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 چکيده
حکومت پهلوی باعث شده بود که ایران از موقعیت حایل سنتی نظام فروپاشی شوری و سقوط 

الملل حکومت نوپای انقالبی، سیاست دو قطبی خارج شود. ازینرو به دنبال تحوالت نظام بین

 شودمی مطرح گونه این پژوهش این سوال تریناصلی خارجی مستقلی را در پیش گرفت. بنابرین؛

پیروزی انقالب و طول جنگ تحمیلی متأثر از چه عواملی  سیاست خارجی ایران از ابتدای که

 دوران این در است مدعی فوق پژوهش فرضیه هایی را در پی داشته است؟بوده و چه واکنش

 نفی و تعهد عدم سیاست اسالمی نوپای انقالب که بود شده باعث گذشته ناگوار تجربیات از بدیلی

خود  «غربی نه -شرقی نه»: بود که  ایران با اعالم سیاستاین گونه . برگزیند را گرایی قطبی نظام

ها)دوقطبی( نفی کرد و به ترویج دستاوردهای انقالبی خود در قالب را از وابستگی به نظام قدرت

پایان جنگ  تا اسالمی انقالب گیریشکل ابتدای از روند گفتمان صدور انقالب پرداخت. این

ای رقم خورد که نظام لذا شرایط به گونه .بود ا. ایرانخارجی وقت ج. سیاست از بخشی تحمیلی

با مشارکت حداکثری خود در جنگ عراق علیه ایران،  قطبی و کشورهای منطقه دو

 های خود بر علیه انقالب را به طور جدی علنی ساختند.  گیریموضع
 

 غربی نه -شرقی نه انقالب، صدور عراق، ایران، :يديکل واژگان
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 مقدمه 
صر نمایان         ست خارجی ایران، عنا سیا ست خارجی گر تداوم و تغییر وجود دارند؛ بویژه آن که هنوز میدر  سیا توان لقب 

( کایآمر متحده االتیا)  غرب بلوک ژندارم عنوان به رانیا کشور ،یاسالم انقالبی روزیپ از قبل انقالبی را برای آن در نظر آورد. تا

تعهد  عدمی مبنا بر را خود استیس رانیای اسالمی جمهور انقالب،ی روزیپ بای ول داشت عهده بر را منطقه تیامن نیتأم فهیوظ

 از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا»: معروف جمله این طرح با( ره)خمینی امام . سلللاختی مبتن و نفی نظام سللللطه )دو قطبی(

 همان به المللبین کمونیزم با ما» ،(105 ،1ج: 1361 ،ینیخم امام)« .پلیدتر هم از همه بدتر؛ دو هر از شلللوروی و بدتر آمریکا

ستگ گونه ( هر 19 ،12ج: همان) ،«آمریکا سرکردگی به غرب خوارانجهان با که ستیزیم در اندازه  رای جهانی هاقدرت بهی واب

سدیم نظر به نیبنابر  .نفی کرد ستیس ر سالمی جمهوری خارج ا جنگ تحمیلی دچار  انیپا تا انقالبی روزیپ خیتار از رانیای ا

یی گراآرمان استیس توان اذعان داشت سیاست خارجی وقت جمهوری اسالمی ایران حولتحوالت ماهوی شده است. ازینرو می

ستراتژ در توانیم را آنیی محورها که استی انقالب  .نمود مشاهده« انقالب صدور»  راهبرد و استیس ،«یشرق نه-یغرب نه»ی ا

ی ها حرکت سللرکوب تای شللورو و سیانگل تجاوزات از اعم گانگانیب از گذشللته تلخ اتیتجرب واسللطه به اسللت معتقد سللندهینو

جمهوری اسللالمی ایران ترجید داد که  نرویاز کرد،یم عمل احتیاطبا  نیا از شیب دیجد نظام کا،یآمر توسللط( مرداد 28ی)مردم

به طور واضد سیاست اتخاذی   بداند. مظلومی کشورها و هاملت برابر در مسئول دارسهام را خود و دیبرگز را تعهد عدم استیس

سمت ایران ضعفین از دفاع یهاآرمان حول دوره نیا در از  ست ستکبرین، برابر در م  تیحما آنها، حقوق احقاق و مظلوم از دفاع م

 سیاست نماینگر مسلمانان، حقوق از دفاع و حمایت، جهانی، واحدة امت تشکیل برای تالش خواه،یآزاد وی انقالبی هاجنبش از

 انتیص مسئول و ملزم را خود نظام انقالبی وقت بنابرین ایران در زمان پیروزی انقالب و در دوران جنگ تحمیلی است. خارجی 

نظام دو قطبی و به تبع آن کشورهای  انقالب اسالمی، تا پایان جنگ تحمیلی،ی روزیپ بدو از جهینت در. دانستیم هاارزش نیا از

شورهای عربی(، که هرکدام منافع خاص خود را در خطر می صوص ک صفمنطقه)بخ ضمن  ستند؛  شه  وی بنددان مخالفت با اندی

جانبة صدام و عراق در طول هشت سال ها، به حمایت همهعملیاتی برای تضعیف این سیاستهای متأخذ شده از انقالب، به طور 

 جنگ علیه ایران پرداختند.
 

 ينظر مفاهيم (2

 (مسئله تصميم گيري در سياست خارجی2-1
 و سیاسی علوم متفکران از دانست. برخی دیپلماسی فعالیت دستگاه و بخش ترینمهم را خارجی سیاست در گیریتصمیم بتوان شاید

 (.81: 1387)هیل،  دانندمی المللیبین نظام در کنش هایپیچیدگی و معناها شناخت گام برای نخستین را گیریتصمیم المللبین روابط

کند که در فرایند سیاست خارجی مؤثر است و هم به می« فردی»گیری در سیاست خارجی فرایندی است که توجه را هم معطوف به تصمیم 

گیری از گیری به این معنی است که تصمیمهای مختلف است. مطالعة تصمیمکه همان انتخاب و گزینش از میان گزینه« جزای آن فرایندا»

 شوند؟ ها گرفته میکند؟ و چگونه تصمیمچه نوع فرایندی است؟ چه عواملی در آن دخالت می

 ؛اشکال تصميم در سياست خارجیالف(       

مل و ارزشیابی مفصل أدنبال مطالعه، ته ای که از عواقب بلند مدتی برخوردار بوده و بتصمیمات عمده ؛1برنامه ریزي شدهتصميمات . 1

هایی از قبل وجود دارد. اطالعات در مورد شود. این تصمیمات تکرار شده، خوب تعریف شده و برای حل مشکالت، روالها اتخاذ میکلیه گزینه

 ) ورد آنها تصمیم بگیریم تا حد قابل توجهی وجود داشته و همچنین احتمال آنکه راه حل ها به نتیجه برسد زیاد استمسائلی که باید در م

Daft, 2002:  401.) 

شوند که تهدید شدیدی پیش آمده، زمان پاسخگویی محدود بوده و میزانی از تصمیماتی که در ادواری اتخاذ می ؛تصميمات بحرانی. 2

 طلبد.هایی از پیش برنامه ریزی شده، ارائه پاسخی اختصاصی را میدارد که به خاطر عدم وجود پاسخغافلگیری وجود 

                                                           
1 .Programmed Decisions 
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توانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید می ریزی شده مشتق شده وتصمیمات مهمی که معموال از تصمیمات برنامه ؛تصميمات تاکتيکی. 3

 (.Cecil, 1972: 114-23) نظر، لغو و ابطال قرار گیرند

 گيري در سياست خارجی؛ب( مدل هاي تصميم

طبیعت انسانی » ( و نیز در مقاله خود 1975«)مدل های انسان: اجتماعی و عقالیی» در کتاب خود "هربرت سایمون". مدل عقالیی؛ 1

ترین آنهاست، به تبیین رابطه بین عقالنیت و اهداف پرداخت و در یک فرمول ( تأکید بر این که بهترین تصمیم، عقالیی1985« )در سیاست

 روابط و خارجی سیاست درو عقالنیت را، توانایی ربط دادن وسایل به اهداف تعریف کرد.  ساده، رفتار عقالنی را معادل رفتار هدفمند انگاشت

 تغییر برای کوشش نظرآلیسون، از است؛ کرده مفهوم پردازی خردمند بازیگر عنوان تحت آلیسون را عقالنی انتخاب نظریه المللبین

 (.36: 1364)الیسون،  است «خردمند بازیگر الگوی»مشخصه عالمت هاولتد و هاملت هایمحاسبه و هاهدف براساس المللیبین رویدادهای

سازی منافع و دستاوردها، به دنبال بر آن است که تصمیم گیرندگان به جای پیشینه 3"چارلز لیند بلوم" ؛2. مدل رضایت بخش2

کم مطلوبیت قابل انتظار او را تأمین کند. انتخاب قابل پذیرش است؛ انتخابی که دست»مندی هستند؛ یعنی تصمیم گیرنده به دنبال رضایت

 عقالئی فرآیند غیرعملی گرایی آلایده از احتراز و گیریصمیمت کردن بینانه واقع جهت در کوششی بخش رضایت گیریتصمیم مدل

 (.82: 1383)الوانی،  است گیریتصمیم

 هنگام در تصمیم گیرنده منبع مدل، این در آن بر عالوه است. عقالیی مدل خصوصیات واجد مدل این؛ 4. مدل فزاینده یا تدریجی3

 معموالً دولتی مسائل در دهد. دخالت خود تصمیم در نیز را ها آن باید می شود که مواجه عواملی با اجرا قابل راهحلهای و اهداف تنظیم

 است، افزایشی تغییرات معرض در ارزشی، تصمیمات و آئینی هنجاری، تغییرات داخلی، هایگذاری سیاست تحوالت، دلیل تحرکات، به

 حین ممکن همین در ولی کندمی تنظیم را مطالعه مورد اهداف از تعدادی تصمیم گیرنده گیری منبعتصمیم مقطع هر در که معنا بدین

 .(86: 1378دهد )تسلیمی،  قرار بررسی مورد یافتهرا تغییر پارامترهای باید مدیر لذا شود، اضافه نظر مورد اهداف به اهدافی است

گیرند در خصوص تصمیمات اساسی و  کند تا تصمیمهای جزئی تفکیک میهای عمده و اساسی را از تصمیمکه تصمیم. مدل مختلط؛ 4

 مهم با تمرکز بر بدیل های عمده بر حسب تابع مطلوبیت خویش، یکی را برگزیند.

تصمیم گیری در این مدل بر اساس شهود، اشراق و الهام نبوغ فردی و ویژگی های فوق العاده  5. مدل بينش فوق العاده یا فراعقالنی؛5

 و بدون طی مراحل عقالیی تصمیم گیری، ارزشمندی اتخاذ می شود. ذهنی تصمیم گیرنده انجام می پذیرد

 

 هاي پژوهشیافته(3

  و پس از آن وضعيت ژئوپليتيکی ایران در دوران جنگ سرد(نگاهی به 1 -3

گیری دوران ژئوپلیتیک دو قطبی در جهان، بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان عقب نشللینی نیروهای شللوروی از آذربایجان ایران شللکل

سال  شوروی در  ستیابی اتحاد  ست و بعد از د سال  1949بوده ا شروع جنگ کره در  شد  1950 م. به بمب اتم و  سمی آغاز  م. به طور ر

 .(74: 1392لی ، )خوجم

سللی وضللعیت ژئوپلیتیکی ایران در دوران جنگ سللرد باید یاد آوری کرد، اهمیت و جایگاه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در نظریات در برر 

سللنتی ژئوپلیتیک نظیر: نظریه سللرزمین قلبی مکیندر، قدرت دریایی ماهان، سللرزمین حاشللیه )ریملند( اسللپایکمن و غیره به خوبی معرف 

های مختلف تاریخی از اهمیت اسللتراتژیک در دوران متعدد اسللت. به همین دلیل ایران همواره  در دورهوضللعیت ژئوپلییتیک حسللاس ایران 

ستبرخوردار بوده و مورد طمع قدرت سیه م. 20و  19به طوری که در قرن  -های بزرگ قرارگرفته ا ی تزاری و انگلیس بود و محل رقابت رو

صرید و آشکار بود )حاتمی راد،  ن حالبا ایبین آن دو در آمد. « دولت حائل»به صورت  بی طرفی ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم کامالً 

موقعیت ژئوپلیتیک ایران تا قبل از انقالب به طور کلی گردید. « پلی برای پیروزی»در هر دو جنگ جهانیکه ایران  همچنین  .(147: 1385

گرفت و همین متغیرها بودند که باعث جلب توجه کشلللورهان غربب، به ویژه مب اسلللالمب، با تأکید بر متغیرهان سلللنتب مورد ارزیابب قرار

 آمریکا، به ایران شده بود.

توان به توجه آنها به موقعیت گذرگاهب هر یک از کشللورهان غربب اهداف خاصللب را در ژئوپلیتیک ایران دنبال مب کردند. از جمله مب 

                                                           
2 .satisfing Model 
3 .Charles Lindblom 
4 .incremental Model 
5 .extrarational model 
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توجه به متغیر جمعیت، منابع خام و نفتب ایران، اشلللاره کرد. از نظر آنها، ثبات و امنیت منطقه  ایران و بازار مصلللرفب قابل توجه در ایران، با

ضل«  خاورمیانه و خلیج فارس» (در کل در این دوره ایران از حیث تأمین منافع مادی  قدرت 23: 1385نیا، در گرو امنیت ملب ایران بود )فا

  ها )بخصوص آمریکا( اهمیت بیشتری داشته است.

ستراتژی خود را  نیز، میالدی شوروی 1970از دهه   ستوار کرده بود و برای ایجاد در ا منطقه بر پایه گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی ا

ستراتژیک بین خود و غرب از آن بهره می شتتوازن ا سعی در جلوگیری از نفوذ غرب دا سیله  ضمن آنکه به این و ولی دیری نپایید   .گرفت 

بشللرگرا، موقعیت ژئوپارادایم ایران به  -قالب اسللالمی و فروپاشللی اتحاد جماهیر شللوروی و با پدید آمدن نظام دوقطبی خداگرابا وقوع ان که

سلطه ی بیگانگان  شی برای رهایی از  سالم ، به ویژه در حوزه ی الهام بخ سالمی در جهان ا عنوان مرکز جهان خداگرا، مقوم رویکرد انقالب ا

 .(71-70 :1392لی ، )خوجم شد

شور با امریکا بود       شیدن به اتحاد این ک سیس پایان بخ ست خارجی ایران در بدو تأ سیا سالمی، مهمترین اولویت  به  -با پیروزی انقالب ا

ست بزرگی روبه همین خاطر شک ست خارجی امریکا در منطقه با  شدسیا ست خارجی خود یعنی حفظ  و در رو  سیا صلی  سیدن به هدف ا ر

از عضللویت در سللازمان پیمان  1357اسللفند  22ت و برقراری توازن بین شللرق و غرب در خاورمیانه ناکام ماند چرا که ایران در ثبات، امنی

باز می گشت، ملغی  1338اسفند  15پیمان دفاعی ایاالت متحده که انعقاد آن به  1358اسفند  13همچنین در  مرکزی)سنتو( خارج گشت.

شوروی به خود حق می داد که هرگاه امنیت خود در خاک  1921معاهده  6و  5شد. در همین روز مواد  ساس آنها  شوروی که بر ا با اتحاد 

. (59 - 61: 1380خود را در معرض تهدید ببیند نیرو به ایران گسیل نماید، نیز از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران ملغی گردید)رمضانی، 

شوروی، ایران نق شی  سطه فروپا ست بنابرین به وا سیا ست داد. و بنا به راهبرد جدید در  صم را از د ش حائل راهبردی بین دو اردوی متخا

 خارجی خود، دیگر خود را  پاسخگو به هیچ کدام از دو بلوک نمی دانست. 

 

 جنگ تحميلیدر دوران سياست خارجی ایران  نگاهی اجمالی به (3-2

گرایی در نوسان گرایی و واقعهمواره در مقاطع مختلف تاریخی ما بین آرمانواقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

ست و با هیچ یک از این رهیافت ها نمی ساختار بوده ا سالمی ایران را به خوبی تحلیل و بررسی کرد. منتها  سیاست خارجی جمهوری ا توان 

صمیم صر به فرد در ت ست خارجی ایران در آن مقطع زمانی وجمنح سیا سر انتخاب یک مبنای سازی  شخص بر  شت که عدم توافق م ود دا

گرایی( از مشللخصللات بارز آن بوده و خروجی یکدسللت و هماهنگی در اتخاذ گرایی یا واقعفکری واحد در عرصلله سللیاسللت خارجی )آرمان

 .(97: 1391شد )درویشی و صحرائیان، تصمیمات مشاهده نمی

ست صورت مقطعی و کوتاه مدت بوده، سیا ستها به  سیا شته های واقعگرچه انتخاب  سئولین در مقاطعی وجود دا سوی م گرایانه نیز از 

های بزرگ با ایران انقالبی، کماکان از های قدرتگرایانه )انقالبی( متأثر از فضللای انقالب اسللالمی و تداوم دشللمنیهای آرمانولی سللیاسللت

ها و استراتژی که جمهوری اسالمی ایران در این دوره اتخاذ اهداف، ویژگی مشخصات اصلی سیاست خارجی ایران در این دوره است.  بنابرین

سب با گفتمان غالب بود. در اهدافمی ست ؛نمود، متنا سیا سالمی ایران برای صدور انقالب،  شرقی» جمهوری ا » و همچنین بر« نه غربی-نه 

 .(3-2: 1385تأکید داشت )آقایی، « امنیت بقاء و امنیت ملی 

شکی ستعارهمنتها ت ضای ا صل مفصلل ف ست خارجی دوره جنگ، حا سیا شانهای گفتمان  سالم» مهم، ی بندی دو ن «  دفاع مقدس»و « ا

ستعاره ضای ا سی از ف سی ایران با تأ شانگان کارگزاران دیپلما سوب بود. خود دال مرکزی جامعه دینی ایران و رمز و ن ای جنگی آن زمان مح

 شد. می

سال  سالمی ایران از  سیاست خارجی جمهوری ا ساً  سا ست:  1368تا 1359ا شرایط جنگی واولی دارای دو ویژگی متمایز ا  دومی وجود 

شخصیت کاریزمایی امام)ره(. این دو عامل در کنار هم در برجسته سالمحضور  شیه رفتن گفتمانشدن ا های تأثیرگذار دیگر، گرایان و به حا

  .(67: 1389خارجی تأثیر فراوانی داشت )ابراهیمی، در سمت و سوی سیاست 

شناسی پردازی امام)ره( در متن تاریخی و هستی ، در کتاب برجسته خود، به بررسی هویت انقالب اسالمی ایران و نظریه"لیلی عشقی"

شان می . ویایرانی پرداخته سالمی ایران در نزد انقالبین سطوح دادی در ایران به عنوان در عالیها به عنوان رخدهد که چگونه انقالب ا ترین 

در واقع جنگ ایران و عراق از نگاه  . (225: 1386خورد )متقی، خود به الوهیت و وعده عدالت گسلللترش توسلللط امام عصلللر)عج( پیوند می

افی از قبیل؛ تالش برای تشکیل ازاینرو توجه به اهد .(29: 1389بیگی، شد. )مسعودی و خانرزمندگان ایرانی، جنگ اسالم و کفر قلمداد می
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ست خارجی را بیان  سیا سلمانان، جنبه آرمان گرایی رفتار  ستکبرین، و دفاع از حقوق م ضعفین در برابر م ست امت واحد جهانی، حمایت از م

 کند. می

 

 صدور انقالب اسالمی و استراتژيجنگ تحميلی (3-3

های انقالبی خود را در تمامی جهان گسترش خواهد داد و ها و آرمانن ارزشبحث صدور انقالب به این معناست که جمهوری اسالمی ایرا

هایی بود که چه در روشللنگری را در دسللتور کار خواهد داشللت. از این منظر روشللنگری در سللیره سللیاسللی حضللرت امام)ره( یکی از مؤلفه

در مقوله صدور  .(111: 1391)درویشی و صحرائیان،  گیری نهضت و چه در پیروزی انقالب و صدور آن نقش اساسی را ایفا کرده استشکل

شته و مبتنی بر تسخیر اذهان و ابدان ملت ؛طرفداران به دو دسته تقسیم می شدند های دیگر توسط گروه اول رویکردی کامالً نرم افزاری دا

رای شللالوده شللکنی نظم و نظام حاکم بر کردند، ولی گروه دوم پرهیز از تجویز نوعی تعرض فیزیکی بعمل می« بخش اسللالمپیام رهایی» 

 .(66: 1382جوامع نداشت )دهقانی و تاجیک، 

ایران نباید برای  » ،«ما امیدواریم که این امر )ترویج اسالم( به تدریج مهیا شود» همچون:  مسائلیدر حالی که گفتمان نخست پیرامون  

باید با ، ره صدور انقالب ایجاد سرمشقی از رفتارهای اخالقی اسالم است»  ،(115:  10)صحیفه نور، ج« .صدور این امر با زور شمشیر بردارد

ست، به دنیا معرفب نمایید سالم را آن گونه که ه صحید، ا ستراتژی هایی از گونهمثال (،321: 15:  ج 1378)امام خمینی «  .تبلیغات  های ا

ست.  شاننرم افزای گفتمان صدور انقالب ا شکرکشب نیست، بلکه مب »: ایندافزمی نیز در جایی   ای خواهیم حرفمان را به صدور انقالب به ل

  .(414: 19:  ج 1378امام خمینی «)دنیا برسانیم که یکب از آن مراکز، وزارت امورخارجه است

متناقضی از کالم  ی جدی خود پذیرا شد و اغلب داری برداشت رادیکال وگفتمان دوم استراتژی صدور قهر آمیز انقالب را به عنوان گزاره

شد ست خارجی و بین» :امام خمینی)ره( می با سیا سالمیالبته ما این واقعیت و حقیقت را در  صدد همان بارها اعالم نمودالملل ا ایم که در

داری و یههای فاسد صهیونیزم، سرماکردن سلطه جها نخواران بوده و هستیم، ما درصدد خشکانیدن ریشهگسترش نفوذ اسالم در جهان و کم

ستیم شری را آرمان خود » (، 81: 21ج  1385)امام خمینی « .کمونیزم در جهان ه سان در کل جوامع ب سعادت ان سالمی ایران  جمهوری ا

ستقالل و آزادی و حکومت، حق و عدل را حق همه مردم جهان میمی سدداند، و ا داری کامل از هر گونه دخالت بنابرین، در عین خود .شنا

 یا  (238: 20)صلللحیفه نور، ج« .کندای از جهان حمایت میطلبانه مسلللتضلللعفین در هر نقطههای دیگر، از مبارزه حقداخلی ملتدر امور 

تواند محصور باشد در یک کشور، پیامبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال عربستان نبوده، دعوتش مال همه نهضت برای اسالم نمی»

 (  115: 10ج )صحیفه نور، « عالم است.

جهان »بنابرین هر دو رویکرد دارای یک جغرافیای مشللترک معرفتی بودند که پیرامون مفهوم ایدئولوژی)اسللالمی( به عنوان یک مقوله  

یافتند )دهقانی و تاجیک: ، سللامان می«هویت ناب طلب»، «جوهر گرا»، «کالم محور»، «انقیاد و فداکاری طلب»، «حقیقت محور»، «شللمول

شکیل امت واحده .(66 شناختی قرار داردکه عبارتند از: ت ستی  صول ه سامان نیز  بر مبنای ا سالم، ی جهانی و جهانگیراین  شدن حاکمیت ا

سیدن به آرمان غایی )ناظمی سیر ر سط عدالت و نابودی ظلم در جهان تا م اما با وجود اختالف نظر در  .(21-20: 1393اردکانی و دیگران، ب

شتند که صدور انقالب نگرش و رویکرد  به صدور انقالب، رهبران ایران نسبت به این مقوله متفق القول بودند. اکثریت بر این امر اتفاق نظر دا

  .(cottum, 1990: 9نباید جنبه تعرضی و فیزیکی داشته باشد )

 

 واکنش کشورهاي منطقه به سياست صدور انقالب و مواضع آنها در جنگ تحميلی( 3-3-1

شللدند که سللا انقالبی از دید همسللایگان، نه به عنوان دولت های ملی مسللتقل، بلکه به عنوان بخشللی از جهان اسللالم تلقی میایران پ 

 ؛در این گفتمان .(Chubin, 1990: 74گویند )قبال آنها وظایفی دارند چیزی که دیگران به آن دخالت می جمهوری اسللالمی و انقالب در

از   .(Marschall, 2003: 11کند بلکه می تواند قدرت ایران را درمنطقه افزایش دهد )صدور انقالب نه تنها هدفی دینی خود را دنبال می

سالمی دارای آرمان سی برآمده از انقالب ا سیا سالمی ایران به عنوان نظام  شه در آرمان خواهی این جهت جمهوری ا ست که ری های بلندی ا

شه شاندی شورها، آنها را واکنش   .(28-27: 1377یعه دارد )محمدی، ی  در نتیجه ترس از نفوذ و کنش انقالب ایران در حیات معنوی این ک

اگر عراق سقوط کند، پس از آن تمام کشورهای »ای به سازمان ملل گفته است: در این زمینه طی نامه "سعدون حمادی "دهد. مند جلوه می

ستفاده از ضعف و ناتوانی این کشورها بعنوان  ه بودصدام توانست در نتیجه (45: 1386)ادیبی، « خواهند کرد.خلیج عربی )فارس( سقوط  با ا
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 رهبری آنها را به دست گیرد و خود را در کانون مبارزه با انقالب اسالمی قرار دهد.« شمشیر جهان عرب»و « سپر ملل عرب»

ش ازینرو شیعیان دولت عراق برای بهره برداری از این  شورش  سجدالحرام در مکه،  صرف م رایط جدید، به بزرگ نمایی وقایعی همچون ت

های کشورهای منطقه پرداخت و با منتسب کردن آنها به جمهوری اسالمی، کوشید تا شرق عربستان، بمب گذاری های کویت و دیگر ناآرامی

 .( 3: 2/5/1359برگزاری پارس، های سیاسی ایران بیمناک کند )خهای عرب خلیج فارس را از روشدولت

های را در وضعیت انتخاب میان بد و بدتر قرار داد. از یکسو ناسیونالیست منطقه )بخصوص کشورهای عربی( منتها وقوع جنگ کشورهای 

سوی دیگر، نگران این  ضعیف کند و از  ساقط یا حداقل ت سالمی را  سئله بودند که عرب خلیج فارس امیدوار بودند عراق نظام جمهوری ا م

شود. به عبارت دیگر، شیوخ خلیج  -عراق بتواند با غلبه بر ایران به یک قدرت سیاسی سیار نیرومند و مهار نشدنی در منطقه تبدیل  نظامی ب

 به فارس خلیج همکاری شللورای مالی هایکمک عظیم حجم ترسللیدند.اعتماد بودند و هم از تمایالت انقالبی ایران میفارس هم به عراق بی

 و کویت و عراق میان اختالف بروز از پس شلللود. بعدهامی زده تخمین دالر میلیارد 45 تا 35 حدود بالعوض های کمک و وام از اعم عراق،

 به را عراق ادعای مصلللر، دفاع وزیر و جمهور رئیس اسلللبق معاون ،"ابوغزاله" ،«تنهایی به ایران با جنگ» بر مبنی عراقی هایمقام اظهارات

 .(Farhang, 1985: 26) «کردند کمک عراق به دالر میلیارد 60 از بیش عربستان و کویت تنها»: گفت و کرد تعبیر بزرگ دروغ یک عنوان

و پیمان  1978و امضای قرارداد کمپ دیوید در  1977عراق و ایران، به دلیل سفر به اسرائیل در  که از نظر هر دو کشورکشوری نظیر مصر 

سترش دامنه مبارزات و  1979صلد در  ساس خطر از گ شد، بعداً به تبع اح سالم قلمداد  سادات خائن به آرمان های اعراب و ا سط انور  تو

ستیابی  ست خارجی خود قرار داده بود و همچنین د سیا سالمی که ایران انقالبی حمایت از آن را جزو اولویت های  فعالیت های بنیادگرایان ا

صادی وارد جب سینی، به منافع اقت شد )ح سنی"بیش از یک دهه از پایان جنگ (. 60: 1381هه زد ایرانی  صر، "مبارک ح ، رئیس جمهور م

مصللر همچنین قطعات یدکی و تسلللیحات دیگری  «  جنگیدند.ها در مقابل ایران میهزار سللرباز مصللری در کنار بعثی 18» اعتراف کرد: 

 را در اختیار عراق قرار داد. 28افکن ایلوشیناپیماهای بمبو هو« 16تی یو »و « 55تی»فروند تانک  250چونهم

صر خریداری  کردند )  2ها در حدود در طول جنگ، عراقی  سالح از م سازمان آزادی  (.63-62: 1375 رودباری،فیلی میلیارد دالر  حتی 

ر مبارزه با اسللرائیل درین نورزیده بودند، به بخش فلسللطین )سللاف( به رهبری عرفات، که رهبران انقالبی ایران از هیچ گونه کمکی به آن د

شلللرایط تا جایی پیش رفت که در دوره دوم جنگ که های سلللوریه از ایران، رغم حمایتعلیمحض آغاز جنگ جانب طرف عراقی را گرفت. 

رت تعرض ایران علیه تواند تصللرف بصللره را قبول کند و در صللوهای ایران در خاک عراق، سللوریه اعالم نمود نمیمصللاف بود با پیشللروی

 (.139-138: 1380) السامرایی، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در کنار اعراب قرار خواهد گرفت
 

 ، نفی نظام دو قطبی«نه غربی -نه شرقی»تبيين سياست ( 3-3-2

سالمی، جهت ساختار جهان دو قطبی جای خود را به با پیروزی انقالب ا نه  -نه شرقی»سیاست اعتراضی، گیری مثبت و موافق ایران در 

سو با نظام دو قطبی کرد. به عبارت دیگر انقالب ایران خال« غربی ست ایران را کانون  نیروهای ژئوپلیتیکی غیر هم سیا  ژئوپلیتیکی ءداد. این 

نه  -مفهوم نه شللرقی» ؛یراندر دل نظام دوقطبی ایجاد کرد و خود را خارج از این سللاختار تعریف کرده بود.  از منظر جمهوری اسللالمی ا را

ستقالل طلبی و تن ندادن به حاکمیت خارجی است.« غربی ستراتژی مدعی تغییر توازن قوا و ایجاد  از این حیث، مبتنی بر نفی سلطه، ا این ا

 .(9: 1391نیا و دیگران، قطب سومی در برابر دو قطب شرق و غرب بود )حافظ

«  پایبندی کامل به حفظ اسللتقالل و آزادی، به عنوان بنیان سللیاسللت در رابطه با بیگانکان» :در این ارتباط امام)ره( مالک هایی چون  

صحیفه نور،  سلطه بر  (237: 20، ج1378) ساس میزان دوری آنان از تعدی، پرهیز از اعمال  سلمان بر ا شورهای غیر م و برقراری رابطه با ک

سلمانان به »گوید: دهند. وی می( را مد نظر قرار می234، 19و ج  35: 11، ج1378صحیفه نور، «)ایران و پذیرش عدالت سودگی م تنها راه آ

ضللرورت ایجاد حکومت بزرگ » امام،  .(233: 20، ج1378)صللحیفه نور، « حداقل رسللاند فاصللله خود از مرز قدرت های بزرگ جهان اسللت

. وی داندمی( 53: 21، ج1378،)صللحیفه نور، «غربهای مقاومت در برابر شللرق و اسللالمی توسللط بسللیجیان جهان اسللالم همره با هسللته

سالم را برقرار نماییم»فرماید: می الملل ما با کمونیزم بین»فرمایند: در جایی دیگر می. ما ایاالت متحده را از ایران بیرون انداختیم تا حکومت ا

در نهایت امام خمینی)ره(، انزجار خود را در  (،19، 12ج)همان: « خواران غرب به سللرکردگی آمریکابه همان اندازه در سللتیزیم که با جهان

« مریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر و شللوروی از هر دو بدتر؛ همه از هم پلیدتر.آ»دارد: گونه بیان می نفی سلللطه و سلللطه گر این

 (  105، 1: ج1361)امام خمینی، 

سیاستسرانجام  سفند  12در تاریخ ایران ها،در جهت تحقق عملی این  شد 1357ا سنتو(  خارج  سازمان پیمان مرکزی) به جنبش  و از 
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 میلیارد 12 این سفارش ها شامل خرید  .بسیاری از دستور خریدهای مربوط به تسلیحات از غرب را لغو کرد . همچنین کهعدم تعهد پیوست

شللوروی در  این اقدام، نه تنها پایگاه های شللنود آمریکا در نزدیکی مرزبود. در تکمیل  14فَرَوند جنگنده آمریکایی اف  80دالر جنگ افزار و 

به جای سنجابی درمنصب وزیر امور خارجه ایران نشست پیمان دفاعی ایران  1358فروردین  27ایران برچیده شد بلکه ابراهیم یزدی که در 

  .(64: 1393کرد)میر فخرائی، گشت باطل اعالم بازمی 1388اسفند  15و ایاالت متحده را که انعقاد آن به 

شد و انقالبیون ایران در این بی شمنی تبدیل  سابق ایران و آمریکا به د ستی  شاه، با وقوع انقالب رابط دو سقوط  سی، در پی  سیا نظمی 

ت ایران با متهم این وضع در مورد شوروی هم به همین منوال بود، دولت وق .(151: 1370)قزوینی، کردند تصرفسفارت آمریکا در تهران را 

دیپلمات شوروی از ایران را اخراج کرد. ایران سران حزب توده را بازداشت و  18، 1983خواند حزب توده به جاسوسی برای شوروی در سال 

بودن آنان  ای ارتش را اعدام کرد. شوروی از اعدام اعضای فعال حزب توده در ارتش ایران شدیداً انتقاد کرد و جاسوستعدادی از افسران توده

 .(83: 1384) امیراحمدی، را تکذیب نمود

 واکنش آمریکا به جنگ تحميلیالف: 
شمارش معکوس برای آغاز جنگ به دنبال ناکامی آمریکا در اقدامات قبلی سالمی ایران و به طور مشخص، از در واقع  اش علیه جمهوری ا

سفارت ایاالت متحده در تهران )و به وجود سبزهای این زمان شکست طرح کودتای نوژه و با توجه به چراغ  کشور به عراق آغاز شد. تصرف 

ی جدی توان مهمترین مواجههمریکا را میآهای ایران از جانب آمدن بحران گروگان گیری و حوادث صلللحرای طبس( و به دنبال آن تحریم

شاه قلمداد کرد )علومی،  سقوط  شور پس از  شد و در بعد از این ح . (98: 1387میان دو ک وادث به تدریج ایران از نظر دیپلماتیک منزوی 

 برد. حالت بحران داخلی و نظامی به سر می

ست و منافع ایاالت متحده در منطقه بود یا نه در چارچوب این بحث نمی  توان گنجد، اما به طور قطع میاینکه آغاز جنگ مطابق با خوا

منافع این کشللور در منطقه پیروزی ایران در جنگ بود که از نظر سللیاسللتمداران  گفت بدترین موقعیت برای سللیاسللت خارجی آمریکا و

شمار می شریه مید»  آمد.آمریکایی تهدیدی واقعی برای منطقه خاورمیانه و منافع غرب به  سد:  «ن اگر ایران » چاپ لندن در این باره می نوی

کار و هوادار غرب در منطقه خلیج فارس و شاید های محافظهاین امر دولت ای خواهد گرفت ودر جنگ پیروز شود، انقالب اسالمی نیروی تازه

سر خاورمیانه را تهدید خواهد کرد. بنابراین در غرب هیچکس نمی در .  (11: 1388خواهد درباره امکان پیروزی ایران فکر کند)محمدی، سرا

اگر عراق سللقوط کند پس از آن تمام  -کرد بلکه معتقد بودواقع آمریکا سللقوط عراق را در این جنگ، تنها شللکسللت یک کشللور تلقی نمی

 .کنندکشورهای خلیج فارس سقوط می

  واکنش شوروي به جنگ تحميلی ب:

نبود، اما به لحاظ اینکه در اردوگاه مخالف اسللالم، و نماینده سللوسللیالیسللم بود، « شللیطان بزرگ»برای انقالبیون ایران اگرچه شللوروی 

  .(Moshaver, 2003: 283) شدتلقی می« شیطان کوچک»

 خود انیز به و کایمرآ نفع به را جنگ تداومی شورو. بودی شورو ریجماه اتحادی پلماسید دستگاهی برا دشواری آزمون عراق، و رانیا جنگ

شور دو و شت دربارهی شورو. دیدیرمیدرگ ک ساس بر ویی کایمرآی هادیپد را جنگ و بود نگران خود متحدان و انهیخاورم سرنو  نیدکتر ا

  .(Freedman & Goodman, 1994: 101) کردیم ریتفس خود هیعل و گانیر "شدت کم جنگ"

سته کی در ستیس ،یکلی بند د س دوره سه به ران،یا هیعل عراق جنگ برابر در یشورو یها ا  ظاهر در که برژنف دوره . شودیم میتق

 عراق از آشکار تیحما دوره که نکویچرن و هپوف آندر دوره .داشت ادامه عراق ینظام روابط عمل در اما شد، آغاز آنهای طرفیباً نسبت استیس

سترش یحت و تداوم وجود با که گورباچف ةدور سرانجام و . بود ستیس عراق، ازی نظام تیحما گ  شیپ در طرف دو هر یبرا متناقض گاه یا

 مداران اسلتیسل رفتار در ها،ییکایآمر عمل ابتکار از ینگران و طرف دو با روابط حفظ یدگیچیپ لیدل به شلتریبی دوگانگ نیا .شلد گرفته

 .شدیم دهید یشورو

 رانیا با یهمکار سطد تا دندیکوشیم گر،ید یسو از و پرداختندیم عراق از تیحما به سو، یک از دهیچیپ یباز نیا در یشورو مقامات 

ش رفتار از که کنند حفظی اگونه به را شت در یشورو یهاست ایس در ن،یا وجود با. کنند یریجلوگ خود هیعل رانیا تند و یواکن  سال ه

ستراتژک روابط» منطق اساس بری نظام یهاکمک تداوم و بغداد با روابط حفظ آن و داشت وجود مداوم ریس خط کی ،یلیتحم جنگ  به «ا

 .(67: 1391 ،یکرم)بود کشور نیا
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 تجاوز کي یبرای فرصت و عراق -4

 شللروع در مهمب تأثیر ان،منطقه قدرت خالء ایجاد جمله از آن نتایج و آثار و ایران اسللالمب انقالب پیروزن و شللاه سللقوط که گفت باید

شت؛ جنگ شب با چراکه دا ستونب، نظام فروپا سبب توازن دو  به عراق و ایران روابط کیفیت بنابراین. کرد تغییر فارس خلیج نمنطقه در قوا ن

سخت و دیرین رقیب دو عنوان سالمب موج فارس، خلیج در قدرت خالء پیدایش با و شد متحول یکدیگر سر ستمب ا  از را منطقه ثبات توان

 .(48: 1381 ،یاسد)دهد قرار تهدید مورد بزرگ کشورهان با همجوار کشورهان دیدگاه

صد صدام  شی قدرت خأل که بود متر صت این پرنماید، را منطقه در شاه رژیم سقوط از نا صادی قدرت افزایش با فر  دلیل به عراق اقت

ستان از بعد نفت کننده تولید دومین عنوان به ایران جایگزین عراق که چنان. بود شده ایجاد فارس خلیج منطقه در نفت قیمت افزایش  عرب

سی قدرت ظهور. بود شده منطقه در سعودی صر رژیم افول از بعد عراق سیا ضای علت به خاورمیانه در م  با صلد و دیوید کمپ پیمان ام

 . گذاشت صحه صدام طلبی قدرت بر همه سوریه و عراق میان آشکار دشمنی و خصومت بروز و اسرائیل

سین صدام صی انگیزه سه دارای ایران به تجاوز آغاز در ح سته ایران، بر سریع پیروزی با امیدوار بود و بود شخ  و طلبانه جاه هایخوا

صی ضا وی شخ سب برای تالش اول انگیزه. گردد تأمین و ار صر مرگ دنبال به. بود عرب جهان رهبری ک ضای و نا  و دیوید کمپ پیمان ام

 جهت در خود، کشور هایتوانایی و ازامکانات استفاده با بتواند که بود شخصیتی نیازمند و بود شده رهبری خأل دچار عرب جهان مصر، انزوای

صلللدام  .(Staudenmaier, 1983: 30-31 ) نماید پر را خأل این اسلللرائیل قبال در تحقیراعراب جبران و عرب جهان وحدت هایآرمان

 امیدوار بود با پیروزی در جنگ با ایران چنین موقعیتی را کسب نماید و به همین دلیل نام این جنگ را جنگ قادسیه نامید.

ساس دکترین نیکسون به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب شده بود، بتواند با پیروزن بر   شاه که بر ا انگیزه دوم صدام این بود که از سقوط 

کرد، ایران خأل سقوط شاه را پر کند و نقش ژاندارم منطقه را در حفظ منافع غرب بازی کند و علیرغم مواضع ضد آمریکایی که قبال اتخاذ می

ها نشان دهد که تضاد منافع با آنها ندارد و اقدام ون در راستان اهداف آمریکا در منطقه است. انگیزه سوم صدام جبران تحقیری ریکاییبه آم

ضای قرارداد  صاً در ام شخ ساس می 1975بود که  شده بود و همواره اح ضای این قراداد داده الجزایر  کرد که در این جریان اجباراً تن به ام

ام عراق بر اسلللاس شلللواهد مختلف مطمئن بودند که در یک جنگ کوتاه مدت در مقابل ایران به اهداف از پیش تعیین شلللده اسلللت. حک

 خودخواهند رسید.

کرد دید. به همین خاطر انتظار یک پیروزی سریع را داشت و ادعا میاز طرفی صدام حسین  اوضاع داخلی ایران را چندان مطلوب نمی 

اوضاع داخلی ایران بعد از پیروزی انقالب و بالفاصله قبل از آغاز تجاوز  .(Bahadori, 2005: 23 را تصرف خواهد کرد )روزه تهران سه  که

سر شت  ست این که دولت انقالبی نه تنها هنوز دوران نا آرامی بعد از انقالب را پ سه زمینه تحریک کننده بود. نخ  برای یک رژیم متجاوز در 

کل قوا درگیر تضللادها و  ةصللدر به عنوان رئیس جمهور و فرماندبنی حضللورو بویژه  ها درحاکمیت حضللور لیبرال گذاشللت، بلکه به علتمی

ست، از بین برده بود و  ةگیری را که الزمبود و امکان هماهنگی و تمرکز در تصمیم یاختالفات شدید درون حاکمیت شرایط بحرانی و جنگ ا

سلد نیز به دال از طرف دیگر سجام و آمادگی الزم برای مقابله بانیروهای م سازمان و  یل متعدد ان شتند.  یک جنگ خارجی همه جانبه را ندا

گذارند و از نظر تجهیزاتی نیز با تحریم را می های ضللروری، دوران بازسللازی و بازنگری خودتشللکیالت ارتش بعداز انقالب و به دنبال تصللفیه

سان نظامی  سالمی که بیشتر برای مواجهه با ضدتسلیحاتی آمریکا و خروج کارشنا سداران انقالب ا سپاه پا انقالب داخلی ایجاد  مواجه بود و 

 کرد و به هیچ وجه برای یک جنگ کالسیک مدرن ساخته نشده بود. شده بود، دوران طفولیت را طی می

  .(134-134: 1386اشت )محمدی، های قومی و محلی در مناطق مختلف کشور، نیروهای مسلد را به خود مشغول دهمچنین درگیری

سامان  شرایط ناب شورها و قدرتبه هر رأی با اهتمام به  ها به ماهیت ایدئولوژکی  انقالب ایران، داخلی ایران، و همچنین رویکرد منفی ک

 صدام توانست فرصت را مغتنم بشمارد و به کمک سایر کشورها جنگ تمام عیاری را بر علیه ایران به راه بیندازد. 
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 نتيجه گيري  -5

طور که بحث شلللد در فردای پیروزی انقالب، ایران روابط خود را با نظام دوقطبی گسلللسلللت و به عنوان جبهه سلللومی)نماینده همان

 ةهای اولیه جنگ جنبمستضعفان و مظلومان ( وارد جبهه مخالف با سیستم مذبور شد.  از اینروست که بیشتر تصمیمات اتخاذ شده در سال

ست ساختن جهانی بهتر با در نظر گرفتن معیارهای آرمانی به خود گرفته بود و تمام تالش د سالمی،  ست خارجی جمهوری ا سیا اندرکاران 

ساس مبانی شکل دهند اخالقی مذهب تشیع بود.  بر سوء ةا ظن و بدبینی که بر روابط متقابل ایران با  سیاست خارجی کشور، به خاطر جو 

ستکشورهای دیگر حا سیا شکل گرفت.  شوارترین مقطع روابط دیپلماتیک ایران با جهان خارج در این دوره  هایی مانند حمایت از کم بود، د

های در سال اگرآرمان رویکردمستضعفان جهان، تشکیل حکومت واحد جهانی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و... همگی نشان از انتخاب 

ستاولیه جنگ  شت که؛ در یک ارزیابی کلی اینگونه می که تالش خود را برای برهم زدن نظم حاکم بر جهان به کار گرفته بود. -ا توان پندا

شوند( چگونه قادر است ی زمانی)که قطع به یقین تحت عوامل متعددی اتخاذ میکم و کیف سیاست و تصمیمات گرفته شده، در یک برهه

 تری کند.های بیشتر و جدیرهاند یا اینکه آن کشور را درگیر کشمکشیک کشور را از یک بحران حتمی ب
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