراي تبيـين     شـود. نگارنـدگان از ايـن     هاي ساختاري يا سيستميك مواجه مي واكنش

 كنند.   مواضع شوروي و آمريكا در جنگ ايران و عراق استفاده مي

 ها ها و قابليت اسالم سياسي: ظرفيت

توان ايران را خاستگاه اسالم سياسي دانست، ولي بايد گفت از جهت تبـديل   هرچند نمي
يشـرو و پيشـگام   كردن اسالم سياسي به مدل و الگويي حكومتي براي جوامع اسـالمي، ايـران پ  

خواهي در ديگر جوامع اسـالمي قبـل از وقـوع انقـالب ايـران وجـود        هاي اسالم است. حركت
ويـژه در   ها منجر به ايجاد يك حكومت مبتني بر مباني دينـي نشـد و بـه    داشت، اما اين حركت

هاي پان ناسيوناليستي به حاشيه رفت. بـا ايـن حـال، وجـود      جوامع عربي در اثر وجود حركت
هاي اسالمي در ديگر جوامع مسلمان حاكي از اين بود كه براي انقالب  ي حركت نه و سابقهزمي

عنوان الگويي نگريسـته شـود كـه     اسالمي اين زمينه وجود داشت كه در ميان جوامع اسالمي به
 ي عمل گرديده است. موفق به تحقق اسالم سياسي در عرصه

كومت انقالبي بر اساس دكترينـي دينـي شـكل    به اين ترتيب بود كه در دوران مدرن، اولين ح
در قـرن حاضـر تبـديل شـد و     » اسـالم سياسـي  « ي  گرفت و حكومت ايران به اولين تجسم از ايده

) 70: 1389داراي تفسيرهاي ديني منحصر به فرد از سياسـت و الزامـات آن شـد. (چـانز و الهـود،      
ي  واسـطه  اً محدود به ايران نبود، بلكه بـه اسالم سياسي تجلي پيدا كرده در انقالب اسالمي ايران صرف

اي بـود. قـدرت و ظرفيـت     اي و فرامنظقـه  هايي كه داشت داراي تـأثيرات منطقـه   ها و ظرفيت قابليت
عنـوان   خاطر تبديل شـدن انقـالب اسـالمي ايـران بـه      اسالم سياسي ناشي از انقالب اسالمي ايران به

يـك مكتـب و ايسـم كـامالً       ردن اسالم سياسي بهالگويي براي جوامع مسلمان از يك سو و تبديل ك
 شود. المللي بود كه در ادامه به تشريح اين دو پرداخته مي ي بين جديد در عرصه

 عنوان الگويي براي جوامع مسلمان ) انقالب اسالمي به1

ي وسيع جغرافيايي در دوران معاصر در اثـر مواجهـه    جوامع مسلمان با داشتن يك گستره
اي بودنـد. بـراي حـل ايـن      و نيز ضعف داخلي دچار مشـكالت بسـيار عديـده    با تمدن غربي
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هاي چپي و راستي، اقداماتي انجام دادند، اما  هاي اسالمي و غيراسالمي با گرايش مشكالت گره
هـاي غـرب نيـز     گيري رژيم صهيونيستي و حمايت كدام از اين اقدامات كارساز نشد. شگل هيچ

هـاي احساسـي و    هاي اسالمي نيز با واكـنش  تشديد كرد. گروهوضعيت بد جوامع مسلمانان را 
بدون برنامه، موفق به حل مشكالت جوامع اسالمي نشدند و در مـواردي ناكـام و در مـواردي    

خواهي در ايران شد،  شدند و به حاشيه رفتند. آنچه كه باعث موفقيت جريان اسالم سركوب مي
بـراي هـر دو سـطح داخلـي و خـارجي خـود و        هاي اسالمي در داخل ايران اين بود كه گروه

جوامع مسلمان داراي برنامه و هدف بودند و در واقع، همين عامل است كه باعث تمايز اسـالم  
 شود. هاي اسالمي مي سياسي انقالب ايران از ديگر حركت
دنبـال احيـاي    بـه » طاليي اسالم«ي بازگشت به دوران  انقالب اسالمي ايران با طليعه

تنهـا  «كـه   ناي مباني ديني و مذهبي بود. انقالب اسالمي ايران با تأكيد بـر ايـن  هويت بر مب
هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصـادي داراي برنامـه    است، براي حوزه» حل اسالم راه

حـل   هاي فكري موجود براي جوامع اسـالمي را نـه تنهـا راه    ها و دستورالعمل بود و برنامه
رو،  دانست. از اين را بخشي از مشكالت جوامع اسالمي ميدانست، بلكه آن  مشكالت نمي

ايـي مكاتـب    هـاي توسـعه   اسالم سياسي تجلي پيدا كرده در انقالب اسالمي ايران، برنامـه 
فكري شرق و غرب را براي جوامع مسلمان و نيز مفاهيمي چون فردگرايـي، دموكراسـي،   

و طرد آن را از جوامـع اسـالمي   دانستند و نقد  فمنيسم و حقوق بشر فردي را ناكارآمد مي
كرد. به عبارت ديگـر، اسـالم سياسـي منبعـث از      هاي مهم خود تعريف مي يكي از رسالت

هايي غيـر از ليبراليسـم و كمونيسـم بـود،      دنبال اتكا بر ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران به
امـع  هاي غرب و شـرق توسـط جو   زيرا انقالب اسالمي ايران پذيرش ايدئولوژي و ارزش

رو، انقالب اسالمي ايران با نقد  دانست. از اين ي آنها مي اسالمي را به معناي پذيرش سلطه
كـار وابسـته بـه     هاي محافظـه  وضع موجود حاكم بر جوامع اسالمي و نيز مخالفت با رژيم

شرق و غرب در جوامع مسلمان خواهان بازگشت آنها به اسالم براي حل مشكالت امـت  
 مسلمان شد.
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هـاي اسـالمي در جوامـع ديگـر بـا       نارضايتي و مخالفت انقالب اسالمي و ديگر گـروه  اساساً
ي كافي ديني نيستند، در سـه   هايي كه به اندازه هاي سكوالر در جهان اسالم و يا حداقل با رژيم رژيم

كننـد، دوم   ها به شكل مناسبي اصول اسـالمي را رعايـت نمـي    كه اين رژيم جبهه وجود دارد: اول اين
كه آنها تا حد بسيار زيادي تحـت نفـوذ دنيـاي غـرب      كه آنها فاسد و ناكارآمد هستند و سوم اين ناي

قرار دارند. از زمان جنگ دوم جهاني و تا حدود زيادي حتي قبل از آن، برخـي مسـلمانان در جهـان    
سياسـت   عنوان مبناي فكري حكومت و كردند و آنها را به هاي سكوالر پيروي مي اسالم از ايدئولوژي

دنبال كاهش نقش دين در جامعه بودنـد كـه همـين امـر باعـث       ها به خود قرار دادند. اين ايدئولوژي
خـوبي   هـاي اسـالمي داراي مشـي اسـالم سياسـي بـه       شد. گـروه   هاي اسالمي مخالفت شديد گروه

خـوبي   ي عملي به چالش بكشـانند و بـه   ها را در عرصه توانستند نقاط ضعف اين مكاتب و حكومت
آثار منفي آن را به مردم خود نشان دادند و همين عامل رمز موفقيت آنهـا در جـذب مـردم و بسـيج     

شـد بهتـرين جـايگزين     ها و اهدافشان بود. پـس از ايـن بـود كـه اعـالم مـي       آنها براي تحقق برنامه
ي مـردم بسـيج شـوند و در     هاي سكوالر، حكومت ديني است و در راه تحقق آن بايد همه حكومت

در واقـع، جمهـوري    )359-360: 1389(سـمير و قربـاني،   هـاي اسـالمي را برپـا كننـد.      مسير، سازماناين 
اسالمي ايران همين راه را پيمود و اين باعث شد كه راه و مسير انقالب ايـران توسـط ديگـر جوامـع     

 عنوان يك الگو نگريسته شود. مسلمان به

 الملل نعنوان مكتب جديد در نظام بي ي اسالم به ) ارائه2

كه انقالب اسالمي ايران به وقوع پيوست، مكاتب فكري دو بلوك شرق و غـرب،   هنگامي
مكاتب فكري غالب و تأثيرگذاري بودند كه جوامع مختلف با توسل به يكي از آن دو و اعمـال  

دنبال پيمودن راه آمريكـا و شـوروي بودنـد. در ايـن دوره،      ي خود، به كردن مباني آن در جامعه
ي جوامـع پنداشـته    ناپـذير بـراي همـه    عنوان دو مكتب فكري اجتنـاب  م و ليبراليسم بهكمونيس

ي  ي داخلـي كشـورها نبـود، بلكـه عرصـه      ي اين مكاتب، صرفاً محدود به عرصـه  شد. غلبه مي
شد. در اين شرايط بود كه انقالب اسالمي ايران به وقـوع پيوسـت و    المللي را نيز شامل مي بين

ي طـرح جـايگزيني يـك     اي و ارائـه  اي و فرامنطقه ي منطقه ود در عرصهاعتراض به وضع موج
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تـوان   ي كار خود قرار داد. بدين ترتيـب، مـي   هاي موجود را سرلوحه نظام اسالمي به جاي نظام
المللـي   اي و بين ي منطقه گفت كه انقالب اسالمي ايران از اين حيث كه وضع موجود در عرصه

ياسي راديكال جديد بود. نوع نگـاه انقـالب اسـالمي ايـران بـه      ي س پذيرفت، يك پديده را نمي
محيط بيروني خود داراي دو ويژگي سلبي و ايجابي بود، بدين معنا كه در كنار نقد مبـاني نظـم   

 ورزيد.  ي جايگزين براي آن نيز مي المللي، مبادرت به ارائه بين
الملـل مبتنـي بـر     ظـام بـين  طبق مباني انقالب اسالمي ايران، مرزهاي ملي و سرزميني و ن

ها، اصالت ذاتي ندارد، زيرا جهـان بـر    ملت -تقسيم جوامع مانند تقسيم امت اسالمي به دولت 
شود. امت  حسب مرزهاي عقيدتي به داراالسالم و دارالكفر يا امت اسالم و امت كفر تقسيم مي

يـت اسـالم بـر    ي توان و قدرت خـود را بـراي حاكم   و دولت اسالمي مكلف و موظفند تا همه
كـار گيرنـد. ايـن هـدف از طريـق انقـالب        جهان و تشكيل جامعه و حكومت جهاني اسالم به

يافـت.   مستمر در كشورهاي اسالمي، مبارزه با سران كفر و استكبار و نظـام سـلطه تحقـق مـي    
الملل موجود نامشروع و ناعادالنـه اسـت و    بنابراين، از ديدگاه انقالب اسالمي، نظم و نظام بين

ي شـرعي   تالش براي تغيير بنيادي آن جهت استقرار نظم جهاني اسالم يك تكليـف و فريضـه  
اي كه هيچ مصلحت و منفعت ديگري نبايـد موجـب دسـت كشـيدن از      گونه رود، به شمار مي به

ي اسـالم   در مبـاني انديشـه   )103(همـان:  پيگيري و تأمين اين آرمان اسـالمي و انقالبـي شـود.    
رفت و از بـين   شمار مي ب اسالمي در ايران صرفاً يك هدف كوتاه مدت بهسياسي، تحقق انقال

شـد.   عنوان يك هدف و راهبرد بلند مدت در نظر گرفته مي بردن تمام مرزهاي بين مسلمانان به
تبـع آن   هاي ملي برآمده از نظام وسـتفاليايي و بـه   بنابراين، اسالم سياسي حاكم بر ايران با رژيم

ي امت اسـالمي را   المللي مخالف بود. انقالب اسالمي ايران انديشه ي بين نظم موجود در عرصه
الملـل موجـود    ملت مطرح كرد و بر اين مبنا، به نقد نظام بـين  -عنوان جايگزيني براي دولت به

ريزي شده بود. دليل ايـن امـر بـه خـاطر آن بـود كـه        هاي بزرگ پايه پرداخت كه توسط قدرت
دانسـت.   طلـب مـي   الملل موجود را ناعادالنه، استعماري و سلطه م بينانقالب اسالمي ايران، نظا

هاي استعماري و  ي بسياري از مشكالت جوامع اسالمي را ناشي از سياست عالوه بر اين، ريشه
 دانست. هاي گذشته مي هاي بزرگ در شرايط فعلي و در دهه ي قدرت طلبانه سلطه
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و عملكـرد   (ره)انون اساسي، بيانات امام خمينـي ويژه ق رو، بر اساس اسناد رسمي، به از اين
) نفـي  1رفتاري ايران، اصول سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران عبـارت بودنـد از:        

) حمايـت از  3خـواهي،   سـتيزي و عـدالت   ) اسـتكبارزدايي، ظلـم  2پـذيري،   گري و سلطه سلطه
ر نگرش اسـالم سياسـي   د )103(همـان:  ) حمايت و دفاع از مسلمانان. 4مستضعفان و محرومان، 

عنـوان تنهـا نظـام برتـر توانـايي       شد. بدين معنـا كـه اسـالم بـه     بر جهاني بودن اسالم تأكيد مي
ريزي براي تمام مسائل و امور زندگي بشـري و   گويي به فطرت و نيازهاي انسان و برنامه پاسخ

برخـوردار از   حل براي مشكالت تازه را دارد. اسالم يك دين كامـل و يـك پارچـه و    يافتن راه
المللي و مباني صلح، جنگ و حقـوق بشـر اسـت.     ها و حدود و قوانين و نيز روابط بين سيستم

بر مبناي اين باور بود كه جمهوري اسالمي ايران پيرو مشي نه شرقي و نـه   )27: 1378(الموصللي، 
نساني شرق غربي شد. جمهوري اسالمي ايران، مكتب اسالم را بسيار باالتر از مكاتب مادي و ا

ي  زدن همـه  رو، خود را پيرو مكتب اسالم دانست و خواهـان حلقـه   دانست و از اين و غرب مي
 جوامع اسالمي و غيراسالمي به دور آن شد.

رفـت و   شمار مي ، از ديدگاه اسالمي شعار بازگشت به اصول الهي به"نه شرقي نه غربي"
ي فعاليـت علمـي و    هـاي خـود در زمينـه    بيانگر خود باوري امت اسالمي و اعتقاد بـه توانـايي  

فرهنگي بود. اين شعار ايران را به عدم اتكا به غرب واداشت و در نتيجه، راهبردهاي خـارجي  
هاي بزرگ مبتني گرديد. متأثر از اين ايده، مقابله با  جمهوري اسالمي ايران بر استقالل از قدرت

كوشـيد تـا    چرا كه غرب همواره ميعنوان يك ضرورت مطرح شد،  ي فرهنگي آمريكا به  سلطه
مشـي در   عنوان يك برنامـه و خـط   جوامع اسالمي را به خود وابسته كند و آمريكايي شدن را به

 )28(همان: ميان جوامع اسالمي محقق نمايد. 
ظهور اسالم سياسي در ايران، يك چالش فكري و ايدئولوژيكي براي مكاتب فكري شرق 

ي نظري به چـالش بـا مبـاني فكـري       م سياسي نه تنها در عرصهو غرب بود. بدين معنا كه اسال
ي وسـيع جغرافيـايي مسـلمانان،     چنـين بـا توجـه بـه گسـتره      غرب و شرق پرداخت، بلكه هـم 

توانست به يك بلوك رقيب بسيار قدرتمند براي آنها تبديل شود. جوامع اسالمي بـه لحـاظ    مي
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مهـم بـه لحـاظ ژئـوپليتيكي و ژئواسـتراتژيكي      هاي  جغرافيايي بر منابع مهم انرژي دنيا و مكان
 مسلط هستند.

هـاي   ي نه چندان دور هم موفق به تشكيل دولت  كه دنياي اسالم در گذشته با توجه به اين
شده بود، نگراني غرب و شرق از احياي مجدد قدرت اسالمي پس از انقـالب   قدرتمند اسالمي

م. كـه گـاليپولي سـقوط    1354از سال «گليسي: ي يك مفسر ان تر شد. به گفته اسالمي ايران بيش
مشـغولي اروپائيـان در تنگنـا     ي ويـن رسـيدند، دل   هـا بـه دروازه   م. كه تـرك 1683كرد تا سال 

مشـغولي   قراردادن اسالم بود. با توجه به انقالب اسالمي، اكنون بار ديگر ايـن امـر بـه يـك دل    
يك دنيـاي اسـالمي متحـد زيـر     «ي گير گر آمريكايي نيز از شكل يك تحليل »تبديل شده است.

تـرين   عنوان اساسـي  ي ايراني در نبرد مرگ و زندگي با غرب كافر به شيوه گرايي به  پرچم اصول
اينجـا بـود كـه     )152: 1381(هانتر،  »كند. تهديد ژئوپوليتيكي براي غرب و مشخصاً آمريكا ياد مي

ي طرح و برنامه براي محيط بيروني  ي ماهيت فراملي بودن آن و ارائه واسطه اسالم سياسي كه به
ي عمل نيز براي تحقق  شد، بلكه در عرصه ي نظري نمي خود بود و اين صرفاً محدود به عرصه

هاي شـد كـه خـود را متـولي نظـام       هايي صورت گرفت و اين موجب نگراني قدرت آن تالش
ك آمريكا و شوروي دانستند. بدين خاطر بود كه مهار اسالم سياسي به هدف مشتر الملل مي بين
 عنوان رهبران بلوك غرب و شرق تبديل گرديد. به

توانست حداقل داراي ماهيـت   تهديد ناشي از اسالم سياسي براي بلوك غرب و شرق مي
گيـري يـك دنيـاي واحـد اسـالمي بـا توجـه بـه          سياسي و اقتصادي باشد، بدين معنا كه شكل

توانست منبـع تهديـداتي بـراي جايگـاه      د، ميي جغرافيايي كه مسلمانان در اختيار داشتن گستره
ي امپراتـوري قدرتمنـد    ي نه چندان دور، تجربـه  برتر آمريكا و شوروي باشد. غرب در گذشته
توانسـت گـامي    رو، انقـالب اسـالمي ايـران مـي     عثماني را در همسايگي خود ديده بود؛ از اين

 اساسي براي احياي احتمالي اسالم باشد.
تـر ناشـي از    هاي اسالمي و مشخصاً انقالب اسالمي ايـران، بـيش   نگراني غرب از جنبش

رو، تغييـر معـادالت    گـرا و از ايـن   هاي غرب ها براي به چالش كشيدن رژيم گرايش اين جنبش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

219

زنه
موا

اه 
دگ

 دي
ق از

عرا
ن و 

يرا
گ ا

جن
 

قوا
ي 

 

هاي اسالمي براي اجراي قـوانين اخالقـي و    اي و جهاني قدرت بود و نه از آرمان جنبش منطقه
هاي اسالمي به يك چـالش جـدي و    د تبديل شدن جنبشاز آنجايي كه رون )166(همان: كيفري. 

تبع آن ايجاد چالش براي وضـع   كار وابسته به غرب و شرق و به هاي محافظه اساسي براي رژيم
روز بـر   المللي آنها يك روند تـدريجي بـود؛ بنـابراين، روزبـه     اي و بين موجود در محيط منطقه

 شد.  بزرگ افزوده ميهاي  ها در معادالت سياسي قدرت اهميت اين جنبش
گرايان ايـن اسـت    يكي ديگر از داليل احساس تهديد كشورهاي غربي از قدرت گرفتن اسالم

هاي آنها در قبال جهان اسالم و رفتـارش در   هاي مختلف فرهنگ غرب، سياسست كه نسبت به جنبه
الم و از اند و متعهد به كاهش نفـوذ غـرب در جهـان اسـ     روابط شمال و جنوب ابراز خصومت كرده

عنـوان يـك    رهبر انقالب اسالمي ايران با طـرح اسـالم سياسـي بـه     )146(همان: بين بردن آن هستند. 
نيروي مطمئن جديد براي انجام تغييرات مثبت، سعي كرد تا مسلمانان را بـه سـمت وحـدت سـوق     

مـوثر   هاي بزرگ در جهـان اسـالم بسـيار    خصوص در اين راستا انتقادهاي او به نقش قدرت دهد، به
بـا اشـاره بـه ايـاالت     » شـيطان «و » اسـتكبار «بود. بيانات ضدغربي ايشان در استفاده از عباراتي چون 

 )246: 1381(احتشامي، گرايان عرب رواج زيادي پيدا كرد.  متحده در بين اسالم
هاي مردم مسلمان به اسـالم سياسـي در قيـاس بـا سـاير       كه گرايش توده بر اين مبنا، از آنجايي

خـواهي و   هـاي اسـالم   رو، بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران حركت تر بود؛ از اين ب بسيار بيشمكات
ي خاورميانـه و شـمال آفريقـا     ي جديدي شد و اسالم سياسـي در منطقـه   اسالم سياسي وارد مرحله

لجزايـر و  هايي در افغانستان، پاكستان، ازبكستان، عراق، لبنان، نيجريه، ا گسترش پيدا كرد. وقوع نمونه
گسترش اسالم سياسي در جوامع اسـالمي باعـث شـد كـه      )74(همان: باشد.  كنيا حاكي از اين امر مي

كار نيز دچار مشكل كند و بدين ترتيب، آنها را با يـك چـالش    هاي محافظه ي جامعه را با رژيم رابطه
ن نكته اشاره شـود كـه   هاي هوادار اسالم سياسي مواجه كند. الزم است به اي ي گروه اساسي از ناحيه

كـار   هاي محافظه دنبال بي ثبات كردن رژيم جمهوري اسالمي ايران، خود به شكل مستقيم و صريح به
گراي آن جوامع با تأثيرپذيري از انقالب اسـالمي   هاي اسالم حاكم بر جوامع اسالمي نبود، بلكه گروه

 ند.پرداخت هاي حاكم بر جوامع خود مي ايران، به مخالفت با رژيم
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هاي مختلف  المللي نيز بعد از انقالب اسالمي ايران حركت گروه اي و بين در سطح منطقه
تـوان بـه تـرور     ها مي ي اين حركت تري به خود گرفت. از جمله اسالمي عليه غرب شدت بيش

عنوان حـاكمي وابسـته بـه غـرب، مقاومـت       ، به1981انور سادات، رئيس جمهور مصر در سال 
دنبال اشـغال نظـامي ايـن كشـور توسـط شـوروي و خـروج         در افغانستان بههاي اسالمي  گروه

، حمله به مقر نظامي آمريكا و فرانسـه در لبنـان در   1989اجباري شوروي از افغانستان در سال 
دنبـال آن شـروع    ي اعراب و رژيـم صهيونيسـتي و بـه    ، ورود عنصر شيعه به منازعه1989سال 

 د.ي مردمي فلسطين اشاره كر انتفاضه
گسترش اسالم سياسي پس از انقالب اسالمي ايران يكي از منابع مهم نگرانـي دو بلـوك   

گرايان و دستيابي آنها به قدرت و تشكيل حكومـت   شرق و غرب شده بود، زيرا پيروزي اسالم
توانست منجر به پيامـدهاي سياسـي و    ي خاورميانه، مي ويژه در منطقه در كشورهاي اسالمي، به

براي آنها شود. گسترش اسالم سياسي و موفقيت آنهـا در تشـكيل حكومـت بـا      اقتصادي منفي
هـاي   گرايان چـون همكـاري   الزامات و منافع آمريكا و شوروي ناسازگاري جدي داشت. اسالم

رو،  دانند؛ از اين سياسي و نظامي با بلوك شرق و غرب را از مصاديق بارز وابستگي و سلطه مي
ي نگرش اسـالم سياسـي،    كردند، چرا كه از زاويه دوقطبي بود، رد ميآن را كه از الزامات نظام 

ي سلطه آنها و در معـرض خطـر قـرار     حضور اقتصادي غرب و شرق در جوامع اسالمي زمينه
گرايـي   خـواهي در اسـالم   هـاي اسـتقالل   هاي فرهنگي است. طبيعي است نگـرش  گرفتن ارزش

نشـين و   وروي در منـاطق مسـلمان  چالشي اساسي بـراي كـاهش سـلطه و نفـوذ آمريكـا و شـ      
توانست منجر به بر هم خوردن تـوازن نفـوذ    بود و مي ي مهم خليج فارس مي خصوص منطقه به

 آنها در منطقه شود.
عنوان رژيمي  طبق مباني انقالب اسالمي ايران، سازش و صلح با رژيم صهيونيستي به

گراسـت كـه در مصـر     ي اسالمها غاصب معنا ندارد و متأثر از اين باور مشترك ميان گروه
هـاي   ي گـروه  خاطر صلح با اين رژيم ترور كرد. پـس غلبـه   گروه جهادي انورسادات را به

عنـوان خواسـت    تواند رژيم صهيونيستي و صلح با ايـن رژيـم را بـه    اسالمي بر منطقه نمي
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امع گرا در جو هاي اسالم اصلي آمريكا بپذيرد. مخالفت انقالب اسالمي ايران و ديگر گروه
كار، سكوالر و  هاي محافظه شد، بلكه رژيم ديگر صرفاً محدود به مخالفت با اين رژيم نمي

گرفـت.   كردند نيـز دربـر مـي    وابسته به شرق و غرب را كه بر جوامع اسالمي حكومت مي
ها به بيداري و قيام عليه آنها نيز چالشي اساسي براي  ها و دعوت ملت مخالفت با اين رژيم

اي آمريكا و شوروي بوده و بـدين   ها متحدين منطقه رفت، زيرا اين رژيم مي شمار غرب به
ها صرفاً يـك   طريق، عامل گسترش نفوذ آنها به جوامع اسالمي بودند. ضديت با اين رژيم

كه باز يك چالش  گرايي سياسي متأثر از انقالب ايران بود، بعد ديگر آن بعد خواست اسالم
گرايي سياسي به شدت ضـد غـرب و    ود، اين بود كه اسالماساسي براي آمريكا وشوروي ب

هـاي منفـور مـردم،     هاي آنهـا از رژيـم   خاطر حمايت شرق و وضع موجود بود. اين امر به
هاي استعماري آنها در رابطه با مسلمانان بـود كـه    حمايت از رژيم صهيونيستي و سياست

 كرد. گرايي سياسي را تشديد مي همين عوامل خود اسالم
توان گفت كه انقالب اسالمي ايـران   گرايي در جوامع مختلف، مي توجه به وجود اسالمبا 

عنوان تنها كشوري كه موفق به ايجاد يك حكومت مبتنـي بـر اسـالم سياسـي شـده بـود، از        به
ظرفيت و توانمندي بسيار بااليي براي تبديل شدن بـه الگـو و از ايـن طريـق، تأثيرگـذاري بـر       

ي سياسي برخوردار بود. اين ظرفيت به حكومت نوپاي اسالمي در ايران خواه هاي اسالم جنبش
كـار، بسـيج و بيـداري     هـاي محافظـه   داد كه از طريق ايجاد چالش براي رژيـم  اين امكان را مي

هاي مسلمان عليه شرق و غرب يك بلوك قدرتمند اسـالمي ايجـاد كنـد كـه خـود در آن       ملت
وضع موجود توازن قدرت را به نفع بلوك اسـالمي بـر    محور باشد و از اين طريق، با تحول در

هم بزند. طبيعي بود كه ظرفيت و تواني كه اسالم سياسي به جمهوري اسالمي ايران براي ايجاد 
جمعي ديگـر بـازيگران حـامي     تحول و تغيير وضع موجود داده بود، با واكنش انفرادي و دسته

م سياسـي ناشـي از انقـالب ايـران جنـگ      ترين واكنش به اسال وضع موجود مواجه شود. عمده
اي و سـكوت و   اي، فرامنطقه هاي منطقه ي عراق عليه ايران بود كه با حمايت دولت هشت ساله

المللي از عراق همراه بود. در واقع، اين جنگ كـه داراي سـه بعـد ملـي (      حمايت نهادهاي بين
توازن قدرت در سه سطح يادشـده   المللي بود، اقدامي براي حفظ اي و بين عراق)، منطقه -ايران
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گيري يك بلـوك قـدرت    از طريق مهار اسالم سياسي ناشي از انقالب ايران، جلوگيري از شكل
 خوردن وضع موجود بود. اسالمي و جلوگيري از ايجاد تحول و برهم

 ي عراق به ايران: گامي براي حفظ توازن حمله

 -هـاي سياسـي   ق، رقابـت ويـژه پـس از انقـالب عـرا     پس از جنگ جهاني دوم و بـه 
راهبردي ميان ايران و عراق آغاز شد. دو دولت ايران و عراق هر كدام در سوداي دستيابي 

اي بودند. با حضور عربستان هم در اين رقابت به باور بـاري بـوزان يـك     به برتري منطقه
مثلث رقابتي ميان سه كشور شكل گرفت. از طرفي، هر كدام از ايـن سـه كشـور مـانع آن     

هـاي ايـران و    اي دست يابد. در اين ميان، رقابت شدند كه دولت ديگر به برتري منطقه يم
ها به دليل اختالفات مرزي رنگ و بوي ديگري  تر بود، زيرا اين رقابت عراق بسيار پر رنگ

گرايـي عربـي و داليـل راهبـردي از تمايـل       به خود گرفته بود. دولت عراق با تكيه بر ملي
ي تبديل شدن به قدرت برتر برخوردار بود، اما دولت ايران اين اجازه را به بسيار بااليي برا

داد. براي تداوم و امكان موفقيت در اين رقابت، هر دو دولت ايران و عراق بـه   عراق نمي
 اي نيز پرداخته بودند.  هاي فرامنطقه اتحاد و دوستي با قدرت

لت عـراق در ابتـدا از وقـوع انقـالب     با وقوع انقالب اسالمي ايران شرايط تغيير كرد. دو
رسيد، زيرا دولت انقالبي ايران اعالم كرده بود كه ديگر مايـل بـه    نظر مي اسالمي ايران راضي به

هـاي   نقش ژاندارمي خليج فارس نيست. از طرفي، بـه شـدت ضداسـرائيلي و طرفـدار آرمـان     
بـراي تبـديل شـدن ايـن      فلسطين بود. طبيعتاً اين وضعيت مطلوب عراق بود، زيرا مانع اصـلي 

ديويد توسط مصر كـه   اي برداشته شد. از طرفي، امضاي پيمان كمپ كشور به قدرت برتر منطقه
اعتباري دولت مصر در دنياي عرب شده بود، شرايط بسيار بهتري را در اختيـار عـراق    باعث بي
ين، بايـد گفـت كـه    داد كه به جايگاه قدرت برتر منطقه در خاورميانه دست بيابد. بنابرا قرار مي

ي ضـدغربي و اسـرائيلي انقـالب ايـران و امضـاي       گيري ايران از ژاندارمي منطقه، روحيه كناره
ديويد توسط مصر بهترين شرايط را براي عـراق فـراهم كـرده بـود كـه بـه آرزوي        پيمان كمپ

 عنوان قدرت برتر بود، برسد.  ي خاورمانه به ي خود كه سلطه بر منطقه ديرينه
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ين خوشحالي و رضايت ديري نپاييد و زود به يك نگراني جدي بـراي دولـت   البته ا
عراق انجاميد و آن نگراني از اسالم سياسي بود، زيرا اسالم سياسي مدنظر انقالب اسالمي 

هاي منطقـه بگـذارد و از ايـن طريـق      توانست بر ملت ايران نه تنها به خاطر تأثيري كه مي
توانست نظام سياسي  چنين مي اي ايران شود، بلكه هم قهمنجر به افزايش نفوذ و قدرت منط

عراق را از درون با چالشي جدي مواجه كند. بنابراين، اسالم سياسي با توجه به تأثيري كه 
هاي منطقه بگذارد، خواست عراق مبني بر رهبري منطقه را غيـرممكن   توانست بر ملت مي
يز به خاطر اكثريت جمعيت شـيعي ايـن   كرد و به دليل همسايگي كه با ايران داشت و ن مي

ترين نگراني را از اسالم سياسي داشت. در ادامه نشان داده  كشور اولين دولتي بود كه بيش
ي عراق در مقابل امواج انقالب اسالمي ايـران   پذيري و شكنندگي جامعه شود كه آسيب مي

اسـالمي ايـران. در    منبع اصلي نگراني دولت عراق از انقالب ايران شد و نه خود انقـالب 
دهد كه چـرا در بـين كشـورهاي منطقـه،      ي عراق به ما نشان مي واقع، عدم انسجام جامعه

 تر نسبت به انقالب ايران نگران شد. عراق بسيار بيش
دانستند و بـا توجـه    ايران نمي رهبران انقالب اسالمي ايران، انقالب اسالمي را صرفاً محدود به 

شمول بودن اسالم و عدم تعلق آن به هيچ قوم و مليتـي بـر صـدور انقـالب      به مباني فراملي و جهان
اسالمي ايران تأكيد داشتند. بحث صدور انقالب اسالمي ايران، با توجه به تركيب جمعيتـي عـراق و   
نيز همسايگي با ايران، بيش از هر كشوري در ابتدا عراق را نگران كـرد. در اكثريـت بـودن جمعيـت     

ايگي عراق با ايران، دو عاملي بود كه عراق را مستعدترين كشور بـراي پـذيرش   شيعيان عراق و همس
كرد. در ادامه به تشريح بافت جمعيتي عراق و چرايي نگراني دولـت عـراق    انقالب اسالمي ايران مي

 شود.   از امكان تحقق انقالب اسالمي ايران در عراق پرداخته مي
 (ع)حـق حضـرت علـي    (ص)ات پيـامبر اسـالم  شيعيان كه رهبري امـت اسـالمي را بعـد از وفـ    

انـد   عقيدتي و نهضت ضد وضع موجود ظهور كرده –عنوان يك موضع سياسي  دانستند، از ابتدا به مي
و سركوب مداوم آنها در طول تاريخ باعث شده است تا اين دو خصلت سياسي بودن و ضـد وضـع   

 موجود بودن آن كماكان تداوم پيدا كند.  
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هـاي اسـالم شـيعي بـوده      ترين پايگاه عراق همواره يكي از مهم در اين ميان، جنوب
ي شـيعه در عـراق  و در جنـوب     كه امروزه مرقدهاي مطهر بسياري از ائمه طوري است، به

اين كشور قرار دارند. بدين خاطر، شـيعيان عـراق همـواره در سـير حـوادث تـاريخي در       
ر بودند. در دوران معاصر شـيعيان  ي خلفاي اموي، عباسي و عثماني همواره تأثيرگذا دوره

در عراق بودند كه در واقع طالـب اسـتقالل از بريتانيـا بـود.      1920عراق، پيشگام انقالب 
نگرش ضد انگليسي شيعيان عراق باعث شد كه دولت بريتانيا گروه اقليت سني اين كشور 

هند و از تري براي خود بدانند و به آنها كمك كند تا حكومت تشكيل د را شريك مطلوب
اين طريق، شيعيان عراق را در حاشيه قرار دهند. ايـن وضـعيت باعـث تثبيـت و تقويـت      

نخبگان سني عراقـي بـا در    )195-196: 1384(فولر، ي عراق شد.  قدرت اهل سنت در جامعه
دنبال آن بودند كـه حاكميـت اقليـت     گرايي عربي مبتني بر سكوالريسم به پيش گرفتن ملي

هاي آنها همواره با مخالفت شيعيان  ه را توجيه كنند. بنابراين، سياستسني بر اكثريت شيع
 شد. عراق مواجه مي

هـا بـر شـيعيان عـراق بسـيار       با به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق، اعمال محدوديت
تر شيعيان عـراق بـا حاكميـت حـزب      تر شد و در مقابل، اين موضوع باعث مخالفت بيش بيش

گرايي سياسي را  هاي حزب بعث، شيعه به عبارت ديگر، سياست )200(همان: بعث در عراق شد. 
 كرد.  در عراق تشديد مي

حــزب بعــث اگرچــه ســكوالر بــود و ايــدئولوژي آن مبتنــي بــر سكوالريســم بــود، امــا 
ويژه از طـرف جريـان    هاي مذهبي جامعه به هاي سكوالر كردن جامعه با مخالفت گروه سياست

داد، اما در حاشـيه بـود.    كه اگر چه اكثريت عراق را تشكيل مي شيعي عراق مواجه شد؛ جرياني (Baylis, 2007: 1) در نجـف اشـرف تشـكيل شـد،      1950ي  در واقع، حزب الدعوه كه در دهه
گرايـي عربـي، سوسـياليزم و كمونيسـم بـود.       هاي سكوالر نظير ملي پاسخي ديني به ايدئولوژي

در ايـن   (Marr, 2007: 2)شار دولت عراق بودند. بدين خاطر بود كه آنها همواره تحت اعمال ف
هـاي شـيعي    ي نجف در ترويج و تقويت اسالم سياسي مبتني بر آرمـان  ميان بايد به نقش حوزه
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دهنده در تحوالت سياسي و اجتمـاعي معاصـر    ترين فاكتورهاي شكل اشاره كرد كه يكي از مهم
 عراق بوده است.  

ع انقالب اسالمي ايران، مشي اسالم سياسـي را  پس جريان شيعي عراق، حتي قبل از وقو
هاي حزب بعث نيز در تشديد آن بسيار تأثيرگذار بود. بدين خاطر،  دنبال كرده بودند و سياست

گـاه   ترين منابع نگراني دولت عراق بود. دولـت عـراق هـيچ    شيعيان عراق همواره يكي از اصلي
 ان بود.دانست و از آنها نگر شيعيان را وفادار به خود نمي

ي شرقي عراق، در اثر يك انقـالب عميـق    تر شد كه همسايه نگراني حاكمان عراق زماني بيش
اجتماعي و مبتني بر مباني اسالمي، تحت حاكميت روحانيون شـيعه قـرار گرفـت. در واقـع، صـدام      

گـرا   به عمر يك نظام سياسي سـكوالر و ملـي   (ره)مشاهده كرد كه شيعيان ايران با رهبري امام خميني
انقـالب اسـالمي ايـران كـه بـا       (Baylis, 2007: 1) انـد.  پايان دادند و يك حكومت ديني تشكيل داده

هاي شيعي عراق و روحانيون سرشناس شيعي اين كشور مواجه شـد، نشـان از آن بـود     استقبال گروه
ت. مقامـات  عنوان يك الگو اس ي عراق تا چه اندازه مستعد پذيرش انقالب اسالمي ايران به كه جامعه

انـد و انقـالب    ي بـاروت تبـديل شـده    دانستند كه شيعيان عراق به يـك بشـكه   حزب بعث، خود مي
اي براي آن عمل كند. دولت عراق كـه   جرقه  توانست به مثابه اسالمي ايران و بحث صدور انقالب مي

ه بود، اين بـار  شدت تحت فشار قرار گرفت هاي ايران از كردهاي عراق به در زمان شاه، در اثر حمايت
ي شـيعي معتـرض    عنوان ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران و تأثير آن بر جامعه نگران اسالم سياسي به

دستانه بـراي مهـار اسـالم سياسـي توسـط دولـت        و ناراضي عراق بود. بنابراين، ضرورت اقدام پيش
 شت ساله بود.ي نظامي به ايران و آغاز جنگ ه مردان عراق احساس شد كه اين اقدام حمله

اي طـوالني داشـت، در پـي     هاي شـيعيان عـراق كـه سـابقه     ها و شورش در واقع، ناآرامي
ترين تهديـد   پيروزي انقالب اسالمي ايران شديدتر شد و اين باعث شد كه عراق اولين و فوري

اهللا  از طرف ايران را سرنگوني حكومت عراق بداند؛ حكومتي كه مستقيماً بـا درخواسـت آيـت   
مبني بر سرنگوني صدام و حزب بعث و جايگزين شدن حكومت اسـالمي شـبيه آنچـه     خميني

 ) 119: 1389(مار، در ايران اتفاق افتاده بود؛ به چالش كشيده بود. 
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در پايان بايد گفت كه عراق دو دليل مهم براي حمله داشت كه در يك دليل آن بـا ديگـر   
سـت و در بخـش بعـدي بـدان پرداختـه      هايي كه از اين كشور حمايت كردند، مشترك ا دولت
ي  پذيري جامعه شود، اما دليل ديگري كه صرفاً محدود به وضعيت خود عراق بود، به آسيب مي

ي عراق را اكثريـت شـيعياني    اين كشور در مقابل امواج انقالب اسالمي ايران مرتبط بود. جامعه
تـرين اپوزيسـيون    ن و اساسـي تري هاي عراق، عمده هاي دولت داد كه به دليل سياست تشكيل مي

جـاي توجـه بـه     رفتند. اين وضعيت باعث شد تا دولتمـردان عـراق بـه    شمار مي دولت عراق به
ي عراق شبيه يـك   درون، به برون توجه كنند و ايران را مورد حمله قرار دهند. در واقع، جامعه

ر درون آن بود. در هايي د انسان بيمار بود كه بيماري آن به خاطر ضعف داخلي و وجود نقصان
توانسـت   ي بيمار بود كه مـي  اين ميان، انقالب اسالمي ايران مانند محيط بيروني براي آن جامعه

جـاي توجـه بـه درون     بيماري آن را به ضرر حاكمان بعث عراق تشديد كند. دولـت عـراق بـه   
 زد.به ايران به تقابل با محيط بيرون بپردا  ي بيمار خود، تالش كرد با حمله جامعه

اي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در برخي ادبيـات و متـون، اختالفـات مـرزي و      نكته
دهنـد. در ايـن    ي عراق به ايران مورد توجه قـرار مـي   عنوان دليل اصلي حمله تنگناي ژئوپليتيك را به

امـا بايـد    گيري دولت عراق تأثيرگذار بـوده اسـت،   باره بايد گفت كه هرچند اين دو عامل در تصميم
عنوان اهدف فرعي در نظر گرفت؛ زيرا حفظ نظام سياسي عراق در مقابل جريان شيعي ايـن   آنها را به

رفت از انقالب اسالمي ايران تأثير بپذيرد، نسبت به بدست آوردن سرزمين و يـا   كشور كه بيم آن مي
ديگـر، رفـع تهديـد بـر     حل كردن اختالفات مرزي به نفع خود، از اولويت برخوردار بود. به عبارت 

ي انقالب اسالمي ايران، دو تهديد  واسطه طور خالصه، بايد گفت كه به كسب منفعت تقدم داشت. به
صورت ناخواسته شكل گرفته بود. رفع اين تهديدات براي عراق، نسبت به حل تنگنـاي   عليه عراق به

 .تر بود ژئوپليتيكي و اختالفات مرزي با ايران براي اين كشور ضروري

 اي و جنگ ايران و عراق سطح منطقه

الملل، روابـط كشـورهاي خاورميانـه را بـر      ي روابط بين بسياري از پژوهشگران در زمينه
كنند. براي مثال، جوزف ناي بر ايـن بـاور اسـت كـه روابـط       ي الگوي رئاليستي بررسي مي پايه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

227

زنه
موا

اه 
دگ

 دي
ق از

عرا
ن و 

يرا
گ ا

جن
 

قوا
ي 

 

ست و يا زيو مائوز چنين تر ا ي قدرت) نزديك كشورهاي خاورميانه به الگوي رئاليستي (موازنه
ي  هـاي سـنتي و بدبينانـه در زمينـه     ي مناسبي براي تحليل نظريـه  پندارد كه خاورميانه منطقه مي

ي  ي امنيتي خاورميانه به ايـن دليـل نمونـه    مجموعه )40-41: 1386(شجاع، الملل است.  روابط بين
گسترده و پيچيده اسـت و  طور غريبي  كه به زاست، افزون بر اين ي كشمكش بارزي از يك سازه

برخي خصايص فرهنگي متمايز دارد، همانند بسياري از ديگر نقاط جهـان سـوم حـس نـاامني     
هاي مربـوط بـه نـاامني     اي را در ايجاد پويش نخبگان حاكم از محيط داخلي، عموماً نقش عمده

ر اين منطقـه از  هاي گوناگوني از خاورميانه ارائه شده است، اما در سرتاس نمايد. تعريف ايفا مي
ي عربسـتان، رژيـم    جزيره ي مديترانه و شبه ي كشورهاي حوزه مراكش گرفته تا ايران و در همه

باري بوزان معتقد است كه صهيونيستي و عراق يك الگوي وابستگي متقابل امنيتي حاكم است. 
 ي پايـه خاورميانـه را بـر    ي كنند تا به هـم وابسـتگي امنيتـي در منطقـه     اگرچه برخي تالش مي

هايي چون ايرانيت در برابر عربيت، اسالميت در برابر يهوديت، شيعه در مقابـل سـني و ...    ايده
بررسي نمايند، اما اينها تنها عناصري از واقعيت هستند و تمام حقيقت نيستند، زيرا بسـياري از  

عدم تقـارن  ها در خاورميانه بر حسب قدرت (تقارن يا  ها و دشمني ها، دوستي تعامالت، رقابت
سـاختار قـدرت اسـت كـه      ي هـا. پـس مؤلفـه    آن) قابل توضيح است و نه صرفاً با اتكا به ايده

 گذارد. خاورميانه مي ي ترين تأثير را بر نوع تعامالت در منطقه بيش
خاورميانه است كه به  ي هاي منطقه امنيتي خليج فارس يكي از زيرمجموعه ي زيرمجموعه

ظ ساختار قدرت، بعـد از جنـگ جهـاني دوم مبتنـي بـر يـك مثلـث        اعتقاد باري بوزان به لحا
اي از  هـاي ايـران و عـراق مجموعـه     آميز ميان ايران، عراق و عربستان بوده است. رقابـت  رقابت

هـاي ايـران و    گرفـت. رقابـت   مسائل مانند اختالفات مرزي، قدرت برتر بودن و... را دربـر مـي  
هاي دو كشور ايـران و عربسـتان    سالمي متأثر از تالشعربستان نيز تا پيش از پيروزي انقالب ا

اي بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، بحـث   هاي برتر منطقه براي تبديل شدن به قدرت
 و رهبري جهان اسالم نيز به آن افزوده شد.
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كردند كه حداقل، توازن قدرت را ميان خود نگه  هر كدام از اين سه كشور تالش مي
يك هدف حداكثري، آن را به نفع خود بر هم بزنند. اساس رقابـت ميـان سـه     دارند و در

كشور مبتني بر قدرت بود. بدين معنا كه هر كدام از سه كشور به محاسبه و ارزيابي قدرت 
هـاي   پرداخت. در اين رقابت، قدرت بـر حسـب مؤلفـه    خود در مقابل دو بازيگر ديگر مي

عنا كـه بـازيگري خـود را توانمنـد و قدرتمنـد      شد. به اين م مادي و محسوس تعريف مي
هايي مانند سرزمين، جمعيـت، جغرافيـا، تـوان نظـامي و ... برخـوردار       ديد كه از مؤلفه مي

هـا و رفتارهـاي    باشد. هر يك از سه كشور ايران، عراق و عربستان هنگام ارزيابي سياست
كردند تا حداقل يا از  يكردند و تالش م هاي قدرت توجه مي خارجي يكديگر به اين مؤلفه

منظور حفظ اين تـوازن قـدرت مبتنـي بـر      رقباي خود عقب نيفتند و از آنها جلو بزنند. به
شـدند تـا از آنهـا     اي نيز متوسل مي هاي مادي، اين سه كشور به كشورهاي فرامنطقه مؤلفه
ند كـه  كرد صورت انبوه سالح وارد مي نموده، و يا به هاي نظامي و اقتصادي دريافت  كمك

تـوان بـه خريـدهاي     اي خود ضعيف به نظر نرسند. در اين باره مـي  در مقابل رقباي منطقه
تسليحاتي ايران و عربستان از آمريكا و كشور عراق از شوروي اشاره كرد. در اين توازن و 

اي داشـت. بـه    رقابت، فاكتور ناسيوناليسم ايراني در مقابل ناسيوناليسم عربي، نقش حاشيه
كه در موارد زيادي عنصر ناسيوناليسم مانع همكاري ايران با عربستان نشد، اما با  اين معنا

وقوع انقالب اسالمي ايران و ورود فاكتور اسالم سياسي شيعه به معادالت قدرت منطقـه،  
 وضعيت كامالً متفاوت گرديد.

رفتـار  دهنـده بـه    ترين فـاكتور شـكل   اسالم سياسي با وقوع انقالب اسالمي ايران، به مهم
 ي كننـده  تعريـف  ي تـرين مؤلفـه   سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران تبديل شد؛ يعني مهم

نظام سياسي جديد حاكم بر ايران، اسالم سياسي بود. بر اين مبنا، آنچه كه جمهوري اسالمي در 
كرد، مانند دوران حكومت محمدرضا شاه اين نبود كه توازن قدرت ميـان   سطح منطقه دنبال مي

كه آن را به نفع خود بر هم بزند؛ بلكـه   و دو كشور عراق و عربستان را حفظ كند و يا اينخود 
 اين بود كه اسالم سياسي را در سطح منطقه به يك نهضت فراگير تبديل كند. 
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با وقوع انقالب اسالمي ايران و بر اساس الزامات توازن قدرت، نه تنها رقابت سنتي ميان 
ز ميان نرفت، بلكه شكل جديدي به خود گرفـت، زيـرا اگرچـه نظـام     ايران، عراق و عربستان ا

غيرمـادي   ي شمرد، اما بر مؤلفه هاي مادي قدرت را كم اهميت مي سياسي جديد در ايران مؤلفه
توانست به مراتب قدرتمندتر از توان نظامي باشـد؛   كرد كه مي ديگري (اسالم سياسي) تأكيد مي

رفـت تـا    گونه كه بـيم آن مـي   رو، بايد گفت كه همان شد. از اين بنابراين، آن رقابت دوباره احيا
اصول انقالب فرانسه، اين كشور را به قدرت برتر در اروپا تبديل كند و نظام توازن قـدرت در  
اروپا را بر هم بريزد، بر اين اساس، با واكنش حافظان وضع موجود روبرو شد، انقالب اسالمي 

طور ناخواسـته   هاي مسلمان جذاب بود، به الم سياسي كه براي ملتايران نيز به دليل اتكا به اس
ترتيبات سنتي مبتني بر توازن قدرت در منطقه را در معرض تهديـد قـرار داد و در مقـام يـك     

 اي در حال ظهور بود.    قدرت برتر منطقه
ر بار در مقابل جمهـوري اسـالمي ايـران در كنـا     اينجا بود كه عراق و عربستان براي اولين

يكديگر قرار گرفتند و با هم متحد شدند. در اين ميان، چـون ديگـر كشـورهاي منطقـه نيـز از      
خوبي نداشتند، در كنار عربسـتان   ي گسترش اسالم سياسي نگران بودند و با اسالم سياسي ميانه

و عراق قرار گرفتند. اوج اين اتحاد در مقابل اسالم سياسي، آغـاز جنـگ عـراق عليـه ايـران و      
 عراق بود.   ي ديگر كشورهاي منطقه از حمله حمايت

سيسـتم خاورميانـه    ي خاورميانه و مشخصاً خرده كه در منطقه اي هم وابستگي امنيتي به دليل به
ي  عنوان يكـي از اعضـاي مهـم مجموعـه     وجود داشت، وقوع يك تحول عميق اجتماعي در ايران به

كردنـد كـه تحـت تـأثير امـواج آن قـرار        ساس مياي، ساير اعضا نيز متأثر شدند و يا اح امنيت منطقه
اي نو متولد شده بود كه با عملياتي شـدن   عبارت ديگر، در اثر انقالب اسالمي ايران، ايده گيرند. به مي

توانست ترتيبات سنتي منطقه را كامالً دگرگون كند و آن تـوازن و تقـارن قـدرت     در سطح منطقه مي
قدرتمند اسـالم سياسـي را بـا     ي ايط، انقالب اسالمي ايران كه ايدهسابق را از ميان بردارد. در اين شر

دانست. از طرفي ديگر، كشـورها منـافع    همراه داشت، شرايط مطلوب خود را تغيير منطقه مي خود به
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خـواه و   ديدند. در اين صورت بود كه شكاف ميان دولـت تحـول   خود را در حفظ وضعيت سابق مي
 منطقه شكل گرفت.هاي حامي وضع موجود در  دولت

هـاي حـامي وضـع موجـود در مقابـل امـواج        دليل اين شكاف به اين دليل بود كه دولت
كار منطقه با علـم بـه    عبارت ديگر، دولتمردان محافظه پذير بودند. به انقالب اسالمي ايران آسيب

، خـود  ي خود و استقبال آنها از اسالم سياسي مدنظر انقالب اسالمي ايران مسلمان بودن جامعه
را در برابر انقالب اسالمي ضعيف ديدند. وقوع انقالب اسالمي ايران با توجه به شرايط داخلي 

اي باشـد كـه    گونـه  توانسـت بـه   هاي منطقه مي ناپذير بود، اما شرايط جوامع دولت ايران اجتناب
ناپـذيري   طور ناخواسـته و اجتنـاب   پذيراي انقالب اسالمي ايران نباشد. انقالب اسالمي ايران به

 ي كـرد كـه زمينـه    داراي برخي تأثيرات فراملي و خارجي بود و اين تـأثير جـايي را متـأثر مـي    
هاي حامي وضع موجود منطقه وجود  تأثيرپذيري وجود داشته باشد. اين زمينه در جوامع دولت

پذيري آنها در مقابـل انقـالب    داشت و واكنش منفي به انقالب ايران خود گواه ضعف و آسيب
خواهي سياسـي در   هاي اسالم توانست منجر به ظهور جنبش ان بود. انقالب اسالمي ايران مياير

هـاي سياسـي حـامي وضـع      توانست چالشـي بـراي نظـام    سرتاسر منطقه شود و اين نه تنها مي
توانست دولت انقالبي ايران را به  اي مي طور كامالً ناخواسته كار باشد، بلكه به موجود و محافظه

برتر منطقه شدن سوق دهد. چالش براي داخل و احتمال تبديل شـدن ايـران بـه     سمت قدرت
كار و حامي وضع موجود از آن احسـاس   اي دو عاملي بودند كه دول محافظه قدرت برتر منطقه

كردند. در اين شرايط واكنش منفي و تالش بـراي مقابلـه بـا انقـالب اسـالمي ايـران        تهديد مي
 رسيد. نظر مي طبيعي به
دست نبود، بلكـه   هاي منطقه به انقالب اسالمي ايران يك شكل و يك نش منفي دولتواك

ها از پيامدهاي انقالب اسـالمي ايـران    تابع ميزان احساس تهديدي بود كه هر كدام از آن دولت
دارد كـه تهديـدات در    اي خـود بيـان مـي    ي امنيت منطقه مجموعه ي كردند. بوزان در نظريه مي

ي نظـري،   هاي دور. بر مبناي ايـن گـزاره   تر انتقال مي يابند تا مسافت راحت هاي كوتاه، مسافت
تـري بـا انقـالب اسـالمي ايـران بودنـد،        هايي كه در فاصله و مجاورت كم بايد گفت كه دولت
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واكنش آنها شديدتر بـود. در ايـن    رو، كردند؛ از اين ها احساس تهديد مي تر از ساير دولت بيش
هاي داخلي و بيم از تبديل شدن ايران به قـدرت برتـر    به لحاظ چالشميان، چون دولت عراق 

به ايران واكنش شـديدتري    ها احساس تهديد كرده بود، با حمله تر از ديگر دولت اي بيش منطقه
هاي عربي در قالب شوراي همكـاري خلـيج فـارس نيـز ماننـد       نشان داد، اما چون ديگر دولت

تر، بـه حمايـت از عـراق در جنـگ پرداختنـد و       كم ي درجهعراق احساس تهديد كردند، اما با 
هاي داخلي  گيري چالش تالش كردند تا از طريق جنگي كه عراق آغاز كرده بود، هم مانع شكل

خود شوند و هم با مهار انقالب اسالمي ايران مانع تبديل شدن انقـالب ايـران بـه     ي در جامعه
 ند.الگو و تبديل شدن آن به قدرت برتر منطقه شو

عربي حامي عراق، خواهان اين هم نبودنـد كـه    هاي بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت
عراق با غلبه بر ايران به قدرت برتر تبديل شود، چون در اين صـورت عـراق بـه منبـع تهديـد      

شد (خطر گسترش جنگ). تضعيف و مهار انقالب ايران از طريق حمايـت   براي آنها تبديل مي
كامـل عـراق بـر ايـران سياسـتي بـود كـه شـوراي          ي عين حال، مخالفت با غلبهاز عراق و در 

 كردند.  هايي چون اردن و مصر از آغاز تا پايان جنگ دنبال مي همكاري خليج فارس و دولت
هـاي مـالي سـخاوتمندانه و     عربستان و كويت در طول جنگ ايران و عراق، با كمك

گيزي را برگزيدند. ممكن اسـت برخـي بـا    هاي بحث بران ي خود به عراق سياست گسترده
موافـق   -شـود  ميليـارد دالر بـرآورد مـي    65ميليارد تا  25كه از  -ها  مبلغ دقيق اين كمك

كردنـد. آنهـا    هـايي مـي   نباشند، اما رياض و كويت بر اساس منافع ملي خود، چنين كمـك 
را  -گوينـد  گونه كـه برخـي منتقـدان مـي     و نه صرفاً حكومت صدام آن -حمايت از بغداد

دانستند. با وجود اين، كشورهاي شوراي همكاري خليج فـارس   انتخاب بين بد و بدتر مي
شروع جنگ از طرف عراق را تالش بغداد در به چالش كشـيدن حكومـت انقالبـي ايـران     

ي خليج فـارس نيـز    دانستند. البته رهبران اين كشورها در خفا از تسلط بغداد بر منطقه مي
هاي عربستان و كويـت   كه واكنش بغداد در برابر كمك بودند. شگفت اينقدر نگران  همان

كردنـد كـه    نه تنها با تشكر همراه نبود، بلكه مقامـات عراقـي بارهـا بـا كنايـه اعـالم مـي       
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) عربستان و كويت به تـأمين  170: 1389هاي مود انتظار، كافي نيست. (كشيشيان،  حمايت
هايي مانند اردن، مصر و سودان نيرو و تجهيزات  پرداختند و دولت نيازهاي مالي عراق مي

كردند. البته عربستان در مواردي از خريدهاي نظامي  افزاري را براي عراق تأمين مي سخت
 كرد. عراق از فرانسه نيز حمايت مي

كرد  ي كشورهاي عربي يادآوري مي ، به كويت و همه1980ي  هاي دهه بغداد در سال
هاست و به همين دليل، جهان عرب نبايد از  ي فارس سلطهكه جنگ يك جنگ عربي عليه 
 1982كه ايران موفق شد تـا در مـي    بعد از اين )173(همان: هيچ كمكي به عراق دريغ كند. 
هاي جنگ برتري يافت، عربستان سعودي تـالش كـرد تـا     خرمشهر را آزاد كند و در جبهه

تر به عراق  هاي مالي بيش مكديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس را براي اعطاي ك
عنـوان تهديـدي بـراي     چنين عربستان توانست جمهوري اسالمي ايران را بـه  قانع كند. هم

هاي شوراي همكاري خليج فارس معرفي نمايد؛ بنابراين، شـوراي همكـاري خلـيج     دولت
هاي ايران در  پيروزي )177-178(همان: طور رسمي از عراق در جنگ حمايت كرد.  فارس به

هـا اقتصـاد    انداختن جنگ نفتكش راه هاي جنگ باعث شد تا صدام از يك طرف با به جبهه
 ي ايران را باال ببرد.  ايران را هدف دهد و از سوي ديگر، با آغاز كردن جنگ شهرها هزينه

ها و ورود نيروهاي ايراني به فاو باعث شد تا كشورهاي شـوراي همكـاري    جنگ نفتكش
مورد هم نبـود،   جنگ به كشورهاي خودشان شوند. اين نگراني بي خليج فارس نگران گسترش

عربـي كـه از    هاي هاي عربستان و كويت مورد حمله قرار گرفت. دولت زيرا تعدادي از نفتكش
اي درخواسـت كمـك كردنـد و چـون نفـع       هـاي فرامنطقـه   صدام نااميد شده بودند، از قـدرت 

، اياالت متحده به اين درخواست پاسـخ مثبـت   الملل در امنيت صادرات انرژي بود ي بين جامعه
كرد، در مـواردي عربسـتان را بـه لحـاظ      داد. آمريكا در مواردي خود به ضرر ايران دخالت مي

شـد.   هاي نفـتكش مـي   كرد و در مواردي هم اسكورت كشتي توان موشكي و هوايي تقويت مي
ري خلـيج فـارس، آمريكـا    هاي شوراي همكا بدين ترتيب، در اثر درخواست دولت )184(همان: 

 جايگزين عراق براي مهار ايران شد.
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 الملل و جنگ ايران و عراق ساختار نظام بين

الملـل بـود. بعـد از     بعد ديگر تأثير گذار بر جنگ ايران و عراق، ساختار دوقطبي نظام بين
و  الملل دوقطبي ظهور كرد كه كل جهان را به دو بلـوك شـرق   پايان جنگ جهاني دوم نظام بين

عنوان رهبران اين دو بلوك وارد  كرد. اياالت متحده و اتحاد جماهير شوروي به غرب تقسيم مي
هاي  ها شدند. در اين ميان، خاورميانه نيز يكي از محل ي عرصه جانبه و در همه يك رقابت همه

رقابت دو ابرقدرت شد. دو ابرقدرت از فرداي جنـگ سـرد تـالش كردنـد تـا بـا يـارگيري از        
خاورميانه، در اين نقطه از دنيا نيز به نفوذ و يا حداقلي از تـوازن در مقابـل    ي اي منطقهكشوره

يكـي از دو    هاي منطقه نيز بـا اظهـار تمايـل بـه     رقيب خود دست بيابند. در اين شرايط، دولت
گرفتند و بدين طريق، ساختار دوقطبـي در   هاي قدرت جاي مي ابرقدرت عمالً در يكي از بلوك

 اي نيز سرايت كرد.  كالن به سطح منطقهي  عرصه
هايي انجام شد، رهبر بلوك شرق و غرب خود را متعهـد بـه    كه يارگيري پس از اين

دانستند و در مقابل رهبران دو بلوك قـدرت انتظـار    اي خود مي حمايت از متحدان منطقه
ر دوران جنـگ  هاي خود را داشتند. بر اين مبنا، د اي از سياست روي متحدان منطقه دنباله

اي صرفاً بـه   سرد، مديريت اوضاع عمالً در دست شوروي و آمريكا بود و متحدان منطقه
اي كه در اين ميان مهم است، ايـن اسـت كـه متـأثر از      كردند. نكته نيابت از آنها عمل مي

ساختار دوقطبي، الگوي مديريت منازعات در خاورميانه تابع توازن قوا بود. به اين معنـا  
افتاد، بالفاصله توسط دو  اي اتفاق مي راستاي حفظ توازن قوا در منطقه اگر منازعهكه در 

كه رژيم صهيونيستي بـه كشـورهاي عربـي حملـه      شد. مثال، زماني ابرقدرت مديريت مي
عربـي، آمريكـا نيـز بـه رژيـم       هـاي  كرد، در اثر تهديـد شـوروي بـه حمايـت از دولـت     

وقـف كنـد. بـر حسـب ايـن الگـوي مـديريت        آورد تا حملـه را مت  صهيونيستي فشار مي
مـدت بـود. از طرفـي،     افتاد، بسيار كوتـاه  هايي كه در خاورميانه اتفاق مي منازعات، جنگ

افتـاد، بـا اعمـال     افتاد، يا اگر اتفاق مـي  هيچ جنگي بدون رضايت دو ابرقدرت اتفاق نمي
 گرفت.  فشار دو ابرقدرت پايان مي
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الملـل در   ن قائل به نقش و اثرگذاري ساختار نظام بينشود تا نگارندگا آنچه كه باعث مي
جنگ ايران و عراق باشند، اين است كه الگوي مديريتي دو قدرت بزرگ در جريان جنگ ايران 

كـدام از دو   هـاي سـابق در خاورميانـه توسـط آنهـا بـود. هـيچ        و عراق خالف مديريت بحران
ي عراق به ايران مانع تـداوم   ع از حملهابرقدرت آغاز جنگ را منع نكردند و با فرض عدم اطال

 قوا عمل كردند.  ي آن نشدند. البته اين بدان معنا نيست كه دو ابرقدرت بر خالف منطق موازنه
دليل موضع متفاوت دو ابرقـدرت در قبـال جنـگ ايـران و عـراق، در مقايسـه بـا ديگـر         

الب اسالمي ايران مبدع مكتـب  تر اتفاق افتاده بود، اين بود كه انق هاي خاورميانه كه پيش جنگ
جديدي بود كه روح آن با كمونيسم و ليبراليسم ناسازگار بود و بدين خاطر امكان جاي گرفتن 
در يكي از دو بلوك قدرت برايش ميسر نبود تا بدين طريـق، بتوانـد حمايـت يكـي از آنهـا را      

بسـيار بـااليي    ي كه جاذبه داشته باشد. از طرفي، انقالب اسالمي ايران با تأكيد بر اسالم سياسي
براي مردم خاورميانه داشت، از اين ظرفيت و پتانسـيل برخـوردار بـود كـه بـا شـكل دادن بـه        

دو ابرقدرت را در منطقه به چالش بكشـد. بـدين    ي شده ساختار جديدي از قدرت نفوذ نهادينه
ايـران، ايـن    شوروي و آمريكا نسبت به انقالب اسـالمي  ي هاي اوليه ترتيب، بر خالف سياست

انقالب كه متفاوت از مباني ارزشي نظام دوقطبي بود، مطلوب شوروي و آمريكا نبـود و بـدين   
هـاي سيسـتميك    هاي سيستميك مواجه شد. ايـن محـدوديت   خاطر از همان ابتدا با محدوديت

خود را در جريان جنگ ايران و عراق نشان داد. در ادامه به مواضع آمريكا و شـوروي در قبـال   
 شود. عراق به ايران پرداخته مي ي لهحم

قـوا در   ي بر اسـاس الزامـات ناشـي از موازنـه     اياالت متحده و جنگ ايران و عراق:) 1
اي مـانع نفـوذ    هـاي منطقـه   دوران جنگ سرد، اياالت متحده تالش كرد تـا از طريـق يـارگيري   

ـ     شوروي به خليج فارس و اقيانوس هند شود. از ايـن  ا ايـران و عـراق   رو، آمريكـا بـه تعامـل ب
وجود آورد. پس از انقالب عـراق و روي كارآمـدن نظـام سياسـي      پرداخت و پيمان بغداد را به

متمايل به شوروي، اياالت متحده بار ديگر تالش كرد تا عراق و ايران را در كنار هم قرار دهـد  
عـراق   1972كه در سـال   و بدين ترتيب، حتي از حزب بعث عراق حمايت كرد، اما پس از اين
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پيمان دوستي و همكاري با شوروي را امضا كرد، اياالت متحـده از عـراق چشـم پوشـيد و در     
تر كرد و حتي به شاه ايران پيشنهاد كرد تا حـق خريـد    هاي خود را از ايران بيش مقابل حمايت

اي را از آمريكـا بـدون توجـه بـه نظـر كنگـره و پنتـاگون دارد.         هر سيستم تسليحاتي غيرهسته (Zonis, 1990: 357)      با وقوع انقالب اسالمي ايران، ماه عسل روابط ايـران و آمريكـا بـه پايـان
ي بحرانـي رسـيد. انقـالب اسـالمي      گيري روابط دو كشور به مرحلـه  رسيد و با بحران گروگان
گيري نه تنها خود اياالت متحده را در مقام رهبر بلوك غرب بـه چـالش    ايران با بحران گروگان

هـاي   ويژه ملت به طرح موضوعات و مسائلي در رابطه با فلسطين و جهان اسالم، به كشيد، بلكه
هاي اياالت متحده در منطقه نبـود. دولـت    خاورميانه پرداخت كه اصالً مطلوب منافع و سياست

ثبات مطلوب آمريكا در  ي هاي دوگانه يكي از ستون  انقالبي ايران نه تنها ديگر تمايل نداشت تا
عنـوان دولتـي وابسـته     سون باشد، بلكه به چالش با ستون ديگر (عربسـتان) نيـز بـه   دكترين نيك

ها و منافع اياالت متحده در خاورميانه،  هاي انقالب اسالمي ايران براي سياست پرداخت. چالش
شدت باعث نگراني  تر عراق با شوروي به اشغال افغانستان توسط شوروي، دوستي و اتحاد بيش

نفـوذ شـوروي در خلـيج فـارس      ي اين عوامل نه تنها زمينه ي واسطه زيرا به اياالت متحده شد،
رفت تا توازن قـدرت در منطقـه بـه ضـرر آمريكـا و متحـدان        فراهم شده بود، بلكه بيم آن مي

هـاي شـوروي از    اي آن مانند عربستان برهم بخورد. الزم به يادآوري اسـت كـه حمايـت    منطقه
ي شـوراي   خصوص وتـوي قطعنامـه   گيري و به بحران گروگانانقالب اسالمي ايران در جريان 

خاطر  امنيت توسط شوروي، دولتمردان آمريكا را به اين نتيجه رسانده بود كه ايران در نهايت به
گيري ايـن تصـور    مشي انقالبي و ضد استكباري كه دارد، به شوروي متمايل خواهد شد. شكل

 كرد. غلط بيش از پيش آمريكا را نگران مي
دانست كـه   ي عراق به ايران، اياالت متحده بر سر دو راهي قرار گرفت، زيرا نمي ا حملهب

ي عـراق بـه    بايد از عراق طرفدار شوروي حمايت كند، يا از ايران انقالبي ضد آمريكـا. حملـه  
ايران تا حدود زيادي اين اطمينان خاطر را به آمريكا داد كه ايران انقالبـي بـه شـوروي تمايـل     

داد. در ايـن   ي عـراق بـه ايـران را نمـي     ي حمله چون اگر غير از اين بود، شوروي اجازهندارد، 
هنگام چون اياالت متحده از امواج انقالب ايران براي منافع خود در منطقه نگران بود، حمايـت  
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از عراق را به ايران ترجيح داد. بنـابراين، سـازمان اطالعـات مركـزي آمريكـا (سـيا) و آژانـس        
هـاي تـاكتيكي بـراي     اي، طـرح  فاعي به صدام در طراحي عمليات، تصاوير مـاهواره اطالعات د

هـاي   اطالعات در مورد محـل اسـتقرار نيروهـاي ايـران كمـك      ي انجام نبردهاي هوايي و ارائه
در واقع، اياالت متحده تبديل شـدن ايـران    (McCormick & Smith, 1987: 29-37)فراواني كرد. 

اي و منـافع خـود در    اي را چالشي اساسي براي متحدان منطقه ر منطقهانقالبي به يك قدرت برت
ي جهـاني در مقابـل    توانست موقعيت آمريكا را در عرصـه  دانست و اين امر خود مي منطقه مي

كرد، اما ايـن   شوروي تضعيف كند. بدين ترتيب، آمريكا از وجود يك ايران ضعيف استقبال مي
ده خواهـان برتـري و پيـروزي عـراق بـر ايـران شـود؛ زيـرا         بدان معنا هم نبود كه اياالت متح

اي بود.  تهديدات يك عراق پيروز براي آمريكا مانند تبديل شدن ايران به يك قدرت برتر منطقه
اي در مقابـل   ي جهـاني و منطقـه   عالوه بر اين، پيروزي عراق، موقعيت شـوروي را در عرصـه  

ه برهم خوردن توازن به ضرر آمريكا شـود. بـر   توانست منجر ب كرد و اين مي آمريكا تقويت مي
عنـوان منفعـت    اين اساس، بايد گفت جلوگيري از تبديل شدن ايران و عراق به قدرت برتر بـه 

اصلي آمريكا در جنگ ايران و عراق تعريف شد. در اين راسـتا، آمريكـا از يـك جنـگ بـدون      
كرد.  دولت شود، استقبال مي عبارت ديگر، از جنگي كه منجر به ضعيف شدن هر دو پيروز و به
جنـگ  «هاي اياالت متحده نسبت به جنگ ايران و عراق از ابتدا تا پايان جنگ بر اصـل   سياست

 ، مبتني بود.»جنگي كه هر دو طرف را تضعيف كند«و » بدون پيروز
كه ايـران از الك   طرفي كرد، اما پس از اين هرچند آمريكا در جنگ ايران و عراق اعالم بي

ي قوا در جنگ به سـود ايـران تغييـر كـرد، بـه       به بعد موازنه 1982بيرون آمد و از سال دفاعي 
هـاي حـامي تروريسـم قـرار      تر اين كشور را در ليست دولت كه پيش عراق متمايل شد و با اين

ي  داده بود، عراق را از اين ليست خارج كرد. بعد از پيروزي ايـران در عمليـات فـاو در فوريـه    
هاي پاياني جنـگ حتـي بـه     تر شد و در ماه هاي اياالت متحده به عراق بيش كمك، ميزان 1986

ي پيـروزي را بـه    نفع عراق وارد جنگ شد تا ايران را مجبور به پذيرش قطعنامه كنـد و اجـازه  
ايران ندهد. در اين هنگام، بحث نفوذ و اعتبار آمريكـا نـزد كشـورهاي عـرب و بحـث امنيـت       

 آمريكا بود. هاي  انرژي از جمله دغدغه
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در دوران جنـگ سـرد، شـوروي نيـز      اتحاد جماهير شوروي و جنگ ايران و عراق:) 2
اي نه تنها مانع  هاي منطقه كرد كه عالوه بر تقويت توان داخلي خود از طريق يارگيري تالش مي

تحقق سياست سد نفوذ آمريكا شود، بلكه توازن قدرت خود را در مقابل آمريكا نيز حفظ كند. 
هاي عرب خاورميانه در مقـاطعي خاصـي    رو، شوروي به برقراري ارتباط با برخي دولت ايناز 

پرداخت. در اين ميان، دولت ايران هرچند روابط مناسبي با شوروي برقرار كرده بود، اما متحـد  
ي ضـدغربي و ضـدآمريكايي    آمد. با وقوع انقـالب اسـالمي ايـران و وجـه     حساب مي غرب به

تواند دشمني انقالب اسـالمي ايـران بـا آمريكـا را بـه       روي تصور كرد كه ميانقالب ايران، شو
كرد كه در نهايت انقالب اسالمي ايران  چنين اين دولت تصور مي دوستي با خود تبديل كند. هم

با يك انقالب كمونيستي تكميل خواهد شد و بدين ترتيب، شوروي خواهد توانست با تكيه بر 
منظور تضمين منافع امنيتي خـود بپـردازد.    فوذ كافي در خليج فارس بهايران و عراق به اعمال ن

 ) 247: 1389(كتز، 
ي آمريكـا عليـه    در راستاي اين سياست بود كه شوروي در شوراي امنيـت، قطعنامـه  

گيري وتو كرد. در اين ميان، هرچنـد انقـالب اسـالمي ايـران      ايران را در موضوع گروگان
كرد، بـراي   را محكوم كرد و از مجاهدين افغاني حمايت ميي شوروي به افغانستان  حمله

حزب كمونيست ايران ايجاد محدوديت كرد و در نهايت، آن را تعطيل كرد، امـا بـه دليـل    
گرفـت؛   اهميتي كه ايران براي شوروي داشت، شوروي اين رفتارهاي ايران را ناديـده مـي  

درنـگ   سالح بـه عـراق را بـي    حتي با شروع جنگ عراق عليه ايران، مسكو ارسال مستقيم
هـاي   ها با انتقـال سـالح از راه   متوقف كرد و انتقال اسلحه به ايران را تسهيل نمود. روس

هاي اقتصادي بر ايران خنثي كردند، اما پس  زميني، اقدامات آمريكا را براي تحميل تحريم
انداز  كنند و چشم كه نيروهاي ايران توانستند نيروهاي عراق را از خاك ايران بيرون از اين

باره ظاهر شـد، ايـن موضـوع شـوروي را نگـران كـرد. اتحـاد         پيروزي ايران بر عراق يك
اي چون سومالي و مصـر را از دسـت داده بـود و نفـوذ      تر متحدان منطقه شوروي كه پيش

آن در مقابل آمريكا تضعيف شـده بـود، ايـن بـار نگـران از دسـت دادن متحـد          اي منطقه
خود (بغداد) شد. جايگزيني حزب بعث با يك حكومت طرفـدار ايـران در   اي ديگر  منطقه
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شد كه شوروي يك دوست قديمي (هرچند ناسازگار) را از دسـت بدهـد.    بغداد، سبب مي
از سـر   1982هاي نظامي مستقيم خود بـه عـراق را از سـال     بر اين اساس، شوروي كمك

تقال مسـتقيم سـالح بـه عـراق،     گرفت. با اين حال، شوروي مواظب بود كه از سرگيري ان
هـاي سـالح شـوروي     سبب نشود ايران بار ديگر به آمريكا متمايل گردد. بنابراين، محموله

ي شمالي، ويتنـام، سـوريه، ليبـي و حتـي برخـي       طور غيرمستقيم از طريق كره چنان به هم
 تـا اواخـر سـال    1982رسيد. شوروي از اواسط سال  كشورهاي اروپاي شرقي به ايران مي

طور جدي به عراق متمايل شـد. ايـن سياسـت بـا بـه قـدرت رسـيدن ميخائيـل          به 1985
سياست بسيار ظريف حفظ موازنه ميان  1987تا  1985گورباچف متحول شد. وي از سال 

ي نفوذ در عراق، و بهبود رابطه با ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را  ادامه
 ) 247-249(همان: با موفقيت پيش برد. 

 گيري نتيجه

جنگ ايران و عراق از اين جهت كه در ظاهر جنگي ميان صرفاً دو دولت بود، ولـي  
هاي زيادي در آن درگير شده بودند، جنگ متفاوتي بـود. ايـن جنـگ     در واقع عمالً دولت

ناپذير در ايران اتفاق افتاد. البته اين بـدان معنـا    دنبال يك تحول عميق اجتماعي اجتناب به
نمود،  كه آن تحول اجتماعي علت وقوع جنگ بوده است؛ بنابراين، جنگ طبيعي مي نيست

بلكه بحث اين است كه اين ظرفيت و زمينـه وجـود داشـت كـه تحـول عميـق اجتمـاعي        
صورت گرفته در ايران، در خارج از ايران و در سطح منطقه نيز اتفاق بيفتـد و چـون ايـن    

رو، جنگ عـراق   اي نبود؛ از اين اي و فرامنطقه كار منطقه هاي محافظه تحول مطلوب دولت
ي اسالم سياسي پرداخت و ايـن   عليه ايران اتفاق افتاد. انقالب اسالمي ايران، به طرح ايده

توانست مورد توجه مـردم و جوامـع مسـلمان قـرار گيـرد. در واقـع، بايـد گفـت          ايده مي
دم مسلمان محيط پيرامون ايران ترين گناه انقالب اسالمي ايران آن بود كه در بين مر بزرگ

جذابيت داشت و اين ظرفيت وجود داشت كه مورد پذيرش گسترده قرار گيرد. تاوان اين 
منظـور   اي از آن بـه  اي و فرامنطقـه  هاي منطقه ي عراق به ايران و حمايت دولت گناه حمله
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نه تغييـري  تبع آن جلوگيري از ايجاد هرگو جلوگيري از پذيرش انقالب اسالمي ايران و به
راستي اگر انقالب اسالمي ايران فاقد جذابيت بود، جنگـي بـه ايـن     در سطح منطقه بود. به

 افتاد؟ گستردگي اتفاق مي
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