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چکیده
کد ژئوپليتيک ،مجموعهای از پيشفرضهای سياسي -جغرافيايي مربوط به زيرساخت سياست خارجي
کشورها معرفي کردهاند؛ بهگونهای که هر کشوری ،کدهای متعدد و منحصربهفردی را دارد و معموالً بر
اساااو وزن ژئوپليتيک و ماهيت اهدافش اين کدها را عملياتي و از آنها بهرهبرداری ميکند .هدف اين
مقاله رمزگ شايي از کدهای ژئوپليتيک عراق در تهاجم به ايران ا ست .در واقع مقاله در پي پا سخ به اين
ساالال اساات که مهمترين کدهای ژئوپليتيک عراق در تهاجم به ايران کدامند؟ .در اين نوشااتار کدهای
مفروض عراق بيشتر بر اساو ذهنيت دولت بعثي صدام مورد بررسي قرار گرفته است ،که مبيّن هدف
اصلي تهاجم عراق به ايران است .اغلب ،جنگ ايران و عراق را ناشي از زيادهخواهي صدام در عهدنامه
الجزاير دانستند ،ولي به نظرميرسد اختالفات مرزی بر سر اروند ،يگانه عامل نزاع نيست .وقوع انقالب
در ايران شرايطي را پيش آورد تا صدام تصوير دلخواهش را از انقالب ايران به کمک برخي از قدرتها
به ديگران بقبوالند .وی موفق شد تا با برانگيختن حس ناسيوناليسم اعراب آنها را با خود همراه سازد.
در حقيقت هدف ا صلي صدام د ستيابي به اهدافي -نظير :د ستيابي به قدرت اول منطقهای ،ت صرف
منابع انرژی خوزساااتان و ورود به خلي فارو از طريق تسااالر بر اروند (غلبه بر تنگناهای ژئوپليتيک
عراق) بودند که در حکم کدهای ژئوپليتيک ترسيمي و مورد نظر صدام قابل طرح هستند .اين پژوهش
بر اساو ماهيت و روش ،توصيفي -تحليلي محسوب ميشود .اطالعات مورد نياز به شيوه اسنادی و با
مراجعه به منابع معتبر چون کتب ،مقاالت و گزارشهای معتبر گردآوری شده است.
کلیدواژهها :ايران ،عراق ،کدهای ژئوپليتيک  ،ژئوپليتيک بازنمايي.
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مقدمه

پس از زندگي ،قديميترين پديدۀ جهان هستي جنگ است و عمر آن نهتنها به اندازه عمر بشر طوالني
است ،بلکه ميليونها سال پيش از اينکه انسان پا به عرصة وجود بگذارد ،تحت عنوان «قانون جنگل» ،جنگ
بين حيوانات را غير قابل انکار کرده اساات .به تعبيری ،تا زماني که اختالف سااليقه بين ساااکنين کره زمين
وجود دارد ،تفکر جنگيدن و پديدۀ جنگ نيز وجود خواهد دا شت .عن صر ا صلي جنگ ،ان سان ا ست و
او ست که از آن بهمنزلة آخرين و سيلة حلوف صل اختالفات خود و يا قبوالندن و تحميل ارادۀ خويش به
حريف بهرهبرداری ميکند .آنچه مسلم است جغرافيدانان بهطور اعم و جغرافيدانان سياسي بهطور اخص،
بهويژه ژئوپليتساااينها ،ميتوانند در پيدايش و يا جلوگيری از جنگ در هر دو مقياو محدود و نامحدود،
نقش ملثری داشته باشند ( .)Ezzati, 2007: 139-140تفکرات ژئوپليتيک سياستمداران و سياستهای
ژئوپليتيک دولتها در شکلگيری جنگ سوای از داليل و عوامل متعددی که وجود دارد ،غير قابل انکار
اساات؛ بيدليل نيساات که "کالين فلينت "3در بحثهای جديد ژئوپليتيک خود ،عملکرد ژئوپليتيک را دو
مرحله ميداند -نخست اعمال سياستهای ژئوپليتيک و سپس وانمود کردن جز هدف اصلي و مورد نظر.
برای مثال اياالتمتحده برای ايجاد کنترل بر منابع نفتي به کشورهای خاورميانه حملهور ميشود ولي وانمود
ميکند که اين حمله برای دفاع از حقوق بشااار و توساااعه دموکراساااي در آن کشاااورها بوده اسااات
( .)Mojthedzadeh, 2013: 13درواقع کشورها نه بر اساو چيزی که مدعي آن هستند ،بلکه بر اساو
پيش کدهای ذهني خود مرتکب عملي نظير جنگ ميشوند -که همان هدف اصلي آنها و در اصل همان
کدهای ژئوپليتيک مورد نظر آنهاساات .به عبارتي ،رفتاری که دولتها از طريق آن هسااتي خود را برای
جهان توجيه ميکنند ،کد ژئوپليتيک آن دولت ناميده ميشااود .در شاامار؛ هر کشااوری کدهای متعدد و
منحصاااربهفرد خود را دارد و معموالً بر اسااااو وزن ژئوپليتيک و ماهيت اهدافش اين کدها را عملياتي
ميکند .دراينباره فيلنت با ذکر مثالهايي به تبيين کدهای ژئوپليتيک ميپردازد .وی از مواردی مانند :قدرت
تخريبي تضااميني ( ،)MADديپلماسااي ،تحريم ،تعريف و ساااخت يک دشاامن ويژه به عنوان کدهای
ژئوپليتيک مرساااوم و مقابلهای نام ميبرد .در ادامه فيلنت با بيان «ژئوپليتيک بازنمايي» به عنوان جوهرۀ
پنجمين کد ژئوپليتيک  ،معتقد ا ست د شمن برای شروع جنگ و ضرورت ايجاد هراو از رقيب نياز به
توجيه (بازنمايي) دارد .در اين صورت دشمنش به عنوان «وحشي» يا « شرور» به تصوير کشيده مي شود و
1 Colin Flint

سال اول

رمزگشايي کدهای ژئوپليتيکي عراق در تهاجم به ايران ...

19

سيا ستش نامعقول جلوه داده مي شود ،به اين معني که آنها ارزش موقعيت سيا سي خود را نميدانند و
تر سيم شکل «لجامگ سيخته آنها» ،بدين معني ا ست که تنها راه کنترل آنها جنگ ا ست ( Flint, 2011:

 .)87-88در اين چارچوب -سياستهای ترغيبي ،تشويقي ،تنبيهي و ارعابي صدام حسين به شکل عنصر
بازنمايي در طراحي کدهای ژئوپليتيک مورد نظر عراق جهت توجيه حمله به ايران قابل تبيين اسااات.
هرچند بهظاهر اختالف بر ساار اروند ،عامل جنگ ايران و عراق شاامرده ميشااود ،ولي کدهای ژئوپليتيک
واقعي صدام برای توجيه جنگ فراتر از اختالف بر سر اروند (قرارداد  3995الجزاير) بود .عراق در توجيه
اين عمل بايد دساات به بازنماييهايي ميزد ،موقعيت مناسااب هنگامي پيش آمد که وقوع انقالب در ايران
باعث تعارض در منافع مادی و معنوی ايران با قدرتهای جهاني و برخي از ک شورهای (پاد شاهي سني
مذهب) منطقهای شد .وضعيت پيش آمده موقعيت مطلوبي بود تا صدام با کمک قدرتهای جهاني تصوير
دلخواهش را از خطرات انقالب ايدئولوژيک ايران به کشورهای منطقه بقبوالند .در سايه چنين تالشهايي،
عراق جهت برانگيختن حس نا سيونالي سم اعراب ،خوز ستان را عرب ستان غ صب شده خواند و با عربي

خواندن جزاير سهگانه خوا ستار بازپسگيری آنها شده و اح سا سات نا سيونالي ستي اعراب را برانگيخت.
واقعيت اين است بيش از هر دليلي ،تنگناهای ژئوپليتيک عراق در دسترسي به دريا (خلي فارو) از طريق
تساالر مطلق بر اروند رود ،دسااتيابي به مناطق نفتخيز جنوب (خوزسااتان) ،تفکر امالقرای جهان عرب و
قدرت اول منطقهای بودن در حکم اهداف اصلي صدام (کدهای ژئوپليتيک وی) و دولت وقت عراق قابل
تبييناند .برای رساايدن به اين اهداف صاادام از هير کاری کوتاهي نکرد .نتيجه چنين سااياساات و تصااور
اشاااتباهي ،جنگ بيثمرهای بود که نتيجهای برای دولت وقت عراق و حزب بعث نداشااات و آنطور که
صدام تصور ميکرد به هيريک از اهداف مورد نظرش (کدهای ژئوپليتيک ترسيمي وی) دست پيدا نکرد.
تمهیدات نظری

درک ژئوپليتيک از سياست خارجي کشورها نيازمند تحليل واقعبينانه از فضای جغرافيايي پيرامون يک
واحد سيا سي ،در مقياو عملکردی ا ست؛ ازاينجهت ژئوپليتيک به عنوان يک عر صة مطالعاتي ميتواند
راهبردهای سياست خارجي کشورها را تعيين و اولويتهای اساسي آن را مشخص سازد .درک ژئوپليتيک
نسااابت به نظام بينالملل بهعنوان شااااکله برآمده از قدرت درحال تحول دائميجايگاه کشاااورها ،حاوی
بصيرتي عميق برای سياست خارجي دولتهاست .هدف نهايي ژئوپليتيک از تشريح ساختار نظام روابر
بازيگران و چارچوبهای جغرافيايي قدرت ،ارائه اين ديد به سيا ستگذاران ا ست که منابع قدرت برآيند
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چه عناصری هستند و چگونه بر شکلگيری سيستم ژئوپليتيک جهاني و روابر قدرت در سطح جهاني و
منطقهای و نيز مناسااابات بينالمللي تأثيرميگذارند ( .)Qalibaf & Por-Mousavi, 2008: 55يکي از
عنا صر شکل دهنده سيا ست خارجي هر ک شوری در حکم اعمال قدرت ،کدهای ژئوپليتيک آن ک شور
ا ست .از اين حيث کد ژئوپليتيک به عنوان پيش فرضهای ا ستراتژيک عنا صر و شکل دهندۀ سيا ست
خارجي يک کشااور نساابت به ديگر کشااورها را «برنامههای تصااوری ذهني» آن کشااور نيز مينامند .کد
ژئوپليتيک ،درواقع ،دستور کار عملياتي سياست خارجي يک کشور در ورای مرزهايي است -که به ارزيابي
مکانهای جغرافيايي ميپردازد (.)Taylor, 1994: 330
در کد ژئوپليتيک  ،يک ک شور رفتار خود را ن سبت به جهان تعيين ميکند؛ بدين گونه که پن محا سبة
زير را در نظر ميگيرد:
 .3چه کساني همپيمانان بالقوه و فعلي ما هستند؛
 .1چه کساني دشمن بالقوه و فعلي ما هستند؛
 .1چگونه ميتوانيم متحدين خود را حفظ ،و متحدين بالقوهای را ايجاد کنيم؛
 .4چگونه ميتوانيم با دشمنان فعلي و تهديدهای نو ظهور مقابله کنيم؛
 .5چگونه چهار محاساابه باال را برای جامعة خود و جامعه جهاني توجيه کنيم ( Taylor and Flint,

)2000: 62؛ کدهای ژئوپليتيک هر کشور ،مختص آن است و کشورها سعي ميکنند برای رسيدن به
منافع و اهداف خود بر کدهای ژئوپليتيک ديگران تأثير گذاشاااته و آن ها را مورد هدف قرار دهند
(.)Hafeznia, 2011: 144
درواقع کشورها نه بر اساو چيزی که مدعي آن هستند ،بلکه بر اساو پيش فرضهای ذهني و باطني
خود مرتکب عملي نظير جنگ مي شوند -که همان هدف اصلي آنها و در اصل همان کدهای ژئوپليتيک
مورد نظر آنهاساات .به عبارتي ،رفتاری که دولتها از طريق آن هسااتي خود را برای جهان توجيه ميکنند،
کد ژئوپليتيک آن دولت ناميده ميشود .در شمار؛ هر کشوری کدهای متعدد و منحصر به فرد خود را دارد
و معموالً بر اسااااو وزن ژئوپليتيک و ماهيت اهدافش ،اين کدها را عملياتي ميکند .در اين باره فيلنت با
ذکر م ثال هايي به تبيين کد های ژئوپليت يک ميپردازد .وی از مواردی مان ند :قدرت تخريبي تضاااميني
( ،)MADديپلما سي ،تحريم ،تعريف و ساخت يک د شمن ويژه به عنوان کدهای ژئوپليتيک مر سوم و
مقابلهای نام ميبرد .در ادامه فيلنت با بيان «ژئوپليتيک بازنمايي» به عنوان جوهرۀ پنجمين کد ژئوپليتيک،
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معتقد است دشمن برای شروع جنگ و ضرورت ايجاد هراو از رقيب نياز به توجيه (بازنمايي) دارد .در
اين صورت دشمنش به عنوان «وحشي» يا «شرور» به تصويرکشيده ميشود و سياستش نامعقول جلوه داده
مي شود ،به اين معني که آنها ارزش موقعيت سيا سي خود را نميدانند و تر سيم شکل «لجام گ سيخته

آنها» ،بدين معني است که تنها راه کنترل آنها جنگ است ( .)Flint, 2011: 87-88چه ،به اعتقاد "درک
گريگوری" ...« :3برای هدايت صحيح و م شروع خود ،نياز داريم خود را عليه گ ستاخي خود سرانه قرار
دهيم و اين گونه فرض کنيم که «ما» حقيقت را در انحصار خود در آوردهايم و جهان لزوماً تحت امر ما و
در دستان ماست»(.)Carter & McCormack, 2006
واژه بازنمايي ،به دليل قابليت گسااترۀ معنايي ،توانمندی و انعطاف پذيری باال در پوشااش مفهومي
تحليلهای ژئوپليتيک  ،به ساارعت از جايگاهي قابل توجه در ادبيات ژئوپليتيک و جغرافيای سااياسااي
برخوردار ،و در آراء اندي شمندان ژئوپليتيک و تحليل رقابتهای ژئوپليتيک و تبيين صحنههای تقابل و
تعارض از موقعيت ممتازی برخوردار گشت" .ايوالکست ،"1ژئوپليتيسين فرانسوی از جمله کساني است
که نقش ايدئولوژی و بازنمايي را در مطالعات و تحقيقات خود ب سيار برج سته نموده ا ست .او در کتاب
«عوامل و انديشااههای ژئوپليتيک» مفهوم بازنمايي را اينگونه شاارح ميدهد« :بازنمايي؛ يعني نماياندن و
ن شان دادن به شيوهای قاطع ،به عبارتي ،طراحي کردن ،زيرا اندي شههای ژئوپليتيک به سرزمينها رجوع
ميکنند ،يعني به «نق شههايي» که بازنماييها را عيان مي سازد ،همانگونه که يک تابلو ،شخ صيتي را به
تصوير ميکشد .هر ملتي که درگير يک موضوع ژئوپليتيک ميشود ،سعي ميکند خود را با بازنماييهای
تاريخي ،روابر آنها و نحوۀ بيان ريشااههای درگيری ،که منجر به فاجعه شااده آرايش دهد .به اين دليل
اساات که واژه بازنمايي در تجزيه و تحليل ژئوپليتيک مثمرثمر بوده و از غنای الزم برخوردار اساات»
) .(Lacoste & Giblin, 1999: 34درواقع اين رفتار (ت صوير سازی ژئوپليتيک ) به صورت پيدا و پنهان
در راستای چشمداشتهای سياسي از سوی بازيگران بهويژه حکومتها در مناسبات با کشورها ،با مردم و
شهروندان خود ،منا سبات احزاب و بازيگران سيا سي -اجتماعي برای تأثيرگذاری بر افکار عمومي ،ايجاد
مقبوليت و کسااب آراء و جابهجايي قدرت و به چالش کشااانيدن يکديگر در افکار عمومي کشااورها ديده
ميشااود( .)Hafeznia & Kaviani-Rad, 2014: 67-68در فرايند «تصااويرسااازی ژئوپليتيک » ،توليد

1 Derek Gregory
2 Yves Lacoste
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تصاوير معماریشده و به تعبير ديگر ،تصاوير جعلي و القاء آنها به ذهن شهروندان و پذيرش آنها اهميت
اساسي دارد؛ به عبارتي در هر منازعة ژئوپليتيک ،نيروهای سياسي هر طرف منازعه از ابزار مختلف استفاده
ميکنند تا ثابت نمايند که حق به جانب آنها ست و محق ه ستند سرزمين خا صي را ت صرف کنند يا در
سيطرۀ خود نگاه دارند و متقابالً ادعای رقيب را نامقبول جلوه دهند) .(Lacoste & Giblin: Ibidبهطور
کلي امروزه بازنمايي (ت صوير سازی ژئوپليتيک) تحت عنوان يک کد ژئوپليتيک ،يکي از ابزارهای نيرومند
جهت معقول جلوه دادن کنشهای سياست خارجي دولتها است .به نظر ،شناسايي کدهای ژئوپليتيک
که به عنوان پايه منطقي و توجيهي برای کنشهای سااياساات خارجي عمل ميکنند ،ضااروری اساات
).(O´Loughlin, 2004: 28
روش تحقیق
اين پژوهش بر اساو ماهيت و روش ،توصيفي -تحليلي محسوب ميشود .اطالعات پژوهش به شيوه اسنادی

و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده ا ست .سلال ا صلي پژوهش اين ا ست که مهمترين کدهای ژئوپليتيک
عراق در تهاجم به ايران کدامند؟ .مفروض پژوهش آن اساات که کدهای ژئوپليتيک مورد نظر صاادام (به
مثابه برنامه ذهني وی) بزرگترين دليل تهاجم عراق و جزب بعث به ايران بود .کدهای فوق در برگيرنده
ساه هدف اصالي صادام؛ يعني کساب قدرت اول منطقهای ،دساتيابي به منابع انرژی خوزساتان ،ورود به
خلي فارو از طريق تسلر بر اروند (غلبه بر تنگناهای ژئوپليتيک عراق) ميباشند.
یافتههای پژوهش
زمینههای شکلگیری نزاع ایران و عراق /بدیل اختالفات مرزی

مرز و تغييرهای مرزی از اصليترين موضوعات موردتوجه در جغرافيای سياسي است .اهميت مرز در
مطالعات ژئوپليتيک و جغرافيای سيا سي به اين دليل ا ست که مرز جداکنندۀ قلمروی سيا سي و حاکميت
ملتها است؛ جدا از اينکه ترکيب سه پديدۀ سرزمين ،ملت و حکومت که باعث پيدايش کشور است ،در
چارچوب مرز معنيدار ميشود( .)Mojthedzadeh, 1993: 46-49از گذشته و حال مللفههای اختالفات
مرزی و ارضي ،از بارزترين اختالفات ميان کشورها بوده است .از اين لحاظ که مرز يک ارزش جغرافيايي
است ،تنشهای مرزی در زمره بحرانهای ژئوپليتيک به حساب ميآيند .خاصيت بحرانهای ژئوپليتيک ،
تداوم ن سبي آنها ا ست .اين بحرانها به سادگي قابل حل و برطرف شدن ني ستند( Hafeznia, 2011:
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 .)128مرز ابزار پايهای يک دولت است .هير دولتي بدون داشتن سرزميني با مرزهای مشخص نميتواند
پي شرفت دا شته با شد .مفهوم مرزها برای اثبات حاکميت و روابر آن با دولتهای ديگر ضروری ا ست.
نظامهای قدرت رقيب يا يک نظام تک قطبي و حاکم بودن فضای امنيتي -نظامي در جهان از جمله عواملي
اساات که ميتواند در تشااديد يا تخفيف اختالفات مرزی ملثر باشااد ) .)Zarghani, 2007: 130اگر
اختالف مرزی با توافق کامل دو ک شور بهطور دائم به حلوف صل بينجامد ،منجر به افزايش تعامالت مرزی
و شکوفايي منطقه خواهد شد؛ اما اگر اختالف مرزی به صورت موقت و با رضايت نسبي طرفين يا يکي
از دو کشور حل شود ،مانند آتش زير خاکستر باقي مانده و نهتنها در افزايش تعامالت مرزی نقش چنداني
نخواهد داشت ،به همين علت به محض بروز اختالفات بين ک شورها ،مرزهای سياسي آنها متأثر خواهد
شد ).)Ezzati, 2007: 141
در اين راستا اختالفات مرزی ايران و عراق بر سر اروند (بر اساو قرارد  )3995که ريشه در اختالفات
مرزی ايران و عثماني دا شت ،ا صليترين بهانه برای شروع جنگ افروزی صدام بوده ا ست .قراردادهای
آماسايه ( ،)3555زهاب ( ،)3119کردان ( ،)3941اول ارزروم ( )3611دوم ارزروم ( ،)3649پروتکل تهران
( ،)3931پروتکل اسالمبول ( )3931و کميسيون تحديد حدود ( )3934از جمله قراردهای مرزیاند که بين
دو دولت ايران و عثماني منعقد شااادند .پس از آن؛ قراردهايي نظير :قرارداد ( )3919يا پيمان ساااعدآباد،
قطعنامه ( )146شااورای امنيت و ساارانجام قرارداد ( ،)3995الجزاير از جمله قراردادهايياند که بين ايران و
عراق بسته شدند .بهطور کلي ايران تنها در فاصله  41سال ،حداقل 31قرارداد رفع اختالف مرزی با همسايه
غربياش(عراق) منعقد کرد ) .(Velayati, 1997: 80پس از قطعنامه ،146ايران و عراق برای حلوفصاال
اختالفات فيمابين گامهايي برداشااته و اقداماتي صااورت دادند که حاصاال آن امضااای چند پيماننامه و
تفاهمنامه بود .با وجود اين ،اختالفات همچنان ادامه داشاات و در برهههايي از زمان به درگيریهای مرزی
نيز ک شيده شد؛ بهگونهای که در سالهای 3153تا3151برخوردهای خونيني بين نيروهای نظامي طرفين به
وقوع پيوساات .به دنبال صاادور قطعنامة مذکور ،طرفين برای حلوفصاال اختالفات گفتوگوهايي انجام
دادند که نهايتاً در جريان تشااکيل کنفرانس اوپک در الجزيره ،موقعيت مناساابي فراهم شااد تا بار ديگر ،دو
کشور با انعقاد قرارداد جديدی به تيرگي روابر پايان دهند .مذاکراتي بين شاه و صدام حسين انجام شد که
نتيجه آن ،انعقاد قرارداد  3995الجزاير بود ) .(Shahid-zadeh, 1999: 331براسااااو اين قرارداد ،دو
کشاااور توافق کردند مرزهای آبي خود را بر اسااااو خر تالوگ تعيين کنند و در مرزها نيز کنترل دقيق و
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ملثری به منظور رفع هر گونه نفوذ خرابکارانه داشااته باشااند .اين قرارداد مهمترين و موثرترين توافقنامهای
بود که پس از قريب به  55سال ک شمکش ،بين ايران و عراق منعقد شد .مفاد اعالميه و معاهده الجزاير به
شرح زير بود:
 -3طرفين مرزهای زميني خود را براساو پروتکل اسالمبول 3931و صورت جلسات 3934تعيين
ميکنند؛
 -1دو کشور مرزهای آبي خود را بر اساو خر تالوگ تعيين خواهند کرد؛
 -1طرفين متعهد ميشوند بر مرزهای خود کنترل دقيق و ملثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ
خرابکارانه ،اعمال کنند؛
 -4مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذيری برای يک راه حل کلي بوده ،در نتيجه نقض هر يک از مفاد
فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است).(Mansouri Larijani, 2003: 19

پس از صدور اين اعالميه طي نشستي در سطح وزيران امورخارجه دو کشور ،عهدنامه مرزی (3995
قرارداد الجزاير) با پروتکلهای زير امضاء شد:
 -3پروتکل راجع به عالمتگذاری مجدد مرز زميني بين ايران و عراق؛
 -1پروتکل راجع به تعيين مرز رودخانههای بين ايران و عراق؛
 -1پروتکل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق؛
 -4پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانههای مرزی؛
 -5پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتيراني؛
 -1پروتکل راجع به تعليف احشام؛
 -9پروتکل راجع به کالنتران مرزی؛
برای اجرای اعالميه الجزاير ،وزرای امور خارجه ايران ،عراق و الجزاير از تاريخ  35مارو تا  31ژوئن
 ،3995به ترتيب در تهران ،بغداد ،الجزيره و بغداد گرد هم آمدند و همه مفاد آن را نيز پذيرفتند .اما صااادام
حسااين به عنوان طرف عراقي امضاااء کنندۀ عهدنامه  3995الجزاير همواره اين قرارداد را موجب حقارت
خود و عراق تلقي ميکرد) .(Jafari-Waldeni, 1991: 531وی شخصاً امضای قرارداد  3995الجزاير را
دليل کاهش ميزان محبوبيتش در نزد مردم عراق ميدان ست .ازاينرو ،در پي آن بود تا در فر صت منا سبي
اين مسئله را جبران کند و در آن زمان ،انقراض حکومت پهلوی و پيروزی انقالب اسالمي فرصت الزم را
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برای وی فراهم آورد .پس از پيروزی انقالب دو لت عراق به هير يک از اقدامات دو لت ايران ،که در
چارچوب قرارداد  3995الجزاير و برای تعيين دقيق مرزها و نيز م سائل کنترل مرزها انجام مي شد ،اهميت
نميداد و معموالً مکاتبات مقامات ايراني را بي پاسخ ميگذاشت .ازاينرو برای زمينهسازی تهاجم به ايران،
ضااامن انجام تحريکاتي در داخل ايران ،مانند حمايت از مخالفان انقالب و ايجاد مشاااکالت قوميتي در
کشور ،دعاوی ارضي مختلفي را عليه ايران مطرح کرد .عراق در نخستين گام ،کوشيد تا مشروعيت قرارداد

 3995الجزاير را زير سلال ببرد و دولت ايران را به تجديد نظر در قرارداد وادار کند .در اين را ستا" ،لطيف
جا سم" ،وزير اطالعات وقت عراق ،طي م صاحبهای با «مجله الم ستقبل» ،از ايران خوا ست تجديدنظر در
قرارداد الجزاير را که صدامحسين و شاه سابق ايران ،آن را در سال 3995ميالدی امضاء کردند ،بپذيرد .وی
توضااايح داد« :قرارداد مزبور برای عراق اجحاف آميز اسااات؛ زيرا ما ايمان قطعي داريم که شااارالعرب
رودخانهای عراقي است» ) . (Darvish & et.al, 1999: 138سرانجام در تاريخ 11شهريورماه سال،3159
صااادام طي نطقي قرارداد  3995الجزاير را در مقابل دوربينهای تلويزيوني پاره کرد و در همان روز ،طي
ياددا شتي که از سوی وزارت خارجه عراق به کاردار ايران در بغداد ت سليم شد ،بهطور يک جانبه قرارداد
الجزاير را لغو کرد ) ( Yekta,.1997: 34آنگونه شاااد که قرارداد الجزاير هيچگاه حلوفصااال قطعي
اختالفات ايران و عراق را در پينداشت.
ساخت یک دشمن ،اولین قدم در طراحی و اجرای کدهای ژئوپلیتیک موردنظر

درواقع مفاهيم و ايدههای درگير در جنگ در فرآيند زمان و با توجه به تحوالت عرصههای ديگر جنگ
تغيير ميکند .بهطور خاص تصميم عراق برای تبديل جنگ ايران و عراق به جنگ شيعه و سني و عرب و
عجم نمونهای از گسترش مفهومي و ايدهای جنگ بود ). (Nayebi, 2001: 38رژيم عراق سعي ميکرد با
هويت بخشي راديکال به انقالب ايران و برجسته کردن برخي مواضع و اقدمات تندروانه که توسر بخشي
از حاکميت ايران انجام ميگرفت ،جمهوری ا سالمي را برهم زنندۀ ثبات و آرامش در منطقه ن شان دهد و
رهبران عرب را به مقابله با آن تحريک کند .برای نمونه "ملک حسين" ،شاه اردن معتقد بود انقالب ايران
ميتواند خ سارتهای مالي فراواني برای منطقه به بار آورد و رژيمهای عرب را نابود کند و خ شونت و
ناآرامي را در همه جا دامن بزند ) )Nayebi: Ibidبه تعبيری هر گفتماني به منظور هويت يافتن ،ناچار
شروع به توليد دشمن برای خود ميکند) .(Soltani, 2008: 110لذا مشاهده ميشود که دولت عراق برای
بهرهبرداری از اين شراير جديد ،به بزرگنمايي وقايعي همچون ت صرف م سجدالحرام در مکه ،شورش
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شيعيان شرق عربستان ،بمبگذاریهای کويت و ديگر ناآراميهای کشورهای منطقه پرداخت و با منتصب
کردن آنها به ايران ،کو شيد تا دولتهای عرب خلي فارو را از روشهای سيا سي ايران بيمناک کند .به
دنبال تبليغات م سموم عراق عليه ايران و افزايش تنش در منطقه ،سران ک شورهای عربي بيش از گذ شته
نگران تغييرات سريع منطقه و بيثباتي آن شدند و به ناچار به قدرت نظامي عراق متوسل شدند تا در پناه
آن ،از نفوذ انقالب اسالمي جلوگيری کنند.
صدام احتماالً درصدد بود با حمله به ايران و تضعيف ،تحقير و يا سرنگوني حکومت برآمده از انقالب،
هم منبع خطر را ت ضعيف يا نابود کند و هم مردم عراق را متوجه يک د شمن خارجي کند (Hosseini,

))2009: 64-65؛ چرا که خطر نهضت شيعيان برای صدام بسيار جدی تلقي ميشد .کما اينکه جنبشهای
سيا سي شيعيان عراق تحت تأثير الگوی انقالب ا سالمي ايران ،خيلي سريع انتفا ضه را در جمعه بعد از
بازگشات حضارت امام به تهران در بهمن  3159تحت رهبری آيت اهلل صادر آغاز کردند .(Nayebi,
)2001: 132
از نظر رهبران عرب ،انقالب ايران تمامي دولتهای منطقه را به چالش کشيد .لذا تحميل جنگ از طرف عراق به

ايران مورد حمايت تمامي کشاااورهای منطقه قرار گرفت .حجم عظيم کمک های مالي شاااورای همکاری
خلي فارو به عراق ،اعم از وام و کمکهای بالعوض حدود  15تا  45ميليارد دالر تخمين زده مي شود.
بايد ياد آور شد که ت شکيل شورای همکاری خلي فارو ،سيا ستي بود که غرب به ويژه امريکا بر ا ساو
زمينههای موجود در منطقه و ت شديد اح ساو نگراني برای حکام منطقه از ناحيه انقالب ا سالمي و تجاوز
شوروی ،مطرح کرده بود)(Hafeznia, 2005: 70

بعدها پس از بروز اختالف ميان عراق و کويت و اظهارات مقامهای عراقي مبني بر «جنگ با ايران به
تنهايي»" ،ابوغزاله" ،معاون اساابق رئيس جمهور و وزير دفاع مصاار ،ادعای عراق را به عنوان يک دروغ
بزرگ تعبير کرد و گفت« :تنها کويت و عربساااتان بيش از 13ميليارد دالر به عراق کمک کردند».
) (Farhang, 1985: 26کشوری نظير مصر که از نظر هر دو کشور عراق و ايران ،به دليل سفر به اسرائيل
در  3999و امضااای قرارداد کمد ديويد در  3996و پيمان صاالح در  3999توساار انورسااادات خائن به
آرمانهای اعراب و ا سالم قلمداد شد ،بعداً به تبع اح ساو خطر از گ سترش دامنة مبارزات و فعاليتهای
بنيادگرايان اسالمي که ايران انقالبي حمايت از آن را جزو اولويتهای سياست خارجي خود قرار داده بود
و همچنين دستيابي به منافع اقتصادی وارد جبهه ضد ايراني شد) .(Hosseini, 2002: 60بيش از يک دهه
از پايان جنگ؛ "حسني مبارک" ،رئيسجمهور مصر ،اعتراف کرد 36« :هزار سرباز مصری در کنار بعثيها
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در مقابل ايران ميجنگيدند ».مصاار همچنين قطعات يدکي و تسااليحات ديگری همانند 153فروند تانک
«تي »55-و «تييو »31 -و هواپيماهای بمب افکن «ايلوشاااين »16 -را در اختيار عراق قرار داد .در طول
جنگ ،عراقي ها در حدود 1ميليارد دالر سااالح از مصاار خريداری کردند).(Fili-Roudbari, 1996: 62

حتي سازمان آزادی بخش فل سطين ( ساف) به رهبری عرفات ،که رهبران انقالبي ايران از هيرگونه کمکي
به آن در مبارزه با اسرائيل دريغ نورزيده بودند ،به محض آغاز جنگ جانب طرف عراقي را گرفت .بعداً در
پي پي شرویهای ايران در خاک عراق ،شراير تا جايي پيش رفت که تنها ک شور عرب حامي ايران -يعني
سوريه ،اعالم نمود نميتواند تصرف بصره را قبول کند و در صورت تعرض ايران عليه کشورهای حاشيه
جنوبي خلي فارو ،در کنار اعراب قرار خواهد گرفت).(Ul-Samarrai, 2001: 138-139

عملیاتی کردن کدهای ژئوپلیتیک پس از ساخت و بازنمایی دشمن
"ايوالکوست" ،بازنمايي را سالح ملثر موجود در «زرّادخانه ژئوپليتيک » معرفي ميکند« :سران ستيزه
جو ،برای توجيه ادعاها و حقوق خود بر يک سارزمين يا برای ترسايم راهبرد خويش ،از بازنماييهای
شخ صي و جمعي بهره ميگيرند و ا ستداللها و توجيهات گوناگون (که در زرادخانههای ژئوپليتيک
موجود اسااات) پناه ميبرند» ) .(Lacoste & Giblin, 1999: 35همه اين وامگيریها و پيش طراحي
مفاهيم (نظير بازنمايي و معرفي يک د شمن) مورد نظر از زرادخانه ژئوپليتيک ،به اين خاطر ا ست که بتوان
به مق صود ا صلي؛ که همان برنامههای ت صوير ذهني (کدهای ژئوپليتيک) در را ستای سرو سامان دادن به
سياست خارجي دلخواه است ،نائل آمد.
اجماالً ،کسااب جايگاه برتر منطقهای با وجود انقالب در ايران و انزوای مصاار به ساابب امضاااء کمد
ديويد؛ غلبه بر چالشهای ژئوپليتيک با تصاارف اروند جهت دسااترسااي به خلي فارو و الحاق اسااتان
نفتخيز خوزستان سه کد ژئوپليتيک (برنامه تصويری و ذهني صدام و رژيم بعث) مورد بحث ،در تهاجم
به ايران بوده است.
کسب جایگاه برتر منطقهای
مشخصاً با وقوع انقالب در ايران که گمان ضعف و اضمحالل حکومت را نيز بيش از اين نزد صدام
تقويت ميکرد ،يک کد ژئوپليتيک بالقوه برای صاادام جهت فائق آمدن بر مشااکالت پيشرو بود .از اين
جهت ،وقوع انقالب ايدئولوژيک در ايران مصداق «دشمن بالقوه و فعلي» بود .همچنين که عملکرد عراق
برای جانشيني ژاندارم منطقه (رژيم اسبق شاهنشاهي) به مثابه يک کد ژئوپليتيک دو سطحي قابل تعريف
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بود .سطح اول اين کد ،سطح ملي بود که اهداف اصلي آن تثبيت حکومت بعثي صدام بود؛ چرا که در اين
دوره عراق از ابعاد گوناگون جمعيتي ،اقت صادی و نظامي وزن ژئوپليتيک الزم برای تبديل شدن به قدرت
برتر در منطقهای برخوردار بود .جمعيت حدود 34ميليوني عراق در آن زمان به جز مصر از همة کشورهای
عربي صادر کنندۀ نفت بيشتر بود .غير از اين ،عراق قبل از آغاز جنگ با صادرات 1/5ميليون بشکه نفت در
روز دومين توليد کنندۀ مهم اوپک بود و ساالنه 11ميليارد دالر از اين طريق کسب ميکرد .از سوی ديگر،
صدام جايگاه خود را در ک شور عراق تثبيت کرده بود ،کنترل شديدی بر ارتش دا شت و سيا ستهای
داخلي حکومت سوسيالي ست بعثي نيز در جهت حفظ قدرت او اجرا مي شد .غير از اين توسعة اقت صادی
نيز سبب تسريع اجرای طرحهای ساخت و ساز ،نوسازی کشاورزی و ايجاد صنايع پتروشيمي و فوالد
گرديده بود .صدام همچنين در صدد بود با تأ سيس يک نهاد پارلماني يعني مجلس ملي ،بر نفوذ سيا سي
خود بيفزايد .سطح دوم اين کد ژئوپليتيک توجيه حمله به ايران ،حفظ برتری منطقهای صدام و عراق بود.
منتها عراق برای اينکه بتواند جايگاه خود را در منطقه تثبيت کند به جنگ منطقهای با ايران و کويت روی
آورد و مصااداق «چگونه ميتوانيم با دشاامنان فعلي و تهديدهای نو ظهور مقابله کنيم » (Taylor and

) Flint, 2000: 62را آ شکار به اجرا گذا شت .محققين غربي عموماً بر اين باور ه ستند که وقوع انقالب
اسالمي و آثار و نتاي آن بي شترين تأثير را در وقوع جنگ داشته است ) .(Doroudian, 1996: 65بدين
معني که با پيروزی انقالب اسالمي و سقوط شاه ،بنای استراتژی آمريکا که بر دو ستون ايران و عربستان
سااعودی پيريزی شااده بود ،فرو ريخت ) . ( Ledes & Louis, 1983: 301رژيم شاااهنشاااهي ايران
سرنگون شده و رقيب هژمون عراق از بين رفته بود ،لذا فرصت مناسبي برای عراق فراهم آمد تا اين کشور
در جهت منافع خويش ،جنگي ساااخت را آغاز نمايد ( Law Office of Ministry of Foreign

)Affairs, 1982: 78؛ تا ضمن دفع خطر احتمالي از ناحيه انقالب شيعي ايران ،هژمون خود را در منطقه
به خوبي تثبيت کند .بر اين ا ساو" ،کلوديا رايت" در سال  3999عراق را يک قدرت جديد در منطقه
خواند و "ويليام کوآندت"در اوايل سال  3963چنين نتيجه گرفت که« :عراق در دهة 3963قطعاً قدرت
برتر منطقة خلي [فارو] خواهد بود» ).(Wright, 1980: 319
ناسیونالیسم عربی؛ یک کد ژئوپلیتیک کارآمد جهت کسب حمایت حداکثری
ناسيوناليسم ،مهمترين نيرو در جامعة انساني است که ميتواند حيات ملي از دست رفتة ملتي را به آن
بازگرداند .اگرچه ناسيوناليسم فلسفهای سياسي است ،از آنرو که در بحث جغرافيای سياسي مورد توجه
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قرار ميگيرد زمينة جغرافيايي دارد که ايدئولوژی حکومت شامرده ميشاود .ديويد نايت در اين زمينه گفته
است که« :ناسيوناليسم ،جغرافياييترين جنبش از جنبشهای سياسي است»(.)Knight, 1982: 514
"ادوارد سعيد" معتقد است که بخش اعظمي از گذشته در حال جاری است و اگر قدرت الزم وجود
داشته باشد که بتوان با اتکای بر آن تاريخ را نوشت ،دستکم مشخص مي شود که دولتها بر روی چه
منافع مادی سرمايهگذاری کردهاند ،چه ايدئولوژیها و روشهايي را اتخاذ کردهاند ،چه احزابي گ سترش
يافته ،چه گروههايي ت سليم و جايگزين شدهاند يا شک ست خوردهاند) (Said, 1988اينگونه ا ست که
"ريچارد بوليت" در توضيحي قانع کننده چنين استدالل ميکند که اعراب و فاروها دشمني ديرينه داشتند.
منابع عراقي از ايرانيها با اسم رمزهايي نظير دشمن ايراني و نژاد پرست ياد ميکردند و ايرانيان باستان از
هزاران سال پيش معتقد بودند اعراب ان سانهايي بيتمدن ،پابرهنه و سو سمارخور ه ستند .کافي بود تا با
توسل به يکي از اين موارد -که سابقهای طوالني در رقابت و همچشمي قومي دارند -آتش جنگ افروخته
شود) .(Bulliet, 1983:71اين حقيقت که ايرانيان شيعه مذهب و از نژاد پارسي هستند؛ بهانة مناسبي برای
تبليغات شديد جنگي و طراحي نمادهای رنگارنگ فراهم آورد.
اجماالً صدام حسين قبل از اينکه به فکر گشايش نظامي و فتح سرزميني باشد به جنگ ايدههای شيعي
ااااا انقالبي مردم ايران آمد تا هم ايدههای راديکال عربي را در هويت ملتهای منطقه تثبيت کند و هم
موجوديت و هويت رژيم خود را در مقابله با دشمنان شيعي داخلي و خارجي تحکيم بخشد ( Masoudi,

 .)2009: 15بنابراين ايجاد حربة ناسيوناليسم از سوی رژيم بعثي در راستای اين سلال از توجيه به کارگيری
کدهای ژئوپليتيک اساات که« :چگونه ميتوانيم متحدين خود را حفظ ،و متحدين بالقوهای را ايجاد کنيم »
) .(Taylor & Flint, 2000: 62از اين منظر عراق تالش ميکرد تا به وحشت و هراو کشورهای عرب
خلي فارو از صدور انقالب اسالمي ايران دامن زند و با استفاده از ضعف و ناتواني اين کشورها بهعنوان
« سپر ملل عرب» و « شم شير جهان عرب» رهبری آنها را به د ست گيرد و خود را در کانون مبارزه با
انقالب اسالمي قرار دهد.
صدام برای به د ست آوردن و حفظ اين جايگاه بايد با حربههايي حمايت ک شورهای خلي فارو و
ساير ک شورهای منطقه را به د ست ميآورد .مو ضوع جزاير سه گانه و تبليغ و تبديل آن به يک اختالف
عربي -ايراني از سوی عراق و به خصوص تقاضای استرداد آن از سوی حکومت بعث گواه مستندی بر
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اين مدعاست .در اين چارچوب ،با روی کار آمدن حکومت بعث ،دير زماني نگذشت که ادعاهايي مبني
بر استرداد جزاير سهگانه از سوی رژيم بعث و صدام مطرح شد.
بدين ترتيب ،در اواخر تيرماه  /3159ژوئن 3963صدام به عنوان رهبر مدعيجهان عرب چنين گفت:

«اينک توانايي نظامي برای استرداد سه جزيره واقع در خلي فارو که توسر شاه اشغال شده است را داريم.
از زمان اشغال اين سه جزيره هرگز ساکت ننشستهايم و پيوسته خود را از نظر نظامي و اقتصادی برای پس
گرفتن اين جزاير آماده کردهايم» .درواقع ،عراق برای جلب همکاری ک شورهای عرب حوزۀ خلي فارو-
ضمن محکوم کردن سياستهای ايران ،از دولت ايران خواست تا هرچه سريعتر نيروهای خود را از اين
جزاير سه گانه خارج کند ) .(Darvish & et.al, 1999: 138به نظر مير سد دولت عراق در تالش بود
بدين وسيله خود را خر مقدم جبهة عربي ،عليه ايران مطرح نمايد و کمکهای مالي کشورهای عربي را به
خود جذب نمايد و از نظر سياسي نيز آنها را در کنار خود نگه دارد.

نقشه  -1موقعیت جغزافیایی جزایر سه گانه
غلبه بر تنگناهای ژئوپلیتیک؛ حیاتیترین کد ژئوپلیتیک مورد نظر صدام
بهطورکلي ميتوان گفت که حدود و فعاليت هر کشاااور در امور بينالمللي ،اغلب به موقعيت
جغرافيايي و ارتباط آن ک شور با هم سايگان خود – اعم از ک شورهای قدرتمند و ضعيف – و همچنين
مناسااباتش با دولتهای بزرگ جهاني بسااتگي دارد؛ به عبارت ديگر در مطالعه روابر بين کشااورها و
سيا ست خارجي دولتها پيش گرفتن يک راه و روش خاص به موقعيتهای جغرافيايي آنها قرار دارد
) .( Ezzati, 2002: 79-80درواقع بين سيا ست خارجي دولتها و عوامل جغرافيايي ارتباط وجود دارد.
موقعيت جغرافيايي عراق از آغاز تأسيس اين کشور نقش مهمي در سياست خارجي آن داشته است .عراق
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به وا سطة ت صنعي بودنش که مح صول ت صميمات شورای عالي جامة ملل (3913م) در شهر سان ريمو
است ) )Mir Haider & et.al, 2013: 119دسترسي محدودی به دريا دارد و يکي از اهداف آن برطرف
کردن اين تنگنای ژئوپليتيک ا ست .بهطور طبيعي اين مو ضوع بر رفتار سيا سي -نظامي اين ک شور تأثير
گذاشااته و بازدارنده جدی بازيگری آن در اين منطقه ژئوپليتيک بوده و چاره جويي برای تنگنای ناشااي از
کمبود فضااای آبي و ساااحلي را به صااورت هدفي آرماني برای آن کشااور درآورده اساات .(Hafeznia,
)2005: 257

شکل  -1دسترسی به دریا و تجارت دریایی به عنوان مهمترین بخش پیشرو در ایجاد قدرت هژمون در طی
تاریخ
Source: Tlys & et.al, 2004: 186

درواقع تنگاهای ژئوپليتيک عراق در دسترسي به آب گرم ،در شمار کدهای ژئوپليتيک اصلي و مورد
نظر صدام در حمله به ايران بود .اين کد ژئوپليتيک ارزشمند از دو حيث برای عراق حائز اهميت بود؛ اول
تسلر مطلق بر اروند که عراق احساو تعلق ژئوپليتيک به اين رودخانه حياتي داشت؛ سپس دسترسي از
اين طريق به سواحل خلي فارو.

61

مجلّة پژوهشهای جغرافيای سياسي

شماره چهارم

 -1موقعیت دریایی عراق در دسترسی به خلیجفارس
دسترسي به آبهای آزاد و استفاده از مزايای متعدد اقتصادی ،سياسي ،نظامي آن همواره در طي تاريخ
يکي از مهمترين عوامل و زمينههای قدرت ملي ک شورها به قدرتهای برتر و هژمون در نظام جهاني بوده
ا ست) .(Zarghani, 2009: 125از اين منظر ک شورهاييکه از مزيت دريا بي بهرهاند (به غير تعداد اندکي
از کشورهای اروپايي)  ،اغلب کشورهای حاشيهای و فقيریاند .از نظر جغرافيايي ،عراق موقعيت نامطلوبي
در خلي فارو دارد .به همين دليل اين کشور در ابتدا تالش ميکرد تا با طرح هالل خصيب و ايجاد عراق
بزرگ به دريای مديترانه دسااترسااي پيدا کند .اما با عدم توفيق در اين مورد معطوف به خلي فارو گرديد.
عراق برای بهبود بخشااايدن به وضاااعيت جغرافيايي خود در خلي فارو و يا رفع تنگناهای ژئوپليتيک،
همواره خواساااتار الحاق کامل کويت يا بخشهايي از آن به خاک خود بوده اسااات .(Jafari-Waldeni,

) 2010: 45بهطور کلي طول ساااواحل اين کشاااور در اين منطقه حدود  55کيلومتر اسااات که از تمام
کشورهای حاشيهِ خلي فارو کمتر است ،همچنين ،سواحل عراق ،به دليل عمق کمشان  -البته ،به استثنای
خورعبداهلل  -برای ايجاد بندر مناسب نيستند و تنها از طريق دو بندر بصره و امالقصر امکان دسترسي عراق
به خلي فارو ممکن است ،ضمن آنکه بايد يادآور شد بندر بصره با فاصله  313کيلومتری از خلي فارو
واقع شده و از طريق اروندرود به اين دريا متصل است ،بندر امالقصر نيز در کنار خوری پر جزر و مد قرار
گرفته و با جزاير وربه و بوبيان کويت احاطه شده است).(Yekta, 1979: 80

نقشه -2سواحل محدود و باتالقی عراق و معضل دسترسی به آبهای خلیجفارس
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هماکنون نيز ،د ستر سي آ سان و گ سترده به آبهای آزاد خلي فارو ،در مقام ف ضای حياتي و آرمان
نظامهای سياسي بهويژه ايدئولوژيک اين کشور عمل کرده و به رفتار سياسي عراق جهت و معنا داده است.
اين وضعيت باعث شده تحديد حدود مرزهای دريايي در شمال خلي فارو که به همکاری و تفاهم ايران،
عراق و کويت نياز دارد هرگز عملي نشود؛ زيرا عراق به دليل وضعيت نامساعد کرانهای انگيزهای برای حل
م سئله ندارد و منافع خود را در عدم حلوف صل آن ارزيابي ميکند .و ضعيتي که همچنان د ستاويزی برای
تنش و مشاجرات در سالهای آينده خواهد بود). (Karimipour, 2000: 141
 -2عراق و احساس تعلق ژئوپلیتیک به اروندرود

تعلق ژئوپليتيک عبارت اسااات از مکملهای فضاااايي و جغرافيايي مفروض در ماورای مرزها که به
لحاظ ساختاری (فيزيکي) از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردی تأمين کننده نيازها و کا ستيهای
يک ک شور مح سوب مي شود .تعلق ژئوپليتيک به نوعي زير بنای عاليق و منافع ملي ک شورها را ت شکيل
ميدهد و ناظر بر مواردی ه ست که با تمام يا بخ شي از خ صي صههای طبيعي و ان ساني ک شور تجانس و
همگوني دارند و يا مواردی ه ستند که تأمين کننده احتياجات ک شور در ابعاد مختلف سيا سي ،اقت صادی،
تجاری ،ارتباطي ،فرهنگي ،اجتماعي ،ديني ،علمي ،تکنولوژی ،نظامي ،امنيتي ،حيثيتي و يا زيسااات محيطي
ميبا شند و ک شورها به آنها دلب ستگي و عالقه دارند) .) Hafeznia, 2011: 120آبراه اروندرود اهميت
ا ستراتژيک ب سيار زيادی برای عراق دا شت و ک شمک شي که پس از ت شکيل ک شور عراق تا انعقاد قرارداد
 3995الجزاير بين ايران و عراق وجود دا شت ،گواهي بر تعلق ژئوپليتيک شديد عراق بر اروند ا ست .هر
چند قوانين بينالملل حاکميت دو ک شور بر اروند را م ساوی ميدان ست ،اما عراق مدعي مالکيت کامل بر
تمامي رودخانه بود و مرز دو کشااور را ساااحل ايران و نه در امتداد خر تالوگ ميدانساات که اين ادعا نه
مبنای حقوقي دارد و نه عملي است؛ زيرا با اين فرض ،اروندرود جزء آبهای داخلي عراق به شمار ميآيد
که در اين حالت حق استفاده ايران برای کشتيراني ،ماهيگيری و برداشت آب از اين رودخانه بايد با اجازه و
تصاااويب عراق و پرداخت عوارض انجام شاااود .نزديک به  31رودخانه در طول مرز مشاااترک 3133
کيلومتری ايران و عراق حالت رودخانه مشااترک مرزی دارند که در همه آنها خر منصااف به عنوان مرز
مشترک پذيرفته شده است).) Kaviani-Rad, 2010: 85-86

در هر صاااورت عراق از تابعيت قانون بينالملل سااار باز زده بود و اين اساااتثناء غيرقانوني را برای
اروندرود قائل بوده ا ست ،دليل ا صلي اين م سئله محدوديتهای زيادحوزه مانور عراق در خلي فارو از
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نظر نظامي و بازرگاني بود .منتها تنها راه جبران اين محدوديتها ،تسااالر غير قانوني بر آبراه اروند رود
بود .غير از اين اهميت صد چندان اروند رود برای عراق از آنجايي است که عراق هير رودخانهای ندارد
که از داخل خاک آن کشور سرچشمه گرفته باشد .رودخانههايي که وارد عراق ميشوند ،از ايران و ترکيه
سرچ شمه ميگيرند .از خاک ترکيه رودهای دو رودخانه ا صلي دجله و فرات سرچ شمه گرفته و وارد
خاک عراق ميشااوند) .) Ezzati, 2002: 25و از خاک ايران رودخانههايي (به شاارح حدول )3-نظير:
آوارچای ،الوينچای ،بانهچای ،همچنين رودهای چومان و شيخان که شاخههای ا صلي زاب کوچکاند؛
نيز قزل سو و رودخانههای شم شير ،ليله ،زمکان ،آبزر شک ،هوا سان ،الوند ،قورهپور ،ديره ،تنگاب ،چم
امامحسن ،کنگاگوش ،کاني شيخ ،سده ،تلخآب ،گدارخوش ،چم سرخ ،کنجانچم ،گاوی ،چنگوله ،ميمه و
دويرج ،به خاک عراق وارد ميشوند ).)Nami & Mohammad Poor, 2008: 334
جدول  -1ویژگیهای برخی از رودخانههای مرزی ایران و عراق
نام درازا در ایران

مرز مشترک ایران و عراق

(کیلومتر)

(کیلومتر)

45

ردیف

نام رودخانه

موقعیت جغرافیایی

3

زاب کوچک

آذربايجان غربي

355

1

قزلجه سو

کردستان

16

35

1

کنگاگوش

کرمانشاه

99

95

4

الوند

کرمانشاه

339

55

5

قوره تو

کرمانشاه

45

14

1

زيمکان

کرمانشاه

33

-

9

سيروان

کرمانشاه

95

41

6

چنگوله

ايالم

61

-

9

تلخاب

ايالم

53

4

33

کنچان چم

ايالم

19

135

33

دويرج

ايالم

131

15

31

ميمه

ايالم

313

15

Source:Jafari Walden, 2009: 66

با اين حال از گذشته دسترسي مناسب بسياری از کشورهای خاورميانه به آبهای آزاد و عدم دسترسي
عراق به اين مز يت ژئوپليت يک بزرگ ،اين عا مل را به عنوان يک خالء ژئوپليت يک بزرگ در ذهن
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سيا ستمداران و رهبران ک شور عراق برج سته کرده بود .اين شرائر و ويژگيها ،يکي از چالشهای مهم
ژئوپليتيکي عراق از نظر اقت صادی ،ارتباطي ،نظامي و راهبردی ا ست .شراير و د شواریهای د ستر سي به
آبهای گرم(،خلي فارو) باعث شده است که عراق برای برونرفت از احساو محاصره در خشکي به
نوعي نسبت به اروند رود احساو تعلق داشته باشد؛ اين در حالي بود که اروند تنها رودخانه قابلکشتيراني
برای عراق جهت ورود به عرصه دريا است .درواقع چارهجويي برای تنگنای ناشي از کمبود فضای آبي و
ساحلي به هدفي آرماني برای عراق مبدل شده است ).)Hafeznia, 2005: 258

 -3فضای حیاتی خوزستان ،یک کد ژئوپلیتیک توسعهطلبانه
نظريه لب سروم يا ف ضای حياتي ناظر بر و ضعيتي ا ست که دولتها با توجه به تعريفي که از و ضعيت
موجود و وضعيت مطلوب دارند به تدوين استراتژی ژئوپليتيک ميپردازند که عموماً نيز با خشونت ،جنگ
و ت صرف سرزميني همراه ا ست)" .) Kaviani-Rad, 2010: 81آلن چرچيل سمپل" به صراحت چنين
ميگويد« :دولت ملي ،نظير يک موجود زنده ،در جهت بقاء ،بهطور طبيعي بايد با همسايگان خود به مبارزه
برخيزد ،روشن است که در اين مبارزه ،بقاء اصلح مشروع شناخته ميشود»).) Shakuie, 2007: 17

در همين راستا برخي از جغرافيدانان سياسي نظير راتزل ،توسعة سرزميني را روشي ضروری برای
دستيابي به فضای حياتي مورد نياز يک ملت معرفي کردند .از نظر راتزل ،فضای حياتي ،در برگيرندۀ فضايي
است که توسر ملتي که جمعيت آن رو به فزوني است بايد اشغال شود ) .(Agnew, 1999: 105همين
تفکرات به وسيله افرادی مانند "هاوو هافر"به"هيتلر" منتقل شد و زمينهساز اصلي تجاوزگری آلمان نازی
و جنگ دوم جهاني شاااد .در چارچوب همين تفکر ،از نظر رهبران حزب بعث و شاااخص صااادام،
تو سعه طلبي اين ک شور و الحاق بخشهايي از سرزمين ک شور ايران و کويت به ک شور عراق ،مهمترين
عامل تبديل شدن اين کشور به قدرت منطقهای بود .بدينسان ،فضای حياتي و مقاصد توسعهطلبانه دولت
عراق به حاکميت مطلق بر اروندرود خال صه نمي شد ،بلکه اين رژيم ن سبت به خوز ستان ايران نيز چ شم
طمع داشت .به عنوان مثال " ،صالحمهدی عماش" ،معاون نخست وزير و وزير کشورعراق ،در سال3919
اظهارداشت« :عراق هرگز بهطورجدی در مورد شرالعرب با ايران اختالف نداشته است ،شرالعرب جزئي
از خاک عراق است .اختالف در مورد عربستان [خوزستان] بوده که قسمتي از خاک عراق است و در دوره
قيموميت خارجي ضااميمة ايران شااده و برخالف خواساات مردم عراق ،اهواز ناميده ميشااود (Chubin
).and Zabih, 1974:188
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خوزستان به عنوان کانون اقتصادی و نفتي ،داشتن بنادر( آبادان ،خرمشهر( با دسترسي به رود بهمنشير،
ماهشااهر ،امامخميني(ره)  ،و وجود رودهای کارون ،کرخه ،دز ،هنديجان ،جراحي ،مارون و اروند ،که
عموماً از پرآبترين رودهای ايران ه ستند ،و زمينهای ک شاورزی حا صلخيز آن ،از اهميت ژئوپليتيک
ب سيار بااليي برخوردار بود .ت صرف خوز ستان ،افزون بر حل تنگنای ژئوپليتيک عراق در د ستر سي به
خلي فارو ،مخازن و منابع ساارشااار نفت ايران را در اختيار عراق قرار مي داد .همين عوامل موجب
شدهاند که اين منطقه به واسطه موقعيت ژئوپليتيک خاص خود ،همواره مورد توجه حکومتهای داخلي،
منطقهای و فرا منطقهای قرار گيرد) .) Hosseini, 2009: 34عراق ميکوشاايد با القای آموزههای «پان
عربيسم» و جذب نواحي عربنشين موجبات جدايي خوزستان را فراهم کند؛ چنين اقدامي موجب شد تا
زمامداران عراق در اشغال عراق برای همراهي و کمک اقليت عرب استان اهميت ويژهای قائل شوند .به
عقيده آنان اين همراهي سبب مي شد تا اشغال خوزستان رنگ آزاد سازی به خود بگيرد .ازاينرو در گام
اول عراق سعي در تحريف تاريخ خوز ستان ميکرد-که در اين خ صوص به چاپ نق شههايي از ک شور
خود اقدام کرد که خوز ستان نيز به نام عرب ستان ،جزء آن بود) .) Rashidi, 2009: 24البته تاريخ جنگ
گواهي داد که مردم خوزستان طي جنگ هشت ساله ( ،)3963-3966به رغم تقاضای ياری صدام حسين
از آنان برای قيام عليه نيروهای ايراني و خاتمه دادن به آنچه در قاموو ملي گرايان عرب «اشااغال منطقه از
سوی ايرانيان» ناميده مي شود ،وفاداری خويش را به مليت ايراني شان به اثبات ر ساندند Mojthedzadeh,
). (2010: 209

نقشه  -3استان خوزستان [با نام عربستان] در نقشههای چاپ عراق
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تجزیه و تحلیل
کدهای ژئوپليتيک را دستور کار سياست خارجي يک کشور دانستهاند ،که آن کشور بر اساو ماهيت
اهدافش و وزن ژئوپليتيک خود کدهايش را تعريف و باز تعريف ميکند .بسته به وزن ژئوپليتيک و ژرفای
ژئوپليتيک کشورها ،آنها يکي دو يا هر سه حاالت؛ کدهای محلي ،منطقهای و جهاني را دارند ،به صورتي
که کشااوری با قدرت تأثيرگذاری جهاني نظير اياالتمتحده دارای توان و مانور زيادی در طراحي و مهمتر
از آن اجرای آن تمهيدات (نقشه ترسيمي) است دارای وضعيت سه سطحي از کدهای مذکور است .يکي
ديگر از ماهيت کدهای ژئوپليتيک در تعريف ،جنبه ذهنيبودن و د ستوریبودن آن ا ست؛ اين جنبه از اين
حيث مهم ا ست که ابزارهای ت صميمگيری سيا ست خارجي هر ک شوری و بر ا ساو ماهيت ت صميمات
مأخوذه از سوی فرد يا افرادی (ا شخاص نخبه ،رهبران کاريزما ،ديکتاتورها و ) ...متفاوت ا ست .در ک شور
دموکراتيک ،آرا ،دسااتورات و تصااميمات بر اساااو عقل و خرد جمعي گرفته ميشااوند ،در حالي که
کشورهايي با حکومت مطلقه يا ديکتاتوری چنين نيستند .اينگونه قابلارزيابي است که  -تصميمات وقت
حکومت بعثي نه بر اسااو ابزارهای واقعي عراق (وزن واقعي کدهای آن کشاور) ،بلکه بيشاتر بر اسااو
ذهنيات و آمال صدام و حزب بعث بودند .عراق وقت بهطورخاص ،فاقد انديشة سياسي الزم جهت گرد
آوردن ملت زير چتر فراگير حکومتش بود -لذا حکومت نه متعلق به همه مردم ،بلکه متعلق به حزب بعث
به تنهايي و برخي از نا سيونالي سمهای متع صب عرب بود ،لذا م شاهده شد که صدام در هنگامه حکومت
بعثي ،شااايعيان را به بهانه حمايت از ايران اخراج و سااارکوب کرد و در طول حيات حکومتش جمعيت
زيادی از کردها را به قتل رساند .صدام با ايران به جنگ منطقهای ميپرداخت ،حتي اگر بهانهای مثل قرارداد
الجزاير در کار نبود .شراير مطلوب پيش آمده ،نا شي از انقالب در ايران و انزوای م صر (به سبب کمد
ديويد) بهانه را برای تصااويرسااازی و برجسااتهسااازی صاادام از انقالب ايران مهيا ساااخت تا با حمايت
کشااورهای عربي شااکل خشااني از انقالب ايران را ترساايم نمايد .اين مطلوبيت ميتوانساات صاادام را به
آرزویهای باطنياش (کدهای ژئوپليتيک مورد پسااندش) در تصاارف اروند و ورود به خلي فارو (رفع
حصر در خشکي) ،تسلر و ضميمه کردن خوزستان (با حمايت اعراب خوزستان) ،هرچه بيشتر نزديک
سازد .بنابرين محا سبات صدام از شراير ايران (هرجمرج داخلي ،سقوط ارتش و ضعف قوای نظامي،
تحريمهای بينالمللي)؛ به سااببي که نه حاصاال خرد جمعي و برداشاات صااحيح از جغرافيا و شااراير
ژئوپليتيک ايران؛ بلکه روياهای حزب بعث ،صدام و پادشان عرب بود و هيچگاه به وقوع نپيوست؛ اينگونه
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ا ست که بردا شت و نگرش سطحي از شراير يک ک شور ميتواند چه عواقب خطرناکي را در بر دا شته
باشد.

شکل  -2تصورات و متغیرهای دخیل در شکلگیری تهاجم عراق علیه به ایران (نویسندگان)
نتیجهگیری
بسياری از ناظران معتقدند که تصميم صدام حسين برای حمله به ايران اشتباه محاسباتي شخصي وی
براسااو جاهطلبي و احسااو آسايب پذيری بود .شاايد بتوان گفت يکي از داليل ک فهميهای صادام،
نگرش آرمانگرايانه ،کوتهبينانه و تحريف شاادۀ او در خصااوص سااياساات منطقه و جهان بود .او به دليل
ماهيت ابزارهای تصاااميمگيریاش ،با واقعيتهای ساااياساااي بيگانه بود و بنابراين براسااااو آرمانها و
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جاهطلبيهای (پيش فرضهای ذهنياش) خود عمل ميکرد و در نهايت به سااامت محاسااابات غلر و
اشتباهات فاحش کشانده شد .صدام که از امضاء عهدنامه 3995الجزاير احساو خشم و حقارت ميکرد
در پي فر صتي ميگ شت تا آرمانهای بلند پروازنة خود را محقق سازد" .دانيل پيپس" تأکيد ميکند« :حتي
اگر عراق و ايران همگون و متجانس بودند ،حتي اگر عراق با مشااکل شاايعيان مواجه نبود ،موضااوع اروند
رود برای وقوع جنگ کافي بود» .سرانجام تحوالت محير سيا سي ايران ،يعني سقوط حکومت پهلوی و
وقوع انقالب اسالمي اين فرصت تاريخي را برای صدام فراهم ساخت تا بتواند با تصوير سازی از ماهيت
ايدئولوژيک بودن انقالب ايران ،حس ناساايوناليسااتي اعراب را برانگيزد و ائتالفي از کشااورهای عربي به
رهبری خود عليه ايران به راه بيندازد؛ لذا صدام ق ضيه جزاير سهگانه را پيش ک شيد و آنها را جزاير عربي
معرفي کرد که تو سر ايران غ صب شدند ،خوز ستان را عرب ستان خواند و اروند رود را رودخانهای عراقي
عنوان کرد .البته غير از موارد فوق ،معضل حقارت ژئوپلتيکي و خر نامناسب ساحلي در خلي فارو ،مانع
هميشااگي اين کشااور برای ايفای نقش کليدی در منطقه بوده و هماکنون نيز هساات -بهطوری که خر
محدود ساحلي عراق ،اين ک شور را در دسترسي به آبهای آزاد خلي فارو (يکي از کدهای اصلي تهاجم
صدام) عمالً با مشکالتي مواجه ساخته است .چرا که گسترش خر ساحلي و دسترسي مناسب به آبهای
ساااحلي خلي فارو تنها از طريق انضاامام خوزسااتان ايران به عراق و يا حداقل حاکميت انحصاااری اين
ک شور بر اروندرود امکان پذير بود .اينگونه ميتوان گفت که محدوديتهای ژئوپليتيک  ،همواره ک شورها
را در موقعيت سخت تصميمگيری قرار ميدهند که به ناچار يا تحت شرايطي خاص استراتژی جنگ طلبي
را ارجح ميدانند .محير تنگ ژئوپليتيک عراق نيز از چنين ويژگيهايي برخوردار بوده ا ست -تا جايي که
تصااورات و برداشاات غلر و بلند پروازنة صاادام ،از محير ژئوپليتيک همسااايگان (ايران و کويت) نهتنها
اهداف وی را محقق نکرد ،بلکه عراق را بيش از گذشته منزوی و آسيب پذير ساخت.
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