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اشاره
مقاله ای که در زیر می آید به قلم تام ورکمن دانشجوی دکتری دانشکده علوم سیاسی و مرکز تحقیقات بین الملل و
راهبردی دانشگاه یورک لندن است که در مورد ریشه های اجتماعی جنگ ایران و عراق به رشته تحریر درآمده است .همان
گونه که خود نویسنده اذعان کرده شاید این تنها پژوهشی است که از منظر بررسی ریشه های اجتماعی در باره جنگ ایران
وعراق صورت گرفته باشد ،از این رو در مواردی نقطه نظرات نویسنده با باورها وواقعیت های جامعه ما تفاوت بنیادی دارد،
که البته امری طبیعی است .بدیهی است که انتشار این مقاله در سایت هیئت معارف جنگ به معنی تایید همه نقطه
نظرات نویسنده نیست ،بلکه هدف آن اشنایی مخاطبان وپژوهشگران حوزه دفاع مقدس با نظریات موجود در جهان در این
حوزه است .با این حال هیئت معارف جنگ از نقد و بررسی این مقاله توسط پژوهشگران عزیز استقبال نموده وخود را نسبت
به انتشار هرگونه نقد احتمالی متعهد می داند.

ریشههای اجتماعی جنگ ایران و عراق
جنگ ایران و عراق به درستی به عنوان بزرگترین جنگ کشورهای جهان سوم توصیف شده است .1بررسیهای معمول
هزینههای این جنگ ،بر روی درآمد از دست رفته نفتی ،کاهش در آمد ناخالص ملی ،تخریبهای صورت گرفته و تعداد
افراد از دست رفته تمرکز دارد .2تخمینها نشان میدهد که از هر دو طرف  1/2میلیون نفر در این جنگ کشته شدند و 2/2
میلیون نفر مجروح گردیدند 1/5 )1میلیون نفر نیز بیخانمان شدند .حداقل  151شهر ایرانی با جمعیت بیشتر از  5555نفر
آسیب دیده یا بکلی با خاک یکسان شدند و حدود  1055روستای مر1زی کامال از روی صفحهی نقشه محو شدند.3
شاخصهای اقتصاد کالن ،به طور کیفی خسارات جنگ را مد نظر قرار داده است ،اگرچه هزینههای اجتماعی آن بیشتر
است.
جنگ ایران و عراق ،توازن نیروهای اجتماعی را در هر دو کشور عمیقاً تحت تاثیر قرار داده و قدرت حاکم را به نفع خود
تغییر داده است .تاثیر اجتماعی ناشی از جنگی که تا سالها بعد ادامه داشته و خواهد داشت.
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)-ا ین تعداد با آمارهای رسمی کشور مطابقت ندارد و در این مقاله بیشتر اعالم شده است(.معارف جنگ)
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این مقاله هزینههای اجتماعی دوران جنگ و اساس آنها را بررسی میکند .جنگ ایران و عراق به طور گستردهای توسط
نیروهای اجتماعی بوجود آمد .بازیگران خارجی نقش بسیار کمی در ظهور آن داشتند .در مشخصترین فرمول درک جنگ
ایران و عراق ،ظهور مسائل دراماتیک سیاسی و گسترش فعالیتهای بومی اجتماعی در هر دو کشور میباشد .محققان باید
پیچیدگی طبقاتی و اجتماعی و پویایی دولت در دو کشور را بررسی کنند .در این رویکرد جامعه مدارانه ،ما به ریشههای
جنگ ایران و عراق بیشتر نزدیک میشویم و به توضیح واضحتری از دلیل طوالنی شدن و تالشهای ناموفق برای حل آن
دست مییابیم .در عین حال میتوان به آگاهی عمیقتری از هزینههای اجتماعی آن دست یافت.

بخش اول :رویکردهایمتعارف نسبت به جنگ
با نوعی نگرش به دالئل جنگی که با ارجاع ما به پویاییهای اجتماعی شروع میشود و سابقه اندکی در تحقیقات روابط
بین الملل دارد .تحلیلهای عمدهای را میتوانند بر طبق تصاویر سهگانه که توسط کنس والتز ( )Kenneth waltzبیش از
سه دهه پیش پیشنهاد شدهاند ،خالصه نماید :فرد ،دولت و هرج و مرج بین المللی .4آنهایی که در پی توضیح دالئل جنگ
بودهاند ،در ارتباط دادن یا تزویج بین این سطوح مختلف تجزیه و تحلیل تالش کردند .5نگرشی دیگر در تحقیقات انجام
شده به بررسی حوزههای مختلف فعالیت انسانی (فناورانه ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی و تاریخی) میپردازد و دست آوردهای
مختلف این حوزهها را به عنوان توضیحی برای جنگهای بین المللی ارائه میدهد .6رویکرد نهایی بر حالتهای متفاوت
تضاد اجتماعی (فردی ،خانوادگی ،سازمانی و  )...متمرکز میشود و سپس نتیجهگیری خود را بر عرصه روابط بین الملل
پیوند میدهد.1
در این پژوهش ها جایِ خالیِ تالش برای گسترش یک فهم نظری ارتباط میان پویایی اجتماعی و جنگ ،احساس
میشود .در ادبیات پیشین ،برخی نکات مهم و پیشنهاداتی وجود داشته است اما این امر توسط یک پاالیش نظری پایدار
همراهی نشده است .برای مثال ،مارکسیستها توجه خاصی به ارتباط میان طبقه سرمایهداری بینالملل و جنگ داشتهاند.0
به طور مشابه ،اظهارات کارل پوالنی در مورد ارتباط تراز مالی و جنگ جهانی اول ،به طور ضمنی بر بخش طبقه بین المللی
و توسعه جنگ متمرکز شده است .9برخالفِ تبارشناسی حکومتهای مطلقه ،پِری اندرسون

(Anderson

 )Perryدر

ریشههای اجتماعی روابط بین منظر سیاست موازنه اقتصادی ابتدای دوره مدرن و شخصیت جنگ طلب حکومتهای مطلقه
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به کاوش میپردازد .15تمرکز بر توسعه اجتماعی و سیاسی در ادبیات مدرنیزاسیون (نوسازی) منجر به بررسی روابط بین
جامعه ،سیاستها و تضادهای بینالملل شده است .در نهایت برخی ادبیات پژوهشی ،علل جنگ جهانی اول را بررسی
میکنند و این دالئل را به ارتباط میان تعارضات همگانی و جنگ ارجاع میدهند .11نهایتاً برخی ادبیات ،دالئل جنگ جهانی
اول را با توجه به روابط بین تضاد و جنگ گروهی مورد بررسی قرار میدهند .12با این حال و با وجود این استثناء ،هیچ
تئوری قاطع نظری بر حول ریشههای اجتماعی جنگ وجود ندارد.
تحقیقات اخیر در مورد علل جنگ ،خال این نظریه را عیانتر میکند .13بدون شک این نوع شیوه کار علمی بر حول دولت
و اجتماع معرفی شده است که در دو دهه اخیر جا افتاده است .14ما اثرات این بحث را در سایر زوایای زمینههای ارتباطی
بینالملل مشاهده میکنیم .به طور مثال؛ نقد تحلیل سیستمهای جهانی یا نظریه وابستگی "امانوئل والرشتاین" عمیقاً به
نفع یک بررسی صریح و روشن از جامعه به بحث و تحلیل میپردازد .15گوشه دیگری از پژوهشهای روابط بین الملل،
خواستار تجدید نظر در مفهوم پردازیهای معمول دولت به منظور در نظر گرفتن ساختار جامعه شده است .16حداقل یک
نظریه پرداز در این زمینه صریحاً امکان در نظر گرفتن ترکیب دولت/اجتماع را به عنوان واحد پایه روابط بینالملل به منظور
تقویت ابعاد سطوح اجتماعی باال برده است.11
از دیدگاه بحث علمی بر حول دولت و جامعه ،این مقاله ماهیت اجتماعی ماندگارترین موضوع روابط بین الملل را برجسته
و تقویت میکند؛ جنگ.
ما میتوانیم در نشان دادن وضوح ابعاد اجتماعی جنگ ،درباره یک تعداد زمینههایی که از روابط پیچیده میان تولید و
سیاستها در جامعه ناشی شدهاند ،بیاندیشیم .بخشی از این زمینهها ،ما را به تضاد میان طبقات ،به همراه شکاف میان همان
طبقات و میان جوامع محلی و بینالملل ارجاع میدهد .ارتباط دولت با این تقسیمات طبقات اجتماعی به منزله مجموعه
زمینههای مهم قابل بررسی است .بررسی در این زمینه ،بر حول خودمختاری نسبی دولت از طبقات اجتماعی خاص و
شکافهای طبقاتی متمرکز شده است و به طور فزایندهای بحث شده است که دولت خودش حکم میکند تا کانون توجه
باشد ،اما همین دولت از فشار ناشی از نیروهای اجتماعی در جامعه خالصی ندارد .نهادهای دولتی به عبارت دیگر ،در یک
آرایهای از نیروهای اجتماعی متناقض جاسازی شده است .نیروی دولتی ،عاری از ویژگیهای منعطف و مرتب شده و به
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تصویر درآمده اجتماعی نیست .10بنابراین ،رویکرد جامعه محور ،به صراحت دولت را در تحلیلهایش در نظر میگیرد ،اما این
کار را در زمینه پایگاه اجتماعی محدود آن انجام میدهد .مجموعهی نهایی زمینههای اجتماعی ،توجهها را به طرف اجزای
بدون طبقهی آگاهی اجتماعی ،مانند قومیت و جنسیت ،متمایل میکند و به طور متناوب این موضوعات را از نظر قدرت و
تضادهای اجتماعی مورد بحث قرار میدهد.19
بعالوه ،در زمینهی خاصی از جهان سوم ،مجموعهای از زمینهها (تمها) ظهور میکند که به تغییر حالت سریع اجتماع در
برابر گسترش روابط سرمایهداری تولید در قرن بیستم مرتبط است .25یک مجموعه از تمها مربوط به رشد طبقات جدید و
رابطهشان با طبقات تثبیت شده قدیمیتر و طبقات حاکم و قانونگذار هستند .در تغییرات و جابجاییهای اجتماعی شدید ،ما
میتوانیم فرسایش آداب و رسوم و شیوههای زندگی صد ساله را مشاهده کنیم .تضعیف وابستگی اجتماعی سنتی و
جستجوی ضمیمه برای اشکال جدیدی از هویت اجتماعی ،مهاجرت سنگین به مراکز شهری و زوال تدریجی شرایط زندگی
برای بخش بزرگی از جمعیت را به دنبال دارد .تضادهای اجتماعی گسترش یافته ،بدنهای از تمهای دیگر را تشکیل میدهد،
این تضادها هم در طبقات و هم نقوش جمعی طراحی میشود .21با این موارد ذکر شده هماکنون به بررسی ریشههای
اجتماعی جنگ ایران و عراق میپردازیم.

بخش  :2ریشههای اجتماعی جنگ ایران و عراق
حداقل پنج توضیح مختلف برای جنگ ایران و عراق در تفاسیر علمی و روزنامهنگاری ظاهر شده است .اولین توضیح توجه
ما را به سمت دشمنی فرهنگی عمیق ریشهدار بین ایران و عراق جلب میکند ،و این نگاه بر ناسازگاری جوامع و خصم ذاتی
که از چند زاویه دارای تضاد هستند ،استوار شده است :اقوام ( آریایی و سامی) ،فرقهای (شیعه و سنی) ،نژادی (عرب و
فارس) یا دینی (سکوالر و بنیادگرا) .22گرایش دوم خواستار توجه به گرایشهای خود بزرگبینانه صدام حسین است :من
فکر میکنم که تمام سوال این است که این جنگ چگونه شروع شد ،سمیر الخلیل تصمیم دارد این سئوال را با آنچه از
ذهن صدام حسین میگذشت حل کند .این دیدگاه با نامگذاری جنگ درعراق به نام «قادسیه صدام» و در این استدالل که
صدام حسین در رها کردن خود از هرگونه محدودیتهای سیاسی معنادار در عراق موفق بود ،تایید می شود .دیدگاه سوم بر
کاهش هژمونی ایرانی بر منطقه خلیج (فارس) بعد از انقالب تاکید دارد .این خالء قدرت منطقهای برای رژیم بعث در عراق
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قدرت منحصر به فردی را فراهم کرد تا نفوذ منطقهای و جایگاه عربی خود را ارتقاء بخشد .دیدگاه مشترک چهارم از جنگ
نشان میدهد که ایران به دلیل شعارهای شیعی انقالبی و دامن زدن به احساسات انقالبی در میان جمعیت شیعی در عراق،
به سادگی مورد حمله قرار گرفت که البته توضیح نهایی بر اختالفات ارضی میان دو کشور متمرکز میشود ،به ویژه
اختالفاتی که بر سر آبراه شطالعرب (اروند رود) سر بر میآورد .این استدالل ،توجه به بیعالقگی عراق به قرارداد 1915
الجزایر که مرز را از بخش میانی شطالعرب (اروند رود) به جای خط ساحلی شرقی در نظر میگیرد .دانیل پایپس

( Daniel

 )Pipesتاکید میکند که حتی اگر عراق و ایران همجنس و یکدست بودند ،حتی اگر عراق و ایران مسئله شیعه و سنی را
نداشتند ،مسئله شطالعرب (اروند رود) برای شکسته شدن معاهده و شروع جنگ در سال  1905کفایت میکرد.23
اگرچه هرکدام از این دیدگاهها حاوی یک قسمتی از واقعیت هستند ،اما به عنوان مجموعهای از توضیحات ،بهطور
ملموسی در توضیح زمینهی اجتماعی جنگ ایران و عراق در مانده میشوند .آنها به پویایی اجتماعی پیچیده که در رفتار
هردو کشور وجود دارد ،توجه کمی نشان میدهند .غالباً این دیدگاه نسبت به جنگ (توضیحات فرهنگی و یا تمرکز بر
روحیات صدام حسین) آرایش مجموعهای از نیروهای اجتماعی در داخل عراق را به طور کلی نادیده میگیرند .بطور مشابه،
حتی زمانی که به اختالفات اجتماعی در جامعه توجه میشود ،حتی به عنوان توضیحات اندک و پاورقی برای مقابله با تهدید
شیعیان در رژیم بعث عراق ،تالش کمی برای درک سیاستهای تشیع صورت گرفته است که بر طبق فعالیتهای دیگر و
مبارزات جامعه عراق است .باز هم توجه به اختالفات ارضی مانند شط العرب (اروند رود) یا به طور کلی به آرمانهای
منطقهای در خلیج (فارس) ،روابط این عوامل با طبقهی پویا و تحوالت اجتماعی در هر دو جامعه را نادیده میگیرد .به
عنوان واقعیت ،جنگ ممکن است به صورت یک واقعیت اجتماعی درک نشود .به طور پیش فرض ،این تفکرات با بیدقتی
به جنبههای مهم جنگ قالب میدهند و در نتیجه درک هزینههای اجتماعی آن از دست میرود ،به ویژه در شرایط گسترش
روابط خصمانه در ایران و عراق .توضیحاتی که از ریشههای اجتماعی جنگ ایران و عراق غفلت میکنند ،در بهترین حالت؛
دیدگاههای جزئی نگر هستند و در بدترین حالت؛ زایش جهت دار بحثها که قادر به درک واقعیتهای اجتماعی جنگ
نیستند ،ممکن است به لحاظ سیاسی ساده و به شدت گمراه کننده باشد.
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در گستردهترین شرایط ممکن ،ما به وسیلهی درک تعامل بین نیروهایی از محیط بین الملل و فرایندهای خاص محلی و
ساختارهایی با منطق خاصشان در قرن بیستم ،شروع به فهم ریشههای جنگ ایران و عراق میکنیم .24ضرورت سیاسی و
اقتصادی در اوایل قرن بیستم مشخص کرد که مرز حکومتهای دو کشور ،بر طبق شخصیت چند قومیتی منطقه ،نمیتواند
ترسیم شود . 25هر دو کشور ایران و عراق به تدریج به اقتصاد جهانی پیوستند و روابط تولید سرمایهداری به طور مداوم در
هر دو کشور گسترش یافته بود .بخش اقتصادیِ کانونِ سرعت بخشیدن به این تحوالت ،استخراج هیدروکربن (نفت) و
فرآوری آن بود .دولتهای عراق و ایران ابزاری بودند در تسهیل روندهای تحول اقتصادی در هر دو کشور ،و نقشهای
بیشتری در اقتصاد دوره پس از جنگ جهانی بازی کردند .اصالحات ارضی در هر دو کشور به طور گسترده به بدتر شدن
تولید منجر و باعث افزایش مهاجرت به مراکز شهری شده بود .به لحاظ ساختار طبقاتی ،رشد طبقات کارگر وجود داشت،
طبقه متوسط جدید شامل حرفهایهای حقوق بگیر ،متخصصان و معلمان و بورژوازی (طبقه سرمایهداری) کوچک بومی
بودند .در همان زمان نفوذ اجتماعی و سیاسی خرده بورژوازی ،روحانیت سنتی تحت فشار اقتصادی و مدرنیزاسیون ،در
شرایط نوسان قرار داشت؛ در مورد طبقه فرودست ،اصالحات ارضی باعث شد که نفوذ سیاسیشان بطور قابل توجهی رو به
زوال رود .26مشاهدهی اینکه نتیجه اثرات مطلوب (توسعه اقتصادی -سیاسی در ایران و عراق) به نفع بخش کوچکی از
باالی جامعه نامتوازن بودند ،بسیار عادی است در حالیکه افزایش محرومیت و به حاشیه رانده شدن بخش بزرگی از جمعیت
را به همراه داشت .در حاشیه مراکز شهری بزرگ ،به خصوص تهران و بغداد ،زاغهنشینی زنندهای تحت فشار مهاجرت
شهری بوجود آمده بود و این در نتیجه تالش افراد برای برخوداری از یک زندگی بهتر در شهرها و شهرستانها بود.
توسعه سیاسی ،متناسب با تغییرات اجتماعی و اقتصادی در هر دو کشور پس از جنگ جهانی دوم نبود .در مورد عراق
کنترل سیاسی دولت بین سالهای  1950تا  1960تا زمانی که حزب بعث کنترل عراق را در دست بگیرد ،سیال باقی مانده
بود .ایران از سال  1953تا زمان انقالب اسالمی ،به وسیلهی سلطنت پهلوی اداره میشد .در هر دو کشور ،از طریق ترکیبی
از ثروتِ حاصل از بهای نفت و دستگاه سرکوب ،رژیمهای حاکم قادر بودند به طور قابل توجهی استقالل عمل خود را
نسبت به طبقات اجتماعی بدست آورند .احزاب سیاسی متعارف و سازمانهای سیاسی جایگزین و اپوزوسیون (مخالف) ،به
طور نظام مند مورد حمله قرار گرفتند و تا حد زیادی بی اثر شدند .در حالیکه تحوالت اجتماعی سیاسی قرن بیستمی ایران
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و عراق ،انتظارات و خواستههای اجتماعی جدیدی در میان طبقات و گروهها در هر دو جامعه ایجاد کرده بود ،راههای سیاسی
برای رسیدن به این خواستهها به تدریج بسته شد .به طور فزایندهای ،مخالفان مستقیماً مبارزه خود را در قالب حمالت
مستقیم علیه نظام و مبارزه در حاشیه آشکار میکردند .تعارض بین حوزه سیاسی و حوزهی اجتماعی و اقتصادی در هر دو
کشور ایران و عراق ،شرایط سیاسی بسیار ناپایداری را برای رژیمهای حاکم فراهم کرده بود .در مورد ایران ،عدم تجانس
بین فضای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،مبارزات مستمر در طول نیمه دوم از دههی  1915که در انقالب اسالمی به اوج
خود رسید ،را پرورش داد.
در این منظر اجتماعیِ تغییر شکل یافته ،ما میتوانیم ریشههای اجتماعی جنگ ایران و عراق را بیابیم .از مجموعهی
تغییرات اجتماعی اقتصادی قرن بیستم در طی مبارزات مشخص اجتماعی سیاسی ،بعد سیاسی تاثیر زیادی در شروع جنگ
داشت .شعارهای اسالمی انقالبی که از ایران بعد از انقالب شنیده میشد ،منجر به پاسخی شد که حزب بعث به خاطر
احساس خطری که در برابر قیام شیعی در عراق میکرد ،داد" .تالشهای حزب بعث برای امنیت بخشی و پایدار کردن
درآمدهای صادرات نفت" .اینطور بیان شده است که؛ آرمانهای سیاسی و آسیب پذیریها ،هر دو حکومت را وادار
به جنگ هشت ساله کرد .این عوامل ،توسط جداسازی ساختاری بین حوزههای سیاسی و اقتصادی – اجتماعی در جوامع
ایران و عراق بوجود آمده بود ،جداسازیهایی که به نوبه خود به طور بنیادی باعث مبارزات طبقاتی و به وسیله تحوالت
گسترده اجتماعی و اقتصادی در این جوامع در طول قرن بیستم ایجاد شده بود .این مقاله در حال حاضر به بررسی اساس
اجتماعی انقالب ایران ،مبارزات شیعی در عراق و تالشهای رژیم بغداد برای امنیت بخشی به کسب درآمد از صادرات نفت،
میپردازد.

انقالب ایرانی
پس از سقوط دکتر مصدق در سال  1953شاه قدرتش را با کمک زیادی که از ساواک میگرفت ،تثبیت کرد .21راهبرد
سیاسی طبقات سنتی دلباخته شاه ،شامل بازاریها و طبقات فرودست ،و طبقات مدرن توسط یک بحران اقتصادی در اوایل
دههی  1965و فشار آمریکا برای اصالحات ارضی تضعیف شد .با افزایش بیقراری در میان طبقات فرودست ،شاه یک
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سری از اصالحات سیاسی که در مجموع به عنوان انقالب سفید شناخته شده را اجرا کرد .قانون اصالحات ارضی سال
 1962که پشت طبقات فرودست سنتی را شکست ،در قلب انقالب سفید قرار داشت .توسعه ای که انعکاس نفوذ رو به رشد
طبقات شهری مدرن در جامعه ایرانی بود .در حوزه اقتصاد ،تالش شاه این بود که اقتصاد ایران را از طریق واردات ،جایگزین
صنعتی شدن (مونتاژ) و تالش برای کم کردن وابستگی ایران به نفت ،مدرن کند .از آنجا که شاه به سوی ریشه کنی
اقتصاد سنتی حرکت کرد ،به ناچار در تضاد مستقیم با طبقه بازار و بازرگانان قرار گرفت ،تضادی که در نهایت ویرانی را
برای سلطنت وی بهمراه داشت .تالش برای نوسازی اقتصادی نیز با اصالحات کشاورزی که به طور مداوم موفق به برآورده
کردن انتظارات تولید نبود ،همراه شد.
در آستانه انقالب ایران ،طبقات شهری شامل؛ بورژوازی (خرده سرمایه داران) ،طبقات متوسط و به لحاظ اقتصادی توانمند
از جمله بازاریان ،کارآفرینان کوچک و برخی از  95هزار روحانی ،طبقه متوسط حقوق بگیر که بیش از نیم میلیون نفر بودند
و طبقهی بزرگ را شامل میشدند .در مناطق روستایی ،کشاورزان مالک یک میلیون خانوار بودند که مورد شمارش قرار
گرفتند .20اگرچه سلطنت نیازهای طبقه باال در ایران را از طریق درآمد نفتی و حکومت پلیسی قدرتمند فراهم میکرد ،اما
سلطنت از نفوذ مستقیم این طبقه دور بود .در این زمان به طور فزاینده ای در فضای سیاسی سرکوبگرِ زمان شاه ،مطالبات
اجتماعی و اقتصادی طبقات ،موفق به دریافت دادرسی سیاسی کافی نمیشد .نارضایتی از همه طبقات جامعه ،علیه رژیم با
بحران اقتصادی از اواسط دهه  1915افزایش یافت و ثبات سلطنت به طور فزایندهای شکننده شد و شکاف میان سلطنت و
این طبقات بیشتر گردید .این سرخوردگی اجتماعی از سلطنت ،به وسیله سیستم تک حزبی رسمی (رستاخیز) در زمان
نامناسبی توسط شاه تشدید شد که به عنوان حرکتی بی پروا در ایجاد دیکتاتوری و بستن راههای سیاسی در ایران ،تفسیر
گردید .در همان زمان ضعفهای سیاسی منحصر به فردی در سلطنت پهلوی بوجود آمد .افزایش اضطراب و اعتراض
اجتماعی به واسطه طبقات مدرن و سنتی متوسط ،طبقات کارگر و فقیر شهری که در یک اعتصاب عمومی شش ماهه در
سال  1910به اوج خود رسید .در نهایت این اعتراضات همراه با عدم حمایت از طرف ارتش و از دست رفتن اعتماد بنفس در
واشنگتن ،فرایندی را برای از بین رفتن سلطنت ایجاد کرد.29
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بخش اعظم انقالب بر شهرها استوار بود و در درجه اول رویارویی سیاسی در مبارزه با رژیم بکار گرفته شد .مجموعه
بسیار متفاوتی از طبقات و گروهها علیه شاه با یکدیگر ترکیب شده بودند .با وجود مجموعه متنوعی از گروه بندیها،
شخصیت اسالمی انقالب غیر قابل انکار است .تعدادی از دالئل بر رنگ و لعاب ایدئولوژیک انقالب تاکید دارند .مهم تر از
همه این بود که یک ارتباط ارگانیک بین بازاریان و روحانیت وجود داشت .اجزاء قالب بندی ایدئولوژی انقالبی در ایران در
واکنش بازاریان و روحانیان به روند اجتماعی اقتصادی قرن بیستم قرار دارد .هر دو طبقه به طور فزایندهای به وسیله روند
سکوالر و مدرن شدن در زمان شاه در ناامیدی و تهدید افتاده بودند .بازاریان به طور خاص از طریق سیاستهایی مانند
مبارزه با احتکار در دهه  1915توسط شاه مورد حمله مستقیم قرار گرفتند .این طبقه همراه با رهبری ایدئولوژیک در اسالم و
اتحاد با روحانیت همگام شد .35به نوبه خود ،خرده بورژوازی سنتی (بازاریان) ،پایگاه اجتماعی اولیه علما را شکل میداد.
عوامل دیگری نیز با عوامل ذکر شده ترکیب شدند تا مطمئن شویم که انقالب رنگ مجزای اسالمی داشته باشد .به
عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی ،اسالم ذاتاً نارضایتی های اجتماعی را سازماندهی میکند (مخصوصاً در
زمانهای اختناق سیاسی) و بویژه اسالم یک طرح و انگارهای را برای ناکامیهای اجتماعی در برابر سلطنت فراهم میآورد:
"ایدئولوژی اسالمی مهم بود از آن جهت که به نارضایتیهایی که در برابر دولت سرکوبگر تحت سلطه خارجیها وجود
داشت ،فرم کاریزماتیک میداد" .13ایدئولوژی اسالمی و شبکه مساجد برای ارتباطات و بسیج سیاسی در برابر فضای
سیاسی سرکوبگر شاه بسیار مهم بود .ترکیب این عوامل تضمین کردند که شبکه مذهبی ،تبدیل به یک محل به شدت
سیاسی شود .مسجد محلی کلیدی برای تجمع مردم جهت ابراز نارضایتی و برگزاری مراسم عزاداری شد "،میثاق پارسا
مینویسد :مناسبتهای مذهبی نیز حتی فرصتی برای بیانات سیاسی مهیا میکرد .32بعالوه چهره کاریزماتیک (امام) خمینی
یک نکته مهم در جذب حمایت در انقالب بود .عنوان یادداشت یکی از محققان این بود :نسبت (امام) خمینی به انقالب
اسالمی مانند نسبت لنین به انقالب بلشویک ،مائو به انقالب چینی ،و کاسترو به انقالب کوبا بود .33شخصیت اسالمی
انقالب ایرانی ،نمیتواند صرفاً به عنوان نمودی از کیفیت ذاتی محرک که شیعیسم ممکن است در اختیار داشته باشد ،درک
شود .در عوض ارتباط میان بازاریان و روحانیون و واکنش این طبقات به تهدید سکوالریزاسیون و مدرنیزاسیون ،اهمیت

15

سازمانی شبکه مساجد در فضای سرکوبگر سیاسی ،اهمیت فرهنگی اسالم ،و چهرهی کاریزماتیک (امام) خمینی ترکیبی را
بوجود آورد تا مطمئن شویم انقالب رنگ و لعاب متمایز اسالمی گرفته است.
بالفاصله پس از انقالب ،دولت انقالبی موقت ،قدرت رسمی را اعمال میکند .دولت انقالبی موقت تمایل به این داشت که
این انقالب بطور انحصاری در نتیجه ساختارهای سیاسی نشان داده شود نه مذهبی .نهایتاً دولت موقت موفق نشد و در
نتیجهی ناتوانی در رسیدگی به تضادهای طبقهی فرادست ،موجب باال رفتن انتظارات اجتماعی در میان دهقانان و کارگران
و تودههای شهری شد .34آنگاه قدرت دولتی به انقالبیون اسالمگرا واگذار شد .با طیف متنوعی از مخالفان بالقوه شامل
حزب چپ سکوالر(تودهایها ،چریکهای فدایی و ،) ...همچنین لیبرال میانه (سازمان مجاهدین خلق ،فرقان و  ،) ...تفوق
روحانیون بطور یقین بدون چالش نبود .35روحانیت با ارتباطات قویای که با سازمانهای مردمی داشت که در دوران انقالب
تشدید شد ،قادر به تحکیم قدرت خود از طریق بسیج سیاسی گسترده بود .این بسیج از طریق یک فرم عام مذهبی که در
آن اسالم پروژههای سیاسی را تغذیه کرده و انسجام میدهد ،رشد پیدا کرده بود ،که اساساً پویا و به روز شده بود و خودش
را با منافع تودهها همراه کرده و بوضوح بعنوان یک شخصیت بیگانه ستیز پذیرفته شد .36مبارزهی علما برای تحکیم قدرت
اسالمی و گسترش هژمونی طبقهشان این تضمین را بوجود آورد که نمادها وآیینهای اسالمی تا حد ممکن مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
ماهیت متضاد و نامنظم سیاست خارجی ایران بالفاصله بعد از انقالب ،مبارزه بر سر قدرت داخلی را منعکس میکرد.31
قدرت پایدار روحانیون به هر حال ،به سیاست خارجی ایران انسجام بخشید و همانطور که خواهیم دید یک جبهه علیه عراق
بوجود آمد .در میان ایدئولوگها ،برای مثال؛ روایتهای اسالمی مربوط به فتح کشورهای بی دین (کافر) بدون شک یک
راهنمای عملی بود .30این پروژهی مذهبی که توسط (بعضی) روحانیون در حال اجرا بود ،این تضمین را بوجود آورد که
رنگ مذهبی انقالب تا دوردستها و به طور گسترده در بوق و کرنا دمیده شود .به بیان ساده یک تحول فرهنگی در اوایل
 1905در منطقه خلیج فارس در حال وقوع بود .در نتیجه ،ایران انقالب را به عنوان بخشی از فرایند تحکیم (نرم) قدرت
انقالب در خانه ،صادر میکرد .تحریک خارجی ،یک عنصر جدایی ناپذیر در سیاستهای تجزیهای شد که به موجب آن
سرخوردگیهای مادی و معنوی عامه مردم به طور هوشمندانهای به دشمنان خارجی پیوند زده شد .در مورد کشور عراق
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کمپینهای مهاجمانه از جمله برنامههای رادیویی و پشتیبانی از گروههای شیعی علیه صدام حسین اشکال مختلفی به خود
گرفت .این اعمال ،نگرانی شدیدی را میان رژیم بعث عراق برانگیخت.

پاسخ عراق
واکنش حکومت بوحشت افتادهی عراق به کمپینهای ایرانی به وجه سیاسی دوم فرم میدهد و آن را به مشتعل شدن
جنگ مرتبط میکند .این واکنش به هر حال نمیتواند به دور از الگوی تحول اجتماعی اقتصادی قرن بیستم عراق درک
شود .ساختار اجتماعی عراق معاصر ،محصول الحاق آهسته سه والیت بصره ،بغداد و موصل به اقتصاد جهانی است .39فاز
اول این الحاق بر حول صادرات کشاورزی میچرخید و منجر به شکلگیری یک سبک تولید کشاورزی شد که با ظهور
طبقات مالک ،دهقان و بورژوازی بازرگانی همراه بود .45در مرحله دوم این الحاق ،صنعت نفت به طور گستردهای توسعه
اجتماعی و اقتصادی عراق را ترسیم کرد .توسعهی طبقهی کارگر شهری منجر به شکل گیری حزب کمونیست عراق در
سال  1941شد .41در اواخر  1915طبقهی کارگر ،طبقات سنتی و مدرن متوسط (شامل تعداد زیادی از کارکنان حقوق بگیر
دولت ،کارگران کشاورز روستایی و بورژوازی صنعتی کوچکتر) وجود داشتند .42این توسعه طبقاتی راه را برای تضادهایی که
به سیالیت (تناقضات پیچیده) قابل توجه در سیاستهای عراق پس از جنگ جهانی دوم منجر می شد ،هموار میکرد.
سیالیتی که بطور گسترده به وسیله مبارزه طبقه متوسط و بخشهای طبقاتی که برای اظهار هژمونی طبقاتیشان و از طرفی
از طریق مبارزه بین آنها و بیانیههای سیاسی طبقه کارگر ،هدایت میشد .این مبارزات سیاسی در به قدرت رسیدن دوم حزب
سوسیالیست بعث در سال  1960به اوج خود رسید.
اولویت تعیین کننده در سیاستهای عراق پس از جنگ جهانی ،کسب توانایی دولت برای بدست آوردن استقالل عمل از
سایر طبقات اجتماعی بود .چارچوب این توسعه ،دسترسی دولت به درآمدهای عظیم نفت ،با ملی کردن شرکت نفت عراق
در بهار سال  1912بوده است .یکی از مهمترین دالیل سیاسی این رویکرد ،در توسعهی جدی نظم سیاسی سرکوبگر نهفته
است .دستگاه سرکوب دولت شامل؛ امنیت داخلی دولت ،اطالعات نظامی استخبارات و مخابرات بسیار قوی به همراه ارتش
منظم و حزب شبه نظامی بود .43اثر این نهادهای دولتی به انحالل سازمانهای سیاسی جایگزین منجر شده بود .این فرایند
به صورت جدی در دوره پس از سال  1960آغاز و در اواخر دهه  1915ضرورتاً به پایان رسید .برای مثال؛ در زمینه سیاسی،
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عدم اعالم هر گونه وابستگی به احزاب سیاسی مخالف ،به وسیله مرگ مجازات میشد ،در حالیکه اظهار گرایشهای
مخالف به طور وحشتناکی عاقالنه نبود .تاثیر خالص آن ،بوجود آمدن یک خالء سیاسی در سطح سازمانی به لحاظ
محدودیت تدریجی گفتمان عمومی برای کمرنگ شدن دیدگاه جهانی حزب بعث بود .در واقع ،تفسیر از عراق معاصر تا
آنجایی پیش رفته بود که از مرگ سیاست در داخل کشور عراق صحبت میکرد.44
داللت سیاسی دوم از این ثروت ،نفوذ قاطع حزب بعث در سیاستهای عراق بود .با وجود شخصیت خرده بورژوا حزب
سوسیالیست بعث عراق در سال  ،1960درآمدهای نفتی به میزان زیادی اجازه داد که راههای سیاسی حزب بعث بر طبق
منطق خودشان ،که منطق بنیادگرایانه بود که بوسیله رژیم هدایت میشد ،ادامه یابد .اگرچه رژیم بعث جای پای باریکی در
اجتماع داشت ،دیگر گروههای سیاسی دیگر در جامعه عراقی قادر نبودند به منابع ملی و داخلی دسترسی پیدا کنند تا از این
انحصار قدرت حزب بعث جلوگیری بعمل آورند .تا اواسط دهه  1915حزب کمونیست عراق ،بهترین شانس کسب امیتاز در
رقابت با رژیم بعث را داشت .اوایل سال  1913حزب مترقی جبهه ملی میهن پرست ،بین حزب بعث و حزب کمونیست
عراق ثابت کرد که میتواند بخشی از راهبرد محبوسانه گسترده در درون حزب بعث باشد ،در سال  1919حزب کمونیست
عراق ضرورتاً به سمت فعالیتهای زیرزمینی رانده شد .45در آن فضای سیاسی سرکوبگر و بعثی سازی گستردهی جامعهی
عراق ،نتیجه این بود که کنترل سیاسی در عراق بعد از  1960به طور فزایندهای توسط حزب بعث انجام میگردید و این در
حالی بود که در درون حزب نیز ،صدام حسین و هم مسلکان قانونگذارش حرف اول را میزدند.
در نتیجه اگرچه ساختار تغییر شکل یافته جامعه عراق ،یک طیف گستردهای از منافع اجتماعی -اقتصادی و سیاسی را
بوجود آورد که در دوران پس از جنگ جهانی دوم رشد نمود ،اما تالش برای نظام مند کردن آن در دهههای  1965و
 1915خفه گردید .به عنوان مثال؛ در مورد کارگران ،رژیم ،حق اعتصابشان را حذف کرد .حزب بعث البته تالش کرد که با
این گونه نارضایتیها ،بوسیلهی نفوذ در جوامع تعاونی روستایی ،اتحادیههای کارگری ،سازمانهای زنان یا سازمانهای
جوانان ،مبارزه کند .دستور کار سیاسی (مرام نامه) ،برای ارائهی فعالیتهای این گروهها متناسب با نیازها و منافع حزب بعث،
دستکاری شده بود .در همان زمان ،دولت گروههای ذینفع خود را برای پیشبرد اهداف بعث بوجود آورد .یک از این گروهها
فدراسیون عمومی زنان عراقی بود که یک سازمان جهت داده شده درجه یک ،نسبت به پیشبرد نیازهای پرورشی حزب بعث
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بود .46نابودی رسانههای مخالف در عراق ،به مثابه مدلی از خلع قدرت در بخشی از گروهها و طبقات ناراضی در جامعهی
عراق بود.
این تفسیر از اوضاع سیاسی و اجتماعی خاص ،کمک میکند تا برای افزایش مخالفان شیعه در اواخر دهه  1915در عراق
توضیحی داشته باشیم .از طرف دیگر طبقات سنتی روحانی در برابر از دست دادن حمایت مادی و همینطور از دست دادن
اعتبارشان در برابر تغییرات اجتماعی بوجود آمده توسط گرایشهای نوسازی و سکوالرسازی حزب بعث ،واکنش نشان دادند.
یک نویسنده صریح القلم خاطر نشان کرد" :علما ،بستر پرستیژشان و نفوذ مادیشان را از دست دادند .41جلوههای اولیه از
این التهاب و بیقراری میتواند در ظهور فاطمیه در سال  1964دیده شود .در اواخر دههی  1915دو حزب شیعه را میتوان
نام برد؛ دعوه االسالمیه (تماس اسالمی) و المجاهدین (رزمندگان مسلمان) .عالوه بر این ،وجوه اسالمی بهمراه مشروعیت
و اطاعت سیاسی ،بدون شک به شکلدهی اعتراضات اجتماعی ناشی از فقر شدید و به حاشیه رانده شدن سیاسی اکثریت
توده ،کمک میکرد .40از زمان شکلگیری تشیع ،شیعه بعنوان الیههای ضعیف و تحت ستم اجتماع ،همواره با شورش و
مبارزهی در امپراطوری اسالمی شناخته میشد و دکترین آن ،آرمان و اهدافشان را با عدالت و برابری اجتماعی سازگار
کرد .49شیعه به وضوح ظرفیت سازماندهی و طراحی مبارزات اجتماعی در برابر حزب بعث را داشت ،نمونه مشهود آن نیز
ایران بود .در نهایت رشد اجتماعی و اقتصادی عراق باعث بوجود آمدن نارضایتی جدی در برابر رژیم بعث شد.
توسعه در عراق پس از جنگ جهانی دوم با تغییرات شدید اجتماعی همراه گردید ،بخصوص تحت عنوان اصالحات
روستایی ،شرایط زندگی به حومهی شهرها منتقل و باعث مهاجرت گسترده به مراکز شهری شده بود .این تغییرات سریع
جمعیتی به ظهور شرایط زندگی اسفناک در شهرها و شهرستانها کمک نمود .یکی از این مناطق به اسم مدینه االطهار بود
که حزب کمونیست عراق یکبار بسیاری از کمکها را از آنجا دریافت کرد و یکی از مراکز اصلی حمایت شیعی در اواخر
دههی  1915بود .در اصل این شهرک برای زندگی  355هزارنفر ساخته شده بود اما جمعیت آن در حدود  1/5میلیون نفر
بود .محلههای فقیرنشین مدینه االطهار به عنوان دژی از قهرمانان در ادبیات شیعی شبه نظامی شناخته میشد.
در اواخر دههی  1915صفوف منظم اسالم گرایان به سطح سیاسی مهمی رسیده بودند .تظاهرات در شهرها و محلههای
شیع نشین بغداد به طور قابل توجهی افزایش یافته بود که این افزایش ،درگیری با پلیس را به همراه داشت .در یکی از این
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صفوف تظاهرات در نجف و کربال جمعیت به شدت شعار میدادند :صدام از حکومت دست بکش! مردم عراق تو را
نمیخواهند .حمالت چریکی بر ضد پلیس ،حزب بعث و ارتش مردمی شدت یافت .رژیم عراق نیز با سیاست چماق و هویج
پاسخ میداد .55در بهار ( 1905آیت ا )...باقر صدر (مهمترین آیتا ...عراق) همراه با خواهرش و دیگر شخصیتهای برجسته
شیعی اعدام گردیدند .در همان زمان صدام حسین ،توزیع منابع مالی را به طور سخاوتمندانه در میان مساجد فراهم آورده بود
که هر دوی این روش ،برای جلوگیری از تکرار انقالبی مشابه انقالب ایران طراحی شده بودند.
حساسیت حزب بعث به انقالب شیعی ،ریشه در توسعهی اجتماعی اقتصادی و سیاسی که در عراق اتفاق میافتاد ،داشت.
توسعهای که در دوران پس از جنگ جهانی دوم شتاب گرفت و شامل مهاجرت تودهای به سمت شهرها و رویکرد
محافظهکارانه طبقه روحانیون در فضای سیاسی سرکوبگر حزب بعث عراق بود .در سال  1905پتانسیل انقالبی تشیع بوسیله
رژیم عراق نابود شد .به کار گیری الفاظ تهاجمی سران شیعه و اعمالی که تحت تاثیر از انقالب ایران بود این وضعیت
انفجاری بالقوه در عراق را بوجود آورد.

نفت و جنگ
مبارزه برای امنیت و ثبات در درآمد نفت به منزله وجه سیاسی سوم مرتبط با شروع جنگ بود .این امر به صورت
سادهانگارانه و نادرستی بیان شده بود که منافع نفتی در عراق مسبب جنگ بود .آنچه که بیشتر قابل قبول بود این است که
اهمیت درآمدهای نفتی ،آسیبپذیری ویژهای برای رژیم بعث ایجاد کرد ،که به خودی خود در سیاستهای منطقهای
طراحی شده برای کاهش این آسیبپذیری ،آشکار میشود .دو وجه عمدهی شناسایی شده از جنگ؛ مبارزهی صدام برای
هژمونی (فرمانروایی) یا ژاندارمی منطقهای و بعد بر سر آبراه شط العرب (اروند رود) بود .همانطور که در باال بحث شد،
افزایش قابل توجه درآمد نفت رژیم بعث فراتر از هر طبقهی خاص اجتماعی بود .درآمد نفتی یک آرایش وسیعتری از
انتخابها را برای دولت در درگیری با طبقات اجتماعی و مسائل قابل انفجار بالقوه ،ایجاد کرد .برای مثال؛ افزایش دورهای
در دستمزد به رژیم بعث اجازه داد که از درگیری مستقیم با طبقهی کارگر اجتناب کند .کمپین ساخت و ساز مسجد برای
ایجاد اثر مشابه بوجود آمده بود .در کنار آن جذب نیروی کار مازاد برای بخش خدمات عمومی بدنام و ناکارآمد دولت عراق
به این منظور انجام شد .توزیع دهها هزار مجموعه کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوادههای کُرد که به زور از مناطق
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مرزی شمال کشور جابجا شده بودند ،مثال بارز دیگری است که اهمیت کارکردهای سیاسی درآمد نفتی را مشخص
میکند .51سیاستهای اختناقزا و فشارآور حزب بعث کامالً تحت تاثیر درآمد نفت بودند .از طریق آنها ،رژیم اقدام به مهار
طبقات و گروههای تابعه کرد و دست کم به صورت انتخابی به برخی خواستههایشان پاسخ داد .یک تفسیر اجماعی در مورد
وضعیت عراق ،وضعیت را خوب ارزیابی میکند :رژیم توانسته به لطف بودجه تقریباً نامحدود در دسترس و در بنیانهای
سیاسی ،برای همه انواع آموزش ،رفاه و اقتصاد را تامین مالی کند .52علناً بیان میشد که درآمدهای نفتی برای مرمت و
نگهداری رژیم بسیار مهم بود.
به خودی خود ،این درآمدهای نفتی ،رژیم را با قدرت بیشتری جهت ایمنی و ارتقاء این منابع درآمدی همراه میکند .اما به
همان اندازه روشن است که توسعهی طبقات پویا در عراق ،انگیزهی دیگری برای رژیم فراهم آورده است .بیش از سادگی
ایجاد شرایط برای گسترش سرمایهداری در عراق ،دولت بعثی شاهرگی برای بخشهای انگلی از بورژوازی عراق که شامل
پیمانکاران ،کارگزاران ،بوروکراتها (دیوان ساالرها) و دالالن بودند ،شد .53به عنوان مثال تا سال  ،1915تعداد پیمانکاران به
 2100شرکت میرسید .بخشی از بورژوازی (طبقه سرمایه دار) باقی مانده بود که بطور کامل وابسته به دولت بود و کامالً
برای پیشبرد منافع خود بر پروژههای مورد حمایت دولت تکیه داشتند و اغلب امتیازات سخاوتمندانهای برای دور زدن مالیات
و قوانین کار از دولت دریافت میکردند .این بورژوازی انگل وار ،به نوبهی خود به شکل یک پایگاه مهم برای حمایت از
رژیم تبدیل شد .توسعه دولتی در دهه هفتاد ،بخش مهم جدیدی در میان طبقه سرمایهدار عراق ایجاد کرد که طبیعتاً عالقه
زیادی به حفظ درآمد نفتی داشت.
به هر حال عراق یک آسیبپذیری موقعیتی در رابطه با درآمد نفتی پیدا کرد ،که بسیار فراتر از نوسانات طبیعی در قیمت
جهانی برای نفت خام بود .در اواخر دههی  15عراق سه مجرای خروج برای صادرات نفت داشت .اولین پایانه که سود
کمتری برای عراق داشت ،خط ساحلی عراق در خلیج فارس بود .دومین و سومین خط لوله از طریق سوریه و ترکیه بودند.
بنابراین ،عراق آسیبپذیریهای زیاد یک کشور محصور در خشکی را داشت .خطوط لوله ،پاشنه آشیل اقتصاد عراق بود که
رژیم بعث را در برابر نوسانات شرایط سیاسی بین المللی آسیب پذیر میکرد .در واقع ،جریان نفت عراق از طریق خطوط لوله
سوریه ،موضوعی بود که مقدار زیادی وقفه ،جهت شروع جنگ ایجاد کرد .آشفتگی در ایران ،فرصت منحصر بفردی را برای
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تاکید حضور رژیم بعث در خلیج فارس و افزایش اعتبارش در جهان عرب ایجاد کرد .تاثیر بزرگتر آنکه سیطره بر منطقه
خلیج (فارس) و کنترل تام بر آبراه شط العرب (اروندرود) میتوانست به تنهایی منزلت عربی عراق را افزایش داده و جلوهگر
نماید .جایگاه منطقهای و نفوذ در جامعهی عرب برای نفوذ در اوپک و سیاستهای قیمتگذاری ضروری بود .از این رو،
رژیم بعث احساس کرد که رویدادهای سیاسی در ایران این فرصت منحصر بفرد را فراهم آورده است تا بر موقعیت
آسیبپذیرش غلبه کند.

حرکت به سوی جنگ
حمله عراق به ایران بوسیلهی اغتشاشات شیعی و بوسیلهی آسیبپذیری حزب بعث ،نسبت به درآمد نفت ،برانگیخته شد.
ایران تصویری با اهمیت در هردوی این جنبهها داشت ،ایران عمداً موقعیت بغرنج شیعه در عراق را از طرفی به رخ میکشید
و آنرا تشدید میکرد و از طرف دیگر نقش برجستهتری را نسبت به عراق در امور نفت منطقه ایفا میکرد .ظهور یک
موقعیت منحصر بفرد در پوشش بینظمی داخلی در ایران ،بخصوص در ارتش ،به اندازهی کافی انگیزه برای مداخله مستقیم
عراق در ایران فراهم میکرد .پس از تشدید درگیری مرزی میان دو کشور در  22سپتامبر سال  ،1905عراق حمله تمام
عیاری را به خوزستان آغاز کرد.
تمام نشانهها حاکی از این است که صدام فکر میکرد که جنگ خیلی کوتاه خواهد بود .طی یک ماه
عراقیها خرمشهر را گرفته بودند و تا پایان  1980آنها بیست مایل در داخل خاک ایران نفوذ کرده بودند .در ظرف شش
ماه ضد حمالت ایران ضربات خود را بر ارتش عراق وارد کرد .دو سال پس از حمله اولیه ،جنگ در اکثر نقاط به داخل خاک
عراق منتقل شده بود .جنگ در سال سوم و چهارم از نظر تمام ویژگیها ،به بنبست رسیده و فرسایشی شده بود .54حمله به
تانکرهای نفت و حمالت موشکی متقابل مستقیم بر روی شهرهای ایران و عراق این سناریوی تلخ را تغییر داد .تالش برای
پایان دادن به جنگ از سوی سازمان کنفرانس اسالمی ،سازمان کشورهای غیر متعهد ،دبیرخانه کل سازمان ملل متحد و
کشورهای پیمان ورشو با شکست روبرو شد .طرحهای یک جانبه بخصوص توسط الجزایر با همان سرانجام روبرو شد.55
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قسمت سوم :ابعاد اجتماعی پایان جنگ ایران و عراق
در مجموع جهت بررسی شکست های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ،ما باید دوباره رفتار هر دو حکومت را از منظر
جوامعی که در آن قرار داشتند ،بررسی کنیم .تحقیق بر روی دالئل جنگ ،ادبیات مدیریت تضاد ،ویژگیهای گسترده
اجتماعی و کشمکش گسترده نتوانست طوالنی بودن جنگ و خاتمه آن را در نظر بگیرد و بررسی کند .یک جریان از این
ادبیات به بررسی مشکل نهادینهسازی روشهای صلحآمیز مدیریت تضاد میپردازد .56یکی دیگر از روش های بزرگ
تحقیق ،تضادها را مرحله بندی میکند به مدیریت بحران ،51مشکل تشدید درگیریها 50و آن دسته از دورههایی (بخصوص
چانهزنی و مدیریت) که با هدف فسخ یا حل و فصل درگیریها انجام میشود ،میپردازد .59قسمتی دیگر از ادبیات بر حول
طیف وسیعی از ابزارهای نظامی ،سیاسی و اجتماعی که برای مدیریت و حل تضاد در دسترس است مانند؛ نیروهای حافظ
صلح 65و معیارهای سازهای ایمن و مطمئن ،توجه میکند .61همچنین به فعالیتها و نقشهای مدیران بحران که شامل
سازمانهای بینالمللی و اضالع سهگانه دیگر( قدرتهای منطقهای ،قدرتهای میانی و ابرقدرتها ) میشد ،توجه خاص
دارد .62در حالیکه اهمیت ابعاد اجتماعی خاص بوسیلهی ابزارهای مدیریت تضاد و جنگ سیاسی و اجتماعی گه گاهی
پیشنهاد شده بود ،تحلیل حل تعارضات از منظر دینامیک اجتماعی بررسی نمیشود.
همانطور که بیان شد ،کلید فهم طوالنی شدن جنگ بین ایران و عراق به طور دقیق عناصر اجتماعی است که در
تحقیقات حل تعارض به آن اشاره شده است .طوالنی شدن جنگ ایران و عراق ،به مبارزات سیاسی در منظر سیاسی هر دو
جامعه مربوط است .در ایران ،جنگ نقش محوری در روند دشوار تثبیت انقالب توسط روحانیون داشت .به طور مشابه در
عراق ،هرچند تمایل بیرونی برای پایان دادن به جنگ خیلی زودتر ظاهر شد ،دنبال کردن جنگ همچنان مزایای سیاسی
برای رژیم بعث داشت.

جنگ و ایران
درابتدای پیروزی انقالبیون در ایران ،آنها تنها متمرکز بر پایگاههای اجتماعی انقالبی بودند ،پایگاه اجتماعی که خود
ایستگاه درگیریهای عمیق در درون حکومت جدید بود .به طور کلی ،جناح پیرو خط امام یک پلت فرم (بنیان و اساس)
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رادیکالترکه قابلیت مقابله با کل مخالفان را داشت ،ترویج داد .در عین حال انجمن محافظه کار حجتیه بهره خاصی را از
خرده بورژوازی سنتی و خواص صاحب منفعت دیگر کسب کرد .درگیری بر سر چنین موضوعی برای ملی کردن تجارت
خارجی این خطوط منشعب ازحکومت را عیان کرد .63رفته رفته دیدگاه حزب محافظهکار رواج بیشتری یافت .زمانیکه
انقالب وارد فاز ترمیدور (جایگزینی واقع گرایی بجای آرمان گرایی انقالبی) شد مهندسی وجدان جمعی از اهمیت حیاتی
برخوردار شد ،زمینه سیاسی و اجتماعی که قادر به باال بردن حمایت جمعی (رعایا ،طبقه کارگر ،زنان و طبقه مستضعفان)
برای حمایت از حکومت مورد نیاز بودند.
مشکالت در بدست آوردن یک پایگاه حمایتی وسیعی برای حکومت از دیدگاه ناسازگاریهای ذاتی اجتماعی -اقتصادی
در جامعهی ایرانی بعد از انقالب که برای بعضی ناظران به سرعت مشهود شد .برای مثال ،ارواند آبراهامیان از روی بصیرت

سیاسی ،حمله مستقیم به ایران را پیشگویی کرد ..." :رهبران انقالب بعید بود که یک دشمن ملی دیگری در سطح شاهی
غیر محبوب ،کسی که آنها بتوانند کل جمعیت را بر علیه آن دوباره متحد کنند ،بیابند .مگر آنکه دشمنی خارجی به کشور
حمله کند و موجودیت کل ملت را تهدید کند .46"...با ورود عراق ( به مخاصمه)! رهبران انقالب ثابت کردند که میتوانند
برای دستیابی به هژمونی طبقاتیشان از جنگ بهره ببرند .حملهی رژیم بعث یک دشمن مشترک مسلم فراهم کرد.
زمینهی ترس از توطئهی بیگانگان در جهت حرکت سیاسی و تثبیت تئوری حکومت کامالً مورد استفاده گرفت .حکومت
( ایران) ،عراق را به عنوان تجسمی ضد اسالم مورد اغراق قرار داد .اصول این پروژه پوپولیستی (همه عضو یک حزب "بنام
حزب اهلل") مورد تایید قرار گرفت .برای علما ،جنگ چیزی کمتر از جنگ علیه شیطان مجسم نبود .به طور خالصه از طریق
حمله به شخصیتهای اسالمی انقالب ،جنگ طراحی شد و بدون شک این روند برای مهیا شدن درجهای از اتحاد
اجتماعی برای جامعهی عمیقاً ملتهب ایران مورد استفاده قرار گرفت .دفاع از اسالم مستلزم دفاع از حکومت دینی شد.65
جنگ ،چتری برای جنبههای مختلف تثبیت انقالب در جمهوری اسالمی فراهم کرد .اول؛ در مشروعیت بخشیدن به
متالشی کردن کامل نیروهای اپوزوسیون کمک کرده است .در آغاز انقالب ،تعدادی از گروههای مخالف بالقوه وجود داشته
است که احتمال به دست گرفتن قدرت را داشت و یا میتوانست حداقل مانع از اجرای پروژههای سیاسی حکومت شود .آنها
به چهار جریان تقسیم شدند که شامل سکوالرها (با تعدادی از احزاب سیاسی) ،گروه چپ ،از جمله فدائیان و مجاهدین
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قدرتمند و بخوبی سازماندهی شده ،ملیگراها که مهمترین آنها کردها بودند و تعداد آنها به  2.5میلیون نفر میرسید .گروه
دوم شامل اعراب ،ترکهای آذربایجان ،ترکهای قشقایی و ترکمنها میشدند .66جنگ تمام عیاری علیه شورش کردها
انجام پذیرفت.61
در کل اثر نیروهای مخالف ،تحت تاثیر جنگ قرار گرفت .60در سومین سال جنگ ،اکثریت نیروهای مخالف با حکومت،
فراری و یا به سادگی پاکسازی شدند .در سال  1901شورای ملی مقاومت در پاریس تاسیس شد .این ائتالف گسترده شامل
مجاهدین ،حزب دموکرات کردستان ،بنی صدر و جبهه دموکراتیک ملی بود .تا سال  1903روشن شد که احزاب چپ مانند
حزب توده عمال از میان رفتند .درحوزهی تحمل ،حکومت سختترین تحملش را با رشد جناح ضد کمونیستی حجتیه در
گروه حاکم دریافت کرد .همچنین جنگ به حکومت در گسترش و کنترل امنیتی بر نهادهای بسیار مهم پس از انقالب و
تحکیم کنترل بر دستگاههای سنتی دولت کمک کرد .مشخصترین این کنترلها پاسداران بودند .به عنوان یک موازنه با
ارتش ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نقطهای رسید که تعدادشان از ارتش بزرگ و منظم بیشتر شد .تاسیس وزارت سپاه
پاسداران انقالب ،ثبات این ویژگی دستگاه نظامی دولت پس از انقالب را تایید کرد .عنصر دیگری از دستگاه امنیتی پس از
انقالب بسیجیها (بسیج مستضعفان) بودند که تمایل به جذب نیروهای جوان داشتند .بسیجیها و پاسداران برای
دینساالران ،موازنهای را در برابر ارتش بوجود آوردند ،بخصوص در مراحل اولیه انقالب زمانی که بنی صدر رابطه نزدیکی را
با ارتش منظم داشت .69بعالوه ،چهار گروه اطالعاتی مختلف با مسئولیت کنترل ارتش تشکیل شد ،سلولهای مخالف
شناسایی شدند و نیروهای نظامی مظنون بازداشت یا برکنار شدند .بعالوه در صفوف این سازمانها تمایل زیادی به
عضوگیری از میان طبقات متوسط رو به پایین و فقیر شهری وجود داشت که تاثیر حفاظتی و امنیتی برای حکومت داشت.15
همتای غیر نظامی پاسداران (جهاد سازندگی) یکی دیگر از سازمانهای مردمی بود که با پیشنهاد و توسط سپاه پاسداران به
منظور عینیت بخشیدن به خدمات روستایی و اخذ حمایت برای حکومت ،تاسیس شد .11کنترل روحانیون بر دستگاه مقننه
بوسیله انجام تغییرات نهادی ،مانند ایجاد یک نهاد روحانی شناخته شده به عنوان شورا (شورای نگهبان) ،که میتواند
مصوبات مغایر با احکام اسالمی مجلس را وتو کند ،بیمه شده بود .12به طور کلی ،جنگ به عنوان دلیلی برای پاکسازی
گسترده در بوروکراسی دولتی و در رسانههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته بود .همچنین جنگ برای توجیه سیاستهای
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رادیکال بکار گرفته شد .13جنگ روند پیشبرد غیر سکوالر کردن جامعه ایران را تسریع بخشید .برای این منظور ،تغییر در
نظام آموزشی ،از جمله تجدید نظر در کتب درسی ،حذف معلمان و دانش آموزانی که اسالمی نبودند ،انجام پذیرفت .احکام
جزایی ،مدنی و تجاری تحت نظارت فقهای شیعه دوباره نوشته شدند .در تابستان سال  1902تمام قوانین سکوالر باطل
تلقی شد.
به منظور مقابله با مبارزه طلبی ضد انقالب و پشتیبانی ازجنگ ،بسیج در داخل سازمانهای دولتی و ادارجات راهاندازی
گردید .حکومت با اسالمیسازی محلهای کار به وسیله تاسیس انجمنهای اسالمی به عنوان وسیلهی محرکی برای ثبات
مدیریت اسالمی عمل کرد .مدیریت مکتبی با حذف بنیصدر و کمرنگ شدن نفوذ لیبرالها رواج پیدا کرد .حکومت کار را به
عنوان وظیفه دینی جار زد ،همانطور که (امام) خمینی کارگران سیمان تهران را نصیحت میکرد؛ کار به خودی خود جهاد در
راه خدا است؛ خداوند اجر آنان را در جهاد خواهد داد.14
ادامهی جنگ ایران و عراق برای حاکمان دینی نعمتی الهی بود که به آنان داده شد .جنگ برای حکومت یک فرصت
فوق العاده بوجود آورد تا موقعیت قدرت خود را مستحکم کند و تمام سیاستمداران مخالف (معاند) را حذف نماید و کنترل
تفکر انقالبی خود را در رفتار اجتماعی گسترش دهد .همپای این قضیه ،جنگ به رهبران مذهبی این اجازه را داد تا در
مقابل زمینههای اجتماعی یکدست در یک جامعهی پساانقالبی از هم گسیخته ،به مخالفت برخیزند .عالوه بر آن ،تا وقتی
اهدافی که برای پایان بخشیدن به جنگ برای ایران به ارمغان نیآورده بود ،جنگ ادامه داشت و تالشها برای پایان دادن به
جنگ به طور قابل توجهی در میان دایره قدرت به نتیجه نمیرسید.

جنگ و عراق
اطمینان صدام حسین در آغاز جنگ به پیروزی ،منجر شد که شرایط غیرممکنی را به اولین آتش بس سازمان ملل در 20
سپتامبر  1905ضمیمه (تحمیل) کند ،هرچند در دوسال اول با برگشتن ورق در جنگ ،صدام حسین متمایل به پایان جنگ
بود .در پایان سال  1902عراق بعد از شکست ،در اولین تالش برای عقب نشینی آشکارابه منظور پیدا کردن راهی برای
پایان دادن به جنگ ،آماده شده بود .15بعالوه عراق برای بینالمللی کردن جنگ از طریق حمله به نفتکشها ،که جهت
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افزایش فشار بینالمللی بر ایران طراحی شده بود ،تالش میکرد .به رغم شکستهای نظامی ،فشارهایی بر روی صدام
اعمال میشد ،فشارهایی که در نهایت به رژیم عراق اجازه میداد به حیات خود ادامه دهد .در واقع حداقل تامین مالی از دو
طریق پایدار شد ،اول اینکه؛ رژیم قادر به حفظ برخی از درآمدهای نفتی بود .حمالت ایران به تاسیسات بندر جنوبی عراق،
همراه با بسته شدن خط لوله سوریه ،باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی عراق در سالهای اولیه جنگ شده بود .با این حال
رژیم بعث قادر به بازیابی بخشی از آن درآمد شد .برای مثال در سال  1905عراق یک خط لوله نفت به عربستان سعودی را
گشود و همچنین قادر به صادرات نفت از راه زمینی توسط کامیون به بندر عقبهی اردن بود .در مرحله دوم ،رژیم بعث بخش
زیادی از درآمد خود را از طریق ارائهی مقدار زیادی از مبادالت نقدی ،اعتباری و نفتی ،به ویژه از عربستان سعودی و کویت
تامین میکرد.
با وجود این مشکالت ،به هرحال جنگ برای رژیم بعث ،فرصتهای ویژهای جهت گسترش کنترلهای سیاسیاش به
همراه آورد .جنگ به رژیم این اجازه را داد که درگیر راهبردهای پوپولیستی خود شود ،لذا برای آگاهی اجتماعی ،تاثیرات این
فرصت را نباید دست کم گرفت .هنگامی که جنگ به خاک عراق کشیده شد ،موقعیت صدام حسین به عنوان مدافع ملت
عرب ،کامل شده بود .بمباران تبلیغاتی مغازهها در شهر بصره که از پوسترهایی پوشیده بود که صدام حسین را به عنوان فاتح
بزرگ دوم ارتش پارسی اعالم میکرد« .16مرد عراقی» فراتر از هر شکاف طبقاتی ،مذهبی یا قومی جامعهی عراق ،تبدیل
به یک نماد ملی شده بود .ابعاد عربی/پارسی جنگ توسط رژیم بعث با صدای بلند در بوق و کرنا شنیده میشد و آشکارا
جنگ توسط عراق به « قادسیهصدام » نام گذاری شده بود که نبرد عربی/پارسی قرن هفتم[میالدی] را به یاد میآورد.
بطور خالصه ،رژیم بعث ،به طرز ماهرانهای علت جنگ را حمله به ملیت عربی اعالم کرد.11
جنگ ،بهانهای برای ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم بعث ارائه داده بود .رژیم از جنگ برای توجیه اقدامات
سرکوبگرانه علیه کارگران و گسترش ظلم و ستم علیه زنان عراقی استفاده کرده بود .بغداد با پوسترهای ضد پیشگیری از
بارداری پر شده بود که مادران را به پرورش فرزند و فرزندآوری برای کشورشان تشویق میکرد ،همچنین رژیم قادر به
تامین نیروی کار خود از طریق مصر بود که در یک برآورد سرسام آور تعداد کارگران مصری به یک میلیون نفر
میرسیدند .10گذشته از فراهم آوردن تعداد زیادی کارگران مورد نیاز ،کارگران مهاجر اختالالت در بازار کار را به حداقل
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میرسانیدند .19همچنین رژیم ،اتحادیهی کارگری دولتی واحدهای تجاری را منحل و قانون کار مصوب  1915را لغو کرد.
شاید روشنترین استفاده از بهانه جنگ در رابطه بین رژیم بعث و شورش کردها ،نهفته است .رژیم در کمپین ضد شورش
گسترده علیه کردها ،درگیر بود ،کمپینی که شامل؛ برنامههای جابجایی گسترده ،مناطق گسترش نیافته در طول مرزهای
عراق و ترکیه و ایران و شیوههای وحشیانه مانند جنگ شیمیایی بود.05
نابودی مطلق هر جناح سیاسی مخالف در عراق ،با اطمینان به خاموش و نادیده گرفته شدن هر صدای مخالف جنگ،
کمک میکرد .به همان اندازه ،جنگ باعث شد که بین جنبش مخالفان زیرزمینی در عراق ،به ویژه بین اتحادیه میهنی
کردستان ،حزب دموکرات کردستان و حزب کمونیست عراق شکاف و فاصله بیفتد .01در همان زمان حزب بعث بهترین
راهکارهایش را برای جدا کردن پایگاه اجتماعیاش ،یعنی بورژوازی ،از تاثیرات منفی جنگ به کار گرفت .02شواهد نشان
میدهد که گسترش بخش خصوصی در عراق در طول جنگ بی وقفه ادامه داشته است .03نهایتاً ،جنگ این فرصت را برای
رژیم فراهم کرد که سایهی سیاسیاش را بر فراز جامعهی عراق بگسترد .طبعاً حذف بهانه جنگ ،دغدغه جدی رژیم بعث
بود که در عنوان شدن احتمال آتش بس در سال  1900آشکار شد .یکی از مفسران در صحنهی عراق نوشت :پس از آتش
بس ،صدام حسین دیگر قادر به ادعا در مورد دفاع از سرزمین یا استفاده از جنگ به عنوان عدالت و فضای مبهمی برای
سرکوب توده و ترور در عراق ،نیست.04

پایان جنگ
با توجه به آنچه که گذشت ،اگرچه جنگ هزینههای مادی و انسانی زیادی داشت ( ،اما) برای هر دو کشور مزایای سیاسی
روشنی به همراه داشت .شکاف عمیق در هر دو جامعه میتوانست به عنوان مهمترین آثار جنگ تاویل شود .قدرت اجتماعی
طبقات و گروههای فرودست ،بویژه روستاییان و شهریان فقیر ،طبقات کارگر و زنان ،خیلی تضعیف شد .اثرات اجتماعی-
سیاسی این نوسان بسیار فراتر از نتیجهی مبارزه بود.
در اواخر دههی  ،1905تقریباً یک دهه بعد از فوران اولیه جنگ ،چند نکته مهم را نمیتوان نادیده گرفت .در ایران ،روند
تثبیت انقالبی اساساً به پایان رسید .تا سال  ،1900حکومت با هیچ تهدید داخلی علیه قدرتش مواجه نبود .05در یک
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صحنهی مهم ،جنگ وجه مفیدش را برای حکومت زنده نگه داشت و بیشتر و بیشتر تحمیلی شده بود .06جمهوری اسالمی
هنوز هم با چالش های فراوانی از جمله بیکاری سرسام آور ،شرایط اسفناک زندگی شهری و اقتصاد راکد مواجه بود.
مداخالت ایاالت متحده نیز مخاطرات جنگ را باال برد .عالوه بر آن در سال  ،1906قیمت یک بشکه نفت از  20دالر
آمریکا به  15دالر سقوط کرد .در سال  1900نفت ،بشکهای تنها هشت دالر بود .این کاهش قیمت ،هر دو حکومت را در
فشار مضاعفی قرار داده بود .در تابستان  1900ایران ،قطعنامه  590شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت که شامل
آتش بس فوری ،وضع مقرراتی برای استقرار نیروی ناظر سازمان ملل متحد ،آزادی فوری اسرای جنگی و استقرار یک بدنه
بیطرف برای تصمیم گیری برای مسئولیت جنگ ،بود.
در کل ،عراق نیز سال قبل از پایان جنگ ،یک چرخش سریع به اطراف داشت .در طول نیمه اول سال  1900عراق
تهاجمی را علیه ایران به راه انداخت و بخشی از قلمرو آن را اشغال کرد .صدام متمایل به پایان جنگ در سال  1900بود ،و
رژیم بعثی در تالش بود تا در روند آتش بس خرابکاری کند .حتی بعد از توافق ایران به رعایت چارچوب قطعنامه  590که
سازمان ملل تنظیم کرده بود ،عراق همچنان جنگ را دنبال میکرد .در نهایت ،بدون شک در برابر فشار بین المللی ،شیب
تند ساالنه هزینه جنگ ،کاهش بیشتر درآمد نفت و پتانسیل معکوس دوم ایرانی ،صدام حسین با اکراه قطعنامه 590
سازمان ملل را به عنوان یک چاچوب کاری اساسی پذیرفت .در  25آگوست سال  1900گروه ناظران نظامی ایران و عراق و
سازمان ملل متحد ،به عملیاتی کردن صلح در طول  1115کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور گماشته شد.
ده سال پس از آغاز تهاجم عراق ،مسائل برجسته متعدد درگیر تعقیب صلح رسمی دائمی بین دو کشور شد .اگرچه جنگ
متوقف شده بود ،عراق به اشغال  1655کیلومتر از خاک ایران ادامه داد .اختالف ،ظاهراً در مورد آبراه شطالعرب (اروند رود)
الینحل باقی مانده است ،با فراخوان ایران برای بازگشت به شرایط سال  1915الجزایر ،عراق برای حاکمیت کامل کانال
تالش میکرد .تفاوتهای آماری مهم در رابطه با نزدیک به 155هزار نفر اسرای جنگ بین دو کشور ادامه پیدا کرد .در
جبهه دیپلماتیک ،چهار دور مذاکرات رسمی در مالقاتهای چهره به چهره بین وزرای خارجه ایران و عراق در تابستان
 1995به اوج خود رسید .این مبادالت به نظر میرسید به منظور برقراری جلسه ای بین هاشمی رفسنجانی از ایران و صدام
حسین از عراق پیریزی شدهبودند تا به یک صلح دائمی بین دو کشور دست پیدا کنند.
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بخش پنجم :نتیجه گیری
از منظر مدت زمان جنگ ،عوارض انسانی و مادی آن و عملکردهای احساسی و عاطفی آن که شامل جنگ شیمیایی و
حمالت موج انسانی بود ،جنگ ایران و عراق میتواند در جایگاه جنگ سوم جهانی بایستد .در شیوهای مشخص ،جنگ
محصول تضاد نیروهای اجتماعی بود که به وسیله ورود تدریجی ایران و عراق به اقتصاد جهانی ،افسار گسیخته شده بودند.
این ،بدان معنا نیست که جنگ در فضایی که مداخالت فردی نقش کوچکی داشت و یا نقشی نداشت ،اجتناب ناپذیر بود .از
طرف دیگر ،این متن جنگ را به طرز عجیبی شگفت انگیز میداند.
این نظریه کالوزویتسی ها ( )The Clausewitzianکه «جنگ به یک معنی ادامهی سیاستها میباشد»  ،میبایست
اندکی اصالح شود تا با این بُعد بحرانی سیاسی اجتماعی منطبق گردد .در نتیجه «جنگ به معنای دیگر به ادامهی
سیاستهای محلی تبدیل شد» .تحلیل عرفی به جنگ و دیدگاه تضاد ،قصد دارد که بر اهمیت محوری وجه اجتماعی
سیاسی بپردازد .این مقاله نشان داده است نوسانات در میان نیروهای اجتماعی در هر جامعه مسئولیت زیادی در قبال
تنشهای عمیق بین ایران و عراق در اواخر دهه  ،1915بر عهده داشته است .تضاد سیاست داخلی ریشه در پایه و اساس
طبقهبندی اجتماعی دارد که سازنده مشکالت رقابتی جدیدی بین دو کشور ،و همچنین زنده کردن تضادهای گذشته بوده
است .این درگیریهای سیاسی شدید از زمینههای اجتماعی وسیعتری در ایران و عراق برمیخیزد ،مطمئناً احتمال این که
جنگ از نظر سیاسی برای حکومتها سود به همراه داشته باشد ،افزایش یافته بود .در واقع ،در سپتامبر  1905عراق گزینهی
نظامی را برای نفع سیاسی اجرا کرد .این درگیریهای سیاسی و اجتماعی به طور مشابه مسئول طوالنی شدن دوره جنگ
بود .میانجگری کشورهای ثالث تا زمانی که خود حکومتها آماده برای پایان جنگ نباشند ،بینتیجه بود .اما تا زمانی که
جنگ مزیتهای سیاسی قابل توجهی داشت ،دو کشور با شرایط جنگی مدارا و یا آن را تشویق میکردند .از میان اصالح
نظریه کالوس ویتزی ها ،و بیشتر از آن ما میتوانیم هزینههای اجتماعی جنگ را درک کنیم .نگرانی در مورد تولید تعداد
بشکه نفت به ازای هر روز ،درآمد ناخالص ملی یا تعداد تلفات جانی ،هزینههای اجتماعی تکان دهنده مربوط به جنگ را در
خود بلعید .هر دو حکومت ،قابلیتهای تثبیتی خود را تقویت کردند و زمینههای یکدست اجتماعی را بمنظور غلبه کردن بر
گسستگی عمیق جامعهشان ،با مهارت مدیریت کردند .قدرت اجتماعی گروههای معاند و مخالف به طور قابل مالحظهای
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نقصان یافت در حالیکه نظرات سیاسی آنها به طور کامل ریشهکن شد .ثمرهی جنگ ایران و عراق به طور مبهمی رخ داد در
حالی که حکومت ها آن را هدایت میکردند .وسعتی که ما در دینامیک اجتماعی دیدیم ،میتواند بازتولید وقایعی در مناطق
دیگر جهان سوم و ظهور جنگهای نابود کننده را پیشبینی کند ،اما جنگهای فرسایشی باید به طور ویژهای از لحاظ
دستاوردها و از دست رفتههای طبقات سرکوب شده و گروههای درون جامعه ،اندازهگیری شود.
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