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اثرسنجي و پيامدسنجي اصول حاکم بر خطمشي و دیپلماسي کشورهاي
جهان غرب "در وقوع جنگ ایران و عراق"
1

علی بزمی حاجی خواجه لو
دانشجوی دانشگاه واحد تبریز

(دریافت ،71/77/71 :پذیرش)79/4/77 :

چكيده
در اين تحقیق هدف عمده اثرسنجی و پیامدسنجی تقابل دگرانديشی كشورهاي جهان غرب در وقوع
جنگ ايران و عراق است .در اين نوشتار میكوشیم از وقايعنگاري ساده رويدادهاي جنگ ايران و عراق فراتر
رفته و اصول حاكم بر خطمشی و سیاستطلبی كشورهاي غربی را بررسی كنیم تا از طريق تحلیل اين
علتها و روابط متقابل آنها به شناخت نظري بیشتري از اين جنگ دست يابیم .روش پژوهش مطالعه عمیق
آثار و نظرات كارشناسان در ارتباط با اين حوزه بهصورت بنیادي و كتابخانهاي است كه بهطور خالصه موضع
اين كشورها در زمینه موضوع پژوهش مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد .باتوجه به خأل تحقیقاتی موجود در
اين زمینه ضرورت پرداختن به آن از نگاه نگارنده احساس شد تا زواياي پنهان بحث روشن شود و سعی بر
اين خواهد بود كه از تکرار مکررات خودداري شود تا تحقیقی در خور به جامعه علمی كشور تقديم شود و
نتايج حاصل در مراكز علمی و تحقیقاتی كشور مؤثر باشد؛ لذا اين پژوهش درپی پاسخ به اين سوال است كه
"خطمشی كشورهاي غربی در وقوع جنگ ايران و عراق براي دستیابی به منافع خويش بر چه اصولی پايبند
بود؟" مهمترين داليل حمايت همهجانبه جهان غرب از عراق در جنگ تحمیلی بر ايران چیست؟ يافتههاي
تحقیق نشان میدهد بین خطمشی چندجانبه استعمارگرايان جهان غرب و شکلگیري جنگ ايران و عراق
رابطهاي مستقیم و معنیدار وجود دارد.
كليد واژهها :خطمشی ،دفاع مقدس ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جمهوري اسالمی ايران.
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مقدمه
جنگ ايران و عراق يکی از شديدترين منازعات پس از جنگ جهانی دوم بهشمار میآيد كه
تأثیرات عمدهاي بر ثبات منطقه ،منازعه اعراب اسرائیل ،غرب و ديگر منافع ابرقدرتها گذاشته است.
اين جنگ همچنین در عصر افول ابرقدرتها ،ظهور قدرتهاي منطقهاي و تحوالت انقالبی به مثابه
الگوي منازعه بهشمار میرود و اهمیت نظري بسیاري داشته است؛ با وجود اين ،جاي تعجب است
كه در اياالت متحده توجه چندانی به اين جنگ نشده است و در حالی كه اخبار مربوط به آن
پیوسته در رسانههاي اين كشور منعکس میشود ،تالشی براي تجزيهوتحلیل اين جنگ و بويژه علل
وقوع آن انجام نشده است .بررسی علل آغاز اين جنگ هم براي شناخت راههاي حلوفصل آن و هم
براي پیشبینی چگونگی بروز جنگهاي مشابه احتمالی در آينده و راههاي پیشگیري از آنها بسیار
مهم است.
خام پنداري است كه دلیل حمله عراق به ايران را تنها نپذيرفتن مسئله قرار داد مرزي  8376از
سوي صدام دانست .اين قراراداد كه عهدنامهاي در زمینه تعیین خطوط مرزي بويژه در مرز
مشترک اروندرود بود ،نمیتوانست تنها دلیلی باشد كه در ذهن صدام جرأت جسارت به خاک ايران
را داده باشد.
به عقیده جیمز بیل ،كارشناس و تحلیلگر امريکايی خاورمیانه و خلیجفارس ،دلیل اصلی شروع
جنگ و مناقشات سیاسی قبل از آن را بهطور كلی میتوان در «تسلط يافتن بر خلیجفارس»
دانست .صدام تصمیم داشت خود را ژاندارم جديد اين منطقه راهبردي معرفی كند و از اين طريق
امتیازات سیاسی و اقتصادي فراوانی از كشورهاي ثروتمند منطقه بهدست آورد .تحقق اين هدف نیز
براي مصر و عربستان سعودي و ديگر شیخ نشینهاي منطقه چندان ناخوشايند نبود .البته بايد به-
داليل جیمز بیل اين نکته را نیز افزود كه حمله عراق به ايران عالوه بر كشورهاي ذكر شده براي
كشورهاي ديگري از جمله اياالت متحده امريکا ،شوروي ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه و ...نیز ناخوشايند
نبود و بلکه خوشايند هم بود؛ زيرا عالوه بر رويکرد استعمار و سلطهگري ،میتوان داليلی از جمله
ترس از سیاست صدور انقالب اسالمی به كشورهاي زير چکمه استعمار آنها را نام برد.
مرور برخی از بیانات امام خمینی(ره) در اينجا دلیل قاطعی بر آنهاست:
"ما انقالبمان را به تمام جهان صادر میكنیم؛ چرا كه انقالب ما اسالمی است و تا بانگ «الاله
االاهلل و محمد رسولاهلل» بر تمام جهان طنین نیفکند ،مبارزه هست و تا مبارزه در هر كجاي جهان
علیه مستکبران هست ،ما هستیم".
"ما بايد بهشدت هرچه بیشتر انقالب خود را به جهان صادر كنیم و اين طرز فکر را كه قادر به
صدور انقالب نیستیم ،كنار بگذاريم؛ ...البته اينکه میگويیم انقالب ما به همه جا صادر بشود ،اين
معنی غلط را از آن برداشت نکنند كه ما میخواهیم كشورگشايی كنیم .همه كشورها بايد در محل
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خودشان باشند.
ما میخواهیم اين چیزي كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند و [نجات]
دادند ،دست آنها را از مخازن كوتاه كردند ،اين در همه ملتها و در همه دولتها انجام بشود .معنی
صدور انقالب اين است كه همه ملتها و همه دولتها بیدار شوند و خودشان را از اين گرفتاري نجات
بدهند".

بيان مسئله
در طول هشت سال جنگ ايران و عراق با توجه به گستردگی و اهمیت آن بويژه وقوع آن در
منطقه خلیجفارس ،كه داراي اهمیت صدور نفت و گاز و كشتیرانی و غیره است ،اين حادثه واكنش
متفاوت كشورهاي گوناگون جهان را برانگیخت .هر كشوري با توجه به نوع رابطه با ايران و عراق،
میزان وابستگی به نفت خلیجفارس و نوع نگرش به انقالب اسالمی و حزب بعث عراق و نیز قرار
گرفتن در گروه كشورهاي غرب سرمايهداري و كمونیستی در اينباره موضع میگرفت و به كمکهاي
مستقیم و غیرمستقیم میپرداخت .از اين میان بعضی كشورها علناً از عراق يا ايران حمايت ،و در
عمل نیز از آن كشور پشتیبانی میكردند .برخی رسماً از هیچ كشوري حمايت نمیكردند ولی در
عمل و با توجه به شرايط زمانی به ايران يا عراق كمك میكردند .از میان كشورهايی كه بحث
میشود سه كشور كره شمالی ،سوريه و لیبی بهعالوه حزباهلل لبنان و تا حدودي الجزاير از ايران
حمايت میكردند؛ بقیه كشورها يعنی امريکا ،شوروي ،فرانسه ،انگلیس ،آلمان غربی ،كشورهاي
شوراي همکاري خلیجفارس و غیره بهطور علنی يا ضمنی از عراق حمايت میكردند كه البته
موضعگیري كشورها در مورد ايران يا عراق بهطور كامالً جانبدارانه نبود ،بلکه هر كشوري دنبال
منافع خود بود كه بهصورت مختصر بدان پرداخته میشود:
امریكا
همزمان با آغاز جنگ ايران و عراق ،امريکا با هر دو كشور رابطه سیاسی مستقیم نداشت .رابطه
امريکا با ايران در فروردين  8962قطع شده بود و با عراق نیز از زمان جنگ اعراب و اسرائیل رابطه
سیاسی را قطع كرده بودند .در آغاز جنگ ،دولت كارتر از سوي امريکا اعالم بیطرفی كرد؛ هرچند
ارتباطات سیاسی بین برخی مقامات امريکايی و عراقی وجود داشت؛ از جمله مالقات برژينسکی
مشاور امنیت ملی امريکا با صدامحسین در اردن قبل از شروع جنگ بود كه اين مالقات چراغ
سبزي به عراق بود تا نسبت به حمله به ايران آسودهتر عمل كند .از آنجا كه وقوع جنگ بويژه در
صورت برتري ايران ،منافع امريکا را در خلیجفارس در خطر قرار میداد ،آن كشور به مرور وارد
صحنه شد .با برقراري تماسهاي سیاسی ،زمینههاي بهبود روابط عراق با امريکا فراهم شد .اين رفتار
امريکا تا آشکار شدن پیروزيهاي ايران تا اواخر سال  8961همچنان ادامه داشت؛ اما با تحوالت
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جبهههاي جنگ و آشکار شدن توانايی نظامی ايران و ضعف عراق ،امريکا بهطور علنی حمايت خود
را از عراق اعالم كرد و پیروزي ايران را در جنگ مغاير با منافع خود در منطقه خلیجفارس دانست و
از اين زمان شروع به ارائه انواع كمکهاي نظامی ،اقتصادي و غیره به عراق كرد تا توان جنگی عراق
را در مقابل ايران تقويت كند كه از جمله اين كمکها میتوان اين موارد را ذكر كرد :حمايت علنی از
عراق در سازمان ملل ،تشويق مصر و فرانسه براي فرستادن كمکهاي تسلیحاتی به عراق ،اعطاي
اعتبارات مالی كالن به عراق ،تضمین بدهیهاي عراق و كمکهاي غذايی بر عراق در شرايطی كه اين
مشکل براي عراق بهصورت مشکل بزرگی شده بود ،اعطام وام اعتباري مهمی به عراق در سال
 8962در حالی كه ذخاير ارزي عراق تمام شده ،و طلبکاران عرب را نیز نگران كرده بود.
امريکا از سوي ديگر از سال  8963ايران را تحريم اقتصادي كرد و از ديماه سال  8962نام ايران
را در فهرست سیاه كشورهاي حامی تروريسم قرار داد تا حلقه محاصره ايران كاملتر شود .البته در
نظر دولتمردان امريکايی ،ارائه اين كمکها به عراق به معنی پیروز كردن عراق در جنگ نبود؛ بلکه
براي امريکا پیروزي عراق نیز مطلوب نبود؛ زيرا پیروزي عراق در جنگ باعث به خطر افتادن منافع
امريکا در اين منطقه توسط دولتی میشد كه قابل كنترل نبود (يزدانفام و همکاران)69 :8971 ،؛
اما خطر ايران با توجه به حادثه انقالب اسالمی در آن بمراتب بیشتر بود؛ لذا امريکا با آشکار شدن
توانايیهاي نظامی ايران در صدد چارهجويیهاي گوناگون برآمد .از اينرو امريکا در سال 8312
( )8968نام عراق از فهرست كشورهايی كه به كمك و تشويق تروريسم بینالمللی متهم بودند،
خارج كرد و با اين كار ،ممنوع بودن صادرات امريکا به عراق را برطرف كرد و در ادامه آن فروش
سالح را به كشورهاي حاشیه خلیجفارس ادامه ،و به آنها اجازه داد كه آن سالحها را در اختیار عراق
قرار دهند و از كشورهاي اروپايی همپیمان خود مثل فرانسه و انگلیس خواست تا سالحهاي مورد
نیاز عراق را تأمین كنند .از سويی از كشورهاي ثروتمند عرب خواست كه به عراق وامهاي كالن
بدهند تا آن كشور بتواند اين سالحها را خريداري كند (يکتا .)866 :8979 ،بهدنبال درخواست
امريکا ،كويت  7میلیارد دالر ،عربستان  9میلیارد دالر ،امارات متحده عربی يك میلیارد دالر و قطر
 611میلیون دالر به عراق كمك كردند .عراق با دريافت اين كمکها يك قرارداد تسلیحاتی با فرانسه
به مبلغ  8/6میلیارد دالر ،قراردادي با انگلستان به ارزش يك میلیارد دالر منعقد ساخت (نشريه
ويژه خبرگذاري جمهوري اسالمی ايران .)8961/11/83 ،اين اقدامات امريکا با قصد ايران براي ورود
به خاک عراق شدت بیشتري به خود گرفت؛ لذا امريکا براي پیشگیري از برخی اقدامات ايران،
حضور خود را در خلیجفارس مستمر و گستردهتر كرد تا با تسلط بر منطقه خلیجفارس ،امکان
تحرک را از ايران بگیرد و عبور و مرور دريايی كشتیرانی بینالمللی را تضمین كند؛ در ادامه آن
پايگاههاي دريايی خود را در عمان و بحرين تقويت كرد و نیروهاي واكنش سريع خود را تحت
فرماندهی واحد درآورد تا در اسرع وقت بتواند از آنها استفاده كند .امريکا در سال  8962با
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هواپیماهاي جاسوسی آواكس اطالعات نظامی را از مناطق عملیاتی ايران جمعآوري كرد و به
عراقیها داد تا در بمباران مناطق مختلف ايران بويژه تأسیسات نظامی ،صنعتی و غیره بهكار گیرند
(يکتا .)868 :8979 ،با تشويق امريکا طی سالهاي  8961ـ  8968سیل كمکهاي كشورهاي
گوناگون روانه عراق شد؛ از جمله عربستان  6میلیارد دالر ،اردن  66میلیون دالر ،فرانسه 611
میلیون دالر ،امريکا  36میلیون دالر كمك كردند .از سوي ديگر از متحدان اروپايی خود در سال
 8962خواست تا از فروش تسلیحات به ايران خودداري كنند و كشورهايی مثل كرهجنوبی را تحت
فشار قرار داد تا از مبادله كاالهايی كه توان جنگی ايران را افزايش میدهد ،خودداري كنند ،امريکا
عالوه بر اينها دنبال اين بود تا دسترسی ايران به سالح و لوازم يدكی هواپیماهاي خود و صدور نفت
آن كشور را نیز قطع كند تا ايران دچار كاهش شديد درآمد ارزي ،و به پايان جنگ راضی شود.
افشاي ماجراي مكفارلین در پايیز سال  ،8966كه رسوايی بزرگی را براي امريکا بهوجود آورد،
باعث فشار بیشتر سیاسی و نظامی اين كشور به ايران شد؛ از جمله اطالعات جديدي از فعالیتهاي
نظامی نیروهاي ايران به عراقیها داد كه باعث شکست عملیات كربالي  1شد .زدن كشتیها ،كه از
قبل توسط عراق بهمنظور فروپاشی توان اقتصادي ايران شروع شده بود دوباره با زدن پايانههاي
نفتی ايران در جزيره خارک با موشکهاي اگزوسه فرانسوي ادامه پیدا كرد و ايران تهديد كرد كه اگر
صادرات نفت ايران قطع شود ،كل خلیجفارس را از صدور نفت محروم خواهد كرد .با تهديد ايران
مبنی بر بستن تنگه هرمز و قطع جريان صدور نفت ،حضور ناوگانهاي امريکايی در منطقه بیشتر
شد (همان .)869 :8979 ،از اين زمان حمله به كشتیها و نفتكشها در خلیجفارس تا پايان جنگ
شروع شد و ادامه پیدا كرد كه با شروع جنگ كشتیها و درخواست كويت از ناوگان امريکا براي
اسکورت كشتیهاي كويتی زمینههاي درگیري بین ايران و امريکا در خلیجفارس بهوجود آمد .در
اين وضعیت ،عراق با يك موشك ،ناو امريکايی استارک را مورد حمله قرار داد كه با اعتراض امريکا،
آن را يك اشتباه دانست و از آن عذرخواهی كرد .در اين فاصله با حمالت دوباره عراق به كشتیهاي
مختلف ،وضعیت بحرانی سختی بهوجود آمد و اين در حالی بود كه قطعنامه  631در شوراي امنیت
سازمان ملل تصويب شد .در اين وضع بحرانی در تیرماه  66امريکا كشتی «ايران اجر» را مورد
حمله قرار داد و بهدنبال آن درگیري ايران و امريکا شدت بیشتري گرفت كه در مهر ماه 66
نیروهاي سپاه پاسداران ايران يك هلیكوپتر امريکايی را ساقط كردند .بهدنبال آن يك كشتی
درگیر امريکايی مورد اصابت موشك قرار گرفت كه در نتیجه آن امريکا با چهار ناو خود سکوهاي
نفتی رسالت و رشادت ايران را مورد حمله قرار داد .درپی آن اسکله االسدي كويت مورد اصابت يك
موشك قرار گرفت و امريکا با تالشهاي سیاسی خود طرح تحريم اقتصادي ايران را در سازمان ملل
دنبال كرد (يزدانفام 61 :8971 ،و  )66و درگیريهاي ايران و امريکا ادامه پیدا كرد .در اين شرايط
فعالیتهاي اطالعاتی و شناسايی هواپیماهاي امريکايی و اطالعات ماهوارهاي آنها براي عراق كمکهاي
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فراوانی در موفقیتهاي نظامی عراقیها داشت كه در كنار آنها امريکا در شوراي امنیت سازمان ملل
با طرح تحريم تسلیحاتی ايران در صدد بود تا ايران را يا مجبور به پذيرش صلح كند و در صورتی
كه ايران نپذيرفت با جلب نظر اعضاي شوراي امنیت بويژه شوروي با تحريم تسلیحاتی ايران ،اين
كشور را در وضعیت سختی قرار دهد تا مجبور به پذيرش صلح شود؛ اما اقدامات نظامی امريکا هم
ادامه داشت و با تجاوزات مکرر به حريم هوايی ايران به شناسايیهاي خود ادامه میداد كه اوج
عملکرد آن در برابر ايران ،ساقط كردن هواپیماي مسافربري ايران در  82تیرماه  8967بود كه تأثیر
عمیقی در فرايند جنگ داشت و به پذيرش قطعنامه  631از سوي ايران منجر شد (يزادنفام:8971 ،
 66و  .)69در مجموع بهنظر میرسد كه امريکا با جنگ ايران و عراق بهطور سیال برخورد می كرد؛
يعنی هم دنبال بهرهبرداري از آن به نفع خود بود و از تهديد منافع خود جلوگیري میكرد؛ لذا براي
امريکا پیروزي ايران يا عراق هر دو خطر داشت و خطر ايران بیشتر ،و از آنجا كه امريکا رژيم شاه را
از دست داده ،و از رژيم اسالمی هم صدمات زيادي ديده بود بالطبع در جنگ نمیتوانست نسبت به
ايران موضع مثبت داشته باشد و هرجا كه احساس میكرد حركات ايران منافع موقت يا دائمی
امريکا را در منطقه خلیجفارس تهديد میكند بهطور مستقیم يا غیرمستقیم وارد عمل میشد.
شوروي
شوروي در برابر جنگ ايران و عراق از سال  8963تا خرداد 8968موضع بیطرفی را اعالم كرد.
بین شوروي و ايران در اين مقطع چند مسئله اساسی مطرح بود كه عبارت است از:
 .8ارتباط نزديك شوروي با عراق
 .2اشغال افغانستان از سوي شوروي و مخالفت ايران با آن
 .9انقالب ايران و كوتاه شدن دست امريکا از مسائل شوروي
شوروي از سال  8966پیمان دوستی با عراق بسته بود و عمده سالحهاي آن كشور را تأمین
میكرد ،هرچند صدام بهطور جدي كمونیستهاي اين كشور را سركوب كرد ،رابطه اين دو كشور
تیره نشد (يکتا .)861 :8979 ،از سوي ديگر دوستی با ايران میتوانست پل ارتباطی باشد كه
شوروي از طريق آن بتواند براحتی به خلیجفارس دسترسی داشته باشد .شورويها در اين دوره
بدون محکوم كردن ايران يا عراق ضمن امپريالیستی دانستنی جنگ ايران و عراق و ضدامپريالیست
خواندن هر دو كشور ،تالشهايی بهمنظور میانجیگري از طريق كشورهاي غیرمتعهد بهعمل آوردند
(مجموعه مقاالت اولین نشست كنفرانس بررسی دفاع مقدس ،دانشگاه امام حسین(ع):8966 ،
 .)881آنها در عمل ،نگران آينده جنگ بودند؛ زيرا تغییر شرايط در ايران و عراق براي شوروي
اهمیت خاصی داشت و سیاست نزديکی عراق به كشورهاي غربی و سیاست ضدشرقی و ضدغربی
ايران و محکومیت تجاوز روسها به افغانستان و كمك ايران به مجاهدان افغانی ،شورويها را در
موضع ترديد نگه داشته بود .با فتوحات ايران در سال  ،8968كه تا  8961ادامه داشت و برتري
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نظامی ايران را به عراق نشان داد در چگونگی برخورد روسها نسبت به ايران تغییري بهوجود آمد.
در اين دوره روسها از عراق آشکارا حمايت سیاسی كردند و رسماً كمکهاي وسیع نظامی و اقتصادي
خود را به آن كشور فرستادند .البته شوروي در طول اين دوره بهرغم مشکلی كه با ايران داشت در
صدد بود تا روابط خود را با ايران به هر شکل گسترش دهد؛ از اينرو از طريق كشورهاي همپیمان
خود چون سوريه ،لیبی و كرةشمالی برخی سالحهاي مورد نیاز ايران را تأمین میكرد؛ اما از سوي
ديگر با اين تحول ،سرعت كمك خود را به عراق افزايش داد .در اين زمان شوروي يك كمك 8/6
میلیارد دالري را در اختیار عراق گذاشت و تانکهاي تی  ،72موشکهاي زمین به زمین و زمین به
هوا و میگهاي  29و  26را با دو هزار كارشناس نظامی روسی به عراق روانه كرد .نگرانی شوروي از
عراق اين بود كه با تمايل بیش از حد آن كشور به غرب امکان دارد از هم پیمانی با شوروي جدا
شود .همچنین دستگیري سران حزب توده در تهران به اتهام جاسوسی و اخراج  81ديپلمات
شوروي باعث تیرگی بیشتر روابط ايران و شوروي و كمك دوباره دو میلیارد دالري به عراق شد
(يکتا879 :8979 ،و)872؛ اما باز با اين حال شوروي حاضر به قطع رابطه با ايران نبود؛ هرچند در
دوره دوم ،كه از فتح فاو در سال  8961تا پايان جنگ را شامل میشود ،شوروي به علت احساس
جدي خطر از ناحیه ايران به حمايت جدي از عراق مبادرت كرد؛ در اين دوره حدود  3/9میلیارد
دالر اسلحه به عراق فرستاد كه از طريق اردن وارد آن كشور شد .اين كمکهاي شوروي در تقويت
توان نظامی عراق سهم عظیمی داشت تا آنجا كه توان عراق را از  26لشکر در سال  66به  16لشکر
در سال  67رساند؛ از جمله آنها در سال  911 ،8967فروند موشك زمین به زمین و مقادير زيادي
سالحهاي شیمیايی بود .عالوه بر آنها روابط اقتصادي خود را با عراق  61درصد افزايش داد و آن
كشور را در رأس شريکان تجاري خود در خاورمیانه قرار داد (علیخانی876 :8976 ،و  .)876يکی از
تحوالت عظیم در سیاست خارجی شورويها انتخاب میخائیل گورباچف به رهبري آن كشور در
سال 8961و به دنبال آن انتخاب ادوارد شوارد نادزه به سمت وزير خارجه شوروي بود؛ با اين
تحول ،رهبران شوروي سیاستهاي منطقهاي خود را با مسئله افغانستان گره زدند و در برابر
عقبنشینی از افغانستان در زمینۀ جنگ ايران و عراق امتیاز میگرفتند؛ اما در مجموع در اين دوره
نیز رابطه خوبی با ايران داشتند و از جمله موضعهاي طرفدارانه شوروي نسبت به ايران را در اين
دوره میتوان جلوگیري از تحريم تسلیحاتی ايران از سوي امريکا و ديگر كشورها دانست (واليتی،
296 :8961و .)222در مجموع شوروي در برابر جنگ ايران و عراق سیاست ثابتی نداشت؛ بلکه
بیشتر در صدد بهدست آوردن امتیاز از طرفین بود؛ ولی در عین حال كمکهاي بسیار زيادي به
عراق كرد.
فرانسه
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فرانسه از جمله كشورهايی است كه از ابتداي جنگ ،حمايت وسیع و همه جانبهاي از عراق
كرد .فرانسه در سال  61 ،8963فروند هواپیماي میراژ دف را در اختیار عراق قرار داد و شركتهاي
فرانسوي حدود  1/7میلیارد دالر مواد غذايی به عراق صادر كردند (دفتر سیاسی سپاه:8961 ،
 .)812در سال  8961درآمد صادرات فرانسه از عراق  11میلیارد فرانك بود و آن كشور در رديف
دوم فروشندگان سالح به عراق بود .در سال  8968حدود  6/6میلیارد دالر سالح به عراق فروخت و
هواپیماهاي سوپراتاندارد را همراه با موشکهاي اگزوسه به آن كشور تحويل داد .در سالهاي  8916ـ
 8316حدود  6میلیارد دالر وام در اختیار عراق قرارداد در حالی كه همواره از پرداخت يك میلیارد
دالر بدهی خود به ايران طفره میرفت (يکتا و همکاران819 :8971 ،و .)812رابطه فرانسه در طول
جنگ با ايران چندان مناسب نبود تا آنجا كه بین اين دو كشور درگیري سفارتخانهاي هم پیش آمد
و فرانسه رابطهاش را با ايران قطع كرد؛ اما بعداً دوباره كمی بهبود يافت؛ با اين حال در مجموع
فرانسه در طول جنگ كالً از عراق حمايت و پشتیبانی میكرد.
انگلستان
بعد از پیروزي انقالب اسالمی بین ايران و انگلستان چندان رابطه خوبی وجود نداشت؛ اما با اين
حال اين كشور در زمینۀ جنگ رسماً اعالم بیطرفی كرد و دفترهاي خريدهاي نظامی ايران را در
لندن تحمیل كرد .اين كشور در سال  12ـ  )8961( 8318مقادير زيادي سالحهاي پیشرفته در
اختیار عراق قرار داد و قرارداد تحويل  911فروند هواپیماي هاوک را با عراق بست؛ اما از آنجا كه
انگلستان ،كشوري فعال در عرصه سیاسی بود ،سعی كرد روابطش با ايران يکسره نشود؛ لذا بهرغم
فعال نبودن سفارتخانهاش در تهران در سال  68ـ  ،8961تالش میكرد تا روابط سیاسی فعال شود.
از آنجا كه انگلستان در سطح سازمان ملل فعالیتهايی مغاير خواست ايران داشت و مخالف ادامه
جنگ طبق نظر ايران بود ،روابطش با ايران چندان بهبود نیافت؛ اما اين كشور از جمله كشورهايی
بود كه به ايران هم سالح میداد .روابط انگلستان با ايران با اوج گرفتن جنگ سفارتخانهها در
خرداد  8966تقريباً قطع شد كه از آن زمان كمکهاي تسلیحاتی اين كشور به عراق افزايش يافت.
انگلستان از سوي ديگر ارتباط نزديکی با سازمانهاي كشتیرانی داشت و آنها را در برابر حوادث
جنگ بیمه میكرد .از جمله كشورهايی بود كه نقش زيادي در تصويب قطعنامه  631داشت .در
مجموع انگلستان رسماً علیه ايران موضع نگرفت و مثل ديگر كشورهاي اروپايی هم به عراق كمك
نکرد بلکه كامالً دوگانه برخورد میكرد (واليتی.)873 :8976 ،
دیگر کشورهاي اروپایي
از میان ديگر كشورهاي اروپايی ،ايتالیا ،آلمان غربی ،بلغارستان و هلند با جنگ ايران و عراق
ارتباط داشتند .از اين میان كشور آلمان غربی ،كه سیاست بیطرفی را داشت از مهمترين
تأمینكنندگان سالحهاي عراق بويژه سالحهاي شیمیايی بود .در سال  8968عراق مبلغ  1میلیارد
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مارک به آلمان غربی براي دريافت ضدهوايی داد تا با كمك متخصصان اين كشور ،مواد اولیه سالح
شیمیايی را وارد عراق كرد و كارخانه آن را ساخت (علیخانی .)873 :8976 ،كمکهاي شیمیايی
آلمان غربی به عراق در مورد تهیه گاز فلجكننده عصبی ،احداث خط تولید سالح شیمیايی كارخانه
سامره با گاز خردل ،آموزش كارشناسان عراقی و غیره هم بود (همان .)816 :8976 ،ايتالیا هم در
جنگ اعالم بیطرفی كرد؛ اما در كمك تسلیحاتی به عراق شركت كرد .اين كشور در سال 8961
اجازه فروش  88فروند ناو جنگی و لنگرگاه شناور نفتی را به عراق صادر كرد (همان.)873 :8976 ،
كشورهايی چون بلغارستان در گروه كشورهاي تحت نفوذ شوروي بودند و لذا كمکهاي شوروي از
طريق آنها هم به عراق فرستاده میشد.
ترکيه و پاکستان
كشورهايی مانند تركیه و پاكستان ،كه در همسايگی ايران هستند و رابطه گستردهاي با ايران
دارند در جنگ ايران و عراق نسبت به آن اعالم بیطرفی كردند .البته چون در هر دو ،فوق امريکا
نفوذ و پايگاه داشت در موضعگیريهاي موردي تغییرات چندي بهوجود میآمد؛ اما چیزي كه براي
هر دو كشور ،اهمیت داشت ،استفاده اقتصادي و نظامی از جنگ ايران و عراق و معامالت گسترده
ناشی از اين جنگ بود (علیخانی .)818 :8976 ،بنابراين اصول روابط تركیه و پاكستان با ايران را
میتوان براساس عدم مداخله در امور داخلی ايران ،بیطرفی در جنگ ،توسعه روابط با دو كشور و
بهرهبرداري از امکانات بالقوه هر دو كشور دانست .ژاپن از جمله كشورهاي صنعتی است كه نفت
خلیجفارس داراي اهمیت زياد و حیاتی براي آن كشور است .در واقع اقتصاد ژاپن تقريباً بهطور
كامل به نفت خلیجفارس وابسته است؛ از اينرو ژاپن با شروع جنگ ايران و عراق ضمن اعالم
بیطرفی خود در مواردي كه با اقدامات ايران يا عراق جريان صدور نفت به خطر میافتاد ،فعاالنه
وارد صحنه میشد و معموالً در كنار ديگر كشورهاي قدرتمند اما در قالب فعالیتهاي شوراي امنیت
و سازمان ملل اقدام میكرد .روابط ايران و ژاپن در دوران جنگ نیز خوب بود و ژاپن يکی از
شركاي مهم تجاري ايران بهشمار میآمد .آن كشور همراه با ديگر كشورهاي جهان بارها خواستار
پايان حمالت نظامی ،خودداري از بهكارگیري سالحهاي شیمیايی ،رعايت حقوق كشتیرانی آزاد و
غیره شد (آگاه816 :8963 ،و.)816
سوریه ،ليبي و الجزایر
سوريه و لیبی از همان آغاز جنگ به علت تضادي كه با عراق داشتند و وجود عراق قدرتمند،
كه مدعی رهبري جهان عرب است براي آنها غیرقابلقبول بود از ايران در مقابل عراق حمايت
كردند .سوريه به علت مشکل اساسی كه با اسرائیل داشت و ايران از سوريه در برابر اسرائیل حمايت
زيادي كرده بود از ايران حمايت كرد .سوريه با شروع جنگ ،لوله نفتی عراق را كه از آن كشور عبور
میكرد قطع كرد و در عوض ايران نفت ارزان به سوريه داد .اين دو كشور در مجامع جهانی چون
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سازمان كنفرانس اسالمی از ايران حمايت كردند .حمايت سوريه و لیبی و بهطور نسبی الجزاير از
ايران باعث شد كه كشورهاي عرب شوراي همکاري خلیجفارس نتوانند جنگ ايران و عراق را به
رويارويی عرب و عجم تبديل كنند .قرار گرفتن سوريه در كنار ايران باعث تقويت موضع سوريه در
مقابل اسرائیل ،كشورهاي عربی و در لبنان شد .شوروي از طريق سوريه و لیبی ،كه از همپیمانان
آن كشور بودند به ايران سالح میفرستاد .الجزاير هم طرفدار ايران بود ولی تنها بهطور ظاهري و در
جهت حمايت از ايران مثل سوريه جدي نبود (كامرون هیوم.)71 :8973 ،
کشورهاي عربي شوراي همكاري خليجفارس
اين كشورها شامل كويت ،امارات متحده عربی ،قطر ،بحرين ،عمان و عربستان سعودي
میشوند .تقريباً همه اين كشورها از انقالب اسالمی ايران احساس خطر میكردند و با آغاز جنگ
ايران و عراق ،احساس خطر بیشتري كردند و از آنجا كه تحت نفوذ امريکا بودند ،تمام توان خود را
بهكار گرفتند تا عراق را از هر جهت كمك كنند .صدام براي جلب حمايت بیشتر آنها گفته بود كه
جنگ ايران و عراق به خاطر دفاع از كشورهاي حوزه خلیجفارس در مقابل خطر ايران جريان دارد.
كمکهاي اين كشورها شامل انبوه تداركات غذايی ،جنگافزارها و اعطاي وامهاي بلندمدت و كوتاه-
مدت و بالعوض به عراق بود .اين كشورها در ارديبهشت  8968با تصويب شوراي همکاري
خلیجفارس متعهد شدند بهاي خريد تسلیحاتی عراق را از امريکا و كشورهاي غربی پرداخت كنند
كه بهدنبال آن مجلس كويت با اعطاي وامی به مبلغ چندمیلیون دالر به عراق موافقت كرد و در
نظر گرفت تا يك وام 14میلیارد دالري در طول زمان به عراق بدهد .اين كشورها با كاهش تولیدات
نفت عراق با افزايش تولید نفت خود ،خسارات وارد شده به عراق را جبران كردند .از میان اينها
كويت با قرار دادن بندر در اختیار عراق و عربستان با دادن اطالعات جاسوسی با كمك هواپیماهاي
آواكس ،اردن با قراردادن بندر عقبه در اختیار عراق ،همواره با وامهاي زياد و طويلالمدت يا
بالعوض ،كمکهاي سرشاري به عراق كردند كه آن كشور را از سقوط حتمی نجات داد .بنابراين از
آنجا كه اين كشورها پیروزي ايران را تهديد مستقیم كشور خود و مساوي با در خطر قرار گرفتن
موجوديت خود میدانستند با تمام وجود به عراق كمك میكردند تا چنین اتفاقی نیفتد؛ هرچند
نتیجه عمل آنها در حمله عراق به كويت جواب منفی داد و بهجاي ايران ،عراق موجوديت آنها را
تهديد كرد (هیوم و همکاران812 :8973 ،و .)811عالوه بر اينها ،كشورهايی چون اردن ،مصر،
تونس و سودان همچنین ديدگاهی داشتند.
چين و کرهشمالي
چین نیز از جمله كشورهايی بود كه در برابر جنگ اعالم بیطرفی ،و بر حلوفصل آن از طريق
نظام بینالمللی تأكید كرد اين كشور از جهت اقتصادي رابطه گستردهاي با ايران داشت و سعی در
گسترش روابط بیشتر داشت .كرهشمالی در كنار سوريه و لیبی از جمله كشورهايی بود كه بهطور
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علنی از ايران حمايت كرد و از آنجا كه از كشورهاي تحت نفوذ شوروي بود در تأمین سالح براي
ايران نقش زيادي داشت .رابطه گسترده ايران و كرهشمالی و تبادل اسلحه میان دو كشور باعث
حساسیت امريکا و فشار بر كرهشمالی براي قطع صدور اسلحه به ايران شد (اردستانی821 :8976 ،
و .)827
مبحث نخست :سوابق تاریخي موضوع
زمينه تاریخي

از دهه  8361به بعد ،ايران و عراق در برخی زمینهها از جمله حمايت متقابل از حركتهاي
براندازانه مخالفان يکديگر و كشمکشهاي منطقهاي مشکالتی جدي باهم داشتهاند .منازعه در مورد
حق استفاده از آبراه حیاتی شطالعرب [اروندرود] يکی از اين كشمکشها بود كه از دوره امپراتوري
عثمانی همواره منشأ اختالف و مناقشه بین دو كشور بوده است .ايران در زمان شاه [سابق] بهدلیل
حمايت سیاسی و نظامی امريکا ،قدرت برتر و بالمنازع منطقه خلیجفارس بود .شاه میكوشید نفوذ
ايران را در سرتاسر منطقه گسترش دهد و به مناطق مورد ادعاي برخی كشورهاي حوزه
خلیجفارس حمله كند .بر اين اساس در سال  ،8363معاهده سال  8397را ،كه در آن بر كنترل
تقريباً كامل عراق بر شطالعرب [اروندرود] تصريح شده بود ،باطل اعالم كرد و دو سال بعد نیز سه
جزيره كوچك (ابوموسی ،تنببزرگ و كوچك) در نزديکی تنگه هرمز را به تصرف درآورد .بعدها
عراق در قرارداد  8376الجزاير با بازتعريف مرز آبی دو كشور در آبراه شطالعرب [اروندرود] براساس
اصل تالوِگ موافقت كرد؛ به اين شرط كه شاه از حمايت شورشیان كُرد عراقی كه در بغداد آشوبی
طوالنی و پرهزينه به راه انداخته بودند ،دست بردارد .در آن زمان ،حکومتهاي پادشاهی محافظهكار
عربی از نقش ژاندارمی توسعهطلبانه شاه در خلیج فارس خشمگین بودند؛ اما بهدلیل دخالت نکردن
شاه در امور داخلیشان ،نهتنها در مقابل اقدامات ايران سکوت میكردند ،بلکه همگی در برابر
مخالفتهاي داخلی شديد بويژه مخالفت گروههاي مذهبی با شاه از او حمايت نیز میكردند طوري
كه حکومت عراق در پايیز  8371بنا به درخواست شاه ،آيتاهلل خمینی را پس از  89سال تبعید از
شهر مقدس نجف اخراج كرد.
پس از سقوط شاه ،سران كشورهاي عربی از انقالب ايران احساس نگرانی میكردند؛ اما بهدنبال
نخستوزيري مهدي بازرگان ،كه از شخصیتهاي میانهرو ايران بود و تأكید نظام جديد اين كشور
بر برادري اسالمی ،دخالت نکردن در امور داخلی همسايگان ،احترام متقابل به يکپارچگی ارضی
كشورهاي منطقه ،به رسمیت نشناختن حکومت اشغالگر اسرائیل و تمايل نداشتن به ايفاي نقش
ژاندارمی منطقه خلیجفارس تا حدودي از هراس اعراب كاسته شد؛ با اين حال ،ادعاهاي ارضی
برخی مقامات ايرانی در مورد بحرين و جزاير سهگانه اشغال شده در سال  8378تا حدي به
بدگمانی اعراب درباره مقاصد افراد بنیادگراتر نظام جديد ايران ،دامن میزد .در بهار  8373بهدنبال
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تحركات قومی در ايران و عراق و حمايت متقابل از تحركات مخالفان يکديگر ،روابط دو كشور رو به
وخامت نهاد .همچنین حمايت ايران از برخی گروههاي شیعه عراقی ،كه مخالف حکومت بعثی تحت
سلطه [اقلیت] سنّی بودند ،اين حکومت را بر آن داشت تا حركتهاي شیعی در شهرهاي مقدس اين
كشور را سركوب كند .صدام آشکارا انگشت اتهام خود را علیه بنیادگرايان ايرانی نشانه گرفت و
دستور تخريب آخرين اقامتگاه [امام] خمینی و اخراج نمايندگان او از عراق و نیز دستگیري
[آيتاهلل سید] محمدباقر صدر برجستهترين روحانی مخالف حکومت عراق را صادر كرد.
با وجود اقدامات متقابل دولت موقت مهندس بازرگان و بغداد براي حلوفصل امور فیمابین در
تابستان  8373در پايیز همان سال ناآرامی شیعیان عراقی در سرتاسر بخش شمالی خلیجفارس
موجب شد تا بغداد بار ديگر ادعاهاي خود مبنی بر اقدام ايران به تحريك شیعیان عرب را تکرار
كند .صدام با بهكارگیري لحنی تهديدآمیز علیه حکومت [امام] خمینی ،خواستار خاتمه [به
اصطالح] سلطه ايران بر جزاير خلیجفارس و مدارا با اقلیتهاي قومی ايران شد؛ اما با حمالت مکرر
پاسداران انقالب به كنسولگريها و سفارت عراق ،گفتوگوهاي رسمی بین دو كشور به زودي پايان
يافت .در ماه نوامبر ،قدرت از دولت بازرگان به شوراي انقالب ـ كه بیشتر شامل شخصیتهاي
روحانی بودند ـ منتقل ،و كنترل حزب جمهوري اسالمی بر ايران بیشتر شد .ابوالحسن بنیصدر
رئیسجمهور جديد ايران و صادق قطبزاده وزير خارجه او نیز بشدت به روحانیون مقتدر اين حزب
وابسته بودند .تهران با مخاطب قرار دادن شیعیان كشورهاي عربی حوزه خلیجفارس ،تبلیغات
راديويی خود را در اين زمینه تشديد كرد و با تقبیح حکومتهاي "فاسد" و "صهیونیستی"
كشورهاي عربی خواستار سرنگونی آنها و روي كار آمدن نظامهايی شبیه جمهوري اسالمی شد .اين
اقدام ايران با تظاهرات مردمی جوامع شیعی و خشونتهاي سیاسی مکرر در عراق از جمله بمبگذاري
و سوء قصد به جان مقامات عراقی و بويژه تالش براي ترور طارق عزيز معاون نخستوزير عراق در
آوريل  8311همراه شد .اين ناآرامیها بیشتر از جانب حزبالدعوه عراق انجام میگرفت كه يك گروه
معارض شیعی مورد حمايت ايران بود .عراق نیز با تمركز تبلیغاتش بر جوامع عرب ايرانی در برابر
تحركات شیعیان واكنش نشان داد و با تبعید دستهجمعی ،بازداشت و اعدام مستمر آنها از جمله
آيتاهلل محمدباقر صدر ،حركتشان را سركوب كرد .ايران هم متقابالً عراق را به اشغال سفارتخانهاش
در لندن و سوءقصد به قطبزاده نخستوزير وقت ايران متهم كرد.
در تابستان  8311با بروز درگیريهاي مرزي ،دامنه تخاصم بین دو كشور گسترش يافت .پس از
حمله ايران به دو روستاي عراقی در اوايل سپتامبر ،بغداد خواستار اين شد كه ايران حقوق عراق و
ادعاهاي ارضیاش را به رسمیت بشناسد .عقبنشینی ايران از منطقهاي در استان كرمانشاه ،كه بر
سر آن با عراق اختالف داشتند ،گفتگوي دوباره درباره مفاد قرارداد  8376الجزاير و قطع حمايت
ايران از شورشها و تحركات مرزي معارضان عراقی از جمله اين ادعاها بود .در  87سپتامبر ،صدام
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اعالم كرد كه ايران قرارداد  8376الجزاير را نقض كرده است و عراق ديگر اين معاهده را معتبر
نمیداند؛ اما ايران بیدرنگ اين اقدام را محکوم كرد؛ با اين حال ،عراقیها در  22سپتامبر با آغاز
حمالت هوايی به پايگاههاي هوايی ايران از جمله پايگاه هوايی تهران ،تهاجم زمینی گستردهاي را
به استان نفتخیز خوزستان آغاز كردند.
عراق مدعی بود كه با اين حمله نظامی درصدد ايجاد موقعیت مناسب براي پايان دادن به
مخاصمات ايران و واداشتن اين كشور به رسمیت شناختن حقوق و حاكمیت ارضی عراق ،حُسن
همجواري با كشورهاي حوزه خلیجفارس و عدم مداخله در امور داخلی آنها و نیز پايان دادن به همه
اقدامات [به اصطالح] تجاوزكارانه ايرانیها است )8( .عراق خواهان كنترل كامل بر شطالعرب
[اروندرود] بود؛ ولی در مورد جزاير خلیجفارس هیچگونه ادعاي ارضی نداشت .در ماه اكتبر با ادامه
پیشروي نیروهاي عراقی به داخل خاک ايران ،صدام حسین ادعا كرد كه از نظر نظامی به اهداف
خود دست يافته و خواستار آتشبس و شروع گفتگوها است؛ اما ايرانیها هرگونه گفتگو قبل از
عقبنشینی كامل نیروهاي عراقی را از خاک كشورشان رد كردند .با تداوم جنگ در نیمه نخست
سال  ،8318دو طرف عمالً به نوعی بنبست در جنگ رسیدند ،ولی ايران در پايیز همان سال با
اجراي پاتکهاي گسترده ،عراق را به عقبنشینی واداشت و در مارس  8312به برتري آشکاري در
جنگ دست يافت بهگونهاي كه عراقیها در ماه ژوئن به مرزهاي خود عقبنشینی كردند .همچنین
ايران در ماه جوالي دامنه جنگ را به مرزهاي جنوبی عراق كشاند.
مبحث دوم :علل آغاز جنگ
گرچه صدامحسین در ساعات میانی  98شهريور و پیش از صدور فرمان حمله به ايران ،موضوع
اختالفات مرزي را دلیل وقوع جنگ عنوان كرد ،حتی خود او نیز میدانست اين جنگ مرحله
اجرايی نقشه برنامهريزي شده ،هدفمند و فرامنطقهاي است و دولت بغداد به دلیل اختالفات زمینی
و دريايی خود با ايران ،تنها داوطلب اجراي اين نقشه شده است .واقعیت اين است كه انقالب
اسالمی تنها سبب از بین بردن «جزيره ثبات غرب» در منطقه نشده بود؛ بلکه تمامی الگوها و
هنجارهاي مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیجفارس را برهم زده بود .انقالب اسالمی در برابر
نظامهاي الئیکی مورد نظر غرب در منطقه با صراحت ،احیاي مذهب را صال میداد .عالوه بر آن
قدرتهاي بزرگ از اين نگران بودند كه ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جريان آرام و
مطلوب نفت از خلیجفارس با تثبیت انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی ايران به خطر افتد .به
همین دلیل امريکا و اتحاد جماهیر شوروي ـ بهرغم اختالفات برخاسته از فضاي جنگ سرد ـ در
نارضايی از انقالب اسالمی ايران موضع يکسانی داشتند.
جمهوري اسالمی ايران در طول يك سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی با فشارهاي
برون مرزي متعددي روبهرو شد :جنگ تبلیغاتی ،سیاسی روانی ،محاصره اقتصادي ،بلوكه كردن
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دارايیهاي ايران ،تهديدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و ،)...تحريف ماهیت انقالب اسالمی در
عرصه بینالمللی ،دامن زدن به تروريسم و ناامنی داخلی و حمايت از آن .هدف از اين كارها ،بدبین
ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقالب اسالمی ،جلوگیري از شناسايی سیاسی جمهوري
اسالمی و فراهم ساختن زمینههاي جنگ علیه ايران بود .هدف اين بود كه هرگونه برخورد با ايران
در عرصه بینالمللی ،اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه و مطابق خواست جامعه
جهانی جلوه كند و توجیهپذير باشد .هدف اين بود كه نگذارند نهضت امام خمینی(ره) به عامل
تأثیرگذار در تعیین نظم راهبردي جهان تبديل شود .اين گونه اهداف و ديدگاهها نیز نمیتوانست
در چهارچوب اختالفات مرزي و جاهطلبیهاي صدام تعريف شود .صدام در واقع فريب توطئه
خارجی را خورد و جاهطلبیاش محركی براي انتخاب عراق در اجراي اين توطئه بود .البته در كنار
اين جاهطلبی ،صدام انگیزههاي جداگانهاي نیز براي جنگ داشت .صدام از تأثیر انقالب اسالمی
ايران بر جمعیت  61درصدي شیعیان عراق نگران بود .صدام همانگونه كه خود و دولتمردانش به
دفعات اعالم كردند از پیمان الجزيره ناراضی بوده و در پی فرصتی براي لغو آن و حل يکسره
اختالفات مرزي دو كشور مطابق میل خود بود؛ صدامـبعدها از زبان سیاستمداران عراقی و
غیرعراقی منتشر شدـمايل بود در برنامه نابودي انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی ايران و از بین
بردن خطر تفکر اسالمی براي استعمارگران در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمايت دولتهايی را
جلب كند كه با پیروزي انقالب اسالمی منافعشان بهخطر افتاده است و خود رهبري جهان عرب را
بهدست گیرد .به همین دلیل بسیاري از تحلیلگران سیاسی ،جنگ تحمیلی عراق علیه ايران را
تهاجمی فرامنطقهاي و برخاسته از اراده برونمرزي میشمارند .البته حوادث بعد نشان داد كه
امريکا و يارانش در تبیین واقعیتها ،اشتباه كرده و دچار خوشبینی شده بودند كه ناشی از ماهیت
رخدادهاي سیاسی ـ اجتماعی و اطالعات نادرست امريکا بود .امريکا بهرغم نظام و سامانه
اطالعاتیاش ،همچنین حضور طوالنیمدت در جامعه ايران ،فاقد اطالعات واقعی بود و توان تبیین
صحیح اين اطالعات را نیز نداشت .مجموعه اين مسائل ،امريکا و هم پیمانانش را به چالشی با
جامعه ايران كشاند كه هنوز بعد از گذشت نزديك به سه دهه به پايان نرسیده است .گرچه در اين
مدت تحوالت زيادي رخ داده است بهطور قطع آنچه امريکايیها از آن هراس داشتند ،اتفاق افتاد.
انقالب اسالمی ايران در برگرفتن غبار از چهره اسالم و خارج ساختن آن از كنج راكد عبادتگاهها به
صحنه سیاسی جوامع بشري موفق بود.
مبحث سوم :چارچوب نظري
پس از تشريح اجمالی رويدادهاي عمده اي كه به جنگ انجامید ،اكنون بايد با استفاده از
پیچیدگی اين تسلسل تاريخی ،برخی علل وقوع جنگ را برشماريم .تالش براي دستیابی به قدرت و
وجهه بیشتر ،چشم امید به حمايت قدرتهاي ثالث ،محاسبات غلط يك طرف ،ظهور ايدئولوژي
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انقالبی توسعهگرا و تأثیر آن بر ثبات سیاسی داخلی و خأل قدرت ناشی از بیثباتی سیاسی داخلی
طرف ديگر از جمله علل اصلی بروز جنگ است كه بدان میپردازيم .ترس و نگرانی از احتمال برهم
خوردن توازن قوا در منطقه ،متغیر ثانويه اين تحقیق است؛ متغیري كه با عوامل ياد شده ارتباط
نزديکی دارد و آنها را هرچه بیشتر تقويت میكند .عوامل مورد نظر همگی از جمله علل مهم بروز
جنگ در طول قرون متمادي بوده و در ادبیات نظري منازعههاي بینالمللی نیز بهطور گستردهاي
مورد توجه قرار گرفته است .قبل از بررسی نقش اين عوامل در ايجاد جنگ ايران و عراق ،الزم است
به برخی پیوندهاي نظري اشاره شود كه اين عوامل بهدلیل آنها سبب جنگ میشود.
قدرت از زمان همواره حلقه مركزي نظريههاي سیاست بینالمللی واقعگراي غربیها بوده است و
در نظريههاي توازن قوا و ديگر نظريههاي مرتبط نیز بر انگیزههاي برتريطلبی منطقهاي يا قارهاي
بهعنوان يکی از علل اصلی جنگ تأكید شده است .در اين میان ،كسب وجهه و اعتبار نیز نزد
صاحبان قدرت با عامل قدرت و ارتباطی ناگسستنی با مشروعیت ،عزم و اراده و احساس اقتدار
پیوند نزديکی داشته است .حتی برخی معتقدند كه «در امور روزمره روابط بینالملل ،داشتن وجهه
از داشتن قدرت مهمتر است ».همچنین فرض بر اين است دولتهايی كه نوعی ناهمخوانی بین وجهه
و قدرت نظامی واقعیشان وجود دارد ،بیشتر به جنگ مبادرت میورزند؛ زيرا میخواهند برتري
اقتصادي و سیاسی جايگاه مفروض خود را متناسب با سطح قدرت نظامیشان ارتقا دهند .اين دولتها
بويژه زمانی كه فکر كنند از جانب دشمنانشان تحقیر شدهاند ،بیشتر دچار دغدغه ناشی از خأل
اعتبار و وجهه میشوند .از آنجا كه عامل غرور و وجهه ملی ،تأثیر عمدهاي بر سیاست داخلی
حکومتها و وجهه فردي صاحبان قدرت دارد ،دولتمردان هر كشور معموالً بهدنبال كسب پیروزيهاي
سیاسی و نظامی در عرصههاي خارجی هستند تا از اين طريق هم اهداف مورد نظر را محقق كنند
و هم میزان حمايت سیاسی داخلی از اقدامات خود را افزايش دهند.
كشورها از يكسو تحت تأثیر جاهطلبیهاي مبتنی بر قدرت و وجهه و از سوي ديگر براي
برونرفت از نگرانیهاي ناشی از تهديدات بیرونی به جنگافروزي اقدام میكنند .اين تهديدات ممکن
است نظامی باشد و يکپارچگی ارضی يا جايگاه قدرت كشور را با خطر روبهرو كند يا ماهیت سیاسی
داشته باشد و ثبات داخلی آن كشور را تحت تأثیر قرار دهد .تهديد سیاسی به شکلهاي گوناگونی
نمود پیدا میكند؛ به شکل ايدئولوژي سیاسی توسعهطلب كه درصدد است ارزشهاي خود را بر
جوامع ديگر تحمیل كند؛ در قالب حمايت يك طرف درگیر از اقلیتهاي قومی طرف ديگر به شکل
گروههاي قومی يك طرف در مجاورت مرزهاي سرزمینی طرف مقابل و سرانجام به شکل اقدامات
مستقیم خارجی يك طرف براي بیثبات كردن طرف ديگر .شکست نظامی هر كشور میتواند تغییر
حکومت يا وقوع انقالب در آن كشور را درپی داشته باشد در حالی كه بیثباتی سیاسی داخلی
كشور ممکن است توان نظامی دولت حاكم بر آن كشور را بشدت تضعیف كند و توازن قواي
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منطقهاي يا قارهاي را تغییر دهد .اگر كشوري بخواهد ايدئولوژي انقالبی خود را به ديگر كشورها
صادر كند با به خطر انداختن حیات حکومت كشورهاي مورد نظر و ايجاد صفبنديهاي سیاسی
جديد و تأثیرات اين صفبنديها بر توازن قواي موجود ،میتواند موجبات نگرانی و ترس اين كشورها
را فراهم كند .در چارچوب منافع ملی مبتنی بر قدرت ،وجهه و ثبات سیاسی داخلی و نیز منافع
سیاسی فردي صاحبان قدرت ،فرصتهاي خاصی پديد میآيد كه احتمال وقوع جنگ را افزايش
میدهد .در اين میان ،افزايش ناگهانی شکاف قدرت میان دو كشور در ايجاد جنگ بین آنها اهمیت
ويژهاي دارد؛ اين شکاف ممکن است از شکست نظامی يا ضعف داخلی ناشی از بیثباتی سیاسی يا
افول اقتصادي يك طرف بهدست آيد.
انتظار حمايت سیاسی ،اقتصادي يا نظامی كشورهاي ديگر از يك طرف يا دستكم بیطرفی آنها
نیز يکی ديگر از علل اساسی وقوع جنگ بهشمار میآيد .در صورت وجود منافع امنیتی مشترک يا
پیوندهاي عقیدتی ،دينی يا فرهنگی بین كشورها ،اين نوع رفتارها اهمیت خاصی میيابد.
برداشتها و محاسبات غلط نیز در وقوع جنگ اهمیت بسیاري دارد .برخی صاحبان قدرت با
برداشت نادرست از توان نظامی و عزم و اراده دشمن براي ادامه جنگ ،دچار محاسبات غلط
میشوند .برخی نیز ممکن است درباره تأثیر جنگ بر يکپارچگی جمعیتی دشمن يا روحیه و
كارامدي نیروهاي نظامی خودي دچار اشتباه شوند .شايد بتوان گفت در اغلب جنگها اعتمادبهنفس
نظامی بیش از حد طرف آغازكننده جنگ نقشی اساسی در وقوع جنگ دارد و آغازگر جنگ
صرفنظر از موارد استثنا در نهايت بازنده آن بوده است .با ذكر اين چارچوب نظري و پیشینه
تاريخی ،تالش میشود زمینه تحلیل علل بروز جنگ ايران و عراق و بررسی زواياي گوناگون آن
انجام شود.
مبحث چهارم :مروري بر علت دشمني امریكا با ایران
واقعه اشغال سفارت امريکا در تهران ،روابط ايران و امريکا را بیش از پیش تیره ساخت .در
فروردين ماه  ،8963دولت كارتر قطع روابط سیاسی بین ايران و امريکا را بهطور رسمی اعالم كرد و
به درخواست وي كشورهاي عضو بازار مشترک اروپا ،ژاپن ،كانادا و تعداد ديگري از كشورهاي
جهان ،همراه با امريکا در تحريم اقتصادي ايران شركت كردند .در ارديبهشت  ،8963واقعه طبس
اتفاق افتاد كه به شکست طرح امريکايیها براي ربودن گروگانها از ايران انجامید .بعد از آن در
تیرماه  8963كودتاي نوژه به اجرا درآمد كه آن هم با شکست روبهرو شد .همزمان ،برژينسکی،
مشاور امنیت ملی كارتر بر مقابله نظامی با خطر ريشه دار شدن انقالب ايران تأكید كرد و گفت
راهبرد امريکا در مقابله با انقالب ايران بايد به تقويت دولتهايی توجه كند كه توان عملیات نظامی
علیه رژيم امام خمینی را دارند .گسترش درگیريهاي نظامی در مناطقی از كشور مانند كردستان،
گنبد ،خوزستان و ...میان نیروهاي مسلح نظام تازه تأسیس اسالمی و نیروهاي مخالف آن ،كه بعضاً
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نیز از سوي عراق ،امريکا يا كشورهاي ديگر حمايت می شدند به تقويت نیروهاي سپاه پاسداران
انقالب اسالمی انجامید .نخستین سازماندهی سپاه پاسداران زير نظر شوراي انقالب صورت گرفت.
موافقت عراق با برقراري روابط صلحآميز ميان اسرائيل و کشورهاي عربي

در همان سالهاي جنگ و در  21خرداد  81( 8969ژوئن  )8311سخنگوي دولت امريکا بر
اهمیت راهبردي خط لوله عقبه تأكید كرد .همکاري عراق با اسرائیل در زمینه حفاظت از لولههاي
نفت ،نقش جديدي به اين كشور در منطقه داد .اسرائیل در عراق بهصورت غیرعلنی سفارتخانه
داشت .كاركنان سازمان اطالعات عراق بهوسیله موساد آموزش داده میشدند .در تاريخ  86آبان
 ،8969پس از اينکه رونالد ريگان براي يك دوره چهار ساله ديگر به رياست جمهوري امريکا انتخاب
شد ،صدام با فرستادن تلگرافی به كاخ سفید ،انتخاب دوباره ريگان را به رياست جمهوري تبريك
گفت .در اين تلگرام ،صدام اظهار امیدواري كرد كه انتخاب دوباره ريگان به برقراري روابط سودمند
و مثبت بین آمريکا و عراق منجر شود .پیام تبريك صدام همزمان با ورود ريچارد مورفی معاون وزير
خارجه آمريکا به عراق از راديو بغداد پخش شد .به همین منظور پنجم آذر  8969نیز ريگان با
طارق عزيز وزير خارجه عراق در كاخ سفید مالقات كرد و روابط دو كشور رسماً از سرگرفته شد؛ به
اين ترتیب ،مناسبات سیاسی دو كشور در سطح سفیر دوباره برقرار شد .طارق عزيز پس از گفتگو با
مقامات امريکا ،همسويی رژيم بعث با سیاستهاي امريکا را در منطقه چنین بیان كرد" :من رسماً
اعالم میكنم كه عراق با برقراري روابط صلحآمیز میان اسرائیل و كشورهاي عربی ديگر مخالف
نیست" .به عقیده بیشتر كارشناسان اين حوزه ،اسرائیل از قبل در جريان اين مسائل بوده است:
"اوي پاسنر سخنگوي وزارت خارجه اسرائیل ،ضمن اينکه تجديد رابطه امريکا با رژيم عراق را عادي
خواند ،فاش ساخت كه اسرائیل از قبل در جريان عادي شدن اين روابط قرار داشته است".
طراح نقشه خود اسرائيل است.

در سیاستهاي استعماري ،شگرد ديگري پیش میگیرند .براي برانگیختن حس ناسیونالیستی
كشورهاي عربی ،اسرائیل با دروغپردازي از طريق رسانههاي خارجی اعالم میكند كه به ايران
اسلحه و تجهیزات جنگی فروخته است .پس از شکست خرمشهر ،رسانههاي خبري جهان" :بهنظر
میرسد صدام احتماال از قدرت كنارهگیري كند ".امريکا و اسرائیل در ترفندي دقیق و حساب شده
تالش كردند با تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان به تجزيه نیروهاي ايرانی بپردازند تا در فرصتی كه
بهدست میآمد با حمايتهاي سیاسی ،نظامی ،اقتصادي و تبلیغاتی عراق و فرسايش اقتصادي ،نظامی
و روانی هرچه بیشتر ايران ،رژيم عراق را در برابر جمهوري اسالمی حفظ كنند .پیش از ورود ايران
به خاک عراق ،آسوشیتدپرس از نیکوزيا در زمینه حمله اسرائیل به جنوب لبنان میگويد« :پیشنهاد
صلح عراق درست يك هفته بعد از مالقات كمال حسن علی ،وزير امور خارجه مصر با مناخیم
بگین ،نخست وزير اسرائیل داده شده است .مصر و اسرائیل ،توافق كردند تا سیاستی را تنظیم كنند
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كه براساس آن به حمايت از رژيم عراق برخاسته و از توسعه روز افزون انقالب اسالمی جلوگیري
كنند ».در سال  8968عراق ترفند ديگري را با استفاده از عمال امريکايی ـ اسرائیلی خود بهكار
میبندد« :عراق در پاسخ به درخواست كمیته صلح اسالمی براي پايان دادن به مخاصمات بهمنظور
رويارويی با تجاوزات دشمن صهیونیستی (اسرائیل) بهدنبال تصمیم اجالس مشترک شوراي انقالب
و شوراي فرماندهی ملی حزب حاكم بعث ،آمادگی خود را براي ايجاد آتشبس فوري در جبهه
جنگ اعالم میكند».
حمله اسرائيل به لبنان ،زمينه کمکرساني به عراق

عراق پس از رد پیشنهاد آتشبس از سوي ايران اعالم كرد« :از مخالفت ايران با اقدامات مثبت
عراق ،تنها قدرتهاي بزرگ سود میبرند ».همچنین راديو بغداد گفت« :حکام تهران از روي جهل و
كوتهبینی تصور كردهاند تصمیم و اقدام عراق در پايان دادن به جنگ نقطه ضعف عراق است در
حالی كه اين حکام ،بعد انسانی و فرهنگی اين اقدامات را به فراموشی سپردهاند ».همزمان با مطرح
شدن نقشه امريکا و اسرائیل در تهاجم رژيم صهیونیستی به جنوب لبنان ،شوراي امنیت سازمان
ملل متحد ،كه يك سالونیم جنايات و تجاوزات عراق را ناديده گرفته بود ،وقتی احتمال ورود ايران
به خاک عراق را زياد ديد براي حمايت سیاسیـروانی از صدام به تالش افتاد و در تاريخ  22تیرماه
 68قطعنامهاي را به تصويب رساند كه طی آن خواستار برقراري آتشبس بین ايران و عراق ،همراه
با پايان يافتن تمام فعالیتهاي نظامی طرفین شد .در اين قطعنامه همچنین از طرفین خواسته شده
بود نیروهاي خود را تا مرزهاي شناخته شده بینالمللی عقب بکشند تا بالفاصله نیروهاي ناظر
سازمان ملل متحد بهمنظور كنترل آتشبس به اين منطقه اعزام شوند؛ در اين حال زمینه آماده
میشود تا اين بار صدامحسین با حمايت بیشتري از سوي غربیها و كشورهاي عربی روبهرو شود.
حمله اسرائیل به لبنان ،زمینه كمكرسانی به عراق است .در واقع كشورهاي غربی و عربنشین با
حمايت صدام حصاري میشوند براي محافظت از اسرائیل .از سوي ديگر اصلیترين منافع امريکا و
غرب در منطقه خلیجفارس ،جريان آزاد ،مطمئن و دائم نفت به سوي امريکا و غرب بوده است كه
در حال حاضر نیز هست .در گذشته نیز هنگامی كه جنبش ملی شدن نفت در ايران منافع غرب و
امريکا را در جريان آزاد نفت بهسوي غرب تهديد میكرد ،كودتاي امريکايی ـ انگلیسی  21مرداد
 8992وضعیت را به حالت سابق برگرداند.
امنيت اسرائيل بهمنزله ستون پنجم نظام سياسي بينالمللي

انقالب اسالمی ايران و رژيم نوپاي آن با كاهش میزان صادرات نفت و حمايت از جنبشهاي
آزاديبخش در جهان سوم و تشديد جو انقالبی در خاورمیانه و جهان اسالم ،عمالً رژيم امريکا را
تهديد میكرد و رژيم عراق با حمله به ايران اين امکان را به غرب داد كه با هدايت نتیجه جنگ به
شکلی كه منافع آنها را تأمین كند ،هر دو كشور ايران و عراق را ،كه از بزرگترين تولیدكنندگان و
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صادركنندگان نفت جهان هستند روبهروي هم قرار دهد؛ بدين ترتیب با تضعیف هر دو كشور اصلی
منطقه از تهديد رژيم منطقهاي جلوگیري كند و درپی آن ،اين دو كشور هم چنان جزء
صادركنندگان و تأمینكنندگان اصلی مواد خام نفتی امريکا و غرب باقی بمانند .از سوي ديگر،
امنیت اسرائیل در منطقه بهمنزله ستون پنجم نظام سیاسی بینالمللی بیشتر تأمین شود.
مبحث پنجم :حمایتهاي جهاني از صدام در اجراي جنگ تحميلي بر ایران
عراق در خالل جنگ تحمیلی ،از حمايت بیدريغ تسلیحاتی ،مالی و سیاسی بینالمللی
برخوردار بود .فرانسه ،شوروي ،انگلستان و چین در صدر صادركنندگان اسلحه مورد نیاز عراق قرار
داشتند .آلمان تأمینكننده عمده جنگ افزارهاي شیمیايی عراق بود و دولتهاي عرب حوزه
خلیجفارس تأمینكننده عمده نیازهاي نفتی ،مالی و ترابري عراق بودند .دولت عراق در 8961ش.
حدود  82میلیارد دالر صرف خريد تسلیحات كرد؛ امّا در  8968توانست در خريد جنگافزار از
عربستان سعودي پیشی گیرد و در 8969ش .بودجه نظامی بغداد از مجموع بودجه نظامی
كشورهاي عضو شوراي همکاري خلیجفارس بیشتر شد .در اين سال عراق  11درصد درآمدهاي
داخلی خود را صرف خريد جنگافزار از امريکا ،انگلیس ،فرانسه و روسیه كرد .هزينهاي كه عراق در
دهه 8961ش .صرف خريد سالح از امريکا و اروپا كرد از هزينه تسلیحاتی كشورهاي صنعتی اروپاي
غربی در همین دهه بیشتر بود .در اين دهه عراق ،دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت .نه در
امريکا ،نه در اروپا ،نه در روسیه و نه در سازمان ملل ،هیچ منعی براي تسلیح مداوم عراق به انواع
جنگافزارهاي كشتار جمعی در دهه 8961ش .وجود نداشت .بسیاري از اين سالحها در وضعیتی به
عراق سرازير میشد كه اين كشور پولی براي خريد آنها نداشت و خود را همه ساله به فروشندگان
خود مقروض میساخت .بسیاري از واردات نظامی نیز با صادرات نفتی پاسخ داده میشد .آمارهاي
رسمی نشان میدهد كه شوروي ،فرانسه و چین ـ سه عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل به
ترتیب درصدر كشورهاي صادركننده سالح به عراق در دهه  8961ش .بودهاند .در طول اين دهه،
 %69واردات نظامی عراق به ارزش تقريبی  89میلیارد و  111میلیون دالر از شوروي تأمین میشد.
فرانسويها نیز با فروش بیش از پنج میلیارد دالر سالح به عراق در دهه  8961ش .مجموعاً %21
واردات نظامی عراق را به خود اختصاص دادهاند .اين رقم در مورد چین نیز به  %7يعنی به بیش از
يك میلیاردوششصد میلیون دالر بالغ میشد .در كنار فعالیت مستقیم كارخانجات جنگ افزارسازي
وابسته به دولتها ،مؤسسات خصوصی مختلف نیز در اين راستا صرفاً بهمنظور كسب درآمد هرچه
بیشتر وارد معركه شدند و بدون توجه به قوانین داخلی هر كشور در مورد منع صدورساز و برگ
نظامی به كشورهاي درگیر جنگ و حتی قوانین و كنوانسیونهاي بینالمللی ناظر بر جلوگیري از
تولید و فروش سالحهاي غیرمتعارف ،عراق را بهصورت زراد خانهاي عظیم درآوردند .اين روند باعث
شد كه حکومت بعث نه تنها به پیشرفتهترين تجهیزات نظامی در زمینههاي جنگ هوايی و زمینی
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دست يابد ،بلکه كارخانجات جنگ افزارسازي متعددي با همکاري كشورهاي مختلف به صورت
آشکار و نهان برپا ساخت بهطوري كه طبق گزارش مؤسسات بینالمللی در پايان جنگ ،عراق
پنجمین قدرت نظامی جهان شد 6 .در اين جنگ امريکايیها نیز سهم خود را در ياري رساندن به
ماشین جنگی صدام و دشمنی با جمهوري اسالمی ايران ايفا كردند .در اسفند  ،8961نام عراق از
فهرست كشورهايی كه واشنگتن از آنها بهعنوان «طرفداران تروريسم» ياد میكرد خارج شد و در
آذر  ،8969امريکا به تحريم سیاسی عراق پايان داد و روابط سیاسی با اين كشور را برقرار كرد.
امريکايیها در موارد متعددي هماهنگ با صدام و بهطور مستقیم وارد جنگ علیه جمهوري اسالمی
ايران شدند .حمله به پايانهها و چاههاي نفتی ايران در خلیجفارس و ساقط كردن هواپیماي
مسافري ايرباس ايران برفراز اين منطقه و كشتار  911مسافر و خدمه آن ،دو نمونه از اين حمالت
بود .اين حوادث در حالی رخ میداد كه ايران مورد تحريم تسلیحاتی قرار داشت و اين تحريم با
شدت اعمال میشد« .كاسپارواين برگر» ـ وزير دفاع وقت امريکا ـ دربارة تصويب قطعنامه تحريم
تسلیحاتی ايران با صراحت گفته بود« :در صورتی كه قطعنامه تحريم تسلیحاتی اجرا شود ،ريشه
توانايی ايران براي ادامه جنگ بسرعت خشك میشود و در واقع ريشه موجوديت ايران نیز بهصورت
يك ملت به خشکی میگرايد .»...شوراي همکاري خلیجفارس ،كه در 8963ش .به بهانه همکاريهاي
اقتصادي ،سیاسی و نظامی شش كشور عضوـامارات متحده عربی ،بحرين ،قطر ،كويت ،عربستان
سعودي و عمان ـ به وجود آمد ،عمالً كانونی براي گردآوري دالرهاي نفتی منطقه و انتقال آن به
بغداد براي تقويت توان نظامی عراق شده بود .هنگامی كه جنگ به پايان رسید ،تنها مطالبات نقدي
شش كشور عضو اين شورا از عراق از مرز  11میلیارد دالر گذشته بود .اين غیر از میلیاردها دالر
نفتی بود كه دولتهاي منطقه بويژه كويت و عربستان از پااليشگاهها و پايانههاي خود به حساب
عراق به شركتها و كمپانیهاي نفتی غرب فروخته بودند .شیخنشینهاي عرب منطقه يك دهه به
مثابه دولتهاي دست نشانده بغداد عمل میكردند .عراقیها دائماً از آنها متوقع بودند و براي جنگ و
اقدامات نظامی خود بر سر آنان منت میگذاشتند و رژيمهاي عرب نیز سپاسگزار بعثیها ،دالرهاي
نفتی خود را براي حاكمان بغداد میفرستادند؛ همان حاكمانی كه دو سال بعد از پايان جنگ
تحمیلی خود بر ايران در حمله جديد خود به كويت و عربستان تالفی حمايتهايشان را كردند! .به
همین دلیل ،هنگامی كه در تابستان 8963ش ،.صدام ،طرح حمله گسترده به كويت را آماده
میكرد ،كمترين بهايی براي واكنش احتمالی عربستان و ديگر شیوخ شوراي همکاري قائل نبود.
دولتهاي عرب حوزه خلیجفارس در آن سال ،در واقع پاداش سیاست دهساله خود را در دفاع
يکجانبه از صدام دريافت كردند.
مبحث ششم :بررسي اجمالي نقش غرب در جنگ تحميلي هشت سال دفاع مقدس
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از نگاه سپاه ،نظام اسالمی نوپاي ايران تنها با عراق درگیر نبود؛ بلکه با قدرتهاي غربی و بويژه
امريکا نیز در حال جنگ بود؛ زيرا ايران نمیخواست در خدمت منافع اين قدرتها باشد؛ به همین
علت در آثاري كه سپاه در حوزه جنگ منتشر میكند ،معموالً از پیروزي انقالب اسالمی ايران
بهعنوان يکی از علل و عوامل تحمیل جنگ [بر ايران] ياد میشود.
سرلشکر رحیم صفوي فرمانده پیشین سپاه ،كه اكنون مشاور عالی [آيتاهلل] خامنهاي رهبر
معظم ايران در امور نظامی است ،طی گفتوگويی در سال 2117م [8916ش] و در سالگرد تجاوز
عراق میگويد" :قدرتهاي غربی كه نگران تأثیر انقالب اسالمی بر كشورهاي عرب منطقه بودند،
صدام را تحريك كردند كه به ايران حمله كند ".سخنگوي سپاه پاسداران نیز در سال 2111م
[8919ش] در اين زمینه اظهار میكند" :مدارک و شواهد مستندي وجود دارد كه نشان میدهد
صدام آغازگر جنگ بوده است؛ اما اين قدرتهاي بزرگ و بويژه امريکايیها بودند كه او را به اينسو
هدايت كردند ".اين سخنگو همچنین گفته است" :اكنون نیز امريکا تالش میكند از افشاي
كمکهايش به عراق در طول جنگ جلوگیري كند تا از اين طريق ،خود را از زير بار شرمندگی ناشی
از اين كار برهاند ".پس از تجاوز عراق به ايران ،امريکا با مداخله مستقیم در منطقه خلیج [فارس] و
تأمین اطالعات و كمکهاي نظامی به عراق ،همچنان به حمايت از اين كشور ادامه داد؛ زيرا
امريکايیها و كشورهاي همسو با عراق مصمم بودند از پیروزي ايران در جنگ جلوگیري كنند .از
نظر فرماندهان سپاه ،كمکهاي امريکا به عراق يکی از علل اصلی شکست برخی از عملیاتهاي نظامی
ايران بوده است .محسن رضايی فرمانده سپاه در دوران جنگ طی گفتوگويی در سال 2117م
[8916ش] میگويد" :پیروزيهاي ايران در طول جنگ ،غرب را بر آن داشت تا با دادن «مشاورههاي
فنی ،نظامی و اطالعاتی» و «جنگ افزارهاي پیشرفته» به عراق با «تهديد احتمالی ايران» مقابله
كند و بر اثر همین توانمنديهاي فزاينده عراق بود كه ايران در روزهاي پايانی جنگ نتوانست به
پیروزي قاطع دست پیدا كند".
هنگامی كه ايرانیها در سال 8312م [ 8968ش] وارد خاک عراق شدند ،امريکا به عنوان
اصلیترين حامی عراق در طول جنگ دست بهكار شد و با حمايت بیشتر از عراق ،تالش كرد از
فروپاشی اين كشور جلوگیري كند .همچنین ،امريکايیها عالوه بر تشويق كشورهاي منطقه به
پشتیبانی بیشتر از عراق ،يگانهايی از نیروي دريايی خود را هم در سال 8317م [8966ش] به
منطقه خلیج [فارس] اعزام كردند كه اين كار زمینه درگیري مستقیم نیروهاي ايرانی و امريکايی را
فراهم كرد .در اكتبر 2188م [8931ش] دريادار علی فدوي فرمانده نیروي دريايی سپاه در مراسم
بزرگداشت شهداي اين نیرو گفت" :در هشت سال دفاع مقدس (علیه تجاوز عراق از سال  8963تا
8967ش) ما در مقابل عراقیهايی از خود دفاع میكرديم كه نوک پیکان استکبار غرب (امريکا)
بودند؛ اما در يك سالونیم آخر جنگ بهطور مستقیم و در سطح گستردهاي در خلیجفارس با خود

16

فصلنامه «جامع دفاع مقدس» ،سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 8931

امريکايیها درگیر بوديم ".اين درگیريها درستی نظر سپاه پاسداران را در مورد امريکا هرچه بیشتر
تقويت كرد و نشان داد كه امريکايیها فعاالنه و گستاخانه تالش كردهاند تا با ايران مقابله و اين
كشور را مهار كنند .از سوي ديگر ،عدم تمايل جامعه بینالملل براي تعیین عراق بهعنوان طرف
متجاوز و يا عدم محکومیت استفاده اين كشور از جنگافزارهاي شیمیايی نیز از عوامل ديگري بود
كه سپاه با تکیه بر آنها متقاعد شد كه غرب عزمش را جزم كرده است تا جمهوري اسالمی را
مضمحل كند.
مبحث هفتم :سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،جنگ ایران و عراق
تعدادي نیروي شبهنظامی ،چريکهايی از طبقات پايین و متوسط شهري و گروههايی از جوانان
مبارز مراكز شهري و مناطق روستايی گرد هم آمدند و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تشکیل
دادند .بسیاري از اعضاي اولیه سپاه با مساجد محل خود ،كه توسط روحانیان مخالف حکومت شاه
اداره میشد ،مرتبط بودند .نیروهاي برجسته اين نهاد از اعضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمی
بودند كه در سال 8377م [8966ش] و با ادغام چندين گروه انقالبی تشکیل شده بود .در آن زمان
حتی تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين [منافقین] خلق نیز در مخالفت با گرايش اين سازمان به
ماركسیسم و منسوخ شدن آموزههاي اسالم در آن به اين گروهها پیوسته بودند.
در  22آوريل 8373م { 2ارديبهشت 8961ش} و تنها يك ماه پس از همهپرسی جمهوري
اسالمی ،آيتاهلل خمینی طی حکمی به شوراي انقالب ،كه اداره كشور را بر عهده داشت ،دستور داد
با تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تمامی نیروهاي شبهنظامی انقالبی را در قالب يك سازمان
رسمی منسجم كند .براساس حکم امام راحل به شوراي انقالب ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
مأمور شد تا از انقالب در برابر تهديدات داخلی و خارجی دفاع كند؛ ايدئولوژي انقالب را گسترش و
توسعه دهد و از ملتهاي مظلومی كه در هر نقطهاي از جهان براي آزادي میجنگند ،حمايت كند.
بعدها سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ،كه در دسامبر 8373م
[آذر 8961ش] تصويب شد ،نیز نهادينه شد .در قانون اساسی تصريح شده بود كه «ارتش جمهوري
اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی عالوه بر دفاع از مرزها ،مسئولیت جهاد در راه خدا و
جنگیدن براي گسترش و استقرار قانون خدا بر جهان را نیز بر عهده دارند» .همچنین در اصل 861
قانون اساسی آمده است كه «سپاه پاسداران انقالب اسالمی كه در آغازين روزهاي پیروزي اين
انقالب تشکیل شد ،همچنان نقش خود را در دفاع از انقالب و دستاوردهاي آن ايفا خواهد كرد».
بررسی مأموريتهاي پیچیده و گستردهاي كه در قانون اساسی ايران براي سپاه پاسداران انقالب
اسالمی درنظر گرفته شده است به شناخت هرچه بیشتر اين نهاد كمك میكند .حوزههاي نظامی،
مذهبی و انقالبی سپاه كامالً باهم مرتبط است و نبايد آنها را بهصورت اجزاي جدا از هم مورد
بررسی قرار داد .تأثیر متقابل اين مؤلفهها بر يکديگر ،عاملی است كه ديدگاه پاسداران نسبت به
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مقوله امنیت در ايران و نقش آنها را در پاسداري از جمهوري اسالمی شکل میدهد.
مجموعه مسئولیتهايی كه به سپاه واگذار شد به نوعی بخشی از وظايف رهبر جمهوري اسالمی
را نیز به تصوير میكشد؛ زيرا حوزههاي نظامی ،دينی و انقالبی ايران بر عهده او است .در قانون
اساسی ايران ،رهبري فرمانده كل قوا ،و اختیار عزل و نصب فرمانده كل سپاه نیز با او است؛
همچنین ،رهبري با استفاده از اختیاراتش میتواند فرمانده كل سپاه را بهعنوان يکی از اعضاي
شوراي عالی دفاع نیز منصوب كند .اين شورا ،كه اكنون به شوراي عالی امنیت ملی تغییر نام يافته
است ،مسئولیت تدوين و اجراي خطمشیهاي امنیت ملی ايران را بر عهده دارد.
در ژانويه 8318م (دي 8963ش) اداره بسیج هم به سپاه سپرده شد .بسیج سازمانی است كه
در نوامبر 8373م [آذر 8961ش] با حکم امام خمینی(ره) و براي بسیج گسترده مردمی براي دفاع
از انقالب تشکیل شد .اعضاي اولیه بسیج عمدتاً جوانان دانشآموز كمبضاعت شهري و روستايی
بودند كه داوطلبانه وارد عرصه دفاع از انقالب میشدند.
در سالهاي اول پس از پیروزي انقالب ،دلمشغولی سپاه بیشتر مقابله با مخالفان داخلی نظام
نوپاي اسالمی ايران بود؛ اما با آغاز جنگ در سال 8311م [8963ش] بهطور فزايندهاي با خطرهايی
درگیر شد كه از خارج اين نظام را تهديد میكرد .صدام كه در آن زمان بر كرسی رياست جمهوري
يك حکومت سنی مذهب و سکوالر حاكم بر اكثريت شیعه در عراق تکیه زده بود ،احساس كرد كه
سیاستهاي نظام نوپاي اسالمی ايران براي قدرت او ،خطر است؛ از اينرو ،مناسبات عراق و ايران
پس از تأسیس جمهوري اسالمی بتدريج رو به وخامت نهاد و پس از يك ماه درگیري در مرزهاي
مشترک ،سرانجام نیروهاي عراقی به خاک ايران تجاوز ،و با حمله هوايی به پايگاههاي هوايی ايران
در  22سپتامبر 8311م [ 98شهريور 8963ش] جنگ ايران و عراق را آغاز كردند .نیروهاي عراقی
تا اوايل سال 8318م [اواخر 8963ش] به پیشروي در خاک ايران ادامه دادند تا اينکه نیروهاي
ايرانی جلوي پیشروي آنها را سد كردند و در يك دوره يکساله تا تابستان 8312م [8968ش] نیز
موفق شدند مناطق اشغالی را از عراقیها بازپس بگیرند و مواضع خود را تثبیت كنند .پس از آن،
جنگ تا تابستان 8311م [8967ش] در حالی كه به بنبست رسیده بود بشدت ادامه يافت و
سرانجام در اوت 8311م [مرداد 8967ش] و با اجراي قطعنامه  631سازمان ملل ،جنگ در حالی
به پايان رسید كه هیچ يك از دو طرف درگیر ،پیروز قاطع آن بهشمار نمیآمدند.
پاسداران انقالب در روند جنگ ايران و عراق نقش مهمی داشتند .در طول جنگ ،سازمان سپاه
تا حد زيادي توسعه يافت و از سازمان شبهنظامی سازمان نايافته به سازمانی پیچیده و قدرتمند
تبديل شد؛ سازمانی كه نیروهاي نظامی متخصص ،منابع كافی براي تولید جنگافزار ،وزير مستقل
در دولت و مجموعهاي از مؤسسههاي اقتصادي ،مذهبی و آموزشی در اختیار داشت.
سپاه از ابتدا مسئولیت امنیت داخلی و خارجی نظام اسالمی [ايران] را بر عهده داشته ،و
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واحدهايی براي مقابله با آشوبها و توسعه امور فرهنگی مورد نظر در سرتاسر كشور مستقر كرده
است؛ براي نمونه ،اين نهاد [هر سال] مراسم گرامیداشت جنگ را برگزار ،و با اعزام مردم براي ديدار
از مناطق عملیاتی مهم زمان جنگ ،آموزههاي جنگ را براي آنها بیان میكند .سپاه عالوه بر داشتن
نیروهاي سهگانه مستقل زمینی ،دريايی و هوايی ،نیروي ديگري با عنوان نیروي قدس نیز در اختیار
دارد؛ نیروي نخبهاي كه مسئولیت جنگ نامتعارف و ناهمتراز (نامتقارن) و حمايت از گروههاي
متحد و وابسته به ايران را بر عهده دارد .سپاه پاسداران همچنین داراي شاخه اطالعات نظامی
مستقل ،روابطی نزديك با بسیاري از دانشگاههاي كشور و شركتهاي مختلفی در بسیاري از
حوزههاي اقتصادي است .كنترل جنگافزارهاي متعارف و نامتعارف و اداره برنامه تولید موشکهاي
بالستیك نیز بر عهده سپاه است و اين نهاد نقش مهمی در برنامه هستهاي ايران بازي دارد .سازمان
سپاه از نظر نظامی ،سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی تا حد زيادي توسعه يافته است .توسعه كمی سپاه
از بسیاري جهات ،احتمال گرايش جناحی اين نهاد را افزايش داده است؛ اما رهبران سپاه تاكنون
تالش كردهاند از گسترش اين گرايش به بدنه سپاه يا دستكم از آشکار شدن آن در میان مردم
جلوگیري كنند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهمترين بخش دستگاه امنیتی ايران بهشمار میرود كه برخی از
اعضاي سابق و فعلی آن حتی مسئولیت تعدادي از جايگاههاي دولتی را نیز بر عهده گرفتهاند .اين
نهاد نقش عمدهاي در تدوين آموزه [دكترين] نظامی ايران و چگونگی تعريف منافع ملی و امنیتی
اين كشور دارد .قدرت فزاينده سپاه در كشور از تالش هماهنگ رهبران اين نهاد براي توسعه
سازمانی آن ناشی میشود كه با توجه به مسئولیت سیاسی گسترده و ذاتی سپاه در پاسداري از
انقالب قابل توجیه است.گستره و مفهوم مسئولیت سپاه در پاسداري از انقالب در ايران بويژه در
سالهاي اخیر يکی از موضوعهايی بوده كه با بحث و جدلهاي زيادي همراه بوده است .برخی از
شخصیتهاي ايران معتقدند كه فعالیتهاي سپاه از محدودههايی كه آيتاهلل خمینی براي آن تعیین
كرده بود ،فراتر رفته است؛ اما رهبران سپاه در توجیه قدرت اين نهاد به نقش سپاه در دفاع از كشور
در طول جنگ و در دوران سازندگی پس از جنگ استناد میكنند .در واقع ،جنگ باعث مشروعیت
و اقتدار سپاه و نظام اسالمی نوپاي ايران شد؛ به اين ترتیب ،اينکه میگويند «جنگ كشور را
میسازد و كشور جنگ را» در مورد جمهوري اسالمی بهطور عام و سپاه بهعنوان سازمانی نظامی
بهطور خاص صدق میكند و به عبارتی میتوان گفت كه «جنگ سپاه را ساخت و سپاه جنگ را».

نتایج و بحث
براي تمام دنیا مشخص است كه بزرگترين حامی اسرائیل در جهان امريکاست و همچنین مسلم
است كه مهمترين مسئله در جنگ ايران و عراق و حمايت  11كشور از رژيم بعث ،حمايت از
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اسرائیل بوده است .به ديدگاه كارشناسان مسائل سیاسی و صرف نظامی ،رژيم بعث با حمايت
جهانی وارد جنگ با ايران شده بود .آنها با پشتیبانی و تأمین تجهیزات جنگی و نیروي انسانی
توسط بیش از  11كشور غربی و عربی ،جنگی تمام عیار را با جمهوري اسالمی آغاز كرده بودند.
آنها به صدام ،هواپیما و امکانات راداري و پدافندي میدادند و مدرنترين وسايل و تجهیزات را در
اختیارش گذاشتند؛ همچنین انواع كمكهاي اقتصادي نیز عراق را تغذيه می كرد .سؤال اينجاست
كه آيا امريکا و ديگر كشورهاي غربی و عربی كه همه يك هدف را داشتند ،فقط بهخاطر منافع خود
به عراق كمك می كردند يا مسئله مهمتري درگستره فکري آنها در میان بود.
در ذيل حامیان اصلی عراق در جنگ در دو گروه حامیان غربی و پشتیبانان عربی مورد بررسی
قرار میگیرد:
الف .حاميان غربي
امريکا ،كه در جنگ عراق با ايران اصلیترين حامی صدام در جنگ با ايران بهشمار میآمد ،دو
هدف را دنبال میكرد :هدف كوتاهمدت امريکا ،آزادسازي گروگانهاي خود پس از حمله ناكام به
طبس و كودتاي نوژه بود و ديگر اينکه امريکا بهدنبال مهار انقالب اسالمی و جلوگیري از صدور
انقالب بود .شروع جنگ منطقهاي علیه ايران راهحل مناسبی براي جلوگیري از صدور انقالب بود كه
«امريکا در مقابله با انقالب ايران ،بايد تقويت دولتهايی را مورد توجه قرار دهد كه توان عملیات
نظامی علیه رژيم ايران را دارا هستند؛» لذا با اين اوصاف امريکا بهطور تمام قد حامی عراق بود.
تجهیز نظامی ،تنها يك بعد از حمايت امريکا از صدام در طول جنگ بهشمار میرود .عالوه بر
اين دولت اياالت متحده امريکا ،اعتباري به مبلغ  111میلیون دالر براي واردات مواد غذايی در
اختیار عراق قرار داد تا در ادامه جنگ ،اذهان داخلی عراق را برضد جنگ با ايران تحريك نکند.
همچنین از سوي امريکا وامی به مبلغ يك میلیارد دالر براي خريد و بهكارگیري توانايی ساخت
سالح به عراق واگذار شد.خارج كردن عراق از فهرست كشورهاي حامی تروريسم ،اقدام ديگري بود
كه به تجهیز تسلیحاتی عراق كمك كرد .عالوه بر اين ،امريکا عربستان را تشويق كرد تا با كاهش
قیمت نفت ،ايران را از مهمترين منبع درآمد براي تأمین هزينههاي جنگ ،محروم كند .در طول
جنگ ،صدام با دريافت بیش از  61میلیارد دالر از رژيمهاي غربی ،نیازهاي مالی اقتصاد وابسته
خويش را تامین میكرد .امريکا عالوه بر تجهیز عراق با كارشکنی ،تالشهايی را در جهت محکومیت
ايران در سازمانهاي بینالمللی و جلوگیري از انتقال صحبتهاي بحق مسئوالن ايرانی به ديگر
كشورها و سازمانهاي بینالمللی انجام میداد .حمايت دولتهاي غربی و در راس آنها امريکا از صدام،
موجب شعلهور شدن آتش جنگ میشد .آمار تجهیزات و حامیان صدام در جنگ هم بخوبی
بازگوكننده نابرابري در جنگ است؛ بهعنوان مثال در آستانه بازپسگیري «فاو» در ارديبهشت
 ،8967ارتش عراق حدود پنج هزار دستگاه تانك 1611 ،نفر بر زرهی 6611 ،عراده توپ121 ،
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فروند هلیكوپتر و  721فروند هواپیماي جنگنده و بمبافکن آماده براي عملیات در اختیار داشت.
اين خیل عظیم سامانههاي تسلیحاتی با حداقل  911فروند موشك زمین به زمین اسکاد بی،
ساخت شوروي تجديد ساختار شده توسط آلمانها و مقادير زيادي مهمات شیمیايی صادراتی
امريکايی ـ اروپايی تکمیل میشد .حکومت بغداد با كسب اين مقادير عظیم از جنگافزارهاي مدرن
متعارف و غیرمتعارف ،توانست استعداد نیروهاي زمینی ارتش خود را از  27لشگر در سال  8966به
 61لشکر در سال  ،8961افزايش دهد .عالوه بر امريکا ،برزيل ،انگلیس و آرژانتین ،كه در صنعت
نظامی تقريبا پیشرفته بودند ،تسلیحاتی را در اختیار عراق قرار میدادند .ايتالیا و بلژيك با فرستادن
موشکهاي پیشرفته ضدزره و كمك به عراق در ساخت توپخانه دوربرد و بخشهاي ديگر ارتش اين
كشور از جمله حامیان عراق بودند .فرانسه گرچه در ابتدا اعالم بیطرفی كرد ،وجود برخی از منابع و
آمارها نشان میدهد كه اين كشور  1/7میلیارد دالر كمك مالی در اختیار رژيم بغداد قرار داد.
همچنین بهمنظور تجهیز صدام ،هواپیماهاي سوپر اتاندارد و موشکهاي لیزري ،كه از آخرين
دستاوردهاي صنعت نظامی فرانسه بود در اختیار ارتش عراق قرار گرفت .بحث در هیأت دولت
فرانسه درباره امکان حمايت از دستیابی محدود عراق به سالح هستهاي در جنگ نیز دلیلی ديگر بر
حمايت فرانسه از صدام بود .آلمان نیز از ديگر كشورهايی بود كه با فرستادن مواد شیمیايی به ياري
صدام شتافت بهطوري كه عراق را قادر ساخت تا  6111تن بمب شیمیايی علیه ايران بهكار گیرد؛
اما عجیبترين اتفاق قرن ،همسويی شرق و غرب در جنگ بین عراق و ايران بود .با آغاز هجوم
عراق ،امريکا و شوروي ،كه پس از جنگ دوم جهانی درگیر جنگ سرد با يکديگر بودند در صف
حامیان صدام قرار گرفتند .در اين بین شوروي نیز همچون امريکا انواع كمکهاي تسلیحاتی ،نظامی
و مالی به صدام را جزو برنامههاي خود قرار داد .پیشرفتهترين هواپیماهاي جنگی ،بالگرد ،تانك و
سالحهاي ديگر از جمله تسلیحاتی بود كه شوروي به عراق میفرستاد .عالوه بر اين فرماندهان
ارتش شوروي با حضور در بغداد ،آموزشهاي الزم را به ارتش عراق ارائه میكردند .حدود  16درصد
تجهیزات استفاده شده از سوي عراق در حمله به ايران ،ساخت كشور شوروي بود .بیش از 111
تانك تی  911 ،66موشك زمین به زمین اسکاد بی ،هزار تانك تی  ،62بیش از  611تانك
پیشرفته تی  72و نزديك به  211فروند انواع هواپیماهاي میگ تنها بخشی از كمکهاي شوروي
سابق به عراق در جنگ با ايران بوده است .در كنار كمکهاي مستقیم نظامی ،دولت عراق براي
توسعه برنامه موشکی بالستیك خود توانست كارشناسان موشکی شوروي را به خاک عراق دعوت
كند .حضور اين كارشناسان ،گرچه هیچگاه به فناوري ساخت موشکهاي بالستیك منجر نشد ،نشانه
روشنی از پشتیبانی همهجانبه شوروي از عراق است .البته عالوه بر اين فهرست ،بايد كشورهايی
چون سوئیس ،سوئد ،لهستان ،يوگسالوي ،چین ،رومانی ،ايتالیا ،سنگاپور و ...را نیز به حامیان صدام
اضافه كرد .همچنین بايد اشاره كرد كه روال حمايت غرب و شرق از صدام ،تنها به دوران جنگ
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عراق و ايران محدود نشد و پس از پايان جنگ هم اين روند ادامه يافت .عراق افتخار ژاندارمی
منطقه را ،يعنی همان عنوانی كه پیش از انقالب ايران محمدرضا شاه در اختیار داشت ،كسب
كرد .در اين میان ،همان گونه كه بیان شد براساس اسناد معتبر ،انگلیس و امريکا بیشترين نقش را
در تجهیز صدام پس از جنگ ايران و عراق داشتهاند« .هیتی» معاون وزير دفاع بريتانیا در اين رابطه
چنین میگويد« :تمام تالشمان را به خرج داديم تا رابطه را گرم نگه داريم .طی جنگ هشت ساله
صدام علیه رژيم تهران بهطور متوسط هر سال  11خلبان نظامی عراقی در پايگاه نیروي هوايی
سلطنتی بريتانیا ،آموزش میديدند و شركتهاي خصوصی نظیر هواپیمايی  C.S.Iهم بر اين دورهها
نظارت داشتند».
ب .حاميان عربي
در طول سالهاي جنگ ،كشورهاي عربی منطقه با نام نهادن صدام بهعنوان «سردار و فاتح
قادسیه»« ،افتخار عرب» و «صالحالدين ايوبی زمان» میلیاردها دالر كمك بالعوض به حکومت
صدام و رژيم وي كردند .يکی از فرماندهان جنگ در همین رابطه میگويد« :در بسیاري از عملیاتها
نظیر خیبر ،والفجر  1و كربالي  ،6واقعاً ماشین نظامی عراق از هم پاشیده شد؛ اما به چند ماه
نمیكشید كه صدام پس از هر كدام از اين عملیاتها با امکانات بیشتر و جديدتر وارد منطقه میشد.
اين مسأله حاصل نمیشد جز با پول عربهاي منطقه و حمايتهاي غرب و شرق»؛ لذا بروشنی
میتوان گفت كه كشورهاي عربی با دارا بودن ذخاير عظیم نفت ،حامی مالی عراق بهشمار
میرفتند .خود صدامحسین پس از دستگیري ،طی بازجويی در فوريه  2111میالدي اعتراف كرد
كه بسیاري از كشورهاي عربی در طول جنگ ،عراق را از لحاظ مالی مورد حمايت و پشتیبانی قرار
میدادند.
اصلیترين حامی عربی عراق در ابتدا اردن بود .اردن ،كه پس از پیروزي انقالب اسالمی ،روابطه
حسنهاي با ايران نداشت ،روابط بسیار نزديکی با عراق برقرار كرده بود .پس از كنفرانس سران
كشورهاي عربی در بغداد و تونس ،روابط عراق و اردن روز به روز نزديکتر و عمیقتر شد تا آنجا كه
ملك حسین صراحتا به نفع عراق و علیه ايران موضعگیري كرد و با كمکهاي سیاسی ،اقتصادي و
نظامی فراوان از جمله اعطاي وامهاي چند میلیون دالري به عراق ،حمايت و پشتیبانی خود را از
اين كشور اعالم كرد .روزنامه «گاردين» چاپ انگلستان به نقل از منابع فلسطینی در بیروت به چاپ
كیهان در تاريخ  82مهر  8963مینويسد« :ملك حسین پادشاه اردن ،حدود پنج هزار از نیروهاي
خود را به عراق اعزام كرده است تا وظايف امنیت داخلی را به عهده بگیرند تا سربازان عراقی براي
رفتن به جبهه جنگ با ايران آزاد باشند ».اين روزنامه همچنین خاطر نشان كرد كه ملك حسین
اولین رهبر يك كشور عربی بود كه در جنگ ايران و عراق به طرفداري از عراق برخاست تا جايی
كه در جريان عملیات بیت المقدس ،تعدادي از داوطلبان اردنی ارتش عراق نیز به اسارت رزمندگان
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اسالم درآمدند .عالوه بر اين ملك حسین بهطور متناوب با صدام ديدار میكرد و ضمن اعالم
حمايت از وي ،حامل پیامهاي امريکا به بغداد بود .بندر عقبه اين كشور در ساحل درياي سرخ براي
فرستادن كمکهاي تسلیحاتی غرب به عراق به اين منظور اختصاص يافت و سیل كمکها روانه عراق
شد .همچنین چهل هزار سرباز مسلح اردنی به دستور ملك حسین در مرز اردن با عراق مستقر
شدند تا به جبهههاي جنگ علیه ايران عزيمت كنند.
در طول جنگ هشت ساله بین ايران و عراق ،تنها سامانه حمل و نقل به عراق از طريق اردن
صورت میگرفت .در اين چهارچوب ،شبکه حمل و نقل وسیعی بین دو كشور ايجاد شد .به عالوه
ملك حسین ،كه نظامیان اردن را براي سركوبی مردم مسلمان ايران به عراق گسیل داشته بود در
نطقی اظهار كرد« :اگر ضرورت ايجاب كند نیروهاي بیشتري را به عراق اعزام خواهیم
كرد ».بیشك تنها توجه به گوشههايی از اظهارات ملك حسین در جريان برگزاري جلسه عادي
كابینه اردن در فروردين  ،8963موضع آن كشور را در برابر جنگ در حال وقوع بین ايران و عراق،
نشان میداد« :وظیفه اعراب است كه براي وحدت خود و جلوگیري از سرايت خطر ،هركجا كه باشد
همکاري كنند .ما وظیفه داريم كه جهان اسالم را آرام و قرين همبستگی داشته باشیم .ما بهعنوان
كشوري عربی نبايد اجازه دهیم هیچگونه تجاوزي از هر مصدري كه باشد به هیچ جزئی از خاک
عراق صورت گیرد ».عالوه بر اردن ،كويت نیز جزو حامیان عربی صدام بهشمار میرفت .اين كشور
نه تنها خاک و پايگاه هوايی خود را در اختیار عراق گذاشت بلکه  81میلیارد دالر پول نقد بهعنوان
وام بالعوض به عراق داد و اين عالوه بر نفتی است كه كويت براي عراق صادر میكرد« .شیخ
الصباح» يکی از سفیران كويت در امريکا دربارة میزان اين كمکها عنوان كرده بود« :كويت چهارده
میلیارد دالر كمك نقدي و بیش از شانزده میلیارد دالر از طريق كمکهاي خدماتی و غیره به ماشین
جنگی عراق مساعدت كرده است ».عالوه بر اين دو كشور ،امارات عربی يك میلیارد دالر و قطر
پانصد میلیون دالر تا اواخر سال  8318میالدي به عراق كمك كردند .كويت و عربستان همچنین
بهمنظور حمايت مالی از عراق توافق كردند تا از سال  8312عايدات صدور نفت از منطقه بیطرف
روزانه  911تا  961هزار بشکه به حساب عراق ريخته شود .حامی ديگر صدام در منطقه يعنی
عربستان ،كه در اين دوران ارتباط ويژهاي با امريکا برقرار كرده بود با كاستن از قیمت نفت ،تنها
منبع درآمد ايران را به حداقل رساند .به عالوه مقامات عربستان مرتب با صدام ارتباط برقرار ،و او را
دلگرم میكردند؛ براي نمونه ،ملك خالد ،پادشاه وقت سعودي در گفتوگويی تلفنی با صدام در 26
سپتامبر سال  ،8311حمايت كشورش را از عراق اعالم كرد؛ بدين ترتیب عربستان را بايد جديترين
حامی عربی عراق در دوران جنگ بهشمار آورد بهطوري كه از مجموع كمکهاي مالی هفتاد میلیارد
دالري كشورهاي حوزه خلیجفارس به عراق در زمان جنگ با ايران ،بیش از سی میلیارد دالر سهم
عربستان بود .مصر را نیز بايد جزو حامیان عربی صدام بهشمار آورد .پس از پیروزي انقالب اسالمی
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ايران ،مصر با پناه دادن به محمدرضا پهلوي ،خود را در مقابل انقالب ايران قرار داد .سیاست
حمايت از عراق در جنگ علیه ايران ،پس از انور سادات بر عهده حسنی مبارک قرار گرفت .در طول
دهه  11حسنی مبارک رئیس جمهوري مصر معادل  9/6میلیارد دالر موشك و تسلیحات در اختیار
صدام قرار داد .سودان نیز در اواسط ديماه  68صدها تن از سربازان ارتش خود را به جبهههاي
جنگ علیه ايران اعزام كرد .همچنین به دستور جعفر نِمیري رئیس جمهور سودان در شهر خارطوم
پايتخت اين كشور و پارهاي از شهرهاي ديگر مراكزي براي ثبتنام براي اعزام نیرو به جبهههاي
جنگ علیه ايران دائر شد .جعفر نمیري در مصاحبه با مجله الیوسف چاپ قاهره اذعان كرد كه اعزام
نیرو به عراق طبق تصمیمات كنفرانس سران عرب صورت گرفته است .لیبی نیز گرچه در ابتداي
جنگ خود را حامی ايران معرفی كرد ،پس از مدتی با تغییر روش در جمع متحدان عراق قرار
گرفت؛ اما دولت يمن از همان ابتدا خود را همسو با عراق معرفی كرد .سرلشکر وفیق السامرايی
مسئول پیشین بخش ايران در استخبارات عراق در اين رابطه اظهار كرد« :در جهت كمك به عراق،
يمن تیپ پیادهالعروبه را به عراق فرستاده بود .اردن نیز نیروي الیرموک را به عراق گسیل داشت و
سودان داوطلبانی را اعزام كرد كه در جبهه شرقی رودخانه میسان در خط مقدم جبهه فعالیت
میكردند ».عالوه بر كشورهايی كه از آنها نام برده شد ،میتوان به كشورهايی چون بحرين ،عمان،
مراكش ،الجزاير و سومالی نیز بهعنوان حامیان صدام اشاره كرد .در پايان بايد اشاره كرد يکی از
داليلی كه كشورهاي عربی را علیه ايران تحريك كرد واهمه آنها از سرايت انقالبی مشابه انقالب
ايران به آن كشورها بود؛ لذا اين كشورها با تجهیز عراق درصدد مبارزه با انقالب نوپاي ايران و
جلوگیري از صدور آن به كشورهاي منطقه برخاستند ولی نقشه شوم آنها نتوانست مانع صدور
انقالب اسالمی ايران شود بهطوري كه اكنون شاهد بیداري اسالمی با الگوگیري از انقالب اسالمی
ايران در منطقه هستیم.

نتيجهگيري
رابطه مستقیم و معنیداري بین خطمشی چند جانبه استعمارگرايان جهان غرب و شکلگیري
جنگ ايران و عراق وجود دارد؛ بدين شرح كه آغاز جنگ ايران و عراق در منطقه نفتی خلیجفارس
و در نزديکی تنگه هرمز ،نگرانیهاي بسیاري را در كشورهاي صنعتی اروپاي غربی در پی داشت .اين
كشورها ،كه حدود  76درصد نفت مصرفی خود را از كشورهاي حاشیه خلیجفارس تأمین میكردند،
نگران گسترش جنگ به ديگر كشورهاي منطقه و احتماالً بسته شدن آبراه هرمز بودند .در نظر
اروپايیان ،قطع عرضه نفت میتوانست اقتصاد بینالمللی را دچار بحران كند و پیامدهاي
ناخوشايندي را براي آنان به بار آورد؛ اما با وجود وابستگی امنیت كشورهاي اروپايی به واردات نفت
خاورمیانه و آسیبپذيري شديد آنها از قطع صدور نفت خلیجفارس ،اين كشورها به هیچوجه توانايی
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حفاظت از منافع خود را مگر در صورت همکاري امريکا در اختیار نداشتند .همین ناتوانی سبب شد
تا اروپا در تمام سالهاي جنگ با میل يا با اكراه ،منافع خود را با منافع اياالت متحده پیوند بزند و
ديدگاهها و اقدامات خود را با ديدگاه و اقدامات امريکا هماهنگ سازد .يکی از مهمترين گروههاي
كشورهاي تأثیرگذار بر شکلگیري ،گسترش و تشديد جنگ كشورهاي عراق و ايران را بايد
كشورهاي جهان غربی دانست؛ چرا كه اين گروه با حمايتهاي گسترده و گوناگون خويش از عراق،
نه تنها زمینه طوالنی شدن جنگ را فراهم كردند ،بلکه عراق را نیز در ادامه رفتار ناقض قوانین و
عرف بینالمللی خويش ،جسورتر و گستاختر ساختند .مداخله مستقیم اياالت متحده امريکا در
جنگ تحمیلی در دوران جمهوريخواهان اتفاق افتاد؛ چرا كه از ديد آنان ،حمله عراق علیه ايران
بهترين گزينه براي امريکا در منطقه بهشمار میرفت؛ زيرا عراق از جهت نظامی كشوري قوي بود و
از جهت مرزي نیز در همسايگی ايران قرار داشت و سابقه اختالفات مرزي بین دو كشور بستر
خوبی براي تشويق عراق بهمنظور اقدام جنگ علیه ايران بود .اين هماهنگی ديدگاه جهانی صنعتی
در ادامه جنگ بهصورت تالش براي برقراري توازن در جنگ و جلوگیري از پیروزي جمهوري
اسالمی ايران تجلی يافت .از نظر اروپا ،پیروزي ايران بر عراق به گسترش بنیادگرايی اسالمی بین
كشورهاي نفتخیز منطقه منجر میشد و شريان حیاتی جهان صنعتی را تهديد میكرد؛ بنابراين
كشورهاي اروپايی كه در آغاز جنگ چنان سکوت كرده بودند كه مجله نیويورک تايمز آن را سکوت
پرمعناي اروپا نامیده بود با آغاز حمالت ايران و چرخش نتیجه جنگ به سود انقالب اسالمی به
حمايت گسترده از عراق پرداختند و با فرستادن كمکهاي تسلیحاتی و اقتصادي كوشیدند از
شکست عراق جلوگیري كنند .سیاستطلبی جهان غرب و در رأس آن امريکا براي سرنگونی رژيم
جمهوري اسالمی بود .بنابراين سیاستطلبی جهان غرب و در رأس آن امريکا از اجراي جنگ
تحمیلی بر ايران براي سرنگونی رژيم جمهوري اسالمی بود.

پيشنهادها
با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع پیشنهاد میشود:
ـ بررسی و تبیین سیره ائمه معصومین(ع) و حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري
بهعنوان الگوهاي با هويت و قابلقبول.
ـ تعیین راهبرد دفاع فرهنگی با بهرهگیري اصولی از ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس و اخالق
و رفتار رزمندگان بهعنوان برگزيدهاي نو و بازبینی شده در حوزه دستاوردهاي فرهنگی انقالب
اسالمی كه متعلقات عینی و تحقیقی مفاهیم خود را از حیث عقبه تاريخی يافته است.
ـ تحقیق ،تبلیغ ،تألیف و حفظ انگیزه معنوي در ساختار فرهنگ عمومی جامعه بهعنوان
قويترين سمبل دين و دين باوري در انديشه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري
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با توجه به اين مطالب ،مسئوالن كشور بايد:
ـ فهم صحیح و درک درست و جامعی از مفاهیم ارزشی داشته باشند و به دور از افراط و
تفريط ،مفاهیم ارزشی دفاع مقدس را به نسل جوان معرفی كنند.
ـ سازگاري گفتار و رفتار مناديان :حضرت علی(ع) میفرمايند« :آن كس كه در جايگاه پیشوايی
مردم قرار میگیرد بايد پیش از اينکه ديگران را آموزش دهد به تعلیم خويش بپردازد»
(نهجالبالغه).
ـ تقويت انگیزههاي معنوي ،دينخواهی و احساس انگیزه و عطش براي پاسخگويی به نیازهاي
روحی و معنوي بهگونهاي كه اگر احساس نیاز و عطش از درون بجوشد ،چون تشنهاي خود به
دنبال آب خواهد رفت.
ـ بهكارگیري روشهاي تبلیغی صحیح ،جذاب و منطقی در ايجاد گرايش و انگیزههاي مثبت
بهسوي ارزشها ،مخاطبشناسی و عرضه مفاهیم ارزشی مناسب با توانايی و ظرفیت روحی علمی
آنان (كلّمالناس علی قدر عقولهم) و همچنین شفافیت و سادگی در انتقال مفاهیم ارزشی
ـ توجه به كرامت ،عزتنفس و ارزندهسازي شخصیت مخاطبان :حرمتگذاري و احترام به
شخصیت و كرامت انسانی از مهمترين عوامل مؤثر در تربیت بهشمار میآيد .عزتنفس موجب
اعتماد و خودباوري و شکوفايی و خالقیت خواهد شد؛ چنانکه حضرت امیر(ع) فرمودند :يادآوري
زياد نقاط مثبت و خوب در رفتار افراد باعث تحرک و پويايی اشخاص شجاع و برانگیختن افراد
دلسرد و مسامحه كار بهسوي رفتار مثبت خواهد شد (نهج البالغه).
ـ معرفی الگوهاي عینی و رفتاري در جامعه :معرفی الگوهاي ارزشی شايسته كه بیانگر عینی و
ملموس انطباق با رفتارهاي عملی الگوها است از عوامل مهم گرايش به ارزشها است .قرآن كريم در
اهمیت نقش الگويی راهبران دينی میفرمايد« :لقدكان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه».
ـ پاسداري از هويت اصیل جامعه در رويارويی با فرهنگ بیگانه :اقوام و مللی كه از وحدت و
انسجام فرهنگی قوي برخوردارند ،كمتر در معرض تغییر و تحريف قرار میگیرند.
ـ آزادانديشی :پرهیز از اجبار و اكراه (مظفر.)91 :8919 ،
ـ مسئوالن و دولتمردان باورشان شود كه مديون خون شهیدان هستند و همچنین براي
مسئوالن تبیین شود كه امنیت امروز جامعه ،مرهون فداكاريها ،رشادتها و خوندادنها و از
جانگذشتگی شهیدان ديروز است.
ـ هماهنگی الزم با آموزش و پرورش صورت گیرد تا در تهیه و تنظیم كتابهاي درسی ،بخشی
هم به وصیتنامه شهیدان اختصاص يابد.
ـ تهیه زندگینامه و شرح عملیات مربوط به آنان و مصاحبه با خانواده شهدا و ثبت و ضبط
ويژگیهاي اخالقی و دينی شهیدان
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