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تاريخ پذيرش97/06/15 :

چکیده
جمهوری اسالمی ايران ،راهبرد عراق که برقراری آتشبس بین دو کشوور پوس از اشواا حودود  20هواار
کیلومتر مربع از سرزمینهای استانهای مرزی بود را بیاثر کرد و به تمامی هیئتهای صلح اعوالم کورد کوه
تنها راه پذيرش آتشبس توسط ايران" ،خروج بی قید و شرط ارتش عراق از خاک ايران" است .هومچنوین
ايران مذاکره مستقیم با عراق را قبل از بیرون رانودن قووای متجواوز از خواک خوود نپوذيرفت و بور "اعتبوار
معاهده  " 1975در تالشهای بینالمللی تأکید کرد .هدف اين تحقیق تبیین راهبردهای جمهووری اسوالمی
ايران در جنگ تحمیلی برای مقابلوه بوا حمايوت کشوورها از عوراق در  8سوا جنوگ تحمیلوی و نحووهی
بهکارگیری اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده است .اباار گردآوری پرسشنامه و اسنادو مودارک اسوت
که به روش توصیفی و تاريخی و با رويکرد کمی انجام شده و از نوع کاربردی -توسعهای میباشود .جامعوه
نمونه  30نفر و روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای و پرسشنامه میباشد .نتايج تحقیوق بیوان ر آن اسوت
که برای تعیین میاان تأثیر راهبرد مورد نظر در طو  8سا دفاع مقدس و با توجوه بوه حمايوتهوای سواير
کشورها از حاب بعث عراق ،در تهديدات آينده ،تعداد  22راهبرد بهترتیب اولويت به شور زيور بوهدسوت
 -1دانشجوی دگترای رشته جارافیای سیاسی دانش اه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -ايران.
 -1دانشووویار جارافیوووای سیاسوووی دانشووو اه آزاد اسوووالمی واحووود علووووم و تحقیقوووات تهوووران-
ايران a.farajirad@yahoo.com،نويسنده مسئو .
 -1استاد جارافیای برنامهريای دانش اه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -ايران.

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

توجه به نتايج تحقیق مبنی بر معرفی راهبردها ،ضروری است واحدهای سوتاد و صون نسوبت بوه ارزيوابی
وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب خود بر حسوب راهبردهوای پیشونهادی اقودامات رزم را بوه عمول
آورند.
کلیدواژهها :ج.ا.ايران ،عراق ،جنگ تحمیلی ،راهبرد ،تهديد.
مقدمه

از روز  31شهريور ماه سا  1359که عراق جنگ خود را با جمهوری اسالمی ايران شروع کورد توا صودور
قطعنامهی  598مورخ  1367/04/27بین دو کشوور ،راهبورد ايوران در برابور تجواوز نظوامی عوراق ثابوت و
مشخص بوده است .البته راهبرد نظامی و عملیاتی جمهوری اسالمی ایران در دوران مختلن جنگ تاییور
کرده است و متناسب با اوضاع جبههها ،راهکارهای مختلفی برای مقابله با ارتش عراق اتخاذ شده اسوت .اموا
راهبرد جمهوری اسالمی ايران که تا آخر جنگ تاییر چندانی در آن ايجواد نشود ،مویتووان بوا برداشوت از
سخنان و پیامهای بنیانگذار انقالب اسالمی حضورت اموام خمینوی

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

آمده است :تعداد  8راهبرد نظامی 4 ،راهبرد اجتماعی -فرهن ی 7 ،راهبرد سیاسی و  2راهبورد اقت وادی .بوا

دارای چوارچوبی بوه شور ذيول

دانست:
 -1عدم پذيرش آتشبس تا زمانی که يک نظامی و يک سرباز عراقی در خاک ايران حضور دارد؛
 -2اثبات اقتدار سیاسی ،فرهن ی و نظامی ايران در طو جنگ ،بارخص در پايان آن؛
 -3حفظ تمامیت ارضی ايران و عدم پذيرش در تاییر مرزهای کشور با عراق به خ وص در ارونود رود و
تأکید بر خط تالوگ در شناسايی مرز اروند رود؛
 -4وادار کردن عراق به پذيرش معاهده  1975که مبنوای حقووقی مرزهوای ايوران و عوراق اسوت و صودام
حسین چهار روز قبل از شروع جنگ آن را ملای اعالم کرده بود؛
 -6مشخص شدن عراق بهعنوان متجاوز در جنگ از سوی مجامع رسومی بوینالمللوی ماننود سوازمان ملول
متحد؛
 -7تعیین غرامت و دريافت خسارات ناشی از جنگ از دولت متجاوز؛
 -8رسیدن به صلح پايدار با پشیمان کردن دشمن از آغاز و تحمیل جنگ بر ايران؛
کشورهای منطقه نیا با هدف جلوگیری از انقالب ايران و توسعه قودرت ايوران انقالبوی و بوه دلیول برخوی
فاکتورهای دي ر مانند تضاد ايدئولوژيک و يا ناسیونالیسم عربی به حمايت از عراق پرداختند .دولوت عوراق
نیا در اين ماجراجويی خود اهداف متعددی را دنبا میکرد که توسعه ارضی و افاايش قودرت منطقوهای و
همچنین جلوگیری از گسترش انقالب اسالمی در مرزهای خود از مهومتورين آنهوا بودنود .در ايون راسوتا
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جمهوری اسالمی ايران میبايست اقداماتی را در سطح راهبردی انجام میداد و اتخاذ راهبردهای موثثر موانع
از شکلگیری يا استمرار حمايت کشورها از عراق میشد.در اين مقاله محقوق بور آن اسوت توا در راسوتای
اهداف پژوهش پس از اينکه اوضاع و شرايط داخلی ،منطقهای و بینالمللی ايران و عراق را بهعنووان زمینوه
ايجاد اين جنگ مورد ارزيابی قرار دهد ،ويژگیهای حمايوت از عوراق در جنوگ هشوت سواله را در ابعواد
گوناگون و راهبردهايی را که ايران برای مقابله با آنهوا در دو مقطوع زموانی پیوروزی نیروهوای انقالبوی در
جبهه در سا های  61و نقطهی عطن اين روند در سا  67اتخاذ نمود بررسی نموده و جمعبندی و نتوايج
حاصله را برای نحوه بهرهبرداری از اين راهبردها را در تهديدات آينده و در يک مجموعه مدون ارائوه کنود.
يکی از زمینههای پژوهشی که اهمیت بساايی داشته و ما در پی آن هستیم تا در يک مجموعوه جوامع بوه آن
بپردازيم مسئله حمايتهای انجام شده از طرفین درگیر در اين جنگ و تبیوین راهبردهوای اسوت کوه بورای
مقابله با اتخاذ گرديدند .در اين پژوهش ،حمايتهای انجام شده از کشور عراق مورد تأکید اسوت .چورا کوه
حجم کمکها و حمايتهای صوورت پذيرفتوه از ايون کشوور چوه در سوطح منطقوهای و چوه در سوطح
بینالمللی با حمايتهای محدود از جانب چند کشور ضعین از ايران قابل مقايسه نیست .شوايد مهومتورين
عن ر در وجود اين شکاف ،شکلگیری يک انقالب ايدئولوژيک در يکی از مهومتورين کشوورهای متحود
غرب در منطقه و البته رويکردی سیاسی در تقابل با سیاست غرب باشد ،انقالبی که نه تنها رژيم شواه را بور
نمیتابید بلکه به نوعی خواستار انقالب در روابط و مناسبات بینالمللی بود.
سئوال اصلی تحقیق عبارتست از :راهبرهای جمهوری اسالمی ايران برای مقابله با حامیان عراق در جنوگ
تحمیلی چه بودند و به چه نحوی میتوان از اين راهبردها در تهديدات آينده استفاده کرد؟
مباني نظری تحقیق
پیشینهشناسي
سازمان موزههای انقالب اسالم و دفاع مقدس ،تحقیقی باعنوان «حمايتهای منطقهای و جهانی از
عراق و ايران در جنگ تحمیلی» با بهرهمندی از عبدالرضا فرجیراد در دستور کار خود قرار داد که
اين تحقیق در سا  1394توسط همین سازمان و مرکامديری پروژههای پژوهش اه علوم و معارف
دفاع مقدس منشر شد .در اين تحقیق که بر سه ف ل اصلی استوار بود به وضعیت داخلی،
منطقهای و بینالمللی ايران و عراق و همچنین حامیان عرق با استناد به اسناد و مدارک داخلی و
منطقهای و بینالمللی و در نهايت به حامیان ايران رداخته شد .در اين تحقیق بهطور مشرو به
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کمکهای کشورهای منطقهای و بینالمللی در حمايت از عراق توجه ويژه شده بد .که محقق نیادر
اين تحقیق از آن بهره رزم را برده است.

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

راهبرد

«طراحی هر استراتژی بايد چنان باشد که نیازهای ويژهای را برآورد .در مجموع ،استراتژی،
علم و فن گاينش درست از منابع متنوع است .واکنشهايی که برای يک رهبر يا يک کشور صحیح
بهنظر میرسد ممکن است برای دي ران کامالً نامناسب باشد .تمام استراتژيستها ،بدون در نظر

گرفتن اعتقاد فلسفی شان اسیر قیود سیاسی ،نظامی ،اقت ادی ،فرهن ی ،جارافیايی و تکنولوژی
بیشماری هستند بعضی از اين قیود مانند اراده ملی و افکار جهانی نامحسوس هستند .فرايض

انسانی و فتوت همراه با محدوديتهای اخالقی و حقوقی نیا در اين زمینه نقش خود را بازی
میکنند»(کالینا .)54 :1383 ،علم و هنر ايجاد ،توسعه و بهکارگیری بهینه قدرتهای سیاسی،
اقت ادی ،فرهن ی و نظامی کشور -هن ام صلح و جنگ -بهمنظور حداکثر پشتیبانی از سیاستهای

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

تعاریف و مفاهیم

ملی و افاايش احتمارت مطلوب جهت کسب پیروزی و تقلیل شکست(ابراهیمی نژاد.)14 :1379 ،
تعرين جامع راهبرد از ديدگاه دانش آشتیانی :راهبرد؛ طرحی 1است جامع 2با ال ويی 3پويا 4که در
فرآيند 5آن با بیان مجدد مأموريت 6و تجايه و تحلیل و ارزيابی عوامل محیطی داخلی و خارجی

7

مثثر در راهبرد و اجرای مأموريت ،اهداف 8عالی ،بلندمدت و مايتآفرين با آيندهن ری ،در
دورنمايی 9مطلوب ،برای رسیدن به موقعیتی 10برتر در محیط رقابتی تعیین میشوند .تدابیر
راهبردی(11گاينههای راهبردی يا راههای12رسیدن به اهداف تعیین شده) برای تهیه و توسعه منابع
مادی و معنوی قدرت (عوامل سخت و نرم قدرت) و بهکارگیری و صنآرايی 13مناسب آنها در

1- Plan
2- Comprehensive
3- Pattern
4- Dynamic
5- Process
6- Mission
7- Environmental internal and external factor evaluation
8- Objectives
9- Perspective
10- Position

11- Strategic option
12- Ways
13- Ploy
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برابر رقبا و بهرهبرداری بهینه از شايست یهای محوری (نقاط قوت 1و قابلیتها) ،استفاده ماهرانه از
فرصتهای 2محیطی ،جبران ضعنها 3و آسیبپذيریهای داخلی و مقابله با تهديدات 4تدوين می-
شوند ،بیان مجددی از مأموريت سازمانهای زيرمجموعه به عمل میآيد ،ساختارهای سازمانی،
منابع ،اعتبارات و اباارهای 5رزم برای اجرای تدابیر راهبردی ،نیل به اهداف و کسب برتری و
مايت رقابتی 6نسبت به رقبا تعیین و به بخشهای ذيربط اخت اص داده میشوند و بهمنظور
هماهن ی ،يکپارچهسازی 7و همافاايی 8راهبردهای سطو

پايینتر ،راهنمايیهای رزم داده

میشود(دانش آشتیانی.)33 :1389 ،
جنگ
جنگ پديده اجتماعی است که بین جوامع انسانی شکل گرفته و بروز میيابد .کنشگران برای
تحمیل اراده و خواست خود به دي ران از اباارها ،راهها و شیوههای گوناگونی بهره میگیرند.
جنگ يکی از قديمیترين سازوکارهايی است که کنشگران میشناسند و برای کنتر دي ران از آن
بهره میگیرند .از اين نظر ،جنگ به ذات خود اصالت و ارزش ندارد .جنگ روشی برای رسیدن به
هدف و تأمین منافع به شمار میآيد .ارزش جنگ به میاان مثثر و مفید بودنش در تأمین منافع و
تحقق ارزشها بست ی دارد .جنگ در قیاس با سازوکارهای صلحآمیا دي ر به دلیل کشته شدن
انسانها و پیامدهای مخرب ضدانسانیتر است .با وجود اين ،جوامع انسانی نمیتوانند از موضوع
جنگ فارغ شوند .سايه جنگ همچنان بر سر جوامع انسانی سن ینی میکند(.)2006 ,Gat
از نظر جامعهشناسان ،جنگ بهعنوان يکی از عناصر پايدار تاريخ بشری ،پديده و واقعیتی اجتماعی
قلمداد شده است .بشر در طو  5هاار سا تاريخ تمدن و زندگی خود ،با بیش از  14هاار جنگ
مواجه شده و در جريان اين جنگها ،بیش از  4میلیارد انسان جان خود را از دست دادهاند .در
گذر چندين هاار سا تمدن بشری ،تنها  268سا بدون جنگ و مناقشه بوده است و طی  55سا
1- Strengths
2- Opportunities
3-Weaknesses
4-Threats
5- Means
6- Competitive advantage
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7-Unified and Integrated
8- Synergy

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

ملقب به اتم و اطالعات و ارتباطات ،با بروز بیش از  220جنگ ،شاهد بیش از  200میلیون تلفات
انسانی بوده است(ولیوند.)1393 ،
جنگ تحمیلي

با عنايت به اينکه در طو قرون اخیر به ويژه دوران قاجار و پهلوی با وقوع هر جن ی پارهای از
کشور جدا شده است و فقط در دوره قاجاريان بی کفايت ،حدود يک میلیون کیلومتر مربع از خاک
عايا کشورمان جدا شده است ،بسی مايه مباهات است که در طو هشت سا دفاع مقدس و با
وجود دشمنان قسم خورده و متعدد ،ذرهای از خاک وطن جدا نشده و اين مايه افتخار است.

جن ی که با ناديده گرفتن قرارداد  1975الجااير و اعالم يکجانبه عدم تعهد به آن از سوی صدام،
در سا  ، 1359با يورش و هجوم نظامی توسط ارتش عراق آغاز و به ايران تحمیل شد و به مدت

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

(از سا  1945تا  )2000در کل کرهی زمین فقط  3هفته بدون جنگ بوده است .قرن بیستم ،يا قرن

هشت سا طو کشی د در ادبیات سیاسی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان جنگ تحمیلی بیان
میشود.
جدول شماره  :1مقایسه جنگ تحمیلی با جنگهای جهانی اول و دوم و جنگ كره
نام جنگ

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جنگ جهاني اول

 4اوت 1914

 11نوامبر 1918

جنگ جهاني دوم

 1سپتامبر 1939

جنگ کره

 25ژئن 1950

جنگ  8ساله ایران و

 31شهریور 1359

عراق

 22سپتامبر 1980

 7مه «1945سقوط آلمان»
 2سپتامبر«1945پایان جنگ»

سال

ماه

 4سال و سه

51

ماه

ماه

 6سال

72
ماه

 27ژوئیه1953

سه سال و

37

اتمام رسمي جنگ

یك ماه

ماه

هفت سال و

95

یازدهماه

ماه

 29مرداد1367
و  30اوت 1988
برقراری آتشبس

روز
1558

2191

1127

2887

تهدیدات
يکی از واژههايی که مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پیرامون معنا و مفاهیم آن زياد
صحبت میشود واژه تهديد و يا تهديدات است که نیاز به تفسیر اين واژه در مباحثی که مربوط به
حوزههای دفاعی -امنیتی است میباشد .در فرهنگ صبا ،تهديد به معنی ترساندن ،بیم دادن ،بیم
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عقوبت دادن آمده است(.بهشتی )1372 ،تهديدات نظامی از آشکارترين انواع تهديدات به شمار
میآيند که دارای پیشینه تاريخی طورنی در تحورت جوامع بشری هستند .ويژگی برجسته اين
دسته از تهديدات در استفاده از زور است که در ذيل عنوان تخ

ی «منازعه» و «جنگ» از آن ياد

میشود .بر اين اساس «تهديد نظامی» به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف بازي ر در عرصه
سیاست عملی درلت دارد و در گفتمان سنتی از امنیت ،دارای کاربرد بسیاری میباشد(ولیوند،
.)1393
در دانش اه و پژوهش اه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در جاوه درس تهديدات اينگونه
تعرين شده است« :تهديدات امنیت ملی را میتوان تهديدهايی دانست که اهداف و ارزشهای
حیاتی يک کشور را بهگونهای در معرض خطر قرار دهند و بیم آن میرود که در اهداف و
ارزشها تاییری ماهوی و اساسی صورت پذيرد» .در تعرين دي ر به واژه تهديد چنین اشاره شده
است« :کلیه عوامل و پديدههای خارج از سیستم که میتوانند سیستم را به مخاطره انداخته و از
رسیدن به اهداف مورد نظر جلوگیری نمايند .در سطح ملی عواملی که منافع ملی را به مخاطره
میاندازد ،تهديد محسوب می شوند»(هاشمنظری.)7 :1375 ،
علل تجاوز عراق
در روزهای آغازين تجاوز ،عراق علل حمله نظامی گسترده خود را به ايران ،نقض مفاد عهدنامه
1975م از سوی ايران عنوان کرد ،و از سوی دي ر اصورً اين قرارداد را تحمیلی بر عراق در زمان
و شرايطی که عراق جبراً ناچار به پذيرش آن میبود دانسته و ناگايری از احقاق حقوق حقه عراق
را در برگردانیدن اراضی از دست رفته به عراق و بهويژه حاکمیت بر تمام اروندرود را وظیفه خود
قلمداد نمود .ولی نظر به اينکه ابعاد تجاوز نظامی عراق به ايران هیچگونه تناسبی با ادعای ارضی
در مناطق زينالقوس و سین سعد(خان لیلی و میمک) و اروندرود نداشته و عراق قبل از آغاز
آفند عمومی خود ،مناطق مورد ادعای خويش را به قوه نظامی اشاا و با اعالم لاو قرار داد 1975
م حاکمیت خود را بر اروندرود محرز میدانست بنابراين دي ر علت اين حمله گسترده بعدی را
احقاق حقوق عراق عنوان کردن ،دلیلی بسیار سست به شمار میآمد و لذا سردمداران رژيم باداد
اندکی بعد جلوگیری از تجاوز قريبالوقوع نیروهای ايران را به عراق با پیشدستی در حمله و در
حقیقت نوعی دفاع مشروع از خود توجیه و تبلیغ نمودند (بختیاری.)1386:2،
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قرارداد  1975میالدی الجااير حل و ف ل شده بود به تنهايی نمیتوانست ان یاه و علت اصلی
تجاوز عراق به ايران باشد .اگر چه رهبران رژيم بعثی عراق از پذيرش روش خط تالوگ در
رودخانه مرزی اروندرود که مبنای مرزبندی مشترک دو کشور در اين رودخانه قرار گرفته بود
دچار نوعی احساس حقارت گرديده و از سوی مخالفین خود در داخل کشور سخت تحت فشار
قرار داشتند و نیا بهويژه صدام حسین را مسئو اين پذيرش میدانستند اما واقعیت اين است که
اين موضوع نمیتوانست مناقشهای چنین خونین بین دو کشور را بهوجود آورد .در واقع ريشه
اساسی جنگ ،اختالفات مرزی زمینی و رودخانهای ايران و عراق است؛ چرا که اورً اين اختالفات
به نحوی عادرنه و حتی بیشتر به سود عراق حل و ف ل شده بود؛ و در ثانی قرارداد

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

همانطور که قبالً اشاره شد وجود اختالفات مرزی و ارضی میان دولتهای ايران و عراق که طبق

الجااير با جامعیت بینظیر خود به کلیه اختالفات دو کشور از گذشتههای دور (اختالفات با

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

علل سیاسي جنگ

امپراطوری عثمانی و بعد عراق) همه آنها را حل و ف ل نموده و برای رفع اختالفات احتمالی
آينده هم راهکارهای اجرايی و حقوقی مناسبی پیشبینی نموده بود و به هر حا از زمان تشکیل
دولت عراق(1920م) تا زمان شروع جنگ تحمیلی ( 1980م) ايران و عراق به دفعات در اوضاع
حادتری قرار گرفته بودند ولی به جنگ تمام عیار متوسل نشده بودند (بختیاری .)1386:3،محققین
و کارشناسان سیاسی نظامی عموماً بر اين باورند که وقوع انقالب اسالمی در ايران و آ ثار و نتايج
آن بیشترين تأثیر را در پديد آمدن جنگ داشته است .بدين معنا که با پیروزی انقالب اسالمی و
سقوط رژيم شاه ،بنای راهبردی امنیتی آمريکا در خلیج فارس که بر دو ستون ايران و عربستان
پیريای شده بود ،فرو ريخت .و اين مسئله (انقالب اسالمی و تاییر ترتیبات امنیتی منطقهای)
روابط و مناسبات بین ايران و عراق را دستخوش تاییر و تحو کرد .بدين ترتیب که برتری قدرت
به سود ايران را که بر عراق حاکم بود تاییر داد و پیدايش خالء قدرت در منطقه ناشی از خرو ج
ايرا ن(قدرت اصلی منطقه) ثبات منطقه را مورد تهديد قرار داد و اشتهای عراق را که در رؤيای
کسب قدرت در منطقه خلیج فارس و رهبری کشورهای عربی ،سا ها خم يازه کشیده بود تحريک
نمود .خالصه آنکه دريافت غرب و شرق و شرکتهای چندملیتی صنعتی ،کارتلها و تراستها
اين بود که با برهم خوردن نظم موجود و تعاد منطقهای ناشی از وقوع انقالب اسالمی در ايران
منافع آنها در اين منطقه مورد تهديد قرار گرفته است و بنابراين برپايی يک درگیری نظامی و
پشتیبانی و حمايت از جن ی که صدام حسین بر مبنای آرزوهای دور و درازش برای قدرتنمايی
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نظامی در منطقه و کسب رهبری و زعامت در جهان عرب درصدد بود بر قدرتمندترين کشور
منطقه(ايران) تحمیل کند در دستور کار آنها قرار گرفت .از ديدگاه سیاسی ريشهی اين ضرورت
واژگونسازی نظام جديد حاکم بر ايران و يا تعديل و مهار آ ن بهمنظور اعاده نظم پیشین بوده
است .بهعنوان يک واقعیت آموزنده بايد اضافه کنیم که برهم خوردن کفه قدرت در زمینههای
سیاسی ،اقت ادی و اجتماعی و بهويژه قدرت نظامی به سود عراق ،عامل کشیده شدن ماشه جنگ
از سوی عراق و تحمیل آن بر ايران بوده است(بختیاری.)1386:5،
علل نزدیك جنگ
زمینهسازی و ایجاد بحران :رژيم بعثی حاکم بر عراق ،با توجه به اوضاع و احوا ايران در
شرايط ناشی از انقالب ،بهمنظور برقراری جو مساعد برای اجرای يک تجاوز نظامی به ايران و نیا
آماده ساختن افکار ملت عراق در پذيرش چنین اقدامی به تبلیاات وسیعی دست زد :از جمله يکی
از پرخرجترين فیلمهای سینمايی جهان را به نام قادسیه دوم که در حقیقت به مفهوم غلبه و
پیروزی مجدد اعراب بر ايران بود تهیه و مبادرت به اقداماتی کرد که روابط دو کشور را تیره و
بحر انی نموده و از عکسالعملهای ايران بهرهبرداری تبلیااتی نمايد که اهم اين اقدامات عبارت
بودند از:
-

ايجاد تشنج و درگیری های مرزی با تجاوز به حريم زمینی و هوايی ايران در طو مرز
مشترک که از تاريخ  1358/01/13شروع و به مدت يکسا و نیم؛ يعنی ،تا روز حمله
عمومی عراق به ايران تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين تجاوزات زمینی و هوايی مرزی
که منجر به شکايت ايران به شورای امنیت شده بود به  673مورد بالغ گرديد.

-

ايجاد دفتر جبهه به اصطال

آزادیبخش خوزستان (جبههالتحرير) و مرکا فرهن ی خلق

عرب و سعی و کوشش برای تحريک ايرانیان عرب زبان خوزستانی به قیام برای کسب
خودمختاری و جدايی از ايران.
-

اعاام عناصر خرابکار به خوزستان و اقدام به خرابکاری در خطه لوله و تأسیسات نفتی.

-

دخالت مستقیم و مثثر و پشتیبانی همهجانبه از جريانات کردستان.

-

ايجاد فرستندههای راديويی و پخش برنامههای تبلیااتی تحريکآمیا به زبانهای اقلیت
قومی ايران.
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-

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

مانند :خوزستان ،کردستان و حتی استان سیستان و بلوچستان.

تهیه و چاپ و انتشار و توزيع کتابهای مجعولی نظیر تاريخ سیاسی امارات
عربستان(خوزستان) ،درگیریهای عرب و فارس ،تاريخ عربستان(خوزستان) ارحواز
(اهواز) و غیره.

-

تقاضای خروج بی قید و شرط و فوری نیروهای ايران از جااير تنب بارگ و کوچک و
ابوموسی و واگذاری آنها به اعراب.

عراق با ادعای تحمیلی بودن قرارداد 1975م الجااير بهانهای را برای حمله به ايران دستاويا

کرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به ر ه انداختن مظلومنمايی تحت عنوان لاوم احقاق حق
تاريخی عراق ،حربه بسیار خوبی برای ان یاش احساسات ملیگرايانه مردم عراق علیه ايران و

توجیه تجاوز نظامی خود بهدست آورد .ن اهی کوتاه به گفتههای مقامات مختلن رژيم بعثی در
اين دوران و طر

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

-

تهیه و چاپ نقشههای جعلی و تفکیک قسمتهای مهمی از خاک ايران در اين نقشهها

دعاوی مختلن و متعدد ،به خوبی بیان ر مقاصد توسعهطلبانه عراق ،زير

پوششهای ظاهر فريب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثالً صدام حسین در فروردين ماه
 1359توقن بحران روابط موجود دو کشور را (که خود آتشافروز آن بود) مشروط به تحقق
خواستههای عراق به شر زير نمود:
 خروج بی قید و شرط ايران از جااير تنب بارگ و کوچک و ابوموسی و واگذاری آن به اعراب؛ بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از قرارداد  1975م الجااير؛ به رسمیت شناختن خودمختاری و عربی بودن ايارت عربستان (خوزستان)؛صدام حسین با اعالم اين خواستهها اضافه کرد« :عراق آماده است که با توسل به زور تمام
اختالفات خود را با ايران حل کند».
رژيم عراق پس از مقدمه چینیهای بسیار در زمینه ايجاد موقعیت مناسب برای لاو قرارداد 1975
میالدی و اجرای يک تهاجم نظامی با عنوان عوام فريبانه «احقاق حقوق تاريخی عراق» ،ابتدا در
تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريور ماه  1359به بهانه واهی ،اينکه دولت جمهوری اسالمی در امر
تحويل و تحو مناطقی که تعلق ملی آنها متعاقب عالمت ذاری مجدد مرز زمینی تاییر يافته هنوز
تعلل مینمايد مبادرت به اشاا اين مناطق (خانلیلی و میمک) نمود .سپس در تاريخ  26شهريور
17ماه  17( 1359سپتامبر  1980م) با متهم نمودن دولت جمهوری اسالمی به عدم اجرای تعهدات
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خود در قرارداد  1975بهطور يک جانبه ،عهدنامه مابور را ملای و بیاعتبار دانسته و قلمرو
حاکمیت ايران در اروندرود را مجدداً منضم به خاک خود اعالم نمود.
نقض يکجانبه قرارداد  1975م از سوی عراق در حالی که قرارداد رسماً به ت ويب طرفین
رسیده و رسیمت آن از جانب طرفین اعالم شده بود عملی بر خالف تمامی اصو و موازين روابط
بینالمللی و منشور ملل متحد به شمار میآمد .صدام حسین در نطق تلويايونی روز  27شهريور
ماه  1359خود اقدام به پاره کردن اين قرارداد که او خود امضا کننده آن به شمار میرفت نموده و
بدين ترتیب اختالفات ديرينه دو کشور را که از قرون وسطی بین ايران و عثمانی و پس از آن بین
ايرا ن و عراق وجود داشت و با قرارداد  1975میالدی آن منازعات و اختالفات فی له يافته بود،
در تعقیب افکار پوسیده و ارتجاعی و تحريک شده خود مجدداً زنده کرد.
کمتر از يک هفته پس از اعالم لاو يکجانبه قرارداد؛ در  31شهريور  22( 1359سپتامبر
 ،)1980عراق برابر طر های از پیش تعیین شده حمله عمومی خود را از زمین و هوا به مناطق
غربی و در جنوب غربی و شما غربی خاک ايران آغاز و موفق شد تا در هفتههای اولیه تهاجم در
جبههای به عرض بیش از  550کیلومتر  -از استان کردستان تا سواحل اروندرود در استان
خوزستان – و حداکثر تا عمق  100کیلومتری پیشروی نموده و مجموعاً بیش از پاناده هاار
کیلومتر مربع از اين مناطق را به اشاا خود درآورد(همان.)12-18 ،
چگونگي پایان جنگ تحمیلي
جنگ ايران و عراق عالوه بر اينکه بخشی از تاريخ ايران است ،حاوی تجارب تلخ و شیرين
گرانقدر و ارزشمندی است که بايد آنها را بازشناخت و به نسلهای بعد منتقل کرد و در نیروهای
مسلح ،نحوه حکومتداری ،سیاستگذاری ،به ويژه راهبرد دفاعی کشور ،پیشبرد اهداف و
ارزشها و تأمین منافع ملی ،از آن بهره برد .اين تجارب و درسها با توجه به نحوه پايان جنگ
تحمیلی و درسها و تجارب آن برای دفاع ملی طر میشود .در عین حا  ،قبل از بیان درسهای
جنگ تحمیلی اشاره کوتاه به روند پايان جنگ ضروری است .تاريخ جنگ تحمیلی را میتوان به
سه دوره تقسیم کرد .دوره او هجوم سراسری عراق و برتری آن در جبهههای جنگ است .در اين
دوره ،ايران درگیر پیامدهای ناشی از انقالب و منازعات سیاسی و قومی متعدد در داخل کشور بود.
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برداشت زمامداران عراق اين بود که ايران درگیر منازعات بیپايان داخلی شده ،نیروهای نظامی به
شدت تضعین گشته و به نظام سیاسی جديد وفادار نیستند .درگیریهای قومی و شکافهای

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

جمهوری اسالمی در سطح منطقهای و بینالمللی نیا به دلیل ماهیت انقالب اسالمی و تسخیر
سفارت آمريکا پیوندهای قبلی خود را از دست داده بود .در چنین وضعیتی ،رژيم بعث عراق

احساس کرد جمهوری اسالمی ايران قدرت رزم برای دفاع از کشور را ندارد و در برابر اقدام
نظامی به شدت آسیبپذير است(خرمدره.)9-23 :1381 ،

دوره دوم زمانی شروع میشود که اين شکافها به شدت کاهش يافته يا از بین رفته است؛
عملیاتهای موفق ايران شروع شده و نیروهای دشمن به مرزهای بینالمللی رانده شدهاند .با تداوم
جنگ ،تنبیه متجاوز بهعنوان راهبرد نظامی ايران در دستور کار قرار میگیرد (اردستانی)1379 ،؛ در
عرصه بینالمللی با آزادی گروگانهای آمريکايی تنشها کاهش میيابد و در سا های بعد

گفتوگوهای پنهانی میان ايران و آمريکا شروع میشود (ان اری و دي ران .)1380 ،وقتی اين
گفتوگوها به نتیجه نمیرسد ،تنشها تشديد شده و با گسترش روابط ديپلماتیک عراق و آمريکا،

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

سیاسی و اجتماعی موجب تضعین همبست ی ملی ايرانیان شده است(عاليی.)94 :1391 ،

فشارها بر ايران تشديد میشود ،ضمن اينکه ورود به خاک عراق ترديدهايی را در داخل کشور
بهوجود آورده و تهديدهای اعراب علیه ايران را تشديد کرده بود .چنین روندی موجب تقويت
قدرت عراق و تضعین توان نظامی و سیاسی ايران شده و جنگ را در فرايند فرسايشی قرار داد
(کردزمن.)7 :1389 ،
سومین دوره جنگ زمانی است که برتری قدرت عراق در عرصه بینالمللی و منطقهای در قالب
حمايتهای همهجانبه و آشکار ابرقدرتها ،قدرتهای بارگ و کشورهای منطقه از عراق بروز
يافته و به شکل قدرت نظامی برتر عراق در میدانهای نبرد جلوهگر میشود .در اين دوره ايران به
شدت تحت فشار همهجانبه نظامی ،سیاسی– ديپلماتیک و اقت ادی – تجاری قدرتهای شرق و
غرب بود؛ عراق در سايه حمايتهای مالی و تسلیحاتی آنها (قربانی )27 :1380 ،راهبرد گسترش
جنگ و حمالت گسترده علیه کشتیها را در پیش گرفت و کوشید درآمدهای نفتی ايران را از بین
برده و توان حمايت از جنگ ،تهیه نیازهای اولیه مردم و توان حکومتداری را از بین ببرد .در اين
دوره است که روند تحورت در سطو

گوناگون ملی ،منطقهای و بینالمللی در ابعاد گوناگون

نظامی ،سیاسی -ديپلماتیک ،اقت ادی و اجتماعی به ضرر ايران و به نفع عراق پیش میرود (يادان
فام.)35-48 :1381 ،
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عراق بعد از دو سا از آغاز جنگ تحمیلی ،قدرت هوايی خود را با دريافتهای هواپیماهای
پیشرفته فرانسوی و روسی بازسازی کرده و توان خود را در سايه حمايتهای مالی و اطالعاتی
دولتهای عرب خلیج فارس ،به ويژه عربستان و کويت به شدت تقويت کرده بود .به مرور با
تجهیا اين هواپیماها به موشکهای پیشرفته فرانسوی ،توان عراق فاونتر و توان هوايی ايران به
دلیل تحريم غرب و سقوط يا خرابی برخی از هواپیماها تقلیل يافت.قدرت هوايی عراق به اين
کشور اجازه داد جنگ را در خلیج فارس گسترش داده و به تن ه هرما برساند و به حمالت خود
به شهرها و تأسیسات اقت ادی ايران در داخل کشور عمق دهد .اين موارد موجب تضعین توان
دولت در حمايت از جنگ ،بدترشدن وضعیت اقت ادی مردم در کشور و تشديد نارضايتی از
تداوم جنگ شد ،استقبا از جبههها کاهش يافته و خطرات جنگ نمود بیشتری پیدا کرد(کردزمن،
.)145-153 :1389
از آخرين روزهای فروردين  ،1367روند تحورت در میادين جنگ زمینی نیا به نفع عراق رقم
خورد .ي ان های نیروی زمینی عراق در اواخر جنگ از نظر کمی و کیفی بازسازی و از هر جهت
به شدت تقويت شده بودند .در سا آخر جنگ ،اعضای نیروهای مسلح عراق از يک میلیون نفر
گذشت و تجهیاات پیشرفته لجستیکی به رژيم بعث اجازه داد در کوتاهترين زمان از نیروهای خود
در چند جبهه بهره ب یرد .در همین حا  ،قدرت آتش عراق چنان تقويت شده بود که میتوانست
مواضع مورد نظر را به شدت در هم کوبیده و مقاومت نیروهای مقابل را از بین ببرد .حمله به فاو،
جااير مجنون ،منطقه عملیاتی کربالی  5در شلمچه و برخی مناطق عملیاتی جبهه شما در طو
سه ماه ،نشان داد موازنه قدرت به شدت به نفع عراق تاییر يافته است.
تاییر موازنه قدرت به نفع عراق چشمانداز پیروزی ايران در جنگ و تأمین اهداف وسیعتر را با
دشواری روبه رو کرد .اين تاییر موازنه قدرت به نفع عراق زمانی معنادار و قابل درک شد و در
برداشت فرماندهان و سیاستمداران ايران تاییرات جدی ايجاد کرد که قدرتهای بارگ و
ابرقدرتها ضمن توافق در مورد پايان دادن به جنگ در شورای امنیت سازمان ملل و ارائه
قطعنامهای نسبتاً قابل قبو  ،دست رژيم عراق را در خريد و استفاده از سال های پیشرفته و حتی
غیرمتعارف بازگذاشته و نسبت به نقض قوانین و حقوق بینالملل از سوی صدام واکنشی نشان
ندادند( .هاشمی رفسنجانی )1382:10،چنین اوضاعی ،نه تنها چشمانداز پیروزی ايران را کامالً از
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بین برد (نک :نامه فرمانده کل وقت سپاه به امام) ،بلکه اين ن رانی را در میان مسئورن جنگ

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

و جمهوری اسالمی را در معرض خطرات بیشتر قرار دهد .در همین ،حا زمامداران عراق نیا به
خوبی متوجه شده بودند که قدرت آنها نه برخاسته از توانمندیهای ملی ،بلکه ناشی از مناسبات
جمهوری اسالمی ايران با قدرتهای منطقهای و ابرقدرتها بود .بنابراين ،آنها اطمینانی به روند

قدرتيابی خود نداشتند و به خوبی میدانستند که افراط آنها در استفاده از قدرت و ورود دوباره
آنها به خاک ايران بار دي ر با واکنش گسترده مردم ايران مواجه شده و نارضايتی قدرتهای حامی
را در پی خواهد داشت که خواهان پايان يافتن اين جنگ بودند.
روششناسي

اين تحقیق به روش توصیفی و تاريخی با رويکرد کمی انجام گرديده اسوت .در رويکورد کموی از
روشهای زمینهيابی (پیمايش) و پارامترهای توصیفی استفاده شده است .نتايج پژوهش کواربردی و
ت میمگرا میباشد ،لذا نوع پژوهش توسعهای -کاربردی است .قلمورو تحقیوق از نظور زموانی ،از

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

بهوجود آورد که تعلل در اين زمینه موجب اشاا دوباره بخشی از سرزمینهای میهن اسالمی شده

سا  1357تا سا  1404خورشیدی میباشد .از نظر مکانی ،شامل جارافیای ايوران و عوراق موی-
باشد .اطالعات اين تحقیق از دو روش میدانی و «بررسوی اسوناد و مودارک (کتابخانوهای علموی و
تخ

ی) گردآوری شده است .اين تحقیق دارای دو جامعهی آماری اسنادی و خبرگی اسوت .در

حوزهی ادبیات تحقیق کلیه اسناد موجود و باردستی جاء جامعهی آمار اسنادی تحقیق مویباشود و
در حوزهی راهبردی فرماندهان عالیرتبه در زمان جنگ و خبرگان مرتبط که ويژگیهوای مشوترک
آنان تجربه ،سابقه خدمتی ،مسئولیت در سطو عالی جنگ و سیاست و مديريتی است که از طريق
انتخاب هدفمند قضاوتی است( 30نفر) (از میان صاحبنظوران و خبرگوان دانشو اهی ،فرمانودهان
عالیرتبهی جنگ تحمیلی حضور داشتهاند برای کشن راهبردهای عملی جمهوری اسوالمی ايوران
در مقابله با حمايت کشورها از عراق و همین طور نحوه به کوارگیری ايون راهبردهوا در تهديودات
آينده استفاده خواهد شد) برآورد گرديد ،جامعه آماری و حجم نمونه که بر هم منطبق میباشوند را
تشکیل میدهند.در اين تحقیق بهمنظور استخراج راهبردهای دفاع مقدس و حامیان عراق تحلیول و
تدوين از تجربیات فرماندهان و روش مستندسازی ايونگونوه تجوارب اسوتفاده شوده اسوت(روش
توصیفی) و در تحلیل محتوا(کیفی) براساس طر موضوع و بوا توجوه بوه نووع اسوتفاده از تحلیول
محتوا و روا بهکارگیری آن در اين تحقیق از اين روش سود میبرد به اين نحو که اسوتنباط نتوايج
براساس بودن يا نبودن ويژگیهايی که در پیام تعرين شده است ،غالباً برای اجرای بهتر مسايل اين
حوزه مورد توجه قرار گرفته است .اين روش تحلیلی از طريق تکنیوک دلفوی موورد اسوتفاده قورار

287

ف لنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  32پايیا 1397

گرفته است .اگرچه تحقیقهای زيادی با استفاده از روش تحلیل محتووا صوورت گرفتوه در برخوی
زمینهها از جمله مطبوعات و رسانهها تقريباً روش منح ر بهفرد پژوهشی محسوب میشود اموا بوا
توجه به موضوع پژوهش حاضر کوه هودف آن تحلیول محتووای اسوناد مورتبط بوا موضووع اسوت
چارچوب مفهومی نیا به همین حد تحديد و صرفاً توصیفی بود و نیازمند ابعواد نظوری بوه مفهووم
رايج در پژوهش های اجتماعی نیست .برای پاسخ بوه سوئوارت ايون تحقیوق از روش کتابخانوهای
علمی و تخ

ی و روش میدانی با استفاده از اباارهوای پرسوشناموه و م واحبه و بورای تحلیول

دادهها از روش کیفی بهره گرفته شده است .متغییر مستقل :حمايتهای صورت گرفته از عراق در
جنگ تحمیلی؛ متغییر تابع  :راهبردهای ايران برای مقابله با حمايت از عوراق و نحووه بکوارگیری
راهبردها در محیط تهديدات آينده؛
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
سئوالهای شناسایي
برای معرفی پرسششوندگان تعداد  4سئوا شناسايی در خ وص :سطح تح یالت ،سابقهی
خدمت ،جاي اه سازمانی ،نوع خدمت در مشاغل مديريت/فرماندهی ،ستادی ،آموزشی ،عملیاتی و
دانش اهی به عمل آمده است که دادههای دريافتی به شر زير معرفی و تعیین شده است:
(الف) -سطح تحصیالت:

جدول شماره :2

فراواني پاسخهاي میزان تحصیالت

نظر
مقايسهاي

دكترا

كارشناسي
ارشد

كارشناسي

جمع

فراوانی

24

4

2

30

80

13/33

6/67

100

درصد
فراوانی

با توجه به تعريفی که در راستای سطح تح یالت جامعه هدف يا نمونه ،نیاز به استفاده از
نظرات افرادی مجرب و با مدارک تح یلی بار دارد ،لذا همانطور که در جدو يادشده مشاهده
میشود 80 ،درصد از افراد دارای مدرک دکترا 13/33 ،درصد کارشناسی ارشد و مابقی دارای
مدرک تح یلی کارشناسی هستند مورد تأئید تحقیق میباشد.
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(ب) -سابقهی خدمت:

جدول شماره :3
نظر

 20تا

فراواني پاسخهاي سابقهي خدمت
 26تا

باالي 30

جمع

درصد
فراوانی

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

20

16/67

63/33

100

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

فراوانی

6

5

19

30

با توجه به جدو يادشده مشاهده میشود که در حدود  63/33درصد از پاسخ دهندگان دارای
سابقهی خدمتی باری  30سا میباشند که برای اين تحقیق از تأيید قابل توجهی برخوردار است.
(ج) -جایگاه سازماني:

جدول شماره :4

فراواني پاسخهاي جايگاه سازمانی

نظر
مقايسهاي

جايگاه
18

جايگاه
19

جايگاه  20به
باال

جمع

فراوانی

17

9

4

30

درصد فراوانی

56/67

30

13/33

100

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

مقايسهاي

25

 30سال

سال

در زمینه جاي اه سازمانی نیا مشاهده میشود که اعتبار رزم را با توجه به جاي اههای
اشاره شده به تحقیق میدهند و اين امر دلیل کافی بر قابلیت اعتماد نتايج تحقیق میباشد.
بررسي پارامترهای توصیفي مربوط به حوزههای راهبرد نظامي متضمن به کارگیری در
تهدیدات آینده:
اطالعات توصیفی مربوط به راهبردهای نظامی اثرگذار که متضمن بهکارگیری در تهديدات
آينده اح اء شده از جامعه هدف يا نمونه در قالب راهبرد تهیه و تنظیم گرديدند که در هرکدام از
پرسشنامهها از جامعه نمونه يا هدف به پرسش گذاشته شد که نتايج آنها به شر زير آورده شده
است:
در اين حوزه بهمنظور بررسی آماری و تجايه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،از آمار
توصیفی استفاده شده و میاان تأثیر راهبرد مورد نظر در طو  8سا دفاع مقدس و با توجه به
حمايتهای ساير کشورها از حاب بعث عراق ،در تهديدات آينده مشخص گرديد .بدين منظور
پرسشنامههايی در قالب  8راهبرد زيرمجموعه راهبرد نظامی تنظیم گرديده است.
جدول شماره :5
حوزه

راهبرد

بررسي پارامترهاي توصیفي مربوط به
راهبرد نظامي
درصد فراواني

تعداد

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین
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راهبر

خی

دی

دادههای

دادهها

دادههای

دادهها

دادههای

یل

جمعآوری

ی گم

احصاء

ی

احصاء

ی

شده

شده

شده

احصا

شده

خ

لي

زیا

متوس

زیا

د

ط

کم

کم

د

شده

تقوی ت ی گان ها ی نظام ي به منظور
حفظ تمامی ت ارض ي و دستاوردها ی

2

انقالب اسالم ي در چارچوب قانون

3

6

1

0

0

30

0

3.00

5.00
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اساس ي ؛
فراهم ساز ی فناور ی پی شرفته و تهی ه
تجهی زات و ابزارآالت نظام ي از
طر یق

ب ي طرف

کشورها ی

( کره

5

ش مال ي  ،چی ن ،شورو ی سابق (روسی ه )

1
3

10

2

0

30

0

2.00

5.00

3 / 70

و لیبي
انجام عملی ات ها ی ی کپارچه مشترک
نی روها ی مسلح در بهرمند ی از
توانمند ی ها ی انسان ي و برهم زدن
آرا یش منطقه و نی روها ی دشمن به

1

1

و

6

0

صورت

جنگ ها ی

کالس ی ك

4

0

0

30

0

3.00

5.00

4 / 40

غیرکالسیك در ابتدای جنگ با هدف
کاهش توان نظا مي دشمن و افزایش
قدرت چانه زني در مجامع بین المللي

نظامي

بهره مند ی از موشك ها با ب ُرد متوسط
و بلند و ای جاد توازن نظام ي منطقه
به منظور تقل یل عملی ات هوایي و

2

عقبه

1

موشک ي

دشمن

با

تقویت

9

0

0

0

30

0

4.00

5.00

4/70

نیروهای رزمنده و ارتقاء توان
دیپلماسي عمومي و دفاعي
ایجاد و تهیج انگیزه های اسالمي
ایراني ( ملي ) در حوزه های مختلف

1

به منظور هم افزایي توان دفاعي و

4

سیاسي کشور

8

6

2

0

30

0

2.00

5.00

4/13

بسیج نیروهای داوطلب مردمي و
انجام جنگ انقالبي با تشکیل سازمان
مستضعفین

در

قالب

گرد ان های

رزمي و پشتیباني توأم با آموزش های

1

1

0

5

4

1

0

30

0

2.00

5.00

4/13

متناسب با محیط داخلي و بین المللي
تولید هواپیماهای بدون سرنشین
متناسب با نیازمندی های عملیاتي

5

برخورداری از قدرت نظامي بر
اساس

معادله

ب ازدارندگي
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تفسیر:

امنیت

منجر

1

به

8

1

1

4

0

5

2

0

30

0

2.00

5.00

4/20

6

0

0

30

0

3.00

5.00

4/27

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

معتقدند که"راهبردهای نظامی" به میاان زياد و خیلیزياد متضمن بهکارگیری در تهديدات آينده
مثثر است .يعنی نتايج حاصل از استخراج آمارهای توصیفی نشان میدهد که میان ین اين راهبردها
در بین پاسخگويان اين پژوهش بر روی طین  0تا  5به جا راهبرد «فراهمسازی فناوری پیشرفته و
تهیه تجهیاات و اباارآرت نظامی از طريق کشورهای بیطرف (کره شمالی ،چین ،شوروی سابق
(روسیه) و لیبی») ( )3/70بین زياد( )4تا خیلیزياد ( )5میباشند .يعنی میتوان گفت میان ین

اح اء شده راهبردهای يادشده در جدو بهعنوان خروجیهای حوزهی راهبرد نظامی و بیان ر نظر
جامعه نمونه در خ وص میاان تأثیرگذاری راهبردهای اح ايی در حوزهی راهبرد نظامی تأيید
شده و مد نظر قرار داد.
بررسي پارامترهای توصیفي مربوط به حوزههای راهبرد اجتماعي  -فرهنگي متضمن به

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

با توجه به جدو تحلیل آمار توصیفی فوق روشن است که بیش از  % 87اعضای جامعه خبره

کارگیری در تهدیدات آینده:

اطالعات توصیفی مربوط به راهبردهای اجتماعی -فرهن ی اثرگذار که متضمن بهکارگیری در
تهديدات آينده اح اء شده از جامعه هدف يا نمونه در قالب راهبرد تهیه و تنظیم گرديدند که در
هرکدام از پرسشنامهها از جامعه نمونه يا هدف به پرسش گذاشته شد که نتايج آنها به شر زير
آورده شده است :در اين حوزه بهمنظور بررسی آماری و تجايه و تحلیل اطالعات جمعآوری
شده ،از آمار توصیفی استفاده شده و میاان تأثیر راهبرد مورد نظر در طو  8سا دفاع مقدس و با
توجه به حمايتهای ساير کشورها از حاب بعث عراق ،در تهديدات آينده مشخص گرديد .بدين
منظور پرسشنامههايی در قالب  4راهبرد زيرمجموعه راهبرد اجتماعی -فرهن ی تنظیم گرديده
است.
جدول شماره  :6بررسي پارامترهاي توصیفي مربوط به
راهبرد اجتماعي -فرهنگي
درصد فراواني
حوزه
راهبرد
ي

راهبردها

اجتماعي -فرهنگي

ا ي جاد و تهییج انگیزه هاي
اسالمي ايران ي ( مل ی ) در
حوزه ها ی مختلف اقتصاد ی ،
س ی اس ی  ،اجتماع ی  ،فرهنگ ی و
نظام ی به منظور هم افزا يی
توان دفاعي و سیاسي كشور
بسیج فرهنگي ،سیاسي و
تقويت بنیه ي نظامي در
جبهه هاي حق علیه باطل با
هدف انسجام داخلي و تأمین
نیروي انساني جبهه ها

خیلي
زياد

زي
اد

متوس
ط

كم

خیل
يكم

تعداد
دادههاي
جمعآوري
شده

تعداد
دادهه
اي گم
شده

کمینه
دادههاي
احصاء
شده

بیشینه
دادههاي
احصاءشد
ه

میانگ
ين
دادهه
اي
احصاء
شده

18

8

4

0

0

30

0

3.00

5.00

4 / 47
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1

0

0
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0

3.00

5.00

4 / 60
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ترويج و توسعه ي فرهنگ
عاشورايي از طريق فعال سازي
پايگاه هاي مردمي و تبلیغ
فراگیر مردمي به منظور
ايجاد اين فرهنگ در سطوح
مختلف جامعه
يكپارچه سازي ساختارهاي
اجتماعي براي تولید قدرت

13

15

2

0

0

30

0

3.00

5.00

4 / 37
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4

1

0

30

0

2.00

5.00

4 / 30

تفسیر:
با توجه به جدو تحلیل آمار توصیفی فوق روشن است که بیش از  % 94اعضای جامعه خبره
معتقدند که"راهبردهای اجتماعی -فرهن ی" به میاان زياد و خیلیزياد متضمن بهکارگیری در
تهديدات آينده مثثر است .يعنی نتايج حاصل از استخراج آمارهای توصیفی نشان میدهد که
میان ین اين راهبردها در بین پاسخگويان اين پژوهش بر روی طین  0تا  5بین زياد( )4تا
خیلیزياد ( )5میباشند .يعنی میتوان گفت میان ین اح اء شده راهبردهای يادشده در جدو
بهعنوان خروجیهای حوزهی راهبرد اجتماعی -فرهن ی و بیان ر نظر جامعه نمونه در خ وص
میاان تأثیرگذاری راهبردهای اح ايی در اين حوزهی راهبردی تأيید شده و مد نظر قرار داد.
بررسي پارامترهای توصیفي مربوط به حوزههای راهبرد سیاسي متضمن به کارگیری
در تهدیدات آینده:
اطالعات توصیفی مربوط به راهبردهای سیاسی اثرگذار که متضمن بهکارگیری در تهديدات
آينده اح اء شده از جامعه هدف يا نمونه در قالب راهبرد تهیه و تنظیم گرديدند که در هرکدام از
پرسشنامهها از جامعه نمونه يا هدف به پرسش گذاشته شد که نتايج آنها به شر زير آورده شده
است:
در اين حوزه بهمنظور بررسی آماری و تجايه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،از آمار
توصیفی استفاده شده و میاان تأثیر راهبرد مورد نظر در طو  8سا دفاع مقدس و با توجه به
حمايتهای ساير کشورها از حاب بعث عراق ،در تهديدات آينده مشخص گرديد .بدين منظور
پرسشنامههايی در قالب  7راهبرد زيرمجموعه راهبرد سیاسی تنظیم گرديده است.
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حوزه
راهب
ردي

راهبردها

سیاسي

تعامل و
را ي زن ی ها ی
س ی اس ی و
ب ی ن الملل ی با
سازمان ها ی
ب ی ن الملل ی
به منظور
تع یی ن متجاوز
و تنب ی ه آن با
حفظ مرزها ی
ب ی ن الملل ی
حفظ و تأک ی د
بر قرارداد
 1975الجزا ي ر
و جلوگ ی ر ی از
جداساز ی
سرزم ی ن ها ی
لحاظ شده
برابر مفاد
آن
تثب ی ت مرزها ی
غرب کشور به
منظور تحديد
گروه ها ی
سازمان ي افته
اکراد ( دموکرا
ت و )...
تقو ي ت راه هاي
مواصالتي
شهرها و
مرزها
تحركات
ديپلماتیك
براي شكل دهي
ائتالف براي
حمايت از
ايران م انند
جذب سوريه در
دفاع مقدس
تحركات
ديپلماتیك
براي برهم
زدن ائتالف
دشمن مانند
مواضع كشور
عما در شوراي
همكاري خلیج
فارس در زمان
دفاع مقدس
فعالیت
ديپلماسي
عمومي در
توجیه افكار
عمومي دنیا
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ي
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يكم

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

درصد فراواني

تعداد
دادهها
ي
جمعآور
ي شده

تعداد
دادهه
اي گم
شده

کمینه
دادهه
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شده

بیشین
ه
دادهه
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احصاء
شده
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دادهه
اي
احصاء
شده
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تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

جدول شماره  :7بررسي پارامترهاي توصیفي مربوط به
راهبرد سیاسي
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تحديد حدود
مرزهاي آبي،
رودخانه اي و
خشكي به ويژه
حل اختالفات
مرزي و
به خصوص مرز
با كشورهايي
كه تاكنون
تحديد حدود
نشده

17

8

5

0

0

30

0

5.00

3.00

4 / 40

تفسیر:
با توجه به جدو تحلیل آمار توصیفی فوق روشن است که بیش از  % 81/6اعضای جامعه
خبره معتقدند که"راهبردهای سیاسی" به میاان زياد و خیلیزياد متضمن بهکارگیری در تهديدات
آينده مثثر است .يعنی نتايج حاصل از استخراج آمارهای توصیفی نشان میدهد که میان ین اين
راهبردها در بین پاسخگويان اين پژوهش بر روی طین  0تا  5بین زياد( )4تا خیلیزياد ()5
میباشند .يعنی میتوان گفت میان ین اح اء شده راهبردهای يادشده در جدو

بهعنوان

خروجیهای حوزه ی راهبرد سیاسی و بیان ر نظر جامعه نمونه در خ وص میاان تأثیرگذاری
راهبردهای اح ايی در اين حوزهی راهبردی تأيید شده و مد نظر قرار داد.
بررسي پارامترهای توصیفي مربوط به حوزههای راهبرد اقتصادی متضمن به کارگیری
در تهدیدات آینده:
اطالعات توصیفی مربوط به راهبردهای اقت ادی اثرگذار که متضمن بهکارگیری در تهديدات آينده
اح اء شده از جامعه هدف يا نمونه در قالب راهبرد تهیه و تنظیم گرديدند که در هرکدام از
پرسشنامهها از جامعه نمونه يا هدف به پرسش گذاشته شد که نتايج آنها به شر زير آورده شده
است :در اين حوزه بهمنظور بررسی آماری و تجايه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،از آمار
توصیفی استفاده شده و میاان تأثیر راهبرد مورد نظر در طو  8سا دفاع مقدس و با توجه به
حمايتهای ساير کشورها از حاب بعث عراق ،در تهديدات آينده مشخص گرديد .بدين منظور
پرسشنامههايی در قالب  2راهبرد زيرمجموعه راهبرد اقت ادی تنظیم گرديده است.
جدول شماره :8

بررسي پارامترهاي توصیفي مربوط به
راهبرد اقتصادي
درصد فراواني
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حوزه
راهب
ردي

راهبردها
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تعداد
دادهها
ي
جمعآور
ي شده

تعداد
دادهه
اي گم
شده

کمینه
دادهه
اي
احصاء
شده

بیشین
ه
دادهه
اي
احصاء
شده

میانگ
ين
دادهه
اي
احصاء
شده

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

اقتصادي

23

6

1

0

0
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0

2.00

5.00
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حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری
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تقويت
زيرساخت هاي
اقتصادي و حفظ
توان تولیدات
داخلي كشور،
به منظور
مقابله با
تحريم هاي
يك ج انبه
آمريكاي
جنايتكار و
پشتیباني
مؤثر از
عملیات هاي
دفاعي و هجومي
رزمندگان
به نحوي كه
رضايت مندي
مردم تأمین و
حداقل
نیازمندي هاي
تجهیزاتي
جبهه ها را
تأمین نمايد .
حركت جهت دار
صنايع دفاعي و
غیردفاعي
كشور،
به منظور
حمايت از ا رتش
و سپاه
به نحوي كه از
اواسط جنگ تا
پايان آن
بسیاري از
اقالم دفاعي
كشور نظیر
گلوله هاي توپ
و خمپاره و
سالح هاي سبك
به خود كفايي
رسیديم

تفسیر:
با توجه به جدو تحلیل آمار توصیفی فوق روشن است که بیش از  % 96/6اعضای جامعه
خبره معتقدند که"راهبردهای اقت ادی" به میاان زياد و خیلیزياد متضمن بهکارگیری در تهديدات
آينده مثثر است .يعنی نتايج حاصل از استخراج آمارهای توصیفی نشان میدهد که میان ین اين
راهبردها در بین پاسخگويان اين پژوهش بر روی طین  0تا  5بین زياد( )4تا خیلیزياد ()5
میباشند .يعنی میتوان گفت میان ین اح اء شده راهبردهای يادشده در جدو

بهعنوان

خروجیهای حوزهی راهبرد اقت ادی و بیان ر نظر جامعه نمونه در خ وص میاان تأثیرگذاری
راهبردهای اح ايی در اين حوزهی راهبردی تأيید شده و مد نظر قرار داد.
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آزمون فريدمن1
جهت تعیین رتبه و الويتبندی راهبردها در هر کدام از حوزهها نسبت به يکدي ر آزمون فريدمن
انجام که نتايج آن به شر جدو های زير مشخص شده است.
الویتبندی راهبردهای حوزهی مختلف مورد نظر

جدول شماره  :9آزمون فريدمن براي راهبردهاي حوزه ي راهبرد
نظامي متضمن به كارگیري در تهديدات آينده
راهبردها
تقويت يگانهاي نظامي بهمنظور حفظ تمامیت ارضي و دستاوردهاي
انقالب اسالمي در چارچوب قانون اساسي
برد متوسط و بلند و ايجاد توازن نظامي
بهرهمندي از موشكها با ُ
منطقه بهمنظور تقلیل عملیات هوايي و موشكي دشمن
انجام عملیاتهای يکپارچه مشترک نیروهای مسلح در بهرمندی از
توانمندیهای انسانی و برهم زدن آرايش منطقه و نیروهای دشمن به
صورت جنگهای کالسیک و غیركالسیك در ابتداي جنگ با هدف كاهش توان
نظامي دشمن و افزايش قدرت چانهزني در مجامع بینالمللي
برخورداري از قدرت نظامي بر اساس معادله امنیت منجر به
بازدارندگي
تولید هواپیماي بدون سرنشین متناسب با نیازمنديهاي عملیاتي
ايجاد و تهییج انگیزههاي اسالمي ايراني(ملي) در حوزههاي مختلف
بهمنظور همافزايي توان دفاعي و سیاسي كشور
بسیج نیروهاي داوطلب مردمي و انجام جنگ انقالبي با تشكیل سازمان
مستضعفین در قالب گردانهاي رزمي و پشتیباني توأم با آموزشهاي
متناسب با محیط داخلي و بینالمللي
فراهمسازي فناوري پیشرفته و تهیهي تجهیزت و ابزارآالت نظامي از
طريق كشورهاي بيطرف

میانگین
رتبه

الويتبندي

5/72

1

5/63

2

4/72

3

4/48

4

4/40

5

4/32

6

4/03

7

2/70

8

جدول شماره : 10آزمون فريدمن براي راهبردهاي حوزه ي راهبرد
اجتماعي  -فرهنگي متضمن به كارگیري در تهديدات آينده
راهبردها
بسیج فرهنگي ،سیاسي و تقويت بنیهي نظامي در جبهههاي حق علیه
باطل با هدف انسجام داخلي و تأمین نیروي انساني
ايجاد و تهییج انگیزههاي اسالمي ايراني(ملی) در حوزههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی به منظور همافزايی
توان دفاعي و سیاسي كشور
ترويج و توسعهي فرهنگ عاشورايي از طريق فعالسازي پايگاههاي
مردمي و تبلیغ فراگیر مردمي بهمنظور ايجاد اين فرهنگ در سطوح
مختلف جامعه
يكپارچهسازي ساختارهاي اجتماعي براي تولید قدرت

میانگین
رتبه

الويتبندي

2/78

1

2/58

2

2/33

3

2/30

4

جدول 1شماره  : 10آزمون فريدمن براي راهبردهاي
حوزه ي راهبرد سیاسي متضمن به كارگیري در تهديدات
آينده
راهبرد
تحديد حدود مرزهاي آبي ،رودخانهاي و خشكي بهويژه حل اختالفات
مرزي و بهخصوص مرز با كشورهايي كه تاكنون تحديد حدود نشده
تحركات ديپلماتیك براي شكلدهي ائتالف براي حمايت از ايران مانند
جذب سوريه در دفاع مقدس
تحركات ديپلماتیك براي برهم زدن ائتالف دشمن مانند مواضع كشور
عما در شوراي همكاري خلیج فارس در زمان دفاع مقدس
تثبیت مرزهاي غرب كشور بهمنظور تحديد گروههاي سازمانيافته
اكراد)دموكرات و  )...تقويت راهها مواصالتي شهرها و مرزها
فعالیت ديپلماسي عمومي در توجیه افكار عمومي دنیا
تعامل و رايزنيهاي سیاسي و بینالمللي با سازمانهاي بینالمللي
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Friedman Test-1

میانگین
رتبه

الويتبندي

4/75

1

4/10

2

4/00

3

3/95

4

3/90
3/83

5
6

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

جدول شماره  : 11آزمون فريدمن براي راهبردهاي حوزه ي
راهبرد اقتصادي متضمن به كارگیري در تهديدات آينده
راهبردها
تقويت زيرساختهاي اقتصادي و حفظ توان تولیدات داخلي كشور،
بهمنظور مقابله با تحريمهاي يكجانبه آمريكاي جنايتكار و
پشتیباني مؤثر از عملیاتهاي دفاعي و هجومي رزمندگان بهنحوي كه
رضايتمندي مردم تأمین و حداقل نیازمنديهاي تجهیزاتي جبههها را
تأمین نمايد
حركت جهتدار صنايع دفاعي و غیردفاعي كشور ،بهمنظور حمايت از
ارتش و سپاه بهنحوي كه از اواسط جنگ تا پايان آن بسیاري از
اقالم دفاعي كشور نظیر گلولههاي توپ و خمپاره و سالحهاي سبك به
خودكفايي رسیديم

نتیجهگیری

میانگین
رتبه

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

بهمنظور تعیین متجاوز و تنبیه آن با حفظ مرزهاي بینالمللي
حفظ و تأكید بر قرارداد الجزاير و جلوگیري از جداسازي
سرزمینهاي لحاظ شده برابر مفاد آن

3/47

7

الويتبندي

1/53

1

1/47

2

با توجه به اينکه مهمترين جنگهای دوره معاصر در فاصله سا های  1359تا  1367شمسی،

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

راهبرد

میانگین
رتبه

الويتبندي

در قالب جنگ تحمیلی  8ساله و در پی مجموعهای از عوامل زمینهساز و مناقشههای فااينده
سیاسی و نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ايران آغاز شد .تالش ايران برای بیرون راندن دشمن و
بازپسگیری مناطق اشاالی و غلبه بر عراق ،بنبست جنگ و فرسايشی شدن آن ،گسترش دخالت
نیروهای بی انه در منطقه خلیجفارس ،جنگ شهرها ،استفاده گسترده عراق از سال های شیمیايی و
نهايتاً رويارويی آمريکا با ايران ،گسترش جنگ نفتکشها و بینالمللی شدن ابعاد جنگ و نیا
عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در طو جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر
جنگ و پذيرش مجدد قرارداد الجااير از سوی اين کشور ،از جمله مشخ ههای بارز آن به شمار
میآمد .لذا مطالعه برای تبیین راهبردهای مورد استفاده ايران در اين مدت و استفاده از آنها در
مقابله با تهديدات آينده و توانمندیهای حاصل از آن امری اجتنابناپذير است .بنابراين ،در واقع
اين پژوهش ق د آن داشته است که آيا راهبردهای مورد استفاده ايران در طو  8سا دفاع مقدس
متضمن تهديدات آينده میباشد اين مورد نشان میدهد که اهمیت اين مطلب نه تنها کمتر از
اجرای راهبردها نیست بلکه فراتر و مهمتر از آن نیا میباشد .نتايج حاصل از تجايه و تحلیل
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ادبیات تحقیق به طور خالصه به شر ذيل بیان شده است .بر اساس رتبهبندی شکلگرفته کلیهی
راهبردها نسبت به هم اولويت استفادهی راهبردی به شر جدو زير اح ا شد.
جدول شماره  :12اولویتبندی راهبردها
راهبردها
تقويت زيرساختهاي اقتصادي و حفظ توان تولیدات داخلي كشور،
بهمنظور مقابله با تحريمهاي يكجانبه آمريكاي جنايتكار و
پشتیباني مؤثر از عملیاتهاي دفاعي و هجومي رزمندگان بهنحوي كه
رضايتمندي مردم تأمین و حداقل نیازمنديهاي تجهیزاتي جبههها را
تأمین نمايد
تقويت يگانهاي نظامي بهمنظور حفظ تمامیت ارضي و دستاوردهاي
انقالب اسالمي در چارچوب قانون اساسي
حركت جهتدار صنايع دفاعي و غیردفاعي كشور ،بهمنظور حمايت از
ارتش و سپاه بهنحوي كه از اواسط جنگ تا پايان آن بسیاري از
اقالم دفاعي كشور نظیر گلولههاي توپ و خمپاره و سالحهاي سبك به
خودكفايي رسیديم
برد متوسط و بلند و ايجاد توازن نظامي
بهرهمندي از موشكها با ُ
منطقه بهمنظور تقلیل عملیات هوايي و موشكي دشمن
بسیج فرهنگي ،سیاسي و تقويت بنیهي نظامي در جبهههاي حق علیه
باطل با هدف انسجام داخلي و تأمین نیروي انساني
ايجاد و تهییج انگیزههاي اسالمي ايراني(ملی) در حوزههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی به منظور همافزايی
توان دفاعي و سیاسي كشور
تحديد حدود مرزهاي آبي ،رودخانهاي و خشكي بهويژه حل اختالفات
مرزي و بهخصوص مرز با كشورهايي كه تاكنون تحديد حدود نشده
انجام عملیاتهای يکپارچه مشترک نیروهای مسلح در بهرمندی از
توانمندیهای انسانی و برهم زدن آرايش منطقه و نیروهای دشمن به
صورت جنگهای کالسیک و غیركالسیك در ابتداي جنگ با هدف كاهش توان
نظامي دشمن و افزايش قدرت چانهزني در مجامع بینالمللي
ترويج و توسعهي فرهنگ عاشورايي از طريق فعالسازي پايگاههاي
مردمي و تبلیغ فراگیر مردمي بهمنظور ايجاد اين فرهنگ در سطوح
مختلف جامعه
يكپارچهسازي ساختارهاي اجتماعي براي تولید قدرت
تولید هواپیماي بدون سرنشین متناسب با نیازمنديهاي عملیاتي
برخورداري از قدرت نظامي بر اساس معادله امنیت منجر به
بازدارندگي
ايجاد و تهیج انگیزههاي اسالمي ايراني(ملي) در حوزههاي مختلف
بهمنظور همافزايي توان دفاعي و سیاسي كشور
تحركات ديپلماتیك براي شكلدهي ائتالف براي حمايت از ايران مانند
جذب سوريه در دفاع مقدس
تحركات ديپلماتیك براي برهم زدن ائتالف دشمن مانند مواضع كشور
عمان در شوراي همكاري خلیج فارس در زمان دفاع مقدس
بسیج نیروهاي داوطلب مردمي و انجام جنگ انقالبي با تشكیل سازمان
مستضعفین در قالب گردانهاي رزمي و پشتیباني توأم با آموزشهاي
متناسب با محیط داخلي و بینالمللي
تعامل و رايزنيهاي سیاسي و بینالمللي با سازمانهاي بینالمللي
بهمنظور تعیین متجاوز و تنبیه آن با حفظ مرزهاي بینالمللي
تثبیت مرزهاي غرب كشور بهمنظور تحديد گروههاي سازمانيافته
اكراد)دموكرات و  )...تقويت راهها مواصالتي شهرها و مرزها
فعالیت ديپلماسي عمومي در توجیه افكار عمومي دنیا
حفظ و تأكید بر قرارداد الجزاير و جلوگیري از جداسازي
سرزمینهاي لحاظ شده برابر مفاد آن
فراهمسازي فناوري پیشرفته و تهیهي تجهیزت و ابزارآالت نظامي از
طريق كشورهاي بيطرف

میانگین
رتبه

الويتبندي

14/80

1

14/25

2

14/15

3

13/93

4

13/02

5

11/97

6

11/68

7

11/48

8

11/03

9

10/85
10/85

10
11

10/78

12

10/43

13

10/02

14

9/58

15

9/53

16

9/38

17

9/27

18

9/23

19

8/20

20

6/55

21

اين راهبردها در تهديدات احتمالی آينده

آينده باشد به ترتیب اولويت اشاره شده در جدو يادشده بار ،میبايد مد نظر قرار گرفته شوند.
پیشنهادات

 -1با توجه به نتايج تحقیق مبنی بر معرفی راهبردها ،ضروری است واحدهای ستاد و صن نسبت
به ارزيابی وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب خود بر حسب راهبردهای پیشنهادی اقدامات
رزم را به عمل آورند.
 -2به منظور احراز تقابل با عملکرد آمريکا و ساير همپیمانان آن در حوزههای مذکور ،رزم است
سازمانهايی که در اين مسیر گام بر میدارند در خ وص اقدام همهجانبه و مکفی راهبردها به

حمايت کشورها از عراق در  8سا جنگ تحمیلی و نحووهی بوهکوارگیری

رژيم عراق در  8سا جنگ تحمیلی که متضمن نحوهی بهکارگیری اين راهبردها در تهديدات

تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در جنگ تحمیلی بورای مقابلوه بوا

برای پرداختن به مجموعه راهبردهای جمهوری اسالمی ايران برای مقابله با حمايت کشورها از

شر ذيل اعما نمايند:
اولويتهای بهدست آمده در راهبردها ،گويای اين حقیقت است که در جهت طراحی و پیادهسازی
راهبردها به ترتیب اولويت اقدام نمايند.
کانون اصلی اين تحقیق تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در طو  8سا جنگ تحمیلی و
تقابل با حامیان عراق بوده و تالش گرديد تا ضمن اح ای راهبردها ،نحوهی تقابل با تهديدات
آينده نیا ترسیم شود .لذا پیشنهاد میگردد اين راهبردها در ساير سازمانهای ذيربط مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
محققین محترم نه تنها مبانی علمی و نظری چنین حوزههايی را توسعه دهند بلکه ،آنها را نیا
متناسب با شرايط سازمانهای خود ،بومی نمايند.
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