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 -1مقدمه
جنگ ایرا رراد ان دهرتناک تری حوادث تاریخ قر حاضر است سه الرار ا م رپ د بره د
سرور ایرا

رراد نم شود ب که در مناس ات منطقهای بی الم ر نیرز الراتر گسرترد

برجای گذاشته استج بهطوریسه ب تردیپ بسیاری ان روپادهای بزرگ اسیای برب
در طول بیش ان د دهه اویرز ان ای

رمیر

حت جها

اقعره الرر پذیرفتره اسرتج ان ایر ر سرت سره توجره ر

همه جان ه به جنگ هرت سالهز بررای شرناوت بهترر بسریاری ان مسراال سیاسر ز نظرام ز حقروق ز
دیپ ماتیک حت فرهنگ

اجتمار رصر حاضر به یژ در منطقه برا اسیا نیرز برنامرهریرزی

موف جهت سنترل هپایت حوادث جاری ات ز ضر ری استج
فراتر ان مرنها م پ د جغرافیای جنگ در ایرا
استراتژیسرتهرای مراسرز دانررگاه

نظرام

سالهای ابانی جنرگز ایر
دیپ ماس

گا اجتمار

ررادز برو ایرا شناسا ز پژ هشگرا

ماسسرات ر مر ر پژ هرر در برراز ان همرا

اقعره را در ابعراد مرت رس سیاسر ز اسرتراتژیکز نظرام ز حقروق ز

فرهنگ به دقت مورد مالحظه موشکاف قرار داد

چنرپی یک رارز

نتایج بررس های وود را در قالب نوشتارهای ارم ان سترب مقراالت نیرز سررنران در م افرل

دانرگاه ز سمینارها سن رانآهای رمپتاً بی الم

ز ارااه نمود انپج 1ای ر نپ سه ان هما ابران

در پ شناوت نمینههاز اهپا ز راه ردهاز تاستیکهراز در هرا ر ررتهرا دیگرر مسراال مهرم
جنگ ایرا

رراد در قالب پر

های ب نپمپت سوتا مپت فردی جمع پ گرفتره شرپز نره

تنها تاسنو ادامه یافتهز ب که در هر مرح ه نس ت به مراحل پیری ز بر سعت رم ا نیرز افرز د

شپ استج

1ج اطالرات تعپاد قابل توجه ان منابع مذسورز بره همرت م سر شریرانیناد در من رعشناسر دفراع مقرپ درنبرا
انگ یس قابل مراهپ استج ای الر به معرف منابع با موضوع جنگ ایرا ررراد (بره نبرا هرای مرت رس ار پرای ) ترا
نما انپس پیش ان انترار ستاا در سه برش ستااز پایا نامه مقاله اوتصاص داردج برای مراهپ ای من عز رک:

تهرا  :بنیاد ح ظ الار نرر ارنشهای دفاع مقرپ  :پژ هررگا ر روم معرار

اطالرات مربوط به ستااهای منترر شپ در دنیا را با موضوع جنگ ایررا

ایرا

رراد یافتج در ای الرز اطالرات مرتصر یا م صل ستااشناوت

دفراع مقرپ ز 1۳92؛ نیرز بررر ان

رررادز مر تروا در مأوذشناسر جنرگ

گا معرف مروجزی ان سترااهرای سره بره

نبا های انگ یس ز ررب ز فارس (وارج ان سرور)ز فرانسهز المان ز ترس استان ول چنپ نبا دیگرز منترر شپ انرپز
قابل مراهپ استج برای مراهپ ای من ع رکج مرتضای قهر دیز ر اس رج مأوذشناس جنگ ایرا ررادز تهرا :

فرهنگ گسترز 1۳84؛ همچنی فهرست برو ان ای منابع را مر تروا در سترااشناسر منتر ر سره بره همرت رامری

وان گ فراهم امپ ز مراهپ سردج سع ِ وان گ بر ا بود تا تمام ستب مقاالت (به نبا های مرت س ار پای ) را برا
موضوع جنگ ایرا

رراد جمع ا ری سنپج در ای ستاا شناس  592الر مپول شپ انپ سه در فاصر ه نمران 1980

تا  2000میالدی منترر شپ انپج برای مراهپ ای من عز رک :

, 2003Payaam: Sepeed, TehranKhanbagi, Ramin, Iran -Iraq war :a selected bibliography
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با جود ای ز پآ ان گذشت بیش ان س

در وارج ان مرنهای داو

پنج سال ان ابان تاریخنگاری جنگ ایرا

ررراد

به یژ در برا امریکاز در ایرا برا جرود ترجمرر برور سترب

تألیس مقاالت معپ دز چنا سه بایپ به ای موضوع پرداوته نرپ است؛ بهطوریسه سمتر م تروا

ان نوشتهای مستقل در نقپ ت یل دیپگا های بری ا نرا یافتج حت شناوت س
ر نپ ر ایتِ برب ان جنگ ایرا

ان چگونگ

رراد در دست نیستج نگارنپ در ای مقاله بر ا است تا برا

ل اظِ سیرِ تاریر ز مراحلِ مرت س جریا برب ِ تاریخنگاری جنگ ایرا

س یات ان یژگ های انها مهمتری الار منتررشپ ز به دست داد
ابتپای اما ضر ریز در مسیر شناوت بیرتر ای پژ هشها برداردج

رراد را همرا با ذسرر

برپی سری ه گرام هرچنرپ

 -2ضرورتها
هرچنپ رپ ای ان ت یلگرا برب ز به دلیرل سرمبرورورداری ان اطالررات جرامع صر ی ز بُعرپ
جغرافیای

فرهنگ ز الرپذیری ان ت یغات رسانهای هیاهوهای رنالیست ز ابستگ به د لتها

صورت س

اشنای با جریا تاریخ نگاری در برا به منزلر گرام ا ل در راسرتای شرناوت نقرپ

سیاست های ضپ ایران

نظایر ا ز به وطا رفته یا دچار ت ریس رمپی اقعیات شپ انپز امرا بره

دیپگا های بربیا ز نتایج نیک در پ وواهرپ داشرتج بره یرژ بررای سسران سره ان نزدیرک در
ص نههای نظام یا ررصه های سیاس ای

سه در حال حاضرز در حون امنیت م

اقعه بزرگ حاضر بود یا مسئولیت داشتهانپز یا سسان

سیاست گرذاریهرای ورررد سرال سررور بره یرژ در

برش سیاست وارج مرغول مسئولانپز ضر ری اسرت ان دیرپگا

بار مط ع باشنپج

قضرا ت دیگررا در ایر

 -۳اهداف
اگاه ان ت قیقات ت یلهای انجامشپ در ورارج ان ایررا ز دسرتا ردهای قابرل توجره در پر
وواهپ داشتج افز د بر گستر

رم پژ هشها ت یلهای داو

جنرگز ایجراد حرون هرای

جپیپ پژ هر ان مناظر متعپدز امکا بانطراح م احث مورد تردیپ پاسخگوی به مسراا

سره

هنون پآ ان گذشت سالها مورد ش هه مناقرهانپز امکا مقایسر انتقرادی میرا امرار اطالررات
موجود در جهت دستیاب به حقای تاریر ز شناوت نقراط قروت ضرعس ت یرلهرای دیگررا ز

امکا نقپ رالمانر تاریخنگاریهای برب

ر شنگری نس ت بره ت ریرسهرای احتمرال ز همچنری

فراهم امپ امکا برنامهریزی تصمیمگیرریهرای منطقر

برهموقرع در سیاسرت ورارج

در
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مواجهه با تهپیپها ن ردهای احتمال ات ز ان جم ه اهپاف است سه توفی در انها جز با مطالعه
اسا ی ای دست متو م ق نرواهپ شپج به یژ انکه با تغییر فضای بی الم

حضرور جرپی

امریکا در منطقه ان ابتپای قر بیست یکم لز م امادگ ایرا برای مواجهه برا هرگونره اقرپام

نابهنجار منطقهایز به نظر م رسپ جز با شناوت ت یل دیرپگا هرای ارضرای اتراد فکرر برراز
تعیی راه ردهای استراتژیک در ای مقاب ه ممک نیستج

 -۳مراحل تاریخنگاری جنگ ایران و عراق
شایپ بتوا با نظری س ز همه الار منظور را به د گر ِ الرارِ منتررشرپ در د ر جنرگ (-1980

 )1988پآ ان ا تقسیم نمودج با واتمه جنگز نه تنها مطالعات ت یلگرا پایا نیافتز ب که برا
توجه به روپادهای بزرگِ پآ ان ا ز نظیر حم ه صپام به سویت رقبرانپ شپ ا بره ره رری

امریکاز اشغال ررادز ت والت منطقه پآ ان حادله 11سپتام ر 2001ز پُررنگ شپ سرهم ایررا در
روپادهای اویر سیاس

دفار برو سرورها نظیر رراد سروریه ل نرا ز ت یرلهرای بربیرا

همچنا با قوت ادامه یافتج

اما گذشته ان تقسیم س ِ د ر های تاریخ نگاری جنرگ بره پریش پرآ ان پایرا ا ز بره نظرر

م رسپ ط قهبنپی پژ هشهای بربیا با توجه به اشتراسات انها در اهپا ز ر شهاز نقراط اتکراز

ن وة استپاللز بهر منپی ان منابع مسرتنپات بیرر ز در پیونرپ برا رورپادها ت روالت برزرگ

منطقهایز ان دقت جامعیت بیرتری برووردار باشپج ان ای حیثز م توا الار منتررشپ را ذیرل
پنج مرح ه قابل تعریس دانست:

 -1-۳مرحله اول؛ 1981 -1980
در ابتپای قوع جنگ ایرا ررادز سارشناسا برب به مواجهر ت ی

برا مسراال رورپادهای

ای جنگ ر ی ووش نرا نپادنپج شایپ بتوا مهمتری دلیل ا راز ت ق ساد انگارانره همررا
با تردیپ دنیا ان جم ه ار پا امریکا نس ت به جنگ ایرا

رراد دانستج اب ب سارشناسا ز ای

ن رد را در نتیجر تجپیپ قوا شکوفای انچه ا را «بنیادگرای اسالم » م نامیپنپز در پ ِ انقالا

 19۷9پآند رمی مادیگرای

ارنشهای سکوالر برب در ایرا م دانستنپ سه در تعارض

با ایپاولو یِ همسایهای دیکتاتور طمعسار قرار گرفتره برودج ان طرر

برب ز در ا هنگام مسئ ه جنگ فهم چیست
دست پنجه نرمسرد با مرکالت ا احسا

دیگرر ان نظرر انپیررمنپا

اینپ ا ز ساد تر ان ا مر نمرود سره ضرر رت

شودج
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یک دیگر ان دالیل ب توجه سیاستمپارا برا به یژ امریکا نس ت به جنگ در ای نما ز

ورسنپی ان ایجاد ت رقه میا ج هه مقا مت منطقه ب ت بود سه به ن ع اسراایل رخ مر دادج چررا

سه به قول انهریز 1صاحبنظر در موضوع جنگهای اررااز رراد توانسته بود در ای جنرگ در
میا ج هه مقا متز سه ارضای ا یعن سوریهز لی ز یم جنوب

الجزایرر طرر

ایررا بودنرپز

ت رقه ایجاد سنپج در همی راستا د لت ریگا با ورسنپی ان ای ب ت در برابر اسراایلز ان برر

ان مرکالت وود رهای یافته هیچ ضر رت برای اقپام در جهت ایجاد ارامش در منطقه تا نما

فاجعر ل نا در  1982احسا

نم

سرد )(El Azhary, 1984. P. 4ج

بنابرای در ای د ر ز الاری قابل توجه به جود نیامپ حت هما اق ال م پ دز ان قالبهرای

گزارش ر

ت اسرریر رمررپتاً بیرر م ر ز رنالیسررت ز گررا متعص ر انه وررال ان پرررتوانه مطالعررات

اسادمیک فراتر نرفتج برای مثال م توا ان جنگ رراد ایرا  2به منزله ا لی ستراا منتررشرپ

در بیا تاریخ ای جنگ توجه داشتج رنوا ستراا سرامالً نررا دهنرپة ن روة ابران ایر ن ررد بره
صورت حم ه رراد به مرنهای ایرا است؛ چیزی سه بعپها با نامگذاری ا ت ت رنوا مصرط
متپا ل «جنگ ایرا

رراد» ۳نادیپ انگاشرته شرپج یژگر اصر

ایر الررز چنرا سره در بیرا

یژگ های رموم الار متع به مرح ه ا ل گذشتز س نگری توجه نکرد به جزایات قرایع
نیز قضا تهای یکسونگرانه اظهارنظرهای قومگرایانه بیرر م دربار حم ه صپام به واک

ایرررا اسررتج ایر نقررر بررزرگ هررر چنررپ تررا پایررا جنررگز گری ررا گیررر برررش قابررل ترروجه ان

تاریخنگاریهای جنگ استز اما با اتمرام ا

اق رال تعرپاد بیررتری ان ت یرلگررا

ماسسرات

ر م ر پژ هر به ای مقولهز همزما با تسهیل ر نپ قطعیتیافتگ برور ر یرپادهاز ترا حرپ دی
مرت ع شپج

بهطورس

م توا گ ت فانهرای ا لیره تراریخنویسر جنرگ بره یرژ فران ا ل ا ز نسر ت بره

د ر های بعپ ان ساست های بیرتر نظیر م پ دیت ر یکرد در ن ز ب توجه به مساال بی الم

ز

ن ود یا سم ود منابع ا لیه مستنپاتز ت یغات ت ری ات متعص انه تردیپهای همهجان ه نس ت به
اینپ جنگ متألر بود استج اظهارنظرها اب ب بر پایه اطالرات رموم ز م ر ضات سراب

بعضراً

پیرپا ریهای نادرست او ار رسانهای استج ان ای ر م توا گ ت ایر دسرت مترو بریش ان

الار ات ز به افات پژ هشهای تاریر دچارز به ل اظ ر م سمتر قابل تکیهانپج

1. El Azhary, M. S.
2. Firzli, Nicola. Iraq-Iran Conflict, Paris: Editions du Monde Arabe, 1981
3. Iran-Iraq war
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 -2-۳مرحله دوم؛  –1982نیمه اول 1988
با جود سمر نق مطالعات بربیا دربار جنگ در ا ایل ا ز رفته رفته با گذشت مپت نمان نره
چنپا طوالن ز رد برگرت ایستادگ

مقاب ه ایرانیا ر ی جنگ را برگردانپج 1ایر
2

اقعیرت

هرگز مورد انتظار صپام یا نظار سننپگا برب ن ودج چنانکه است ا گر مرو ز ت یرلگرر نظرام

امریکای نیز اذرا م سنپز در ابتپای جنگز جهانیا منتظر پیر نی سامالً قراطعز سرریع اسرا
رراد سقوط نظام سیاس ایرا

تجزیه ای سرور بودنپج اما در پ پیر نیهای بزرگ ایررا در

نیمه ا ل  1982سه به بانپآگیری برش نیادی ان واک ای سرور انجامیرپز نگرا جهانیرا تغییرر

جهت یافتج چراسه «در ای نما ر یپادهای نظام نرا م داد رر ا هم به صورت بیرمنتظرر

ناگهان رر طرف سه داشت جنگ را م بردز رراد ن ودز ب که ای ایرا بود سه داشت گام بره گرام

بهسوی پیر نی پیش م رفتج» ) )Grummon, 1982. p.vای تغییر مواننره در جنرگ را مر تروا
ابان توجه جپی برا به ای ر یپاد دانستج

اساساً ای گسترة نمان را م توا به د د ر تقسیم سررد :بررش ا ل سره ان ایر نمرا ابران

م شود تا پیر نی ایرا در رم یات بزرگ ال جر هرت در ا ایرل سرال  1986ادامره مر یابرپ
برش د م سه تقری اً ان ما مار

همی سال تا پایا جنگ ادامه م یابپ با ترپیپ ا ضراع وریم

جنگ حضور مستقیم نظام ابرقپرتها به یژ امریکا در و یج فار
اص

سنگی
تصر

همررا اسرتج مررصره

د ر ا ل را م توا دستیاب ایرا بره ابتکرار رمرل نظرام ز صرورتداد حمرالت مکررر

در مقابلز دفاع طاقتفرسای رراد دانستج نقطه لقل اسرتراتژی ایررا در مرح ره جپیرپز

منطقهای مهم سپآ است اد ان ای اهرم فرار برای پایا داد به جنگ بودج ای استراتژی

سه تا پایا جنرگ ادامره داشرت ان طرفر ز تررپیپ قروای نرهر

سمکهای وارج ان طر

تروا دفرار ررراد بره مرپد
۳

دیگرز مرح ه سنگین ان ن رد را در هر د ج هه رقم ندج ان ایر د ر

 1ج برای اطالرات بیرتر دربار تاریخ جنگ در ای د ر ز رکج جنگ؛ بانیاب ل ات :بررس ت والت سریاسر نظرام

ان  1۳59تا 1۳61ج مرسز مطالعات ت قیقات جنگ سپا پاسپارا انقالا اسرالم ج نویسرنپ م مپ در دیا ؛ یرایش
م توای بهاءالپی شیخاالسالم ج تجزیه ت یل جنگ ایرا
گز  1۳۷8ج
مطالعات ت قیقات جن 

رراد؛ 2ج تهرا  :سپا پاسپارا انقالا اسرالم ز مرسز

2. Grummon, Stephen R.

۳ج برای اطالع ان تاریخ ای مرح ه ان جنگز درک استراتژی ایرا ان ترتیب داد حمالت گسترد ز شرح رم یاتهرای

بزرگ ایرا در ای مپت امار ت ات تجهیزاتز رکج تن یره متجا ن :بررسر ت والت سریاسر نظرام ان تابسرتا
 1۳61تا فر ردی 1۳6۷ج مرسز مطالعات ت قیقات جنگ سپا پاسپارا انقالا اسرالم ؛ نویسرنپ حسری اردسرتان ؛
یرایش م توای مجیپ مرتاری م سرر رشرریپج تجزیه ت یل جنررگ ایرررا

گز  1۳۷9ج
پاسپارا انقالا اسالم ز مرسز مطالعات ت قیقات جن 

رراد/دفرراع مقررپ ؛ ۳ج تهرا  :سررپا
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به بعپ با بهمراطر افتاد منافعِ اوپ تیکِ برا در و یج فرار ز نگرانر هرای امریکرا بره صرورت

دوالتها حمایت های مستقیم بیرمستقیم اشکار تا پایا جنگز بر گستر
شپج دی یپ هیر ز 1استراتژیست سارشنا

رم ا افرز د

نظام مرهور ت یلگرا متعپد دیگر نظیر انهرریز

شهرام چوبی ز چارلز تریپز 2انتون سردنم ز ۳ال فریپم ز 4ابراهام اگنر سنرت تیمررم  5بره
برر ان امکانات مال

جنگافزارهای پیررفته حمایتهرای سره بره یرژ در ایر

تس ی ات

مرح ه ان سوی سرورهای مرت س دنیا بهوصوص ابرقپرتها سرورهای ررب در اوتیار حرزا

بعث قرار م گرفتز اشار سرد انپج

6

برا ان ای پآ با اقعیت مواجه شپ سه تاسنو توجه رمی بپا نپاشرت ا اینکره ایر

جنگ م توانست امکا توسعر انچه ا را «ب ل ات منطقه و یج» م نامیپز افزایش دهپج لذا نگرا
سارشناسا برای ا لی بار به پیامرپهای منطقرهای جهران ایر جنرگ چرار انپیرر بررای ا

معطو

شپ؛ بهطوری سه ای ر یپاد را فراتر ان جپال درگیری بی د سرور همسایه یافتنرپ سره

تاسنو نظایر ا در سایر نقاط جها دیپ شپ بودج به ارتقاد سارشناسان نظیر انترون سرردنم

ابراهام اگنر ۷نیز در ا نما ز موفقیت یا شکستِ انچه ت ت رنوا بنیادگرای اسالم ان ا یاد

م سردنپز در شکست داد سوسیالیزم سکوالر ررادز برای اینپ اسالم وا رمیانره بسریار تعیری

سننپ بودج به ای معن سه وطر پیر نی ایران هاز م توانست به برانگیرت موج ان حرسرتهرای

اسالم  -انقالب در حکومت های منطقه ایجاد الگوهای جپیپ ان وصومت بی اسالم برا
شرد بینجامپ )(Cordesman & Abraham, 1990, p.2ج

ان طر

دیگر ن تز مهمتری مسئ ه ای بود سه در ابتپا توجه امریکا سرورهای ار پای را به

منطقه ج ب سردج چراسه با جود ممانعتهای صورتگرفته ان سوی هر د سرور ایرا

رراد

تالش برای م افظت ان ن ت در مراحل مرت س استرراج صادارتز قطع شاهرگ حیات صرنعت
سرورهای برب

ضربه به اقتصاد انها چنپا د ر ان انتظار ن ودج ان ای ر مر تروا پررداوت بره
1. Hiro, Dilip
2. Tripp, Charles R. H.
3. Cordesman, Anthony H.
4. Friedman, Alan
5. Timmerman, Kenneth R.

6ج برای اطالع بیرتر دربار سمک های سرورهای مرت س دنیا به رراد درطول جنگ ایرا

ص ریج م س ج ما ارترا

رراد/دفاع مقپ ز رکج

م سنیمج حون هنری سانما ت یغات اسالم ج 1۳۷0؛ ایر ستراا برا هرپ

اشرکار نمرود

جو مرت س حمایتهای همه جان ه ابرقپرتها ان ر یم بعث ررادز مرتمل بر برو ارترافات منترر شپ در رسانههرا

مط وراتز سارشناسا سیاس

نظام

مقامات سرورهای برب (ار پا امریکا) دربار موضوع حمایتهرای مرال

نظام انها به رراد در جریا جنگ ت می

بر ر یه ایرا استج

7. Wagner, Abraham R.
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اهمیت ای مسئ ه را فصل مرترک الار بربیا دربار جنگ ایرا

در مسیری پررنگ ادامه یافتج

رراد دانست سه در ای مرح ه

نظر به انچه گ ته شپ ان اینجاست سه سارشناسا مراسرز استراتژیسرت ز برا مالحظره تهپیرپات

منافع امریکا مت پانشز را تاریخ نگاری جنرگ ایررا
رنالیست

ررراد را برا درنگر معنرادار ان شرر ح

ت سیرهای متعص انه گذشتهز سه اسنو گمرا سننپ

ب ارت ار م نمودز جپا سردنرپج

پآ ان ای به تپریج شاهپ الاری با ر یکرد ت ی -پژ هر هستیم سره رفتره رفتره بره یرژ در

ررراد :درگیرری

اد ار پآ ان جنگ جهره اسرتنادی ا هرا پررنرگترر مر شرودج جنرگ ایررا
مس مانا  1به ق م است ا گر مو منتررشپ ان سوی «مرسز مطالعات راه ردی بی الم ل» 2ا لی
الر نس تاً پژ هر در حون تاریخنگاری جنگ ایرا

رراد است سه ای جنگ را همرا با حپاقل

جزایات مورد بررس قرار دادج گر مو ا لی سس است سه باا سر دربار مسئ ه بُرد باورت

در جنگ را بان سرد؛ مسئ های سه تا پیش ان ای سر گ ت دربار ا بیهود مر نمرودج ان نظرر ا

ماهیت جنگ به گونهای بود سه ایرا ز حت اگر نم باوتز در اقع جنگ را بُرد بود در مقابلز
رراد اگر برنپ نم شپز باننپة ا بود همی مسئ ه م توانست برا را با مراطرات مواجه ساند
)(Grummon, 1982, p.viج

برای ا لی بار در ای د ر توجه به ریرره هرای ایرپاولو یک ایر نرزاع برجسرته شرپ اسرتج

بسیاری ان سارشناسا نظیر گر مو ت یل پیشبین وود را با ای رقیرپ گرر ندنرپ سره اساسراً
جنگ ایرا

رراد برپایه منانرات جغرافیای

ایپاولو یک دارد؛ تقاب

تاریر ز ابان نرپ ب که ای جنگ به شپت م نای

سه در ا ز نوع یژ ای ان جها بین توحیپی در مقابل حرزا سرکوالر

بعث رراد قرار گرفته استج ان ای ر یک ان نقاط تکیر پژ هشهای ای مرح هز توجه بره حرزا

بعث نیز نقش اق یتها قومیتها به یژ سرردها در ایجاد تنش میا د سرور است سه برای مثال

ررراد :سرالهرای ب ررا

به ترتیبز بهطور اشکار در ایرا
جپیپز درگیریهای قپیم 4بانتاا یافتج
بروال

۳

جنرگ ایررا

ررراد :تسر ی ات

مسیری سه پیش ان ای در پیش گرفته شرپ برودز چنرا سره نایجرل اشرتو

5

برایرا

گی سو 6ز ان تاریخنگارا اویر نیز تأسیپ دارنپز در ای د ر انپیرمنپا بربر ر ی توجهررا را
1. Grummon, Stephen R. The Iran-Iraq war: Islam embattled. Santa Barbara:
Praeger Publisher, 1982
)2. Center for Strategic and International Studies (CSIS
3. Abdulghani, Jasim, Iraq and Iran: The Years of Crisis, Baltimore:
The Johns Hopkins University Press, 1984
4.Tahir-kheli, Shirin & Ayubi, SHaheen, The Iran-Iraq War:
New Weapons, Old Conflicts, Santa Barbara: Praeger, 1983
5. Ashton, Nigel John
6. Gibson, Bryan R.
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جامعتر ان نمینههاز مساال پیامپهای بی الم

به سمت ت ی

صرفاً ابعاد داو

جنگ برگردانپنرپ ان توجره بره

ا پرهیز سردنپج بهطوریسه ان ای پآز سمتر م توا الری یافت سه بررش یرا

ب ث م صل ان ا ز به ابعاد جهان به یژ در ارت اط با ابرقپرتها اوتصراص نیافتره باشرپج بانتراا

ررراد؛

برر ان ج و های ابانی ایر توجره را مر تروا در مقراالت منرپرج در جنرگ ایررا
ت ی تاریر ز اقتصادی سیاس  1مراهپ سرد سه در پر برگرزاری همرایش «شر العررا» در

دانرگا اگستر 2انگ ستا ز در 1984یعن چهارمی سال ابان جنگ گردا ری منترر شپج

در ا اور ای مرح ه پرآ ان 1986ز برا پررت سررگذاری سرراسشهرای وریم جنرگز ادامرر

هزینهبار ا ضاع موجب شپ صپام جنگ را با سرانپ به سوی ااهای و ریج فرار ز بری الم ر
سرد

به طور یژ ان ابتپای 198۷ز مت پا وارج اش را به طور تمام ریار ارد معرسه سنرپج ان

ی ایر فرانز تمرسرز برر و ریج فرار
ای ر ز یک ان رمپ تری م ورهای تاریخ نگرار ِ
اوپ تیک

اواستراتژیک ا است سه هر چنپ ان ا اور  1982در الار بربیا بر ن یافته برودز بره

تپریج پررنگتر پیش رفت با انترار امنیت و یج [فار ] جنگ ایرا
توما

موقعیرت

رراد ۳بره یراسرتاری

نا 4ز ان استادا «ماسسه ت قیقات وا رمیانه» دانرگا پنسی وانیاز برجسته شرپ در تعرپاد

نیادی ان الار بعپ نیز به منزله یک ان فصول مرترک مورد توجه ادامه یافتج
توجه به «جنگ ن تسشها» را م توا ان مهمتری

5

یژگ های مرح ه مرورد بررسر دانسرت

سه حت تاسنو ان نگا تاریخنگارا د ر نمانپ استج برجستهتری الر در ای نمینه نقطره لقرل

توجه به ای موضوع را بایپ جنگ ایرا

رراد امنیت بررا :م راهیم راه رردی رم کردهرای

1. El Azhary, M. S., The Iran-Iraq War: An Historical, Economic and Political Analysis,
London: Routledge, Palgrave Macmillan, 1984
2. University of Exeter
, Washington, D.C.:WarIran-IraqtheandSecurityGulfThomas,Naff,3.
, 1985PressUniversityDefenseNational
4. Naff, Thomas

 5ج ستاا پنجا

یکم ان مجموره بزرگ «ر نشمار جنگ ایرا

رراد/دفاع مقپ » با رنوا جنگ م رپ د ایررا

امریکا در و یج فار ز به بیا برش سوتاه ان تاریخ ای د ر (2۳سپتام ر 198۷تا 18نروام ر  )198۷نظرر داردج امرا ان
ا نظر سه به ووب بانتاادهنپ اقعیات ان ا اور جنگ در ارت اط با امریکا و یج فار
را در ترسیم ا ضاع در ای مرح ه به یژ ر یای نظام

برای اطالرات بیرترز رکج جنگ م پ د ایرا

استز مر توانرپ وواننرپ

ن رد امریکا جمهوری اسالم در و یج فار

سمک سنپج

امریکا در و یج [فار ]  1مهرر ترا  2۷ابرا 1۳66ج مهرپی انصراریز

م مود یزدا فام ؛ مجری ماسسه مطالعات سیاس فرهنگ انپیره نااز مپیریت بهر ده مرسرز اسرناد دفراع مقرپ ج
ر نشمار جنگ ایرا

مقپ ز 1۳8۷ج 

رراد/دفاع مقپ ؛ ستاا پنجا

یکمج تهرا  :سپا پاسپارا انقالا اسالم ز مرسز اسناد دفاع
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سیاس  1ان انتون سردنم ز سارشنا

برجسته نظام

سیاس دانست سه در ه تمی سرال جنرگ

به نگارش درامپج ای ستاا ان نظر بربیا ز ا لی ت یل رمپ

اساسر نظرام ر سیاسر ان ترألیر

جنگ بر امنیت امریکا به شمار م ایرپج سرردنم ز در گرزارشِ ت ی ر ِ ورودز ان قروت ضرعس
ررادز تجهیزات مورد است اد هر د طر ز رم یراتهرای برزرگ نظرام

روامرل

نظام ایرا

جزایات جنگ ب ث دربار امکرا حرل فصرل ا در ایر برهرهز ان اهمیرت حیرات

چرالش

سیاس

اجتمار رمپ در هر د سرورز ارنیاب ِ نس تاً پرمایهای به دست دادج ای الرر برا ر رور ان

حقیق جنگ ایرا

رراد برای امنیت برا سر م گویپج

در سنار ای ز تأسیپ تاریخنگارا ِ ای د ر ز برای ت یل مساال جنگ در ارت اط با امنیت بررا

به یژ سیاست وارج امریکا تا حپی نیاد به بانتاا شکست امریکا در ماجرای مرک فرارلی

مربوط م شود سه به ماجرای «ایرا -سنترا» یرا «ایررا -گیرت» 2نیرز معرر
رواقب سیاس

دیپ ماتیکز ای رسوای  ۳در میا الار ت یلگرا بانتااهای مت ا ت یافتره ان

ای نظر رشته های ان تاریخ نظام

ند استج

ان دیگر مساا

اسرتج صرر نظرر ان

سیاس جنگ را به طور مستقیم با سیاسرتهرای امریکرا گرر

سه در ای مرح ه توجه به ا برای اشنای با م توای الار مورد نظر ضرر ری

استز درک نس ت جنگ سانما م ل مت پ استج ای موضوع نیز هرچنرپ برا براال گررفت تنرور

جنگ ا ضاع ویم ا پآ ان  1982مورد توجه قرار گرفت اما در سالهای پایران ِ ایر مرح ره
بیش ان پیش در الار بربیا برجسته شپج چرا سه نظرر بره فرسرایش ا جگیرری صرعودی ا ضراع

جنگ در ما های اور

صرول شرکایات ر نافرز

بره ایر سرانما ان طرفر

ابرقپرتها به یژ امریکا نسر ت بره سررانجام جنرگ ان طرر

احسرا

وطرر

دیگررز یکر ان م ورهرای اصر

مطالعات در ای مرح ه را چگونگ حل فصل منانره رقرم ندج در ایر نمرا گرر رمرپ ای ان
1. Cordesman, Anthony. H.The Iran-Iraq War and Western Security 1984-87: Strategic
: Janes Information Group, 1987LondonImplications and Policy Operations,
 Iran Contra affairج2

۳ج برای اطرالع بیررتر در ایر برار ز رکج ماجرای مکفارلی ؛ اقپام امریکا برای ارت اط با ایرا  -طررح نهای رم یات
سررنوشرتسران  -رم یات فت  12( 1شرهریور تا  22ابا )1۳65ج نویسرنپگا مهپی انصراریز ی ی فونیز ر رضرا
لطررسال هنادگا ؛ یرایش ادب گودرن نور نیج تهرا  :س رپا پاس رپارا انقالا اس رالم ز مرسز مطررالعات ت قیقات
جن 
گز 1۳۷9؛ همچنی رکج تن یه متجا ن :بررس ت والت سریاسر نظرام ان تابسرتا  1۳61تا فر ردی 1۳6۷ج مرسز

مطالعات ت قیقات جنگ سپا پاسپارا انقالا اسالم ؛ نویسنپ حسری اردسرتان ؛ یرایش م توای مجیپ مرتاری

م س ر رش ریپج تجزیه ت یل جنررگ ایرررا

رراد/دفرراع مقررپ ؛ ۳ج تهرا  :س رپا پاس رپارا انقالا اس رالم ز مرسز

1۳۷9ز صر -18۷
192

گز
مطالعات ت قیقات جن 
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ظایس سانما م ل در ق ال ای معرسه شپ

با اظهار

پژ هش گرا به طور جپی متعرض نقش

بیانیههای صادرشپ پرداوتنپج ان ای ر ز دیپگا بسیاری ان سارشناسا نظیر شهرام چوبی

چارلز

نارضایت ان ب س ایت ا در پایا داد به مراصمهز به بررس حقوق جنرگ ان منظرر توافقرات
تریپ م ن بر سوتراه

افتررارافری ن رود نقرش سرانما م رل در حرل فصرل ایر مراصرمه

()Chubin & Tripp, 1988, p.12ز بیش ان گذشته مطالعات جپی را در ای مرح ه شکل داد سره
حت مپت پآ ان اتمام ن رد نیز ادامه یافتج برای مثال پآ ان برگزاری سن رانس در ه تمی سرال

جنگ در ر نهای  21 20ا ریل  198۷در بنیاد فورد در نیویرورکز گرزارش ایر سن ررانآ برا

رنوا سانما م ل جنگ ایرا
مرت

در د رنمای س

رراد 1ارااه گردیپج

ان ای مرح ه م توا گ ت ان انجا سه رمرپ ترری ت روالت بری الم ر

با برا در ای د ر صورت گرفترهز در ایر فران برا افرزایش تعرپادز رمر

سی یرت الرار

پژ هر مواجهیمج نویسنپگا رمپتاً درصپد پاسخگوی به ای سااالت برامپنپ سه روامل منجر
به قوع جنگ چه بود؟ جنگز چه نتایج پیامپهای بررای سیاسرتهرای داو ر ایررا

رررادز

توافقات سیاس منطقه ای بانسانی قرپرت در جهرا رررا داشرته اسرت؟ نقرش هرر یرک ان د

ابرقپرت در جنگز تألیر ای ر یپاد بر منافع هر یک چگونره تعریرس مر شرود؟ را هرای مهرار

مراطرات جنگ پیامپهای یرانگر ا برای سیاستهای برا سپام است؟
 -۴-۳مرحله سوم؛ نیمه دوم 1990 -1988
سرانجام با واتمر جنرگ طر قطعنامره  598در  18جروالی  1988برطرر
نگران ها دربار نما

گردیرپ تردیرپها

ن و حل فصل نزاعز گوی ان ای پآ فرصرت امکرا برانپآنگرری

رمی نس ت به ن ایا ابعاد مرت س جنگز بیش ان پریش پرژ هشگررا را بره بررسر ایر

اقعره

تربیب سردج انترار چنپی الر مرت س در طول ای سالها به یژ در  1989یعن به فاصر ه حرپ داً
یکسال پآ ان پایا جنگز ان ای

اقعیت حکایت داردج

الار منتررشپ در ای مرح ه سه با حم ه ارتش رراد به سویت رقب رانپ شپ ا به پایرا

رسیپز ان د جهت قابل تأمل تا حپ دی بیش ان الار متع به سایر د ر های تاریخنگراری قابرل
تکیه انپ :ا ل انکه جنگ به پایا رسیپ

فارغ ان تیرگ تردیپهاز تعص ات یکجان رهنگرریهرا

م توا با ارتماد بیرتریز به ت یل قضا تهای پژ هشگرا نظر داشرتج د م انکره ارتمراد برر
ای ت یلها سه ق ل ان مقاب ه برا با صپام بر ن قضا تهای سیاس م تنر برر ا انجرام شرپ ز
1. United Nations and the Iran Iraq War, Ford Foundation Conference Repor,
New York: Ford Foundation, 1987
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نس ت به د ر های بعپز منطق تر به نظر م رسپ؛ هر چنپ همی ب اطالر نس ت به برو حروادث

ات ز بر ن نقایص را بعیپ نم نمایپج
پرداوت به بُعپ بی الم

جنگ سه در مرح ه ق لز ابان شپ بهتپریج توسعه یافرتز در ایر

مرح ه نیز همچنا با قوت ادامه یافتج بررس واستگا ها نمینههای جنگ نیز نه به سعت پریشز

اما همچنا در نمر م ورهای بالب ای د ر بره چررم مر وروردج بنرابرای در یرک جمرعبنرپی

م توا بررس های نظام

سیاس جنگ را در ایر د ر ز برا فرران فر دهرای ز سمرابیش ماننرپ

گذشته توصیس سردج جز ای سه پآ ان ای ز توجه یژ بره در هرای جنرگ بررای سیاسرتهرای

براز به رنوا یک ان مهمتری ارسا الار پآ ان جنگز مورد تأسیپ قرار گرفتج برهطروریسره
تقری اً نم توا ان الری نرا یافت سه در پ سرس ر رتهای جنگ برای برا ن اشپج برای مثال
سردنم سه سه سال پیش ان ای ز در الری دیپگا های وود را ارااه سرد برودز در ایر مرح ره در

چرمانپانی سیعتر با تأم

بیرترز با همکاری اگنرز به مطالعه رورپادهای جنرگ برا ر یکررد

سرس ر رتهای ا پرداوتج در های ان جنگ مپر ؛ ج پ د م :جنگ ایرا

1

رراد سره بره

همت انترارات « ستویو» در امریکا با همکاری شرست «مانسل» 2در لنپ ز به برانار ررضره شرپز
ت ی

ر نامپ ان طوالن تری جنگ قر ز به دست دادج ۳ای ستاا برر ان یک مجموره چهار

ج پی است سه به بررس جنگهای مپر

ارااه در های ان منانرات بزرگ بی الم

در قر

اویر م پرداند نظر به ت یلهای جزا ان نیر هاز رم یراتهرا تسر ی ات سره در طرول جنرگ

مورد است اد قرار گرفته بودز سهم ارنشمنپ در تاریخنویس جنگ در بُعپ نظام داردج

ان دیگر جو جنگ سه تاسنو ز با اق ال چنپان مواجه ن ودز توجه جرپی بره ابعراد حقروق

د یپ ماتیک در والل دیگر م احث جنگ است سه با توجه به پرت سر گرذاری جنرگ برا قطعنامره
نهای  598بستهشپ پر نپة مذاسرات بیانیهها اقپامات سانما م لز ط یع به نظر م رسپج

 -۵-۳مرحله چهارم؛ 200۳-1991
هرچنرپ اترش جنرگ در جروالی  1988فرر نرسررتز امرا صرپام وراموش نمانرپج ی «وررودش
طرفپارا

مردمش را متقارپ سرد سه انها جنگ و یج فار

را بُرد انپج گرام ا ل راریآجمهرور

1. Cordesman, Anthony A. & Wagner, Abraham R. The Lessons of Modern War; Volume II:
The Iran-Iraq War, Boulder: Westview Press, 1990
2. Mansell Publishing

 ۳ج ج پ ا ل برگردا فارس ای ستاا به ق م حسی یکتا با مقپمه توضی ات حسی رالی با نام در هرای جنرگ
مپر  :جنگ ایرا

رراد – ج پ ا ل به همت نرر مرن بوم در سال  1۳90منترر شپج
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رراد پآ ان اتش بآ ای بود سه سرردهای سرسرت چموش را در شمال به وراطر همکراری برا
ایرا در جنگ تن یه سنپج ا در ای نما ان سالحهرای شریمیای در حرپ گسرترد ز اسرت اد سررد؛
توجه به اینکه انها جز م ت وودش بودنپج پآ ان ا ز برای ا ارتر به جا مانپ سه جنرگ

بپ

در مقابل ایرا را پرت سر گذاشته ان نظر نظام

سیاس قرویترر شرپ برود؛ در نتیجرهز صرپام

حسی جنگ دیگرر را بره را انرپاوتج» ) (Hiro, 1989 , p. 5در اگوسرت  1990ظراهراً بنرا بره
مرکالت مادی نظیر بپه  ۳0می یارد دالری به سویتز ایر سررور سوچرک را بره رنروا اسرتا

نوندهم وود ووانپ به یک ار بپا تاوتج 1امریکا در مقابل ای اقپام ررادز سه ان ا به رنروا

ب ران بی الم

یاد م سردز ساست نمانپ به سمک نیر های مت پ وود در ابترپای  1991طر

رم یات مرهور به «توفا ص را» به ای باا ه واتمه دادج 2ای جنرگ سررابان ت روالت رمیر در
رراد سراسر منطقه شپ به ت ع ا ز د ر جپیپی در تاریخنگاری جنگ هرت سالهز با تغییرات

رمپ در ر یکردهای بربیا نس ت به ای روپاد رقم ندج

فرهنگ رجای ز استراتژیست استاد برجستر ر وم سیاس ز بر ا است سه ایر حم رهز معادلره

حوادث را در اسیای برب به هم ند در وصروص جنرگ ایررا

رررادز د نکتره را در م رور

اهمیت قرار داد :ا ل انکهز ررادز سه پیش ان ای با بررا هرم رهرپ پیمرا شرپ برود داشرت

انقالب های اصطالحاً بنیادگرای ایران را تن یه م سردز ناگها به دیرو هیروالی نابهنجرار ت رپیل
شپ به همی دلیل امکا یادسرد ان جنگ هرت ساله به صورت «حم ه تجا ن رراد» فراهم شپج

د م انکهز بسیاری ان اسناد مپارس سه انپس پیش ان انتررار ستراا رجرای اناد شرپنپز ربر

پنهان ِ سرورهای ار پای را با رراد هماننپ انواع دیگر ترفنپهای سیاس در طول جنرگز اشرکار

سرد

ان نظر رجای ز ت یل جنگ را بسیار ساد تر راحتتر ساوتنپج ()Rajaee, 1997, p.3-4

اهمیت تألیر ای

اقعه در الار بربیا تا حپی است سه ان نقطهنظری س نگرانهز شایپ بتوا

تمام الار پیری را ان ابتپا تا ای نما ز به مرح ه ا ل مطالعات متع دانست؛ چنانکه نایجل اشرتو

گی سو نیز مطالعات منتررات دهه  1980را فان ا ل تاریخنگاری جنگ م داننپ سه برا جنرگ

د م و یج فار

پایا م پذیرد مرح ه جپیپی ابان م شود سه تا اشغال رراد ادامه م یابپج بره

1ج برای اطالرات بیرتر دربار «جنگ رراد برا سویرت»ز رکج مرپو
ادر http://rch.ac.ir/article/Details/7566 :

برا همری رنروا ز در دانررنامه جهرا اسرالم بره

2ج برای اطالع بیرتر دربار ای موضوعز رکج ط ریناد ز رمضا ج امون هرای جنرگ و ریج [فرار ]( )1991 - 200۳ج
نویسنپگا رمضا ط ریناد ز مجت
انترارات دافو ز  1۳88ج

مرا ج تهرا  :ارتش جمهوری اسالم ایرا ز دانررکپ فرمانرپه

سرتاد اجراز
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هر ر ی شک در ای نیست سه سال  1991ا لی نقطه رطس در تاریخنگاری جنگ ایرا

رراد

است سه ای مسیر را بیش ان یک دهه به سمت سوی مت ا ت با انچه بود هپایت سرد بررس

ای روپاد را در صپرِ مساالِ اساس ِ ت یلگرا برا قررار دادج پرر

هرای مطالعرات نیرادی در

امریکا در پ پاسخگوی به پرسش های ان ایر ق یرل تعریرس شرپ سره چررا چگونره امریکرا ان

مررپت هررا پرریش برره حمایررت ارتررش حررزا بعررث برره ره ررری صررپام پرداوررت وررودز موج ررات

افسارگسیرتگ ا را فراهم سرد؟ نمینهها ر نپ ابان حم ه رراد به سویت دفع وطرر ان سروی
امریکا مت پانش چگونه بود؟ چه در های ان ای روپادهای پ درپ رایپ سیاست وارج

سراوت؟ 1ان سنرت

امریکا م شود؟ در همی راستا سوداگری مرگ :برا چگونه رراد را مس
جاسو

تیمرم ز نویسنپ

امریکای

س یپ به ن وی بیرقانون ررراد را مسر

2

سپآ وانه رنک وت :تاریخ رانالود اینکره چطرور سراخ

سررد؟ ۳ان الر فریرپم  4بره پررد بررداری گوشرهای ان

تالشهای ب اما ِ برا به یژ ساخ س یپ در حمایت صپام ت یی چگرونگ تجهیرز ر یرم بعرث
رراد پرداوتنپج

نکته قابل توجره در مطالعرات ایر د ر ز سرایه انرپاوت فضرای برا تمرسرز برر ر یکررد منرافع

امریکای در منطقه است سه تاسنو نیز ادامه داردج چنا سه م دانیم ظر

قریب بره سریزد سرال

سه ان اشغال سویت تا تهاجم نظام امریکا به رررادز بره طرول انجامیرپز ررراد ت رت شرپیپتری

ت ریمهای بی الم

قرار داشتج امریکا برای اشغال رراد به ط س س ه مقپمات نیان داشرت سره

در ای مرپت ان طریر تضرعیس ترریرب ایر سررور نظیرر ادررای برورورداری ان سرالحهرای

سرتارجمع

انذارِ جامعه جهان نس ت به وطر ای سرور در بررهمند صر

امنیرت جهران ز

مرغول فراهمسرد نمینههای ر ان تهاجم بودج ان نمونههای ای چروشز د الر معرر

رراق

سالحهای سرتار جمع صپام حسی

5

تهپیرپ

توفا تهپیرپامیز 6اسرت سره بره رنروا نمینره

1. Timmerman, Kenneth R, The Death Lobby: How The West Armed Iraq,
New York: Bantam Books, 1992

 2ج ای ستاا به ق م احمپ تپی به فارس ترجمه شپ

در سال  1۳۷۳به همت وپمات فرهنگ رسا منترر شپ استج

رنوا مذسور در اینجا رنوان است سه تپی برای ترجمه وویش برگزیپ استج

3. Friedman, Alan, Spider's Web: The Secret History of How the White House
Illegally Armed Iraq, New York: Bantam Books, 1993

 4ج ای ستاا به ق م مهوش بالم به فارس ترجمه شپ
انترارات اطالرات منترر شپ استج

با رنوا وانه رنک روت در سرال  1۳۷۳در تهررا

ان سروی

5. Hughes, Stephen. The Iraqi Threat & Saddam Hussein's Weapons
of Mass Destruction. Bloomington: Trafford Publishing, 2002
6. Pollack, Kenneth M., The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq.
New York: Random House, 2002
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ررراد را برا تأسیرپ برر اسرت اد

پایهای برای حم ه امریکا به ررادز گ تما تاریر جنگ ایررا

رراد ان سالحهای سرتار جمع در دهه  1980تغییر مسیر دادج بنرابرای
پژ هش مطالعات جنگ ایرا

اضر اسرت ان ایر پرآ

ررادز تابع ان ای فضا باشرپ ارنش پررداوت بره جنرگز نره

ف ن سه ب که در پرتو مناس ات جپیپ امریکا با دیکتاتور رراد تعریس شودج گی سو سه الر وود را
پآ ان ای د ر

در نظری س

به نظر وویش به ن وی به نگارش درا رد تا الار ای د ر را به چالش بکررپز

بر ا است سه فهم رموم

متپا ل ان جنگز تا حپ نیادی برا هروچ گرری بره

را انپاوت پر پاگانپای امریکای در طول جنگ و یج فار
در  200۳منجر شپز مورد ت

 1991-1990سه به حم ه بره ررراد

ریس قرار گرفت )(Gibson, 2010. P.6ج

در ای د ر ز روپاد مهم دیگر در سط بری الم ر ز فر پاشر یکر ان د ابرقرپرت برزرگ

جهان استج با واموششپ شع ه اقتپار شور ی ان طرف
ص نه بی الم

سیاستهرای ر برهتوسرعر امریکرا در

منطقه و یج فار ز جها به سمت پذیرش م هوم «دهکپ جهان » یا «نظم نوی

جهان » یکه تانی امریکا پیش رفتج در همی راستا توجه به نقش شور ی ساب در ررصه جنگ

در الاری نظیر ر اب رراد شور یز  :1988-1968در سرایه جنرگ ایررا

ررراد 1بره یکر ان

م ورهای تاریخنگاری جنگ در ای مرح ه ت پیل شپج در ای برههز تپ ی چنری الرری ان سروی
حیّم شمشز ت یلگر برجسته اسراای 2ز با م وریت بررس نقش ای ابرقرپرت سراب در ر نرپ

نتایج جنگز نه تنها د ر ان انتظار ن ود ب که ان ضر ریات پژ هشهای جنگ در بُعرپ بری الم رل بره

شمار م امپج

 -۶-۳مرحله پنجم؛ پس از 200۳
مرح ه نهای تاریخنگاری جنگ ایرا ررراد سره تراسنو نیرز ادامره داردز در پر حم ره نظرام ِ
ااتالف ِ بی الم

به ره ری امریکا به ررادز در  20مرار

 200۳اشرغال ایر سررور ابران شرپج

امریکا سه پآ ان رقب رانپ ر یم بعث ان وراک سویرت در 1991ز همروار ان وطرر شرصریت

نیاد ووا حاسم بر رراد نگرا بودز باألور پآ ان إرمال فرارهای بی الم
لرکر سریپ حاسمیت سیاس ا را برای همیره ساق سردج ای

بر ا ضاع رراد منطقهز تألیرات شگر

به واک ای سرور

اقعهز گذشته ان الررات فررا ا

در تاریخنگاری جنگ ایررا

ررراد داشرت ان چنرپ

جهت رنگ ر ی تان بپا برریپ :ا ل انکه پررداوت بره ررراد مسراال ا ز د برار پرآ ان
1. Shemesh, Haim, Soviet-Iraqi Relations, 1968-1988: In the Shadow of the Iraqi-Iran
Conflict, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1992
2. Shemesh, Haim
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مپت سه ان جنگ و یج فار

مر گذشرتز در سرانو توجره تراریخنگرارا

مراسرز ت قیقرات

دانرگاه برا به یژ امریکا قرار گرفتج با گذشت بیش ان د دهه ان پایرا جنرگز بسریاری ان

مراسز سارشناسا بر ا بودنپ تا با ر ش سرد ن ایای پنها ای جنگز سه ان ووی حریانه

وودسامه صپام نرا داشتز اقپام امریکا را در اشغال ای سررور موجره نررا دهنرپج در مقابرلز

رپ ای نیز در پ م کومساوت ای سیاستها بره مطالعرات جنرگ در ایر مرح ره ر ی ا ردنرپج
برو نیز تا حپ دی ب طرفانه در ای ماجرا به انجام پرژ هشهرای دسرت یانیپنرپج نتیجره انکرهز

ستااهای فرا ا ر انه بانار شپج اق ال وواننپگا نیز بره وریرپ مطالعره ایر دسرت پرژ هشهرا
نس ت به ق ل باال گرفتج چرا سه امریکای ها تا حپ دی مردم ار پاز وواها اگراه ان نظررات

رنالیستها م ققان بودنپ سره در رد یرا ال رات ادررای جررج بروش هرمفکررانش م نر برر

بروورداری رراد ان سالحهای سرتار جمع

ت پیل ا به تهپیپی برای براز اظهرارنظر سررد

در ت یل اصرار بر ص ت دیپگا های وود ان یکپیگر س قت م گرفتنپج

نکتر دیگر انکه با ای روپادز باا دستیاب نیر ها مترصصی امریکا به مراسز ترصصر

ارشیوهای مپارک سرّی فود سرّیز به ر ی سارشناسا برب گرود شرپج همچنری برا سرقوط

ر یررم بعررث فررراهمشررپ امکررا مصرراح ه بررا افسرررا

سررردمپارا ارتررش ایر سرررورز برو ر

اقعیت های جنگ رخ نمود به ای ترتیب با اشغال ررادز ت ول در تاریخنگاری جنرگ هررت

ساله رقم وورد سه همچنا ادامه داردج اشتو

گی سو براننپ سه «حم ه  200۳به ررادز در حال

سه ان بسیاری جهات فاجعهامیز فالستبار بودز دست سم سرانجام بهر منرپی بیرقابرل انتظراری
نصیب پژ هشگرا برب سرد ا اینکه در پ ایر حم رهز گنجینرهای بسریار برزرگ بنر ان
مپارک رراد سه توس نیر های امریکای ض

شپ در دستر

تاریخنگارا

ت یلگرا قرار

گرفتج بالب ای مپارک به دانرگا دفاع م  1در فورت مک نیرز اشرنگت دی سر

ماسسره

هور 2ابسته به دانرگا استن ورد ۳منتقرل شرپنپج ایر ارشریوها ظرفیتر برزرگ بررای دسرتیاب بره

اگاه های ب نظیر ب سابقه برای م ققا نس ت به فراینپ تصمیمسانی ر یم صپام فراهم ا رد انپج

مجمورههای مذسور رال بر مستنپات مکتواز شامل صپاهای م باشپ سه ان ج سات صرپام برا
نر گا سیاس ر نظام

افراد طران ا ل سروری افسرا ا ض

شپ

تاریخ انهرا ترا بره ابران

دهه  1980م رسپج در نتیجهز دیپگا های جپیپ دربار مسیری سه نظام سیاسر ررراد در ابران
در طول جنگ ایرا

رراد اجرا سردز شر ع به بر ن نمود»( )Ashton & Gibson, 2014 , P. 8ج
1. National Defense University
2. Hoover Institution
3. Stanford University

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 125 /

نکتر قابل توجه در تاریخ نگاری جنگ ایرا

رراد در ای د ر ز انکه بسیاری ان نویسنپگا

ت یلگرا برب ز فهم حم ه  200۳را در گر فهم جنگ ایرا

ت سریر مر سننرپج

رراد ت ق

درک ای نکته در ارنشگذاری درک چرای اق ال بربیا بره پرژ هشهرای جنرگ در بریش ان

یک دهه اویرز گر گراستج در ای د ر با الار متعپدی مواجهیم سه م وریت توجه ت یلگرا

در انهاز نه صرفاً شرح توصیس روپادهای جنگز ب که فهم حم ه  200۳ت یل ماهیرت ر یرم

بعث رراد شرصیت صپام بودج تا جای سه الراری نظیرر ررراد جپیرپ :جنرگ و ریج فرار

نتایج برای سیاستهای ایاالت مت پ  1سار را بپانجا رسانپنپ سه به جنگ ایرا

ررراد تنهرا بره

منزله مقپمهای گذرا برای ت یل بایپ ن ایپهای امریکا در ای ررصه توجه سردنرپج ان همری ر

در الار بالب ت یل گرا ای د ر ز بر است اد رراد ان تس ی ات شیمیای ر یره نیر هرای رنمنرپ
ایران تأسیپ شپ برای ا لی بار پآ ان سالها سکوت مجامع بی الم

سر به میا امپج

در برابر ای اقپام صپامز

هرچنپ اشغال رراد با ور ج اوری سربانا امریکای ان ای سررور در سرال  2011پایرا

یافتز اما با ت والت منطقه سرورهای حون و یج فرار

در سرالهرای اویرر رمرپتاً مترألر ان

حادله 11سپتام رز چراغ مطالعات تاریر جنگ همچنا افر وته مانپج به یژ اینکه با ساق شرپ

برو حکومت های ررب ز پررنگ شپ نقش میزا ت رک ایررا در سررورهای حرون و ریج

فار

ارفت ویزهای حضور گر هرای تر ریسرت در منطقرهز منرافع امریکرا در ایر حرون برا

ایرا

رراد 2را با توجه به ارت اط ای جنگ برا مسراال ر ن منطقره ضرر رت درک درسرت ا

چالشهای جپیپ مواجه شپج در همی رابطه پیر ران ز ان سارشناسا دفار فرانسهز ستراا جنرگ
جهت سنترل ا ضاع اهپا

منطقهای براز منترر سردج ا در ابانِ هجوم گرر هرای افراطر

تک یری در ررادز به ت یی ای مهم م پرداند سره چررا ایر جنرگ همچنرا بررای درک اهمیرت
اوپ تیک وا رمیانهز ب ارتمادی بی مس مانا سن

شریعهز حتر حساسریت پافرراری ایررا

نس ت به مسئ ه انر ی هستهای ادامه همکاری ایرا با رراد در مقابل گر های افراط ز ان اهمیت

م وری مرسزی تعیی سننپ برووردار استج

به تع یر دیگر در سالهای اویرز فراهمامپ س یپی برای سرس حقیقت ر یپادهای منطقهایز

در گر فهم رمی جنگ ایرا

رراد تعریس م شودج به نظر نایجل اشتو

برایرا گی سرو ز بره

1. Axelgard, Frederick W. , A New Iraq: The Gulf War and the Implication for U.S. Policy,
Santa Barbara: Praeger, 1988
2. Razoux, Pierre, The Iran-Iraq War, Translated by Nicholas Elliott, Cambridge:
Belknap Press of Harvard University Press, 2015
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طور یژ بررس د بار جنگ در ای برهه به چنپ دلیل مهم است :ا ل انکهز با بانگرت سربانا

امریکای در پایا  2011ظرفیت رراق ها برای تألیرگذاری در سراسر منطقره بره رنروا برانیگری

مستقل به طور قابل توجه افزایش یافتج در ضم ز انها پیشبین سردنپ سره تضراد تقابرل مرپا م

ایرا با منافع برب در منطقهز سه به طور گسترد در رراد برر ن یافترهز ممکر اسرت بره درگیرری
بیرتر در ای منطقه حیات ِ استراتژیک منته شودج سپآ در ر رارات سوترا ز درک ایر جنرگ را

النمه پیر رد اهپا

امریکا در منطقه دانستهانپج به ارتقاد انها ان انجرا سره جنرگ ایررا

شاور تاریر مهم برای هر د سرور استز درک تألیر جنگ به منظور فهم ایرا

ان ا

رررادز

ررادِ پآ

سیاستهای وارج جاری انها برای رقمند مناسر ات برا ررراد بره یرژ ایررا مهرم

اساس استج ) (Ashton & Gibson, 2014 , P. 8ان ای ر فان جپیپ تاریخنگاری جنگز بیش ان
پیش با هپ

تأمی منافع برا به یژ امریکا گر وورد در اینپ نیز انتظار م ر د در همری

مسیر پیش ر دج در همی راستا در ای د ر ز الاری نظیر جنگ ن تسشها :ا لی جنگ امریکا با

ایرا ز  188-198۷ان ناتاری ز 2نویسنپ

سر یآ اطالرات

جنگ ایرا

حقوقپا ز ر ابر پنهران  :سیاسرت ورارج امریکراز

ررادز  ۳1988-1980ان گی سو سه در انها بره ت یری

نقش امریکا در جنگ پرداوته شپ ر ن قابل ارتنای یافته استج

ت یرل

شایپ بتوا شناوتهشرپ ترریر بررش ان جریرا تراریخنگراری در ایر مرح ره را بره پرر

ای

ت قیقات با نام «دیپگا های رراق » 4مربوط دانستج پآ ان رم یات نظام منجر بره اشرغال رررادز

برای سیاستمپارا براز دالیل سقوط صپام ان دیپگا رراق هاز اهمیت پیپا سرد چنپی طررح
پژ هر در جهت شناوت انها در دستور سار قرار گرفرتج در یکر ان برزرگترری ترالشهرای

همسو با ای جریا ز برنامه جنگ پیررفته مرترک 5در ماسسه ت یلهای دفار  6مطرح شپج ۷ایر

1. Zatarain, Lee Allen, Tanker War: America's First Conflict with Iran,
1987-88, Philadelphia: Casemate Publishers, 2009
2. Zatarain, Lee Allen
3. Gibson, Brayan R., Covert Relationship: American Foreign Policy, Intelligence,
and the Iran-Iraq War, 1980-1988. Santa Barbara: Praeger Publisher, 2010
)4. Iraqi Perspectives Project (IPP
5. Joint Advanced Warfighting Program
)6. Institute for Defense Analyses (IDA

 ۷ج  IDAشرست بیرانت ار

اقع در شهر الکسرانپریا در ایالرت یرجینیرا نزدیرک اشرنگت دی سر اسرت سره ط ر

اساسنامهز برای تر یج امنیت م ز ح ظ رفرا رمروم

پیرر رد امرونش ر مر بره تجزیره ت یرلز ارنیراب

گزارشهای م پرداند سه به ن وی من عت را برای امریکا در پ داردج
برای اطالع بیرتر دربار ای موسسه رکhttps://www.ida.org :

ارااره
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ماسسه با حمایت مال فرمانپه نیر های مرترک امریکاز 1طرح بزرگ «دیپگا های رراقر » 2را

به سرپرست سوی

دن ۳تعریرس سررد سره ان نمرا تصرویب ا در  200۷تراسنو برا اسرت اد ان

ظرفیت مصاح ه با ره را سیاس

افسرا ارشپ نظام ساب رراد بره ر ش تراریخ شر اه

اسناد رراق ز چنپی الر پژ هر را در دسرتر

صپام :جنگ ایرا

رالقمنرپا

نیرز

4

م ققرا قررار داد اسرتج جنرگ
5

رراد ان دیپگا فرمانپ گارد ریاستجمهوری ررادز جنگ ایررا
6

ررراد

ان دیپگا فرمانپها صپام ز نوارهای صپام :سارهای داو ر یم مست پز  2001-19۷8تراریخ
نظام

استراتژیک جنگ ایرا

رراد ۷ان نتایج ای پر

 -۴نتیجهگیری
 -1-4اشنای با س یات ان جریا تاریخنگاری جنگ ایرا

به شمار م اینپج

8

رراد در برا بر اسرا

تاریر الارز به منزله گام ا لیه در جهت شناوت دیپگا های سارشناسا برب

سریر ت رول

نقپ ت یل انها

بهر منپی ان ای تجارا در مراطرات تهپیپهای احتمال ات ضر ری استج

 -2-4بالب پژ هشهای بربیا دربار جنگز ان سوی سارشناسا
همت دانرگا ها ماسسات ر م

منترر شپ استج

 -4-۳با مالحظه ستااهای منتررشپ

ت یلگرا امریکرای

پژ هر در امریکا به انجام رسریپ
بررس

بره

رمرپتاً در ایر سررور

یژگ های نظیرر اهرپا ز ر شهراز نقراط اتکراز

ن و استپالل بهر منپی ان منابع مستنپاتز م توا در طول نزدیرک بره چهرار دهرهای سره ان

 4ج طرح سامل ای پر

1. United States Joint Forces Command
)2. Iraqi Perspectives Project (IPP
3. Woods, Kevin M.

به ت صیل در ا سایت ماسسه ت یلهای دفار با مررصات ذیل قابل مراهپ استج

Project 1946. Kevin M. Woods(task leader) ,Williamson Murray Thomas Holaday
with Laila Sabara and Mounir Elkhamri
5. Woods, Kevin M. Murray, Williamson, Holaday, Thomas & Elkhamri, Mounir,
Saddam's War: An Iraqi Military Perspective of the Iran-Iraq War, washington:
National Defense University, 2009
6. Woods, Kevin M., Murra, Williamson, Nathan, Elizabeth A. , Sabara, Laila & Venegas,
Ana M. , Saddam's Generals: Perspectives on the Iran-Iraq War, Alexandria: Institute for
Defense Analysis, 2011
7. Murray, Williamson M. & Woods, Kevin M. , The Iran-Iraq War: A Military and Strategic
History, Cambridge: Cambridge University Press, 2014

 8ج جنگ صپام :جنگ ایرا

رراد ان دیپگا فرمانپ گارد ریاست جمهوری رراد به ق رم دا د ر مرای سوپرای بره

فارس منترر در سال  1۳90به همت انترارات مرن بوم در تهرا با رنوا جنگ صپام منتررر شرپ اسرتج همچنری

جنگ ایرا

رراد ان دیپگا فرمانپها صپام نیز به ق م ر پالمجیپ حیپری به فارس ترجمره بره همرت نررر مررن

بومز با همی رنوا در سال  1۳9۳منترر شپ استج
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ابان مطالعات جنگ ایررا

ررراد مر گرذردز بره پرنج مرح ره در ایر موضروع قاارل شرپج الرار

ط قهبنرپی شرپ در هرر یرک ان ایر مراحرلز در پیونرپ برا ت روالت برزرگ جهران

منطقرهای

روپادهای حون و یج فار ز ان اوتصاصات نس تاً مرابه برووردارنپ سه ان تألیر ای ت والت برر

جریا تاریخنگاری برب جنگ و ر م دهنپج ای مراحرل ر ارتنرپ ان :مرح ره ا ل1981 -1980 :؛

مرح ه د م –1982 :نیمه ا ل 1988؛ مرح ه سروم :نیمره د م 1990 -1988؛ مرح ره چهرارم-1991 :

 200۳مرح ه پنجم :پآ ان  200۳تاسنو ج

 -4-4یژگ های ایر پرنج مرح ره بره طرور والصره چنری اسرت :در مرح ره ا لز نظرر بره ت قر

ساد انگارانه همرا با تردیپ برا نس ت به جنگ ایرا
حت هما اق ال م پ دز ان قالربهرای گزارشر

ررادز الاری قابل توجه به جود نیامپ

ت اسریر رمرپتاً بیرر مر ز رنالیسرت ز گرا

متعص انه وال ان پرتوانه مطالعات اسادمیک فراتر نرفتج بهطورس

فانهای ا لیه تراریخنویسر

جنگ به یژ فان ا ل ا ز نس ت به مراحل بعپ ان ساست هرای بیررتری نظیرر م رپ دیت ر یکرردز

سمرالقگ انپیرمنپا ز ن ود یا سم ود منابع ا لیه مستنپاتز ت یغات ت ری ات متألر برود

ان

ای ر ای دست متو به ل اظ ر م سمتر قابل تکیرهانرپج در ابران مرح ره د مز تغییرر مواننره در
جنگ به ن ع ایرا را م توا ط یعه توجه جپی برا به ایر ر یرپاد دانسرتج در ایر د ر برا بره

مراطر افتاد منافعِ اوپ تیکِ برا در و یج فار ز در پ بانپآگیری سرنمی های اشرغالشرپ

ایرا در نیمر ا ل  1982تا وامت بیرتر ا ضاع جنگ پرآ ان رم یرات برزرگ ال جرر هررت در

ا ایل سال 1986ز نگران های امریکا به صورت دوالرتهرا حمایرتهرای مسرتقیم بیرمسرتقیم
اشکار شپ تا جای سه در ادامهز در د سال پایان جنگز با حضور نظام امریکا در و یج فار ز

جنگ ن تکشها شع ه ر شپج لذا مرح ه د م تاریخنگاری جنگ در برراز برا درنگر معنرادارز ان
شر ح رنالیست

ت سیرهای متعص انه گذشرت بره سروی ر یکررد پژ هرر تغییرر مسریر دادج

همچنی در ای د ر انپیرمنپا برب ر ی توجهرا را به سرمت ت ی ر جرامعترر ان نمینرههراز

مساال پیامپهای بی الم

جنگ برگردانپنپ را وود را ان توجه به صرفاً بُعپ داو

ا جرپا

سردنپج در مرح ه سوم پآ ان پذیرش قطعنامه 598ز با برطر شرپ تردیرپها نگرانر هرا دربرار
نما

ن و حل فصل نزاعز فرصت امکا بانپآنگرری رمیر دروصروص جنرگز بریش ان

پیش پژ هشگرا را به بررس ای

اقعه تربیب سردج ان ای ر در ایر مرح ره الراری متعرپد برا

جامعیت در نمینهها ر یکردها تکیه بر ر رت هرای ا منتررر شرپج حم ره ررراد بره سویرت در
اگوست  1990وتم باا ه در رم یات مرهور به «توفا ص را» در ابتپای  1991ان سروی اارتال

برب ر ررب ز به منزله ا لی نقطه رطس در تاریخنگاری جنرگ هررت سراله سررابان ت روالت
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رراد با تغییرات رمپ در

رمی در رراد منطقهز د ر جپیپی را در تاریخنگاری جنگ ایرا

رمپت ًا در پ ت یرل دالیرل افسارگسریرتگ صرپام رقرم ندج در ایر راسرتا

ر یکردهای بربیا

متپا ل ان جنگز تا حرپ نیرادی برا هروچ گرری بره را انرپاوت پر پاگانرپای

درک رموم

 مورد ت ریس قرار گرفتج مرح ره نهرای سره تراسنو نیرز1990 امریکای در پ ت والتِ پآ ان
 اشرغال ایر200۳ به ره ری امریکا به رراد در

رراد به همرا

ادامه داردز در پ حم ه نظام ِ ااتالف بی الم

اقعه الرات پیامپهای ب نظیر در تاریخنگاری جنگ ایرا

تراریخنگرارا قررار

سرور ابان شپج ای

داشتج ان همه مهمترز گنجینهای بن ان مپارک مض وط رراق را در دستر

سردمپارا ساب ررادز ن ایای پنها ان جنگ

دادج همچنی فراهم شپ امکا مصاح ه با افسرا
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