
 
 
 

 اي عراق جديد و تهديد منزلت منطقه
 جمهوري اسالمي ايران

 
 كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه عالمه طباطبايي            فرزاد پورسعيد

 
 مقدمه

گـردد: بـا    هاي نـو مـي   گذاران ارزش گذاران هياهوهاي نو كه گرد پايه جهان نه گرد پايه«
 هلم نيچهفردريش ويل          )1(»صدا. گردشي بي

فروپاشي رژيم بعث عراق در پي هجوم نظامي اياالت متحده، نمايـانگر سـطح جديـد    
مداخله خارجي در مجموعة امنيتي منطقه خاورميانه با هـدف تغييـر مناسـبات سياسـي و     

سپتامبر بر سياست خارجي آمريكـا در   11ايدئولوژيك است و از مهمترين تأثيرات حادثه 
 رود.  مار ميجهان پس از جنگ سرد به ش

تا پيش از اين رويداد، اياالت متحده آمريكا هرچند به دليـل اهميـت راهبـردي منـابع     
مشي مهار دو جانبـه در حـوزه خلـيج فـارس (بـه مثابـه يكـي از         نفت و نيز پيگيري خط

كارانـه، از   هاي امنيتي خاورميانه) حضور داشت اما با اتخاذ رويكردي محافظه زيرمجموعه
نمـود. ايـن امـر پـيش از      و بنيادين رژيمهاي سياسي منطقـه خـودداري مـي   تغيير مستقيم 

گردد  هرچيز به پيچيدگي منطق توازن قوا و الگوهاي رقابت و رفاقت در اين منطقه بازمي
 اي كه به بيان باري بوزان: به گونه

 در اين منطقه براي هر بازيگر بومي يا جهاني دشوار است كه از بازيگر ديگري در برابر«

يك دشمن مشترك پشتيباني نمايد، بدون اينكه همزمان يـك دوسـت را هـم در طـرف     

 )2»(سوم تهديد نكرده باشد.

توان اعراب را در برابر ايران نيرومند ساخت بدون آنكـه   براي مثال در اين منطقه نمي
ـ  تر نشود و يا نمـي  در نزاع تاريخي آنها با اسرائيل، كفه موازنه به سود اعراب سنگين وان ت

شماره  •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي 
 ۲۰شماره مسلسل  • ۱۳۸۲تابستان  •دوم 
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گرائي شيعي را محدود نمود بدون آنكـه بـه گسـترش بنيـادگرائي سـني نيانجامـد.        اصول
همچنانكه برقراري اتحاد استراتژيك با اكراد عراق، نزديكـي و همكـاري بيشـتر ايـران و     

سپتامبر، آمريكا سطح مداخلـه خـود در    11تركيه را در پي خواهد داشت. تا قبل از واقعة 
و بـا هـدف   » فـارس  شوراي همكاري خلـيج «اتحاد با كشورهاي فارس را در سطح  خليج

مقابله با تهديدات احتمالي عراق و جمهوري اسالمي ايـران پـائين نگـاه داشـته بـود و از      
ورزيد. اما پس از ايـن رويـداد و در بطـن     پيوستن به چنين مجموعه امنيتي خودداري مي

كنـد از   آن آمريكا احسـاس مـي  جريان مبارزه با تروريسم، جوي شكل گرفت كه در پرتو 
تواند با ايجاد فشار همه جانبه و چندبعدي بـه   قدرت مانور فراواني برخوردار است و مي
هـاي بـه وجـود آمـدة      گيـري آنهـا از فرصـت    رقبا و متخاصمان خود در منطقه، مانع بهره

 متعاقب تغييرات گسترده و اساسي در مناسبات سياسي شود.
بر آن است تا براي پيشي گرفتن بـر رونـد رويـدادهاي در     بر اين اساس، مقاله حاضر

حال وقوع و با اشراف برفضاي كنوني به ترسيم درونماي پيامـدهاي عـراق جديـد بـراي     
 جمهوري اسالمي ايران بپردازد.  

در تالش براي تحقق اين هدف، فرضيه اساسي مقاله مدعي اسـت ايـاالت متحـده بـا     
راق، از يـك سـو درصـدد ايجـاد مرجعيـت جديـد       بندي رژيم سياسي در ع تغيير صورت

ايدئولوژيك در منطقـه خاورميانـه اسـت تـا مرجعيتهـاي پيشـين (ناسيوناليسـم عربـي و         
فروغ سازد و از سـوي ديگـر بـا وارد سـاختن ايـن رژيـم در        گرائي اسالمي) را بي اصول

ه دوقطبي فارس، ساختار قدرت در اين حوزه را از حالت سه قطبي ب ترتيبات امنيتي خليج
اي به كشوري منـزوي   اي كه جمهوري اسالمي ايران در معادالت منطقه تغيير دهد به گونه

و دست دوم تبديل شود. بر آيند اين تحوالت در صورت تحقق، نظام جمهوري اسـالمي  
كند كه از تامين اهداف كالن خود ناتوان خواهد بـود. بـه    اي مبدل مي را به رژيمي حاشيه

كه در پرتو تحوالت جديد عراق در معرض تهديد قـرار خواهـد گرفـت     بيان ديگر آنچه
 اي جمهوري اسالمي ايران است. منزلت منطقه

 
 الف. الگوهاي تاريخي تغيير معادله قدرت در خليج فارس

نشينهاي منطقـه   فارس به طور سنتي بر پايه توازن ميان ايران، عراق و شيخ امنيت خليج
توجه دولتهاي غربي به ويژه بريتانيا و اياالت متحده قرار  به همراه حضور و حمايت قابل
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داشته است. در عين حال پويشهاي بومي امنيتي نيز تنها پس از خـروج بريتانيـا از منطقـه    
اند كه در صورت امكان، باز هم بر پايه يـك مثلـث    مجال عرض اندام يافته 1971در سال 

پس از صدام و كشـورهاي عضـو شـواري    آميز ميان جمهوري اسالمي ايران، عراق  رقابت
فارس به سرپرستي عربستان سعودي قرار خواهـد داشـت. بنـابراين نقطـه      همكاري خليج

 1971عزيمت ما در بررسي الگوهاي تاريخي تغيير معادلة قـدرت در ايـن منطقـه، سـال     
فـارس اسـت. از آن تـاريخ تـاكنون مجموعـة امنيتـي        يعني هنگام خروج بريتانيا از خليج

فارس سه فصل تاريخي را پشت سر گذارده كه پيروزي انقـالب اسـالمي در ايـران     يجخل
حمله نظامي عراق به كويت و در نهايت تصرف عراق از سوي اياالت متحـده و انگلـيس   

دهند. بر اين اسـاس متغيرهـائي    مقاطع تاريخي گذار از يك دوره به دورة بعد را نشان مي
ميزان «و » سطح مداخلة قدرت نقش آفرين خارجي« ،»آوري جديد نظامي ورود فن«چون 

اي و تنـوع   ، تعيين كننده سطوح گوناگون توازن منطقـه »تأثيرگذاري الگوهاي ايدئولوژيك
اند. به عبارت بهتر آنچه فرآيند گذر از يك دوره بـه دوره   الگوهاي دوستي و دشمني بوده

فوق بوده است و در آينده نيـز  بعد را ممكن ساخته تغيير كيفي يا كمي يكي از متغيرهاي 
بايسـت بـر روي تغييـر     بيني آن قاعدتاً مي براي ايجاد تحول در رژيم امنيتي منطقه يا پيش

 گذاري كرده و يا چگونگي تحول آن را تحليل نمود. يكي از آنها سرمايه
 

 . رژيم دوستوني با تأكيد بر نقش ژاندارمي ايران1
جانبـه در آبهـاي    كصد و پنجاه سال حضور همهپس از حدود ي 1971بريتانيا در سال 

فارس، اين منطقه را ترك كرد و نقش امنيتي خود را بر عهده اياالت متحده نهاد. اما  خليج
توانست با حضور مستقيم خالء  در اين سالها آمريكا نيز درگير جنگ در ويتنام بود و نمي

ظامهاي طرفدار حفظ وضع موجـود در  بريتانيا را جبران نمايد. بنابراين از طريق اتحاد با ن
فـارس سـعي نمـود تـا راهبـرد       نشينهاي حاشيه جنـوبي خلـيج   منطقه اعم از ايران و شيخ

بازدارندگي در برابر تهديد راديكاليسم چپ (ايدئولوژي كمونيسم و پان عربسيم بعثي در 
 عراق) را محقق سازد.

گرايانـه عـرب را    ولوژي مليبار ايدئ براي نخستين 1958وقوع كودتا در عراق در سال 
فارس نمود كه با چاشني سوسياليسـم و راديكاليسـم بـه شـدت منطـق       وارد حوزه خليج

فارس را مورد تهديد قرار داده و قابليت مـانور اتحـاد    شيخوخيت قدرت در اعراب خليج
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بعـث  » حزب سوسياليست عرب وطن«داد. به واقع  جماهير شوروي(سابق) را افزايش مي
گـراي   جمهوري دموكراتيك خلق يمن درصـدد حمايـت از گروههـاي چـپ     در عراق و

كار بودنـد تـا بـا     هاي محافظه تندرو مانند جبهه آزادي بخش ظفار با هدف براندازي رژيم
فارس را از حوزة نفوذ غرب خارج كند. در  الهام از كودتاي ناصري در مصر، منطقه خليج

هاي پادشاهي منطقـه،   هاي امنيتي با رژيم مكاريمقابل، اياالت متحده آمريكا با تاكيد بر ه
فارس و حفظ منافع غرب را بر عهده ايران و عربسـتان گـذارد    تامين ثبات و امنيت خليج

 كه به سياست دوستوني نيكسون شهرت يافت.
در عين حال امتيازات ايران از حيث جغرافيـاي سياسـي از جملـه در اختيـار داشـتن      

فارس و درياي عمـان، تسـلط بـر تنگـه هرمـز و همچنـين        جترين سواحل در خلي طوالني
مشي دوستوني را به نفـع رژيـم پهلـوي     گيري قدرت دريائي جديد آن، ماهيت خط شكل

دار نقش ژاندارمي منطقه نمود. اين رژيم با خريـد سـه ناوشـكن،     تغيير داده و آن را عهده
يك دو جين هاوركرافت، چهار ناو محافظ، چهار قايق توپدار، بيست قايق گشتي، حدود 

يك مجموعه ناومين روب، قايقهاي تهاجمي و كشتيهاي پشتيباني، يك نيروي هوادريـائي  
متشكل از سه اسكادران هواپيمـا و بـيش از دو دوجـين هليكـوپتر، بـه نخسـتين نيـروي        

فارس  اي كه كشورهاي جنوب خليج ) به گونه3دريائي منطقه در غياب بريتانيا تبديل شد(
 سياستهاي نفتي و تنها در اوپك توانائي رقابت با ايران را داشتند. در حوزه

فارس و اقيانوس هنـد   هاي نظامي گسترده شاه در خليج در نتيجه دول مذكور از برنامه
طلبـي ارضـي و    كرده و به آينده آن اطمينان نداشتند اما از آنجا كـه توسـعه   احساس خطر 

كردنـد همـواره اقتضـائات     دي فوري ارزيابي مـي ايدئولوژيك رژيم بعث را به مثابه تهدي
 كردند. ناشي از نقش ژاندارمي شاه در منطقه را رعايت مي

يك پيمـان دوسـتي و همكـاري بـا اتحـاد       1972در مقابل، صدام حسين نيز در سال 
شوروي تنظيم كرد كه بر اساس آن روسها متعهد به صدور تسليحات و ارائـه خـدمات و   

در منـابع فنـآوري و     شدند. همزمان عراق براي تنـوع  هاي عراق ميآموزش نظامي به نيرو
تسليحات نظامي خود به ايجاد رابطه با فرانسه و آرژانتين مبادرت نمـود كـه در راسـتاي    

اي، ميكروبي و شيميايي قـرار   برنامه بلندمدت اين كشور براي دستيابي به سالحهاي هسته
اي خـود را بـا عنـوان     لـين رآكتـور هسـته   ، او1976داشت. بر اين اساس عـراق در سـال   
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تموزيك از فرانسه خريداري نمود كه خواست اين كشور را براي ايفاي نقش رهبـري در  
 )  4ساخت.( منطقه نمايان مي

توانست همزمان ايران و اسرائيل را به چالش انـدازد و   اين طرح در صورت تحقق مي
ان توسـط نيـروي هـوائي اسـرائيل     به اين دليل همزمان با آغاز جنگ تحميلـي عليـه ايـر   

تخريب شد. به هر ترتيب در اين مرحله، ساختار سه قطبي قـدرت بـا برتـري محسـوس     
ايران و انزواي نسبي عراق، منافع غرب به ويـژه ايـاالت متحـده آمريكـا را در خصـوص      

كرد. مصـداق بـارز    جلوگيري از گسترش كمونيسم و تضمين جريان انتقال نفت حفظ مي
 كوبي جنبش ظفار در عمان توسط ارتش ايران بود.آن نيز سر

 
 . راهبرد توازن قدرت با هدف مهار جمهوري اسالمي2

شـد كـه در عـين     آغـاز   1979مرحله دوم با سقوط رژيم شاهنشاهي در ايران در سال 
رو و راديكال عـرب در   اعتبارسازي دكترين نيكسون، موجبات نزديكي كشورهاي ميانه بي

اهم آورد. بنابراين دستاورد بالفصل پيروزي انقالب اسالمي تغيير موازنه فارس را فر خليج
گرائي اسالمي به درون حكومـت قدرتمنـدترين    اي از خالل ورود ايدئولوژي اصول منطقه

كشور منطقه بود كه تمامي دول همسايه و حاضر در اين عرصه را بـه هـراس افكنـد. بـه     
بيـون ايـران و برخـي تحليلگـران مسـائل منطقـه       واقع اين انتظار از سوي بسياري از انقال

فارس به واسطة دلبستگي به شريعت اسـالم   وجود داشت كه مردم كشورهاي عرب خليج
و نارضايتي از وابستگي به غرب، از انقالب اسالمي ايران الگوبرداري نموده و عليه حكام 

تعـددي در  هـاي اسـالمي م   خود بشورند تا شاهد حضور و بـر آمـدن جمهـوري   » مزدور«
منطقه باشيم. اين امر بويژه در كشورهائي كه داراي اقليت يا اكثريت شيعه مـذهب بودنـد   

نمـود.   تر مـي  مانند عراق، بحرين، كويت، عربستان سعودي و امارات عربي متحده محتمل
اي در  كما اينكه در نخستين سال پس از پيروزي انقـالب، شورشـها و طغيانهـاي پراكنـده    

 )5حرين، كويت و عربستان سعودي رخ داد كه به شدت سركوب شد.(ميان شيعيان ب
بخـش در تهـران از    هـاي آزادي  در اولـين كنفـرانس جنـبش    1980همچنين در سـال  

 )6فارس بودند.( گروه شركت كننده، شش گروه از اعراب حوزه خليج 13مجموع 
جديـدي  در حقيقت تاسيس جمهوري اسالمي در ايران به منزله آفـرينش ايـدئولوژي   

اش به شدت منافع ايـاالت متحـده و اروپـاي     در منطقه بود كه اوالً به علت غرب ستيزي
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كرد و ثانيـاً بـه اقتضـاي صـبغة جمهـوري خواهانـه و        فارس تهديد مي غربي را در خليج
سـاخت.   كار را متزلزل مي هاي پادشاهي و محافظه اش، ثبات و مشروعيت حكومت انقالبي

توانسـت منزلـت    نظـامي ايـران مـي    با موقعيت ژئوپلتيك و تـوان اين ويژگي جديد همراه 
هاي بزرگ بـه ارمغـان آورد.    مآبانه كشورمان در منطقه را در عين استقالل از قدرت برتري

اي از اقـدامات واكنشـي    اياالت متحده در مقابل، به همراه اعراب منطقه دست به مجموعه
در درون مرزهـاي ايـران و انـزواي     زدند كه نتيجه آنها محدودسازي جمهـوري اسـالمي  

المللي آن بود. اين اقدامات عبارت بودند از تحميـل جنـگ تمـام عيـار از      اي و بين منطقه
فـارس، تشـكيل    سوي عراق، تحريم اقتصادي و نظامي، تشكيل شـوراي همكـاري خلـيج   

نشينهاي شبه جزيرة عربستان به رژيم بعث عـراق.   نيروهاي واكنش سريع و نزديكي شيخ
به واقع رژيم وقت حاكم بر عراق به دليـل برخـورداري از اكثريـت شصـت درصـدي از      

كـرد.   ترين مرز خاكي با ايران احساس خطر بيشتري مي شيعيان و همچنين داشتن طوالني
بنابراين صدام حسين بر آن شد تا اين تهديد ايـدئولوژيك را بـه فرصـتي تـاريخي بـراي      

ستفاده از خالء چتر امنيتي غرب (رژيم پهلوي) و عدم تسلط بر منطقه تبديل كند. وي با ا
تثبيت دولت جديد، مرزهاي ايران را مورد تجاوز نظامي قرار داد و تالش نمود تا ضـعف  

خيـز   فـارس را جبـران كـرده و منطقـه نفـت      ژئوپلتيكي خود در دسترسي به آبهاي خلـيج 
آمريكا و بـا هـدف    خوزستان را به خاك خود ضميمه كند. اين تصميم با حمايت ضمني

ايجاد يك قدرت مهار كننده و توازن بخش در برابر ايران انقالبي جنبـه عملـي بـه خـود     
ها، همواره به مثابه منبعي  گرفت. از آن زمان تاكنون جمهوري اسالمي ايران از بيشتر جنبه

ها براي دستگاه ديپلماسي عملگراي عراق اهميت داشته است. در آن هنگام نيـز   از فرصت
آن بـه مثابـه     اي جمهوري اسالمي و توانمنديهاي بالقوه نظـامي  طيف گسترده اميال منطقه

ابزار مفيدي در خدمت رژيم بعث درآمد تا بر ارزش خود به عنوان يك منبع توازن تاكيد 
نشينهاي منطقه را  كند. اين ارزش راهبردي از يك سو به عراق فرصت امتيازگيري از شيخ

گرائـي ايـران، حمايتهـاي مـالي،      با توجه به هراس غربيهـا از توسـعه  داد و از سوي ديگر 
 )7نظامي و اطالعاتي آنها را متوجه اين كشور نمود.(

يـك    اي ايـاالت متحـده بـه سياسـت     از سوي ديگر و در غياب ايران، دكترين منطقـه 
ستوني تقليل يافت. چنين فرآيندي با تقويت نظـامي رژيـم سـعودي و تشـكيل شـوراي      

ي خليج فارس همراه بود. پس از شـروع جنـگ تحميلـي عـراق بـر ضـد ايـران،        همكار
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نشـين و   مركـب از دول كوچـك شـيخ    1981شوراي همكاري خليج فارس، در مـاه مـه   
پادشاهي سعودي تشـكيل شـد كـه آشـكارا ايـران و عـراق را از مناسـبات امنيتـي كنـار          

شـد.   منطقه محسوب مـي جمعي در  گذاشت و در عين حال نخستين رژيم امنيتي دسته مي
تشكيل اين شورا همراه با خريدهاي كالن نظامي كشورهاي عضو آن از اياالت متحـده و  
بريتانيا مانند خريد پنج سيستم هـوائي اخطـار كننـده (آواكـس)، شـش هواپيمـاي تـانكر        

و هزار و صد و هفتاد و هفت موشـك سـايد وينـدر و     ke707گيري در هوا مدل  سوخت
) نشانگر ارتقاء جايگـاه قطـب   8از سوي عربستان سعودي( F-15اپيماي تعداد بسياري هو

 اي بود. سوم در معادالت منطقه
هـاي جنـگ و احتمـال     هاي نظـامي ايـران در جبهـه    در عين حال با گسترش پيروزي

شكست عراق به يكباره موج كمكهاي مالي و اطالعـاتي اعضـاي شـوراي همكـاري بـه      
ا سياست حمايت و تقويت عراق را در پيش گرفـت.  سوي عراق جريان يافت و اين شور

اي خـود قبوالنـد    گيري جنگ، اياالت متحده به تدريج اين ايده را به شركاي منطقه با اوج
فـارس   اي و در كنار شوراي همكاري خلـيج  كه وجود يك عراق نيرومند در تركيب منطقه

راهم آورده و نقـش يـك   قادر است ضدتوازن مؤثري را در برابر رژيم اسالمگراي ايران ف
) ايـن  9جزيـره عربسـتان بـازي كنـد.(     النهرين و شـبه  شكن را در برابر فروريزي بين موج

ميليـارد دالري   5/57تـوان كمـك    اي بود كه ماحصل آنرا مي نخستين تركيب درون منطقه
) همراهـي ايـن كمكهـا بـا حمايتهـاي      10خاندان سعودي و الصباح بـه عـراق دانسـت.(   

 598اسي ـ ديپلماتيـك غـرب و شـرق در نهايـت بـه پـذيرش قطعنامـه         تسليحاتي و سي
 1989شوراي امنيت سازمان ملل از سوي جمهـوري اسـالمي و خاتمـه جنـگ در سـال      

انجاميد. حمايتهاي مذكور در واپسين سال جنگ به حضور و مقابله مستقيم نظامي آمريكا 
راق از سـالحهاي  با جمهـوري اسـالمي در قالـب جنـگ نفتكشـها و اسـتفاده وسـيع عـ        

غيرمتعارف منجر شد و توازن نظامي را به نفع عراق تغييـر داد. ايـن رويـدادها بـه منزلـه      
دار ظرفيت تاثيرگـذاري   انزواي شديد جمهوري اسالمي در منطقه و جهان و كاهش معني

آن بر ملل مسلمان بود. اما سياست توازن مثبـت نتـايج متفـاوتي در دو كشـور بـر جـاي       
ك سو سياستمداران و مقامات بلندپاية جمهـوري اسـالمي بـا ارزيـابي نسـبتاً      گذارد. از ي

زدائـي، هـدف خـود را     اي با اتخاذ سياست تشنج دقيق از وضعيت داخلي و شرايط منطقه
بر طرف ساختن موانع رشد و توسعه ايران در دهة اول انقالب اعالم كردند (درونگرائي) 
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سريها و بدهيهاي اقتصادي و همچنـين ناكـامي   و از سوي ديگر رژيم بعث براي جبران ك
به كويت حمله كرده و اين كشـور   1990در حمله به جمهوري اسالمي ايران، درآگوست 

 گرائي ارضي). را اشغال نمود (توسعه
هجوم نظامي عراق به كويـت نشـانگر آن بـود كـه سياسـت تـوازن مثبـت (قـدرت)         

رده است. تا پيش از آن بـر اسـاس   مناسبات سياسي در داخل عراق را دستخوش تحول ك
يــك ســنت كهــن سياســي، نيروهــاي نظــامي بيشــتر بــه عنــوان ابــزاري بــراي مــديريت 

آميز تقاضاها و مطالبات متنوع گروهها و اقوام نامتجـانس عراقـي مـورد اسـتفاده      خشونت
 ) اما از اين پس نظاميان نيز به يك گروه جديد اجتماعي با مطالبـات و 11گرفتند.( قرار مي

توانسـت آثـار    منافع مشخص تبديل شدند كه تنها شركت آنها در يـك جنـگ ديگـر مـي    
زيانبار حضور در جامعه عراق را كاهش دهـد. ايـن امـر بـه معنـاي افـزايش وزن مؤلفـه        
ميليتاريسم در جهت دهي به راهبردهاي سياست خارجي اين كشور بود. سياسـت تـوازن   

ــالهاي      ــين س ــراق در ب ــه ع ــد ك ــب ش ــت موج ــرين و  1988 – 1990مثب داراي بزرگت
صدام براي گسترش بيشتر صـنايع نظـامي و     قدرتمندترين ارتش جهان عرب شود. برنامه

دفاعي آن كشور، مبنائي براي گسترش نيروهاي نظامي بود. اما اين نيروهـا كـه جنـگ بـا     
ايران را با ناكامي پشت سرگذارده بودند، براي بازگشت به جامعه و برخـورداري از يـك   
شغل معمولي با مشكل مواجه بوده و حتي به لحاظ روحي و مالي نيز توانائي اداره امـور  

قراري مسري در ميان سربازان، يكـي   شخصي از جمله ازدواج را نيز نداشتند. احساس بي
از داليل تالشهاي متعدد براي طراحي و اجراي كودتاهـايي بـود كـه در فاصـله سـالهاي      

وع پيوسـتند. هرچنـد كـه همگـي آنهـا در نطفـه شكسـت        در عراق به وق 1990و  1989
) اين ويژگي به همراه بدهي يكصد ميليـارد دالري عـراق كـه نشـان دهنـده      12خوردند.(

اي بود، تأثير به  فروپاشي توان اقتصادي اين كشور نسبت به ديگر رقبا و همسايگان منطقه
 )13گذارد.( 1990سزائي بر تصميم صدام براي اشغال كويت در سال 

هاي بيشتري را در باب وضـعيت ارتـش    فارس، پرسش بر اين اساس جنگ دوم خليج
توان آن را بزرگتـرين معمـاي دفـاعي ايـن      عراق در رژيم پس از صدام طرح نمود كه مي

 كشور دانست.
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 . راهبرد توازن ضعف با هدف مهار رژيم بعث3
ارهاي آمريكـا در  پس از اشغال كويت از سوي عراق و عدم توجه اين كشور به هشـد 

نشيني به مرزهاي رسمي، اياالت متحده با اسـتقرار وسـيع نيروهـاي     خصوص لزوم عقب
اي بـا عنـاوين    تفنگدار) در قالب يك عمليات دو مرحلـه  160000نظامي خود در منطقه (

سپرصحرا و توفان صحرا ابتدا از پيشروي نيروهاي عراقـي بـه سـوي عربسـتان سـعودي      
آنهـا را مجبـور بـه تـرك خـاك كويـت كـرد. ايـن واكـنش در          جلوگيري نمود و سپس 

مشـي   بينـي بـود. خـط    فارس قابل تحليـل و پـيش   چارچوب راهبرد كلي آمريكا در خليج
هـاي كـويتي    آمريكا در منطقه از هنگامي كه در دهة هشتاد ميالدي به حمايت از نفـتكش 

نون نيز عمدتاً بر همين فارس شد بر پاية سه مفروضة بنيادين قرار داشت و تاك وارد خليج
 هاي كليدي بنا شده است: گزاره

لـزوم اطمينـان از اينكـه     دوملزوم دستيابي به يك قيمـت عقالئـي بـراي نفـت،     اول 
هاي نفتي آن را در دست نگيرند و يا بـا تهديـد    نيروهاي متخاصم كنترل منطقه و فرآورده

ميز نسبت بـه ملـل مصـرف    آ دولتهاي توليد كننده را مجبور به اتخاذ تصميمات خصومت
در صورت لزوم، تعهـد بـه اسـتفاده از نيـروي نظـامي بـراي حفـظ و         سومكننده نسازند 

افزايش اين منافع. عناصر اصلي اين ساختار امنيتي عبارتند از: آرايش تهـاجمي نيروهـاي   
آمريكائي درگير در عمليات، دسترسي به امكانات ملت ميزبان، فروش تجهيـزات دفـاعي   

هاي بومي بـراي انجـام مانورهـاي     هاي متحدين آمريكا و تعهد ارتش تقاي توانائيبراي ار
 )14هاي آموزشي مشترك.( آزمايشي و طي دوره

آمريكا پس از خروج ارتش عراق از كويت، سلسله پيمانهاي دو جانبه نظـامي بـا هـر    
ر فارس منعقد نمود كه نمايـانگر تركيـب جديـد امنيتـي د     يك از كشورهاي جنوب خليج

منطقه بود و سيماي جديدي را از مداخله خارجي به نمايش گذارد. اين تركيب نه تنها به 
اي همكـاري   اعتباري بيانيه دمشق مبني بر همكاريهاي امنيتي شش كشـور شـور   معناي بي

فارس و دو كشور مصر و سوريه بود بلكه به منزلة پايـان كـاركرد دفـاعي ـ امنيتـي       خليج
) آمريكا بر اساس ايـن قراردادهـا، امكـان ايجـاد     15آمد.( ساب ميشوراي مذكور نيز به ح

پايگاههاي نظامي در اين كشورها را بـه دسـت آورد و حضـور نظـامي مسـتقيم خـود را       
تقويت نمود. اين ترتيبات مبين آگاهي سياستمداران آمريكائي از اثرات مخـرب سياسـت   

ي يكسال پـس از پيـروزي بيـل    يعن 1993توازن مثبت بود و در نتيجه كاخ سفيد در سال 
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كلينتــون در انتخابــات رياســت جمهــوري رســماً اعــالم نمــود كــه سياســت آمريكــا در 
شد. بدين ترتيب  گيري خواهد  پي» مهاردوجانبه«فارس از اين پس بر اساس راهبرد  خليج

توانست از قدرت اين دو كشـور   دولت آمريكا با كنترل و مهار دو كشور ايران و عراق مي
اثر كند. به عبارت ديگر اياالت  نطقه كاسته و تهديدات آنها را نسبت به منافع خود بيدر م

متحده، راهبرد توازن ضعف را جايگزين راهبرد توازن قدرت نمود تا همزمـان دو كشـور   
ايران و عراق را در منطقه منزوي نمايد. اتخاذ اين راهبرد پيش از هر چيز به خاطر وجود 

در زرادخانه رژيم صدام حسين بود كـه در سياسـت خـارجي از     سالحهاي امحاء جمعي
بيني ناپذير داشت. بر اين اسـاس از عـراق    كرد و رفتاري پيش منطق مشخصي پيروي نمي

شد و كشور ياغي كشوري بود كه برخالف قدرتهاي بزرگ  با عنوان كشور ياغي نام برده 
د و ممكن بود دست به اقدامي كر دارنده سالح كشتار جمعي بر مبناي عقالنيت عمل نمي

) بـه عبـارت ديگـر    16بزند كه نتيجة آن حتي نـابودي خـود را بـه دنبـال داشـته باشـد.(      
 سالحهاي كشتارجمعي براي دول مذكور كاركرد بازدارندگي و تدافعي نداشت.

بنابراين عناصر اصلي سياست تحريم عراق عبارت بودند از برنامة نفت در برابر غـذا،  
ر تفحـص و از كارانـداختن جنـگ افزارهـاي كشـتار جمعـي عـراق توسـط         فرآيند مستم

بازرسان سازمان ملل و ايجاد دو منطقه پـرواز ممنـوع در شـمال و جنـوب عـراق بـراي       
 جلوگيري از كشتار شيعيان و كردها.

اما پرسش اساسي در اين بين آن است كه چرا جمهوري اسـالمي ايـران نيـز در كنـار     
عنوان كشور سـركش ناميـده شـد و موضـوع سياسـت مهـار دو        عراق از سوي آمريكا به

تواند تا حدودي به فهم چرائي قرار گرفتن نام  جانبه قرار گرفت؟ پاسخ به اين پرسش مي
 ايران در كنار عراق به عنوان اعضاي ائتالف اهريمني نيز كمك كند.

ايگانش توان گفت: اوالً جنگ دوم خليج فارس عـراق را در برابـر همسـ    در پاسخ مي
تضعيف و موقعيت ايران را تقويت كرد و جمهوري اسالمي را در معرض ورود به صحنه 

اي با قابليت ايفاي نقش مؤثر قرار داد. اين موقعيت جديـد بـويژه از آن جهـت كـه      منطقه
توانسـت بـار    ايران هدف خود را در آن مقطع رشد و توسعه اقتصادي اعالم كرده بود مي

 جايگاه الگوسازي ايدئولوژيك در منطقه قرار دهد.ديگر كشورمان را در 
آمـد، اعـراب    ثانياً از آنجا كه عراق رقيب سنتي ايران در معادالت منطقه به حساب مي

توانستند افـول يـك كشـور عـرب را در كنـار       ) نمي…متحد آمريكا (بويژه مصر، اردن و 
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هرچيز با هـدف عـدم امكـان    برآمدن ايران مشاهده كنند. به اين معنا تحريم ايران پيش از 
گيري از تبعات تحريم عراق صورت گرفت. ضمن آنكه آمريكا مطمئن بود بـه دليـل    بهره

اعتمادي موجود ميان ايران و عراق امكان ائتالف ميان آنها و ايجاد قطـب جديـد    عمق بي
ن قـانون دامـاتو را عليـه ايـرا     1995اي وجود ندارد. بنابراين اياالت متحـده در مـه    منطقه

تصويب نمود كه به موجب آن شركتها و كشـورهائي كـه بـيش از چهـل ميليـون دالر در      
گيرند. آمريكـا در   گذاري نمايند مورد مجازات و تحريم قرار مي منابع انرژي ايران سرمايه

ميليـون دالر را بـه   40تر كـرد بـدين ترتيـب كـه سـقف       اين شرايط را سخت 1996سال 
از سوي ديگـر حملـه عـراق بـه كويـت و پيامـدهاي آن       ) 17ميليون دالر كاهش داد.(20

فـارس بـه    موجبات نزديكي جمهوري اسالمي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج 
خصوص عربستان سعودي و كويت را فراهم آورد. اين روابط پـس از انتخـاب رياسـت    

ي اي كـه حجـم مبـادالت تجـار     اي يافت به گونه ابعاد تازه 1997جمهوري ايران در سال 
ميليـارد   42/1به ترتيب به  2001ايران با عربستان سعودي و امارات متحده عربي در سال 

اي بـا كويـت    در پي انعقـاد موافقتنامـه   2003ميليارد دالر رسيد و ايران در بهار  3دالر و 
) در عين حال گسترش روابط مـذكور  18متعهد به صادرات آب و گاز به اين كشور شد.(

ر دوگانه و پس از آن قرار گرفتن نام جمهـوري اسـالمي در فهرسـت    به دليل سياست مها
اعضاء ائتالف اهريمني، هرگز به سطح اتحاد و مشاركت در ترتيبات امنيتـي منطقـه ارتقـا    
نيافته اسـت و حتـي در فقـدان ايـن موانـع نيـز بـه دليـل موقعيـت ژئوپلتيـك ايـران در            

قق ترتيبات مـذكور وجـود نـدارد.    فارس و ظرفيت ايدئولوژيك آن، اميدي براي تح خليج
تواند با برقـراري روابـط ديپلماتيـك و     اين بدان معنا است كه در بهترين شرايط، ايران مي

 اي خود باشد. اقتصادي تنها به دنبال افزايش وجهه منطقه
در پايان اين بخش و با توجه به مباحث مطرح شده در باب منطق تغيير معادله قدرت 

 وان با تسامح اصولي را مطرح كرد:ت فارس مي در خليج
ترين متغير تاثيرگذار در معـادالت قـدرت در منطقـه     الگوسازي ايدئولوژيك، مهم اول

هاي نظـامي ـ امنيتـي در واكـنش بـه ايـن مولفـه بـروز          است. چنانكه تاكنون بيشتر كنش
يك نشـده  فارس هنوز وارد دوران پساايدئولوژ اند. اين به آن معناست كه منطقه خليج يافته

 است.
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فارس منبعـي بـراي توليـد و صـدور نفـت بـوده و حجـم آن         تا زماني كه خليج دوم
آفـرين   برنوسان قيمت اين ماده خام تاثيرگذار است حضور و تأثيرگذاري قدرتهاي نقـش 

گذاري براي ايجـاد ترتيبـات    خارجي تداوم خواهد داشت. بنابراين هرگونه اميد يا سرمايه
شـود   قد فرجام مطلوب است. اهميت اين نكته زماني بيشتر آشكار ميامنيتي تمام بومي فا

ميليون بشـكه در سـال جـاري     15كه بدانيم حجم صادرات نفت از مجراي تنگه هرمز از 
 )19افزايش خواهد يافت.( 2020ميليون بشكه در سال  34تا  30ميالدي به 

االمكـان مـانع    تـي هاي خارجي ح با توجه به تجربه حملة عراق به كويت، قدرت سوم
اي بر اسـاس سـالحهاي غيرمتعـارف خواهنـد      برقراري هرگونه توازن يا ضدتوازن منطقه

شد. در اين خصوص جديت اروپائيها كمتر از آمريكا نيست چرا كه حفظ امنيـت عرضـه   
 )20نفت براي آنها نيز مهم است.(

عـراق و   طيف رابطه ميان سه قطب زيرمجموعـه امنيتـي منطقـه يعنـي ايـران،      چهارم
و » سـوءظن و هـراس  «، »حمايـت و همكـاري  «شيوخ شبه جزيره، حداكثر ميان سه ضلع 

 ، محصور خواهد بود.»طرفي تفاوتي و بي بي«
 

 ب. سياست تغيير رژيم با اتكا بر نقش پيشگامي عراق
فروپاشي رژيم صدام حسين و تثبيت قدرت نظامي ـ سياسي آمريكا در عراق نشـانگر   

در ترتيبات امنيتي منطقه است كه سطح جديـد مداخلـة خـارجي بـا     آغاز مرحله جديدي 
باشـد. سياسـت    هاي بـارز آن مـي   هدف تعقيب سياست تغيير رژيمهاي منطقه از مشخصه

0Fپايان دادن به دولتها

، بحثي است كه براي نخستين بار پس از حمله يازده سپتامبر توسـط  1
بر اين فرض استوار است كه اشـاعه  معاون وزير دفاع آمريكا مطرح شد و » پل ولفووتيز«

اي كـه   سالحهاي كشتار جمعي نسبت مستقيمي با ماهيت رژيم و نوع دولت دارد به گونه
احتمال تكثير يا بكارگيري اين سالحها توسط رژيمهائي كـه از سـوي نهادهـاي نيرومنـد     

هـا و  شوند بيشتر است و چنانچه اين رژيمها در مقـام ارتبـاط بـا گروه    داخلي كنترل نمي
هاي تروريستي برآيند، منافع ايـاالت متحـده در داخـل و خـارج از ايـن كشـور در        شبكه

شود،  ) بنابراين برخالف آنچه غالباً تصور مي21معرض تهديد جدي قرار خواهد گرفت.(
مخاطب راهبرد مبارزه با تروريسم نه گروهها بلكه دولتها خواهنـد بـود. بـر ايـن اسـاس      

                                                                                                                                           
1 . Ending States 
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يير مناسبات سياسي و ايدئولوژيك در منطقـه خاورميانـه را كـه    اياالت متحده، سياست تغ
مهمترين منبع صدور تروريسم است در دستور كار قرار داده و بـر آن اسـت تـا گفتمـان     
ليبــرال دموكراســي را جــايگزين گفتمانهــاي مســلط موجــود در منطقــه كنــد. بــه واقــع  

تحول عمده سياسي يعنـي  ايدئولوژيها و گفتمانهاي موجود در منطقه تاكنون محصول دو 
ــاي ناصــري در ســال  ــران در ســال   1952كودت ــوده 1979و انقــالب اســالمي اي ــد.  ب ان

گرائي تاكنون چارچوبهاي  عربيسم و اسالم ايدئولوژيهاي برآمده از اين تحوالت  يعني پان
بيني و تعيين خودي و بيگانه را در ميان بخش مهمي از ملـل منطقـه شـكل     بنيادين جهان

 د.ان داده
اين دو الگوي رفتار در عين رقابت با يكديگر در بسياري از عناصر با هـم مشـتركند.   
زوال نفوذ غرب، وحدت همه اعراب يا همه مسلمانان، فروپاشي اسرائيل، بسـيج مردمـي   
از باال رهيافت دولتي ـ سوسياليستي در توسعه اقتصادي و رهبري كاريزمائي، راهكارها يا  

) 22مانـدگي نسـبت بـه غـرب هسـتند.(      يان براي جبران عقـب اهداف مشترك هر دو جر
توان در رويكرد ستيزشي نسبت بـه جهـان    بيني را مي بنابراين مؤلفه محوري هر دو جهان

بيني ليبرال دانست. در مقابل، الگوي جديد ارزشي كه آمريكا سوداي ترويج آن در منطقه 
شـامل عنـاص ذيـل اسـت:      پرورانـد بـا محـور قـرار دادن مؤلفـه سـازش،       را در سر مـي 

روي، حقوق بشـر و آزاديهـاي مـدني، اقتصـاد مبتنـي بـر تجـارت آزاد،         دموكراسي، ميانه
 دوستي با غرب و صلح با اسرائيل.

سـازي مـدل    تواند نقطه شروع مناسبي براي پياده آمريكا بر اين باور است كه عراق مي
ن كشـور بـا توجـه بـه     ) ايـ 23مذكور با هدف ترغيب ديگـران بـه پيـروي از آن باشـد.(    

رود كـه در آن   ترين كشور جهان عرب به شمار مي گوناگوني قومي و تنوع مذهبي، عرفي
غلبه يك قوم يا ايده مذهبي جز با اتكا بر ميزان باالئي از خشونت ميسر نخواهـد بـود. از   
سوي ديگر عراق از ظرفيت مالي مناسبي براي تبـديل بـه الگـوي مـورد نظـر آمريكـا در       

انه برخوردار است. كشوري كه توانائي توليد هفت ميليون بشـكه نفـت در روز را   خاورمي
داراست و دومين ذخاير تأييد شده جهاني نفت را نيز در خـود جـاي داده اسـت. عـراق     

ب موجود رود و ميعادگاه غالب اقوام و مذاه همچنين قلب خاورميانه مركزي به شمار مي
در خاورميانه اعم از اعراب، كردها، تركها، فارسها، شيعيان و سنيها اسـت كـه سرنوشـت    

 اي براي اقوام و مذاهب متناظرشان در ديگر كشورها باشد. تواند آينه هريك از آنها مي
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بر اين اساس عراق از سوي اياالت متحده به عنوان دروازة اشاعه ارزشـهاي فرهنگـي   
ساختارهاي سياسي آمريكائي در خاورميانه انتخاب شده تـا همچـون    تفكرات اقتصادي و

عربيسم نفوذ كنـد. بنـابراين آمريكـا درصـدد      گرائي و پان اسب تروا به حوزه اقتدار اسالم
تحقق ايدة پايان تاريخ در خاورميانه از طريق برپائي يك جنگ سرد ميان ارزشهاي تمـدن  

اين صورت در پويش امنيتي منطقـه الويـت   غربي و بينش و شريعت اسالمي است كه در 
اي بيشتر بـر   با راهبرد ايدئولوژيك خواهد بود. به اين معنا كه در تدوين راهبردهاي منطقه

متغير ايدئولوژي و قدرت نرم تاكيد خواهد شد هرچند كه ابزار آن قدرت سـخت باشـد.   
ـ    ان جنـگ سـرد و   اين دو نشان دهنده تداوم پروژه دموكراتيزاسيون است كـه پـس از پاي

فروپاشي شوروي به عنوان سرلوحه سياستهاي غرب و اصول مهم فرآينـد جهـاني شـدن    
مدنظر قرار گرفت هرچند كه ابزار و روشهاي پيشبرد و نيز هدف و كاركرد آن به اقتضاي 

 تر از گذشته شده است. سپتامبر روشن 11رخداد 
تنوع قومي ـ مذهبي و سـنن   سازي مدل مذكور در عراق به واسطه  از سوي ديگر پياده

تاريخي رقابت سياسي و همچنـين موقعيـت ويـژه اقتصـادي ايـن كشـور بـا چالشـهائي         
روبروست كه براي متوليان اجراي آن انتخاب گزينه جـايگزين را بـا محـدوديت مواجـه     

تواند سطحي از دموكراسي را در عراق برقرار نمايـد   ساخته است. بنابراين رهيافتي كه مي
روي است بدين معنا كه همه بازيگران فعال داخلـي و خـارجي در صـحنه     يانهمشي م خط

سياست عراق بايد با كنار گذاردن مطالبات حداكثري، از بخشـي از منـافع خـود بـه نفـع      
حفظ منافع تمامي بازيگران صرف نظر نمايند. در بعد اقتصـادي نيـز سياسـت آزادسـازي     

آمد سرانه و توليدناخالص ملي اين كشـور را  گذاري و تجارت به احتمال بسيار در سرمايه
اي روبرو خواهد كرد به ميزاني كـه شـاهد شـكاف رفـاهي ميـان       با افزايش قابل مالحظه

 عراق و كشورهاي همسايه آن خواهيم بود.
 

 سازي در عراق روي؛ مبناي پروژه دولت . رهيافت ميانه1
قوميتهـا، مـذاهب و    بافتار اجتمـاعي عـراق واجـد موزائيـك رنگارنـگ و متنـوعي از      

فرهنگها است كه اقتضائات خود را بر رفتار سياسي در محيط داخلي و سياست خـارجي  
هـاي سياسـت و اقتصـاد بـه      كند و شكافهاي متعـددي را در حـوزه   اين كشور تحميل مي

 آورد.  ارمغان مي
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درصد آنان مسلمان و مابقي يهـودي   98ميليون نفر است كه  24جمعيت عراق حدود 
درصـد   45تـا   40درصد شيعه و 60تا  55ي و يزيدي هستند. در ميان مسلمانان نيز مسيح

درصـد  2درصـد تـركمن،   3درصـد جمعيـت عـراق كـرد،      20سني هستند. از نظر قومي 
 )24درصد عرب هستند.( 75آشوري و كلداني و 

شوند كه بزرگترين اقليت كرد  بدين ترتيب كردها حدود چهار ميليون نفر را شامل مي
رود. اكراد، اعراب سني و شيعيان مهمترين بازيگران  ميان كشورهاي منطقه به شمار مي در

بومي عرصه سياست در اين كشور هستند كه مطالبـات و منـافع بعضـاً متفـاوت و حتـي      
متضادي دارند. اعراب اهل سنت جمعيتي در حدود يك پنجم از كـل جمعيـت عـراق را    

فت عثماني و پس از آن از هنگام تشـكيل كشـور   دهند. اين گروه از زمان خال تشكيل مي
بر اكثريت شيعه و اقليت كرد تسـلط داشـته و در زمـان صـدام نيـز       1921عراق در سال 

كردند. سنيان اغلب مردماني شهرنشين  قبايل سني استانهاي شمال غربي، عراق را اداره مي
انـد   دار بـوده هستند و تاكنون از مزيت دسترسي بـه مناصـب دولتـي و حكـومتي برخـور     

1Fهـاي  چنانكه بيشتر نيروهاي اطالعاتي و امنيتـي عـراق را دليمـي   

سـني مـذهب تشـكيل     1
) تسلط قومي اقليت اعراب سني، مهمترين راهكـار حكومـت بريتانيـا بـراي     25دادند.( مي

حفظ منافع اين كشور در عراق بود زيرا به درستي دريافته بـود كـه حكومـت اقليـت بـه      
الحمايگي بيگانگان قرار خواهد گرفت. اكنون نيز مهمترين  يا تحتسهولت تابع قيموميت 

مطالبه اين گروه احياي منزلت برتر سياسي است و به همين دليل حـدود هشـتاد درصـد    
عمليات نظـامي برضـد نيروهـاي آمريكـائي در محـدوده منطقـه مثلثـي بغـداد، تكريـت          

ربـه سـالها حكومـت هـراس و     نشين است. اما تج گيرد كه غالباً سني والرمادي صورت مي
شـود.   خشونت براي شيعيان و كردها مانع دستيابي اهل تسنن عـراق بـه ايـن هـدف مـي     

دهند، عمدتاً هورنشـين و روستانشـين    شيعيان نيز كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي
بوده و تراكم جمعيتي آنان در جنوب شرقي عراق و در حوالي شهر بصره است و تعـداد  

سـال   ) شيعيان عراق اكنون كه از سي26كنند.( از آنان در شهر بغداد زندگي مي بسيار كمي
اند به تشكيل يك دولت دموكراتيك بر پايه مكانيسم  سركوب حكومت صدام رهائي يافته

يك فرد ـ يك راي يا دموكراسي اكثريتـي تمايـل دارنـد؛ زيـرا از بيشـترين وزن در هـرم        
 مانع مهم در راستاي تحقق اين خواسته وجود دارد:جمعيتي عراق برخوردارند. اما چند 

                                                                                                                                           
1 . Dulaymi 
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يك حكومت تمام شيعي با مخالفت اقليتهاي سني و كرد مواجه خواهـد   نخست آنكه
شد و اياالت متحده براي حفظ منافع خود و ثبات در عـراق بسـوي ايجـاد يـك تركيـب      

در  سني در حكومت خواهد رفت و اين به معناي تداوم يك دولت مركزي عمـدتاً سـني  
بغداد و تقسيم حاكميت با كردها از طريق تفويض برخـي اختيـارات بـه آنهـا در منـاطق      
شمال است. مدلي كه در سالهاي پاياني حكومـت صـدام هـم بـا برخـي تفاوتهـا وجـود        

 داشت.
اختالف نظر ميان گروههاي متنوع شيعي بر سـر نحـوه اداره كشـور و نـوع      مانع دوم

هاي گوناگون علميـه و مرجعيـت آنهـا وجـود      زهحكومت است. رقابت نخست ميان حو
هـاي علميـه شـيعه ميـان صـدريها و       دارد. اين رقابت در حال حاضر بر سر رهبري حوزه

زنـد. مقتـدي    اهللا العظمـي خـوئي دور مـي    اهللا العظمي سيستاني و مرحوم آيت پيروان آيت
شـيعه در عـراق   زدائي از مرجعيـت   اهللا صدر با تاكيد بر لزوم فارس صدر پسر جوان آيت
) ايـن بـدان معناسـت كـه هرگـاه حكومـت در       27هاي علميه است.( مدعي رهبري حوزه

تر خواهد شد. رقابت  اختيار شيعيان قرار گيرد، شكاف عرب ـ فارس در ميان آنها گسترده 
ديگر بر سر نوع فعاليت سياسي است. در ميان بخشهاي مختلـف گروههـاي عراقـي و از    

و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، دو تلقي از نحوه فعاليـت  الدعوه  جمله ميان حزب
سياسي و حكومت با هم در رقابتنـد. يـك نگـرش بـر محوريـت روحانيـت در فعاليـت        

دانـد. ايـن ويژگـي كـه در      سياسي تاكيد دارد و فقدان اين ويژگي را موجب انحراف مـي 
ه شـد و تحقـق مـدلي    مجلس اعال متبلور است در نهايت به سوي ايده واليت فقيه كشيد

شبيه ساختار جمهوري اسالمي را به عنوان آرمان مبارزاتي خود در نظر گرفت. امـا تلقـي   
داد و معتقد به كار تشكيالتي و حزبي در عين  دوم بهاي بيشتري به سازماندهي نيروها مي

توجه به تعاليم اسالمي و جايگاه روحانيت است. پيروان ايـن ايـده كـه بيشـتر در قالـب      
هـاي مـذهبي بايـد بـه      كنند معتقدند كه عالوه بر تعـاليم و ايـده   ب الدعوه فعاليت ميحز

شرايط خاص اجتماعي، مذهبي و قومي عراق نيز توجه كرد. بنابراين بـه نظـر آنهـا ايـده     
) از سـوي ديگـر گـرايش مسـلط حـوزه      28واليت فقيه در عراق قابل پياده شدن نيست.(

مستقيم روحانيـت در سياسـت متمايـل اسـت.      علميه نجف اشرف به سمت عدم دخالت
فـارس،   اهللا العظمي سيسـتاني كـه مـوقعيتي ممتـاز در ميـان شـيعيان خلـيج        حضرت آيت

هندوستان، پاكستان، افغانستان، لبنان و كشورهاي اروپايي و آمريكا دارد، همچون مرحوم 
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حكومتي  خوئي بر اين باور است كه ورود مستقيم روحانيت در مسائل سياسي و مناصب
زند و روحانيت بايد به ارشاد، وعظ، هدايت و انـذار مـردم،    به روحانيت و دين ضربه مي

  هـاي شـاخص شـيعه    حاكمان و مسئوالن بپردازد. در ميان گرايش ليبرال نيز برخي چهـره 
شوند كه اساساً مخالف نقش هر نـوع مـذهب در    مانند احمد چلبي و دكتر مكيه ديده مي

ماعي هستند. بدين ترتيب برپائي حكومـت تمـام شـيعي آغـاز فعـال      روابط سياسي ـ اجت 
شدن شكافها و رقابتهائي است كه ثبات سياسي عـراق را بـه شـدت بـه خطـر افكنـده و       

 سازد. موقعيت شيعيان را نيز متزلزل مي
توان مسئله درآمدهاي نفتي عراق دانست. تشكيل يـك حكومـت    را نيز مي مانع سوم

بسيار اهل تسنن عرب تبار و كردها را به سمت اسـتقالل خـواهي    صرفاً شيعي به احتمال
و عدم وفاداري به تماميت ارضي عراق سوق خواهد داد. اين به معناي محروميت بخـش  
مهمي از جمعيت اين كشور بـويژه شـيعيان از درآمـد نفـت كركـوك و موصـول اسـت.        

ه معناي كنترل عراق اسـت و  بنابراين از منظر اقتصاد سياسي، كنترل نفت عراق به تنهائي ب
رود. ايـن عامـل هنگـامي     نفت عاملي نيرومند در حفظ يكپارچگي اين كشور به شمار مي

كند كه عراق در پي افزايش توليد نفت باشد. بـر اسـاس برآوردهـا،     بيشتر اهميت پيدا مي
تواند در يك دورة ده ساله به رقم توليد روزانه شش ميليون بشـكه نفـت دسـت     عراق مي

ميليـارد دالر   33دالر براي هر بشكه، درآمد ساليانه اين كشـور بـه    15ابد كه با احتساب ي
انداز، ديگر گروههـاي قـومي ـ مـذهبي (عـراق عربـي)        خواهد رسيد. با وجود اين چشم

) منطقه تحت نفوذ كردها در شمال 29تمايلي به جدائي مناطق كردنشين نخواهند داشت.(
ربع وسعت دارد كه به اندازه مساحت كشـور سـويس اسـت.    مايل م 15500عراق بالغ بر 

فارس، صدام تسلط بر مناطق كردنشين را از دسـت داد   پس از جنگ خليج 1991در سال 
هاي آمريكا و انگليس در منطقه پـرواز ممنـوع در    و كردها زير پوششي امنيتي كه جنگنده

دوفاكتوي خود را تاسيس  درجه براي آنها به وجود آوردند نخستين دولت 36باالي مدار 
بـه رهبـري جـالل     PUK) اين منطقه بين دو حزب اتحاديه ميهنـي كردسـتان،   30كردند.(

به رهبري مسعود بازراني كه در مجمـوع   KDPطالباني و حزب دموكرات كردستان عراق 
درصد درآمـد   13يكصد هزار پيشمرگ دارند، تقسيم شد. كردهاي اين منطقه كه اكنون از 

نخستين انتخابات پارلماني را در كردستان برگـزار   1992مند هستند در مه  بهره نفتي عراق
كردند كه هر دو حزب مطرح هر كدام پنجـاه كرسـي و احـزاب مسـيحي آسـوري، پـنج       
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كرسي بدست آوردند و با وجود آنكه تركمنها انتخابات را تحريم كرده بودند يك كرسـي  
انـد كـه در    تجربه كردها همواره عنـوان كـرده   ) بر اساس اين31نيز به آنان تعلق گرفت.(

دهنـد در   عراق پس از صدام در پي استقالل نيستند و حكومت فدراليسـم را تـرجيح مـي   
گرا نيز  عين حال كه حاضر به از دست دادن مواهب كنوني و پذيرش يك حكومت تمركز

علت نگراني ) تمايل به حفظ تماميت ارضي عراق از سوي كردها بيشتر به 32باشند.( نمي
آنها از تهديد نظامي تركيه است كه در صورت حمايت از سوي يك ارتش ملي در عـراق  

 احتمال عملي شدن آن ضعيف خواهد بود.
مجموعه مالحظات فوق نشانگر آن است كه به احتمال بسيار حكومت عراق بـر پايـة   

ومـت سـهيم   اي تناسـبي در حك  يك مدل فدرالي اداره خواهد شد كه همه اقوام بـه گونـه  
) گرايشـها و  33بوده و درآمد ملي نيز به همين ترتيب ميان اياالت تقسـيم خواهـد شـد.(   

روي خواهد بود. براي مثال هرچنـد دولـت    سياستهاي حكومت مذكور نيز تابع اصل ميانه
جديد هويت عربي خواهد داشت اما ناسيوناليسم عربي را به نفع همگرائـي كردهـا طـرد    

ه احتمال بسـيار مقـام ارشـد حكومـت از ميـان شـيعيان انتخـاب        خواهد كرد. همچنين ب
گرائـي در آن جريـان    گرائي نخواهد بود. سطحي از عرف شود ولي اين به معناي شيعه مي

خواهد داشت ولي به اندازه فرانسه يا تركيه كه هرگونه مظاهر مذهبي در انظار عمومي را 
كند ولي متحد غـرب و   را حفظ ميكنند سكوالر نخواهد شد. فرهنگ شرقي خود  منع مي

به خصوص آمريكا خواهد بود. البته در اين بين معضل اساسـي بـراي آمريكاييهـا مسـئله     
عراق جديد به هر ترتيـب عضـوي از مجموعـه    » آنتوني كوردزمن«اسرائيل است. به بيان 

خاورميانه است و در نتيجه حداقل در سطح باورهاي مردمي، ضداسرائيلي بـاقي خواهـد   
) اما از آنجا كه فلسطينيان ارتباط تنگاتنگي با رژيم صدام داشتند و پس از جنـگ  34اند.(م

فارس نيـز بسـياري از كشـورهاي منطقـه آنـان را بـه خـاطر حمايـت از صـدام از           خليج
كشورهايشان اخراج كردند، به احتمال بسيار حكومت جديد مجال آن را خواهد يافت كه 

 را تاييد كند.فرآيند صلح اعراب و اسرائيل 
توان به خوبي در تركيب شوراي دولـت انتقـالي عـراق     ترجمان مالحظات فوق را مي

مشاهده نمود. در عين حال ممكن است به دليل عدم وجود فرهنگ سياسي دموكراتيك و 
شده در ميان گروههاي مدعي قدرت در عراق، بيش از يك دهه طول بكشد تا اين  نهادينه

 )35شود.( بيني منتهي مند و قابل پيش سي با ثبات، مشروع، قاعدهكشور به يك سيستم سيا
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 . توانمندي اقتصادي؛ بستر صدور ارزشهاي غربي2
هـاي خـود و تبـديل     يكي از مشكالت پايدار نظامهاي ايدئولوژيك براي صدور ايـده 

شدن به يك منبع الگوبرداري، سطح پائين توانمندي اقتصادي و رفاه اجتماعي بوده است. 
اين اساس اياالت متحده آمريكا بر آن است تا در عراق مانند آلمان و يـا ژاپـن بعـد از     بر

جنگ جهاني دوم نظامي اقتصادي بر پا كند كه مطابق ارزشـهاي ليبرالـي بـوده و حـداكثر     
رفاه براي شهروندان را به دنبال داشته باشد. به عبارت ديگر آمريكا درصدد آن اسـت كـه   

گوئي بـراي تجـارت آزاد در خاورميانـه و رهـائي اقتصـاد از نظـارت       عراق را به عنوان ال
گذاري خـارجي اسـت و    دولتي مطرح كند. اين سياست نيازمند بستر مناسب براي سرمايه
 74رود. تاكنون در عراق  صنعت نفت عراق مناسبترين زمينه در اين خصوص به شمار مي

ميـدان هنـوز مـورد     59وليد رسـيده و  ميدان آن به ت 15ميدان نفتي شناسائي شده كه تنها 
 برداري قرار نگرفته است. بهره

هاي سازمان ملل عليه عراق عامل كليدي براي ركود صنعت نفـت ايـن كشـور     تحريم
ميليارد بشكه و ذخـاير احتمـالي آن    112بوده است. ذخاير تثبيت شده نفت عراق معادل 

شاف با ذخاير عربستان سـعودي  ميليارد بشكه برآورده شده كه در صورت اكت 220حدود 
ميليون بشكه در روز را دارد اما در  5/2) اكنون عراق قدرت توليد 36رقابت خواهد كرد.(

ميليون بشكه خواهد رسيد. اين سطح از توليد به  سال اين ميزان به ده 10تا  5يك فرصت 
قيمـت نفـت تـا     گذاري نياز دارد كه با توجه به پائين آمدن ميليارد دالر سرمايه 50حدود 
رسد حدود يك دهـه زمـان صـرف خواهـد شـد تـا بـدهيها و         دالر به نظر مي 12سقف 

غرامتهاي عراق پرداخت شده بازسازي در اين كشور به سـرانجام برسـد و در نهايـت بـه     
توانـد درآمـد سـرانه     ) اين رشـد مـي  37درصد دست پيدا كند.(7تا  5يك رشد اقتصادي 

عراق به ارمغان آورد. درآمـد سـرانه ايـن كشـور بـه هنگـام        باالي پنج هزار دالر را براي
) 38رسـيد.(  1979دالر در سـال   5639بـه   1973دالر در سال  729دومين شوك نفتي از 

دالر بود كه حدود صددالر از درآمـد سـرانه ايـران بيشـتر      1270، 2002اين نرخ در سال 
سيد. در عين حال براي آنكـه  هزار دالر خواهد ر به بيش از پنج 2010) و در سال 39بود(

اتكا به درآمد نفـت دولـت عـراق را ماننـد بسـياري از دول خاورميانـه گريبـانگير سـنن         
سازي صنعت نفت در دستور كار سياستمداران ايـن كشـور    اقتدارگرايانه نسازد خصوصي
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قرار دارد و براي گسترش تجارت آزاد بنادري مانند فاو وام القصر به جرگـه منـاطق آزاد   
 فارس خواهند پيوست. جاري در خليجت

 
 راهبردي    در محيط ايدئولوژيك، ضرورت  بازي ج. تداوم

 اي جمهوري اسالمي سياست منطقه
در صورت تحقق سناريوي آمريكا در عـراق، جمهـوري اسـالمي ايـران بـا مهمتـرين       

اي در خصوص ايدئولوژي حكومتي خود مواجه خواهد شد. در آن صورت  چالش منطقه
ولين حكومت غيرفقاهتي و عرفي شيعه است كه به احتمال بسيار از سوي مهمتـرين  اين ا

مراجع عظام در نجف مورد تاييد قرار خواهد گرفت. ايـن امـر در كنـار احتمـال احيـاي      
دوبارة حوزة علميه نجف و تبديل آن به پايتخت علمي و فقهي شيعه، نگاه شيعيان منطقه 

اق معطوف خواهد كرد. به خصوص كـه كشـورمان   را به سوي مدل سياسي مستقر در عر
هنوز نتوانسته است تركيب مورد اجماع و با ثباتي از جمهوريت و اسالميت ارائه دهـد و  
در اين مورد هنوز فاقد آرامش اطمينان بخش و در مرحلة آزمون و خطاست. بـه عبـارت   

مورد توجه واقع  ديگر جمهوري اسالمي ايران به لحاظ الگوبرداري و منبع يادگيري هنوز
) در عين حال اگر شكاف رفاهي ميان عراق و كشـورمان برجسـته شـود،    40نشده است.(

ايدئولوژي حكومتي جمهوري اسالمي در داخل نيـز بـا چـالش مواجـه خواهـد شـد بـه        
هـاي آن   خصوص كه اهميت اقتصادي ـ فنآورانه ايران عمدتاً به صنعت نفـت و فـرآورده   

راق به اوپك با ظرفيت شش ميليون بشكه در روز قيمت نفت شود و با ورود ع مربوط مي
به سطح ده تا دوازده دالر سقوط خواهد كرد. اين در حالي است كه جمعيـت و مصـرف   

هاي آمريكا عليـه كشـورمان    داخلي ما نيز حدود سه برابر كشور عراق است و اگر تحريم
ـ       نسبت به سرمايه ز تـداوم يابـد آنگـاه    گذاري در صـنعت نفـت و گـاز در دهـة آينـده ني

اي در منطقه تبديل خواهد شـد. از سـوي ديگـر در     جمهوري اسالمي به يك نظام حاشيه
صورت حضور اقليت كرد عراق در نظام حكومتي اين كشور بـه ويـژه در مناصـب مهـم     

در   سياسي ـ امنيتي، عراق اولين رژيم منطقه خواهد بود كه در آن اقليت قـومي و مـذهبي   
م خواهد بود. طبيعي است كه اين امر مطالبـات جـدي اقليـت كـرد و     قدرت رسمي سهي

سني كشورمان را در پي خواهد داشت. در سطح رژيم امنيتي منطقه نيـز آمريكـا متحـدي    
جديد و نيرومند خواهد يافت كه معادالت قدرت را بر هم خواهد زد. به اين معنا كـه بـا   
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وجهـي بـه دو وجهـي     بديل سـاختار سـه  اي شاهد ت اضافه شدن آمريكا به بازيگران منطقه
خواهيم بود. در اين صورت آمريكا و متحدينش اعم از عراق و شيوخ منطقه در يك سـو  
و جمهوري اسالمي ايران در سوي ديگر قرار خواهد گرفت. مزيـت مـدل مـذكور بـراي     

 اي ميان عراق و شيوخ شبه جزيـره، سـاختار   آمريكا آن است كه بدون نياز به اتحاد منطقه
كند. در عين حـال چـون آمريكـا جمهـوري اسـالمي را در رديـف        قدرت را دوقطبي مي

كشورهاي عضو ائتالف اهريمنـي قـرار داده اسـت، عـراق و اعضـاي شـوراي همكـاري        
اي بـا آن   عليرغم برقراري رابطه نزديك با جمهـوري اسـالمي از ائـتالف و اتحـاد منطقـه     

ي ايران آشكارا از ترتيبات امنيتي منطقـه نيـز   امتناع خواهند كرد. در نتيجه جمهوري اسالم
كنار گذاشته خواهد شد. به بيان ديگر، اياالت متحده همه راهها را مسدود كرده اسـت تـا   

اي خـود مسـتقيماً بـا     جمهوري اسالمي ايران براي خروج از انزوا و حل معضالت منطقه
ديـده گـرفتن ايـاالت    خود اين كشور وارد تعامل شود و اين به معنـاي پايـان سياسـت نا   

 متحده خواهد بود.
با اين فرض و با توجه به مجموعه زواياي سناريوي فوق پرسش نهـائي ايـن خواهـد    

اي براي مديريت اين وضعيت از سوي جمهوري اسـالمي   بود كه مناسبترين راهبرد منطقه
چيست؟ با توجه به متغيرهاي پيش گفته در خصوص چگونگي تغيير معادلـة قـدرت در   

ترين راه ورود فنآوري جديد نظامي و تجهيز ايران  الوصول فارس، ممكن است سهل جخلي
هـايي چـون    رسد كـه تجهيـز رژيـم    اي به نظر آيد. در اين مورد به نظر مي به سالح هسته

پاكستان، هند و اسرائيل به اين سالح، ايران را فارغ از نوع رژيمي كه بر آن حـاكم اسـت   
تـوان سـوق خواهـد داد. در آن صـورت ايـاالت متحـده و       به سوي برخورداري از ايـن  

فارس در عين وجـود   بايست به فكر تامين امنيت انتقال نفت در خليج متحدين غربيش مي
اي در اين منطقه باشند. اما اتخاذ راهبـرد فـوق در مقطـع فعلـي مشـكل       هاي هسته سالح

ك بـاز هـم از آن   جمهوري اسالمي را حل نخواهد كرد و چه بسـا بـه لحـاظ ايـدئولوژي    
اعتبارزدائي كند. به واقع اياالت متحده منطقه بازي را به محيط ايدئولوژيك برده اسـت و  

برد. جمهوري اسـالمي ايـران نيـز يـك      از مهمترين متغير معادله قدرت در منطقه سود مي
اش مقـدم بـر امنيـت     نظام ايدئولوژيك اسـت بـه ايـن معنـا كـه امنيـت هسـتي شـناختي        

اعتباري ايدئولوژي حكـومتي ايـن نظـام تفـاوتي بـا       باشد. به بيان بهتر بي اش مي وجودي
براندازي آن ندارد. بنابراين ضرورت دارد كه بازي را در محيط ايـدئولوژيك پـيش ببـرد    
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اي جذاب، قابل اطمينان و با ثبات از نظام ترسـيم   بدين ترتيب كه با اتخاذ تمهيداتي چهره
داخل موفق به الگوسازي در منطقه نيـز بشـود. عنصـر    كند كه در عين جلب وفاداري در 

تداوم و آرامش در اين مسير بسيار مهم است و بيش از هر چيـز نيازمنـد كـاهش كنتـرل     
ايدئولوژيك در عرصه علـم، فرهنـگ و ارتباطـات در داخـل بـا هـدف افـزايش منزلـت         

نـش  ايدئولوژيك در خارج است. مزيت نسبي جمهوري اسالمي در عرصـه فرهنـگ و دا  
هائي چون  ها اهتمام ورزد. به بيان ديگر مؤلفه بايست به گشايش در اين عرصه است و مي

هاي مدني و سياسي، آزادي انتخاب و حقوق بشر و نظارت فراگير بر حكومت كـه   آزادي
سازي جديد آمريكا در منطقه خودنمايي كرده است با قرائـت   به طور چشمگيري در مدل

تواند با ارتقاي سـطح   اسالمي نيز وجود دارد و حكومت مي بومي خود در ايده جمهوري
هاي مدل مذكور اعـم از   ها در مناسبات فرهنگي ـ سياسي در داخل، ديگر مولفه  اين مولفه

سكوالريسم، صلح با اسرائيل و غربي شدن را كم فروغ نمايد. در اين صورت به احتمـال  
ز حيزانتفـاع سـاقط خواهنـد شـد و     هاي اقتصادي عليه ايـران نيـز حـداقل ا    بسيار تحريم

فرصت مناسبتري براي افزايش سطح رفاه زندگي فراهم خواهد شـد. در سـطح معـادالت    
بايست از هرگونه گفتار و رفتاري كـه بـه بهانـه ضـربه      اي نيز جمهوري اسالمي مي منطقه

فارس منجر به ايجاد سوءظن و هراس در كشورهاي منطقـه   زدن به منافع آمريكا در خليج
تفـاوتي نگـاه دارد. ضـمن     طرفي و بـي  شود پرهيز نمايد تا حداقل آنها را در موضع بي مي

آنكه وضعيت مجاورت با آمريكا به لحاظ حضور سياسي ـ نظامي در افغانسـتان و عـراق    
كند تا جمهوري اسالمي به بهانه رفع برخي مسائل ناشـي از ايـن    اين فرصت را فراهم مي

تر را در دستور كـار خـود    كور با هدف رفع تهديدهاي عمدهوضعيت، مذاكره با دولت مذ
تواند رسمي و علني باشد نبايد هويـت سياسـي    ) اين مذاكره ضمن آنكه مي41قرار دهد.(

 نظام را كه ناشي از تعريف دوست و دشمن است با بحران فراگير مواجه سازد.
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 گيري نتيجه
، تصـوير عـراق جديـد و    آنچه در اين مقالـه موضـوع بحـث و اهتمـام قـرار گرفـت      

سناريوي احتمالي آمريكا در اين كشور با هدف بررسي پيامدهاي بلندمدت آن براي نظام 
جمهوري اسالمي بود. اين بررسي ضمن آنكه سرشتي تخميني و برآوردي داشـت هرگـز   

اي در  ترديد هـيچ برنامـه   به معناي قطعيت وقوع سناريوي مذكور در عراق نيست. زيرا بي
نيـازي از   شود. اما اين به معنـاي بـي   گونه كه از ابتدا مراد شده است محقق نميعمل همان

نيست. اين بـدان معناسـت كـه      يك برآورد نسبتاً جامع به منظور تدوين راهبرد بلندمدت
 بيني آينده است. اي پس از وقوع تهديد بلكه وضعيتي مبتني بر پيش امنيت نه مقوله

اي براي سنجش  ه در هنگام تهديد توانائي فزايندهجمهوري اسالمي نشان داده است ك
تري از خطر در آستانه وقـوع   هاي خود و دستيابي به ارزيابي هوشمندانه واقعبينانه توانائي

انـدازهاي   بيني چشم بايست اين قابليت راهبردي را نيز بدست آورد كه با پيش دارد. اما مي
بـرداري قـرار دهـد. اكنـون نيـز       ورد بهـره آينده، توانائي مذكور را پيش از وقوع تهديد مـ 

جمهوري اسالمي حدود يك دهه فرصت دارد (در صورت صحت فرض اين مقالـه) كـه   
بيني را به فرصتي براي ارتقاي منزلت خود تبديل كنـد. فرصـت زمـاني     تهديد مورد پيش

 هـاي اجتمـاعي و ژئوپلتيـك    هـا و ويژگـي   مذكور، چنانكه در مقاله ذكر شد، برآيند مؤلفه
فـارس،   هائي چـون: تنگناهـاي راهبـردي ـ ژئوپلتيـك در خلـيج       كشور عراق است. مؤلفه

بحران مشاركت شيعيان در جنوب و بحران هويت كردهـا در شـمال، تفـاوت و تعـارض     
نفوذ در عراق (آمريكا، جمهوري اسالمي ايـران، تركيـه، عربسـتان و     هاي ذي منافع قدرت

نزلتي عراق. در عين حال اياالت متحده آمريكـا بـه   اتحاديه اروپا) و نقش آن در اسارت م
خوبي آگاه است كه مديريت بر جوامع نامتجانسي همچون جامعـه عـراق بـه رغـم فـتح      

 بر است. آسان آن، بسيار دشوار و زمان
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