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چکیده
12جغرافیا و ژئوپلیتیک ازجمله عواملی هستند که نقش
انکارناپذیری در وقوع جنگها ایفا میکنند .دولتمردان برخی
از کشورها برای تغییر وضعیت محدودیتهای ژئوپلیتیکی
سرزمینی خود ،غالب ًا دیدگاههای توسعهطلبانهای نسبت به
همسایگان خود دارند .ایران چندینبار بهدلیل ویژگیهای
ژئوپلیتیکش هدف توسعهطلبیهای کشورهای همجوار خود
قرار گرفته است .تجاوز عراق به ایران و راهاندازی جنگ
تحمیلی هشتساله را میتوان آخرین مورد توسعهطلبیهای
کشورهای همجوار عنوان کرد .این مقاله با استفاده از روش
اسنادی و تکنیکهای فیشبرداری و تحلیل محتوا به بررسی
تأثیر وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه خلیجفارس و نقش آن در
شکلگیری تجاوز کشور عراق به خاک ایران پرداخته است.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که هرچند برای وقوع
جنگ تحمیلی هشتساله ،علل و عوامل مختلفی وجود داشته،
اما اختالفات مرزی ،توسعهطلبی ارضی حکومت عراق و

عطش آن برای دستیابی به سواحل وسیع و منابع غنی
خلیجفارس ازجمله انگیزههای اصلی این رژیم برای آغاز
جنگ با ایران بود .باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیکی عراق
و تغییرناپذیر بودن مؤلفهها و عوامل مربوطه ،سیاست
خارجی این کشور همواره بر پایه چالشها و تنگناهای
ژئوپلیتیک این کشور طراحی و ترسیم میشود؛ بنابراین
تفاوتی بین رویکرد خارجی دولتهای گذشته ،حال و
آینده این کشور وجود ندارد و تنگناهای ژئوپلیتیک عراق
در عدم دسترسی به آبهای آزاد همواره بهعنوان یکی از
تهدیدهای بالقوه برای امنیت نظام جمهوری اسالمی ایران
باقی خواهد ماند .نیاز به هوشیاری و اتخاذ تدابیر الزم برای
پیشگیری و یا رویارویی در مقابل این پیشآمد احتمالی
از سوی مسئولین کشور ازجمله راهکارهای ارائه شده در
این مقاله است.
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مقدمه
عامل جغرافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپذیری در
وقوع جنگها ایفا میکند .دولتمردان کشورهایی که با
محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبهرو هستند ،برای تغییر
این وضعیت ،غالب ًا دیدگاههای توسعهطلبانهای نسبت به
همسایگان خود دارند و کشور ایران نیز باتوجه به موقعیت
ژئوپلیتیکش ،همواره از این ویژگی تأثیر پذیرفته است.
ایران همواره در طول تاریخ ،گاهی بهمنزله پل ارتباطی
تمدنهای شرق و غرب و زمانی ،بهمنزله گذرگاهی برای
اقوام و قبایل بدوی شرق مورد تجاوز و حمله کشورهای
همجوار قرار گرفته است؛ حمالتی که همواره خسارتهای
جانی و مالی سنگینی را برای این کشور به همراه داشته و
یکی از موانع شکلگیری زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی الزم برای تشکیل حکومتهای مقتدر بوده است.

میتوان آخرین مورد توسعهطلبیهای کشورهای همجوار
عنوان کرد؛ تجاوزی که هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی
قرار داشت ،اما تا اندازه زیادی ،از توسعهطلبی و جاهطلبی
عراق سرچشمه میگرفت .این کشور بهمنزله کشوری که
بیشترین مرز زمینی را با ایران دارد باتوجه به موقعیت
ژئوپلیتیک نامناسبی که بهویژه در دسترسی به سواحل
خلیجفارس از آن برخوردار است و تنها مسیر دسترسی آن
به خلیجفارس نیز در حاکمیت مشترک با ایران قرار دارد،
همواره ادعاهای توسعهطلبانهای را نسبت به ایران مطرح
کرده است .به دلیل پیروزی انقالب اسالمی در ایران و
فترتی که در مرحله گذار از نظام شاهنشاهی بهنظام جمهوری
اسالمی در کشور پدید آمد ،حاکمان بغداد ترغیب شدند تا
به توسعهطلبیهای خود درباره ایران جامه عمل بپوشانند؛
بنابراین ،جنگ خانمانسوزی را که به مدت هشت سال
طول کشید و خسارتها و خرابیهای بیشماری را برجای
گذاشت ،پیریزی کردند (موسوی.)53 :1382 ،

در عصر جدید نیز ،ایران چندینبار به دلیل داشتن
ویژگیهای ژئوپلیتیک ،هدف توسعهطلبیهای کشورهای
همجوار خود قرار گرفته است .در این دوران ،در مرزهای
شمالی ،روسیه در مقام کشوری قدرتمند ،به دلیل عدم
دسترسی به آبهای گرم ،بر اساس وصیتنامه پترکبیر ،ایران
را بهمنزله مناسبترین مسیر برای رسیدن به دریاهای آزاد،
هدف توسعهطلبی خود قرارداد و این سیاست را تا آستانه
تجزیه کشور پیش برد و درنهایت نیز ،بخشهای وسیعی از
مناطق شمالی را از این کشور جدا نمود .در مرزهای جنوبی
نیز ،به دلیل حضور قدرتهای استعمارگر همچون پرتغال و
انگلیس ،تعدادی از جزایر و متصرفات متعلق به ایران از این
کشور جدا شد (موسوی .)53 :1382 ،بیثباتی قلمرویی یکی
از ویژگیهای دائمی و مستمر بخشهای شمالی خلیجفارس
است و مناقشات مرزی ایران با عراق و امارات متحده عربی
ازجمله مواردی است که همیشه در صدر رقابتهای ایرانیان
و اعراب قرار داشته است (اسکوفیلد.)42 :1377 ،

از نظر علمی ،خلیجفارس یکی از عناوین جغرافیای
تاریخی ایرانزمین است .درواقع دریای پارس یا خلیجفارس،
دریای داخلی ایران بوده است (اقتداری .)9 :1396 ،خلیجفارس
در حاشیه غربی اقیانوس هند ،مابین شبهجزیره عربستان
و جنوب شرق ایران واقع شده است (طلوعی.)36 :1370 ،
مساحت این آبراهه  240هزار کیلومترمربع و طول آن از
دهانه اروندرود تا تنگه هرمز که به دریای عمان میپیوندد،
قریب به هزار کیلومتر است (مشکور .)5 :1353 ،این دریا در
گذشته بین سواحل شمالی خلیجفارس؛ بوشهر ،هرمزگان،
خوزستان ،فارس و سواحل جنوبی خلیجفارس که امروز
دولتهای قطر ،کویت ،امارات سلطاننشین مسقط و عمان،
امارات متحده عربی ،ابوظبی ،بحرین ،یمن و سواحل شمالی
عربستان؛ یعنی لحساء یا االحساء را تشکیل میدهند ،قرار
داشته است (اقتداری.)9 :1396،

تجاوز عراق به ایران و راهاندازی جنگ هشتساله را
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بهخصوص در حوزه خلیجفارس و تأثیر این منابع بر اقتصاد و
تولید جهان باعث شد که حوزه خلیجفارس همواره سرزمینی
محکوم به وجود جنگ باشد .اهمیت اقتصادی ،ارتباطی
و نظامی خلیجفارس در طول تاریخ ،عامل مهمی در توجه
قدرتهای بزرگ برای دستیابی به این منطقه استراتژیکی
بوده است .ازجمله اهداف تجاوز عراق به ایران نیز تصرف
منطقه نفتخیز خوزستان بهعنوان بخشی از منطقه خلیجفارس
و بهتبع آن دسترسی به آبهای آزاد بوده است .این مقاله
به دنبال پاسخ به این پرسش است که شاخاب خلیجفارس چه
نقشی در تجاوز کشور عراق به ایران داشته است؟
اهمیت و اهداف  تحقیق
بررسی و شناسایی منابع قدرتمند طبیعی موجود در منطقه
خلیجفارس و استانهای پیرامون آن میتواند بهعنوان یک
عنصر معرفتشناسی در جهت جلوگیری از به هدر رفتن این
منابع و همچنین جلوگیری از هرگونه تهدیدهای احتمالی
خارجی برای دستیابی به این منطقه مهم باشد .از سوی دیگر
بررسی و کشف عوامل واقعی بروز جنگ بهصورت علمی
میتواند زوایای کور و پنهان آن را آشکار نماید و بهعنوان
یک پتانسیل قدرتمند در جلوگیری از بروز جنگهای
احتمالی دیگر عمل نماید .به همین سبب مطالعه و بررسی
این منطقه از ایران بهعنوان تأمینکنندة اقتصاد کشور از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و این ضرورت را
ایجاب میکند که پژوهشگران حوزههای مختلف هرکدام به
سهم خویش به مطالعة این بخش از کشور بپردازند.
اهداف مهم تحقیقات علمی و اجتماعی غالب ًا کشف و
شناسایی عوامل ایجاد کنندة یک مسئله اجتماعی است که
از طریق شناسایی آن عوامل ،ادارهکنندگان یک جامعه قادر
به پیشگیری از تکرار آن مسئله یا از بین بردن ریشههای
ایجاد آن مسئله باشند .دالیل بروز جنگ بهعنوان یکی
از پدیدههای مخرب اجتماعی در طول تاریخ بشر همواره
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .هدف اصلی این

تحقیق دستیابی به چگونگی و چرایی تأثیرگذاری منطقه
خلیجفارس و حوزههای پیرامون آن در ایجاد انگیزه در
تجاوز عراق برای تصرف این منطقه و شکل دادن به جنگ
هشتساله ایران و عراق است.
چهارچوب نظری
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر
ناامنی زندگی کرده و با انواع خطرات همنشین بوده است.
در اینبین پدیدههای مختلف جغرافیایی ،سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و زیستمحیطی نقش بسزایی
در تهدید او ایفا کردهاند .جغرافیا ،اعم از محیط فیزیکی و
غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای
میدهد (حسینی .)141 :1378 ،اساس ًا موقعیت عبارت است
از :چگونگی قرار گرفتن یک نقطه در سطح کره زمین که
خود دارای دو حالت عمومی یا نسبی و خصوصی یا ریاضی
است .درحالیکه موقعیت عمومی در مقیاس قارهای ،جهانی
و منطقهای تقسیمات دیگری دارد و از اهمیت زیادی
برخوردار است .موقعیت ریاضی یا خصوصی در مطالعات
ژئوپلیتیکی کمتر بررسی میشود .اگرچه نمیتوان به سهولت
تأثیر و نفوذ این عوامل جغرافیایی را بهطور دقیق و مطلوب
در سرنوشت افراد و دولتها تعریف کرد ،اما بهطورکلی
میتوان گفت که حدود شرکت و فعالیت هر کشور در امور
بینالمللی ،اغلب به موقعیت جغرافیایی و ارتباط آن کشور
با همسایگان خود  -اعم از کشورهای قدرتمند و ضعیف -و
همچنین مناسباتش با دولتهای بزرگ جهانی بستگی دارد
(عزتی.)78 :1381 ،
مصـداق ایـن موضـوع ایران اسـت که بـه دلیـل واقع
شـدن در چهـارراه ارتباطـی دنیـا ،در طـول تاریـخ مورد
عالقـه قدرتهای جهانـی بوده و این موقعیت اسـتراتژیک
همیشـه دولـت مرکـزی را متأثر کـرده اسـت ،همچنان که
در دو جنـگ جهانـی علیرغـم اعلام بیطرفـی بهطـور
ناخواسـته مـورد تهاجـم و اشـغال متفقیـن قـرار گرفت .با
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تمـام تحـوالت انجـام شـده در امـر فنـاوری و ارتباطات،
تجـارب جنگهـای گذشـته ایـن نکتـه را ثابت کـرده که
هـرگاه کشـور دارای یک موقعیت ژئواسـتراتژیک باشـد،
هیـچگاه نمیتوانـد خـود را از تحـوالت جهانـی دور نگـه
دارد یـا بـهعبـارت دیگـر منـزوی باشـد؛ زیرا بـهناچار
بخشـی از یـک اسـتراتژی نظامـی خواهد بود و باید سـعی
کنـد بـا درک موقعیـت ،بهعنـوان یـک وزنة اسـتراتژیک
وارد عمـل شـود و بـا بهرهگیـری از موقعیـت خـاص
جغرافیایـی ،بـرای پیشـرفت و توسـعه کشـور و ملت خود
گام بـردارد (همـان.)81 :
جنگ ،در دنیایی که دولتها وسایل اعمال خشونت
نظامی را در اختیار دارند ،صرف ًا احتمالی است که همیشه
وجود دارد .اگرچه رویدادهایی که به درگیری جنگ شتاب
میدهند بسیار گوناگون هستند ،اما جنگ هنگامی رخ میدهد
که دولتها با یکدیگر برخورد میکنند و اختالفات آنها
نمیتواند بهطور موفقیتآمیز از طریق مذاکره ،قرارداد یا
دیپلماسی حل شود .ممکن است حکومتی به دلیل تمایل در
به دست آوردن بخشی از قلمرو یا تمامی قلمرو دولت دیگر،
یا به دلیل مبارزه بر سر منابع (مانند کنترل یک راه دریایی
عمده) و یا در نتیجه برخوردهای ایدئولوژی یا مذهبی به
جنگ بپردازد .برای جنگ «فقط» یک علت وجود ندارد.
جنگ آزمون نهایی قدرت در عرصه بینالمللی است .کارل
فون کالسویتس ،1مشهورترین نظریهپرداز جنگ و متفکر
آلمانی قرن نوزدهم ،این نکته را چنین بیان کرده است:
«جنـگ صرفـ ًا یک عمـل سیاسـی نیسـت ،بلکه یک
ابـزار سیاسـی واقعـی نیـز هسـت ،ادامـه بده بسـتان
سیاسـی ،اجـرای همان هدف با وسـایلی دیگر اسـت»
(گیدنـز.)383-384 :1385 ،

در قـرن نوزدهـم ،جغرافیدانانـی ماننـد فریدریـش
راتـزل ،2مفهـوم جغرافیـای سیاسـی را در آلمـان بنیـان
1. Carl von Clausewitz
2. Friedrich Ratzel

گذاشـتند .بنیانگـذاران ایـن نظریه رابطة انسـان بـا طبیعت
را مـورد توجـه قـرار دادنـد .آنهـا بـه بررسـی تأثیر آب
و هـوا ،هندسـه زمیـن و توپوگرافـی و منابـع طبیعـی بـر
تمدنهـا میپرداختنـد .درواقـع ،افـرادی ماننـد راتـزل
رشـد تمدنهـای برتـر را معلـول شـرایط اقلیمـی مسـاعد
میدانسـتند .بـه نظـر آنها ،انسـان همـواره درگیـر مبارزه
بـرای دسـتیابی بـه فضـای وسـیعتری بـرای زندگـی
3
اسـت .ایـن بـاور بعدهـا ،در قالـب اصطلاح لبنسـروم
(فضـای حیاتـی) جزئـی از اندیشـه هاوسـهوفر 4شـد .بـه
اعتقـاد وی ،پهنـه اراضی کشـورها جایگاه قـدرت آنها را
مشـخص میکنـد و کشـورها میکوشـند تا مرزهـای خود
را گسـترش دهنـد ،ضمـن آنکـه گرایـش به توسـعهطلبی
ارضـی ،در کشـورهای قدرتمند شـدیدتر اسـت؛ از اینرو،
مرزهـا پیوسـته در معـرض تغییرنـد .بدینترتیـب ،ایـن
مرزهـای پویـا به حـوزه منازعه کشـورها شـکل میدهند.
در متـون ژئوپلیتیـک آلمـان در قـرن حاضـر ،مرزهـا یا
مرزهـای پویـا حدفاصـل مناطقـی شـناخته میشـوند کـه
توسـعهطلبی موقتـ ًا در آنهـا متوقفشـده اسـت (دوئرتی و
فالتزگـراف.)119 :1372 ،
بایـد یـادآور شـد کـه نظریههـای هاوسـهوفر اسـاس
بسـیاری از تصـورات هیتلـر را در مـورد توسـعهطلبی
نازیهـا تشـکیل مـیداد و نظریـه زیسـتی وی دربـاره
مرزهـا ،جزء مهـم دیگـر اندیشـه ژئوپلیتیک آلمـان بود.
طبـق ایـن نظریـه ،کشـورها میکوشـند تـا بـه مرزهایـی
دسـت یابنـد کـه متضمـن منطقـهای بـا جمعیتـی پراکنده
باشـد ،یعنـی منطقـهای که خـارج از فضای حیاتی اسـت و
کشـوری را از کشـورهای مجاور جدا میکند (همـان.)121 :
در مقابل افرادی مانند راتزل و هاوسهوفر که ویژگیهای
ژئوپلیتیکی را مهمترین عامل برای راهاندازی جنگها در
3. Lebensraum
4. Karl Haushofer
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نظر میگرفتند ،دیدگاه دیگری نیز از سوی افرادی مانند جان
هابسون 1که بیشتر از اندیشههای مارکس الهام میگیرد مطرح
شده است که عامل اصلی بروز جنگها را انگیزههای اقتصادی
میداند و راهاندازی جنگها را برای تصاحب منابع طبیعی یا
به دست آوردن بازارهای مصرف تفسیر میکند .برای نمونه،
به اعتقاد هابسون ،وقوع جنگ بوئرها در آفریقای جنوبی
تنها برای به دست آوردن الماس از این کشور بوده است
(موسوی .)40 :1382 ،نظریههای جنگطلبانهای ،مانند نظریه
فضای حیاتی دستاویز مناسبی برای دیکتاتورهای جاهطلب،
مانند هیتلر ،موسولینی و صدام برای راهاندازی جنگهای
خانمانسوز بود و به جاهطلبی این نوع حکام چهارچوب
علمی میبخشید.
پیتر هاگت 2آن دسته از مالحظات و عوامل جغرافیایی را
که باعث بیشترین تنش بین کشورها میشوند در یک مدل
فرضی ارائه داده است (هاگت ،1376 ،ج  .)372 :2وی در کتاب
«جغرافیا تركیبی نو» با ارائه فهرستی از منابع تنش جغرافیایی
میان كشورها مدل خاصی را برای بررسی میزان تنشپذیری
یك كشور فرضی ارائه داده است .در مدل هاگت برای یك
كشور فرضی (كشورهای پوتیتكا) 3تعداد متعددی منبع تنش
جغرافیایی را میتوان در نظر گرفت كه هرچه تعداد بیشتری
از این منابع تنش موجود باشند احتمال بروز درگیری میان این
كشور و همسایگانش افزایش مییابد .منابع مختلف ایجاد تنش
جغرافیایی بین کشورهای پوتیتکا از نظر هاگت عبارتند از:
 1 .اولین مشكل كشورهای پوتیتكا «محصور بودن در
خشكی» است كه درنتیجه آن این كشور برای دستیابی
به آبهای آزاد جهان نیازمند وجود معاهدات ترانزیتی
خاصی با همسایگان خود است 20 .درصد كشورهای
جهان ازجمله عراق از این مشكل رنج میبرند؛
 2 .نحوه استفاده از مرزهای آبپخشان؛
1. Hobson John
2. Peter Haggett
3. Hypothetica

 3 .تغییر مسیر رود مرزی در اثر عوامل محیطی؛
4 .4نحوه تعیین مرزها در رودها و دریاچههای مرزی
قابل كشتیرانی؛
 5 .نحوه استحصال رودی كه از كشور دیگر وارد
كشورهای پوتیتكا میشود؛
 6 .وجود گروههای اقلیت؛ در اینجا نیز هاگت  4نوع
مشاجره را نام میبرد كه تحت تأثیر این ویژگیها
امكان بروز مییابد:
 .6..1وجود یك اقلیت زبانی در مرزهای كشور كه
كشور دیگر نسبت به آنها ادعاهایی دارد؛
 .6..2وجود اقلیتی كه در دو سوی مرزها مستقر هستند؛
 .6..3رمهداران كوچنشین كه مراتعی در دو سوی
مرزها دارند؛
 .6..4وجود اقلیتهای مختلف درون یك كشور
میتواند عامل بروز مشكالت بینالمللی و یا
داخلی برای كشورهای پوتیتكا باشد.
همچنین وجود منابع مهم از دیدگاه بینالمللی در یك
كشور ،ازجمله منابع مواد اولیه (مثل نفت یا اورانیوم) و یا
حتی اماكن شاخص فرهنگی و مذهبی (مثل بیتالمقدس)؛
تالش یك كشور برای حفظ موقعیت و قدرت خود از طریق
گسترش فضای حیاتی مورد نیاز خود ،مثل ادعاهای عراق
بر جزایر كویتی «وربه» و «بوبیان» برای حفظ موقعیت این
كشور در مقابل تهدیدهای ایران؛ منابع متغیر تنش در روابط
بینالملل مثل منازعات موجود بر سر باروری ابرها نیز
ازجمله دالیل وقوع جنگها هستند.
واضح و مسلم است که شرایط مختلف میتواند بر
پیشرفت یا وخامت رویاروییهای قلمرویی بین کشورهای
همسایه تأثیر متفاوتی برجای گذارد .در زمینه مرزهای
بینالمللی و روابط بین دولتها سه دیدگاه عمده وجود دارد
که توجه بدان ضروری است .پژوهشگران علوم اجتماعی
مدتهای مدیدی است که در مورد این موضوع که آیا اصو ًال
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مرز خوب یا مرز بد وجود دارد و یا اینکه نارضایتی در مورد
مرزها به خودیخود میتواند منشأ بیثباتی در بین کشورها
شود ،بحثهای مختلفی ارائه داشتهاند .ژاک آنسل ،1استاد
صاحبنام جغرافیای سیاسی در اواسط سالهای دهه 1930
خاطرنشان کرد که مشکلی تحت عنوان مرز وجود ندارد،
مشکل فقط مشکل کشورهاست (اسکوفیلد .)42 :1377 ،دیدگاه
دیگری بر این باور است که اندازه و وسعت کشورها ،بهویژه
دشواریهای ناشی از حمل و نقل و دسترسی به مسائل واقعی
و استراتژیک و ژئوپلیتیک میدان میدهد .دیدگاه سومی نیز

وجود دارد که معتقد است این دولتها هستند که در پذیرش
و تطابق خود با یک مرز بینالمللی ،بهویژه مرزهایی که
قدرتهای بیگانه در شکل دادن به آن سهیم بودهاند مشکل
دارند (همانجا).
در جدول و الگوی شماره  ،1عناصر اصلی نظریههای
مورد استفاده در این پژوهش که میتوانند تجاوز کشور عراق
را به خاک ایران در جهت دسترسی به منطقه خلیجفارس و
مناطق حاشیههای آن تحلیل نمایند ،ارائه شده است.

جدول  .1ماتریس نظریهها
ردیف

نام نظریهپرداز عناصر اصلی نظریههای مورد استفاده در تحقیق مقایسه وضعیت ژئوپلیتیکی کشور عراق با این عناصر

1

پیتر هاگت

 .1محصور بودن کشورها در خشکی؛
 .2تالش برای دستیابی به آبهای آزاد؛
 .3چگونگـی تعییـن مرزهـا در رودهـا و
کشور عراق تمامی موارد ذکرشده در عناصر این نظریه را
دریاچههـای مـرزی قابـل کشـتیرانی؛
داراست فقط در بند چهارم خود نیز از منابع نفتی و گازی
 .4وجـود منابـع مهـم طبیعـی از قبیـل نفت یا
برخوردار است.
اورانیـوم و ...در کشـورهای همجـوار؛
 .5تلاش بـرای حفـظ موقعیـت و قـدرت
خـود از طریـق فضـای حیاتـی موردنیـاز

2

آنسل

دشـواریهای ناشـی از حملونقل و تلاش برای کشور عراق باتوجه به عدم دسترسی به آبهای آزاد
رفـع آن از طریـق تجـاوز و تصاحـب سـرزمین با مشکل حملونقل مواجه است و این عنصر با شرایط
سرزمینی عراق کام ً
ال مطابقت دارد.
کشـورهای همسایه

3

هاوس هوفر

کشور عراق در طول تاریخ معاصر مرتب ًا سودای توسعهطلبی
کوشش کشورها برای گسترش مرزهای خود به سرزمینی داشته و مرتب ًا به مرزهای ایران تجاوز نموده و
پس از  8سال جنگ نیز به فکر تجاوز و تصرف کویت
دلیل گرایش به توسعهطلبی
ً
برآمد لذا بهرهگیری از این نظریه نیز کامال منطقی است.

4

راتزل

دستیابی به فضای وسیع برای زندگی

1. Jacques Ancel

کشور عراق همواره سودای توسعهطلبی را داشته است و
بهمنظور بهره بردن بخشهایی از کشور ایران تجاوزاتی را
در مرزها انجام داده است.
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روش انجام تحقیق
شـیوه انجـام ایـن تحقیـق کیفـی و روش بـهکار گرفته
شـده بنابر ماهیـت تاریخـی بـودن آن لزوم ًا اسـنادی و با
اسـتفاده از تکنیکهـای فیشبـرداری و تحلیـل محتـوای
متـون انجـام گرفتـه اسـت .در ایـن پژوهـش تالش شـده
برای پاسـخ به پرسـش اساسـی تحقیق از منابـع خارجی و
داخلی اسـتفاده شـود.
الگوی شماره  :1مدل نظری تحقیق
یافتههای تحقیق
مروری اجمالی بر قرارداد  1975الجزایر
در جریان کنفرانس سران عضو اوپک که در  13تا 15
اسفند  1353در الجزایر تشکیل شد با میانجیگری هواری
بومدین رئیسجمهور وقت الجزایر ،مالقاتی میان شاه ایران
و صدام حسین معاون حسنالبکر رئیسجمهور عراق به عمل
آمد که نتیجه آن اعالمیه الجزیره بود .مفاد اعالمیه و معاهدة
الجزایر به این شرح است:
 1 .1طرفین ،مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل
اسالمبول 1913م .و صورتجلسات 1914م .تعین
میکنند؛
 2 .دو کشور مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ
تعیین کنند؛
3 .3طرفین متعهد میشوند که در مرزهای خود کنترل
دقیق و مؤثری بهمنظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که
جنبه خرابکارانه داشته باشد ،اعمال کنند؛
 4 .مقررات فوق عوامل تجزیهناپذیری برای یک راه
حل کلی است که در نتیجه نقض هریک از مفاد
فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است (منصوری
الریجانی.)19 :1382 ،
بروز جنـگ میان اعراب و اسـرائیل و فشـار کردهای
شـمال عـراق بر حکومـت مرکـزی عـراق از یک طرف
و حمایـت غـرب از محمدرضاشـاه کـه به نیرومند شـدن

قـدرت نظامـی ایـران انجامیـده بـود صـدام را ناگزیر به
امضـا قـرارداد  1975با شـاه کرد .بـرای اجـرای اعالمیه
الجزیـره ،وزرای امـور خارجـه ایران ،عـراق و الجزایر از
تاریـخ  15مارس تا  13ژوئن  ،1975بـه ترتیب در تهران،
بغـداد ،الجزیـره و بغـداد گـرد هم آمدنـد .بر اسـاس این
قرارداد دو کشـور توافـق کردند که مرزهـای آبی خود را
بر اسـاس خـط تالوگ تعیین کننـد و در مرزهـا نیز کنترل
دقیـق و مؤثـری بهمنظـور رفـع هرگونـه نفـوذ کـه جنبه
خرابکارانـه داشـته باشـد ،اعمال کننـد .این عهدنامه سـه
پروتـکل ضمیمه و یـک الحاقیـه دارد .عهدنامه یادشـده
در قالـب سـه پروتـکل و چهـار موافقتنامـه تکمیلی به
تصویـب قـوه مقننه هر دو کشـور رسـیده اسـت (رضایی،
.)123 :1384
محدوده مکانی گستره تحقیق
خاورمیانه
گسـتره جغرافیایـی خاورمیانـه بـه واسـطة تنـوع و
تعـارض فرهنگـی ،زبانـی ،قومـی ،مذهبـی ،سـرزمینی،
اقتصـادی ،سیاسـی ،رقابـت قدرتهـای منطقـهای و
فرامنطقـهای و  ...ازجملـه بخشهـای بیثبـات و آشـفته
جهان اسـت کـه در دیـدگاه ژئوپلیتیـک از این گسـتره با
عنوان کمربند شـکننده یاد میشـود (کوهـن.)117 :1388 ،
جالب این اسـت کـه در مقیاس خُ ـرد ،این شـکنندگی در
بسـیاری از واحدهـای سیاسـی خاورمیانه نیز تـداوم دارد؛
بـهنحـویکه شـاهد وجـود حفرههـای دولت در بیشـتر
کشـورهای آن هسـتیم .در خاورمیانـه منافـع و تمایلات
فکـری فرد ،مقـدم بـر منافـع و تمایالت فکـری احزاب
و نظامهـای اجتماعـی و حکومتی اسـت .در این کشـورها
حکومـت بـر کل جامعه حاکمیـت دارد .جامعـه ضعیف و
حکومـت قـوی از یـک طرف به ضـرر توسـعه اقتصادی
و سیاسـی و از طـرف دیگـر بـه تزلزلپذیـری امنیـت
ملـی منتهـی میشـود (سـریع القلـم .)15 :1383،در ایـن
بخـش جغرافیـای سیاسـی آشـفته دولتهـا بـه راهبـرد
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ژئوپلیتیـک آنهـا جهـت میدهـد .از ایـنرو یکـی از
مناطـق بحرانخیـز دنیا اسـت.
خلیجفارس
منطقـه خلیجفـارس در قلـب خاورمیانـه بـا مسـاحتی
نزدیـک بـه  240هـزار کیلومترمربـع از طریـق تنگـه
هرمـز و دریـای عمـان بـا اقیانوس هنـد در ارتباط اسـت
و نزدیـک بـه  63درصـد از کل ذخایـر نفتـی و  30درصد
از ذخایـر گاز شـناختهشـده جهـان را در خـود جـایداده
اسـت .بیـش از  40درصد از صادرات نفت جهـان ،از تنگه
هرمـز میگذرد و سـاالنه حـدود  13هزار شـناور از طریق
تنگـه هرمز بـه خلیجفـارس وارد میشـود .وجـود ذخایر
عظیم نفـت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواسـتراتژیک
خلیجفـارس ،موجـب شـده اسـت که ایـن منطقـه همواره
مـورد توجـه قدرتهـای منطقـهای و فرامنطقـهای قـرار
گیرد (پیشـگاه هادیـان .)68 :1388 ،کشـورهای ایران ،عمان،
عراق ،عربسـتان سـعودی ،کویـت ،امارات متحـده عربی،
قطـر و بحرین در کنـاره خلیجفـارس قرار دارنـد که میزان
دسترسـی ،وابسـتگی آنها بـه خلیجفارس و تنگـه هرمز و
در اختیـار داشـتن منابـع هیدروکربنی باهم متفاوت اسـت
(هاشـمی.)146 :1390 ،
مالحظاتی در مورد اروندرود
ارونـدرود در جنـوب غربـی ایـران و هممرز با کشـور
عراق اسـت که از پیوسـتن رودهای دجله ،فـرات و کارون
پدیـد میآیـد .طـول بخـش مـرزی ایـن رودخانـه 84
کیلومتـر اسـت .دجلـه و فرات پیش از پیوسـتن بـه کارون
در شـهر قرنـه در  110کیلومتـری شـمال غربی آبـادان به
هـم میپیوندنـد .طـول ایـن رود از قرنـه تا ریزشـگاه آن
در خلیجفـارس  190کیلومتـر اسـت .ریزشـگاه ارونـدرود
در میـان شـهر ایرانـی اروندکنـار و شـهر عراقـی فـاو
اسـت کـه درنهایـت در  8کیلومتـری جنـوب اروندکنار به
خلیجفـارس میریـزد (پارسادوسـت .)71 :1369 ،عرض این

رود بیـن  400تـا  1000متـر و عمقـی تـا حـدود  18متر
متغیـر اسـت .بنـادر ایرانی خرمشـهر و آبـادان و همچنین
بزرگتریـن بنـدر عـراق یعنـی بصـره در کنارههـای این
رودخانـه واقـع شـدهاند .از آنجاکه این رود میان دو کشـور
مشـترک اسـت طبـق قوانیـن بینالمللی هـر دو کشـور از
حقـوق یکسـان برخـوردار هسـتند و نحـوه تعییـن خـط
مـرز بـر رودخانههـای مـرزی یـا بـه روش خـط فـرض
مقسـم المیـاه (خـط مرزی نسـبت به دو سـاحل در وسـط
قـرار میگیـرد) و اگر قابل کشـتیرانی باشـد مرز مشـترک
بـه روش تالـوگ اسـت کـه بـه معنـای خطالقعـر قابـل
کشـتیرانی در حالـت جـزر کامـل اسـت و ایـن شـیوهای
اسـت کـه باتوجه بـه مشـخصات رودخانـه اروند بایسـتی
حاکـم باشـد؛ اما تـا پیـش از قـرارداد  1975الجزایر عراق
ادعـای مالکیـت کامل بر تمامـی رودخانه را داشـت و مرز
را سـاحل ایـران و نـه در امتـداد خط تالوگ میدانسـت که
ایـن درواقـع ادعایی فاقـد مبنای حقـوق بینالملل اسـت؛
زیـرا بـر اسـاس ایـن فـرض ارونـدرود جـزء آبهـای
داخلـی عـراق بهشـمار میآیـد کـه در ایـن حالـت حـق
اسـتفاده ایـران بـرای کشـتیرانی ،ماهیگیـری و برداشـت
آب از ایـن رودخانـه بایـد بـا اجـازه و تصویب عـراق و
پرداخـت عوارض انجام شـود .نزدیک بـه  13رودخانه در
طـول مرزهـای مشـترک  1600کیلومتـری ایـران و عراق
حالـت رودخانـه مشـترک مـرزی دارند کـه در همـه آنها
خـط منصف بهعنـوان مرز مشـترک پذیرفته شـده اسـت.
ولـی عراق ایـن اسـتثناء غیرقانونی را برای ارونـدرود قائل
بـود  .البتـه ریشـه ایـن ادعای عـراق بـهقـرار  13تیرماه
 1316بازمیگـردد کـه طبق آن حق کشـتیرانی در سراسـر
ارونـد به اسـتثنای  5کیلومتـری از آبهای آبـادان تا خط
تالـوگ (با فشـار انگلسـتان) بـه دولت عـراق واگذار شـد
و مالکیـت عـراق بـر تمـام ارونـدرود بـهاسـتثنای آن 5
کیلومتر ،گسـترش یافـت (اردسـتانی.)71 :1381،
با کودتای عبدالکریم قاسم در آذر  1338اروندرود به
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بحرانی حاد در روابط ایران و عراق تبدیل شد .روابط دو
کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسنالبکر،
رئیس رژیم کودتای عراق ،ادعای حاکمیت مطلق عراق بر
اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد
و مدارک کشتیهایی را که وارد اروندرود میشوند بازرسی
کنند .به دنبال این تصمیم در  26فروردین  1348وزارت
امور خارجه عراق آبراه اروندرود را جزء جداییناپذیر
خاک عراق دانست و از ایران خواست پرچم خود را از روی
کشتیهایش پایین آورد .به دنبال این اقدام دولت ایران در
اردیبهشت  1348عهدنامه مرزی  1937را ملغی و تمایل
خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعالم کرد.
این رویداد روابط دو کشور را تا حد برخورد نظامی پیش
برد که با میانجیگری هواری بومدین ،رئیسجمهور وقت
الجزایر در جریان اجالس سران اوپک ،در اینباره توافقاتی
صورت گرفت .بهموجب عهدنامه الجزایر و با پذیرش خط
تالوگ بهعنوان خط مرزی دو کشور ،عم ً
ال حاکمیت ایران
بر اروندرود پذیرفته شد .با این حال ،پس از این قرارداد
بهویژه با فروپاشی نظام شاهنشاهی ایران ،رهبران عراق
بارها در سخنان خود خواستار برقراری حاکمیت مطلق بر
اروندرود بودند و اعالم کردند که میخواهند به موضع پیش
از  1975م .بازگردند (جعفریولدانی .)63 :1377،به گونهای
که عراق پس از پیروزی انقالب اسالمی ،با بهانهجوییها
و ایجاد درگیریهای متعدد مرزی ،در  ۲۷شهریور ۱۳۵۹
بهطور یک جانبه این عهدنامه را لغو کرد .همچنین صدام
حسین در اینباره اعالم کرد وضعیت حقوقی اروندرود باید
به وضع قبل از مارس  ۱۹۷۵بازگردد و این رودخانه را جزء
تمامیت عربی عراق اعالم کرد (همان)68 :
بررسی موقعیت ژئوپلیتیك عراق
در توصیف وضعیت جغرافیایی عراق باید گفت این
كشور مساحتی در حدود  437072كیلومتر دارد كه در
خاورمیانه ،در سواحل شمالی خلیجفارس ،شمال عربستان
سعودی و كویت ،غرب ایران ،شرق سوریه و اردن و جنوب

تركیه واقع شده است .این كشور در مجموع  3650كیلومتر
مرز مشترك با دیگر كشورها دارد كه از این میان ایران
 1458كیلومتر ،اردن  ،181كویت  ،240عربستان سعودی
 ،814سوریه  605و تركیه  352كیلومتر با عراق مرز مشترك
دارند .این كشور در خلیجفارس نیز  58كیلومتر ساحل دارد.
عراق به چهار منطقه جغرافیایی قابل تقسیم است؛ صحرای
غرب و جنوب غربی عراق ،كه قسمتی از صحرای سوریه
است و با تپههای شنی و ماسهای پوشیده شدهاند و مناطق
جلگهای شمال كه از  120كیلومتری شمال بغداد آغاز میشود
و سرچشمههای رودهای دجله و فرات را در خود دارد.
از ویژگیهای این منطقه وجود وادیها و درههای خشك
است .سومین منطقه جغرافیایی عراق مناطق كوهستانی شمال
و شمال غربی است كه درواقع ادامه ارتفاعات توروس در
تركیه و زاگرس در ایران است .این منطقه كه عمده مرزهای
شمالی عراق را دربر میگیرد شامل چیزی حدود  5درصد
خاك عراق است و درنهایت منطقه آبرفتی جنوبی عراق كه
در گذشته بینالنهرین نامیده میشد منطقهای حاصلخیز است
كه رودهای دجله و فرات در آن جریان دارند .در باالی محل
اتصال دو رود ناحیهای وسیع به وسعت  1500کیلومترمربع
وجود دارد كه نیزارهایی تا آنسوی مرزهای ایران را دربر
میگیرد .بیشتر این نیزارها مردابهایی دائمی را تشكیل
میدهند كه برخی از قسمتهای آن در زمستان خشك
میشوند .اندازه این مردابها كام ً
ال به حجم آب هدایتشده
به درون آنها توسط این دو رود در فصول بارانی بستگی
دارد .آب و هوای این كشور در عمده مناطق آن خشك
صحرایی با زمستانهای خشك و مالیم و تابستانهایی
بسیار گرم است .البته مناطق كوهستانی شمالی آب و هوای
سردی دارد و در بیشتر مواقع با بارش سنگین برف روبرو
است .محیطزیست این كشور بهطور عمده در اثر جنگها و
منازعات در وضعیت نامناسبی قرار دارد و مردم این كشور
درنتیجة از بین رفتن صنایع مادر از آب بهداشتی محروماند.
خاك و همچنین هوای این كشور نیز در اثر همین جنگها
و منازعات بهشدت آلوده به ذرات معلق فلزات سنگین و
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دیگر ذرات خطرناكی است كه به آنها وارد شده و با وجود
آنکه كشاورزی قسمت عمده اقتصاد این كشور را تشكیل
میدهد زمینهای قابلکشت اغلب دچار ضعف در باروری
شدهاند و بهوسیله بیابانزایی و فرسایش خاك تهدید
میشوند .توزیع جمعیت در این كشور یكنواخت نیست و
تراكم آن در حاشیه رودها بیشتر است اما بهطور میانگین
در هر كیلومترمربع  58/5نفر زندگی میكنند .جمعیت این
كشور بهشدت به سمت شهری شدن پیش میرود و درصد
شهرنشینی در آن از  69درصد در  1985م .به  79درصد
در سال  2005م .رسیده است .در تقسیمبندی قومیتی -80
 70درصد ساكنان عراق عرب هستند 15-20 ،درصد ُكرد
و  5درصد باقیمانده را تركمنها ،آشوریها و دیگر اقوام
تشكیل میدهند 97 .درصد جمعیت آن مسلمان هستند كه
 60-65درصد آنها را شیعیان و  32-37درصد دیگر را اهل
سنت و  3درصد باقیمانده را مسیحیان و دیگر مذاهب به
خود اختصاص میدهند .وجود قومیتها و مذاهب مختلف و
حتی متعارض در این كشور خود عامل ایجاد نابسامانیهای
گوناگون در این كشور بوده است .این مسئله تا بدان حد
برای رهبران عراقی در دورههای مختلف عذابآور بود كه
بهعنوان نمونه ،ملک فیصل از فقدان هویت ملی در عراق
چنین اظهار تأسف میكند« :من با قلبی پراندوه اقرار میكنم
كه هنوز در عراق فرد عراقی وجود ندارد» .ادامه وجود نگاه
قومی در میان مردم عراق عم ً
ال این كشور را تبدیل به زنجیره
به هم پیوستهای از واحدهای مستقل و حتی رقیب اجتماعی
كرده است كه نهتنها انگیزه همكاری در راه آبادانی عراق را
از دست میدهند بلکه حتی به گرایشهای واگرایانه نیز دامن
میزنند (علوی پور.)111 :1388 ،
پیروزی نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول و تالش
آنها برای گسترش نفوذشان در مناطق عربنشین تجزیه
امپراتوری عثمانی را بهعنوان راهحل مناسبی پیش روی آنها
نهاد .انگلستان و فرانسه آنگونه كه از بیانیه مشترك آنها
در  17نوامبر  1918م .برمیآید هدف خود از دخالت در

این مناطق را به بهانه «اختناق و سركوب تركان» ،تأسیس
«حكومت و دولتهای ملی كه اقتدار خود را از انتخاب آزاد
و بیواسطه مردم بومی كسب كرده باشند» اعالم کردند ،اما
این تمام ماجرا نبود .درواقع قرار بود معاهده سایكس -پیكو
سرنوشت این مناطق را تعیین کند .این معاهده كه به شكلی
مخفیانه میان انگلستان و فرانسه در سال  1916م .به امضاء
رسیده بود مناطق نفوذ هریك از دو قدرت استعمارگر را در
منطقه مشخص میکرد .در این میان عراق جزو مناطق تحت
نفوذ انگلستان بود و از اینرو رهایی آن از دست تركان
عثمانی نیز توسط نیروهای انگلیسی صورت گرفت .نكات
بسیاری در توجیه علت توجه ویژه انگلستان به عراق در
گزارشهای مختلف آمده است كه از آن جمله میتوان به
دالیل زیر اشاره کرد:
 اولین و مهمترین مسئله برای انگلستان تضمین امنیتهندوستان بود كه الزمه این امر وجود نظم و ثبات در منطقه
خلیجفارس بوده است .تسلط بر عراق میتوانست تا حدود
زیادی این تضمین را برای بریتانیا فراهم آورد ،بخصوص
اگر آن را در كنار نفوذ گسترده و قابل توجه بریتانیا در آن
زمان در دستگاه حكومتی ایران در نظر گرفت.
 مسئله مهم دیگری كه در اینجا باید مورد توجه قرارگیرد پدیده نفت است .تصمیم بریتانیا به تغییر سوخت
نیروی دریایی خود از زغال به نفت و به دنبال آن تالش برای
یافتن منبعی نزدیكتر از خلیج مكزیك برای تأمین نیاز این
كشور به نفت ،سیاستمداران این كشور را متوجه خاورمیانه و
بخصوص ایران و عراق ساخت .در دست گرفتن  51درصد
سهام شركتهای نفتی فعال در این دو كشور از سوی دولت
بریتانیا نشان دهندة اهمیت فوقالعادهای است كه نفت در
تعیین سیاستهای بریتانیا در خاورمیانه و بخصوص در قالب
این دو كشور دارد (همان .)109 :در همه این موارد میتوان
ردپایی از ویژگیهای ژئوپلیتیكی عراق یافت .این موضوع
از یک سو نشان از اهمیت ژئوپلیتیك این كشور دارد و از
سوی دیگر از چالشهای احتمالی كه این كشور میتواند با
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توجه به موقعیت ویژه خود با آن روبرو شود خبر میدهد.
در مقابل ،نحوه شكلگیری مرزهای این كشور نیز متأثر از
منطق ژئوپلیتیك بوده است (همانجا).
در سال  1932م .قیمومیت انگلستان بر عراق پایان یافت
و این کشور رسم ًا به استقالل رسید در سال  1941م .رشید
عالی گیالنی با کودتا ،زمام قدرت در عراق به دست گرفت
اما نتوانست در برابر هجوم سربازان انگلیسی مقاومت کند.
تا سال 1958م .حکومت خاندان هاشمی بر آن حاکم بود.
سرانجام در همان سال رژیم پادشاهی عراق به دنبال کودتای
عبدالکریم قاسم سرنگون شد و رژیم جمهوری بر روی کار
آمد .چند سال بعد ،حزب بعث این کشور علیه قاسم کودتا
کرد و زمام امور را در این کشور به دست گرفت .از آنجا
که علت وجودی این کشور در پیوند با خواست همگانی
نبوده و عمدت ًا ریشه در فروپاشی امپراتوری عثمانی و منافع
قدرتهای فرامنطقهای (انگلستان و فرانسه) داشته است ،از
هنگام پیدایش ،نیروی نظامی رویکرد سختافزاری و اندیشة
نظامیمحور در سازماندهی فضای سیاسی و راهبردهای
ژئوپلیتیکی آن نقش کانونی داشته است .بهطوری که با به
قدرت رسیدن حزب بعث تاکنون ،عراق چند سال متوالی از
آرامش داخلی و صلح با همسایگان را تجربه نکرده است.
ناهمگونی جمعیت از منظر زبانی ،فرهنگی ،دینی ،مذهبی،
عدم مشارکت سیاسی ،فقدان سابقهای از تساهل و مدارا،
خودکامگی نظامهای سیاسی ،سرکوبی مخالفان ،شورشهای
داخلی و  ...ازجمله حفرههای دولت در این کشور بودهاند
که به جغرافیای سیاسی و درنهایت راهبرد ژئوپلیتیک عراق
جهت و معنا دادهاند .از سوی دیگر ،عراق وارث یکی از
چالشبرانگیزترین کرانهها از نظر وسعت و ناکارآمدی در
شمال غربی خلیجفارس است.
بررسی وضعیت دسترسی عراق به آبهای آزاد
طول کرانة دریایی عراق در خلیجفارس حدود 58
کیلومتر است که در فاصله خورعبداهلل (مرز مشترک عراق

با کویت) و جزیره آبادان قرار میگیرد .با احتساب طول
آبراه خورعبداهلل ،عراق حداکثر  80کیلومتر در خلیجفارس
ساحل دارد .بصره ،امالقصر و فاو سه بندر معروف آن در
خلیجفارس و دهانه اروندرود هستند که به علت عمق کم
و باتالقی بودن برای نفتکشها قابلاستفاده نیست .همین
مسئله یکی از چالشهای ژئوپلیتیک عراق ازنظر اقتصادی،
ارتباطی ،نظامی و راهبردی است ،به شکلی که رفتار سیاسی
ـ نظامی این پرجمعیتترین کشور عربی خلیجفارس را متأثر
کرده و بازدارنده جدی بازیگری در این منطقه ژئوپلیتیک
است و چارهجویی برای تنگنای ناشی از کمبود فضای آبی و
ساحلی را بهصورت هدفی آرمانی برای آن کشور درآورده
است (حافظ نیا .)257 :1385 ،از اینرو ،گسترش خط ساحلی
و دسترسی مناسب به آبهای ساحلی خلیجفارس از اهداف
راهبردی عراق بود که این موضوع مهم از طریق پیوست
خوزستان ایران به عراق ،حاکمیت انحصاری بر اروندرود،
در اختیار داشتن کویت یا دستکم حاکمیت بر دو جزیره
کویتی وربه و بوبیان امکانپذیر است.
عراق از جنوب از طریق خلیجفارس با آبهای آزاد
ارتباط دارد ولی تنها کشور حاشیهای خلیجفارس است که
کمترین ساحل را با آبهای آزاد دارد .همین مسئله یکی
از مشکالت عراق از حیث اقتصادی ،نظامی و استراتژیک
است که بهگونهای بر رفتارهای سیاسی  -نظامی دولت عراق
اثر گذاشته است .ساحل عراق در خلیجفارس از دهانه فاو در
دهانه اروندرود شروع شده و تا بندر امالقصر در منتهیالیه
خورعبداهلل و مرکز کویت به طول  48کیلومتر ادامه دارد .تنها
بندر مهم و قابل ورود به عراق در این ساحل بندر امالقصر
است (عزتی .)27 :1381 ،عراق باتوجه به طول اندک سواحل
اندک خود در خلیجفارس نمیتواند نقش عمدهای را در
خلیجفارس ایفا کند (جعفری ولدانی .)296 :1377،بهصورتی که
در طول جنگ عراق و ایران ،نیروی دریایی عراق بهواسطة
اینکه از یک موقعیت ژئواستراتژیکی مناسبی برخوردار
نبود ،کام ً
ال محبوس بود و توان آشکار ساختن توان نظامی
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خود را نداشت .به همین جهت است که عراق ادعا میکند
که حاکمیت مطلق آن کشور بر اروندرود و جزایر وربه و
بوبیان ،موجب دسترسی آزادانه آن کشور به خلیجفارس
میشد (همان.)276 :
دسترسی آسان و گسترده به آبهای آزاد خلیجفارس،
در مقام فضای حیاتی و آرمان نظامهای سیاسی بهویژه
ایدئولوژیک این کشور عمل کرده و به رفتار سیاسی عراق
جهت و معنا داده است .این وضعیت سبب شده است تحدید
مرزهای دریایی در شمال خلیجفارس که به همکاری و تفاهم
ایران ،عراق و کویت نیاز دارد هرگز عملی نشود؛ زیرا عراق
به دلیل وضعیت نامساعد کرانهای انگیزهای برای حل مسئله
ندارد و منافع خود را در عدم حلوفصل آن ارزیابی میکند.
وضعیتی که دستاویزی برای تنش و مشاجرات سالهای
آینده است (کریمیپور .)48 :1380 ،با اینحال ،در دهه
1970م .که ایران با حمایت غرب ژاندارم منطقه بود ،عراق
مجبور شد بر اساس معاهده 1975م .الجزایر ،حاکمیت ایران
بر بخش باختری اروندرود را بپذیرد .موقعیت راهبردی
عراق در خاورمیانه ،جایگاه ویژهای برای کشور یاد شده
ایجاد کرده است؛ ولی عدم دسترسی مستقیم به آبهای
خلیجفارس ،باعث نارضایتی مسئوالن عراق و گسترش رفتار
خصمانة آن کشور با ایران شده است .بر این اساس سیاست
این کشور همسایه ،همواره بر پایه منازعات ارضی با ایران
بوده است (دهنوی.)41 :1383 ،
انگیزههای کشور عراق در تصرف خوزستان
محدودیت عراق در دسترسی به آبهای آزاد ،گسترة
مانور این کشور را از منظر نظامی ،اقتصادی در خلیجفارس
محدود میکرد .تا جایی که از آغاز استقالل ،دسترسی آسان
و گسترده به آبهای خلیجفارس ،پیوسته در زمره رؤیاهای
رهبران آن کشور بهشمار میرفت .زمامداران بغداد از این
چالش ژئوپلیتیکی همواره چند گزینه پیش روی خود دیدهاند:
1 .1حاکمیت بر خوزستان؛

2 .2حاکمیت انحصاری بر آبهای اروندرود؛
3 .3در اختیار داشتن کویت یا حداقل دو جزیره وربه و
بوبیان (والیتی.)57 :1392 ،
وجود اقلیت عرب خوزستان از همان آغاز پیدایش کشور
عراق ،این استان را کانون توجه و مداخالت زمامداران بغداد
قرار داد .بهطوری که روابط گسترده عراق با گروهکها و
شیوخ قبایل عرب استان در استراتژی ژئوپلیتیکی این کشور
جایگاه ویژهای یافت .عراق تالش میکرد با القاء آموزههای
پانعربیسم و جذب نواحی عربنشین موجبات جدایی
خوزستان را فراهم کند .به باور آنان این همراهی سبب میشد
تا اشغال خوزستان رنگ آزادسازی به خود گیرد .از دیگر سو
خوزستان به دلیل وجود کانونهای اقتصادی و نفتی ،داشتن
بندرهای آبادان ،خرمشهر (با دسترسی از رود بهمنشیر)،
ماهشهر ،امام خمینی (ره) و وجود رودهای کارون ،کرخه ،دز،
هندیجان ،جراحی ،مارون و اروند که عموم ًا از پرآبترین
رودهای ایران هستند به جلگة خوزستان قابلیت کشاورزی
فراوانی بخشیدهاند ،منزلت ژئوپلیتیک خاصی داشت .تصرف
این استان میتوانست افزون بر حل تنگنای ژئوپلیتیک عراق
در دسترسی به خلیجفارس مخازن و منابع سرشار نفت منطقه
را در اختیار عراق قرار دهد (حسینی .)34 :1378 ،عراق ازنظر
دسترسی به آبهای آزاد ،در وضعیت نامساعد قرار دارد و
همیشه درصدد بوده تا بتواند محدودیت دسترسی به آبهای
آزاد را جبران کند و این موضوع یک زمینه بالقوة تولید
بحران برای ایران بوده است .با عنایت به نقش دریاها در
عصر حاضر و باتوجه به وضعیت جغرافیایی نامساعد کشور
عراق ،مشخص میشود که یکی از علتهای بحران ،درگیری
و توطئه حاکمان عراق ،در محدودیت دسترسی به آبهای
آزاد است (صادقیان.)12 :1387 ،
تصرف و تجزیه قلمرو ارضی ایران
حکومت بعث عراق با بلندپروازی و جاهطلبی صدام
درصدد ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک خود بود .آنها بر این
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باور بودند که محدودیتهای ژئوپلیتیک ،قدرت و منافع ملی
عراق را محدود کرده است .با وقوع انقالب اسالمی ،حکومت
بعث گمان میکرد ایران بستر مناسبی برای تحقق این هدف
است؛ چراکه توان این کشور نوپا اندک است و جنگ به
زودی با تأمین اهداف عراق پایان میپذیرد .عراق در این
جنگ افزونبر حاکمیت بر اروندرود ،تجزیه خوزستان و
اشغال جزایر تنب کوچک و بزرگ را نیز جزء اهداف خود
تعریف کرده بود.
این اهداف تعریف شده میتوانستند محدودیت
ژئوپلیتیکی عراق را رفع نمایند؛ چراکه اعمال حاکمیت
بر اروندرود دسترسی این کشور به خلیجفارس را تسهیل
میکرد و موجب استفادة آزادانه از بنادر عراق و صدور نفت
عراق بدون نگرانی میشد .همچنین با این تصرفات سواحل
عراق در خلیجفارس گسترش مییافت و کمک میکرد تا
عراق بهصورت یک قدرت منطقهای درآید .هدف از اشغال
جزایر سهگانة ایرانی نیز در راستای اهداف ژئواستراتژیک
و ژئوپلیتیکی پیشین مطرح بود .همچنین تصرف بخشهایی
از مناطق مرزی غربی ایران بر عمق استراتژیک عراق
میافزود و دفاع از بغداد و شهرهای نفتخیز را آسان میکرد
(دهقانی فیروزآبادی .)335 :1389 ،با فراهم شدن زمینههای
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و فرهنگی ،حمله نظامی
به جمهوری اسالمی ایران در دستور کار سران رژیم بعث
1
عراق و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا قرار گرفت.
صدام حسین که پیش از این در برابر اسناد مسلم تاریخی
ایران مجبور به پذیرش حاکمیت بر آبراه مشترک مرزی
اروندرود بر اساس خط تالوگ شده بود ،به دلیل برخورداری
 .1در جهت وضعیت نظامی ،صدام حسین در  31تیر  1359در
مصاحبه با رسانههای خبری که در روزنامه السیاسیه عراق تیتر زده
شد ،اعالم کرد« :اکنون ما نیروی نظامی کامل فراهم کردهایم و توان
بازپسگیری  3جزیره اشغال شده توسط ایران را داریم» .همچنین در 12
مرداد  1359در کنفرانس سران عرب درطائف عربستان گفت« :حمله
نظامی به ایران برای ارتش قهرمان عراق یک تفریح نظامی است».

از خوی جاهطلبی خود درصدد برآمد تا قرارداد الجزایر را
که با امضای شخص او صورت گرفته بود نادیده بگیرد و
همچنین بهمنظور تحقق آرزوهای قدیمیاش در زمینه ثبت
شدن نامش در تاریخ از طریق یک اقدام بزرگ نظامی مایل
بود با ایران وارد جنگ شود (پیری و شربتی.)74 :1392 ،
افزونبر آن ،به قدرت رسیدن نظام اسالمی در ایران ،در
دو بُعد منطقهای و جهانی موجب نگرانی کشورهای منطقه
و عموم کشورهای غربی بهویژه ایاالت آمریکا ،انگلیس
و فرانسه شده بود و حزب بعث توسعهطلب عراق اطمینان
داشت فرصت طالیی برای بازگرداندن حاکمیت و سلطه بر
اروندرود و برطرف کردن مشکل ژئوپلیتیکی کشور عراق
با دسترسی به قسمتی از سواحل شمال غربی خلیجفارس و
آزاد کردن عربزبانهای استان خوزستان از تابعیت ایران
فرا رسیده است (سامرایی.)58 :1388 ،
با حرکت و جابهجایی گسترده و استقرار نیروهای
ارتش بعثی عراق در خطوط مرزی در  17سپتامبر 1980
م 26( .شهریور  )1359شبهنگام نمایندگان مجمع ملی
عراق برای تشکیل جلسهای فوقالعاده دعوت شدند و صدام
حسین فرمانده کل قوا طی سخنرانی مفصلی ،لغو قرارداد
 1975م .الجزایر را که خود امضا کرده بود ،اعالم کرد (پیری
و شربتی .)79 :1392،وی در این جلسه توضیح داد که چون
زمامداران ایران با مداخله آشکار در امور داخلی عراق با
پشتیبانی و مسلح کردن شورشیان کرد ،قصد براندازی نظام
ما را دارند لذا همانطوری که شاه از استرداد اراضی عراق
خودداری کرد و ما ناگزیر شدیم همان سرزمینها را (منظور
صدام مناطق زینالکش و میمک است که در  17و 19
شهریور اشغال کردند) به زور آزاد کنیم ،بنابراین در مقابل
شما اعالم میکنم که قرارداد 1975م از طرف ما ملغی است.
او در مصاحبه تلویزیونی قرارداد را در مقابل چشم بینندگان
تلویزیون پاره کرد و گفت ما این تصمیم تاریخی را برای
به دست آوردن حاکمیت بر اراضی و آبهای خود گرفتیم
و علیه هر کس که بخواهد با این تصمیم مشروع ما مخالفت
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کند با تمام قدرت و شایستگی ،مقابله خواهیم کرد (پارسا

دوست .)525 :1369 ،نوك پیكان حمالت عراق ،متوجه منطقه
خوزستان بود .اشغال این منطقه برای عراق چند فایده داشت:
1 .1عراق با اشغال خوزستان و بوشهر میتوانست مرز
دریایی خود را به میزان زیادی گسترش داده ،از
بنبست ژئوپلیتیک خارج شود و نفوذ خود را به
راحتی در خلیجفارس وسعت بخشد؛
2 .2منطقه بسیار حاصلخیز خوزستان دارای معادن عظیم
نفت و گاز بود و اشغال چنین سرزمینی ،هم باعث
نفوذ شدید عراق در بازار نفت میشد و هم تصرف
جلگة پر آب و سرسبز خوزستان وسعت کشور عراق
را افزایش میداد؛
3 .3باتوجه به اینکه مردم خوزستان ،عمدت ًا عربزباناند،
صدام تصور میکرد اگر به ایران حمله کند ،مردم
عربزبان به استقبال او میآیند و به حمایت از ارتش
بعث عراق برمیخیزند (پیری و شربتی.)66 :1392 ،
بهطور یقین اشغال استان خوزستان هدف راهبردی سران
کشور عراق و آمریکا بود ،در حالیکه از استان خوزستان
کمتر از یکپنجم آن و از  26شهر این استان فقط دو شهر
خرمشهر و بستان اشغال شد و دشمن به شهرهای بزرگ و
کوچک و همچنین ذخایر زیرزمینی این استان که عمدت ًا
در شرق رودخانههای کارون و کرخه هستند دسترسی پیدا
نکرد و رؤیای تصرف اهداف بزرگ در کوتاه مدت و به
سهولت به افسانهها پیوست (همان .)94 :بهطورکلی اهداف
تهاجم ارتش عراق به منطقه جنوب را میتوان بهصورت زیر
دستهبندی کنیم:
1 .1کنترل کامل اروندرود با تصرف خرمشهر و جزیره
آبادان؛
2 .2دسترسی به سواحل شمال غربی خلیجفارس با تصرف
بنادر امام و ماهشهر؛
3 .3تصرف منابع مهم نفت و گاز با هدف تضعیف و
نابودی اقتصاد ایران؛

4 .4تصرف استان خوزستان و اشغال مناطق عربنشین
این استان (همان.)78 :
برخالف پیشبینیهای نادرست سران حکومت
عراق باتوجه به همبستگی و روحیه وطنپرستی ،جهاد و
شهادتطلبی ملت ایران و تاکتیکهای منحصربهفرد تمامی
نیروهای مسلح کشور ،حمله ناجوانمردانه عراق به ایران
در همان روزهای اول تا حد بسیار زیادی سرکوب شد و
هرچند بخشهای ناچیزی از کشورمان را اشغال کرد اما با
رشادتهای فراوان نیروهای مسلح و مردمی طی مراحل
مختلف و زودهنگام باز پس گرفته شدند و افزون بر آن
قسمتهای مختلفی از خاک عراق نیز به تصرف رزمندگان
ایران درآمد و درنهایت علیرغم اینکه جنگ بین دو کشور
 8سال به طول انجامید ولی استراتژی حمله عراق به ایران
در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شد .در بررسی
عوامل شكست عراق در دستیابی به اهداف اعالم شدهاش،
افزونبر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی ،عوامل دیگری
از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسالمی،
مردمی شدن جنگ و سرانجام پذیرش قطعنامه  598از جانب
ایران نیز بیتأثیر نبود .نتیجه آن شد که عراقیها  8سال
پس از شروع جنگ درهمان نقطه اولیه آغاز قرار داشتند.
یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژی که عراق برای آغاز
طوالنیترین و خونینترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم
مرتکب شد ،ارزیابی نادرست از میزان توان دفاعی ایران
بود .به بیان عامیانه اشتباه عراق این بود که «لقمهای بسیار
بزرگتر از دهانش» برداشته بود.
علیرغم مشـکالت سـازماندهی و هماهنگـی ،نیروی
هوایـی ایـران درهمـان ابتدای جنـگ به حکومـت عراق
نشـان داد کـه نمیتوانـد منتظـر یـک پیـروزی سـریع و
ارزان باشـد .خلبانان ایرانی تالش بیشـتری در دفاع نسـبت
بـه خلبانـان عراقی از خود نشـان دادند و ضربات سـنگینی
بهخصـوص بـه تأسیسـات نفتـی شـمال عـراق و نزدیک
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کرکـوک وارد کردنـد .خلبانـان ایرانـی انگیـزه و روحیـه
تهاجمـی بیشـتری بـرای قبـول خطـر داشـتند؛ بنابرایـن
درمجمـوع در نبـرد هوایـی ،نیـروی هوایـی ایـران نتایج
بهتری نسـبت بـه نیروی هوایـی عراق به دسـت آورد .در
نبـرد زمینـی واکنشهـای ارتش عـراق کند بـود .در تمام
حملات ایـران ،تنها واکنـش نظامـی و اسـتراتژی جنگی
عـراق ،تلاش برای عقـب زدن نیروهـای ایرانـی با آتش
مسـتقیم بود .در نبرد دریایـی نیز ایـران در  ۵۲روز ابتدای
جنـگ و طی عملیـات مروارید ،نیـروی دریایـی عراق را
بـه کلـی منهـدم کرد و تـا پایان جنـگ برتری خـود را در
خلیجفـارس حفـظ کرد.
نتیجهگیری
باتوجـه به رویکـرد نظری ایـن تحقیق و بررسـی منابع
مختلـف مشـخص شـد کـه هرچنـد بـرای وقـوع جنـگ
هشتسـاله ،علـل و عوامل مختلفی وجـود دارد اما اختالفات
مـرزی و توسـعهطلبی ارضـی حکومـت عـراق ،یکـی از
تاریخیتریـن عوامـل و دسـتیابی بـه سـواحل وسـیع و
منابـع غنـی خلیجفـارس از اصلیتریـن انگیزههـای ایـن
رژیـم بـرای آغـاز جنگ بـا ایران و یکـی از اساسـیترین
اصـول حـزب بعـث بهشـمار میآیـد .توسـعهطلبی ارضی
همـواره یکـی از ارکان اصـول سیاسـت خارجـی حکومت
بعثـی عـراق بـود .ایـن توسـعهطلبی ،تنهـا در رابطـه بـا
مناطـق تحـت حاکمیـت ایـران مصـداق پیـدا نمیکـرد،
بلکـه دولـت عـراق در قبـال دیگـر همسـایگان خـود نیز
چنیـن سیاسـتی را دنبـال میکـرد .تجـاوز و اشـغال کویت
پـس از ناکامـی در دسـتیابی بـه منطقـه خوزسـتان و
خلیجفـارس طـی جنـگ هشتسـاله از مهمتریـن مصادیق
این مدعاسـت .توسـعهطلبی ارضـی یکی از اسـتراتژیهای
سیاسـت خارجی حـکام بعثـی عـراق در قبال همسـایگان
خـود ،ازجملـه ایـران بـود؛ حربهای کـه دولتمـردان عراقی
در مقاطـع مختلـف زمانـی علیـه همسـایگان خـود از آن
بهـره میگرفتنـد ،امـا اینکـه چـرا ایـن ادعاها تـا آن زمان

بـه بـروز جنگی ،چـون جنگ هشتسـاله بـا ایـران منجر
نشـده بـود ،به تحوالت سیاسـی  -نظامـی آن دوره و به نقش
و موقعیـت کشـورهای همسـایه عـراق بازمیگشـت .بهجز
ترکیـه و ایران ،چهار همسـایه عراق جزء کشـورهای عرب
بودنـد و هرگونـه اقـدام نظامـی علیه آنهـا با واکنش شـدید
جهـان عرب روبهرو میشـد ،از سـوی دیگر ،این کشـورها
موقعیـت بینالمللـی مسـتحکمی داشـتند و در جهـان دو
قطبـی آن زمان ،ابرقدرتهای شـرق و غرب از کشـورهای
بلوک خود بهشـدت حمایـت میکردند .هرچند ایـرانِ دوره
پهلـوی باتوجه بـه تـوان نظامی بـاال و موقعیـت بینالمللی
مطمئنـی که در مقـام ژاندارم منطقه داشـت ،بـه رژیم عراق
اجازه توسـعهطلبی نمـیداد ،اما سـقوط حکومـت پهلوی و
پیروزی انقالب اسلامی بـه همراه تغییر معـادالت منطقهای
و جهانـی و آشـوب و هـر 
ج و مرجـی کـه در اثـر پیروزی
انقلاب در ایـران پدید آمده بـود ،فرصت مناسـبی را برای
رژیم عـراق بـهمنظور جامـه عمل پوشـاندن بـه طرحهای
جاهطلبانـه آنهـا فراهـم آورد .بدینترتیـب ،جنگـی کـه
خسـارتهای جانی و مالی فراوانی برای دو کشـور داشـت،
آغاز شـد.
در هرصـورت تنگنـای ژئوپلیتیـک عـراق در عـدم
دسترسـی بـه آبهـای آزاد نقـش محـوری در سیاسـت
خارجـی ایـن کشـور در دوران حیـات ایـن دولت داشـته
اسـت .بـه عبارتـی ،حکومـت عـراق فضـای حیاتـی این
کشـور را در دسترسـی آسـان بـه آبهـای آزاد از طریق
ارونـدرود و خوزسـتان تشـخیص داده اسـت .هرکـدام از
این مـوارد سـالها مورد مناقشـه سیاسـت خارجـی عراق
بودهانـد .ازنظـر نگارنـدگان این مقالـه باتوجه بـه موقعیت
ژئوپلیتیکـی عـراق و تغییرناپذیـر بودن مؤلفههـا و عوامل
ژئوپلیتیکی آن ،رفتار سیاسـت خارجی این کشـور همواره
بـر پایـه چالشهـا و تنگناهـای ژئوپلیتیـک ایـن کشـور
طراحی و ترسـیم میشـود ،بنابرایـن تفاوتی بیـن رویکرد
خارجـی دولتهایـی کـه بـوده یـا در آینـده خواهند آمد
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وجـود نـدارد و این چالـش بهعنـوان یکـی از تهدیدهای
بالقـوه برای نظـام جمهوری اسلامی باقی خواهـد ماند که
نیـاز بـه هوشـیاری و اتخـاذ تدابیـر الزم برای پیشـگیری
و یـا رویارویـی الزم در مقابـل ایـن پیشآمـد احتمالی از
سوی مسـئولین کشـور را دارد.
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