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 چکیده

 جغرافيايي مربوط به زيرساخت سياست خارجي -سياسي هایفرضپيشای از مجموعه، ژئوپليتيککد 

 و معموالً بررا دارد  فردیمنحصربهکدهای متعدد و  ،هر کشوری که ایگونهبه ؛نداهها معرفي کردکشور

 هدف اينکند. ميبرداری بهره هاآنو از و ماهيت اهدافش اين کدها را عملياتي  اساااو وزن ژئوپليتيک

شاييمقاله  ست.  از کدهای ژئوپليتيک رمزگ سخ به ايدر واقع عراق در تهاجم به ايران ا ن مقاله در پي پا

در اين نوشااتار کدهای .؟ کدامنددر تهاجم به ايران عراق  کدهای ژئوپليتيکمهمترين اساات که  ساالال

  ن هدفمبيّ که رار گرفته است،ق مورد بررسيصدام  دولت بعثي مفروض عراق بيشتر بر اساو ذهنيت

نامه خواهي صدام در عهدجنگ ايران و عراق را ناشي از زياده ،. اغلباست تهاجم عراق به ايران اصلي

 يگانه عامل نزاع نيست. وقوع انقالب ،اختالفات مرزی بر سر اروند رسدميالجزاير دانستند، ولي به نظر

ها انقالب ايران به کمک برخي از قدرت صدام تصوير دلخواهش را از تادر ايران شرايطي را پيش آورد 

راه سازد. را با خود هم هاآنانگيختن حس ناسيوناليسم اعراب ن بقبوالند. وی موفق شد تا با بربه ديگرا

ستيابي به اهدافي صدام د صلي  ستنظير:  -در حقيقت هدف ا  صرفتای، قدرت اول منطقه يابي بهد

 پليتيک ژئوغلبه بر تنگناهای اروند )از طريق تسااالر بر  اروفخوزساااتان و ورود به خلي منابع انرژی 

  پژوهش نيا. طرح هستندترسيمي و مورد نظر صدام قابل  ژئوپليتيک د که در حکم کدهای دنعراق( بو

 با وی اداسن وهيش به ازين مورد اطالعات. شوديم محسوبي ليتحل -يفيتوص روش، و تيماه اساو بر

 .است شدهی گردآور معتبری هاگزارش و مقاالت کتب، چون معتبر منابع به مراجعه

 ، ژئوپليتيک بازنمايي. ژئوپليتيک  هایکد ،عراق ،ايران :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

 به اندازه عمر بشر طوالني تنهانهجهان هستي جنگ است و عمر آن  ۀترين پديدپس از زندگي، قديمي

جنگ  ،«لقانون جنگ»وجود بگذارد، تحت عنوان  ةسال پيش از اينکه انسان پا به عرص هابلکه ميليون، است

ين کره زمين بين ساااکن قهيساال اختالفبين حيوانات را غير قابل انکار کرده اساات. به تعبيری، تا زماني که 

صلي جنگ جنگ ۀوجود دارد، تفکر جنگيدن و پديد صر ا شت. عن ست و  ،نيز وجود خواهد دا سان ا ان

ست که از آن  سيل ةمنزلبهاو صلحل ةآخرين و به  خويش ۀدااختالفات خود و يا قبوالندن و تحميل ار وف

خص، ا طوربهدانان سياسي اعم و جغرافي طوربهدانان کند. آنچه مسلم است جغرافيمي یبرداربهرهحريف 

ی از جنگ در هر دو مقياو محدود و نامحدود، توانند در پيدايش و يا جلوگيرمي ،هانتسااايژئوپلي ويژهبه

های مداران و سياستسياست ژئوپليتيک تفکرات . (Ezzati, 2007: 139-140باشند )داشته  ملثرینقش 

شکلها دولت ژئوپليتيک  سوای از دالدر  ار غير قابل انک ،يل و عوامل متعددی که وجود داردگيری جنگ 

و را د کيتيژئوپلخود، عملکرد  ژئوپليتيک های جديد در بحث "3فلينتکالين "دليل نيساات که اساات؛ بي

 و سپس وانمود کردن جز هدف اصلي و مورد نظر. ژئوپليتيک های نخست اعمال سياست -داندمرحله مي

ود ولي وانمود شور ميبر منابع نفتي به کشورهای خاورميانه حمله کنترل جاديابرای  متحدهاياالتبرای مثال 

اسااات کند که اين حمله برای دفاع از حقوق بشااار و توساااعه دموکراساااي در آن کشاااورها بوده مي

(Mojthedzadeh, 2013: 13). کشورها نه بر اساو چيزی که مدعي آن هستند، بلکه بر اساو  درواقع

همان  اصلو در  هاآنکه همان هدف اصلي  -شوندنظير جنگ مي ذهني خود مرتکب عملي کدهایپيش 

ها از طريق آن هسااتي خود را برای رفتاری که دولت ،. به عبارتيهاسااتآنمورد نظر  ژئوپليتيک کدهای 

هر کشااوری کدهای متعدد و  ؛شااود. در شاامارآن دولت ناميده مي ژئوپليتيک کنند، کد جهان توجيه مي

فش اين کدها را عملياتي و ماهيت اهدا ژئوپليتيک خود را دارد و معموالً بر اسااااو وزن  فردمنحصاااربه

قدرت انند: پردازد. وی از مواردی مبه تبيين کدهای ژئوپليتيک مي يهايفيلنت با ذکر مثال بارهنيدراکند. مي

(، ديپلماسااي، تحريم، تعريف و ساااخت يک دشاامن ويژه به عنوان کدهای MAD) ينيتضاامتخريبي 

 ۀه عنوان جوهرب« ژئوپليتيک بازنمايي»برد. در ادامه فيلنت با بيان ای نام ميمرساااوم و مقابله ژئوپليتيک 

ضرورت ايجاد هراو از رقيب نياز به ژئوپليتيک پنجمين کد  شروع جنگ و  شمن برای  ست د ، معتقد ا

شود و يم دهيکش ريتصوبه « شرور»يا « وحشي»بازنمايي( دارد. در اين صورت دشمنش به عنوان ) هيتوج

                                                           
1 Colin Flint 
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ستش نامعقول جلوه داده مي سي خود را نمي هاآن، به اين معني که شودسيا سيا دانند و ارزش موقعيت 

شکل  سيم  سلجام»تر ست که تنها راه کنترل «هاآن ختهيگ ست )جنگ  هاآن، بدين معني ا  :Flint, 2011ا

های ترغيبي، تشويقي، تنبيهي و ارعابي صدام حسين به شکل عنصر سياست -. در اين چارچوب(87-88

مورد نظر عراق جهت توجيه حمله به ايران قابل تبيين اسااات.  ژئوپليتيک بازنمايي در طراحي کدهای 

 تيک ژئوپليشااود، ولي کدهای رده مياق شااماختالف بر ساار اروند، عامل جنگ ايران و عر ظاهربه هرچند

سر  صدام برای توجيه جنگ فراتر از اختالف بر  بود. عراق در توجيه  (ريالجزا 3995اروند )قرارداد واقعي 

زد، موقعيت مناسااب هنگامي پيش آمد که وقوع انقالب در ايران هايي مياين عمل بايد دساات به بازنمايي

شورهاي از های جهاني و برخباعث تعارض در منافع مادی و معنوی ايران با قدرت سني ) یک شاهي  پاد

وير های جهاني تصای شد. وضعيت پيش آمده موقعيت مطلوبي بود تا صدام با کمک قدرتمذهب( منطقه

هايي، در سايه چنين تالشايران به کشورهای منطقه بقبوالند.  ش را از خطرات انقالب ايدئولوژيکدلخواه

ستا سم اعراب، خوز سيونالي ستانعراق جهت برانگيختن حس نا شده خواند و با عربي  ن را عرب صب  غ

ستار بازپس  گانهسه خواندن جزاير شده و گيریخوا ستي اعراب را برانگيخت آنها  سيونالي سات نا  .احسا
 ( از طريقفاروخلي ) ايدرعراق در دسترسي به  ژئوپليتيک تنگناهای واقعيت اين است بيش از هر دليلي، 

رب و القرای جهان عخوزسااتان(، تفکر امجنوب ) زيخنفتمناطق  دسااتيابي بهتساالر مطلق بر اروند رود، 

ل قاب( و دولت وقت عراق وی ژئوپليتيک کدهای صدام )ای بودن در حکم اهداف اصلي قدرت اول منطقه

صااور ت نتيجه چنين سااياساات و .برای رساايدن به اين اهداف صاادام از هير کاری کوتاهي نکرد اند.تبيين

ه ک طورآنای برای دولت وقت عراق و حزب بعث نداشااات و نتيجه ای بود کهثمرهجنگ بياشاااتباهي، 

 ا نکرد.( دست پيدترسيمي وی ژئوپليتيک کدهای نظرش )از اهداف مورد  کيريهکرد به صدام تصور مي

 نظری تمهیدات

رامون يک بينانه از فضای جغرافيايي پيتحليل واقعنيازمند درک ژئوپليتيک از سياست خارجي کشورها 

ست؛  سي، در مقياو عملکردی ا سيا ص ژئوپليتيک به جهتنيازاواحد  تواند مطالعاتي مي ةعنوان يک عر

 سازد. درک ژئوپليتيک های اساسي آن را مشخصراهبردهای سياست خارجي کشورها را تعيين و اولويت

جايگاه کشاااورها، حاوی تحول دائميحال برآمده از قدرت در عنوان شااااکلهالملل بهبه نظام بين نسااابت

هاست. هدف نهايي ژئوپليتيک از تشريح ساختار نظام روابر بصيرتي عميق برای سياست خارجي دولت

ست های جغرافيايي قدرت، ارائهبازيگران و چارچوب سيا ست که منابع قدرت برآيند اين ديد به  گذاران ا
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گيری سيستم ژئوپليتيک جهاني و روابر قدرت در سطح جهاني و ه بر شکلچه عناصری هستند و چگون

از  ييک. (Qalibaf & Por-Mousavi, 2008: 55) گذارندالمللي تأثيرميای و نيز مناسااابات بينمنطقه

شکل ده صر  شورینعنا ست خارجي هر ک سيا شور  ژئوپليتيک کدهای  در حکم اعمال قدرت، ده  آن ک

ست. از اين حيث  ستراتژيکبه عنوان پيش فرض ژئوپليتيک کد ا س های ا سيا شکل دهندۀ  صر و  ت عنا

د ک .نامندمي نيز آن کشااور« های تصااوری ذهنيبرنامه»را  کشااورها خارجي يک کشااور نساابت به ديگر

 ه به ارزيابيک -است يدستور کار عملياتي سياست خارجي يک کشور در ورای مرزهاي، درواقع ژئوپليتيک،

 .(Taylor, 1994: 330پردازد )ميهای جغرافيايي مکان

سبت ،ژئوپليتيک در کد   شور رفتار خود را ن  ةبسن  محابدين گونه که پ ؛کندجهان تعيين مي به يک ک

 گيرد:زير را در نظر مي

 پيمانان بالقوه و فعلي ما هستند؛کساني هم چه .3

 . چه کساني دشمن بالقوه و فعلي ما هستند؛1

 ای را ايجاد کنيم؛توانيم متحدين خود را حفظ، و متحدين بالقوهچگونه مي. 1

 توانيم با دشمنان فعلي و تهديدهای نو ظهور مقابله کنيم؛مي چگونه .4

 ,Taylor and Flint) يمکنجامعة خود و جامعه جهاني توجيه  برایچهار محاساابه باال را  چگونه .5

ه کنند برای رسيدن بمي کشور، مختص آن است و کشورها سعيکدهای ژئوپليتيک هر ؛ (62 :2000

دهند  را مورد هدف قرار هاآن و منافع و اهداف خود بر کدهای ژئوپليتيک ديگران تأثير گذاشاااته

(Hafeznia, 2011: 144). 

طني های ذهني و باکشورها نه بر اساو چيزی که مدعي آن هستند، بلکه بر اساو پيش فرض درواقع

 ژئوپليتيک و در اصل همان کدهای  هاآنکه همان هدف اصلي  -شوندنظير جنگ مي تکب عمليخود مر

نند، کها از طريق آن هسااتي خود را برای جهان توجيه ميرفتاری که دولت ،مورد نظر آنهاساات. به عبارتي

دارد  رد خود راشود. در شمار؛ هر کشوری کدهای متعدد و منحصر به فآن دولت ناميده مي ژئوپليتيک کد 

ا کند. در اين باره فيلنت باين کدها را عملياتي مي ،و ماهيت اهدافش ژئوپليتيکو معموالً بر اسااااو وزن 

ثال يک مي يهايذکر م کدهای ژئوپليت ند:به تبيين  مان   ينيتضااامقدرت تخريبي  پردازد. وی از مواردی 

(MAD) شمن ويژه به عنوان کدهای ساخت يک د سي، تحريم، تعريف و  س ژئوپليتيک ، ديپلما وم و مر

، ئوپليتيکژبه عنوان جوهرۀ پنجمين کد « ژئوپليتيک بازنمايي»برد. در ادامه فيلنت با بيان ای نام ميمقابله
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 زنمايي( دارد. دربا) يهتوجمعتقد است دشمن برای شروع جنگ و ضرورت ايجاد هراو از رقيب نياز به 

اده شود و سياستش نامعقول جلوه دکشيده ميبه تصوير« شرور»يا « وحشي»اين صورت دشمنش به عنوان 

سي خود را نمي هاآنشود، به اين معني که مي سيا شکل ارزش موقعيت  سيم  سيخته»دانند و تر   لجام گ

 درک" اعتقاد چه، به .(87Flint :2011 ,-88)است جنگ  هاآن، بدين معني است که تنها راه کنترل «هاآن

سرانهگستاخي خو عليه را خود داريم نياز خود، مشروع و صحيح هدايت برای: »... 3"گريگوری  قرار د 

 و ما امر لزوماً تحت جهان و ايمآورده در خود انحصار در را حقيقت« ما» که کنيم فرض گونه اين و دهيم

 (.Carter & McCormack, 2006)«ماست دستان در

 مفهومي در پوشااش باال پذيری انعطاف و توانمندی معنايي، ۀگسااتر قابليت دليل به بازنمايي، واژه 

 سااياسااي جغرافيای و ادبيات ژئوپليتيک در توجه قابل جايگاهي از ساارعت به ،ژئوپليتيک  هایتحليل

شمندان آراء در و برخوردار،  و تقابل هایصحنه تبيين و ژئوپليتيک  هایتحليل رقابت و ژئوپليتيک اندي

 است کساني جمله از فرانسوی ژئوپليتيسين ،"1ايوالکست" .برخوردار گشت ممتازی موقعيت از تعارض

سيار خود تحقيقات و مطالعات در را بازنمايي و لوژیايدئو نقش که سته ب ست. او در کتاب  نموده برج ا

 و نماياندن بازنمايي؛ يعني» دهد:مي شاارح گونهاين را مفهوم بازنمايي «ی ژئوپليتيکهاانديشااه عوامل و»

شان شه زيرا کردن، طراحي عبارتي، به قاطع، ایشيوه به دادن ن  رجوع هاسرزمين به ژئوپليتيک های اندي

شه» به يعني ،کنندمي صيت ، وتابل يک که گونههمان سازد،عيان مي را هابازنمايي که «هايينق  به را يشخ

 هایبازنمايي با را خود کندمي سعي ،شودمي ژئوپليتيک  موضوع درگير يک که ملتي هر .کشدمي تصوير

دليل  اين به د.ده آرايش شااده فاجعه به منجر که درگيری، هایريشااه بيان ۀنحو و هاآن روابر تاريخي،

  «اساات برخوردارالزم  غنای از و بوده مثمرثمر ژئوپليتيک  تحليل و تجزيه در بازنمايي واژه که اساات

(Lacoste & Giblin, 1999: 34). صويررفتار )اين  درواقع هان ( به صورت پيدا و پنژئوپليتيک سازی ت

ردم و ، با مها در مناسبات با کشورهاحکومت ويژهبههای سياسي از سوی بازيگران داشتدر راستای چشم

سي ،شهروندان خود سيا سبات احزاب و بازيگران  د گذاری بر افکار عمومي، ايجااجتماعي برای تأثير -منا

جايي قدرت و به چالش کشااانيدن يکديگر در افکار عمومي کشااورها ديده مقبوليت و کسااب آراء و جابه

 توليد، «ژئوپليتيک سااازی تصااوير»در فرايند  .(Hafeznia & Kaviani-Rad, 2014: 67-68)شااودمي

                                                           
1 Derek Gregory 

2 Yves Lacoste 
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اهميت  هاآنبه ذهن شهروندان و پذيرش  هاآنشده و به تعبير ديگر، تصاوير جعلي و القاء تصاوير معماری

 استفاده مختلف ابزار از منازعه طرف هر سياسي نيروهای ژئوپليتيک، منازعة هر در ؛ به عبارتياساسي دارد

ست جانب به حق که نمايند ثابت تا کنندمي ستند  محق و آنها صي سرزمينه صرف را خا  در يا کنند ت

 طوربه (Lacoste & Giblin: Ibid).دهند جلوه نامقبول را رقيب ادعای متقابالً و دارند نگاه خود سيطرۀ

سازی ) ييبازنماکلي امروزه  ، يکي از ابزارهای نيرومند ژئوپليتيکتحت عنوان يک کد  ژئوپليتيک( تصوير 

سياست خارجي دولتجهت معقول جلوه دادن کنش سايي کدهایها است. های  شنا  ژئوپليتيک به نظر، 

 اساات ضااروری کنند،عمل مي خارجي سااياساات هایکنش برای توجيهي و منطقي پايه عنوان به که

(O´Loughlin, 2004: 28).   

 روش تحقیق 

 اطالعات پژوهش به شيوه اسنادی شود.تحليلي محسوب مي -توصيفي ،روشاين پژوهش بر اساو ماهيت و 

ست.  شده ا ست  سلالو با مراجعه به منابع معتبر گردآوری  صلي پژوهش اين ا  يتيک ژئوپلدهای مهمترين ککه ا

مورد نظر صاادام )به  ژئوپليتيک مفروض پژوهش آن اساات که کدهای  .؟کدامنددر تهاجم به ايران عراق 

دليل تهاجم عراق و جزب بعث به ايران بود. کدهای فوق در برگيرنده  ينتربزرگمثابه برنامه ذهني وی( 

ای، دساتيابي به منابع انرژی خوزساتان، ورود به ساه هدف اصالي صادام؛ يعني کساب قدرت اول منطقه

 .باشندعراق( مي يک ژئوپليتغلبه بر تنگناهای اروند )از طريق تسلر بر  فاروخلي 

 های پژوهشیافته

 اختالفات مرزیبدیل / ایران و عراق نزاع گیریهای شکلزمینه

ی سياسي است. اهميت مرز در توجه در جغرافياموضوعات مورد تريناصليمرز و تغييرهای مرزی از 

س ست که مرز جدامطالعات ژئوپليتيک و جغرافيای  سي به اين دليل ا سي وکنندۀ قلمروی يا حاکميت  سيا

، در يش کشور استاز اينکه ترکيب سه پديدۀ سرزمين، ملت و حکومت که باعث پيدا جداها است؛ ملت

اختالفات  هایمللفهحال  از گذشته و .(Mojthedzadeh, 1993: 46-49)شودميدار چارچوب مرز معني

حاظ که مرز يک ارزش جغرافيايي از اين لاست.  بوده مرزی و ارضي، از بارزترين اختالفات ميان کشورها

، تيک ژئوپليهای آيند. خاصيت بحرانبه حساب مي ژئوپليتيک های های مرزی در زمره بحراناست، تنش

سبي  ست. اين بحران هاآنتداوم ن شدن ا سادگي قابل حل و برطرف  ستندها به   :Hafeznia, 2011)ني
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شتن سرزميني با مرزهای مشخص نميهير دولتي  .ی يک دولت استامرز ابزار پايه .(128 تواند بدون دا

شد. مفهوم مرزها برای اثبات حاکميت و روابر آن با دولت شته با شرفت دا ستپي ضروری ا . های ديگر 

 نظامي در جهان از جمله عواملي -بودن فضای امنيتي قطبي و حاکم های قدرت رقيب يا يک نظام تکنظام

اگر  .((Zarghani, 2007: 130فيف اختالفات مرزی ملثر باشااد تواند در تشااديد يا تخاساات که مي

شور  صلحلبه  دائم طوربهاختالف مرزی با توافق کامل دو ک  بينجامد، منجر به افزايش تعامالت مرزی وف

موقت و با رضايت نسبي طرفين يا يکي  صورتاما اگر اختالف مرزی به  ؛و شکوفايي منطقه خواهد شد

در افزايش تعامالت مرزی نقش چنداني  تنهانهاز دو کشور حل شود، مانند آتش زير خاکستر باقي مانده و 

سياسيهمين علت به  به ،نخواهد داشت متأثر خواهد  هاآن محض بروز اختالفات بين کشورها، مرزهای 

 .((Ezzati, 2007: 141 شد

( که ريشه در اختالفات 3995در اين راستا اختالفات مرزی ايران و عراق بر سر اروند )بر اساو قرارد 

صلي مرزی شت، ا ست. ايران و عثماني دا صدام بوده ا شروع جنگ افروزی   قراردادهایترين بهانه برای 

  تهرانکل (، پروت3649) روم( دوم ارز3611) ارزروم(، اول 3941)(، کردان 3119) زهاب(، 3555) آماسايه

اند که بين مرزی ( از جمله قراردهای3934) حدود( و کميسيون تحديد 3931مبول )ال(، پروتکل اس3931)

آباد، ( يا پيمان ساااعد3919) قراردادهايي نظير: قرارد ؛دو دولت ايران و عثماني منعقد شااادند. پس از آن

اند که بين ايران و (، الجزاير از جمله قراردادهايي3995) قرارداد( شااورای امنيت و ساارانجام 146) نامهعقط

قرارداد رفع اختالف مرزی با همسايه  31سال، حداقل 41تنها در فاصله  ايران کلي طوربهعراق بسته شدند. 

 وفصاالحل، ايران و عراق برای 146هامنپس از قطع .(Velayati, 1997: 80) )عراق( منعقد کرداشغربي

و  نامهنهايي برداشااته و اقداماتي صااورت دادند که حاصاال آن امضااای چند پيمامابين گاماختالفات في

های مرزی هايي از زمان به درگيرینامه بود. با وجود اين، اختالفات همچنان ادامه داشاات و در برههتفاهم

شد؛  شيده  سال ایگونهبهنيز ک برخوردهای خونيني بين نيروهای نظامي طرفين به 3151تا 3153هایکه در 

انجام  وگوهايياختالفات گفت وفصاالحلمذکور، طرفين برای  ةوقوع پيوساات. به دنبال صاادور قطعنام

دادند که نهايتاً در جريان تشااکيل کنفرانس اوپک در الجزيره، موقعيت مناساابي فراهم شااد تا بار ديگر، دو 

د که ه و صدام حسين انجام شاد قرارداد جديدی به تيرگي روابر پايان دهند. مذاکراتي بين شاکشور با انعق

براسااااو اين قرارداد، دو  . (Shahid-zadeh, 1999: 331) بودالجزاير  3995آن، انعقاد قرارداد  نتيجه

کشاااور توافق کردند مرزهای آبي خود را بر اسااااو خر تالوگ تعيين کنند و در مرزها نيز کنترل دقيق و 
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ای نامهترين و موثرترين توافقملثری به منظور رفع هر گونه نفوذ خرابکارانه داشااته باشااند. اين قرارداد مهم

شمکش، بين  55بود که پس از قريب به  شد. مفاد اعالميه و معاهده الجزاير به سال ک ايران و عراق منعقد 

 شرح زير بود:

ن يتعي 3934و صورت جلسات 3931طرفين مرزهای زميني خود را براساو پروتکل اسالمبول -3

 ؛کنندمي

 ؛تعيين خواهند کرد های آبي خود را بر اساو خر تالوگدو کشور مرز -1 

شوند بر مرزهای خود کنترل دقيق و ملثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ طرفين متعهد مي -1 

 ؛خرابکارانه، اعمال کنند

مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذيری برای يک راه حل کلي بوده، در نتيجه نقض هر يک از مفاد  -4 

 (Mansouri Larijani, 2003: 19).فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است

 3995) مرزی هپس از صدور اين اعالميه طي نشستي در سطح وزيران امورخارجه دو کشور، عهدنام

 :شدهای زير امضاء با پروتکل (الجزاير قرارداد

 ؛گذاری مجدد مرز زميني بين ايران و عراقپروتکل راجع به عالمت -3

 ؛عراق های بين ايران وپروتکل راجع به تعيين مرز رودخانه  -1

 ؛پروتکل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق  -1

 ؛های مرزیپروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه -4

 ؛پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتيراني  -5

 ؛پروتکل راجع به تعليف احشام -1

 ؛پروتکل راجع به کالنتران مرزی -9

ژوئن  31مارو تا  35ه ايران، عراق و الجزاير از تاريخ برای اجرای اعالميه الجزاير، وزرای امور خارج

اما صااادام ، به ترتيب در تهران، بغداد، الجزيره و بغداد گرد هم آمدند و همه مفاد آن را نيز پذيرفتند. 3995

الجزاير همواره اين قرارداد را موجب حقارت  3995عهدنامه  ۀکنند ءحسااين به عنوان طرف عراقي امضااا

 الجزاير را 3995امضای قرارداد  وی شخصاً (Jafari-Waldeni, 1991: 531).کردخود و عراق تلقي مي

ست. ازدليل کاهش ميزان محبوبيتش در نزد مردم عراق مي سبي ايندان صت منا رو، در پي آن بود تا در فر

ن کند و در آن زمان، انقراض حکومت پهلوی و پيروزی انقالب اسالمي فرصت الزم را اين مسئله را جبرا
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که در  مات دولت ايران،  قدا يک از ا به هير  برای وی فراهم آورد. پس از پيروزی انقالب دولت عراق 

سائل کنترل مرزها انجام مي 3995چوب قرارداد چار ت ميشد، اهالجزاير و برای تعيين دقيق مرزها و نيز م

ران، سازی تهاجم به ايرو برای زمينهيناگذاشت. ازداد و معموالً مکاتبات مقامات ايراني را بي پاسخ مينمي

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 

سلال ببرد و دولت ايران را به تجدي 3995 ستا، الجزاير را زير  طيف ل"د نظر در قرارداد وادار کند. در اين را

سم صاحبه، "جا ستقبل مجله»ای با وزير اطالعات وقت عراق، طي م ست تجديد«الم ر نظر د، از ايران خوا

بپذيرد. وی  ،کردند ءميالدی امضا 3995حسين و شاه سابق ايران، آن را در سالقرارداد الجزاير را که صدام

العرب آميز اسااات؛ زيرا ما ايمان قطعي داريم که شااارمزبور برای عراق اجحاف دقراردا»توضااايح داد: 

، 3159ماه سالشهريور 11سرانجام در تاريخ .(Darvish & et.al, 1999: 138) « ای عراقي استرودخانه

های تلويزيوني پاره کرد و در همان روز، طي الجزاير را در مقابل دوربين 3995 صااادام طي نطقي قرارداد

شد،  سليم  سوی وزارت خارجه عراق به کاردار ايران در بغداد ت شتي که از  يک جانبه قرارداد  طوربهياددا

قطعي  وفصااالحل هيچگاهقرارداد الجزاير  شاااد کهگونه آن ) (Yekta,.1997: 34 کردالجزاير را لغو 

 .نداشتاختالفات ايران و عراق را در پي

 نظر حی و اجرای کدهای ژئوپلیتیک مورداولین قدم در طرا ،یک دشمن ساخت

 گجن گريدی هاعرصه تحوالت به توجه با و زمان نديفرآ در جنگ در ريدرگی هادهيا و ميواقع مفاهدر

  و عرب و يسن و عهيش جنگ به عراق و رانيا جنگ ليتبدی برا عراق ميتصم خاص طوربه. کنديم رييتغ

  با کرديمي سع عراق رژيم (Nayebi, 2001: 38) .بود جنگی ادهيا وي مفهوم گسترش ازی انمونه عجم

ي بخش رتوس که تندروانه اقدمات و مواضعي برخ کردن برجسته و رانيا انقالب به کاليرادي بخش تيهو

سالمی جمهور گرفت،يم انجام رانيا تيحاکم از شان منطقه در آرامش و ثبات ۀزنند برهم راي ا   و دهد ن

 رانيا انقالب بود معتقد اردن شاه ،"نيحس ملک" نمونهی برا. کند کيتحر آن با مقابله به را عرب رهبران

سارت توانديم شونت و کند نابود را عرب هایرژيم و آورد بار به منطقهی براي فراواني مالی هاخ   و خ

تعبيری هر گفتماني به منظور هويت يافتن، ناچار به  ((Nayebi: Ibid بزند دامن جا همه در راي آرامنا

ی برا عراق شود که دولتمشاهده مي لذا (Soltani, 2008: 110).کندشروع به توليد دشمن برای خود مي

صرف همچوني عيوقايي نمابزرگ به د،يجد ريشرا نيا ازی برداربهره سجدالحرام ت  شورش مکه، در م
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 نتصبم با و پرداخت منطقهی کشورهای هايناآرام گريد و تيکوی هایگذاربمب عربستان، شرق انيعيش

ش ايران، به هاآن کردن سيسی هاروش از را فاروخلي  عربی هادولت تا ديکو   به .کند مناکيب رانياي ا

سموم غاتيتبل دنبال شورها سران منطقه، در تنش شيافزا و رانيا هيعل عراق م شتها شيبي عربی ک  ز گذ

 پناه در تا ندشد متوسل عراقي نظام قدرت به ناچار به و شدند آني ثباتيب و منطقه عيسر راتييتغ نگران

 .کنندی ريجلوگي اسالم انقالب نفوذ از آن،

 انقالب، زا برآمده حکومتي سرنگون اي و ريتحق ف،يتضع و رانيا به حمله با بود صدددر احتماالً صدام

ضع را خطر منبع هم شمن کي متوجه را عراق مردم هم و کند نابود اي فيت  ,Hosseini) کندي خارج د

ی هاشجنب نکهيا کما. شديمي تلقی جد اريبس صدامی برا انيعيش نهضت خطر که راچ (؛(64-65 :2009

سيس سالم انقالبی الگو ريتأث تحت عراق انيعيشي ا ضه عيسري ليخ ران،ياي ا  از بعد عهجم در را انتفا

 ,Nayebi). کردند آغاز صادر اهلل تيآی رهبر تحت 3159 بهمن در تهران به امام حضارت بازگشات

2001: 132) 
های منطقه را به چالش کشيد. لذا تحميل جنگ از طرف عراق به انقالب ايران تمامي دولت ،از نظر رهبران عرب

 همکاری شاااورای مالي هایکمک عظيم حجمايران مورد حمايت تمامي کشاااورهای منطقه قرار گرفت. 

شود. مي زده تخمين دالر ميليارد 45 تا 15 حدود بالعوض هایکمک و وام از اعم عراق، به فاروخلي 

شد که  شورای همکاری تبايد ياد آور  ساو  ،فاروخلي شکيل  ستي بود که غرب به ويژه امريکا بر ا سيا

شديد احساو نزمينه سالمي و تجاوز  گراني برای حکام منطقه از ناحيههای موجود در منطقه و ت انقالب ا

  (Hafeznia, 2005: 70) شوروی، مطرح کرده بود

 هب ايران با جنگ» بر مبني عراقي هایمقام اظهارات و کويت و عراق ميان اختالف بروز از پس بعدها

  دروغ يک عنوان به را عراق ادعای مصاار، دفاع وزير و جمهور رئيس اساابق معاون ،"ابوغزاله" ،«تنهايي

 «کردند. کمک عراق به دالر ميليارد  13از بيش عربساااتان و کويت تنها»: گفت و کرد تعبير بزرگ

(Farhang, 1985: 26)  عراق و ايران، به دليل سفر به اسرائيل  که از نظر هر دو کشورکشوری نظير مصر

خائن به سااادات توساار انور 3999و پيمان صاالح در  3996و امضااای قرارداد کمد ديويد در  3999در 

سترش دامنآرمان شد، بعداً به تبع احساو خطر از گ سالم قلمداد  ی هامبارزات و فعاليت ةهای اعراب و ا

سياست خارجي خود قرار داده بود  هایاولويتبنيادگرايان اسالمي که ايران انقالبي حمايت از آن را جزو 

بيش از يک دهه  (Hosseini, 2002: 60).د ايراني شدضو همچنين دستيابي به منافع اقتصادی وارد جبهه 

ها هزار سرباز مصری در کنار بعثي 36»جمهور مصر، اعتراف کرد: رئيس ،"مبارک حسني" ؛از پايان جنگ
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فروند تانک  153همانندمصاار همچنين قطعات يدکي و تسااليحات ديگری  «  جنگيدند.در مقابل ايران مي

را در اختيار عراق قرار داد. در طول  «16 -ايلوشاااين»افکن و هواپيماهای بمب« 31 -يوتي»و « 55-تي»

 (Fili-Roudbari, 1996: 62).کردند ميليارد دالر سااالح از مصاار خريداری 1ها در حدودجنگ، عراقي

سطين سازمان آزادی بخش فل کمکي  گونههيرساف( به رهبری عرفات، که رهبران انقالبي ايران از ) حتي 

سرائيل دريغ نورزيده بودند، به محض آغاز جنگ جانب طرف عراقي را گرفت.  عداً در ببه آن در مبارزه با ا

شروی شپي پي شراير تا جايي پيش رفت که تنها ک عني ي -ور عرب حامي ايرانهای ايران در خاک عراق، 

ه ايران عليه کشورهای حاشي تواند تصرف بصره را قبول کند و در صورت تعرضاعالم نمود نمي ،سوريه

 (Ul-Samarrai, 2001: 138-139).، در کنار اعراب قرار خواهد گرفتفاروخلي جنوبي 

 دشمنبازنمایی ساخت و پس از  ی ژئوپلیتیککدها عملیاتی کردن

 ستيزه سران» کند:معرفي مي« ژئوپليتيک خانه ادزرّ» در موجود ملثر سالح را بازنمايي ،"الکوستايو"

 هایبازنمايي از خويش، راهبرد ترسايم برای يا سارزمين يک بر خود حقوق و ادعاها توجيه برای جو،

صي ستدالل و گيرندمي بهره جمعي و شخ  ژئوپليتيک  هایزرادخانه در )که گوناگون توجيهات و هاا

 ها و پيش طراحيگيری. همه اين وام(Lacoste & Giblin, 1999: 35) «برندمي پناه( اسااات موجود

ست که بتوان ) مفاهيم شمن( مورد نظر از زرادخانه ژئوپليتيک، به اين خاطر ا نظير بازنمايي و معرفي يک د

صلي؛ که همان برنامه صود ا صوير به مق سر) ذهنيهای ت ستای  به  سامان دادنوکدهای ژئوپليتيک( در را

 .نائل آمد است، سياست خارجي دلخواه

ای با وجود انقالب در ايران و انزوای مصاار به ساابب امضاااء کمد کسااب جايگاه برتر منطقه اجماالً،

اسااتان  و  الحاق فاروخلي با تصاارف اروند جهت دسااترسااي به  ژئوپليتيک های ديويد؛ غلبه بر چالش

 جمتهادر  ،مورد بحث (و رژيم بعث برنامه تصويری و ذهني صدام) ژئوپليتيک خيز خوزستان سه کد نفت

 به ايران بوده است.

 یامنطقه برتر گاهیجا کسب

مشخصاً با وقوع انقالب در ايران که گمان ضعف و اضمحالل حکومت را نيز  بيش از اين نزد صدام  

از اين . و بودربالقوه  برای صاادام جهت فائق آمدن بر مشااکالت پيش ژئوپليتيک کرد، يک کد تقويت مي

راق ع عملکردبود. همچنين که « دشمن بالقوه و فعلي»مصداق  انقالب ايدئولوژيک در ايران وقوع ، جهت

قابل تعريف  سطحي دو ژئوپليتيک رژيم اسبق شاهنشاهي( به مثابه يک کد ) منطقهژاندارم  جانشينيبرای 
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در اين که  چرا؛ بود تثبيت حکومت بعثي صدام بود که اهداف اصلي آن ملي اول اين کد، سطح سطح .بود

 قدرت به نشد ليتبدی برا الزم ژئوپليتيک وزن ي نظام وی اقتصاد ،يتيجمع گوناگون ابعاد از دوره عراق

ی کشورها ةهم از مصر جز به زمان آن در عراقي ونيليم 34حدود تيجمع. برخوردار بود ایمنطقه در برتر

  در نفت بشکه ونيليم 5/1صادرات با جنگ آغاز از قبل عراق ن،يا از ريغ. بود بيشتر نفت کنندۀ صادري عرب

  گر،يدی سو از. کرديم کسب قيطر نيا از دالر ارديليم 11ساالنه و بود اوپک مهم کنندۀ ديتول نيدوم روز

شور عراق در را خود گاهيجا صدام شت ارتش بری ديشد کنترل بود، کرده تيتثب ک ستيس و دا ی هاا

ی صاداقت توسعة غير از اين. شديم اجرا او قدرت حفظ جهت در زيني بعث ستياليسوس حکومتي داخل

 والدف وي ميپتروش عيصنا جاديا وی کشاورزی نوساز ساز، و ساختی هاطرحی اجرا عيتسر سبب زين

صدد نيهمچن صدام. بود دهيگرد س با بود در سيس نفوذ بر ،يمل مجلسي عني يپارلمان نهاد کي سيتأ ي ا

.  ام و عراق بودصد  ایحفظ برتری منطقه حمله به ايران،توجيه  کد ژئوپليتيکاين سطح دوم د. يفزايب خود

ويت روی ای با ايران و کطقهمنطقه تثبيت کند به جنگ من را درعراق برای اينکه بتواند جايگاه خود منتها 

 Taylor and)«  توانيم با دشاامنان فعلي و تهديدهای نو ظهور مقابله کنيمچگونه مي»و  مصااداق  آورد

Flint, 2000: 62)  .شت شکار به اجرا گذا ستند باور نيا بر عموماًي غرب نيمحققرا آ  انقالب وقوع که ه

  نيبد .(Doroudian, 1996: 65) است داشته جنگ وقوع در را ريتأث نيشتريب آن  ينتا و آثار وي اسالم

 عربستان و رانيا ستون دو بر که کايآمری استراتژی بنا شاه، سقوط وي اسالم انقالبی روزيپ با کهي معن

 رانياي شاااهنشاااه ميرژ . ) (Ledes & Louis, 1983: 301 ريخت فرو بود، شاادهی زيريپی سااعود

 کشور نيا تا آمد فراهم عراقی براي مناسب فرصت لذا بود، رفته نيب از عراق هژمون بيرق و شده سرنگون

 Law Office of Ministry of Foreign) نمايد آغاز را ساااختي جنگ ش،يخو منافع جهت در

Affairs, 1982: 78)شيعي ايران، هژمون خود ؛ ضمن دفع خطر احتمالي از ناحيه انقالب  در منطقه   را تا 

ساو، نيا بر به خوبي تثبيت کند.  منطقه در ديجد قدرت  کي را عراق 3999 سال در "تيرا ايکلود" ا

 قدرت قطعاً 3963ةده در عراق» :که گرفت جهينت نيچن 3963 سال لياوا در"کوآندت اميليو" و خواند

 .(Wright, 1980: 319)« بود خواهد[ فارو] يخل ةمنطق برتر

 ی حداکثر تیحما کسبکارآمد جهت ژئوپلیتیک کد  ؛ یکعربی سمیونالیناس

را به آن  رفتة ملتيي از دست تواند حيات ملنيرو در جامعة انساني است که مي ترينمهمناسيوناليسم، 

جه که در بحث جغرافيای سياسي مورد تو رو، از آنای سياسي استگرداند. اگرچه ناسيوناليسم فلسفهباز
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ه شاود. ديويد نايت در اين زمينه گفتگيرد زمينة جغرافيايي دارد که ايدئولوژی حکومت شامرده ميقرار مي

  .(Knight, 1982: 514)«است های سياسيجنبشترين جنبش از ناسيوناليسم، جغرافيايي»: است که

  وجود الزم قدرت اگر و استی جار حال در گذشته ازي اعظم بخش که است معتقد "ديسع ادوارد"

  چهی ور بر هادولت که شوديم مشخص کمدست نوشت، را خيتار آن بری اتکا با بتوان که باشد داشته

سترشي احزاب چه اند،کرده اتخاذ رايي هاروش و هایدئولوژيا چه اند،کردهی گذارهيسرمای ماد منافع  گ

سليي هاگروه چه افته،ي ست گونهنيا (Said, 1988) اندخورده شکست اي اندشده نيگزيجا و ميت  که ا

. داشتند نهيريدي دشمن هافارو و اعراب که کنديم استدالل نيچن کننده قانعي حيتوض در "تيبول چاردير"

سم با هايرانيا ازي عراق منابع ستان انيرانيا و کردنديم ادي پرست نژاد وي رانيا دشمن رينظيي رمزها ا  از با

سان اعراب بودند معتقد شيپ سال هزاران ستند سوسمارخور و پابرهنه تمدن،يبيي هاان   با تا بودي کاف. ه

 افروخته جنگ آتش -دارندي قومي چشمهم و رقابت دري طوالنی اسابقه که -موارد نيا ازي کي به توسل

ی برا يمناسب ةبهان ؛هستندي پارس نژاد از و مذهب عهيش انيرانيا که قتيحقاين (Bulliet, 1983:71). شود

 .آورد فراهم رنگارنگی نمادهاي طراح وي جنگ ديشد غاتيتبل

ي عيشی هادهيا جنگ به باشدي نيسرزم فتح وي نظام شيگشا فکر به نکهيا از قبل نيحس صدام اجماالً 

  هم و کند تيتثب منطقهی هاملت تيهو در راي عرب کاليرادی هادهيا هم تا آمد رانيا مردمي انقالب ااااا

 ,Masoudi) بخشد ميتحکي خارج وي داخلي عيش دشمنان با مقابله در را خود ميرژ تيهو و تيموجود

گيری ه به کاراز توجي سلالين ايجاد حربة ناسيوناليسم از سوی رژيم بعثي در راستای اين ابنابر. (15 :2009

«  اد کنيمای را ايجتوانيم متحدين خود را حفظ، و متحدين بالقوهچگونه مي»اساات که:  ژئوپليتيک کدهای 

(Taylor & Flint, 2000: 62) .عربی کشورها هراو و وحشت به تا کرديم تالش عراق  از اين منظر 

  عنوانهب کشورها نياي ناتوان و ضعف از استفاده با و زند دامن رانياي اسالم انقالب صدور از فاروخلي 

ش» و« عرب ملل سپر» ست به را هاآنی رهبر« عرب جهان ريشم   با مبارزه کانون در را خود و رديگ د

 .دهد قراري اسالم انقالب

ست بهی برا صدام  شورها تيحما هاييد با حربهيبا گاهيجا نيا حفظ و آوردن د  و فاروخلي ی ک

  ختالفا کي به آن ليتبد و  غيتبل و گانه سه ريجزا موضوعآورد. را به دست مي منطقهی کشورها ريسا

 بر یمستند گواه بعث حکومتی سو از آن استردادی تقاضا خصوص به و عراقی سو ازي رانيا -يعرب
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ي مبنيي ادعاها که نگذشتي زمان ريد بعث، حکومت آمدن کاری رو با چارچوب، نيا در . مدعاست نيا

 . شد مطرح صدام و بعث ميرژی سو از گانهسه ريجزا استرداد بر

   :گفت نيچن عرب جهانيمدع رهبر عنوان به صدام 3963ژوئن/ 3159 رماهيت اواخر در ب،يترت نيبد

.  ميدار را است شده اشغال شاه توسر که فاروخلي  در واقع رهيجز سه استردادی براي نظاميي توانا نکيا»
  پسی رابی اقتصاد وي نظام نظر از را خود وستهيپ و مياننشسته ساکت هرگز رهيجز سه نيا اشغال زمان از

 -فاروخلي  ۀحوز عربی کشورهای همکار جلبی برا عراق ،درواقع «.مياکرده آماده ريجزا نيا گرفتن

 نيا از را خودی روهاين ترعيسر هرچه تا خواست رانيا دولت از ران،يای هااستيس کردن محکوم ضمن

  بود تالش در عراق دولت رسديم نظر به .(Darvish & et.al, 1999: 138) کند خارج سه گانه ريجزا

  به ار عربي کشورهای مالي هایکمک و دينما مطرح رانيا هيعل ،يعرب ةجبه مقدم خر را خود وسيله بدين

 .دارد نگه خود کنار در را هاآن زين سياسي نظر از و نمايد جذب خود
 

 
 گانه سه ریجزایی ایجغزاف تیموقع -1نقشه 

 مورد نظر صدام ژئوپلیتیک کد  ترینحیاتی ؛ژئوپلیتیک غلبه بر تنگناهای 

 موقعيت به اغلب المللي،بين امور در کشاااور هر فعاليت و حدود که گفت توانمي کليطوربه

شور آن و ارتباط جغرافيايي سايگان با ک شورهای از اعم – خود هم  همچنين و – ضعيف و قدرتمند ک

 و کشااورها بين روابر مطالعه در ديگر عبارت به دارد؛ بسااتگي جهاني های بزرگدولت با مناسااباتش

ست   دارد قرار هاآن جغرافيايي هایموقعيت به خاص روش و راه يک پيش گرفتن هادولت خارجي سيا

Ezzati, 2002: 79-80) (. ست خارجي  درواقع سيا و عوامل جغرافيايي ارتباط وجود دارد.  هادولتبين 

عراق موقعيت جغرافيايي عراق از آغاز تأسيس اين کشور نقش مهمي در سياست خارجي آن داشته است. 
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شورای عالي جامة ملل ) صميمات  صنعي بودنش که محصول ت سطة ت شه3913به وا سان ريمو م( در  ر 

دسترسي محدودی به دريا دارد و يکي از اهداف آن برطرف  ((Mir Haider & et.al, 2013: 119است 

ست.  ژئوپليتيک کردن اين تنگنای  سي طوربها سيا ضوع بر رفتار  شور نظامي اي -طبيعي اين مو  يرتأثن ک

گذاشااته و بازدارنده جدی بازيگری آن در اين منطقه ژئوپليتيک بوده و چاره جويي برای تنگنای ناشااي از 

 ,Hafeznia).کمبود فضااای آبي و ساااحلي را به صااورت هدفي آرماني برای آن کشااور درآورده اساات

2005: 257)  
 

 
پیشرو در ایجاد قدرت هژمون در طی ترین بخش دسترسی به دریا و تجارت دریایی به عنوان مهم  -1شکل 

 تاریخ
Source: Tlys & et.al, 2004: 186 

 

ورد کدهای ژئوپليتيک اصلي و م اق در دسترسي به آب گرم، در شمارعر ژئوپليتيک تنگاهای  درواقع

ارزشمند از دو حيث برای عراق حائز اهميت بود؛ اول  ژئوپليتيک نظر صدام در حمله به ايران بود. اين کد 

ي از به اين رودخانه حياتي داشت؛ سپس دسترس ژئوپليتيک تسلر مطلق بر اروند که عراق احساو تعلق 

 .فاروخلي اين طريق به سواحل 
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  فارسخلیجدر دسترسی به  موقعیت دریایی عراق -1

 های آزاد و استفاده از مزايای متعدد اقتصادی، سياسي، نظامي آن همواره در طي تاريخدسترسي به آب

شورها به قدرتترين عوامل و زمينهيکي از مهم هژمون در نظام جهاني بوده  های برتر وهای قدرت ملي ک

ست شورهايي (Zarghani, 2009: 125).ا به غير تعداد اندکي )اند که از مزيت دريا بي بهرهاز اين منظر ک

جغرافيايي، عراق موقعيت نامطلوبي از نظر اند. ای و فقيری، اغلب کشورهای حاشيه( از کشورهای اروپايي

تا با طرح هالل خصيب و ايجاد عراق  کرديمدا تالش رد. به همين دليل اين کشور در ابتدر خلي  فارو دا

گرديد.  روفاخلي توفيق در اين مورد معطوف به عدم بزرگ به دريای مديترانه دسااترسااي پيدا کند. اما با 

 ليتيک،ژئوپو يا رفع تنگناهای  فاروخلي رافيايي خود در به وضاااعيت جغ نعراق برای بهبود بخشااايد

 ,Jafari-Waldeni).هايي از آن به خاک خود بوده اساااتهمواره خواساااتار الحاق کامل کويت يا بخش

کيلومتر اسااات که از تمام  55کلي طول ساااواحل اين کشاااور در اين منطقه حدود  طوربه (45 :2010

ستثنای البته، به ا -کشورهای حاشيهِ خلي  فارو کمتر است، همچنين، سواحل عراق، به دليل عمق کمشان 

راق رسي عالقصر امکان دستبرای ايجاد بندر مناسب نيستند و تنها از طريق دو بندر بصره و ام -خورعبداهلل 

کيلومتری از خلي  فارو  313 يد يادآور شد بندر بصره با فاصلهفارو ممکن است، ضمن آنکه بابه خلي 

القصر نيز در کنار خوری پر جزر و مد قرار واقع شده و از طريق اروندرود به اين دريا متصل است، بندر ام

 (Yekta, 1979: 80).گرفته و با جزاير وربه و بوبيان کويت احاطه شده است
 

 
 فارسخلیجی آبها بهی دسترس معضل و عراقی باتالق و محدود سواحل -2نقشه



 61                            ... ايران به تهاجم در عراق ژئوپليتيکي کدهای رمزگشايي                   سال اول          

سترده به آهم سان و گ سي آ ستر ضای حياتي و آرمان باکنون نيز، د های آزاد خلي  فارو، در مقام ف

اده است. دويژه ايدئولوژيک اين کشور عمل کرده و به رفتار سياسي عراق جهت و معنا های سياسي بهنظام

فارو که به همکاری و تفاهم ايران، اين وضعيت باعث شده تحديد حدود مرزهای دريايي در شمال خلي 

ای حل ای برای انگيزهعراق و کويت نياز دارد هرگز عملي نشود؛ زيرا عراق به دليل وضعيت نامساعد کرانه

سئله ندارد و منافع خود را در عدم حل صل آن ارزيابي ميوم ستاويزی برای کف ضعيتي که همچنان د ند. و

  .(Karimipour, 2000: 141) های آينده خواهد بودتنش و مشاجرات در سال

 رودبه اروند ژئوپلیتیک احساس تعلق  عراق و -2

فضاااايي و جغرافيايي مفروض در ماورای مرزها که به  یهامکملعبارت اسااات از  ژئوپليتيک تعلق  

ستکمين کننده نيازها و وردار بوده و به لحاظ کارکردی تأاز تجانس برخ فيزيکي() یساختارلحاظ   هایيا

شور محسوب مي شکبه نوعي زي ژئوپليتيک شود. تعلق يک ک شورها را ت يل ر بنای عاليق و منافع ملي ک

ست که  دهديم صتمام يا بخشي از با و ناظر بر مواردی ه صهخ شور تجانس و  هایي ساني ک طبيعي و ان

سي، همگوني سيا شور در ابعاد مختلف  ستند که تأمين کننده احتياجات ک صادی، اقت دارند و يا مواردی ه

ارتباطي، فرهنگي، اجتماعي، ديني، علمي، تکنولوژی، نظامي، امنيتي، حيثيتي و يا زيسااات محيطي  تجاری،

شنديم شورها به  با ستگي و عالقه دارند هاآنو ک آبراه اروندرود اهميت  .((Hafeznia, 2011: 120 دلب

ستراتژيک شور عراق تا انعقاد قرارداد  ا شکيل ک شمکشي که پس از ت شت و ک سيار زيادی برای عراق دا ب

شت، گواهي بر تعلق  الجزاير بين ايران و عراق وجود 3995 ست. ژئوپليتيک دا ر ه شديد عراق بر اروند ا

ساویچند قوانين بين شور بر اروند را م ست، اما عراق مدعي مالکيت کامل بر مي الملل حاکميت دو ک دان

دانساات که اين ادعا نه تمامي رودخانه بود و مرز دو کشااور را ساااحل ايران و نه در امتداد خر تالوگ مي

د آيهای داخلي عراق به شمار ميبمبنای حقوقي دارد و نه عملي است؛ زيرا با اين فرض، اروندرود جزء آ

ايران برای کشتيراني، ماهيگيری و برداشت آب از اين رودخانه بايد با اجازه و که در اين حالت حق استفاده 

 3133رودخانه در طول مرز مشاااترک  31نزديک به  .تصاااويب عراق و پرداخت عوارض انجام شاااود

خر منصااف به عنوان مرز  هاآنکيلومتری ايران و عراق حالت رودخانه مشااترک مرزی دارند که در همه 

 .((Kaviani-Rad, 2010: 85-86 ده استمشترک پذيرفته ش

و اين  اساااتثناء غيرقانوني را برای الملل سااار باز زده بود در هر صاااورت عراق از تابعيت قانون بين

ستاروندرود قائل بوده  سئله ، ا صلي اين م مانور عراق در خلي  فارو از حوزه زياد هایيتمحدوددليل ا
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د رود راه ارونها، تسااالر غير قانوني  بر آبتنها راه جبران اين محدوديتمنتها بود.  نظر نظامي و بازرگاني

 ندارد ایرودخانه از آنجايي است که عراق هير  اروند رود برای عراق بود. غير از اين اهميت صد چندان

 ترکيه و ايران از شوند،مي عراق وارد که ييهارودخانه. باشد گرفته سرچشمه کشور آن خاک داخل از که

شمه صلي دجله رودهای ترکيه خاک از گيرند.مي سرچ شمه و دو رودخانه ا سرچ  وارد و گرفته فرات 

نظير:   (3-به شاارح حدول) ييهاو از خاک  ايران رودخانه .((Ezzati, 2002: 25 شااونديم عراق خاک

شاخهچای، بانهآوارچای، الوين شيخان که  صلي زاب کوچکچای، همچنين رودهای چومان و  اند؛ های ا

شير، ليله، زمکان، آبهای خانهسو و رودنيز قزل سان، الوند، قورهشم شک، هوا پور، ديره، تنگاب، چم زر

چم، گاوی، چنگوله، ميمه و نجانسرخ، کآب، گدارخوش، چمشيخ، سده، تلخحسن، کنگاگوش، کانيامام

 .((Nami & Mohammad Poor, 2008: 334شوند دويرج، به خاک عراق وارد مي
 

 های مرزی ایران و عراقهای برخی از رودخانهویژگی -1جدول 
مرز مشترک ایران و عراق 

 (کیلومتر)

درازا در ایران نام 

 (کیلومتر)
 ردیف نام رودخانه موقعیت جغرافیایی

 3 زاب کوچک آذربايجان غربي 355 45

 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

Jafari Walden, 2009: 66Source: 
 

با اين حال از گذشته دسترسي مناسب بسياری از کشورهای خاورميانه به آبهای آزاد و عدم دسترسي 

يت  به اين مز يک عراق  يک خالء  ژئوپليت به عنوان  مل را  عا يک بزرگ، اين  بزرگ در ذهن  ژئوپليت
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ست شرائر و ويژگيسيا سته کرده بود. اين  شور عراق برج م های مهها، يکي از چالشمداران و رهبران ک

ست. صادی، ارتباطي، نظامي و راهبردی ا شواری ژئوپليتيکي عراق از نظر اقت سترشراير و د سي به های د

در خشکي به  رفت از احساو محاصره( باعث شده است که عراق برای برونفاروخلي )های گرم،آب

کشتيراني بود که اروند تنها رودخانه قابل نوعي  نسبت به اروند رود احساو تعلق داشته باشد؛ اين در حالي

جويي برای تنگنای ناشي از کمبود فضای آبي و چاره درواقعبرای عراق جهت ورود به عرصه دريا است. 

 .((Hafeznia, 2005: 258ساحلي به هدفي آرماني برای عراق مبدل شده است 

 طلبانهتوسعهژئوپلیتیک  کدیک  ،فضای حیاتی خوزستان -3

ضا سروم يا ف ست که دولتنظريه لب ضعيتي ا ضعيت ها با توجه به تعريفي که از وی حياتي ناظر بر و

جنگ  پردازند که عموماً نيز با خشونت،موجود و وضعيت مطلوب دارند به تدوين استراتژی ژئوپليتيک مي

صرف  ستو ت صراحت چنين  "سمپلچرچيل آلن" .((Kaviani-Rad, 2010: 81 سرزميني همراه ا به 

طبيعي بايد با همسايگان خود به مبارزه  طوربهيک موجود زنده، در جهت بقاء،  دولت ملي، نظير» گويد:مي

 .((Shakuie, 2007: 17 «شودبرخيزد، روشن است که در اين مبارزه، بقاء اصلح مشروع شناخته مي

ستا برخي از جغرافي  سياسي نظير راتزل، توسعدر همين را روشي ضروری برای  سرزميني را ةدانان 

دستيابي به فضای حياتي مورد نياز يک ملت معرفي کردند. از نظر راتزل، فضای حياتي، در برگيرندۀ فضايي 

همين  .(Agnew, 1999: 105) شود است که توسر ملتي که جمعيت آن رو به فزوني است بايد اشغال

ی آلمان نازی گرساز اصلي تجاوزمنتقل شد و زمينه "هيتلر"به"هاوو هافر"تفکرات به وسيله افرادی مانند 

و جنگ دوم جهاني شاااد. در چارچوب همين تفکر، از نظر رهبران حزب بعث و شاااخص صااادام، 

سعه  شور و الحاق بخشتو شور ايراطلبي اين ک سرزمين ک شور عراق، هايي از   رينتمهمن و کويت به ک

طلبانه دولت سان، فضای حياتي و مقاصد توسعهای بود. بدينتبديل شدن اين کشور به قدرت منطقهعامل 

ستان ايران نيز چشم رود خالصه نميعراق به حاکميت مطلق بر اروند سبت به خوز شد، بلکه اين رژيم ن

 3919سال ، معاون نخست وزير و وزير کشورعراق، در"شمهدی عماصالح"طمع داشت. به عنوان مثال، 

العرب جزئي العرب با ايران اختالف نداشته است، شرجدی در مورد شرطوربهعراق هرگز »اظهارداشت: 

خاک عراق است و در دوره  خوزستان[ بوده که قسمتي از] عربستاناز خاک عراق است. اختالف در مورد 

 Chubin) شااودشااده و برخالف خواساات مردم عراق، اهواز ناميده ميقيموميت خارجي ضااميمة ايران 

and Zabih, 1974:188). 



 شماره چهارم                               های جغرافيای سياسي  مجلّة پژوهش                                              61

 ،بهمنشير رود به دسترسي با) خرمشهر ،آبادان )خوزستان به عنوان کانون اقتصادی و نفتي، داشتن بنادر

 که ،اروند و مارون ،جراحي ،هنديجان دز، کرخه، ،کارون رودهای وجود و ( ،)رهخمينيامام ،ماهشااهر

ستند، ايران رودهای ترينپرآب از عموماً شاورزی هایزمين و ه صل ک  ژئوپليتيک اهميت از آن، خيزحا

سيار صرف بود. برخوردار بااليي ب ستان، ت سي در عراق ژئوپليتيک تنگنای حل بر افزون  خوز ستر  به د

 موجب  عوامل همين  داد.مي قرار عراق اختيار در را ايران نفت ساارشااار منابع و مخازن ،فاروخلي 

 داخلي، هایحکومت توجه مورد همواره خود، خاص ژئوپليتيک موقعيت واسطه به منطقه اين که اندشده

 پان» هایآموزه القای با کوشاايدمي عراق .((Hosseini, 2009: 34 گيرد قرار ایمنطقه فرا و ایمنطقه

 تا شد موجب اقدامي کند؛ چنين فراهم را خوزستان جدايي موجبات نشينعرب نواحي جذب و «عربيسم

شغال در عراق دارانزمام ستان عرب اقليت کمک و همراهي برای عراق ا  به شوند. قائل ایويژه اهميت ا

 گام در روازاين بگيرد. خود به سازیآزاد رنگ خوزستان اشغال تا شدمي سبب همراهي اين آنان عقيده

 کشور از هايينقشه چاپ به خصوص اين در که-کردمي وزستانخ تاريخ تحريف در سعي عراق اول

ستان که کرد اقدام خود ستان نام به نيز خوز  جنگ تاريخ البته .((Rashidi, 2009: 24 بود آن جزء ،عرب

(، به رغم تقاضای ياری صدام حسين 3963-3966) سالهکه مردم خوزستان طي جنگ هشت  داد گواهي

اشااغال منطقه از » عرباز آنان برای قيام عليه نيروهای ايراني و خاتمه دادن به آنچه در قاموو ملي گرايان 

شانداری خويش را به مليت ا، وفشودميناميده « سوی ايرانيان ساندبه اثبات  ايراني  ,Mojthedzadehندر

2010: 209) (. 
 

 
 چاپ عراق هاینقشهبا نام عربستان[ در ] خوزستاناستان  -3نقشه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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 تجزیه و تحلیل

او ماهيت سند، که آن کشور بر ااهرا دستور کار سياست خارجي يک کشور دانست ژئوپليتيک کدهای 

و ژرفای  تيک ژئوپليکند. بسته به وزن خود کدهايش را تعريف و باز تعريف مي اهدافش و وزن ژئوپليتيک

ي به صورتای و جهاني را دارند، يکي دو يا هر سه حاالت؛ کدهای محلي، منطقه هاآنکشورها،  ژئوپليتيک 

تر ممهدارای توان و مانور زيادی در طراحي و  متحدهاياالتگذاری جهاني نظير که کشااوری با قدرت تأثير

 يکيدارای وضعيت سه سطحي از کدهای مذکور است.  نقشه ترسيمي( است) تمهيداتاز آن اجرای آن 

ستوری بودن وجنبه ذهنيديگر از ماهيت کدهای ژئوپليتيک در تعريف،  ست؛ اين جنبه آن بودند از اين  ا

صميم ست که ابزارهای ت صميمات حيث مهم ا ساو ماهيت ت شوری و بر ا ست خارجي هر ک سيا گيری 

سوی فرد يا  شخاص نخبه، رهبران کاريزما، ديکتاتورها و) افرادیمأخوذه از  ست. در کشور ( مت ...ا فاوت ا

شااوند، در حالي که ، دسااتورات و تصااميمات بر اساااو عقل و خرد جمعي گرفته ميآرا ،دموکراتيک

تصميمات وقت  -ارزيابي است که اينگونه قابل. چنين نيستنديکتاتوری کشورهايي با حکومت مطلقه يا د

، بلکه بيشاتر بر اسااو وزن واقعي کدهای آن کشاور() عراقهای واقعي رحکومت بعثي نه بر اسااو ابزا

الزم جهت گرد سياسي  ةفاقد انديش خاص،طوربه د. عراق وقتندبو و حزب بعث ذهنيات و آمال صدام

 ب بعثعلق به حزه متعلق به همه مردم، بلکلذا حکومت نه مت -بود شفراگير حکومت آوردن ملت زير چتر

سم سيونالي صدام در هنگامه حکومت بود های متعصب عرببه تنهايي و برخي از نا شد که  شاهده  ، لذا م

در طول حيات حکومتش جمعيت بعثي، شااايعيان را به بهانه حمايت از ايران اخراج و سااارکوب کرد و 

رارداد ای مثل قپرداخت، حتي اگر بهانهای ميصدام با ايران به جنگ منطقه به قتل رساند. را کردها اززيادی 

صر  شي از انقالب در ايران و انزوای م شراير مطلوب پيش آمده، نا سبب کمد)الجزاير در کار نبود.   به 

ا ساااخت تا با حمايت سااازی صاادام از انقالب ايران مهيسااازی و برجسااتهديويد( بهانه را برای تصااوير

توانساات صاادام را به ترساايم نمايد. اين مطلوبيت ميرا کشااورهای عربي شااکل خشااني از انقالب ايران 

رفع ) فاروخلي مورد پسااندش( در تصاارف اروند و ورود به  ژئوپليتيک کدهای ) اشهای باطنيآرزوی

 هرچه بيشتر نزديک ،خوزستان(با حمايت اعراب ) خوزستانتسلر و ضميمه کردن حصر در خشکي(، 

شراير  سازد. صدام از  سبات  ضعف قوای نظامي، هرج) ايرانبنابرين محا سقوط ارتش و  مرج داخلي، 

و برداشاات صااحيح از جغرافيا و شااراير  (؛ به سااببي که نه حاصاال خرد جمعيالملليبينهای تحريم

ت؛ اينگونه نپيوس هيچگاه به وقوع و بود عرب پادشان، صدام و بلکه روياهای حزب بعث ايران؛ ژئوپليتيک 



 شماره چهارم                               های جغرافيای سياسي  مجلّة پژوهش                                              66

شور مي شراير يک ک سطحي از  شت و نگرش  ست که بردا شته ا تواند چه عواقب خطرناکي را در بر دا

 باشد.
 

 
 به ایران )نویسندگان( علیهعراق  گیری تهاجمو متغیرهای دخیل در شکلتصورات  -2شکل 

 

 گیریهنتیج

صدام حسين برای حمله به ايران اشتباه محاسباتي شخصي وی بسياری از ناظران معتقدند که تصميم 

دام، های صافهميپذيری بود. شاايد بتوان گفت يکي از داليل ک طلبي و احسااو آسايب براسااو جاه

او در خصااوص سااياساات منطقه و جهان بود. او به دليل  ۀبينانه و تحريف شاادگرايانه، کوتهنگرش آرمان

ها و های ساااياساااي بيگانه بود و بنابراين براسااااو آرماناش، با واقعيتگيریماهيت ابزارهای تصاااميم
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کرد و در نهايت به سااامت محاسااابات غلر و خود عمل مياش( های ذهني)پيش فرضهای طلبيجاه

کرد الجزاير احساو خشم و حقارت مي 3995اشتباهات فاحش کشانده شد. صدام که از امضاء عهدنامه

سازد.  دخو ةهای بلند پروازنآرمان گشت تادر پي فرصتي مي حتي » :کندتأکيد مي "دانيل پيپس"را محقق 

 اگر عراق و ايران همگون و متجانس بودند، حتي اگر عراق با مشااکل شاايعيان مواجه نبود، موضااوع اروند

سقوط حکومت پهلوی و  «.رود برای وقوع جنگ کافي بود سي ايران، يعني  سيا سرانجام تحوالت محير 

ماهيت   تصوير سازی ازاين فرصت تاريخي را برای صدام فراهم ساخت تا بتواند با  اسالمي وقوع انقالب

ايدئولوژيک بودن انقالب ايران، حس ناساايوناليسااتي اعراب را برانگيزد و ائتالفي از کشااورهای عربي به 

سه لذا ؛بيندازد هرايه ايران به رهبری خود عل ضيه جزاير  عربي  را جزاير هاآنگانه را پيش کشيد و صدام  ق

ستان خواند و اروند رود را رودخانه شدند، خوزستان را عرب  ای عراقيمعرفي کرد که توسر ايران غصب 

، مانع اروفخلي  عنوان کرد. البته غير از موارد فوق، معضل حقارت ژئوپلتيکي و خر نامناسب ساحلي در

ر ی که خطوربه -اکنون نيز هسااتهميشااگي اين کشااور برای ايفای نقش کليدی در منطقه بوده و هم

صلي تهاجم ) فاروخلي محدود ساحلي عراق، اين کشور را در دسترسي به آبهای آزاد  يکي از کدهای ا

گسترش خر ساحلي و دسترسي مناسب به آبهای چرا که عمالً با مشکالتي مواجه ساخته است.  صدام(

تنها از طريق انضاامام خوزسااتان ايران به عراق و يا حداقل حاکميت انحصاااری اين  فاروخلي ساااحلي 

شور بر اروند شورها ، همواره کژئوپليتيک های توان گفت که محدوديتگونه ميپذير بود. اينرود امکان ک

دهند که به ناچار يا تحت شرايطي خاص استراتژی جنگ طلبي مي گيری قراررا در موقعيت سخت تصميم

ستعراق نيز از چنين ويژگي ژئوپليتيک دانند. محير تنگ را ارجح مي ا جايي که ت -هايي برخوردار بوده ا

 تنهاهنايران و کويت( ) همسااايگان ژئوپليتيک صاادام، از محير  ةتصااورات و برداشاات غلر و بلند پروازن

 منزوی و آسيب پذير ساخت. بيش از گذشته، بلکه عراق را نکرداهداف وی را محقق 
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