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تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی
فریده باوریان*1؛ فاطمه سهرابزاده
تاریخ دریافت6900/60/60 :
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تاریخ پذیرش6901/61/60 :

چکیده :جنگ تحمیلی با ويژگیهای منحصربهفرد خود بهصورت گستررد ای از
شهريور  ،9531کشور ايران را تحتتأثیر قترار داد در ايتن راسترا ،مااع تة اب تاد
مخرلف آن ،بهويژ مااع ة عملكرد و شیو های رفراری مديريت جنتگ و دفتاا از
کشور طی اين دوران از اهمیت بااليی برخوردار است؛ زيرا در اين جنتگ ممومتة
موفقی از مديريت به سبک جديد (متديريت امقالبتی) ارائته گرديتد کته ااصت
جهانبینی اعهی امام خمینیرامتاهللعلیه و خالقیتت فرمامتدهان و متديران عرصتههتای
مخرلف دفاا مقدس بود که در شرايط کنتومی هت متیتوامتد راهنمتا و اعوتويی
اصوعی برای دفاا از کشور باشد باتوجه به اين امتر ،ژتژوهح اا تر بتا روشتی
توصیفی -تحلیلی و با اسرناد به منابع اسنادی ،اينررمرتی و کرابخامتهای بته واکتاوی
دو رويكرد اصلی ااک بر محوة دفاا و مديريت جنگ ژرداخره است يافرتههتای
ژتتژوهح مشتتان متیدهتتد کتته میروهتتای استتالمگتترای مكربتی بتته رهبتتری امتتام
خمینیرامتاهللعلیته مر هد به شیوة امقالبی جنگ و دفاا همهجامبه بودمد جناای که بتا
ارائة مديريری مبرنی بر اصول دينی و متههبی ،ايتن رختداد را بته فرصتری بترای
بازتوعید و تثبیت جمهوری اسالمی تبدي ممود در مقابت  ،میروهتای ملتیگترا و
ملی -مههبی با مديريت بنیصدر به مبرد کالستیک اعرقتاد داشترند؛ امتا موق یتت
اكومت موژای ايران ،توامايی بهکارگیری آن را مداشت سرامجام ه ماموفقبتودن
چند عملیات جنوی و عزل بنیصدر از فرمامدهی ک قتوا و رياستت جمهتوری،
خط باالمی بر آن کشید و درمهايت ،رومد دفاا امقالبتی و همتهجامبته بتر جنتگ
ااک گرديد
واژگان اصلی :امام خمینیرامتاهللعلیه ،جنگ تحمیلی ،دفاا ،بنیصدر ،مبرد کالسیک

 *9دکررای تاريخ امقالب اسالمی ،مويسندة مسئول ()fbavaryan@gmail.com
 2دکررای تاريخ ايران دور اسالمی
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امقالب اسالمی ايران ،مقاة عافی در تاريخ ايران ،اسالم و جهان بهشمار میرود که ازيکستو،
م ادعههای سیاسی اسركبار را بره زد و ازسویديور ،يكی از مقردرترين رژي هتای وابستره بته
قدرتهای بزرگ را ريشهکن ممود (عمید زمجامی )93 :9539 ،ازاينرو ،ژت

از ژیتروزی امقتالب،

سردمداران اسركبار از را های گوماگون ،س ی در مابودی آن ممودمد که يكتی از ايتن رو هتا،
تحمی جنگ هشتساعه علیه ايران از سوی رژي ب ث عراق بود جنوی که بهشتدت ،ايتران را
دستخو

تغییر ممود؛ زيرا تجاوز رژي ب ث عراق در شرايای اتفاق افراد کته ايتران از مظتر

مظامی ،سیاسی -امنیری و اقرصادی در و یری مابسامان و از مظر بیناعمللتی در شترايط مستبرا
منزوی بهسرمیبرد در مقاب  ،رژي ب ث در آسرامة جنگ ،دارای ثبات سیاسی ،ساخرار يكپارچه
و قدرت مرمرکز و اسربدادی بود و از بابت تهديد ختارجی مورامتی مداشتت؛ امتا بتا ژیتروزی
امقالب اسالمی ،ب ثیها با توجه به ماهیت اكومت خود و وجود جم یت قابت توجته شتی یان
در عراق و ااساس ماامنی در میان آمان بهخاطر اعووژهيری از امقالب ايران ،وجود يک همساية
امقالبی شی ه در مرزهای شرقی خود را يک تهديد برای موجوديت خود قلمتداد ممودمتد و در
ژی سخنان صدام اسین امله به مرزهای ايران را آغتاز ممودمتد

()Davis, 2005: 190-191

صتدام

اسین در فروردين  ،9531طی املهای شديد به مقامات جمهوری اسالمی ،گفره بتود« :عتراق
آماد است با زور ،تمام اخرالفات خود را با ايران ا کند» او در اجتالس  22شتهريور 9531
مجل

ملی عراق ه اعالم ممود بود که ايران ،قرارداد اعجزاير را مقض ممود و عتراق ديوتر

اين م اهد را م ربر ممی دامد سپ  ،با ژار ممودن قرارداد ،آن را يک طرفته زيتر ژتا گهاشتت و
آغاز تجاوز رژي ب ثی را اعالم ممود (روزنامة رستاعت ،9511/7/5 ،شتمارة  )97 :7521بتاوجودیکته
ايران بی درمگ اين اقدام را محكوم ممود ،عراقی ها در  59شهريور ،امالت خود را آغازکردمد؛
اما برخالف تصور آنها ،با دفاا همهجامبة ايران ،جنگ ،هشت سال بهطول امجامید و درمهايت،
با آسیبهای فراوان و قبول قا نامة  313شورای امنیت سازمان مل مرحد و ژهير

آتحبت

از سوی دو طرف در مرداد  9527خاتمه يافتت ايتن جنتگ بتهعنتوان يكتی از طتوالمیتترين
جنگهای قرن بیسر میالدی در اب اد مخرلف میازمند شناخت است چنامكه در اهمیت مااع ته
و بررسی اين دوران ،همین ب

که امامخامنهایمدظلهاع اعی آن را گنجینة عظیمی دامسترهامتد کته تتا

مدتهای طوالمی ،ملتت ايتران متیتوامنتد از آن استرفاد مماينتد؛ آن را استرخرا  ،مصترف و
سرمايهگهاری ممايند (باقریکنی و آذر )11 :9511 ،دراين راسرا ،يكی از مه ترينِ اب اد ،شتناخت و
بررسی اعووها و رويكردهای مديريری ااک بر محوة دفاا و مديريت جنتگ تحمیلتی بتهمثابتة
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يک اعووی دفاعی در دفاا مقدس است که مقاعة اا ر با طتر ايتن ست ال کته «دو رويكترد
اصلی مديريری دفاا از کشور در جنگ تحمیلی چه بود؟» ،بهدمبال شناخت راهبرد اتخاذشتد و
با مديريت بنیصدر و میروهای اسالمگرای مكربی به رهبتری امتام خمینتیرامتتاهللعلیته بتهعنتوان
متتديران بحتتران جنتتگ در قبتتال ايتتن بحتتران استتت همینتتین ،تشتتريد داليت موفقیتتت امتتام
خمینیرامتاهللعلیته ،عتدمموفقیتت بنتیصتدر در متديريت بحتران جنتگ و میتز مشتخ

ممتودن

دسراوردهای رهبری هر کدام ،در مديريت اين بحران از ديور اهداف اين ژژوهح است
مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش

دربارة محوة دفاا و مديريت جنگ تحمیلی ژژوهحهايی صورت گرفره است که در اين میان،
بخشی از آنها به تبیین مظريات و آرای امام خمینی

رامتاهللعلیه

در مورد مديريت جنگ و بخشی

ديور تجربیات دفاا مقدس در اوز های مخرلف فرمامدهی و مديريت را بررسی ممود امد
ژژوهحهايی میز به تبیین سبکهای مخرلف مديريت و فرمامدهی و ارائة اعوو در اين اوز

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

شیوة مديريت دو طیف فكری -سیاسی برجسرة آن دور ي نی میروهای ملتی و ملتی -متههبی

ژرداخرهامد که اغلب اين ژژوهحها ه بهعحاظ محروا و ه بهعحاظ روشی با مقاعة مهکور
دارای وجو اشرراک هسرند و میتوامند دراين ژژوهح مورد اسرناد قرارگیرمد؛ اما در اوزة
ژژوهح اا ر تاکنون ،تحقیق مسرق  ،جامع و روشنی ارائه مورديد است اين ژژوهح ،س ی
دارد تا بهصورت واقعبینامه ،تحلیلی ،جامع و علمی به بررسی زوايای مخرلف دو رويكرد
برجسرة رهبری م ثر امام خمینی

رامتاهللعلیه

از يکسو و میروهای ملیگرا و ملی -مههبی به

مديريت بنیصدر از سوی ديور بپردازد و مقاة اصلی موآوری و وجه تمايز آن با ژژوهحهای
ديور در همین امر است برخی از مه ترين تحقیقاتی که میتوان از آنها بهعنوان ژیشینة
تحقیق مام برد ،عبارتامد از:
فرزاد ژورس ید ( )9519در مقاعة «امام خمینی

رامتاهللعلیه

و مديريت مرم دفاا مقدس؛ مااع ة

موردی جنگ تحمیلی» ،به مقوعة وجو مرم مديريت دفاا ملی توسط امام خمینی
جنگ ژرداخره است و درمهايت ،ژ

رامتاهللعلیه

طی

از بررسی اب اد اين مو وا به اين مریجه رسید است که

ايشان جنگ تحمیلی را به شیو ای مرم و از طريق روايتگری (کنح کالمی) رهبری ممود و با
ارائة روايری م نوی -مههبی از جنگ تحمیلی ،اين رخداد را به ابزار و فرصری برای بازتوعید و
تثبیت جمهوری اسالمی ،به عنوان مظام برآمد از امقالب تبدي ممودمد
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جمشید محمدی و ژرويز اادی ( )9512در مقاعة «مديريت بحران امام خمینی
دوران جنگ تحمیلی» به مقح اساسی رهبری امام خمینی

رامتاهللعلیه

رامتاهللعلیه

در

بهعنوان مدير بحرانهای

بین اعمللی در مواجهه با جنگ تحمیلی ژرداخره است و درمهايت ،به اين مریجه رسید است که
ايشان ،هموار با عم به ادای تكلیف اعهی ،توجه به ت هدات و موازين بیناعمللی ،ااررام به
يکسلسله وظايف شرعی و ارز محور و اتخاذ تدابیر راهبردی ،جنگ تحمیلی را
بهمحومالوب ادار ممود است
ابواعقاس مردمی ( )9572در مقاعة «مقدمهای بر مبامی مديريت میروی امسامی در دفاا
مقدس» با اسرفاد از رو

تحلی محروا ،به بررسی مبامی مديريت میروی امسامی ،ويژگیها و

اوصاف رزمندگان از ديدگا امام خمینی

رامتاهللعلیه

ژرداخره است وی ،اين ويژگیها را در سه

محور اعرقادی -ايمامی ،جسمی -روای و امویزشی دسرهبندی ممود و با اوصاف ياران ژیامبر
اسالمصلیاهللعلیهوآعه بهويژ در غزو بدر ،تابیق داد است
سیدعلی تا

( )9573در مقاعهای با عنوان «اعووهای مديريری و مديريت در دفاا مقتدس»

به بررسی اعووی مديريت و فرمامدهی در سپا و تحوالت اين اعوو طی دفاا مقتدس و میتزان
تاابق يا تغاير اين اعوو با اعووی کالسیک مظامی ژرداخره است و به اين مریجه رسید است کته
موفقیت مديريت در جبهه ،محصول عناصری همیون ايجتاد تصتور غیترقابت شكستتبتودن،
اضور مسلی از جوامان م رقد ،رهبری ژیامبرگومة امام خمینیرامتاهللعلیته ،امویزة خدايیبودن کار
و مفهوم تكلیف ،اوعويتدادن به اصول و ارز های بنیادی و غیر است
چارچوب نظری و تعریف مفاهیم

تهاج رژي ب ث عراق به ايران ،درواقع ،تهاج به يک امقالب بود بهعبارتديور ،ايران ،بهای
امقالب خود را ژرداخت؛ زيرا را ا هايی که فراروی خود داشت ،امكان ممام ت و
بازدارمدگی از وقوا جنگ را از میان برد بود دراين زمان ،ايران از خار و از جامب اسركبار
جهامی بهويژ آمريكا ،تحت فشار شديدی قرار داشت و در داخ کشور میز ،جنا های وابسره
به غرب و شرق با ايجاد هیاهوی تبلیغاتی و ايجاد درگیریهای مظامی ،درصدد تفرقهافكنی
بودمد میروهای مظامی کشور ،هنوز مراا بازسازی و سامامدهی را بهطور کام ژشت سر
منهاد و هیچگومه آمادگی ،برای مقابله با تهاج سراسری دشمن مداشرند
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(روزمامة رساعت،

،9511/7/5

 )97 :7521ازسويی ،اضور میروهای ملیگرا و ملی -مههبی با مديريت ابواعحسن

بنیصدر در رأس هرم قدرت که بهعحاظ بینح و عدم درک ماهیت و مبامی امقالب ،قادر به
سیاسی -بیناعمللی اعرقاد داشرند و میخواسرند با کمک تسلیحاتی و ماعی قدرتهای خارجی
که ائرالفی گسررد علیه ايران به را امداخره بودمد ،در مقاب عراق ايسرادگی کنند؛ درااعیکه
اين عقید بهم نای ژهير

شرايط آتحب

و صلد و درمریجه واگهاری بخحهايی از خاک

ايران به دشمن بود که عمال ،قاب اجرا مبود (قلیمژاد)9519 ،؛ اما در جنا مقاب  ،میروهای
امقالبی اسالمگرا (مكربی) به رهبری امام خمینیرامتاهللعلیه قرارداشرند که م رقد بودمد ،جمهوری
اسالمی بايد با اتكا به توان داخلی و تكیه بر میروی عظی مردمی در مقاب رژي ب ث عراق و
ائرالف بیناعمللی

د ايرامی مقاومت کند عقید ای که مردم ايران براساس آن و هويت

جديدی که با امقالب اسالمی کسب ممود بودمد ،تهاج رژي ب ث عراق را در چارچوب
سیاستهای آمريكا و با هدف برامدازی مظام امقالب اسالمی ااک بر ايران تفسیر و به دفاا

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

ا م ضالت مبودمد ،که بر دامنة مشكالت افزود بود؛ زيرا ،آمان به روابط ژنهامی مرقاب

همهجامبه در برابر مرجاوزين ژرداخرند (باشوا خبرمواران جوان )9512 ،اين اخرالف سلیقه به
شك بارز در اتخاذ رويكردهای مديريری برای دفاا از کشور میان دو طیف ممايان شد و تنها،
عزل بنیصدر در خرداد  9521بود که سبب فروکحکردن اخرالفات و تمرکز در تصمی گیری
برای مديريت جنگ و در مهايت ،آغاز ژیروزیهای ايران گرديد جنوی که از ديدگا عرفامی و
م نوی امام خمینیرامتاهللعلیه ،يک «امرحان اعهی» قلمداد شد که منافع آن برای ايجاد امسجام بین
همه قشرها و رو ت اون در میان ملت ،بیشرر از ررهايح بود

(امام خمینیرامتاهللعلیه ،9573 ،جلد

 393 :93و جلد  )99 :29ايشان که از اهداف دشمن در رويارويی با امقالب اسالمی شناخت
عمیقی داشرند ،در روزهای آغازين جنگ ،علت تهاج اكومت ب ثی را در چند مو وا مه ،
تبیین ممودمد -9 :ترس ب ثیها از اكومت اسالمی و اتحاد اسالمی در ايران (همان ،جلد ،)3 :93
 -2جلوگیری از صدور امقالب اسالمی (همان ،جلد  -5 ،)959 :93دشمنی و جنگ افروزی
قدرت های بزرگ که سلاه و قدرتشان با همت ملت ايران و قوای مسلد آن قاع گرديد بود
(همان ،جلد  -1 ،)227 :95تبامی رژي غاصب صهیومیسری و آمريكا با ازب ب ث برای تحمی
جنگ علیه مظام جمهوری اسالمی ايران (همان ،جلد  )253 :93و  -3توس هطلبی رژي ب ث عراق

411



فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

که مقشة رهبری خود بر اعراب ،مناقه و ژامدارمی خلیج فارس را ت قیب میکرد

(همان ،جلد :97

)521

دراين چارچوب ،میتوان امویز ها ،اهداف ،تصمی ها و رفرارهای مديريری اتخاذشد از طرف
جمهوری اسالمی را براساس مناق و مفهوم «دفاا» تحلی ممود جمهوری اسالمی با اتخاذ
سیاست تداف ی برای افظ و تأمین امنیت ملی و افزايح قدرت مسبیا
مديريری مرفاوت ،در شرايط هر و مر در فضای بیناعمل تال

در قاعب رويكردهای
ممود است سیاسری که

همة تصمی ها ،کنحها و رفرارهای آن را میتوان براسب م عفههای موازمهسازی و ايجاد
امنیت ملی تحلی ممود طبق اين چارچوب ،ايران ،زمامی در خار از مرزهای ملی اضور ژیدا
کرد و به اتخاذ رويكردهای مناسب برای ايجاد امنیت و دفاا از کشور ژرداخره که ااساس
ماامنی ممود است در ذي به مه ترين مفاهی اصلی اين ژژوهح ژرداخره میشود
 .1دفاع

اين واژ در عغت بهم نای دورکردن با اسرفاد از زور و قدرت و در برابر تهاج دشمن به
کشور ،ماموس ،مال و جان واجب است در تشريع قامون دفاا ،تنها مسئلة خود ،مار میست؛
بلكه ،ديوران و جام ه میز مار هسرند ازاينروست که قرآن ،ارتباط تنواتنوی برای جام ه و
فرد میيابد و مسئلة دفع ظل برای دفاا از ديوران و مظلومان فردی و اجرماعی جام ه،
بهعنوان امری واجب ،مار میگردد (سلاامی )23 :9512 ،در مو وا «امديشة دفاعیساز» ،دفع
دشمن و بازدارمدگی م ثر ،يک قاعدة مبنايی است که اقدامات دفاعی را هدايت میکند؛
بنابراين ،فايد و دسراورد عمدة ت یین اصول در مقوعة دفاعی ،ايجاد شاعود ای است که بروان با
اتكای به آن ،ساخرارهای مسرحك دفاعی و بازدارمد را ايجاد ممود

(واثق و اسینی-13 :9511 ،

)11؛ اما بايد اشار ممود که مفهوم دفاا فراتر از سرشت و روابط مظامی است که هسرة اصلی و
سخت آن را تشكی داد و به همة جنبههای مخرلف زمدگی اجرماعی در اب اد ملی و فراملی
قاب تسرّی است؛ از اينرو ،مفهوم دفاا ،بهعحاظ تاريخی و ديرينهشناخری ،مقدمة تكوين
مفهوم «امنیت» بهشمار میآيد و ژیوسروی مفهومی تنواتنوی با آن دارد بههمین دعی است که
امروز  ،اسناد دفاعی کشورها ،عمدتا ،در چارچوب يا با عنوان سند يا راهبرد دفاا و امنیت ملی
منرشر میگردمد

411

(ژورس ید)1-95 :9519 ،

 .2جریان ملیگرایی

1

ملیگرايی با م نای عغوی وطنژرسری و اسرقاللطلبی در اصاال علوم سیاسی ،آموز ای است
است مااع ة تاريخ م اصر غرب ،مشان میدهد که رومد شك گیری ملیگرايی ،همزمان با افول
م نويت ،دين و اخالق بود است اين ايد در زمان قاجاريه به ايران را يافت و با امواا
تفكرات و مظامهای غربی و شرقی مامند «عیبراعیس » 2و «سوسیاعیس » 5دره آمیخره شد ژ

از

امقالب مشروطه ،جريان فكری ملیگرايی به يک میروی سیاسی میرومند و همزمان با
رویکارآمدن اكومت ژهلوی ،به ايدئوعوژی مظام اكومری ايران تبدي گرديد ملیگرايی در
ايران ،در مراالی از ف اعیت خود که بیشرر خصلت د اسر ماری و د اسربدادی داشت ،از
امايت میروهای مههبی برخوردار شد و اری ،رهبران دينی برای تحقق اهداف دينی از
کارکردهای مثبت آن امايت میممودمد؛ مامند آمیه در جنبح تنباکو ،امقالب مشروطه و
مهضت ملیشدن صن ت مفت اتفاق افراد؛ اما مااع ة تاريخ تحوالت م اصر ايران مشان میدهد
که هموار وجو منفی اين ايد بر وجو مثبت آن برتری داشره است

(ملکزاد )77-31 :9533 ،

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

که ملت را مو وا اصلی وفاداری افراد میدامد و بر مبنای جدايی دين از سیاست اسروار

 .3جبهة ملی

مماد اصلی جريان ملیگرايی در ايران است که در ژی اعرراض به تقلب آرا در امرخابات مجل
شامزده شورای ملی در سال  9523هجری شمسی با تحصن در دربار شك

گرفت و

بهتدريج ،با ژیوسرن اازاب و جريانهای سیاسی مخرلف ،تحت رهبری دکرر محمد مصدق به
عرصة مبارزات سیاسی گام مهاد و در جنبح ملیشدن صن ت مفت مقحآفرين شد جبهة ملی
بهطور مشخ

 ،در چهار مقاع تاريخی؛ جبهة ملی اول ( ،)9523جبهة ملی دوم (،)9551

جبهة ملی سوم ( )9511و سرامجام جبهة ملی چهارم ( ،)9532آشكارا به ف اعیت ژرداخت؛ اما
واق یت اين بود که اين جبهه ژ

از سقوط دوعت دکرر مصدق تا آغاز فضای باز سیاسی

 9532به امزوا گرايید بود و بهدمبال ايجاد فضای باز سیاسی اخیر بود که شرايط مساعدی برای
ف اعیت آن ژديد آمد که مقاة عاف آن مالقات دکرر سنجابی با امامرامتاهللعلیه در ژاري

و صدور

اعالمیة سه ماد ای بود با اين ارکت ،آمان آشكارا به همراهی با امقالب اسالمی ژرداخرند ژ

1. Nationalism
2. Liberalism
3. Socialism
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از امقالب میز در سِمتهای اجرايی مظام جمهوری اسالمی ف اعیت ممودمد؛ اما امدکی ب د ،در
ژی مخاعفت با اليحة قصاص از سوی امام خمینیرامتاهللعلیه تكفیر شدمد و بهدمبال آن ،از صحنه
سیاسی جام ه طرد و اهف گرديدمد

(باوريان)9 :9533 ،

 .4جریان ملی -مذهبی یا لیبرال اسالمی

اين جريان دارای صبغهای روشنفكرامه است که از اواخر دوران اكومت ر اشا با
دغدغههای ويژة دينی ژا به عرصة اجرماعی -سیاسی مهاد اين طیف که بهعحاظ تاريخی ،ريشه
در جنبح اایای فكر دينی در اواخر سدة  95هجری قمری داشرند ،عمیقا ،با غرب دارای
ژیومد بودمد؛ بنابراين ،با رهبری فكری مهندس مهدی بازرگان بهطورعام ژهيرای ارز های
تمدن مدرن شدمد و درصدد برآمدمد تا با تلفیق مور

اسالمی با امديشههای مدرن «عیبراعیس »

و «ماسیوماعیس » و «عل گرايی ،»9واساة امرقال اين مفاهی به درون دين گردمد آمان ،م رقد
بودمد که دين سنری و مروعیان آن ،ممیتوامند ژويايی دين و هماهنوی آن با دمیای جديد را به
مردم م رفی کنند؛ بنابراين ،مروعیان مدرن دين ،بايد با کنارزدن سنتها و خرافهها از دين و
خار کردن آن از دست رواامیت سنری ،را خالقیت و ژیشرفت را در جام ه بازکنند

(باوريان،

)55-15 :9513؛ اما درخصوص اصاال ملی -مههبی ،بايد گفت که اين اصاال  ،مربوط به
دهة هفراد است و اوعینبار اسن يوسفی اشكوری از اعضای شاخ

اين جريان در

روزمامههای جام ه ،توس و عصر آزادگان ،آن را بهکار برد کسامی که اين اصاال را و ع
کردمد ،درصدد بودمد ،و ع و مسبت اين جريان را با دو جريان ملی و مههبی برای جلوگیری
از مفی يا طردشدن ازسوی قاطبة مردم و مشان دادن مشارکت جريان ملی -مههبی در تكوين و
ژیروزی امقالب اسالمی مشخ

کنند در اين دهه ،اگرچه ،آمان از بیان صريد خود در مورد

جدايی دين از سیاست خودداری میکردمد؛ اما واژ ها و اصاالااتی چون «عرفیشدن دين» را
مار ممودمد مبااثی که مسخه ت دي شدة آرا و مظريات فالسفه غربی بود و در عهد رمسام
و برای تقید و تحديد مقح کلیسا و کشیشان در امر سیاست مار شد

(خزايی 32-35 :9533 ،و

)31

1. Scientism

414

 .5نهضت آزادی

اوعین ف اعیت سیاسی سازمانيافره از سوی میروهای ملی -مههبی به رهبری مهندس بازرگان و
تاريخ ايران دامست سران مهضت ،در عین تأثیرژهيری از رواامیت و ارتباط با ايشان ،امديشة
دينی خود را مه از مرج یت ،بلكه ،از دامح دينی خود برگرفرند فاصلهگرفرن از دينشناسی
اوزوی و تكیه بر عل گرايی در تبیین دين و موکردن آن ،دو ويژگی بارز مهضت آزادی
محسوب میشد (دارابی )35-31 :9511 ،طی سالهای  9511تا  ،9512ويژگیهای خاص اين
جم یت همیون ماهیت مههبی ،روابط مسبرا مزديک و ه گرايی با رواامیون و وجو مشررک
با جبهة ملی ،به آمان اين امكان را داد تا مقح ژ ارتباطی بین میروهای دارای فرهنگ سیاسی-
مههبی و غیرمههبی را ايفا ممايند سران اين مهضت در آسرامة ژیروزی امقالب اسالمی در
هموامی با جريان امقالبی به ايفای مقح ژرداخرند و در تشكی دوعت موقت مقشی اساسی بر
عهد گرفرند؛ اما ژ

از آن ،در تحوالت دوران گهار و طی سالهای ب د ،ازآمجاکه وجود

اكومت اسالمی را برممیتافرند ،در تقاب با جمهوری اسالمی به ايفای مقح ژرداخرند

(باوريان،

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

دکرر سحابی درسال  9511بود که بايد آن را مخسرین ازب «دينی -سیاسی -روشنفكری» در

)73-32 :9532
 .6جناح اسالمگرا (مکتبی)

«اسالم سیاسی فقاهری يا مكربی» موسوم به «جريان خط امام

رامتاهللعلیه

» که به سه شاخة کالمی-

فقهی ،فقه سنری و فقه ژويا تقسی میشود ،مبرنی بر امديشههای امام خمینیرامتاهللعلیه است و بر
واليت فقیه ،فقه و رواامیت ،بهعنوان مفسران اصلی شري ت تأکید دارد اين جريان ،ژ

از

امقالب اسالمی با ژشروامة امام خمینیرامتاهللعلیه و رواامیت ،بهعنوان قدرتمندترين گفرمان مار
گرديد و بهتدريج ،مشامهها و مفاهی خود را در يک مناظرة سخت گفرمامی و در رويارويی با
گفرمانهای ديور تثبیت ممود (اسینیزاد  275 :9532 ،و  )223هدف اين جريان ،بازسازی جام ة
ايرامی براساس ااكام فقهی اسالم بود و هرگومه تقلید از غرب را مكوهح میممود

(کرباسیی،

 )971 :9531اين جريان ،طی سالهای مبارز علیه اكومت ژهلوی ،عالو بر شخصیت امام
خمینی

رامتاهللعلیه

و ف اعیتهای ايشان ،از مفوذ اجرماعی و ابزارهای قدرت بیشرری چون

دسررسی به شبكة بزرگ رواامیت ،برخورداری از اسرقالل ماعی و کامونهای تجمع سنری ،مث
مساجد و اسینیهها ،امكانهای بسیاری در جهب و سازمامدهی تود های مردم مسبت به رقیبان
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خود ،برخوردار بود ازب جمهوری اسالمی ،جام ة مدرسین اوزة علمیة ق  ،جام ة
رواامیت مبارز تهران ،سازمان مجاهدين امقالب اسالمی ايران ،جم یت م تلفة اسالمی ،ازب
تواید و ازباهلل ،از تشك های م روف و طرفدار اين جريان بودمد

(اسینیزاد  273 :9532 ،و

)231
رویکردهای برجستة مدیریتی برای دفاع از ایران نسبت به تهاجم رژیم بعث عراق

-6

رویکرد جناح ملی و ملی -مذهبی به رهبری بنیصدر

با آغاز جنگ تحمیلی ،صحنة جديدی برای رقابت و برخورد میروهای مخاعف در داخ
کشور فراه گرديد و به اخرالفات قبلی ،محوة ادارة جنگ میز ا افه شد؛ زيرا بنیصدر در
مقام فرمامدهی ک قوا ،در مخاعفت با ورود رواامیون به مسئلة جنگ ،برخالف آنها و
میروهای موسوم به مكربی ،بیشرر به جنگ کالسیک و اسرفاد از میروهای ارتح اصرار
میورزيد و س ی میممود با تكیة بیحازاد به امر تخص

 ،منويات خود را ژیح ببرد

(محمدی 911 :9577 ،و  )933در اين راسرا ،شايد بروان جنجالبرامویزترين عملكرد بنیصدر
که میروهای امقالبی را به خش آورد ،مديريت وی در جايوا فرمامدهی ک قوا دامست در
اين زمان ،وی با سوء مديريت خود ،موجب گرديد تا بخشی از کشور به اشغال مرجاوزين
درآيد و خسارات جبرانماژهير جامی و ماعی بر کشور وارد گردد؛ زيرا ،مواق

دفاعی

ايران ،در زمامیکه بنیصدر فرمامدهی ک قوا را برعهد داشت ،مقح زيادی در سهوعت
ورود ارتح رژي ب ث عراق به خاک ايران و اشغال شهرها داشت

(دروديان)21 :9572 ،

زمامیکه ايران ،مورد تهاج رژي ب ث با امايت ائرالف بیناعمللی به رهبری آمريكا قرار
گرفت ،بنیصدر و جنا ملیگرای طرفدار وی ،تصور میکردمد که با اتكای به اسرفاد از
رو های کالسیک در جبههها و با يک ساز

عملی با قدرتهای بزرگ ،میتوامند

ژیروزیهايی در جنگ بهدست آورمد و با اين ژیروزیها ،مخاعفان داخلی خود را شكست
دهند اما ،آمان ،غاف از اين بودمد که ارتح ايران قادر به اجرای برمامههای کالسیک مظامی

411

خود میست و هیچگومه آرايح مظامی در مناطق بسیار اساس ،مزديک خرمشهر و آبادان
مدارد (اکبرژور ،خبرگزاری فارس )9511 ،دراين زمان ،جريان ملی و ملی -مههبی به سرکردگی

آمان ،امید فراوامی به شورای امنیت ،برای بازدارمدگی از ادامة هجوم رژي ب ث عراق بسره
بودمد و تأکید داشرند که کار را بايد از طريق سازمانهای بیناعمللی ژیح برد تا مامع
ارکت صدام شد؛ اما ،بهرغ ِ وجود چنین تصوراتی ،مامة وزارت خارجة آمريكا به هیئت
ممايندگی دفرر اروژايی سازمان مل  ،ااکی از واق یت ديوری بود مامهای که در آن،
وزارت خارجه به ممايندة آمريكا در سازمان مل دسرور میدهد که امايت ساير هیئتهای
ممايندگی غربی در سازمان مل را جلب کنند تا در مورد ژیحموي

قا نامة ايران که

اسرفاد رژي ب ث عراق از جنگافزار شیمیايی را محكوم میکند ،رأی ممرنع دهند در غیر

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

بنیصدر در ژی تال  ،برای رسیدن به يک اجماا جهامی علیه رژي ب ث عراق بودمد

اين صورت ،اياالت مرحد  ،جريان اين قا نامه را مروقف میسازد اينگومه تصورات،
موجب گرديد تا برای ايران ،در شحماهة مخست جنگ ،تنها دو عملیات موفقیتآمیز
« ربت ذواعفقار» در مِیمک و «امام علیعلیهاعسالم» در تپههای اهلل اکبر رق خورد و ايران در
بسیاری از عملیاتهای مهمی همیون مناقة غرب رودخامة کرخه ،شكست محاصرة
آبادان ،عملیات مصر ،عملیات توک و غیر  ،با ماکامی روبهرو شود

(آزادی ،ژايوا اطالارسامی

دفرر امام خامنهایمدظلهاع اعی )9511 ،شكستهای ژیدرژی که از يکسو ،بنبست مظامی میروهای
ايران را رق زد و امیدواری مقامهای رژي ب ث برای تداوم اسرقرار خود در مناطق اشغاعی
را دوچندان کرد و از سوی ديور ،موجب گرديد تا بنیصدر و همراهامح ،بهتدريج،
زمزمههای ژايان دادن جنگ از را سیاسی و ژیشنهاد صلد را مار ممايند و به سمت
بحرانزايی سیاسی برای افزايح قدرت خويح گام بردارمد؛ بر اين اساس ،ژ

از اين

ماکامیها ،راهبرد ارتح جمهوری اسالمی ايران از ااعت تهاجمی به و یت تداف ی
تغییرکرد؛ اما ،اين امر ،به درگیریهای سیاسی داخلی سال 9521امجامید

(اکبرژور ،خبرگزاری
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فارس )9512 ،و بسرر ف اعیت بسیاری از گرو های تروريسری را در کشور فراه ساخت و
بر ايجاد دشمنی میان میروهای ايران افزود بايد گفت ،در اين زمان ،راهبرد مظامی
بنیصدر ،با اهداف سیاسیا

آمیخره بود؛ زيرا ،وی ،ژیروزی مظامی را موجب افزايح

قدرت سیاسی خود در داخ میدامست و ماکامیهای مظامی را با شامه خاعیکردن از
مسئوعیت ،به جنا رقیب خود مسبت میداد (دروديان )15 :9531 ،اقیقت ،اين بود که
بنیصدر ،برای افزايح قدرت سیاسی خود ،در داخ

کشور موام ی جدی مظیر امام

خمینیرامتاهللعلیه ،مجل  ،دوعت و میروهای امقالبی را در ژیحرو داشت؛ بنابراين ،در ژی اين
بود که بیان کند ،میروهای مردمی ،کارايی الزم را در جنگ مدارمد و از اينرو ،کسی را در
کسب ژیروزی خود سهی مكند؛ اما ،درمهايت ،آمیه که رق خورد ،غفلت از توان ارتح
رژي ب ث عراق و تكیة صرف به شیو های تداف ی بهجامامد از رژي ژیشین بود که تأثیر
مامالوبی بر راهبرد دفاعی ايران گهاشت همینین ،موجب گرديد تا وی که درک درسری
از تأثیر مقاومت مردمی در ماکامی راهبرد مظامی رژي ب ث عراق مداشت ،مروامد از ظرفیت
میروهای مردمی بهدرسری بهر گیرد؛ اين راهبرد بنیصدر و ماکامی وی در عملیاتها،
موجب گرديد تا او ماکامی خود را به عواملی همیون دخاعت افراد غیرمرخص
جنگ،

در امور

ف روای فرمامدهان مظامی برای اجرای عملیات ،کمبود امكامات و تجهیزات،

فشار جو سیاسی ااک بر وی برای تصمی گیری (تصمی گیری تحمیلی) و غیر مسبت
دهد (اکبرژور ،خبرگزاری فارس )9512 ،قا ا ،تهاج رژي ب ث عراق ،ش لة اخرالفات میان
ازب جمهوری اسالمی و بنیصدر را برافروخت و زمینة چاعحهای جديدی را میان آمان
فراه آورد دراين زمان ،با توجه به اينکه بنیصدر ،مقام فرمامدهی ک قوا را داشت ،س ی
ممود ،امكامات جنوی را گومهای سازماندهی کند که بروامد قدرت همهجامبة خود را بر
ديور گرو ها و بهخصوص ،بر ازب جمهوری اسالمی تحمی کند؛ وعی ،اعضای ازب،
اين اقدام وی را تأيید مكردمد و مسبت به سازماندهی جنوی بنیصدر واکنح مشان دادمد
412

در اين شرايط ،مشامهها ااکی از اين بود که بنیصدر ،تال

میکند تا قدرت محدودی در

اخریار سپا قرار دهد و اين در ااعی بود که ازب جمهوری اسالمی ،به تأسی از میروهای

دشمن امايت میکرد و در تقاب با افكار بنیصدر ،با ساماندهی دفاا و سازماندهی
امكامات مبرد ،تاکریک خود را از مدارا و مماشات ،به مو عگیری سريع تغییر داد و به
افشاگری بر

د او ژرداخت و در اين زمینه از امام

(خواجهسروی )31 :9571 ،در چنین شرايای ،در تقاب

رامتاهللعلیه

درخواست کمک ممود

با تاکریک کالسیک بنیصدر و

هوادارامح که کاسریهای زيادی را بر بنیة دفاعی کشور تحمی کرد و بر سهوعت ژیشروی
میروهای ارتح رژي ب ث عراق در عمق ايران و محاصرة شهرها افزود و میز آرايح دفاعی
میروهای ايرامی به شیوة سنری و بدون بررسی دقیق و بدون در مظرگرفرن اارماالت
گوماگون امجام میگرفت که درک روشنی از تال

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

امقالبی و خط امامرامتاهللعلیه ،از بسیج میروهای مردمی و برخورد غیرکالسیک و همهجامبه با

اصلی عراقیها وجود مداشت و

امامرامتاهللعلیه بارها بر اهمیت اتحاد در جنگ و کنار گهاشرن اخرالفات داخلی تأکید کردمد؛
اما ،از سوی بنیصدر و طرفداران وی ،هیچگومه عك اع م مثبری دريافت ممیکردمد
سرامجام ،امامرامتاهللعلیه ،بنیصدر را از فرمامدهی ک قوا عزل ممودمد که در اين راسرا ،ب د از
برکناری بنیصدر و کنارگهاشرن تفكرات او و همراهامح مبنی بر ادارة جنگ ،سرموشت
جنگ میز تغییر کرد و کار بهجايی رسید که رژي ب ث عراق ،صحبت از اعالم آتحب

و

قبول شروط ايران ممود (آزادی ،ژايوا اطالارسامی دفرر امام خامنهایمدظلهاع اعی )9511 ،از اينرو ،در میان
میروهای مظامی ه  ،برکناری بنیصدر ،عاملی برای مزديكی سپا و ارتح در آن مقاع
زمامی شد؛ چراکه ،آمان ،ريشة اخرالفات را کنار مهاد و رورت وادت را الزم ژنداشرند
اين عوام  ،بر روی ژیروزیهای مكرر میروهای ايرامی تأثیر گهاشت و دورة جديدی در
مديريت جنگ تحمیلی آغازشد در يک تحلی کلی ،موا ع و رويكردهای بنیصدر را
میتوان بهطور خالصه مورد بررسی قرار داد:
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 9-9عدم توجه به گزارشات مختلف مبنی بر تهاجم رژیم بعث عراق و عدم آمادهسازي
بهموقع نیروها در برابر متجاوزین:

درااعیکه ،ما ها قب از آغاز جنگ ،مشامههايی از آمادگی رژي ب ث عراق برای
امله به ايران کامال آشكار بود و اين مسئله را بسیاری از کارشناسان ،ف االن اازاب
و مسئوعین سیاسی و مظامی کشور میز گوشزد میممودمد؛ بنی صدر ،با مفی همة اين
مظرات ،از هرگومه اقدام ،جهت آمادگی برای دفاا و ايجاد آرايح تداف ی در برابر
تجاوز دشمن طفر رفره بود از اواي سال  9531که جنگ تبلیغاتی و تجاوزهای
مرزی رژي ب ث عراق بهشدت افزايح يافره بود ،گزار های ارتح ،سپا و
ژامدارمری ،همه ،از تقويت يوانهای مظامی اين رژي در امرداد مرز و تجهیز
ژاسوا های مرزی اكايت داشت و رژي ب ث عراق با تقويت میروهای مرزی،
ااعت تهاجمی به خود گرفت و مو خرابکاری را در داخ ايران شدت بخشید
(اعهی)25 :9523 ،؛ اما ،بنیصدر ،مرأثر از افراد ه فكر خود ،افزون بر ماديد امواشرن اين
گزار ها ،املة اين رژي به ايران را دور از ذهن میدامست و هموار  ،اغراض
سیاسی خود را بر واق یتهای مظامی که از سوی فرمامدهان سپا و کامالهای ديور
مار میگرديد ،برتری میداد (هاشمیرفسنجامی )252-257 :9531 ،و بههیچوجه ،زير بار
ممیرفت که ارتح رژي ب ث عراق ،قصد ت رض سراسری به خاک ايران را دارد و
به شك های مخرلف ،اين تهديد فزايند را رد میکرد

(دسرور عجیب بنیصدر ،مشرق

میوز )9511،اين امر موجب گرديد تا در میمة مخست سال  ،9531افكار ،م اوف به
مسائ داخلی و رقابتهای سیاسی شود و تال ها ،برای بازدارمدگی رژي ب ث
عراق میز با غفلت روبهرو گردد؛ اری ،در درگیریهای شديد مرزی میان طرفین،
دعواها بین بنیصدر ،شهید رجايی و مجل

همینان ادامه داشت و باوجود تحرکات

رژي ب ث عراق در مناطق مرزی ،هیچ تغییری در راهبرد مظامی و آرايح دفاعی
ايران ،امجام مورفت
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 2-9عدم بهرسمیتشناختن سپاه و پشتیانی از آن بهعنوان بخشی از نیروهاي مدافع کشور در

از مو وعات مورد مناقشه در مديريت مظامی بنیصدر ،عدم اعرماد و کمک وی به
میروهای سپاهی ،مردمی و بسیجی در آغاز جنگ بود؛ بهگومهایکه مه ترين میروهای
دفاعی ما در آن دور  ،اری از داشرن فشنگ و اسلحه ساد محروم بودمد چنانکه
وی ،من ابالغ يک دسروراع م تأکیدشد کربی به ارتح ،دسرور داد« :بدون اخه
دسرور از فرمامدهی ک قوا ،اری يک عدد فشنگ ه  ،مبايد به سپا تحوي داد
شود» بهاينترتیب ،سپا  ،از همان امدک تجهیزات سبک رزمی ه که ارتح در
اخریار

قرار میداد ،محروم شد (دسرور عجیب بنیصدر ،مشرق میوز )9511 ،همین امر

موجب گرديد تا سپا برای ادامة مبرد با دشمن ،امكامات و تجهیزات امدکی را از را
کامالهای غیررسمی دريافت ممايد اين عدم توجه ،باعث گرديد تا وی بهعنوان

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

برابر تجاوز و برخورد با عناصر انقالبی ارتش:

فرمامدة ک قوا ،مروامد از ظرفیت اين میروی مه  ،بهدرسری بهر گیرد بنیصدر ،در
اين زمان ،مخاعف اتحاد سپا و ارتح بود و سرعشور غالم لی رشید از فرمامدهان
دوران دفاا مقدس ،در اينبار  ،خاطر مشان میکند« :درااعیکه مقاب ما دشمنی،
آرايح گرفره بود که فقط يک ارتح مبود؛ بلكه ،قدرتهای مناقهای و جهامی ژشت
سر صدام بودمد و هموار  ،ارتح ما ،میازمند ارتباط با سپا  ،بسیج و مردم بود اما؛
بنیصدر ،بهعنوان فرمامدة ک قوا ،مامع اين ارتباط میشد»

(داسران خیامت بنیصدر ،ژايوا

اينررمری بصیرت )9515 ،اقیقت ،اين بود که بنیصدر ماسازگاری آشكاری مسبت به
مهاد سپا ژاسداران داشت و با آمان ،برخورد تندی داشت؛ اما ،در اين میان ،سپا میز،
او را قبول مداشت ،هرچند که در روزهای آخر مسئوعیرح ژهيرفره بود که ترکیب
سپا و ارتح در جنگ ،کارساز است اما ،موا بنیصدر به سپا  ،خاعی از اوادث
داخلی مبود و ممیشود در اين قضیة يکجامبه قضاوت کرد سپا  ،بهعنوان يكی از
عوام م ثر در موازمة قوای سیاسی ،در جنا مقاب ِ بنیصدر ،مقح بسیار ف اعی
داشت؛ از طرف ديور ،بنیصدر ،دير مروجه شد که مقح سپا در جنگ چهامداز
میتوامد روری باشد او ،زمامی مروجه توانمندی مظامی سپا شد که ديور کار از
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کار گهشره بود و سپ  ،وی ،به جهت اشرباهاتح ،از جمله به علت ژیومد

با

سازمان منافقین و خار آن سازمان برای کشور ،سِمت فرمامدهی ک قوا را از دست
داد

(کري اعدينی ،ژايوا خبری جماران)9512 ،

 5-9تأکید بر اجراي طرحهاي کالسیک نظامی غیرمرتبط با زمان بهدلیل نداشتن تخصص
الزم:

يكی از مه ترين مشكالت بنیصدر ،مداشرن تخص

الزم در امور مظامی بود

همین امر ،موجب گرديد تا بسیاری از ايد ها و طر های وی در اين زمینه ،مملو از
اشرباهات مخرلف گردد در کنار اين بیتخصصی ،موعی خودبزرگبینی افراطی و
کیح شخصیت وی و مخاعفت کینهتوزامه با میروهای امقالبی مامع از مشورت و
بهر گیری از کارشناسان اين امور میگرديد وی ،در جنگ ،مدعی بود که مبرنی بر
مدل اشكامیان خواهد جنوید و در اين را  ،راهبرد «زمین بد  ،زمان بویر» را مار
میکرد -ي نی میروی دشمن به درون مرز کشید شد  ،سپ  ،محاصر و مابود
گردد -که مبرنی بر اتفاقمظر کارشناسان مظامی ،راهبردی شكستخورد بود
راهبردی که در عم ه  ،شكست خورد؛ زيرا ،بر اثر عدم ارسال مهمات و میرو به
خط مقدم ،بخحهای عمد ای از کشور ،بهويژ در اسران خوزسران ،بهدست رژي
ب ثی افراد ،بدون اينکه بنیصدر ،عملیات موفقیتآمیزی برای خار ممودن دشمن
امجام دهد در مسئلة محاصر خرمشهر میز ،همین موا ماشیامه موجب گرديد تا
باوجود فريادهای مبارزين ،بنیصدر اا ر مشود برای دفاا از خرمشهر اقدامی ممايد
و اين شهر ،ب د از مقاومت  13روز مردمی ،توسط چند عشكر مظامی ارتح صدام
اشغال گردد

(داسران خیامت بنیصدر ،ژايوا اينررمری بصیرت)9515 ،

در جريان اخرالفات در شیوة دفاا و مديريت جنگ میان بنیصدر و میروهای مكربی ،افراد
دو طیف جبهة ملی بهعنوان ممايند میروهای ملیگرا و مهضت آزادی بهعنوان ممايند میروهای
ملی -مههبی از بنیصدر امايت کردمد ژشریبامی آمان ،بیشرر در بحث و مجادعه و مبااثههای
مخرلف از ساد خامهها و مشريه آمان فراتر مرفت هرچند که در اين میان ،میروهای جبهة ملی،
بیشرر در مشريات و اعالمیههای خود ،به بیان افكار خود میژرداخرند (ر وی)219 :9572 ،؛ اما،
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افكار امايری مهضت آزادی ،ممودِ بیشرری داشت اين میروها در اعالمیههايی که صادر کردمد،
بیشرر به جنبة تجاوزگری صدام و محكومممودن آن ،جنبه ملی و ار ی جنگ و تجلی از
تهاج و تجاوزی که ازبینبرمدة ااکمیت دينی در ايران ب د از امقالب بود ،کمرر توجه داشرند
آمان ،بر اين امر ،تأکید د اشرند که جنگ ،تا خرو ارتح صدام از سرزمین ايران ادامه داشره
باشد و ژ

از آن ،با تأيید هیأتی برای مهاکرات ،اخرالفها مورد بررسی قرار گیرد

فرهنوی غرب )533-531 :9573 ،چنانکه ،بازرگان ،چند روز ژ

(تاريخ تهاج

از آغاز جنگ ،با موشرن اعالمیة

«سالم و ژیام بازرگان به ارتشیان دالور ،سپاهیان فداکار و ه وطنان قهرمان» ،مقاومت و
امالت ارتشیان را در اين جنگ تحمی شد بر ملت تبريک گفت و با بیان اينکه« :مسئلة
اينکه چرا و چه شد که کار به اينجا کشید ،مار میست» ،همه را ،به فرامو کردن گهشرهها
و همكاری برای دفع اين خار ،دعوت ممود (میزان ،9531/7/3 ،شمار  )2 :93مهضت آزادی ،دو
هفره ژ

از آغاز جنگ ،در بیامیة  91مهر ،آن را« ،تحمیلی» خوامد و از مزديکشدن «مراا

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

رزمندگان ژرداخرند؛ در صورتیکه ،به مسئلة ااکمیت اسالمی و ارز های دينی و ريشة

امیدبخح ژیروزی» در «مبرد اجرنابماژهير و تحمیلی با رژي سرسپرد ب ث عراق» خبر داد
باوجود اين ،در اين بیامیه ،يكی از عل داخلی آغاز جنگ را ،ذهنیات امقالبیون و رهبران دربارة
صدور امقالب دامسرند و از اين مسئله با عنوان «فامرزی امقالبی» ت بیر کردمد به ادعای
گردامندگان مهضت آزادی ،سیاست دوعت موقت برای جلوگیری از وقوا جنگ ،از طريق
بهکارگیری شیو های درست ديپلماسی ،بیآمكه ک ترين سازشی صورت گرفره باشد ،به سود
ملت ايران بود؛ اما ،رهبران و ف االن امقالب ،مامع اجرای اين سیاست دوعت موقت شد و
اقدامات آن برای اجرناب از وقوا جنگ را خنثی کردمد (میزان ،31/7/91 ،شمار  )9 :25آمان ،در
اواسط سال  ،9521به عملكرد مثبت میروهای سپا ژاسداران و ارتح تأکید کردمد و
مو عگیری سخری مسبت به ايادی اسركبار و قدرتهای جهامی مظیر آمريكا ،روسیه ،فرامسه و
غیر اتخاذ کردمد مهندس بازرگان و ه فكرامح که جنگ رژي ب ث عراق علیه ايران را در
اين مقاع ،يک تحمی و تجاوز بر ملت ارزيابی میکردمد ،اين امديشه را تا فرد خرمشهر در 5
خرداد  9529ادامه دادمد؛ زيرا ،در مراله ب د از آن ،ادامة جنگ را مادرست خوامدمد و اعالم
داشرند ،بهرر بود در شرايط تابسران  29که در جنگ فاتد بودي  ،مهاکر و درمهايت ،صلد
عادالمه را میژهيرفری (بازرگان )527 :9519 ،ژ

از آن ،در چرخشی آشكار ،رهبران جمهوری
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اسالمی را مسئول و مقصر وقوا جنگ اعالم کردمد و عدم ژهير
عراق را ژ

صلد ژیشنهادی رژي ب ث

از فرد خرمشهر ،خاای محض دامسرند؛ بنابراين ،طی سالهای ب د ،ادامه جنگ را

غیرقامومی اعالم کردمد و بر صلد با اكومت رژي ب ث عراق و خاتمهدادن به جنگ اصرار
ورزيدمد با ادامة مخاعفت مسئوالن کشور با طر درخواست صلد از طرف مهضت آزادی،
آمان ،طی سالهای 9522تا  ،9527با صدور مداوم چندين اعالمیه و امجام مصاابههای
مخرلف ،بهصورت صريد ،بر « رورت ژاياندادن به جنگ ژ
صلد ،ژ

(يكرا )32-33 :9535 ،باوجود اين امرقادات برای ژهير

از فرد خرمشهر» تأکید ممودمد
از آنکه ،قا نامه در 27تیرما

 27ژهيرفره شد ،مهضت آزادی ،مو عگیری تاز ای را شروا کرد و در واکنح به ژهير
قا نامه ،ابردا ،با امرشار بیامیهای در اول مرداد  ،27من يک برخورد امرقادی ،اشار به عدم
تأمین تمامی منافع کشور از طريق ژهير
قا نامه را دير و ماق

قا نامه کرد آمان ،در اين بیامیه ،تصمی در ژهير

اعالم ممودمد و ژیشنهاد دعوت و مشارکت شخصیتهای مخرلف

سیاسی و علما را برای تصمی گیری مهايی دادمد
 )2529بهاينگومه ،مهضت آزادی ب د از ژهير

(آرشیو مرکز اسناد ،ژرومد مهضت آزادی ،شمارة

قا نامه ،امرقادات خود را ادامه دادمد ،بدون
اين قا نامه را برای ايران ماگزير ساخره

اينکه ،درمظر بویرمد که شرايط ژیحآمد  ،ژهير

است با همة اينها ،همیون سیاستهای بنیصدر ،موا ع مهضت آزادی و بسیاری از
گروهکهای ديور که با آمان ه مسلک بودمد ،را بهجايی مبرد و ماکارآمدی راهكارشان ،بر
هموان مشخ

شد از انرو ،با شكست سیاست و رويكردشان ،رفرار آمان طیِ جنگ و

سالهای ب د از آن ،بهجای امايت از ملت بر د مظام تغییر يافت و مقح منرقدان
سیاستهای دوعت را ايفا کردمد
رحمتاهللعلیه

 -2رویکرد جناح اسالمگرا (مکتبی) به رهبری امام خمینی

رهبری امام خمینی

رامتاهللعلیه

در جنگ ،فص جديدی را در مبرد به دمبال آورد اين رهبری،

ژیوسره ،منابق بر عق و تدبیر و مبرنی بر قوامین و مقررات بود ايشان بهعنوان رهبری با
شخصیت ويژ  ،با عنايت به شاخ
دگرگون ممودمد امام

رامتاهللعلیه

های شخصیری و اساور ای خويح ،جهان را اقیقرا

با برخورداری از رفرار مناسب طی مديريت بحران جنگ،

هموار  ،باعنايت به ادای تكلیف اعهی و توجه به ت هدات و موازين بیناعمللی و در عیناال،
ااررام به يک سلسله وظايف شرعی و ارز محور و همینین ،هنجارهای مشررک ،اقدام
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کردمد باتوجه به اين امر ،ايشان ،بهعنوان رهبری عرفامی که در مرن اجرماا قرار داشرند ،تفسیر
هژمومیریكی از اسالم ماب محمدیصلیاهللعلیهوآعه ارائه دادمد که تأثیری عمیق بر رفرار مردم و بسیج
امديشههای مديريری و رهبری ايشان (بهويژ در دوران دفاا مقدس) ما را به مزديکترين منبع
برای شناخت اعووی رهبری در اسالم هدايت میممايد و با توجه به اينکه مجموا سخنان،
مامهها و خاطرات ايشان مضبوط است و مظر به اينکه رويكرد امامرامتاهللعلیه بهگومة ادارة جام ه،
از رهیافتهای اسالمی سرچشمه میگیرد ،میتوان با تحلی آنها به اعووی موفق رهبری در
اسالم دست يافت و به اين ترتیب ،بخشی از دامح مديريت اسالمی را کشف و ارائه ممود
(کدی )21 :9535 ،امام خمینیرامتاهللعلیه که از میان قشر مههبی و سنری جام ه برخاسره بود ،طی
جنگ تحمیلی س ی ممودمد ،آرمانهای همان قشر را در قاعب فرهنگ امقالب و دفاا مقدس
ارائه ممايند
با آغاز تهاج سراسری ارتح رژي ب ث عراق ،ايشان که بهدعی زمدگی در عراق ،از

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

آمان در تمامی فرايند امقالب و بهويژ جنگ تحمیلی داشت در اين راسرا ،بازخوامی و تدوين

ماهیت رژي ب ث و شخصیت صدام آگاهی داشرند؛ در اوعین واکنحهای خود مسبت به اين
تجاوز ،صدام را به دزدی که سنوی را امداخره و فرار کرد  ،تشبیه ممودمد

(امام خمینی

رامتاهللعلیه

،

 ،9573جلد  )295 :95و طی بیاماتی ،اين چنین به تبیین ماهیت تهاج صدام ژرداخرند« :ارتح
رژي ب ث عراق ،بايد بدامد که اين جنگ ،جنگ با اسالم است به هواداری کفر و يک همیو
جنوی برخالف ر ای خداست» ايشان ،اين جنگ را ،جنگ بین اسالم و کفر ،قرآن و اعحاد
ذکر فرمودمد و بر اساس ديدگا های فقهی خويح ،شرکت در جنگ و دفاا از جمهوری
اسالمی را بهعنوان دفاا از اسالم و رسیدن به «عقاءاهلل» بیان فرمودمد درااعیکه ،میروهای مقاب
را ،کسامی توصیف ممودمد که بر د اسالم و قرآن ،بهعنوان بازيیة مقاصد آمريكا و وابسروان
آن ،به جنگ برخاسرهامد (همان ،جلد)513 :93؛ بنابراين ،طی بیاماتشان ،جنگ ايرامیان را ،موعی
جهاد تداف ی تلقی کردمد« :همة مردم ملكف شرعی هسرند به اينکه دفاا کنند و اك عقلشان
اين است که از کشور خودشان ،از ماموس خودشان ،از مال خودشان دفاا کنند» با تأکید ايشان
بر اينکه جمهوری اسالمی در جنوی که بر آن تحمی شد  ،مدافع است مه مهاج  ،ايران را
کشوری صلددوست دامسرند که با هرگومه جنگطلبی و کشورگشايی مخاعف است و اگر
امروز در برابر رژي ب ث عراق میجنود ،بهخاطر رورت دفاا است« :ما صريد میگويی که
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ما ،ابدا ،مظر مداري به اينکه به يک کشور ت دی بكنی  ،ما ،از خودمان دفاا میکنی »

(همان،

جلد  229-222 :95و جلد  )292 :91ايشان ،جمهوری اسالمی را ،کشوری دامسرند که هیچوقت،
قصد و امویز ای برای کشورگشايی و تصرف خاک عراق مداشره است و ورود به خاک عراق
در اثنای جنگ را ،به خاطر دفاا و مه به خاطر تهاج بیان فرمودمد (همان ،جلد 23 :21و  )112در
اين راسرا ،امام

رامتاهللعلیه

در تمام مراا

جنگ ،موا ع تداف ی ايران را برای افظ اسالم،

رورتی ایاتی ذکر فرمودمد و شكست ايران در اين جنگ را ،شكست اسالم دامسرند« :اگر
خدای مخواسره در ايران ،اسالم شكست بخورد ،شكست اسالم تا قرنها ب د جبران مخواهد
رورت اضور مردم

شد ،اين ،چیزِ وا حی است» (همان ،جلد  )123 :91ايشان ،با صدور اك

در جبههها ،جنگ را از ااعت اخرالف صرف بین دو اكومت خار ساخرند بر ژاية همین
مالاظات ،بر روی آمادگی دفاعی تأکید و برای بازدارمدگی تال
 )31امام خمینی

رامتاهللعلیه

ممودمد

(دروديان-39 :9573 ،

با ذکر اين خصوصیات ،صدام و صدامیان را کسامی م رفی کردمد که

خود را ،سردار قادسیه میمامند؛ وعی ،رمز ژیروزی قادسیه و م منان صدر اسالم را بازمیافرهامد و
قدرت ايمان و شهادتطلبی را مفهمید امد بههمینخاطر ،بايد شكست بخورمد و گوشماعی
ببینند

(امام خمینی

رامتاهللعلیه

 ،9573 ،جلد  )513 :93بدينگومه ،امام خمینی

رامتاهللعلیه

با تبیین ماهیت

جنگ و مرجاوزان ،به دفع شبهاتی ژرداخرند که برای مردم دربارة دفاا مشروا ژیح آمد بود
شبهاتی که زمینة بروز آنها ،اسالمیبودن کشور عراق و مسلمانبودن مردم آن بود اعبره ،امام
خمینیرامتاهللعلیه با توجه به محوة ژیروزی امقالب اسالمی ،سقوط شا  ،موق یت ايران در جنوب
شوروی سابق و واکنح آمريكا ژ
ممیدامسرند بههمینخاطر ،ژ

از اشغال سفارتح ،اارمال وقوا جنگ را از قب  ،ب ید

از وقوا جنگ ،فرمودمد« :اعخیر فی ما وقع»

(سفیری-31 :9573 ،

 )33در اين زمان ،رهبری امامرامتاهللعلیه موجب گرديد که جنگ عام ژیومد و امسجام روزافزون
جام ه گردد و القة اتحاد مردم اول رهبری ايشان ،تنگتر شود تا افرادی که با اين جريان
همسو مبودمد ،در خار اين داير قرار بویرمد طی اين بحران ،تفكرات و خصاي رهبری
امامرامتاهللعلیه ،مديريت صحید ،تدبر و بهر گیری ازمظرات مشورتی بزرگان امقالب و از همه
مه تر ،شجاعت ايشان ،در زمامیکه ،مشامههايی از ماامیدی در گفرههای اری دوعتمردان آن
روز کشور ه  ،بهوجود آمد ،مقح ت یینکنند ای در عدم مورامی آمان و مردم از بروز جنگ و
ايجاد روایهای مصم در آمان ،برای مقابله با دشمن ژديد آورد ايشان که ايمان و توک به
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خدا را بزرگترين ژايههای اسروار قدرت و توامايی بیامرها میدامسرند ،مردم ايران را به آرامح
دعوت کرد و از آمان خواسرند ،در هر مسئلهای که ژیح میآيد ،قوی و مركی به خداومد
که قدرتی مدارد ،عراق که چیزی میست» (امام خمینیرامتاهللعلیه  ،9573 ،جلد  )123 :2در اين مقاع
زمامی ،ايشان ،بهعنوان رهبر و مدير بحران ،خود را مسئول میديدمد تا با کوچکشمردن اادثه،
به مردم ايران قوتقلب داد وآرامح و امنیت را در جام ه برقرار سازمد با ادامة جنگ و تداوم
تجاوزات رژي ب ث عراق به ايران ،امام خمینیرامتاهللعلیه از سويی ،صدام را يک ديوامه و کار او
را ديواموی دامسره و فرمودمد« :اين ديوامه است ،اين عقلح درست کار ممیکند و عهها ،با
ديواموی دارد عم میکند و خود

را به هالکت میرسامد» (همان ،جلد  )222 :95اما ،در اين

مقاع ،برای امام خمینیرامتاهللعلیه ،جنگ ،محملی شد تا ايشان ،بار ديور ،در کالم خود ،روايت
م نوی از امقالب را اينبار در روايت از جنگ ،بازگويی فرمايند و اين بازگويی يا يادآوری را
در خدمت تداوم ایات و تثبیت گفرمان امقالب و جمهوری اسالمی قرار بدهند روايت

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

باشند« :از هیچ چیز ،باکی مداشره باشند که ما ،از آن قدرتهای بزرگ مررسید اي اين (صدام)

م نوی -مههبی از جنگ تحمیلی در بیان ايشان ،شام همان اجزا و عناصر روايت م نوی-
مههبی از امقالب اسالمی بود« :جنگ برای خدا»« ،ژیروزی در جنگ ،کار خدا و به سبب تحول
روای مردم»« ،جنگ با دست خاعی و شهادت طلبی»« ،رمز ژیروزی» و غیر ؛ زيرا ،ايشان ،موا
کنحگری جام ة ايرامی در جبهههای جنگ را همیون امقالب اسالمی ،ماشی از تحول روای
و م نوی ايرامیان میدامسرند (ژورس ید )25 :9519 ،و اعرقاد داشرند که مردم در اين صحنههای
مبرد همیون کنح جم ی م اوف به امقالب اسالمی ،با دسران خاعی به مبرد برخاسرند

(امام

خمینیرامتاهللعلیه ،9573 ،جلد  )953-952 :93به اعرقاد ايشان ،اضور جوامان در جنگ ،مامند امقالب،
برای خدا بود (همان ،جلد  )117 :91چنانکه اری ،در ژیامی به مناسبت بازژ گیری خرمشهر ،با
موعی ادبیات عرفامی ،اين ژیروزی را از طرف خداومد دامسرند (همان ،جلد  )237 :92اين روايت
م نوی ،به منزعة آن بود که اضور در جنگ همامند برژايی امقالب ،برای افظ اسالم و باهدف
اسالمخواهی صورت ژهيرفره و «عقید » است که هدف مبارز را ،ت یین میممايد
 )231اين برداشت عرفامی -مههبی امام

رامتاهللعلیه

(همان ،جلد :95

از جنگ و مقصد آن ،موجب بهااشیه

رامد شدن روايت ملی -میهنی جنا ملی و ملی -مههبی از جنگ شد و از اين طريق ،روايت
جنا مهکور به ديور گفرمان امقالب اسالمی تبدي گرديد؛ زيرا ،روايت امام

رامتاهللعلیه

از جنگ

414



فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

تحمیلی ،از واژگان و عباراتی چون ملی ،میهنی ،مرزهای ملی ،کیان ايرامی ،ارز های ايرامی و
تمامیت ار ی تهی بود و در غیاب آنها شك

میگرفت اعبره ،روايت م نوی -مههبی

امامرامتاهللعلیه در ديت با عناصر مهکور قرار مداشت؛ بلكه ،دال مرکزی آمان را که ملیگرايی يا
تبیین و تفسیر ملیگرا از رويدادها و رخدادهای امقالب اسالمی و جنگ تحمیلی بود ،بیم نا
میساخت بهطورکلی ،امام

رامتاهللعلیه

با مفی روايت ملیگرايامه از جنگ و بیم ناساخرن دال

مرکزی آن ،اين امكان را فراه ممودمد تا جنگ به محملی برای تثبیت و تداوم ایات گفرمان
اسالم مكربی و میز ،فرصری برای تثبیت دوبارة امقالب ،تبدي گردد

(ژورس ید)23-25 :9519 ،

چنانکه ،خود ايشان ،در اينبار گفرند« :در اين جنوی که تحمی کردمد ايران چهجور ،باز
زمد شد ،يكپارچه ايران دوبار امقالب کرد و توجه ممود به يک مقصد ،سرتاسر ايران کدام
کار ممكن بود که اينطور مردم را بسیج کند؟ ژ  ،جنگ ،از چیزهايی است که ما خیال
میکنی بد است ،ب د ،خوب از کار درمیآيد» (امام خمینیرامتاهللعلیه ،9573 ،جلد  )521 :95امام
خمینی

رامتاهللعلیه

ژ

از ژايان جنگ ،دوبار در يكی از ژیامهای خود ،مقح ابزاری جنگ در

تثبیت هويت امقالب و اسرمرار گفرمان جمهوری اسالمی را چنین تشريد میکنند « :هر روز
ما در جنگ ،برکری داشرهاي که در همه صحنهها از آن ،بهر جسرهاي
جنگ ،به جهان صادر ممود اي

ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكسری

امقالب ژربار اسالمیمان را محك کردي
مردممان بارور کردي

ما ،امقالبمان را در

ا

ريشههای

برادری و وطندوسری را در مهاد يكايک

به مردم جهان و خصوصا مردم مناقه مشان دادي که بر د تمامی

قدرتها و ابرقدرتها ،ساعیان سال میتوان مبارز کرد و از همة اينها مه تر ،اسرمرار رو
اسالم امقالبی در ژرتو جنگ تحقق يافت»

(همان ،جلد )235-231 :29

بايد گفت که در هر مراله از مراا بحران جنگ ،رهبری بیبدي امامرامتاهللعلیه ،جلو های
گوماگومی از مديريت بحران را بروز میداد و مقح مرنوعی را ايفا میممود که اص رهبری و
تأثیر مديريت ،در آن مشهود است در مواهی آماری به صحیفه امامرحمتاهللعلیه ،اج بیامات و
ژیامهای ايشان به مردم تا قب از سال  9525و بهخصوص ،در اوعین سالهای جنگ ،چندين
برابر سالهای ب د است که مشان از سیاست کنررعی امام

رامتاهللعلیه

در شرايط بحرامی آن روزها

دارد (جالعی فراهامی ،بیتا )9 :در اين راسرا ،از تدابیر راهبردی امام خمینی
جنگ تحمیلی ،میتوان بهموارد ذي اشار ممود
412

رامتاهللعلیه

در مديريت

9

توصیه به تهاج ژیدرژی به دشمن ،بهمنظور جلوگیری از تجديد سازمان و قوای
دشمن ،بهطوریکه ،بسیاری از تال های مظامی ايران بهويژ  ،عملیاتهای ايهايی و

2

تأکید به مردم بر

رورت تداوم ژشریبامی از جنگ با اخرصاص کمک مردمی و

دوعری و اضور میروهای مردمی در جبهههای جنگ بر اساس ديدگا واجب کفايی
که م یار آن ،مظر فرمامدهان مظامی ت یین شد
5

توصیه بر ارتباط با همة کشورها ،بهجز آمريكا ،رژي ج لی صهیومیست و آفريقای
جنوبی ،بهدالي سیاست خرو ايران از امزوای بیناعمللی ،گسرر

ف اعیت در میدان

ديپلماسی به موازات میدان جنگ و همینین محدودممودن اوزة ف اعیتهای
ديپلماتیک عراق
1

اعالم سیاست مقابله به مث در برابر امالت رژي ب ث عراق به مفتکحها و
کشریهای تجاری و تهديد به بسرن تنوه هرمز ،در صورتیکه ،ايران مروامد به صدور

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

محدود ،در چارچوب همین تدبیر صورت گرفت

مفت ادامه دهد تدبیری که بر مبنای مقابله با سیاستهای آمريكا در خلیج فارس
اتخاذ شد
3

مقاومت در برابر جنگ شهرها بهدعی ت هد ايران مسبت به ملت عراق که با تشديد
امالت رژي ب ث عراق به شهرها ،به سیاست مقابله به مث ِ محدود و با اعالم
هشدار به مردم عراق برای تخلیه شهرها ،تغییر ژیدا ممود

2

تبیین موا ع اصوعی ايران در برابر ژیشنهادهای صلد رژي ب ث عراق که امام

رامتاهللعلیه

موا ی همیون مفهوم «جنگ تا رفع فرنه» را مار کردمد
7

تأکید بر راهبرد دفاا همهجامبه و رورت تبیین آن در شرايط بازسازی میروهای
مسلد و امرقال تجارب مظامی و دفاعی به همة آااد ملت و مداف ان امقالب

(دروديان،

مرکز اسناد و تحقیقات دفاا مقدس)9513 ،

3

بسیج و سازمامدهی مردم و میروهای مسلد تحت دو يوان عمدة رزمی و ژشریبامی،
برای آمكه همة میروهای داوطلب بروامند در اد توامايیها و اسر دادهای خويح ،در
اين امر مه  ،سهی باشند
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1

توس ه تشكیالتی مظامی با تشكی میروهای سهگامة سپا ؛ امری که موجب شد تا
سپا بروامد با هماهنوی بیشرر با میروهای ارتح ،در عرصههای مبرد ،اضور قویتری
داشره باشد

 91تأکید بر هماهنوی و امسجام در میروهای مسلد برای ايجاد اقردار اين میروها در دفاا
مقدس
 99تأکید بر هماهنوی و بهکارگیری امكامات ژشت جبهه ،اع از دسروا های اجرايی،
تبلیغاتی و سیاسی و اقرصادی
 92تدبیر راهبرد موين برای مقابله با تأثیر منفی و شكنندة عوام بازدارمدة داخلی و
تبلیغات دشمن در دوران دفاا مقدس
 95رعايت اصول تصمی گیری با جمعآوری اطالعات دقیق و اخبار کافی و الزم ،از
طريق ممايندگان خود در میروهای مسلد و يوانهای رزمی و فرمامدهان قرارگا ها و
مشورت با مسئوالن عشوری و کشوری
 91تفويض مسئوعیت برخی از مسائ اجرايی و کارشناسی مرتبط با جنگ به مسئوالن
کشور ،بهخاطر اخریارات گسررد و تخصصیبودن امور جنگ و بهعهد گیری ترسی
سیاست کلی و راهبردی دفاا و مظارت بر امجام آنها
 93تشويق به مبرد با مفوذ م نوی و ژیامهای اماسی و شورآفرين
 92تقويت روایه رزمندگان با کلمات دعنشین و مافه در ژیامها و سخنرامیها
 97توجهدادن رزمندگان به م نويت و اراد و قدرت خداومد در ژیروزی و جنگ و
ژرهیز از غرور
 93اهرمام فراوان بر تقويت بنیة دفاعی و امايت از باالبردن کیفیت و کمیت امكامات و
تجهیزات مظامی و تأمین بودجههای جنگ در اوعويت اول
 91روشنساخرن ماهیت جنگ و مفهوم بهه ژیوسروی جنگ و امقالب
 21بهر برداری از وقوا جنگ برای مقد مشروعیت سیاسی -اعرقادی رژي ب ثی

(محمدی

و اادی )31-32 :9512 ،همة اين عناوين ،از مه ترين تدابیر رهبری امام
خمینیرامتاهللعلیه در دوران دفاا مقدس بود که تا روزهای ژايامی جنگ میز ادامه داشت
در اين زمان ،امام
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رحمتاهللعلیه

بهعنوان رهبر ،فرمامدة ک قوا و فرمامدهی عاعی جنگ ،با

توصیه به بهر گیری از اين شیو ها ،هدايت راهبردی جنگ را برعهد گرفرند ايشان،
در امور رهبری و فرمامدهی عاعی جنگ و در تصمی گیریهای مظامی ،قاط یت
که در اين میان ،از مه ترين جلو های قاط یت ايشان ،دسرور شكست اصر آبادان و
سوسنورد و عزل بنیصدر بود با توجه به اينکه رويكرد امام

رامتاهللعلیه

امقالبی ،اسرفاد از میروهای مردمی بود ،اضور آمان که به فرمان امام

و میروهای

رحمتاهللعلیه

وارد

جنگ شد بودمد ،مامع اصلی ژیشروی ارتح ب ثی صدام در ايران بود از اينرو،
طراای عملیات آزادسازی آبادان و فرد خرمشهر میز زمامی آغاز شد که ايران ،تحول
راهبردی جديدی را در سرعواة طر ريزی مظامی خود قرار داد بنابراين ،در اين
راسرا ،فضای فكری ااک بر اذهان عمومی ،دعیلی بر مقبوعیت خط امام

رامتاهللعلیه

بود

تا موجب امسجام بیشرر مردم گردد (جالعی فراهامی ،بیتا)3 :؛ اما ،ژیروزیها و
بازژ گیری مناطق اشغالشد در سال  ،9529ايران را در موق یری قرار داد که

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

داشرند و بنبستهای ايجادشد در برمامهريزیهای رزمی و مظامی را باز میکردمد

تصمی گیری دربارة محوة ادامة جنگ را دشوار میممود در اين شرايط ،امام
خمینی

رامتاهللعلیه

دسرور دادمد که ژ

از رسیدن به مرزها ،ژیشروی مروقف گردد

میروهای مردمی زيادی از آغاز عملیاتهای چهارگامه تا ژايان فرد خرمشهر ،به مناقه
سرازير شدمد امامرامتاهللعلیه که ژ

از فرد خرمشهر به ژايانيافرن جنگ امیدوار بودمد

و اساسا ،بخشی از علت مخاعفت اوعیة ايشان با ادامة جنگ ،بهدعی فقدان دورممای
روشن برای اتمام آن بود ،باورداشرند اگر ما مروامی ژ

از فرد خرمشهر ،جنگ را

تمام کنی  ،اتمام آن در يک زمان و شرايط ديور دشوار خواهد بود

(دروديان ،مرکز اسناد

و تحقیقات دفاا مقدس)9513 ،؛ اما ،در اين زمان ،فشارهای بیناعمللی برای تحمی صلد
به ايران هر روز رو به افزايح بود درااعیکه ،بخشی از مناطق کشور در اشغال
دشمن و بازژ گیری آنها غیرممكن بود در اين شرايط ،رژي ب ث عراق ،ژیشنهاد
صلد را مار کرد ژ
ب ث در مو ع امف ال و

از شكستهای ژیدرژی و عقبمشینیها ،بايسری رژي
ف قرار میگرفت و به شرايط ايران تن میداد؛ وعی ،در

ژیشنهادهای صلد به اين مو وا توجه ممیشد فقط ،مقصود ،آتحب

بود و در

اغلب ژیشنهادها ،اکثرا ،شرايط ايران همیون ت یین مرجاوز ،خاعیکردن مناطق
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اشغاعی ،ت یین دقیق مرزها ،ژرداخت غرامت و غیر ماديد گرفره میشد طبی ی بود
که به اك مناق ،اين چنین صلحی ژهيرفره مشود امام

رامتاهللعلیه

من اينكه مامند

قب  ،بر صلد عادالمه تأکید داشرند؛ اما ،ژهير

صلد از طرف ايران را ،منوط به

شرايای ممودمد که عراق و جام ة بیناعمل

به آنها تن ممیدادمد موهداشرن

میروهای مرجاوز رژي ب ث عراق بر سر مرزهای جنگ برای ايران ،خاعی از رر
مبود و همین امر ،باعث شد تا امامرامتاهللعلیه بار ديور مو ع همیشوی خود ي نی بسیج
امكامات برای ادامة جنگ تا رسیدن به مریجهای قاب قبول را مورد تأکید قرار دهند
(جالعیفراهامی ،بیتا)13-11 :

امام
ژهير

رامتاهللعلیه

در اين زمان ،با تیزبینی خاصی مروجه سیاست آمريكا در ايران ،در قبال

ژیشنهادات صلد رژي ب ث عراق شدمد با توجه به رومد تحوالت جنگ و امجام

عملیات رمضان ،ايشان ،طی تحلیلی مسبت به سیاستهای آمريكا علیه ايران در شروا جنگ و
ادامة آن ،بر اين مو وا تأکید ممودمد که مناق آمريكا ،شكست رژي ب ث عراق و جمهوری
اسالمی ايران است و از ژا درآوردن ايران يا هر دو کشور ،در هر صورت به مفع آمريكاست
(امام خمینیرامتاهللعلیه ،9573 ،جلد  )211 :97مظر امامرامتاهللعلیه مشان میدهد ،تبدي جنگ تحمیلی رژي
ب ث عراق علیه ايران ،به يک جنگ فرسايشی برای از ژا درآوردن اين کشورها و در درجة اول
ايران ،مقاة ثق سیاستهای راهبردی آمريكا بود است .بر ژاية چنین مالاظاتی ،امام

رامتاهللعلیه

باور داشرند که راهی جز ادامة جنگ و غلبه بر مشكالت و موامع آن وجود مدارد با گهشت
امدکزمامی از جنگ ،ژیحبینی ژايان هجوم رژي ب ث عراق و شكست چند روزة ايران ،به
يأس برای رژي ب ثی و ه ژیمامان آمان بهويژ آمريكا ،مبدل گرديد
در آن دوران ،امام

رامتاهللعلیه

در باب صلدخواهی ايران ،اظهارمظر میفرمودمد و ايران را

«کشوری طاعب صلد» م رفی میممودمد (همان ،جلد )529 :92؛ اما ،سوءاسرفادة برخی سودجويان
شاغ در دوعت ،موجب ممايانشدن فسادهايی از قبی ااركار يا اخرالس گرديد ا افهشدن
اين مشكالت بر اقرصاد بیمار کشور باعث شد با تمام تالشی که دوعت در جهت رفا مردم
اعمال میکرد مشكلی به مام تورم گريبانگیر کشور شود مشكالتی که امامرامتاهللعلیه ،هیچگا در
اين دوران ،منكر آنها مبودمد ايشان ،من قبول مسئله ،الينح بودن آن را با توجه به شرايط

411

اعالم کرد و امید بیهود مدادمد تأثیر اين برخورد بر مردمی که از عمق وجود به رهبر خود
ايمان دارمد ،باور مشكالت ،تحم آنها و ياری رهبری بود باوجوداين ،فرسايشیشدن جنگ،
اينکه ،مسئوالن کشور ،طی چند سال ،برمامههای خود را با جنگ ،هماهنگ کرد و به آن،
عادت کرد بودمد و در برمامهريزیها ،موا شان به جنگ ،مامند موا به يک عنصر همیشوی در
ااشیة بقیة مسائ و مسئوعیتها قرار داشت دوم اينکه ،رزمندگان و بهخصوص داوطلبین
بسیجیای که در جبههها ،در شرايط مه امله و مه دفاا قرار گرفره بودمد و تنها ف اعیتشان
بهغیر از مقاطع خاص و کوتا عملیات ،شرکت در درگیریهای کوچک بود ،آتح اشریاقشان
آرامآرام فروکح کرد و از شرايط ااک بر جنگ خسره میشدمد افت روایة رزمندگان از
اطمینان فرمامدهان به موهداشرن جنگ در توازن میکاست مجموعة اين شرايط باعث میشد
که بهطورکلی ،جنگ در ايران ک ک باوجود صال کشور و خواست امام در ااشیه قرار گیرد
از آنجاکه ،امسجام اجرماعی مردم اول مسئلة جنگ بود ،با ک رمگ شدن مقح آن در ایات
کشور ،وادت مردم میز دسرخو

آسیب میشد امام

رامتاهللعلیه

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

جدای از اينکه در مردم ااساس خسروی بهوجود میآورد ،مرايج ديوری ه داشت مخست

در اين مقاع ،مدام تهکر

میدادمد که مسئوعین مراقب شرايط باشند بیامات ايشان ،طی سالهای میمة دوم جنگ ،ژر از از
تهکرات در اين موارد است
و

(جالعیفراهامی ،بیتا)21-22 :

یت سرموشتساز ما های ژايامی جنگ،

رورت تصمی گیری راهبردی را بیح از

همیشه ،ممايان ساخت در چنین شرايای ،کنررل و مديريت ژیامدها و رخدادهای سیاسی،
مظامی و اجرماعی ،دشوار و اساسی بود مجموا اين شرايط باعث شد تا امامرامتاهللعلیه ،در اين
زمینه ،چند اقدام اساسی امجام دهند که محور ثق و کامون مرکزی آن ژهير
بود ايشان ،در تبیین عل ژهير

«قا نامه »313

قا نامه ،هدف را مصلحت مظام ،کشور ،امقالب و رسیدن

به صلحی ژايدار و بهعنوان يک سیاست رسمی مه تاکریكی ذکر کردمد اتخاذ اين تصمی  ،شايد
مشك ترين اقدام امجامشد تا آن زمان از سوی امام بود؛ زيرا ،ايشان ،اين عم را بهمثابة
موشیدن جام زهر قلمداد کردمد و فرمودمد« :تنها ،به امید رامت و ر ای او ،از هر آمیه گفر ،
گهشر و اگر آبرويی داشرهام ،با خدا م امله کرد ام» ايشان ،همینین ،مسئوعیت اين تصمی را
ژهيرفرند و مسئوعین کشور را مورد امايت و تأيید قراردادمد و فرمودمد« :آمان را شماتت
مكنید» (امام خمینیرامتاهللعلیه ،9571 ،جلد  95 :21و  253-251و )213کنررل ژیامدهای اين تصمی گیری
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در داخ کشور و در صحنة جنگ بسیار دشوار بود باوجود آنکه اين تصمی  ،میتوامست
منجر به اخرالف در داخ کشور شود؛ اما ،امام

رامتاهللعلیه

توامسرند از تفرقه جلوگیری ممايند و

اری با فراخوامی مجدد مردم ،صحنة مظامی جنگ را با شكست رژي ب ث عراق و منافقین به
سود ايران تغییر دهند ايشان ،در همین مراله ،در کنار ساير اقدامات ،مجددا ،اب اد سیاسی-
عقیدتی جنگ را مامند روزهای آغازين جنگ تبیین و بر جنگ اق و باط و جنگ اسالم علیه
مابرابریهای دمیای سرمايهداری و کمومیس تأکید ممودمد

(دروديان ،مرکز اسناد و تحقیقات دفاا

مقدس)9513 ،

با توجه به آمیه گفره شد؛ در فرايند جنگ ،مقح مديريری امام خمینی

رامتاهللعلیه

در مهار

بحران مشان داد که مقاومت ايران ،از جمله م عفههايی بود که برخی از فشارهای مظام بیناعمل
را بیاثر ساخت از جمله اين موارد میتوان به توافق و تشريک مساعی شرق و غرب و اجماا
در صدور قا نامههای شورای امنیت و تال

برای امزوای ايران و تحري های تسلیحاتی ايران

اشار کرد که هر يک از اين اقدامات هوشمندامة امام خمینیرامتاهللعلیه را میتوان بهعنوان يكی از
مشامههای اعووی مديريت بحران در منازعات بین دو کشور دامست تداوم چنین اعوویِ
مديريتِ بحرامی ،توامست جلو هايی از سیاست يكپارچوی ،مرقاعدسازی ،مقابلهجويی و اری
موازمهسازی و بازدارمدگی را اجرنابماژهير سازد (محمدی و اادی )31 :9512 ،در اين راسرا،
همینین ،میتوان مقح امام خمینیرامتاهللعلیه را بهعنوان مدير بحران در جنگ تحمیلی ،با کشف
واق یتها ،توامايی در هدفگهاری و بهر برداری از منابع در جهت مهار بحران و تبدي بحران
مناقهای به بیناعمللی تبیین ممود
نتیجهگیری

با شروا جنگ تحمیلی رژي ب ث عراق علیه ايران ،برای دفاا از کشور در مقاب تجاوزگران،
دوعتمردان ،دو را ژیحرو داشرند اينکه وارد جريانها و ائرالفات سیاسی بیناعمللی شد و با
کمک دوعتهای خارجی در مقاب عراق ايسرادگی ممايند؛ که در اين راسرا ،برگزيدن اين را ،
مسرلزم ژهير

شرايط برای ايجاد آتحب

کشور به دشمن بود درمریجه ،ژهير

و صلد و درمریجه واگهاری بخحهايی از خاک

اين راهبرد ،جز امف ال و شكست چیزی مصیب ايران

ممیکرد باوجود ايرادات وارد بر اين را کار ،بنیصدر بهعنوان فرمامدهی ک قوا ،مهضت
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آزادی و جبهة ملی آن را موردتأيید قرار داد در اين زمان ،بنیصدر بهعنوان فرمامدة ک قوا با
بهکارگیری اين رويكرد و با سوءمديريت خود مسبب اشغال بخحهايی از خاک کشور توسط
تفرقهافكنی بین میروهای سپا و ارتح و ارائة طر های جنوی اشربا و همینین
عدمآماد سازی کشور در مقاب دشمن ،مقح تخريبی خود را ايفا ممود او در اين زمان ،م رقد
بود که میروهای مردمی کارايی الزم را در جنگ مدارمد و مبايد از آمان در جنگ اسرفاد شود
تفكری که محوة شك دهی و بهکارگیری بسیج مردمی را تحتتأثیر قرار داد و با ماآگاهی از
توان ارتح رژي ب ث عراق و تكیه بر شیو های تداف ی بهجامامد از اكومت ژهلوی ،تأثیر
زيانباری بر راهبرد دفاعی ايران گهاشت؛ اما ،ماکارآمدی اين رو  ،در همان سالهای اوعیه ،بر
هموان آشكار گرديد و عمال ،مروامست کاری از ژیح ببرد از اينرو ،با شكست اين رويكرد،
برخی از گرو ها همیون مهضت آزادی ،بهجای امايت از کشور به ايفای مقشی تخريبی
ژرداخرند و اين مقح را تا زمان آتحب
باوجود اين مسائ  ،امام خمینی

و سپ

رامتاهللعلیه

قا نامة  313ادامه دادمد

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

مرجاوزين شد و خسارات جبرانماژهير جامی و ماعی فراوامی را بر ايران وارد ممود وی ،با

برخالف تفكرات بنیصدر ،را کار مقاومت با تكیهبر

توان داخلی و میروی مردم در مقاب عراق را برگزيدمد و بدينوسیله ،درصدد وادت میروهای
مظامی و مردمی برآمدمد را کار امامرامتاهللعلیه برخالف بنیصدر ،راهبرد مقاومت در هر مكان و
افظ زمین برای بهدستآوردن زمان و بهتأخیرامداخرن ژیحروی دشمن و ايجاد شكاف بین
يوانهای ارتح رژي ب ث عراق بود بر همین اساس ،ب د از برکناری بنیصدر و رویکارآمدن
میروهای امقالبی ،دو تحول اساسی اتفاق افراد اول اينکه ،ف اعیتها در اوزة طراای و
عملیات و عدماکرفا به رو های جنوی کالسیک آغاز شد و شناخت «توان داخلی» و اسرفاد
از ظرفیت «میروهای مردمی» بهجای تكیهبر سازمانهای بیناعمللی و میروهای خارجی در
دسرور کار قرار گرفت درمهايت ،با رهبری و مديريت امام خمینیرامتاهللعلیه در جنگ ،میروهای
ؤژي ب ث عراق ،ک ک مجبور به عقبمشینی و سرامجام ،مجبور به ژیشنهاد صلد به ايران
گرديدمد؛ بنابراين ،تغییر راهبرد ،موجب تقويت جبههها و آغازی برای ژیروزیهای ايران شد
پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی

دفاا مقدس که با رهبری امام خمینی

رامتاهللعلیه

و خالقیت فرمامدهان جنگ ،تجربهای موفق در

مديريت را ارائه ممود  ،میتوامد را گشای مااع ات علمی در اوز های مخرلف فرمامدهی و
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مديريت م نويتمحور ،مديريت امقالبی و جهادی ،سازمامدهی مسرحك و غیر ژیحروی
محققین باشد مو وعاتی که تدوين اعووهای ژیاد سازی آنها در قاعب طر های ژژوهشی
ژیشنهاد میگردد
مااع ه و بررسی تجارب مديريری دوران دفاا مقدس که ممومة بارز مديريت جهادی است،
برای ا

مشكالت و مسائ

امروزة سازمانها ،به محققین ژیشنهاد میگردد؛ زيرا ،تجربة

مديريت جنگ تحمیلی ،مشان داد است که تنها ،اعووی بومی مديريری بود که با جام ة اسالمی
ما و ارز های دينی ااک برآن دارای سنخیت بود است اعوويی که در شرايط کنومی ه با
توجه به سازگاری با فرهنگ و ارز های دينی و ملی میتوامد مورد اسرفاد و سرمشق مديران
سازمانها قرار گیرد موجب ارتقای عملكرد افراد و سازمان شود؛ در توعید دامح مديريت
اسالمی -ايرامی م ثر واقع گردد و در تحقق مديريت جهادی در کشور را گشا باشد

کتابنامه

الف) منابع فارسی

امام خمینیرامتاهللعلیه ،رو اهلل (« )9573صحیفة امامرامتاهللعلیه» ،تهران :امرشارات عرو
«تاريخ تهاج فرهنوی غرب؛ مقح روشنفكران وابسره ( )9537( ،»)3تهران :م سسة فرهنوی
قدر واليت ،چاپ سوم
«تجزية ايران هدف رژي ب ث عراق» ،ژايوا اينررمری باشوا خبرمواران جوان بهمشامی
 3( ،http://www.yjc.ir/fa/news/4573756مهر)9512
«چووموی شروا جنگ عراق علیه ايران» ( 5مهر )9511روزمامة رساعت ،شمار 7521
«داسران خیامت بنیصدر» ،ژايوا اينررمری بصیرت 2( ،http://basirat.ir/fa/news/267544 ،تیر
)9515

تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی

قرآن کري

آرشیو مرکز اسناد امقالب اسالمی« ،ژرومدة مهضت آزادی» ،شمارة 2529
آزادی ،امیرعلی ،ژايوا اطالارسامی دفرر امام خامنهایمدظلهاع اعی« ،میروهای امقالب چوومه
سرموشت جنگ را تغییر دادمد؟»25( ،http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=29816 ،
خرداد )9511
اسناد مهضت آزادی (بیتا) ،تهران :امرشارات مهضت آزادی ،جلد  91و93
اکبرژور بازرگامی ،محمدجواد ،خبرگزاری فارس« ،مقدی بر عملكرد مظامی بنیصدر»،
 3( ،http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960704002058مهر )9512
اعهی ،همايون ( « )9523رورت تداوم دفاا مقدس» ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی ،جلد 9
بازرگان ،مهدی (« )9519امقالب اسالمی ايران» ،جلد  ،21تهران :شرکت سهامی امرشار
باقریکنی ،مصبا اعهدی و آذر ،عادل (« )9511طراای اعووی مديريت ت اعی رزمندگان دفاا
مقدس» ،فصلنامة مديريت اسالمی ،سال ،25شمارة 5
باوريان ،فريد (« )9533ت ام

جبهة ملی با جنبح اسالمی ايران ( ،»)9511-21ژايانمامه

کارشناسی ارشد تاريخ امقالب اسالمی ،ژژوهشكدة امام خمینیرحمتاهللعلیه و امقالب اسالمی
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باوريان ،فريد (« )9513بازشناسی فكری -سیاسی جريان روشنفكری دينی عیبرال در ايران
( ،»)9521-31رساعة دکررای تاريخ امقالب اسالمی ،دامشوا بوعلیسینا
ژورس ید ،فرزاد (« )9519امام خمینی

رحمتاهللعلیه

و مديريت مرم دفاا ملی؛ مااع ة موردی :جنگ

تحمیلی» ،فصلنامة مااع ات راهبردی ،سال ژامزده  ،شمارة 5
جالعی فراهامی ،محسن(بیتا)« ،امام خمینیرحمتاهللعلیه و مسئلة جنگ و صلد طی هشت سال دفاا
مقدس» ،بیجا
اسینیزاد  ،محمدعلی (« )9532اسالم سیاسی در ايران» ،ق  :مشر مفید
خزايی ،اسین (« )9533جريان شناسی فكری ملی -مههبیها» ،ماهنامة زمامه ،شمارة 35
خواجهسروی ،غالمر ا (« )9571ت ار ات جنا های سیاسی دورة اول مجل

شورای

اسالمی» ،مجلة ژژوهشی دامشوا امام صادقعلیهاعسالم ،شمارة 9
دارابی ،علی (« )9511جريانشناسی سیاسی در ايران» ،تهران :ژژوهشوا فرهنگ و امديشة
اسالمی ،چاپ مه
دروديان ،محمد (« )9572آغاز تا ژايان» ،تهران :مرکز مااع ات و تحقیقات جنگ
دروديان ،محمد (« )9531جنگ بازيابی ثبات» ،تهران :مرکز مااع ات و تحقیقات جنگ
دروديان ،محمد ،ژايوا اينررمری مرکز اسناد و تحقیقات دفاا مقدس« ،تأثیرات مرقاب تحوالت
راهبردی جنگ ايران و عراق و موا ع راهبردی امام خمینی

رحمتاهللعلیه

(قسمت دوم)»

 91( ، http://defamoghaddas.ir/fa/news/خرداد )9513
دسرور

عجیب

بنیصدر

در

زمان

جنگ،

ژايوا

خبری

مشرق

میوز،

 91( ،https://www.mashreghnews.ir/news/89710مهر )9511
ر وی ،مس ود (« )9572هاشمی و امقالب» ،تهران :همشهری ،چاپ دوم
سفیری ،مس ود (« )9573اقیقتها و مصلحتها» ،تهران :مشر می
سلاامی ،محمدجواد (« )9512مواهی به دفاا مشروا از ديدگا فقه شی ه» ،تهران :امرشارات
عرو
عمید زمجامی ،عباس لی(« )9539امقالب اسالمی ايران» ،ق  :مشر م ارف
قلیمژاد ،مهرداد (« )9519علت و اهداف املة عراق به ايران» ،قاب دسررس در وبالگ
http://mehrdad-he.blogfa.com/post/3
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کدی ،میكی آر(« )9535مرايج امقالب ايران» ،مررج  :مهدی اقیقتخوا  ،تهران :امرشارات
ققنوس
اسالمی
کري اعدينی ،امین ،ژايوا خبری جماران« ،م مای سكوت و سقوط در آغاز جنگ»،
 5( ،https://www.jamaran.irمهر )9512
محمدی ،جمشید و اادی ،ژرويز (« )9512مديريت بحران امام خمینیرحمتاهللعلیه در دوران جنگ
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