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 قدمهم

و منازعه يكي از حوزه از. الملل است هاي مهم روابط بينمطالعه جنگ يكي جنگ

ميهاي سازمانخشونت دو. دهد يافته است كه بوسيله واحدهاي سياسي عليه همديگر رخ

 پيامد مهم براي تعريف اين رخداد وجود دارد، نخست آن كه، هر خشونتي جنگ قلمداد

دوم آن كه، خشونت به نام يك واحد. شود مگر آن كه به نام واحد سياسي رخ دهدنمي

المللي نوين، كاركردهاي جنگ به مثابه كنش در نظام بين. سياسي با واحد سياسي ديگر باشد

سه كاركرد يا نگرش باشد كه ممكن است داراي اهداف.) bull ,1977 . p 176(اجتماعي است

به عنوان كنش اجتماعي محقق شود . كشور ممكن است با جنگ

به بيان والتز عامل يكي از سازوكارهاي اصولي است كه توزيع"در سامانه كشورها، جنگ

 كشوري در قبال كشورهاي ديگر در نظام يا ساختار"توزيع قدرت"هايو مولفه"هاظرفيت

. المللي به عوامل فوق بستگي دارد موقعيت آن كشور در سطح نظام بينبه بيان ديگر،. است

نظمي در جامعه كشورها، جنگ داراي رويكردي دوجانبه است؛ از طرفي جنگ، مانفيست بي

و تشكيل جامعه خود كشورها يا بازگشت كشورها، به است يا تهديدي در  راستاي ساخت

و ابزار دستيابي وضعيت ماقبل مدرن تفسير مي و از طرفي، جنگ، ابزار جامعه كشورها شود؛

به نظام بين و به نوعي ابزار شكل دهي به اهدافشان  ابراهيمي،(شودمي المللي هم محسوب آنها

با.)20ص.1388 مياين رويكرد و پايان لطبع پي تبيين علل شروع، تطويل تواند با ابزار نظري در

و عراق  و عراق باشد در خور يادآوري است بهترين نظريه براي تببين جنگ ايران جنگ ايران

و نظام بين الملل نظريه نو اواقع گرابراي آشكار ساختن نقش ابر قدرت ها -واقعنو.ستيي
مي ار مركزي، سطح تحليل را نظام بينيي ضمن تأكيد بر فقدان اقتدگرا و معتقد الملل قرار دهد

كه ساختار نظام بين مي كند است و قواعد بازي را مشخص در،در اين راستا. الملل نوع  آنچه

و رژيم حاكم تأكيد داشت گذرد اهميت نداشته، نميميهادولتدرون بر. توان بر ايدئولوژي

و مانندهادولت سياست خارجي همه،اين اساس  تحت تأثير عوامل سيستميك قرار دارند

ميتوپ ها و فيزيك سياسي تبعيت و استيو اسميت،( كنندي بيليارد از همان قواعد هندسه بيليس

و عراق نيز متاثر از قواعد بازي نظام بين براساس اين روايت،).417صص، 1383 جنگ ايران

و بر مبناي نظريه نو واقع  به نحوي در خدمت توازن بخشي الملل بوده است گرايي والتز

نو اين نوشتار نخست،. ها استاي بوسيله ابر قدرتمنطقه يي واقع گراجستاري كلي بر نظريه

سپس جنگ عراق عليه ايران را در قالب ابن نظريه.و ارتباط آن با مفهوم جنگ خواهد داشت

و اسباب گفتمان نظام بي و در نهايت علل ن الملل آن روز را در برابر جنگ ويرانگر تبيين كرده

مي كند .فوق بررسي
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 نظريه نو واقع گرايي
و 1960و 1950با بروز انقالب رفتاري در دهه هاي و مطرح شدن انديشه وحدت علم

الملل، به دنبال آن تالش براي علمي كردن رشته هاي علوم اجتماعي از جمله روابط بين

به. رآمدندبدد علمي كردن نظريه هاي پردازان اين رشته درص نظريه در جريان اين حركت

و بندي جريان بازصورت و فلسفه متمايل به تاريخ كه بيشتر هاي سنتي اين رشته پرداختند

نو. متكي بودند يي ساختاري كنت واقع گرايي يا واقع گرايكي از اين نظريه هاي جديد، نظريه

از1970والتز در اوايل دهه كه بيش يي به واقع گراهر چيز، تالش براي علمي كردن است

و1980يي در اوايل دهه واقع گرا.آيدحساب مي به علت ورود جنگ سرد به مرحله نوين

و غرب تجديد حيات يافت يي واقع گرا(يي واقع گرانو. رقابت تسليحاتي ميان شرق

ي صحنه سياست مانند شكل كالسيك آن همچنان دولت را به عنوان بازيگر اصل) ساختاري

مي بين نو. داند الملل مي"كنت والتز"يي واقع گرااز متقدمان كه در اثرش تحت را توان نام برد

يي واقع گراهايد كالبد از هم گسيخته انديشهكر سعي"الملل نظريه سياست بين"عنوان 

به صورت يك نظريه رسمي مطرح سازد .سياسي را سامان داده، آن را

ضواقع گرانو الملل قرار من تأكيد بر فقدان اقتدار مركزي، سطح تحليل را نظام بينيي

كه ساختار نظام بين مي و معتقد است مي كند دهد و قواعد بازي را مشخص در اين. الملل نوع

ها آنچه در درون،راستا و رژيم حاكم گذرد اهميت نداشته، نميميدولت توان بر ايدئولوژي

ها سياست خارجي همه بر اين اساس. تأكيد داشت  تحت عنوان تأثير عوامل سيستميك دولت

و مانند هاقرار دارند ميتوپ و فيزيك سياسي تبعيت  كنندي بيليارد از همان قواعد هندسه

)Elman , 2007,pp12-13(.مي يان بر مختصات ساختاري نظام بينواقع گرانو  ورزند الملل تأكيد

كه چنين فشارهاي ساختاو مي معتقدند رري سبب و شود هاا با وجود تفاوت در افراد ، دولت

و همگون از سوي آنها اتخاذ شودهاي نسبتاًو رويهروش ها كه. يكسان يان واقع گرادر حالي

نو كالسيك ريشه قدرت را در طبيعت انسان جستجو مي به نبود اقتدار واقع گراكنند، يان

ط مركزي در نظام بين به الملل اشاره دارند كه هاي آن انباشت قدرت را براي بقا  تحميل دولت

و طبيعت او، روشي تقليل يان سنتي را صرفاًواقع گرايان تأكيد واقع گرانو. كند مي  بر فرد

و نظام بين گرايانه توصيف مي مي الملل را عرصه كند هاههمداند كه رفتار اي  در درون دولت

. گيرد آن شكل مي

گرنو،بر اين اساس از يي نظريهاواقع هاي سطح واحد را به علت آنكه كل نظام جهاني را

مي) هاي داخلينظام( طريق بررسي تعامالت اجزاي آن ، قبول ندارد؛ زيرا چنين كندتشريح

و)هادولت( ارتباط مستقيم ميان مقاصد بازيگراني درصدد نوع گرايانه، رويكردهاي تقليل
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وهاي حاصل از كنش داده كه آنها به علت عنايت نميهاي آنهاست  كنند، تنها مواردي

كه آن نيز به نظام بينويژگي و خود را به نحوي از انحاء هاي ساختاري است الملل تعلق دارد

ميهمبه  هاهاي تعاملي ميان همين عامل در مرحله غايي داده.دكنه واحدها تحميل  را دولت

ص 1385مشيرزاده،( كند تعيين مي ،120(.

و تاريخ دارد، از واقع گرايي والتزي بر خالف واقع گرانو يي كه ريشه در جامعه شناسي

و منافع دولت كه اين قدرت و معتقد است كه رفتار آنها را اقتصاد خرد اقتباس شده ها نيست

و توزيع  هاتعيين مي كند بلكه اين آنارشي كه رفتار آنها توانمندي  در سطح ساختار نظام است

خ مي كندو سياست .)125ص. همان منبع( ارجيشان را مشخص

و جنگ  نوواقع گرايي
و جنگ براي توضيح جنگ در روابط بين به سه سطح والتز در كتاب انسان، دولت الملل،

مي كند كه عبارتند از و يا به سه تصوير اشاره در: تبيين سرشت انسان كه ريشه جنگ را

و يا انسانسرشت جنگ ميوخاص جستهاي طلب انسان كه در اين جا تكيه جو كند؛ دولت

و ساختار نظام بينهاي خاص با ايدئولوژيطلبي دولتبر جنگ كه هاي خاص است الملل

مي وقوع جنگ را بر مبناي خصوصيات آنارشي نظام بين -Waltz, 1964, pp.48( كند الملل تبيين

49(.
و دوم)1979(الملل بيناما والتز در كتاب بعدي خود يعني نظريه سياست ، دو تصوير اول

به خصوصيات واحد هاي تشكيل دهنده را تقليل گرايانه مي كه خصوصيات نظام را داند؛ چرا

مي كاهد و يا دولت ها فرو بنابراين، والتز تنها توضيح قابل قبول براي علت. آن يعني افراد

و يا سيستمي جنگ در روابط بين ميالملل را توضيحي ساختاري -Waltz,1979,pp.71(داندك
72(.

الملل از طريق الملل خود معتقد است ساختار نظام بين والتز همچنين در نظريه سياست بين

و رقابت ميان آنها نوعي شباهت رفتاري را در طول زمان براي آنها  جامعه پذيري كنش گران

و تعا. كندايجاد مي مالت ميان آن ها، رفتار آنها بنابراين ساختار مستقل از خصوصيات واحدها

مي كند به دهنده نظام بينبه نظر وي اصل سازمان. را تعيين الملل آنارشي است كه اين اصل

و  هاهمراه توزيع نابرابر قدرت به در محيط مبتني بر خودياري، همه دولتتوانمندي ها را

مي دهد و بقا سوق به امنيت نابراين، والتزب. سوي تالش براي كسب قدرت براي حصول

كه ميان دولتنتيجه مي ).53ص.1388 بادي،آرسولي ثاني(ها هيچ تمايز كاركردي وجود ندارد گيرد

كه براي والتز بسيار اهميت دارد، توزيع قدرت در ميان كنشگران نظام است به. مولفة ديگر

كه براي وي بس يار اهميت نظر وي اگر توزيع قدرت ميان دو كنش گر پر قدرت باشد، چيزي

و اگر قدرت هاي بزرگ متعدد وجود داشته باشند، نظام چند قطبي  دارد، نظام دو قطبي است



و جنگ عراق عليه ايران ها، ابرقدرت  139 نظام بين الملل

. (Waltz, pp.82-84)گران در نظام بسته به توزيع قدرت موجود است بنابراين، رفتار كنش. است

قطب او در ادامه توزيع قدرت در دو قطب را بسيار با ثبات تر از توزيع قدرت در ميان چند 

و جلوي مي به صورت مديران نظام عمل كرده داند؛ چرا كه معتقد است رهبران دو قطب

و از طرف ديگر هر گونه دگرگوني در نظام مربوط به دو قطب بحران  ها را خواهند گرفت

و رقابتمي مي شودشود در. ها از نزديك نظارت به نظر وي كه شايد بتوان اين گونه بيان كرد

دونظام و يا جنگ قطبي تعداد جنگهاي و عراق ها كم اما مدت زمان آنها مثل جنگ ايران

ويتنام طوالني است؛ در حالي كه در نظام هاي چند قطبي عكس اين قضيه وجود دارد يعني 

مي باشد  ص 1383عسگرخاني،(تعداد جنگ ها زياد اما مدت زمان آن ها كم ،149(.

و جنگ ايران وعراق بهتر است مصداق هاي تاثير براي پيوند بيشتر نظريه نو واقع گراي ي

و پايان جنگ فوق بررسي شود .نظام دوقطبي مورد نظر والتز، بر تطويل

و و جنگ ايران  عراق نظام دوقطبي
كه يكي از شعارهاي اصلي دوران انقالب بود پس از پيروزي» نه غربي-نه شرقي«شعار

ب و استقرار نظام جمهوري اسالمي و ثابت در سياست خارجي كشور تبديل انقالب ه اصل كلي

نه شرقي و در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل به مثابه راهنماي- شد نه غربي

المللي مسلط در دوران انقالب نظامي دو قطبي ساختار نظام بين.عمل روابط خارجي درج شد

و شوروي به عنوان دو ابرقدرت دو قطب اي ميبود كه آمريكا تأكيد. دادندن نظام را تشكيل

و»نه غربي-نه شرقي«انقالب اسالمي بر شعار  عالوه بر اينكه تأكيدي بر استقالل كشور

و جنبش دهنده راهي جديد براي انقالب نشان اي هاي ملي در عرصه جهاني بود، به شيوهها

و توانمنديمنطقي بنيان امنيت ملي كشور را بر ظرفيت و بر گسستن هاي ملي ها قرار داده

به قدرت هاي جهاني تأكيد نمود داشت گفتمان جديد انقالب اسالمي. پيوندهاي وابستگي

پي داشت اين. حاوي نظم جديد در منظقه خاورميانه، واكنش سلبي نظام دو قطبي را در

شدرويكرد معنايي خود، موجد پاسخ تند نظام مادي بين ها.الملل يي نظام دوقطبي با ويژگي

كه فقط نظامي اروپاييكركه براي خود تعريف ده بود بر عكس نظام توازن قواي قرن نوزدهم

و كشورها را به دو بلوك عمده تقسيم كند؛بود موفق شده بود هر. بر كل جهان مسلط شود

چند جرياناتي چون غيرمتعهدها در درون نظام دوقطبي شكل گرفتند ولي هيچ وقت نتوانستند

و يا آن را به چالش كشندقطب سوم شو و يا نظام دوقطبي را تغيير دهند نظام دوقطبي. ند

همچنين موفق شده بود از وقوع جنگ جهاني سوم جلوگيري كند ولي جنگ بين قدرت هاي 

به جنگ نمايندگي  وكر كشورهاي كوچك تبديل بوسيلهبزرگ را به طور ناعادالنه ده بود

كه انقالب اسالمي نظام دوقط ها بي را به چالش كشيد اين نظام را نافي حقوق ملتزماني
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و شوروي را تنها راه نجات ملت و گسستن زنجيرهاي استعماري آمريكا . ها دانستمعرفي كرد

نه غربي طاليه دويدار راهانقالب اسالمي با شعار نه شرقي  جديد شد كه همزمان تسلط

و هزينه هاي سنگين هم براي اين آرمان قدرت بزرگ را بر مقدورات بشري محكوم ساخت

و شعار راهبردي خود را حفظ؛خود پرداخت و موفق شد اين نگرشكر ولي استقالل د

كه ناعدالتي موجود در به عنوان يك انقالب اصيل انساني در جهان مطرح كند استراتژيك را

و تسلط ابرقدرت اسها بر سرنوشت بشريت مهمنظم دوقطبي تترين مشكل جهان امروز
). http://www.irdc.ir/fa/content/4949/print.aspx:موسوي(

و عمل يعني ارتباط ميان نظريه نو واقع گرايي و پر كردن شكاف بين نظريه در همين راستا

و عراق  ب. ضروري استو جنگ ايران و شوروي و برقـرا خاطره آمريكا ي تـوازنر حفظ ثبات

به تز پايان جنگ بدون پيروز معتقد بودند بر اساس ايـن فهـم مـشترك.در منطقه خليج فارس

به اتفاق آرا در شوراي امنيت سازمان 598 قطعنامه 1987 ژوئيه20سياسي، دو ابرقدرت در   را

به تصويب رساندند شوراي امنيـت را مخيـر قطعنامه،10بند براي اجراي كامل آن،. ملل متحد

به منظـور تـضمين رعايـت قطعنامـه گام"كند تا در صورت لزوم مي كـه بـه بـردارد"هايي را

. شـد پيشنهاد آمريكا شامل تصويب قطعنامه دوم مبني بر تحريم همه جانبه تسليحاتي ايران مـي 

و حيثيت سياسي خود را نـزد كه با افشاي ماجراي ايران گيت، اعتبار  كـشورهاي دولت ريگان

به شدت متزلزل مي و نگران گسترش دامنه نفوذ شوروي در بين كـشورهاي حاشـيه منطقه ديد

و عـراق يافـت خليج فارس بود، چاره  . سازترين راه حل را در پايان هر چه سريعتر جنگ ايران

بـا نـصب)598در همـان روز تـصويب قطعنامـه(از همين رو، اياالت متحده آمريكا از يكسو

ر  و آغاز اسكورت نظامي آنها كوشـيد تـا از گـسترش حـضور پرچم يكي از يازده نفتكش وي

و از سوي ديگر در خليجاتحاد جماهير شوروي ناوگانهاي   براي اعمـال،فارس جلوگيري نمايد

به عنوان ابـزار ضـمانت اجـراي قطعنامـه  تـسليم598فشار بر ايران طرح تحريم تسليحاتي را

 رمـضاني( وسيله امكان ادامه جنگ را از جمهوري اسالمي سلب كنـد شوراي امنيت كرد تا بدين

.)65ص.1380،

و از دبير كل خواست تا تـالش اما شوروي با طرح تحريم تسليحاتي ايران مخالفت ورزيد

به عمل آورد  علل اتخاذ چنين تصميمي از سوي مسكو اين بود كـه. بيشتر براي اجراي قطعنامه

پ اتحاد جماهير شوروي  و فصل مساله افغانستان بودند در از قضيه؛ي حل و آمريكا كه ايران اي

مي طرف  را عليـه ايـران رهبـران شـوروي، جنـگ عـراق. رفتند هاي اصلي درگير در آن بشمار

از. دانـستند ترين اهرم فشار براي گرفتن امتيازات الزم در قـضيه افغانـستان از آمريكـا مـي مهم

 المللـي بـر سـر ايران در برابر روند پيشرفت توافقـات بـين سوي ديگر، مسكو خواهان سكوت
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و رد طرح تحريم تسليحاتي آمريكـا عليـه ايـران مـي توانـست بـه بحران افغانستان در ژنو بود

و فـصل مناقـشه تعديل سياست  و جلب توافق تهران در زمينـه حـل هاي ضد روسي آن كشور

 امور خارجه وقت اياالت متحده آمريكـا، در ريچارد مورفي، معاون وزير. افغانستان منجر شود 

كه باعث شده است شوروي از پذيرش قطعنامـه تحـريم": اظهار داشت تباطرااين دليل اصلي

كه آنها نمي؛تسليحاتي خودداري كند  خواهنـد دشـمني تهـران را در آسـتانه اين حقيقت است

ص1382 رابينز،(" از افغانستان برانگيزند شورويخروج نيروهاي  ،22(.

،شورويتعلل هر در تصويب قطعنامه تحريم تسليحاتي ايران آمريكا را كه خواهان پايان

چه سريعتر جنگ بود، واداشت تا براي جلب موافقت مسكو، آمادگي خود را براي امضاي 

شوروي نيز در مقابل،. نويس مقدماتي كنفرانس ژنو در خصوص افغانستان اعالم نمايد پيش

از اين پس سد راه تصويب طرحي مطابق با نظر اكثريت اعضاي شوراي امنيت"اعالم كرد 

به عراق در اين زمينه گفت."سازمان ملل نخواهد شد  اگر": كرنسكي فرستاده ويژه مسكو

به قبول قطعنامه   شوراي امنيت در مورد آتش598تحريمي عليه ايران براي وادار ساختن تهران

در پي آن، پنج."ي هيچگونه مخالفتي با آن نخواهد داشت بس ضروري باشد، دولت شورو

 فوريه20عضو دائمي شوراي امنيت بر سر پيش نويسي قطعنامه تحريم تسليحاتي ايران در 

و 1988 كه مذاكرات ژنو بين آمريكا، شوروي، پاكستان و اين در حالي بود  به توافق رسيدند

به نتايج ميافغانستان بر سر مناقشه افغانستان در.شد نهايي خود نزديك  آوريل14سرانجام

 از افغانستان را امضاءهاشوروي اين چهار كشور، موافقتنامه ژنو مبني بر خروج نيروهاي 1988

در. كردند  يعني دو هفته قبل از سفر ريگان به مسكو براي شركت در 1988مه5يك ماه بعد

بدين. غاز كردندآ از خاك افغانستان را نشيني نشست سران دو ابر قدرت، قواي شوروي عقب

به منظور پذيرش قطعنامه،ترتيب 598 راه براي واشنگتن براي وارد آوردن فشار بر تهران

در. هموار شد و 1988 آوريل18به دنبال آن به دو سكوي نفتي رشادت  آمريكا با حمله

و درگير شدن با نيروي دريايي ايران، جنگ  نشده را عليه جمهوري اعالنو محدوديسلمان

و همزمان با اوج. اسالمي آغاز كرد و تشديد درگيري بين ايران گيري بحران در خليج فارس

بهكرآمريكا، عراق از فرصت به دست آمده استفاده  و هوايي و با حمالت گسترده زميني د

و ساير مناطق اشغالي را از نيروها ي ايران بازپس همراه كاربرد وسيع عوامل شيميايي، شهر فاو

هاي جنگ در كنار توافق علني دو ابرقدرت براي پايان تضعيف موقعيت ايران در جبهه. گرفت

كه در حمله ناو وينسنس امريكايي به هواپيماي مسافربري ايران در سوم  دادن به جنگ،

598 تجلي يافت، تهران را مجبور به پذيرش قطعنامههاشورويو سكوت مطلق 1988جوالي 

 يكي از رهاوردهاي بسيار مهم،بدين ترتيب.دكر)1988 جوالي18(26/4/1367تاريخ در

و شوروي در نيمه دوم دهه با- يعني وادار كردن ايران1980همگرايي آمريكا  كشوري كه
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با-كرد استقالل عمل خود، منافع هر دو ابرقدرت را تهديد مي به پايان دادن جنگ هشت ساله

به دست آمد ص 1373 محمدي،( عراق ،11(.

و واكنش به جنگ هاي نظام بيناين رفتارها و ابر قدرت ها ، نشانگر عراق عليه ايرانالملل

تا. اي داشتهاي منطقهاهميت توازن دهي ابر قدرت ها در جنگ و پايان جنگ ها لذا تطويل

به طور كلي،.دهاي موجود در نظام بين الملل دارنحد زيادي بستگي به رويكرد ابر قدرت

و تجديدنظرطلبانه كه بعد از انقالب بر سياست خارجي ايران حاكم سياست موازنه منفي اي

كه انقالب ايران شد؛ دو بلوك قدرت در نظام بين كه بهترين جايي به اين نتيجه رساند الملل را

كه عراق عالوه بر همسايگي با ايران مي داراي تواند صادر شود، كشور عراق است؛ چرا

و سكونت آيت از...اجمعيت شيعي قابل مالحظه اي بوده به عنوان رهبر انقالب ايران خميني

كه شماري از راديكال1978 تا 1965سال   هاي مهم شيعه عراقي از جمله در نجف جايي

مي كردند، مي توانست اين نفوذ را بيشتر كند...اآيت و محمد باقر صدر زندگي . حكيم

كه در اين جا وجود داشت اين بود كه آيا عراق با اكثريت شيعه تحت حكومت اقليتامساله ي

دو. توانست از چنين نا آرامي هايي مصون باشد؟سني مي به عنوان و عراق بنابراين، اگر ايران

مي شدند، مي توانستند ديگر كشورهاي حوزه  كشور داراي انرژي نفتي با يكديگر متحد

مي. به سمت خود جلب نمايندفارس را نيز خليج در اين امر توانست موازنه قدرت موجود

توزيع قدرت(الملل بنابراين، نحوه توزيع قدرت در ساختار نظام بين. خاورميانه را برهم زند

و موازنه قدرت همكاري جويانه اي كه ميان اين دو قطب طبق گفته والتز) در ميان دو قطب

مي شود تا جن در. به صورت يك جنگ موازنه در آيدعليه ايرانگ عراق حاكم است، باعث

و عراق هستيم  اين جنگ موازنه ما شاهد همكاري دو قطب براي حفظ موازنه ميان ايران

.(Griffiths,1999,p82)و نقش عراق عليه با وقوع جنگ ايران از منظر نظريه والتز بايد به تمايل

و  و شوروي در وقوع چرا كه اين نظريه. يا حتي خاتمه آن توجه داشتدو ابرقدرت آمريكا

و سياست  به عنوان متغير هاي علي رفتار و انگيزه هاي رهبران را كامالً محيط داخلي دولت ها

مي پردازد  به نقش ساختار و فقط .)59ص. ثاني آبادي( خارجي آن ها ناديده گرفته

ع از منظر ساختار نظام بين به ايران و در الملل تجاوز عراق الوه بر ايجاد موازنه در منطقه

به دنبال داشته باشد :سطح جهان مي توانست مزاياي زير را

مي توانست به فروكش كردن احساسات: الف و اقتصادي ناشي از جنگ فشار هاي سياسي

ب مي: انقالبي مردم ايران كمك كند؛ كند كه براي تامين پيامد هاي جنگ، ايران را متقاعد

جهنيازمندي به آمريكا روي بياورد؛ و تسليحاتي به ويژه نياز هاي نظامي وقوع جنگ: اي خود

و  و خسارات اقتصادي از صدور انقالب باز مانده مي شد ايران به دليل تحمل تلفات باعث

ص 1380درويشي،( بدين ترتيب، شوروي از خطر احتمالي اسالم گرايان در امان بماند  ،50(.
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ه كه قبال كه در يك محيط دوقطبي عليه ايرانم ذكر شد، در جنگ عراق همان گونه

و همراهي دو قطب قدرت در نظام بين الملل به وقوع پيوست، كامالً مي توان همكاري ضمني

كه طبق گفته والتز در يك نظام دوقطبي يك نوع توازن قدرت. با يكديگر را مشاهده كرد چرا

و يا اقدا الملل، ميان ماتي در جهت ايجاد توازن در نظام بينهمكاري جويانه در حل بحران ها

 استراتژي دوقطب در منطقه عراق عليه ايرانبه طور كلي در مورد جنگ. دو قطب وجود دارد

و برقراري توازن در جنگ بود ص1378اردستاني،( شامل حمايت از عراق ،93(.

كه موجب عدم ها از اين نظر خوشايندشورويوقوع انقالب اسالمي اسالمي براي  بود

به خاطر ماهيت نفوذ آمريكا در مرز هاي جنوبي اين كشور شده بود؛ ولي براي اين كشور

به موازات برخورد با نفوذ آمريكا از ميزان. ايدئولوژيك آن خيلي خوشايند نبود كه ايران چرا

مي كاست ب. نفوذ اين كشور نيز مي رفت تا تاثير خود را ر بيداري در واقع انقالب اسالمي

به ضرر شوروي به حساب و اين كامالً  مسلمانان جمهوري هاي شوروي بر جاي گذارد

مي توانست موقعيت شوروي در افغانستان را نيز تحت. آمدمي تثبيت انقالب در ايران همچنين

و اين كشور را دچار مشكل نمايد .تاثير قرار دهد

دو15بر اساس پيمان دوستي كه ميان و شوروي در سال ساله اي  1972 كشور عراق

و همچنين فرستادن كارشناسان امضاء شده بود، شوروي تامين كننده اصلي سالح هاي عراق

و هيچ گاه اين كمك ها را تحت به اين كشور بود الشعاع چرخش سياست هاي بغداد نظامي

ه. قرار نداد به عراق با ارزيابي از ضعف اي ساختاري ارتش اين كشور عالوه بر ارسال اسلحه

و طرح ريزي استراتژي هاي  و حمله، در توسعه نيروهاي مسلح آن كشور در وضعيت دفاع

به عراقبه گفته بسياري از تحليل. تهاجمي آن نيز نقش فعالي داشت گران كمك هاي شوروي

ص( تاثيراتي سرنوشت ساز بر روند تحوالت جنگ داشت  .)60ثاني آبادي،

به مانند اياالت متحده هيچ عالقه اي به پيروزي ايران در اين در واقع، دولت شوروي  نيز

كه انقالب ايران به همان اندازه كه ضد آمريكايي بود، ضد شوروي هم بود . جنگ نداشت، چرا

نه تنها توازن موجود در منطقه را بر هم ريخته بود، بلكه صدور آن بنابراين وقوع اين انقالب

و جابجايي قدرت  مي توانست عراق را به عراق در اين كشور بوسيله يك رژيم مستقل مذهبي

.از حلقه طرفداران مسكو خارج كند

اياالت متحده امريكا نيز همسو با سياست هاي شوروي نقشي فعال را در حمايت از عراق

مي كرد در همين زمينه روزنامه واشنگتن پست درباره استراتژي آمريكا. در اين جنگ بازي

ا": وع جنگ نوشتپس از شر خميني را تا انجام انتخابات... كارتر قصد دارد رژيم آيت

و يك رژيم متمايل به آمريكا را سر كار آورد  در همين".رياست جمهوري سرنگون سازد

مي كند :ارتباط، ويليام كولبي مدير اسبق سازمان سيا نيز بيان
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و سياسي اياالت متحده" به خطر خواهد پيروزي ايران منافع اقتصادي را در منطقه

به گونه اي موفقيت. انداخت كه عراق و حتي اتحاد شوروي است به نفع امريكا، دنياي غرب

 بنابراين،".اميز در مقابل حمالت ايران مقاومت كند، تا توازن در منطقه بار ديگر حاكم شود

و هم شوروي در آغاز جنگ اعالم سياست بي طرفي كردند، اگرچه هم اياالت متحده آمريكا

به خصوص در دوران بعد از فتح خرمشهر بوسيله اما كامالً سياست به نفع عراق هاي خود را

ايران، طراحي كردند تا بتوانند بدين وسيله توازن قدرت را بار ديگر بر منطقه خاورميانه حاكم 

نظ. نمايند و تلويحي كامالً با گفته والتز كه معتقد است هاي دو قطبيامو اين همكاري ضمني

بيشتر از نظام هاي چند قطبي بر همزيستي رقابت هژمونيك با موازنه توانايي هاي نظامي تاكيد 

و عراق بيشتر قابل تامل. باشددارند، منطبق مي اين همكاري ميان دو قطب در طول جنگ ايران

.)Wolfforth,1999 , pp 5-47(است 

در نظام دوقطبي همكاري،  ابرقدرت ها
تز معتقد است نظام هاي دو قطبي بيشتر از نظام هاي چند قطبي بر همزيستي رقابت وال

اين عليه ايران هژمونيك با موازنه توانايي هاي نظامي تاكيد دارند در مورد جنگ عراق 

و قابل تحليل است جهان انتزاعي.همكاري بدون توجه به رقابت هاي آنان در خور ياد آوري

و جهان عيني سياست داراي روابط به نظريه هايي نياز. تنگاتنگ با هم هستندينظريه ها ما

كه هر روزه ما را آماج خود قرار مي . دهند، معنا استخراج كنيم داريم تا بتوانيم از اطالعاتي

كه به ايده  خود درباره اين هاي حتي سياستمداراني كه رابطه خوبي با نظريه ها ندارند ناچارند

و اصولي كه روند فعاليت جهان عيني چگونه است اعتماد كنند تا بتوانند تصميمي منطقي

ن و بنيادي يك شخص ناقص باشد، تصميم اگر اصول سازمان.دشاتخاذ گيري سياسي يافته

مي رسد و بعيد به نظر رو. شايسته توسط وي بسيار سخت هاي شناخت نگاه نظريه،از اين

الملل به موضوع همكاري بين المللي مي تواند به سياست مداران نوعي كمك بين روابط

به عوامل مورد. فكري باشد نظريه هاي موجود در رشته روابط بين الملل هر كدام با توجه

و موضوعات  به مسائل و معرفت شناسي خود نگاه متفاوتي و نوع هستي شناسي و تأكيد توجه

.)Waltz, 1990 , pp 21- 37( بين المللي دارند

اي كه در باب منازعات در نظام بين الملل نوع خاصي از همكاري براي حل بنابراين، نظريه

و ابر جنگ ميمنازعات تالشي نو واقع گرايي.داند نظريه نو واقع گرايي استها را جاري

بيواقع گرايي براي علمي كردن  و ساختار .ن الملل استو هم چنين توجه به مسائل اقتصادي

كالسيك واقع گرايي هاي كه بسياري از مفروضه واقع گرايي يك نظريه نو واقع گرايي اگر چه

و عاقل بودن دولت مانند دولت محوري، قدرت  ها را قبول دارد،محوري، يكپارچه
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و صلح در ساختار نظام رئاليسم سنتي رغم اعتقاد كند كه علياما استدالل مي  ريشه جنگ

و ماهيت كشورها بين نه سرشت انسان  معتقدند كه نظام نو واقع گرايي.الملل نهفته است،

و رفتار. الملل آنارشيك است بين و نسق آنارشيك بودن نظام بين الملل به معناي نبود نظم

المللي آنارشي بين. الملل است بلكه منظور نبود اقتدار مركزي در نظام بين؛الگومند نيست

و روابط بينيپيامدها سه الگوي. الملل داردي مهم براي رفتار كشورها به طور كلي، آنارشي

مي كند رفتاري را براي كشورها در روابط بين :الملل ايجاب

به يكديگر بي و سوء ظن دارند اوالً، كشورها نسبت آن ها همواره از خطر. اعتماد هستند

كه در جهاني كه كشورها قادرند اساس اين ترس، اين واق. بروز جنگ نگران هستند عيت است

به ديگران  كه نسبت  به كشوري ديگر حمله كنند، آن ها براي حفظ بقاي خود حق دارند

كه هيچ مرجع قانوني وجود ندارد كه كشور تهديد. اعتماد باشندبي  عالوه بر اين، در نظامي

به آن مراجعه كند، كشورها انگيزه بيشت مي يابندشده براي كمك گرفتن .ر براي سوءظن

و ادامه حيات است ترين هدف كشورها در نظام بين ثانياً، مهم به كالم. الملل، تضمين بقا

هر ديگر، چون نظام بين به تنهايي امنيت خود را تأمين الملل خوديار است، يك از كشورها بايد

و پيمان و اتحادها و متغير هستند كند .هاي نظامي اموري موقت

به حداكثر برسانند، كشورها در نظام بينثالثاً . الملل تالش مي كنند قدرت نسبي خود را

و مزيت نظامي يك كشور بر ديگران بيشتر باشد،. دليل اين رفتار نيز ساده است چه قدرت هر

و باالتر خواهد بو و احتماليي واقع گرانو.دضريب امنيتي آن بيشتر و امكان  ماهيت

و تحليل هاي بين همكاري  المللي را نيز بر اساس ساختار آنارشيك بودن اين نظام تجزيه

المللي هاي بين پيامدهاي آنارشيك بودن نظام بين الملل دو مانع را بر سر راه همكاري. كندمي

جو: كند كه دست يابي به آن را بسيار مشكل مي سازدايجاد مي  نخست اين كه، بر اثر

و فريب خوردن توسطم بر روابط بيناعتمادي حاكبي الملل، كشورها از ترس استثمار شدن

و ادامه همكاري با كشورهاي ديگر محتاط هستند ص 1385 ونت، سال( شركاي خود در آغاز ،60(.

هادوم اين كه، و خوديار قرار گرفتهدولت كه در يك نظام غيرمتمركز اند، ماهيتي از آن جا

و حتي  ميتدافعي دارند كه همكاري متضمن سود مطلق نيز باشد، محتاطانه عمل در شرايطي

كه.مي كنند هابا وجود اين  ممكن است از همكاري سود اقتصادي ببرند، اما عوايد دولت

مي گيرد ها همواره از چگونگي توزيع عوايد دولت. اقتصادي تحت الشعاع منافع سياسي قرار

و از آن مي . ترسند كه ديگران بيشتر از آنها از همكاري سود ببرندناشي از همكاري نگرانند

 ناشي از همكاري زياد باشد، اما.دستاورد مطلق«بنابراين به رغم آن كه ممكن است سود يا

از»دستاورد نسبي« آنچه اهميت بيشتر دارد،براي آنها به زيان آن ها باشد، مانع  است كه اگر

و همكاري هيچ. همكاري يا تداوم آن خواهد شد دولتي نمي خواهد طرف مقابل از رابطه
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موجود بيشتر از خود او سود ببرد، زيرا در اين صورت در بلندمدت موازنه ميان آن ها به هم

مي يابد و قدرت يكي نسبت به ديگري فزون .)67،ص مشيرزاده(مي خورد

بي» كنت والتز ن دولت ها، معتقد با مسلّم دانستن بهره مندي از سودهاي ناشي از همكاري

به رو است در شرايطي كه دولت ها با امكان همكاري براي رسيدن به سودهاي دوجانبه رو

كه سودها چگونه تقسيم  مي كنند، بايد بپرسند كه احساس ناامني مي شوند، دولت هايي

مي بريم؟ بلكه مي كه آيا هر دو سود چه كسي بيشتر خواهند شد؟ آن ها نمي پرسند گويند

به دست سود  خواهد برد؟ اگر يك سود مورد انتظار تقسيم شود، ممكن است يك دولت، سود

به ديگران اتخاذ و آسيب رساندن و سياستي را براي تخريب نيامده را دست آويز قرار دهد

ها. كند حتي اميد سودهاي مطلق فراوان براي دو طرف، به معناي همكاري مشخص دولت

مي ترسندنيست؛ زيرا آن ها از بهره . برداري طرف هاي مقابل از توانايي هاي جديد خود

و اقدامات- بنابراين، شرايط ناامني و اطمينان دو طرف از مقاصد  دست كم، عدم قطعيت

دليل ديگر عدم همكاري. باعث مي شود تا همكاري صورت نگيرد- احتمالي آتي طرف ديگر

ي»والتز«دولت ها از نظر  كه در، عبارت است از اين و كه تدريجاً ك دولت نگران آن است

به دولت يا دولت هاي ديگر و خدمات، و تبادل كاالها فرآيند اقدامات همكاري جويانه

به فكر مراقبت از خود خواهد.وابستگي پيدا كند  بنابراين، براي پرهيز از چنين وضعيتي، بيشتر

در. بود امنيتي سودهاي اقتصادي را تابع سيستم خودياري، مالحظات نظاماز نظر كنت والتز،

به دنبال حفظ  و الزامات ساختاري سبب مي شود تا دولت ها مي دهد منافع سياسي قرار

).Kenneth Waltz.p.266( خودمختاري شان باشند

هاي در اينجا شايد بتوان از دل اين نظريه، دستاورهاي حداقلي ايران پس از صدور قطعنامه

ب.گ از همين منظر بررسي كردسازمان ملل در پايان جن و عراق دليله به عبارتي ايران

و حفظ خودمختاري خويش ناشي از اجراي قطعنامه در فضاي همكاريم الحظات امنيتي

و نظام دو قطبي تطويل جنگ را سبب شدند و.جنگ سرد ين قطعنامه نخست جنگ تحميلي

اجع به جنگ تحميلي، ششم مهرر ين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نخستشوراي امنيت

به تصويب رسيد1359 ـ ن نخستياين قطعنامه اما.ـ يك هفته پس از شروع جنگ

به جنگ نبودموضع اي از سوي بيانيه نخستين موضعگيري، انتشار. گيري شوراي امنيت راجع

ـ اول مهر  كه بدون توجه شورا در آن بيانيه.ـ بود1359شورا در دومين روز جنگ به اين

به طور يكسان را جنگ با حمله يكجانبه عراق آغاز شد، با طرفين و هردو طرف برخورد كرد

دعوت» آميز اختالفات از طريق صلححل«و» پرهيز از اقدامات خشونت بار عليه يكديگر«به 

مل اي را براي هيچ وظيفه،عالوه بر اين، بيانيه.دكر ل متوقف كردن جنگ به دبير كل سازمان

كه از پيشنهاد وي براي .او حمايت كرده بود» كاربرد مساعي جميله« محول نكرد جز اين
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خواستار توجه جدي شوراي امنيت، به موضوع جنگ دبير كل سازمان ملل1359سوم مهر

و و چهارم مهر نيز نمايندگان نروژ درخواست) اعضاء غير دايم شوراي امنيت(مكزيك شد

به رئيس دوره جلسه شورايرسمي خودرا براي تشكيل و. اي شورا ارايه دادند امنيت چهارم

و روز پنجم مهر، پنجم مهر، شوراي امنيت براساس تقاضاي طرح شده تشكيل جلسه داد

به عنوان قطعنامه ارايه شده از سوي مكزيك و مورد بحث اعضاي شوراي امنيت قرار گرفت

به ين قطعنامه اين شورا براينخست شوراي امنيت با اطالق واژة.. تصويب رسيدخاتمه جنگ،

راعليه ايرانبه جنگ عراق» وضعيت« به اصطكاك بين آن كه ممكن است المللي حالتي دانسته

و يا اختالف وجود دارد آن اصطكاك بين يا اختالف منجر شود، نه حالتي كه در . المللي

كه تنها قطعنامة ناگفته.گرفته است هاي موجود را ناديده واقعيت،بنابراين  موضوع598 نماند

و همانند بقية قطعنامه479قطعنامه.بررسي قرار داده است مورد» منازعه«را با عنوان ها

به صورت هاي بيانيه نه» توصيه«شوراي امنيت در اين زمينه و تنها قطعنامة.»تصميم«است

از است598 .شوراي امنيت است» تصميم«كه حاكي
و اعالم نكرده وقوع جنگ را احراز كرده اما 479قطعنامه شروع كننده جنگ را معرفي

آننه در قطعنامه نه سخن از تجاوز است،. است و نه تنبيه در حالي كه شوراي. تعيين متجاوز

از امنيت در مواجهه با بحرانهاي جهاني و پذيرفته شده و مشخص همواره دستورالعمل معين

حق راي امنيتشو. سوي جامعه جهاني دارد و دايمي سازمان ملل است هم چون ركن سياسي

كه در ماهيت بحرانو وهم وظيفه دارد رو. هاي رفع آنها تالش كندراه ها اي هيچ بهانه،از اين

 سخني از نقض 479در قطعنامه.بحرانها پذيرفتني نيست در خصوص نپرداختن به ريشه

و آتش تماميت ارضي ايران به همچنين از نيروهاي. بس نيز داده نشده استميان نيامده

به مرزهاي بين متجاوز نيز خواسته نشده و . المللي باز گردد تا خاك طرف ديگر را ترك كند

اين به منزله. درخواست شده كه از كاربرد زور عليه يكديگر بپرهيزند تنها از هر دو كشور

يكي استفاده از يك كه و ديگري قرباني تجاوز حكم يكسان براي دو كشوري است متجاوز

به در چنين.است ترك«شرايطي درخواست پرهيز از كاربرد زور به معناي فراخواندن ايران

ص 1380 دروديان،( است» مقابله در برابر تجاوز عدم«و» دفاع ،116(.

كه از جانب عراق به عنوان مجوزي براي تجاوزات تلقـي شـد، پس از صدور اين قطعنامه

به قلمرو جمهوري اسالميپيشروي و قـسمتها نيروهاي متجاوز ييايران شتاب بيـشتر گرفـت

به اشغال نيروهاي عراقي 479المللي در زمان صدور قطعنامه جو بين.مددرآ مهم از خاك ايران

به ويـژه پـس از ناكـامي امريكا در مورد گروگان تبليغات. عليه جمهوري اسالمي ايران بود ها،

وامريكا در عمل  المللـي، نداشـتن مشاركت مؤثر ايـران در مجـامع بـين يات طبس، عدم حضور
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و و غير دايم شورا و ارزيـابي درسـت از وقـايع حمايت اعضاي دايم فقدان شـناخت صـحيح

و تشكيالت بين  مـؤثر 479تجربة دولتمردان، در صـدور قطعنامـة المللي ناشي از فقدان جهان

و ظالمانة. بود و روحيـة بـدبيني نـسبت بـه شوراروش غير منصفانه نيز به جو غالب دامن زد

كه اختالفات داخلي در سطوح بـاالي مقامـات.شورا در داخل كشور افزايش يافت مضافاً آن

و جمهوري اسالمي ايران مانع از و صحيح در زمينـة مـسايل سياسـي اتخاذ يك سياست قاطع

و اين موضوعمي المللي مربوط به جنگ بين المللـي جمهـوري تأثير مهمي در روابط بينگرديد

.داشت اسالمي ايران
كه چنين قطعنامه به محض صدور مورد پذيرش عراق قرار گيـرد بديهي بود هـا عراقـي.اي

به پذيرش قطعنامه از اعضاي شوراي امنيت عميقـاً  تـشكر نيـز حتي در نامه رسمي خود راجع

كه. كردند به عنوان طرفي و هـم در عرصـه اما جمهوري اسالمي سياسـي هم در عرصه نظامي

.)117.رمضاني( مورد ظلم مضاعف قرار گرفت، طبعاً قطعنامه را رد كرد

هاا و ناعادالنه بودن نگرش ابرقدرت به نظام بين الملل ين رويداد ناشي از نگاه سلبي ايران

 كه همكاري به اين دليل همكاري كشورها در نظام بين الملل والتزي.به اين بزنگاه بود

و طاقت فرساست شايد اين دليلي مستدل براي. همواره با سو ظن دنبال مي شود سخت

نو. تطويل جنگ عراق عليه ايران باشد يي والتز در مورد همكاري واقع گرابه هرحال، نظريه

مي داند و آن را رقابت انگيز و بين واحدهاي نظام بدبين و. در نظام بين الملل جنگ ايران

و تطويل اين ابر جنگ در واقع يادآور هابزي بودن همكاريعرا ها در نظام بين المللق

و گفتماندر خور يادآوري است ايران نيز به دليل مسايل داخلي؛ انگاره. دوقطبي داشت هاي ها

و باالخره هويت يابي نوين جنگ نمي توانست قطعنامه هاي شوراي مقاومت گراي جنگ

. دوقطبي اكنده از دستاورهاي حداقلي را بپذيردامنيت برامده از نظام

و ارتباط آن با رويداد جنگ عراق عليه ايران ،نقش با توجه به تببين نظريه نو واقع گرايي

كه يادآور شويم اين نظريه فقط جواب ابر قدرت و پايان اين جنگ مقتضي است ها در تطويل

و عناصر مداخله گر نظام بين و ابزار سنجش ما الملل در گوي تبيين و عراق است جنگ ايران

بهبي شك اين نظريه نمي. باشدمي به طور مطلق و نقش متبيني در اين زمينه تواند مفسر

نو. حساب آيد ازبيواقع گرانظريه به برخي شك اماج انتقادهايي در اين زمينه نيز است كه ما

.نان اشاره مي كنيمآ

و جنگ عراق  عليه ايرانفقر نو واقع گرايي
به نظريه نو والتز مبدع نوواقع گرايي روابط بين الملل، به وضوح در اتكاي نظريه خود

به شركتدولت. كالسيك اقتصاد خرد مشهور است و نظام بينها الملل به بازاري شبيه ها،
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كه شده ميهادولتاند اي نظام هاي سياسي بين المللي مانند بازاره. پردازند در آن به رقابت

و ناخواسته شكل مي گيرند  به شكلي خودجوش و ونت،(اقتصادي منشايي فردگرايانه دارند،

و گفتمان.)23ص.1384نظريه سياست بين الملل، و در اين نگاه مادي گرايانه نقش نيروهاي معنايي ها

.هنجارهاي غيرمادي در شكل دهي به نوع تعامالت جامعه بين الملل ناديده انگاشته شده است

و و ابعاد مادي آن در سمت و عراق شايد ساختار نظام بين الملل مثالً در مورد جنگ ايران

و شهادت در واقع چگونه  سوي جريان جنگ تاثير گذار بوده است؛ ولي نقش گفتمان مقاومت

و نگاه تقليل گرايانه  مي شود؟ بالطبع نو واقع گرايي بدليل مسائل مادي گرايانه خود تفسير

و عراق نيستپاسخگوي  .گفتمان معنايي جنگ ايران

هاي شوراي امنيت بوسيله ايران فقر ديگر نو واقع گرايي در باب علل نپذيرفتن قطعنامه

نو. قابل ذكر است هاي شوراي امنيت را بدليليي نپذيرفتن قطعنامهواقع گراايران از منظر

ميفشارهاي سيستماتيك نظام بين م. داندالملل نتقدين از منظري متفاوت اين ولي بعضي از

و ساختارهاي اجتماعي. رويه ايران را تفسير مي كنند منتقدين، بر اين مبنا معتقدند كه انگاره ها

و بنابراين اهميت نظريه پردازي علي محدود به علوممي توانند تاثيرات علي داشته باشند

نظريه ونت،( آثار تكويني هستند ها يا ساختارهاي اجتماعي در شرايطي موجدطبيعي نيست انگاره

و گفتمان.)129ص الملل،سياست بين هاي لذا علل تطويل جنگ از اين رهگذر طبق فشارهاي اذهاني

اين سرمايه اجتماعي جنگ شديداً مخالف هرگونه. اجتماعي شركت كننده در جنگ بود

و نظام بين الملل بودند الكساندر همين زمينهدرمثالً.پذيرفتن قطعنامه هاي شوراي امنيت

و جالب را براي مدلايونت در نظريه اجتماعي سياست بين المللي، فرضيه هاي نمادين مفيد

و اين مدل. كندواقعي ارائه مي ها مشتمل بر مفاهيم مؤلفه هاي متعدد تشكيل دهنده هويت

و بي اعتمادي، راهبردهاي مجا و تحول اعتماد دله آميز، فرآيندهاي يادگيري، شكل گيري

و شكل گيري هويتشكل  .Wendt,1999( هاي جمعي، استگيري حس سرنوشت مشترك
Chapter 1.p.122(.
و عليه ايران ها تا حد زياد در جنگ عراق اين هويت و تعامالت جنگ را مشخص فرايند

 هويت هاي جمعي متاثر از جنگ ار عناصر. الملل ساختآثار آن را متوجه سياست بين

و عراق از منظر.الملل استتوجه نظام بينبي در همين راستا، ادبيات ايراني درباره جنگ ايران

و جنگ ايران وعراق اشارت هاي روابط بيننظريه الملل بيشتر به نقد نظريه نو واقع گرايي

و عراق از منظر نظريه سازه در مقاله اي به عنوان"ً حيدرعلي مسعوديمثال. دارند جنگ ايران

:، معتقد استنگاريا

 ادراكات مقامات رژيم عراق از تضعيف هويت عربي، تهديد ناشي از راديكاليسم"

و هويت شيعي حاكم بر آن عمده ترين عوامل برسازنده درك هويتي انقالب ايران

به ايران  رژيم عراق از رخداد حادث شده در همسايه شرقي آن ها در آستانه تجاوز
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و تحقق اهداف حزب بعث را در صدام حسين كه سود. است اي رهبري جهان عرب

و با آگاهي سر مي و اهداف انقالب ايران پيدا كرد پروراند دركي راديكاليستي از ماهيت

و سياسي جامعة عراق، امكان تسري ايده بندي از شكل به هاي اجتماعي هاي انقالبي

به  به همين دليلميمثابه فروپاشي نظام معنايي حاكم بر عراق داخل عراق را و دانست

و منطقه و ادراك از محيط عملياتي داخلي به خاك ايران تجاوزو بر اساس برداشت اي

هاي اجتماعي سران عرب كرد تا هم رهبري ناسيوناليسم عربي را به دليل حمايت

و شكاف به و هم جايگاه خود را در داخل در ميان تضادها هاي عظيم دست آورد

.)15ص.1388، مسعودي(" بخشداجتماعي تحكيم

 واكاوي جنگ عراق" در مقاله اي بنام" نبي اهللا ابراهيمي"در مقابل در نقد نو واقع گرايي

: معتقد است"عليه ايران از منظر رهيافت جامعه شناسي تاريخي

شناسي تاريخي روابط بين الملل بيشتر به نتايج جنگ بر ساخت كشور جامعه"

و جوانب ديگر جنگداللت دارد تا به به عبارتي جنگ، باعث معنا. چگونگي هزينه ها

شد-يافتن هويت مشترك ايراني بر. شيعي و معنوي جنگ با تمام خسارات مادي

به خلق بازنمايي به شناخت اجتماعي منجركهاييكشور ما كه همگي .شد مك كرد

چجامعه طبق رويكردي هاي ارلز تيلي، رهيافتشناسي تاريخي بويژه با رويكرد

و  و نو واقع گرايي در مورد جنگ عراق عليه ايران به زير سوال برده واقع گرايي

كه عمدتا حول بازي  برد باخت است با نوعي جامعه- هاي بردگفتمان نظريه هاي فوق

بيشناسي مادي به به عبارتي، تحليل جنگ عراق. راهه رفته استگرايانه است كمي

و موازنه قدرت بررسي شود واقع گراهاي تواند از رهگذر نظريهتنها نميعليه ايران يي

و رويكرد تك محوري از جنبه هاي فقر اين نظريه ها خصوصا در مورد شكل گيري

).28.ص. ابراهيمي(" ملت، حكايت دارد-كشور

 نتيجه
و نظريه مي ساختاري روابط بينواقع گراپرداز نظريه والتز متفكر كه الملل عتقد است

الملل الملل به همراه نوع توزيع قدرت در آن شكل دهنده اصلي سياست بين ساختار نظام بين

مي كند و خود را بر واحد ها تحميل در واقع والتز با متمايز ساختن روابط علي در سطح. بوده

كه ساختار نظام بينساختار از روابط علي موجود در سطح واحدها بيان مي نه تنها المل كند ل

ميبر رفتار دولت هايي بر آنها مناسبات گذارد، بلكه از طريق تحميل محدوديتها تاثير

مي دهد بين الملل بر رفتار از سوي ديگر، شيوه توزيع قدرت در نظام بين. المللي را شكل

شكل. دولت ها بسيار تاثير گذار است كه مشاهده كرديم توزيع قدرت به  براي مثال همان گونه
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و شوروي در منطقه دوقطبي در دوران جنگ سرد به همراه رقابت استراتژيك ميان امريكا

عليه ايران خاورميانه باعث شده بود تا هرگونه منازعه در اين منطقه از جمله جنگ ميان عراق 

و موازنه همراه ان باشد  .)Little2007, p40(تحت تاثير اين توزيع قدرت

و منطقه با سقوط شاه ايران ستون نظامي ساختار امنيتي متمايل به غرب منطقه فروپاشيد

و موازنه قوا در ميان كشورهاي  خليج فارس با بحران خال قدرت طرفدار غرب مواجه شد

و در سطح دو ابرقدرت بر هم خورد مي. منطقه ازبه عبارت ديگر انقالب اسالمي ايران را توان

ي و ك ضربه شديد به سيستم توازن قواي خاورميانه ديد ديد نظريه ساختاري والتز يك بحران

و متحدان و توازن قواي ميان دوابرقدرت  از سوي.نها را بر هم زده بودآكه تعادل سيستم

به عنوان مهم كه خود ساختار شكلديگر از ديد نظريه والتز از آنجا و تعيينترين كننده دهنده

بهها دستخوش تغيير نگشته رفتار خارجي دولت رغم تغيير بود، سياست خارجي ايران نيز

ميحكومت نبايد لزوماً و جنگ سرد،. كرد تغيير به عبارت ديگر بر اساس منطق نظام دوقطبي

چرا كه شرايط خودياري. ساختايران بايد همچنان خود را با يكي از دو ابرقدرت متحد مي

كه كشورها اي همچون خاورميانه در منطقهكه نظام دوقطبي موجب گشته بود مستلزم آن بود

و يا غرب در آيند يكي از دو بلوك شرق نه. در اما جمهوري اسالمي ايران با اعالم سياست

و آزادي خويش در نظام بين-شرقي  .باديآثاني ( الملل تالش داشتنه غربي بر حفظ استقالل

ب).61ص به اين رويكرد والتز بايد مشخص كرد ان ساختارشكنانه انقالب دليل گفتمه با توجه

به نظام دوقطبي مبارزه با اين  و ضربه سياسي و انكار نظم جهاني آن روز  اسالمي ايران

مي رسيدبي به نظر ع. نظمي حتمي يه ايران بهترين فرصت براي ترميم اين نظملجنگ عراق

تم توازن قدرت در بنابراين، رويه قدرت هاي بزرگ در عين ترميم نظم، اعاده سيس. متزلزل شد

باگر چه نقد. مناطق از منظر والتز است به نو واقع گرايي دليل ناديده انگاشتنه هاي جدي

و گفتماني وجود دارد؛ عليهعناصر دروني جوامع عراق  و فاكت هاي معنايي و مسائل  ايران

نواين نوشتار با تكيه. ولي اين نوشتار با نگاهي متفاوت درصدد اين تببين بر آمد يي واقع گرابر

چه معتقد است پژوهشگران رويكر هايدچهره ديگر جنگ مزبور را بررسي ساخت اگر

و نمايان كنند .ديگري نيز خواهند توانست زواياي پنهان ديگر جنگ را بررسي
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