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 چكيده
 عملي تهديـد امنيـت ملـي و دفـاع     عالي و  نمونه تحميلي عراق عليه ايران،جنگ 

بـه ويـژه پايـان آن چـه      ،جنـگ اين پرسش اصلي اين است كه از آن است.  جانبه همه
هايي براي دفاع ملي دارد؟ فرضيه تحقيق اين است كه جنگ تحميلـي   تجارب و درس

اهـداف و منـافع ملـي     تـأمين براي دفاع از كشور و  دهد ميو چگونگي پايان آن نشان 
ـ  هـا  مندي  با توجه به اهداف و توان ي متوازنبايد راهبرد درسـت و دقيـق از    يو تركيب

 چهـار الگـوي   .سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشت قدرت نظامي، هاي مؤلفه عناصر و
 ؛المللـي   اصالت قدرت ملي و ضرورت قـدرت بـين   ؛جانبه، عمل تخصصي نگرش همه

ارزش  مندي دفاع، ضد ارزشو  ؛گيري آگاهانه و عمل مشتاقانه شناخت عالمانه، تصميم
 هاي جنگ تحميلي براي دفاع ملي ايران باشند.   توانند درس مي بودن جنگ

 
 ، دفاع ملي، امنيت ملي، راهبرد، قدرت هوشمندتحميلي: جنگ ها كليدواژه
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 مقدمه 

گران  كنش .دياب انساني شكل گرفته و بروز مي كه بين جوامع استاجتماعي   پديده  جنگ
  هـاي گونـاگوني بهـره    و شيوه ها از ابزارها، راهبراي تحميل اراده و خواست خود به ديگران 

بـراي   شناسـند و  مـي  گـران  كنش است كه يهايكارسازوترين  قديميجنگ يكي از  .گيرند مي
 .دنـدار و ارزش اصـالت   به ذات خـود   جنگ ،از اين نظر .گيرند بهره مي از آنديگران  كنترل
 مؤثربه ميزان  جنگارزش آيد.  منافع به شمار مي تأمينروشي براي رسيدن به هدف و جنگ 

جنگ در قياس با سازوكارهاي  .بستگي داردها  ارزشتحقق منافع و  تأميندر  شو مفيدبودن
. بـا وجـود   تر است  ها و پيامدهاي مخرب ضدانساني شدن انسان به دليل كشتهآميز ديگر  صلح

توانند از موضوع جنگ فارغ شـوند. سـايه جنـگ همچنـان بـر سـر        نمي انساني جوامع ،اين
 هوري اسـالمي ايـران هشـت سـال درگيـر     . جم)Gat, 2006د (كن جوامع انساني سنگيني مي

كشيد  هاي جنگ زبانه  در دو سوي ايران شعله ،. بعد از آنجنگي تحميلي از سوي عراق بود
به اسـتفاده از زور   تهديدآمريكا و اسراييل  سوي ازگاهي هر از و بيش از يك دهه است كه 

و  عرصه مطالعات راهبردي گر كه روبروي هر پژوهشپرسش كليدي  .شود ميو اقدام نظامي 
تـوان از جنـگ اجتنـاب     اين است كه چگونه مي، قرار دارد گيري عرصه تصميم مدار سياست

بررسـي   ،از امنيـت ملـي  دقيـق و درسـت   كارهاي دوري از جنـگ و دفـاع    ؟ يكي از راهكرد
كشورهايي در دفاع موفق هسـتند   دهد ميتجربيات بشري نشان  چگونگي پايان جنگ است.

كـه   همچنـان  دارنـد. و نحوه مواجهه بـا آن  تمام مراحل جنگ  تصويري درست و دقيق ازكه 
خروج از آن  مقابله با آن در مراحل گوناگون و تدبير براي آمادگي براي ،دهد جنگ روي مي

پايـان   چگونـه  هـا  جنگكه  اين است منطقي بعديپرسش  .دفاع ملي است راهبرد بخشي از
فـرض ايـن   بر دفاع ملي داشـته باشـد؟    دتوان مي يتأثيرچه گيرند و تأمل در پايان جنگ  مي

ري اسـالمي  تواند در تدبير راهبرد دفـاعي جمهـو   ها مي است كه پاسخ درست به اين پرسش
هـاي كشـورهاي متخاصـم در     تر ايران و افزايش هزينـه  رفتار دقيقبوده و موجب  مفيدايران 

به تأملي دوباره در خصـوص اقـدام    را امي احتمالي عليه ايران شود و آنهاانجام اقدامات نظ
 نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران وادار نمايد. 
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 نظري و مفهومي الف. چارچوب
 به عنـوان يـك كـل    در فهم فرايند جنگمفاهيم كليدي  از يكي  افتن جنگي  چگونگي پايان

درك درسـت و   .داردبا شروع جنگ ارتباط مستقيم  ،يابند ها چگونه پايان مي اينكه جنگ .است
بخشي از فرايند پيچيده پيامدهاي آن  انداز روشن از دستاوردها و و ارائه چشم دقيق پايان جنگ

ها بـر   ان به اينكه لزوماً همه جنگبه رغم اذع .دهد ها را تشكيل مي محاسباتي براي شروع جنگ
د، شو ها و دستاوردهاي آن شروع نمي در مورد هزينه اساس يك سلسله محاسبات دقيق عقالني

مداران انتظار دارند در جنگ برنده بشـوند و دستاوردشـان بيشـتر از     دست كم همه سياست اما
وجود دارد و همين عقالنيت ها نوعي عقالنيت محصور  بنابراين در همه جنگ باشد. نشا هزينه

كم و بيش ميسـر  بيني و كنترل آن را  فراهم آورده و پيش است كه امكان تحليل منطقي جنگ را
ني مطرح است كه به اختصـار بـه سـه    هاي گوناگو نظريه ها جنگخاتمه در خصوص  سازد. مي

شود. نخستين مورد نظريه بازندگان و برندگان است. بر اساس اين نظريه،  مورد از آنها اشاره مي
براي رسيدن به هدفي   جنگگيرد كه برنده و بازنده جنگ مشخص شود.  جنگ زماني پايان مي

 مقابل اراده و خواسـت  دادن طرف هاي جنگ با شكست زماني كه يكي از طرف ؛شود شروع مي
رسد. بر اسـاس ايـن    كند، عمالً جنگ به پايان مي تأمينرا به آن تحميل و اهداف خود را  خود

يابد كه ضربات قاطع بر طرف مقابـل وارد   جنگ به چنان توان و قدرتي دست مي  برنده ،نظريه
. سـتاند  مـي ابل از سوي طرف مق را و با تخريب كامل قابليت رزمي آن امكان تداوم جنگكرده 

و عمـالً   نـدارد ديگر تـواني بـراي ادامـه جنـگ     خورده  طرف بازنده يا شكست ،در اين حالت
پايـان جنـگ از منظـر     ،هـا  در اين نوع نظريه .)Reiter, 2003( آيد تهديدي نظامي به شمار نمي

چگونگي  ها، بر اين باورند كه توان نظامي و شرايط حل و فصل اختالف شده ونظامي بررسي 
زند. وضعيت نظامي دو طرف درگيري نشان خواهد داد جنگ چگونـه و   پايان جنگ را رقم مي

كـار   دسـتور  اي بـا  جنگ را پديده). لو فاي Massoud, 1996گيرد ( ميپايان طرف به نفع كدام 
در حـوزه سياسـي    كند،و پايان آنها را بيش از اين كه در عرصه نظامي جستجو  داند ميسياسي 

 .)Fai, 1998( نمايد ميرصد 
ها و شخصيت زمامداران معطوف است. فرض اين نظريه اين است كه  نظريه دوم به ويژگي

تمايل دارند از جنگ به عنـوان  ها به يكسان به جنگ گرايش ندارند. برخي از آنها  افراد و گروه
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مصدر امور هسـتند،  اي براي رسيدن به هدف استفاده كنند. زماني كه اين گروه و افراد بر  گزينه
اعتراض عمومي به جنگ موجـب بـه    ند. ناتواني آنها در پيروزي سريع وكن جنگ را شروع مي

طلـب يـاد    شود كه از آنها با عنوان كبوترها يـا افـراد صـلح    ها و افرادي مي قدرت رسيدن گروه
وح پايان جنگ ممكن است به دليل بـروز تغييـرات و تحـوالت در سـط    ، به بيان ديگر شود. مي

ها  گيرندگان اصلي در يكي از دولت ملي يكي از كشورهاي درگير باشد. تغيير رهبران و تصميم
هـاي   تواند به تغيير جدي در موضوع اختالف، مناسبات دو كشور، ماهيـت جنـگ و گزينـه    مي

جدي بر رونـد جنـگ    تأثيرتواند  اهداف و منافع منجر شود. تغيير در هر كدام از آنها مي تأمين
ترين  يافتن جنگ شود. در كشورهاي دموكراتيك برگزاري انتخابات مهم ه و موجب پايانگذاشت

مرگ رهبران، كودتا و رويدادهاي ناگهاني از  ،و در كشورهاي غيردموكراتيك تأثيرسازوكار اين 
اگـر در دوره بازهـا    ،آيد. بـه شـكل نمـادين    در تغيير كارگزاران جنگ به شمار مي مؤثرعوامل 

شود، با روي كار آمدن گروه كبوترها احتمـال پايـان جنـگ بـه شـدت افـزايش       جنگي شروع 
 ).Hansen, 2004( يابد مي

بر اين فرض استوار است كه تداوم جنگ ممكن است پيامدهاي بـه مراتـب    سومين نظريه
آن داشته باشد. اين نظريه معتقد است هنگـامي كـه رهبـران تصـديق كردنـد كـه        پايانبدتر از 

پيامدهاي تداوم جنگ بيشتر از هزينه جنگ و دستاوردهاي احتمالي آن اسـت و ممكـن اسـت    
در  گيرند به جنگ پايان دهند. مي  كند، به تأمل پرداخته و تصميم هاي مهم ديگر را تهديد  ارزش

هـاي   نظم ثانوي در اثر تداوم جنـگ از بـين رفتـه و هزينـه    شوند  جه ميورهبران مت ،اين برايند
بنابراين نه به خـاطر  . )Engelbregcht, 1993: 71-74( شود تري بر آنها تحميل مي بسيار سنگين

 هند. د تمالي تداوم جنگ به پايان آن تن ميهاي جنگ، بلكه به دليل پيامدهاي اح هزينه
 گيرند: زير پايان مي هاي به شكل ها جنگ ،بر اساس اين سه نظريه

 .(شكست كامل)كامل يك طرف  و تسليم شكستپايان جنگ با  .1
 .پايان جنگ با تغيير در كارگزاران جنگ (تغيير كارگزاران و محيط رواني) .2
 .شدن تداوم جنگ (تهديد نظم ثانوي) پايان جنگ به دليل پرهزينه .3
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ترسـيم اسـت كـه عمـدتاً     ها قابل  رسد دست كم دو شيوه ديگر براي پايان جنگ به نظر مي
اسـت و در قالـب پـاردايم رفتـار عقالنـي       در جنـگ  هـاي درگيـر   گري طـرف  ثر از حسابمتأ

 :گران در سياست قابل تشريح است كنش
 .)جنگاز بين رفتن مزيت ( اهداف تأمينناتواني در  و بست در جنگ پايان جنگ با بن .4
 .اهداف) بخشي از تأمين( رسيدن به بخشي از اهداف پايان جنگ با .5

به اين اي  هاي جنگ در دوره دها و هزينهرهبران كشورها با توجه به دستاور ،در اين الگوها
هـا از دسـت    اهـداف و ارزش  تـأمين بـراي  مزيت خود را هاي نظامي  رسند كه گزينه نتيجه مي

بـراي    جنـگ كـرد.   تـأمين تـوان اهـداف را تعقيـب و     هاي غيرنظامي بهتر مي اند و با گزينه  داده
هاي متعدد براي رسـيدن بـه هـدف     منافعي است. جنگ يكي از گزينه تأمينرسيدن به هدف و 

ديگر ها و دستاوردهاي جنگ و مقايسه آن با  و با ارزيابي هزينه ها به شكل عقالني ولتاست. د
اگر بعد از شروع جنگ، اين گزينه مزيت خـود   ،شوند. به هر دليل ها، به جنگ متوسل مي گزينه
هـا و كـاهش    بـر آن جـز افـزايش هزينـه     تأكيـد اهداف و منـافع از دسـت بدهـد،     تأمينرا در 

هاي درگير به اين نتيجه برسند كه  در شرايطي كه طرف به بار نخواهد آورد. ، چيزيدستاوردها
هاي جنگ بيش از دستاوردهاي آن است و اميدي به كسب موفقيت در آن نيست، امكـان   هزينه

مندانه و توافق بـر   كارهاي شرافت شدن تبادل نظرات و ارائه راه يافته و با فراهممصالحه افزايش 
يـابي بـه بخشـي از     گيري با دست اين نتيجه در عمل ممكن است. يابد جنگ پايان مي ،سر آنها

تواند منجـر بـه پايـان     رسيدن به بخشي از اهداف ميبست در عرصه نظامي باشد.  اهداف يا بن
هستند، جنگ معطوف ها به اهداف مادي، محسوس و محدود  شود. در مواردي كه جنگ جنگ 

تواننـد   هاي ايدئولوژيك و عقيدتي نمي گيرد. جنگ اهداف پايان مي تأمينبه سرعت شروع و با 
 اهللا لبنان هاي اسراييل با حزب جنگ آنها خاتمه يابند. تأميناهداف محدود و ملموس داشته و با 

غزه با توجه بـه ايـن دو الگـو قابـل توضـيح هسـتند. در ايـن الگوهـا          اين رژيم بادو جنگ  و
 است. مؤثريگران بسيار بازديگر گري و فشار  ميانجي

بست  بنتغيير كارگزاران، تهديد نظم ثانوي، ، كاملشكست   اي كه با عنوان هر پنج گزينه در
بـه   بايـد  به اختصار تشـريح شـد،   ،اهداف بخشي از تأمين و از بين رفتن مزيت جنگ و نظامي

ي دارااز يك طـرف  هاي درگير در جنگ پرداخت. اين عوامل  مندي طرف در توان مؤثرعوامل 
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در را بايـد آنهـا    ،ابعاد نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند و از طـرف ديگـر  
رهبران  محيط روانياي و جهاني؛ تاكتيكي، عملياتي و استراتژيك؛  ملي، منطقه سطوح گوناگون

رونـد تحـوالت،   ، و نگـرش و تـوان انسـاني    داران، ساختارهاي سازماني و بوركراتيـك  و زمام
د كـه در آن رهبـران   نشـو  پيدايش وضعيتي مـي  منجر به جستجو كرد كهها  رويدادها و سياست

 ملي باشند. و دفاع امنيت  تأمينهاي  راهديگر پايان داده و به دنبال  جنگبه گيرند  مي  تصميم
 

 مفهومي مطالعه پايان جنگ  هاي خوشه

ت بـر  ي. ايـن نسـب  انـد  ر پايان جنگ نسبيب مؤثر هاي مؤلفهبايد توجه شود كه  ،حال عيندر 
داران هـر كـدام از    به تناسب برداشت و فهم زمـام و  ها دولتديگر روي خط زمان، در قياس با 

هـاي   بـه رغـم اينكـه تـاريخ و رويـدادهاي تـاريخي درس       .شـود  مـي سنجيده  مؤثركشورهاي 
كنـد   هـا ايجـاب مـي    به ويژه جنگ ،هايت متحول رويدادها دارند، اما ماه بهايي براي انسان گران

 

        

 

 
 سطح ملي•

 اي سطح منطقه•

المللي يا  سطح بين•
 جهاني

 
 سطح تاكتيكي•

 سطح عملياتي•

 سطح استراتژيك•

 
محيط رواني رهبران •

 و زمامداران

ساختارهاي سازماني •
و بوركراتيك و 

 نگرش و توان انساني

روند تحوالت، •
رويدادها و 

 ها سياست

 
قدرت نظامي و •

 ميدان جنگ

عرصه سياسي و •
 ديپلماتيك

علم و فناوري و •
 قدرت اقتصادي

عرصه اجتماعي و •
 فرهنگي



 57                                                    از پايان جنگ تحميلي هايي  درس ؛ملي دفاع راهبرد

و تغييرات به وجود آمـده  آنها را با تهديدات موجود  ،ها و تجارب گذشته ضمن توجه به درس
 ارزيابي و به شكل مناسب استفاده كرد. در ماهيت قدرت و مناسبات

 

 پايان جنگ تحميلي ب. چگونگي
تلـخ و   جنگ ايران و عراق عالوه بر اينكه بخشي از تـاريخ ايـران اسـت، حـاوي تجـارب     

و  هاي بعد منتقل كـرد  بازشناخت و به نسلرا ارزشمندي است كه بايد آنها قدر و  گران شيرين
، پيشـبرد  به ويژه راهبرد دفاعي كشور ،گذاري سياست داري، در نيروهاي مسلح، نحوه حكومت

ها با توجه بـه نحـوه    اين تجارب و درس از آن بهره برد. ،منافع ملي تأمينها و  اهداف و ارزش
قبل از  در عين حال،شود.  طرح مي ها و تجارب آن براي دفاع ملي تحميلي و درس پايان جنگ
 .ضروري استهاي جنگ تحميلي اشاره كوتاه به روند پايان جنگ  بيان درس

هجوم سراسري عـراق و  اول توان به سه دوره تقسيم كرد. دوره  را مي تحميليتاريخ جنگ 
پيامـدهاي ناشـي از انقـالب و     ، ايران درگيـر در اين دوره هاي جنگ است. در جبههبرتري آن 

برداشت زمامداران عراق اين بود كه ايران منازعات سياسي و قومي متعدد در داخل كشور بود. 
به نظام سياسي  و گشتهضعيف ، نيروهاي نظامي به شدت تشدهپايان داخلي  درگير منازعات بي

هاي سياسـي و اجتمـاعي موجـب تضـعيف      هاي قومي و شكاف درگيرينيستند.  وفادار جديد
اي و  جمهوري اسالمي در سطح منطقـه  .)94: 1391(عاليي،  ايرانيان شده استهمبستگي ملي 

پيوندهاي قبلـي خـود را   انقالب اسالمي و تسخير سفارت آمريكا ماهيت المللي نيز به دليل  بين
جمهـوري اسـالمي ايـران     احساس كرد بعث عراق رژيم ،در چنين وضعيتياز دست داده بود. 

 پـذير اسـت   ندارد و در برابر اقدام نظامي بـه شـدت آسـيب   قدرت الزم براي دفاع از كشور را 
 . )9-23: 1381دره،  (خرم

 است؛ به شدت كاهش يافته يا از بين رفتهها  شود كه اين شكاف دوره دوم زماني شروع مي
بـا   .انـد  المللي رانده شده هاي موفق ايران شروع شده و نيروهاي دشمن به مرزهاي بين عمليات

(اردسـتاني،   گيرد مي كار قرار تداوم جنگ، تنبيه متجاوز به عنوان راهبرد نظامي ايران در دستور
و در يابـد   مـي هـا كـاهش    تـنش   هاي آمريكـايي  المللي با آزادي گروگان در عرصه بين )؛1379
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انصــاري و ( شــود ايــران و آمريكــا شــروع مــيميــان وگوهــاي پنهــاني  هــاي بعــد گفــت ســال
ها تشـديد شـده و بـا گسـترش      ، تنشرسد وگوها به نتيجه نمي . وقتي اين گفت)1380ديگران،

ضمن اينكه ورود بـه خـاك    ،شود تشديد مي فشارها بر ايران ،روابط ديپلماتيك عراق و آمريكا
داخل كشور به وجود آورده و تهديدهاي اعراب عليه ايـران را تشـديد   در  را عراق ترديدهايي

. چنين روندي موجب تقويت قدرت عراق و تضعيف تـوان نظـامي و سياسـي ايـران     كرده بود
 .)7ف  :1389، كردزمن( دادشده و جنگ را در فرايند فرسايشي قرار 

در اي  منطقـه  و المللي بينسومين دوره جنگ زماني است كه برتري قدرت عراق در عرصه 
از   هـاي بـزرگ و كشـورهاي منطقـه     ها، قدرت جانبه و آشكار ابرقدرت هاي همه قالب حمايت

در اين شود.  گر مي هاي نبرد جلوه عراق بروز يافته و به شكل قدرت نظامي برتر عراق در ميدان
تجـاري   –تصـادي  و اق ديپلماتيـك  –نظامي، سياسيجانبه  ايران به شدت تحت فشار همه دوره

: 1380(قرباني،  هاي مالي و تسليحاتي آنها عراق در سايه حمايت ؛بودهاي شرق و غرب  قدرت
 و كوشـيد هـا را در پـيش گرفـت     كشـتي و حمالت گسترده عليـه  گسترش جنگ  راهبرد )27

و تـوان   هاي نفتي ايران را از بين برده و توان حمايت از جنگ، تهيه نيازهاي اوليه مـردم درآمد
ح گونـاگون ملـي،   اين دوره است كه روند تحوالت در سـطو در . داري را از بين ببرد حكومت

اقتصـادي و اجتمـاعي بـه     ديپلماتيك، -المللي در ابعاد گوناگون نظامي، سياسي اي و بين منطقه
 .)35-48: 1381فام،  (يزدان رود ضرر ايران و به نفع عراق پيش مي

هـاي   قـدرت هـوايي خـود را بـا دريافـت      ،آغـاز جنـگ تحميلـي   بعد از دو سال از عراق 
هـاي   سازي كرده و توان خـود را در سـايه حمايـت   زروسي باهواپيماهاي پيشرفته فرانسوي و 

بـه شـدت تقويـت    به ويژه عربستان و كويـت   ،هاي عرب خليج فارس اطالعاتي دولت و مالي
تـر   عراق فزونتوان  ،پيشرفته فرانسوي يها با تجهيز اين هواپيماها به موشكبه مرور . كرده بود

تقليـل يافـت.    هـا سقوط يا خرابي برخي از هواپيماو توان هوايي ايران به دليل تحريم غرب و 
خليج فارس گسـترش داده و بـه تنگـه    جنگ را در  دادقدرت هوايي عراق به اين كشور اجازه 

در داخـل كشـور عمـق    ايـران  اقتصادي  تأسيساتشهرها و ت خود به حمال بههرمز برساند و 
اين موارد موجب تضعيف توان دولت در حمايت از جنگ، بدترشدن وضعيت اقتصـادي   دهد.
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هـا كـاهش يافتـه و     ، اسـتقبال از جبهـه  مردم در كشور و تشديد نارضايتي از تداوم جنگ شـد 
 .)144-153: 1389(كردزمن،  خطرات جنگ نمود بيشتري پيدا كرد

به نفع عـراق   نيز ادين جنگ زمينيروند تحوالت در مي ،1367 فروردين ين روزهاياز آخر
بازسازي و از هر  از نظر كمي و كيفي واخر جنگاعراق در  هاي نيروي زميني يگانرقم خورد. 

عـراق از يـك    ، اعضاي نيروهاي مسـلح سال آخر جنگدر  جهت به شدت تقويت شده بودند.
تـرين زمـان    داد در كوتاه اجازه  رژيم بعثت پيشرفته لجستيكي به ميليون نفر گذشت و تجهيزا

چنان تقويت شده  عراققدرت آتش  ،نيروهاي خود در چند جبهه بهره بگيرد. در همين حالاز 
مواضع مورد نظر را به شدت در هم كوبيده و مقاومت نيروهاي مقابـل را از   توانست ميبود كه 

در شـلمچه و برخـي منـاطق     5فاو، جزاير مجنون، منطقه عمليـاتي كـربالي    به حمله بين ببرد.
نشان داد موازنه قدرت به شدت به نفع عراق تغيير يافتـه   ،جبهه شمال در طول سه ماه عملياتي
 است. 

اهـداف   تـأمين انـداز پيـروزي ايـران در جنـگ و      تغيير موازنه قدرت به نفع عراق چشم
زماني معنادار و قابل  به نفع عراق موازنه قدرتتغيير كرد. اين  ور را با دشواري روبهتر  وسيع

تغييـرات جـدي ايجـاد كـرد كـه      مداران ايـران   درك شد و در برداشت فرماندهان و سياست
در شـوراي امنيـت   دادن به جنگ  ها ضمن توافق در مورد پايان هاي بزرگ و ابرقدرت قدرت

 و اسـتفاده از  را در خريـد  رژيم عراقدست  ،قبول اي نسبتاً قابل سازمان ملل و ارائه قطعنامه
الملل  نقض قوانين و حقوق بينبه نسبت بازگذاشته و  و حتي غيرمتعارف هاي پيشرفته سالح

نـه تنهـا    ،. چنـين اوضـاعي  )1382(هاشمي رفسنجاني،  دادندواكنشي نشان ناز سوي صدام 
)، بلكه به امام سپاهوقت از بين برد (نك: نامه فرمانده كل   انداز پيروزي ايران را كامالً چشم

موجـب اشـغال    زمينـه والن جنگ به وجود آورد كه تعلل در اين ؤاين نگراني را در ميان مس
شده و جمهوري اسالمي را در معرض خطـرات  هاي ميهن اسالمي  دوباره بخشي از سرزمين

 بيشتر قرار دهد. 
به خوبي متوجه شده بودند كه قدرت آنها نـه برخاسـته    نيزداران عراق  حال زمام ،در همين

و اي  هاي منطقه ناشي از مناسبات جمهوري اسالمي ايران با قدرتهاي ملي، بلكه  مندي از توان
دانستند  ي خود نداشتند و به خوبي ميياب قدرت روند آنها اطميناني به ،ها بود. بنابراين ابرقدرت
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دوباره آنها به خاك ايران بار ديگر با واكنش گسترده كه افراط آنها در استفاده از قدرت و ورود 
ر پـي خواهـد داشـت كـه خواهـان      حـامي را د هاي  و نارضايتي قدرت شده واجهممردم ايران 

 يافتن اين جنگ بودند.  پايان

 

 و دفاع ملي تحميلي جنگ هاي پايان درسج. 
و ابعـاد گونـاگون   هاي پايان جنگ تحميلي براي جمهوري اسالمي ايران در سـطوح   درس

بخشـي از آنهـا اشـاره     بهتحميلي در اين قسمت با توجه به روند پايان جنگ . استطرح قابل 
 گيرد. نظر قرار شود تا در ترسيم راهبرد دفاع ملي مد مي

 

 عمل تخصصي ،جانبه نگرش همه. 1
 قدرت نظاميبه ملي دفاع نيروهاي مسلح در زمان جنگ خط مقدم دفاع ملي هستند، اما 

بودن به معناي  جانبه اي است. همه جانبه، بنيادي و ريشه دفاع ملي دفاعي همه .محدود نيست

گـذاري دقيـق دفـاعي     نـد. سياسـت  مؤثرهـا   ها و بخش اين است كه در دفاع ملي همه حوزه

). مقابله با Hwang, 2008در قدرت ملي است ( مؤثر هاي مؤلفهنيازمند شناخت درست همه 

كـه اقـدامي   هـاي آن در مرحلـه اول بـيش از آن    هزينه از كشور و ارزش تهديدات و دفاع كم

مند و پايدار  اجتماعي و فرهنگي است. نيروي نظامي قدرت ،نظامي باشد، سياسي، اقتصادي

آيـد كـه از نظـر سياسـي داراي ثبـات و كارآمـدي زيـاد، از نظـر          اي به وجود مي در جامعه

يافته و پويا و از نظر فرهنگي و اجتمـاعي داراي اجمـاع    عهاقتصادي و علمي و فناوري توس

كه با اسـتفاده از قـدرت نظـامي    آناز فكري و همبستگي گروهي عميق باشد. دفاع ملي قبل 

هاي  بخش اي شود. در هر جامعه مي تأمينگيري از ابعاد غيرنظامي قدرت  محقق شود، با بهره

جانبه  گذارند. بدون توسعه همه مي تأثيرگوناگون با يكديگر در ارتباط هستند و بر روي هم 

مان نيـاز كارآمـدي الزم را   هاي جامعه شكل كاريكاتوري به خود گرفته و در ز آنها پيشرفت

تكميلي ميان آنها موجـب تقويـت    ). پيوند ارگانيك و همGhosh, 2009: 36نخواهد داشت (
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بـراي  شـود.   مـي  هـا  حوزه ديگر مندي جامعه در كارآمدي آنها در حوزه خود و افزايش توان

و هـر كـدام از    الزم اسـت  قـدرت  هـاي  مؤلفـه و همه  حيات اجتماعي ابعادهمه  ،مليدفاع 

با بيشـترين بـازدهي موجـب توليـد و      كرده وكار ها در جاي خود به شكل تخصصي  بخش

هـاي   يـا ناهمـاهنگي ميـان بخـش    غفلت از هر كـدام از آنهـا    .دنشو ميبازتوليد قدرت ملي 

به همين صورت است تسـلط آنهـا بـر     .زند ميگوناگون جامعه به كليت و كاركرد آن لطمه 

شـده و بـه كارآمـدي و     آنهـا   هـاي تخصصـي   گـرفتن جنبـه   عمالً موجب ناديده كه يكديگر

صـان ويـژه خـود را    و متخصهـا   ويژگـي  ،ها هر كدام از بخش .درسان مي شان آسيب  بازدهي

 قدرت ملياز بازتوليد به كاركرد درست و مفيد آنها آسيب زده و گرفتن آنها  دارند كه ناديده

 پـردازد  امنيـت مـي   تأمينگيرند كه به  كليتي قرار مي قالباما همه آنها در  ،كند مي جلوگيري

 .)1386، و ديگران بوزاننك: (

كنـد   هـا كمـك مـي    جانبه به دفاع ملي و عملكرد تخصصي هر كـدام از بخـش   نگرش همه

  و تـداخل فعاليـت   گرايانـه  هـاي نظـامي   جمهوري اسالمي ايران بدون در پيش گرفتن سياسـت 

هاي الزم را براي تقويت قدرت و تـوان   زيرساخت ،يكديگربا هاي مهم حيات اجتماعي  بخش

انجامد  ها در زمان صلح به توليد ثروت ملي و رفاه همگاني مي . اين زيرساختملي فراهم آورد

گري،  خالف گزينه نظامي كه براساسي دارد: نخست اين تأثيرو در حوزه دفاع ملي دست كم دو 

هاي منطقه و رقابـت تسـليحاتي در    جانبه موجب بروز معماي امنيت و دشمني دولت دفاع همه

زنـد.   آسيب نمـي شود و به توسعه اقتصادي و تعميق روابط ايران با همسايگان خود  منطقه نمي

يـدات  قدرت نظامي ايران به صورت بالقوه تقويـت شـده و در صـورت بـروز تهد     ،كهدوم اين

 تـأمين مند علمي، صنعتي و اقتصادي تغيير فـاز داده و در خـدمت    هاي توان نظامي، زيرساخت

نياز كشور به تسليحات در داخـل توليـد    ،گيرند. در اين حالت نيازهاي نيروهاي مسلح قرار مي

هاي خارجي آن گونه كه در جنگ تحميلي آشكار شـد،   پذيري آن در برابر قدرت شده و آسيب

خـادار و موشـك    پوتين رزمندگان، سيم تأمينايران نه تنها براي  ،رود. در اين حالت مياز بين 

هـاي   ، بلكـه زيرسـاخت  )1382احمدي امويي، (نك:  به كشورهاي خارجي وابسته نخواهد بود

 عنصر مهم بازدارندگي است. ،قوي
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   المللي  اصالت قدرت ملي و ضرورت قدرت بين. 2
تفكيـك حـوزه داخلـي و    در آنها الملل كه  هاي جريان اصلي در روابط بين خالف نظريه بر
دو حــوزه و  يهــاي جديــد پيونــدها اصــل اساســي و مفهــومي اسـت، در نظريــه ، المللــي بـين 
شكل ا فرض آن آيد كه مباحث بعدي ب اي بنيادي به شمار مي گذاري آنها بر يكديگر گزارهتأثير
 تـأثير متقابالً بـر هـم    ،المللي سياست و تحوالت داخلي و بين ).23: 1390كوبالكووا، گيرد ( مي
گذاشتن بر عرصـه مقابـل دسـت    تأثيريا خارج براي  ها به اقدامات در داخل ند و دولتگذار مي
سياسـت خـارجي بـه     در داخـل اسـت و   پايه اصلي قدرت هر كشوري ،زنند. با وجود اين مي

هايي كه به عوامل و عناصر داخلـي قـدرت متكـي     د. دولتآي پشتوانه قدرت ملي به اجرا درمي
پذير بـوده و بـه مـرور قـدرت خـود را از       نيستند، در مقابل تهديدات خارجي به شدت آسيب

هـاي قـوي اقتصـادي،     ثبات سياسي، دولت كارآمد، اجماع نخبگان، زيرسـاخت  دهند. دست مي
ــگ و ارزش   ــاعي، فرهن ــتگي اجتم ــاوري، همبس ــي و فن ــ  علم ــاي پوي ــدرته ــرين و  ا و ق آف

ساز، عواملي هستند كه بايد در سطح ملي شكل گرفته و نهادينه شوند. ايـن عوامـل    مشروعيت
ها جزايـر دورافتـاده در دل    اما دولت ،كنند دادن به قدرت ملي ايفا مي بيشترين نقش را در شكل

بـط خـارجي   سياست و رواشود.  ها نيستند. قدرت كشورها در قياس با هم سنجيده مي اقيانوس
توانند منشاء تهديـد و   ميالمللي  يكي از منابع مهم قدرت ملي است. بازيگران بين ،شده حساب

هديدها و افزايش قـدرت ملـي   موجب كاهش تروابط خوب عامل قدرت براي كشورها باشند. 
 اي براي تحرك بيشتر ساير عناصر قدرت براي بازتوليـد قـدرت و ثـروت بيشـتر     شده و زمينه

يكـي از منـابع   المللـي   اي و بـين  هاي منطقه گيري اتحادها و ائتالف شكل ،همين حال. در است
گيـري   ضـمن جلـوگيري از قـدرت    ،هـا بـا تشـكيل آنهـا     آيد. دولت قديمي قدرت به شمار مي

 تـأمين قدرت ملي خود را افزايش داده و منافع ملي خود را از موضع قدرت  ،هاي رقيب دولت
هـا از تغييـرات، تحـوالت و مناسـبت قـدرتي سـاير        فلـت دولـت  . غ)1373كنند (هالستي،  مي

ممكـن   ،سـازد  بهـره مـي   المللي بي ضمن اينكه كشور را از منابع قدرت بين ،المللي بازيگران بين
 يتصوير ايجادتوجهي با  اگر اين بي .امنيت ملي شودموجب بروز تهديدات گسترده عليه است 

همراه باشد، اجماع جهـاني عليـه آن بـه    المللي   در جامعه بينخطرناك و تهديدگر از آن كشور 
 .خواهد شدهزينه  كم بسيار آنو اقدامات تخريبي عليه  شكل گرفته سرعت
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كمتر مورد توجه ايـران   ها به ويژه جامعه دولت المللي  عرصه بين ،در جنگ ايران و عراق
فرهنگ استراتژيك ايرانيان، ل به دليوالن جمهوري اسالمي ايران ؤمقامات و مسقرار گرفت. 

بـه   نسـبت  ،هـاي بـزرگ و حمايـت آنهـا از شـاه      مداخلـه قـدرت  ماهيت انقالب اسالمي و 
 بـه عنـوان   . نه شرقي و نه غربيددناعتماد بو كشورهاي خارجي و به ويژه شوراي امنيت بي

ايـن  نمـادي از   ،اصل بنيادي و الگوي راهنماي سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران    
از  هاي بزرگ بـود.  ها و قدرت و عاملي منفي در برقراري روابط گرم با ابرقدرت اعتمادي بي

شـرق و غـرب    و هاي بزرگ و كوچك قدرت براي جمهوري اسالمي تفاوتي بين ،اين منظر
هـا   تـا از آن طريـق بـه اسـتثمار ملـت      ها بود شوراي امنيت ابزاري در اختيار ابرقدرت نبود.

آمريكا دامن زد  وارت آمريكا در تهران به تشديد تنش در مناسبات ايران . تسخير سفبپردازند
هـاي بـزرگ و    گيري از اين فرصت كوشيد روابط خارجي خود را بـا قـدرت   و عراق با بهره

 يفشـارها  توانسـت  بـس در جنـگ   قبـول آتـش  و با ادعاي  كرده كشورهاي منطقه بازسازي
عيت بهتري براي خود در جامعه جهاني به دست و موق دادهايران افزايش  عليهديپلماتيك را 

هـاي پايـاني    اين روند با گسترش جنگ در خليج فارس تشديد شد و عمـالً در سـال   .آورد
زنه قدرت را و موا ورت يكطرفه به نفع عراق عمل كردالمللي قدرت به ص جنگ، عناصر بين

 . )1380و مختاري، 1383به سمت آن تغيير داد (يكتا، 
 

 مشتاقانهگيري آگاهانه و عمل  شناخت عالمانه، تصميم. 3
دفاع ملي نيازمند شناخت دقيق و عالمانه محيط راهبـردي، تعيـين درسـت اهـداف و منـافع،      

مرداني كه شـناخت درسـت و     براي رسيدن به آنهاست. دولت هاي مناسب و بهنگام انتخاب گزينه
منـافع و اهـداف كشـور     تأميندر دقيقي از تحوالت، مناسبات و بازيگران محيط راهبردي ندارند، 

 را به درستي شناسايي كرده و به مقابله با آنهـا بپردازنـد.  تهديدات توانند  روند و نمي راهه مي به بي
 اسـت. هزينـه و پربـازده    هـاي كـم   گزينـه  شرط اساسي انتخـاب  ،ديشناخت عالمانه محيط راهبر

دفـاع ملـي نيازمنـد     .گيري آگاهانه به شناخت عالمانه و استفاده از خرد جمعـي نيـاز دارد   تصميم
قدرت هر كشـوري   طرفه نيست.دفاع ملي بازي يك يع است.و سر دقيقتصميمات به موقع،  اتخاذ

دارد.  بازيگران معنا و مفهـوم ديگر شود. دفاع ملي در برابر  ها سنجيده مي قدرتديگر در قياس با 
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كه مبتني بر اهداف و منـافع هـر كشـوري اسـت، بـا بررسـي رونـدها،        تصميم آگاهانه، جدا از اين
ر زمان در اين تصميمات نقش اساسي دارد متغيشود.  راهبردها و اقدامات ديگر بازيگران اتخاذ مي

و تغييـرات   آيد. كساني كه زمان يروزي تصميمات به شمار ميكننده در شكست و پ و عنصر تعيين
گيري و اقـدام را از   هاي تصميم شدن پيش رفته و فرصت به سوي انجماد و شئيگيرند، را ناديده ب

بـه معنـاي اعتمـاد بـه      مشـتاقانه عمـل   ،باالخره .شوند ميگير  در مقابل ديگران غافل دست داده و
 و عالقـه  بـا تمـام وجـود    ها و اقدام ها ارزش اهداف، مردان و درستي شناخت و تصميمات دولت

كه در قالـب از خودگذشـتگي و   ست ها دهنده عشق به اهداف و ارزش نوع رفتار نشان ايناست. 
 شود. با تمام توان به آن عمل ميشده و  گر ايثار جلوه

. عـدم  نداشـت  هـا  مندي شده تناسبي با توان عييناهداف ت ،موارديدر  تحميلي،در جنگ 
 .بودمشاهده قابل راهبردي ها در سطوح گوناگون عملياتي و  مندي تناسب در اهداف و توان

دهـد   هـاي اول جنـگ نشـان مـي     شـده در سـال   تهيـه  هاي نظـامي  هاي عمليات طرحمطالعه 
در نظـر گرفتـه و اقـدام     كشـور بسـيار فراتـر از تـوان نظـامي     اهداف نظـامي را  فرماندهان 

. آمـد  مـي كه در طرح عمليـات   بودها كمتر از چيزي  عمليات برخي. دستاوردهاي كردند مي
ايران در شش مـاه اول جنـگ و چهـار عمليـات موفـق آن در      چهار عمليات ناموفق مطالعه 

در همه آنها اهداف عمليات بسيار فراتر از تواني بوده است كـه   دهد مينشان  ،شش ماه بعد
اشـغالي  هـاي   سـرزمين  از وسـيعي  آزادسازي بخش .ه استوجود داشته و به كار گرفته شد
ي هـا  در طرح ،حتي تصرف اهداف استراتژيك نظير بصره وايران و ورود به عراق و تهديد 

گذاري بيش از اينكـه   اين هدف. )24-34: 1381نيا،  (حميدي هاي مزبور وجود دارد عمليات
داران در ابتداي جنگ  زمام .گرفت صورت ميمداران  از سوي نظاميان باشد از سوي سياست

حمايـت   هـاي شـرق و غـرب از عـراق     همه قـدرت اين موضوع كه به رغم طرح  ،تحميلي
در پي سرنگوني رژيم صدام  ،را ناتوان فرض كرده و در طراحي استراتژيك دشمن كنند، مي

درست است كه بايد بين مقام تبليغ و مقـام  در عين حال، اين نكته نيز بودند. و فراتر از آن 
برخي از رهبـران كشـور    گفتاراين تمايز در  گيري تفاوت قايل شد و در دوره جنگ تصميم

اسـالمي  جمهـوري  توان محـدود  با توجه به سرنگوني صدام تالش براي  بود، امامحسوس 
دهنـده عـدم تـوازن ميـان      نشـان المللـي از عـراق    اي و بـين  حمايت گسترده منطقـه  و ايران
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هاي  در سالبه شدت افزايش يافت. در پايان جنگ  ناموزونيبود. اين  ها بايسته وها  هخواست
هـاي بـزرگ و بـه ويـژه دو ابرقـدرت در مـورد        كشـورهاي منطقـه و قـدرت    ،پاياني جنگ

 ؛جنگ به خليج فـارس گسـترش يافـت   ؛ ايران و عراق به توافق رسيدند دادن به جنگ پايان
 ها به سوي به سوي عراق و محدوديت ها جريان نفت در معرض خطر قرارگرفت و حمايت

اهـداف   تأمينو توان ايران براي  تغيير مسير داده جنگ به نفع عراقروند  .روانه شدندايران 
. )1381فـام،   (يزدان هاي تداوم جنگ نمود بيشتري يافتند و هزينه هدبيش از پيش محدود ش

بسـياري از   ،مدت بسيار كوتاهعراق موضع تهاجمي به خود گرفته و در  ،در چنين وضعيتي
هجوم به داخل خاك ايـران   اب . ارتش عراقشده را پس گرفت هاي تصرف مناطق و سرزمين

فرمانـده وقـت   . محسن رضايي كه در آغاز جنگ به آنجا نرسيده بود دست يافتبه مناطقي 
مواردي منوط كرد كه عمالً خـارج   تأميناي به امام انجام عمليات نظامي را به  در نامهسپاه، 

اقتصـادي   بـه لحـاظ   ).110: 1382(هاشمي رفسنجاني،  از توان جمهوري اسالمي ايران بود
. روغني زنجاني به عنوان مسوول سازمان برنامـه  بوده اداره جنگ بسيار سخت و دشوار شد

وزير با بيان اينكه تدارك جنگ ديگر در تـوان   اي به نخست در نامه ،1365بودجه در سال و 
يا جنگ را تمام كنيم و نظام را حفظ كنيم و يا اينكه جنگ را با اهـدافي  «ما نيست، نوشت: 

وپاشي نظام و قهرمانانه كناررفتن است؛ ولـي  ايم ادامه دهيم كه نتيجه آن، فر كه تعريف كرده
در چنين وضـعيتي بـود    ).169 :1382احمدي امويي، » (معلوم نيست كه قهرمانانه هم باشد

بسيار بيشتر از پـذيرش   هاي ادامه جنگ و هزينه تغيير يافتمقامات ايران  كه نگاه و نگرش
اهللا  آيـت مصـاحبه  پاسخ امام به نامه محسن رضـايي و  نك: ( شد قلمدادهاي پايان آن  هزينه

 .موسوي اردبيلي در مورد پايان جنگ)
براي راهبرد دفاعي اين است كه كشورها با بررسـي و   قابل استفادهنكته  در اين چارچوب،

 تـأمين تـر بـراي    هاي مناسب ها و گزينه راهبردي، اهداف و ارزش ارزيابي دقيق و علمي محيط
ز اينكه ا كنند. پيش گيري پرمخاطره و پرهزينه اجتناب مي از قرارگرفتن در دوراهي تصميم ،آنها

بايـد  ناخوشـايند باشـند،   داران ناگزير به اتخـاذ تصـميمات    اي برسد كه زمام روند امور به نقطه
هـاي   راه طراحـي و بـه اجـرا گذاشـته شـود.      رفت هاي برون و راه صورت گرفتهبرآورد دقيقي 

 بخشي از سياست و راهبرد كشور باشد.  بايستي ميدادن به هر روندي  پايان
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 ند زير طي شد تا جنگ خاتمه يافت:سه رو تحميلي عراق عليه ايراندر جنگ 
 تداوم جنگ          اميد به پيروزي              هزينه جنگ >ارزش هدف و دستاورد احتمالي  .1

 تداوم جنگ            (آينده نامعلوم) بست بن             هزينه تداوم جنگ= هزينه پايان جنگ  .2

 پايان جنگ            آينده بدتر            هزينه پذيرش پايان جنگ  >هزينه تداوم جنگ   .3
جمهوري اسالمي ايـران   دهد مينشان  هاي تجربي پايان جنگ ايران و عراق دادهبررسي 

در راهبرد دفاعي خود گزينه پايان جنگ را جدي نگرفته و بر اساس روند تحـوالت نـاگزير   
انفعـالي   يانتخاب ميان بد و بدتر است و عمالً سياسـت  ،به انتخاب آن شده است. گزينه سوم
لزوماً  ها و ارزش اهدافدفاع از شده از آن اجتناب كند.  است كه كشور بايد به شكل حساب

جنـگ،   هاسـت.  و از جمله بدترين گزينه ها جنگ يكي از اين گزينه شود؛ نمي تأمينبا جنگ 
ملي است كه با علم بـه   راهبرد دفاعسه مرحله مهم  ،دادن به جنگ پيروزي در جنگ و پايان

شكل دفاع ملي را به بهترين توان  مي آنگذار در تأثير هاي مؤلفهعوامل و ، ها فرايند، همه ابعاد
 .مديريت كرد

 

 جنگ بودنارزش  ضد ،دفاعمندي  ارزش. 4
تحـوالت ژرف  نظـر قرارگيـرد،    در مطالعه محيط راهبردي مـد بايد كه  ييها مؤلفهديگر از 
هاي جوامع بـه سـرعت    كنيم كه افكار و ارزش . ما در جهاني زندگي مياستو فرهنگي فكري 

شـمول   هاي جهان ارزشگذارند.  پذيرفته و بر هم اثر مي تأثيرتبادل است و از همديگر در حال 
گـذار  تأثيربه بازيگري مهم و  توجه به آنها توانند بي در حال ظهور و رشد هستند و جوامع نمي

تـدويني و  شـمول كـه در قواعـد     هاي جهـان  در جامعه جهاني تبديل شوند. يكي از اين ارزش
ارزش بـودن جنـگ اسـت.     مندي دفاع و ضد نمود يافته است، ارزش المللي جامعه بين تكويني

اهداف زير سوال بـرده   تأمينافزارهاي نظامي، ارزش جنگ را در  گري جنگ رشد فزاينده ويران
انساني تبديل كرده است كه  جنگ را به عنصري ضد ،و احترام به آنبر كرامت انساني  تأكيدو 

 حفـظ هـا   ها مبادله و حرمت انسـان  گيري محيطي شود كه در آن ارزش تواند موجب شكل نمي
 . )Farrell, 2005( شود مي
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گيري تصـويري كـه در    از شكلجمهوري اسالمي ايران  الزم است ،در چنين شرايط فكري
 ايران و عراق به رغـم اينكـه  دار جنگ و منازعه است به شدت اجتناب كند. در جنگ  آن طرف

در  هدف حمله نظامي عراق قرارگرفته و قربـاني تجـاوز آشـكار بـود،     جمهوري اسالمي ايران
(دكوئيار  ول تداوم جنگ اعالم شدؤبه عنوان مس ،به شوراي امنيتگزارش دبيركل سازمان ملل 

شكست در جنـگ و ناكـامي در رسـيدن بـه اهـداف مـورد نظـر،        از . دولت عراق بعد )1370
اي  المللي و منطقه گران بين ها و اقدامات كنش پاسخ مثبت به طرحخواستار پايان جنگ شد و با 

به مـرور جمهـوري اسـالمي     سعي كرد چهره مثبتي از خود در افكار عمومي جهان بروز دهد.
تداوم جنـگ  تمام مسووليت  ؛گرديدو جاي شاكي و متهم عوض  شدطلبي متهم  ايران به جنگ

هاي شـيميايي   ؛ استفاده از سالحآمدبه وجود دلي  همنوعي و با جنايات صدام  متوجه ايران شد
 . در چنـين وضـعيتي بـود كـه    اعتراضي برنيانگيخـت جنايت جنگي ارتكاب و شدناديده گرفته 
براي جمهوري اسالمي ايران پرمخـاطره و   با آنمقابله و  براي عراق كاهش يافت هزينه تجاوز

 درسي كه بايد آموخت و در تدوين سياست و راهبرد دفاعي از آن بهره گرفت. ،ديگرد پرهزينه 

 

 گيري نتيجه
جمهوري اسـالمي ايـران    دهد ميبررسي تجربه پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران نشان 

اين مقاله با بررسـي   ساله پايان داد. جنگ هشتبس را پذيرفت و به  آتش در وضعيت ناخواسته
 ناخوشـايند راهـي  بر سر نوعي دوقرارگرفتن  ازتوان  تجربه جنگ كوشيد نشان دهد چگونه مي

هاي تحقيق در چند سطح و حوزه قرار دارد. بخشي از  يافته. اجتناب كرد دادن به جنگ در پايان
پايـان   گيـري و اقـدام قـرار دارد.    تصـميم حـوزه  در  آنها نظري و نگرشي است و بخشي ديگر

نگرش پذير است كه دفاع ملي بر پايه  جنگ زماني امكان مندانه كم شرافت يا دست پيروزمندانه
. اجتناب از ورود بـه جنـگ شـرط اول اسـت و در صـورت      جانبه و عمل تخصصي باشد همه

مندانه و  اعي هوشهاست. راهبرد دف هزينه از آن مطلوب دولت كمخروج  ،درگيرشدن در جنگ
موقعيـت برتـر   ماهيـت فرهنگـي انقـالب اسـالمي،     الزمه دفاع از امنيت ملي است.  ،جانبه همه

ارزش بـودن   ضـد  مرزي و سرزميني عليه كشورهاي همسايه وژئوپلتيكي، عدم هرگونه ادعاي 



  91، پاييز 57فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره                                                          68

كنند كـه راهبـرد نظـامي جمهـوري      ايجاب مي ،مللديگر درك بودن دفاع در نزد  جنگ و قابل
ـ  بودن مـي  بودن نيست. دفاعي بودن به معني انفعالي كامالً دفاعي باشد. دفاعي اسالمي ايران  دتوان

و پربـازده اسـت.   هزينه  بسيار كم در قياس با راهبرد تهاجمي انتخابي آگاهانه و فعاالنه باشد كه
ها و ابعـاد حيـات اجتمـاعي بـراي      آگاهانه از همه حوزهگيري  جانبه به دفاع و بهره نگرش همه

شور به همـراه عمـل تخصصـي در هـر كـدام از      مقابله با تهديدات احتمالي عليه امنيت ملي ك
ريزي دفـاع   شرط اول پي ،و اجتماعي و فرهنگي هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري بخش

نسـبت درسـت و    باشـد كـه بتوانـد    توانـد قدرتمنـد   زماني مي دفاعيملي فعاالنه است. بخش 
ارتبـاط نـه از جـنس     ،در آن وبرقـرار كنـد   يرنظامي هاي غ بخش و معناداري بين بخش نظامي

هـاي غيرنظـامي و    ، بلكـه تـالش تخصصـي بخـش    ارتبـاطي آنهـا   تسلط يكي بر ديگري يا بـي 
اي باشد كه  غيرنظامي به گونه باشد. بخشهاي آن  ها و يافته مندي گيري حوزه دفاع از توان بهره

نيازهـاي بخـش دفـاعي را در    موجب افزايش قدرت ملي شود و در زمان جنگ  صلح در زمان
 حد مطلوب تهيه نمايد.

اصلي در راهبرد دفاعي بايد  تأكيد. قدرت ملي هر كشوري در داخل مرزهاي ملي قرار دارد
المللي به قدرت ملي آسيب زده  صه بينبر قدرت داخلي در تمام ابعاد آن باشد، اما غفلت از عر

گيـري از   قـدرت و بهـره   المللي دهد. شناخت منابع داخلي و بين توان دفاعي آن را كاهش ميو 
است كـه در آن منـابع    ييكي ديگر از شرايط دفاع ملي موفق است. محيط راهبردي فضاي ،آنها

ها با تصويرسازي منفي از رقبا قدرت آنها را كـاهش داده   دولت گيرد. مي قدرت و تهديد شكل
ـ  معنا مـي را ها  ها و دشمني دوستي ،هاي هويت و قدرت بلوك دادن به با شكلو  د. شـناخت  كنن

عمـل   ،هـاي مناسـب و بـه موقـع و در نهايـت      گيري آگاهانه در انتخاب گزينه عالمانه، تصميم
 و به كار بست.  ت، درس ديگري است كه بايد آموخمشتاقانه
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