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چکيده:
هدف این تحقیق شناخت مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
در دوران دفاع مقدس است .پرسش اصلی مقاله آن است كه «نشانههای هستهشناسانه و معرفتشناسانه سیاست
خارجی ایران در دوران دفاع مقدس كدام است؟» فرضیه تحقیق به این موضوع اشاره دارد كه «قالبهای
هستیشناسانه سیاست خارجی دفاع مقدس براساس آموزههای اسلامگرایی و براساس نشانههای جهاد و
مقاومت ،رهبری دینی و موعودگرایی شكل گرفته است .درحالیكه قالبهای معرفتشناسانه سیاست خارجی
تابعی از ضرورتهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی انقلابی ،تامین حقانیت و مصلحت تاكتیكی بوده
است ».تحقیق از نوع كاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و تاریخی انجام شده است .روش
گردآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار اسناد و مدارک برای گردآوری دادهها استفاده شده است و دادههای
گردآوری شده با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد فرضیه
مطرح شده مورد تایید قرار گرفته است.
واژگان اصلی :هستیشناسی ،معرفتشناسی ،سیاست خارجی ایران ،جهاد و مقاومت ،موعودگرایی،
دیپلماسی انقلابی و عدالت گفتمانی.

 .1دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
dr.ghn38@yahoo.com
* این مقاله مستخرج از پروژه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی است و از
حمایت مادی و معنوی آن برخوردار شده است.
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سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس براساس انگارههای مقاومت شككل گرفكت .شكعار
بنیادین انقلاب ایران بر نشانههایی از استقلال قرار داشت .استقلالگرایی در سیاسكت خكارجی ایكران
دارای ریشههای تاریخی بوده و در دورانهای گذشته با ادبیات متفاوتی به ككار گرفتكه شكده اسكت.
«سیاسككت عككدمی» مككدرس زمینككه مقاومككت در برابككر قككرارداد تقسككیم ایككران  1091و قككرارداد
تحتالحمایگی  1010را فراهم آورد« .سیاست موازنه منفی» مصكد نیكز منجكر بكه سكازوكارهایی
همانند ملیسازی صنعت نفت گردید.
رویكرد ایران در دوران دفاع مقدس تابعی از ضكرورتهای مقابلكه بكا تهدیكدات ناشكی از جنك
عرا علیه ایران بود .جن

تحمیلی« ،معادله قدرت و امنیت» در فضای منطقهای و در ارتبكا بكا ایكران

را دگرگون نمود .ایران در وضعیت «تهدید پرشكدت» قكرار گرفكت .قالبهكای مفهكومی و ككاركردی
هستیشناسانه سیاست خارجی ایران در مقابله با جن

تحمیلی مبتنی بر نشانههای «جهاد و مقاومكت»،

«موعودگرایی شیعی» و «رهبری دینی» بوده است .هر یک از سه مفهوم یاد شكده بخشكی از قالبهكای
هستیشناسانه سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس را منعكس میسازد.
قالبهای معرفتشناسانه دفاع مقدس مبتنی بر نشانههایی هماننكد «دیپلماسكی انقلكابی»« ،تكامین
حقانیت» و «مصلحت تاكتیكی» بوده است .هر یک از مولفههای یاد شده را میتوان بهعنوان بخشكی
از فرآیند كنش دیپلماتیک و رونكدهای سیاسكت خكارجی ایكران در دوران دفكاع مقكدس دانسكت.
رویكرد اولیه ایران بر خروج دشمن از حوزههای سرزمینی قرار داشته است .رویككرد اانویكه مبتنكی
بر سازوكارهایی همانند «تعقیب متجاوز» و «بیاارسازی انگیزه كنش تهاجمی» عرا در دسكتور ككار
سیاست خارجی ایران قرار گرفت.
در سالهای پس از دوران دفاع مقدس به اندازه كافی بكه سیاسكت خكارجی ایكران ككه فكراز و
فرودها و تنگناهای زیادی را پشت سر نهاده و تجربیات فراوانكی را كسكب نمكوده ،پرداختكه نشكده
است و این موضوع هزینههای زیادی را بر دستگاه سیاست خارجی تحمیل نموده است .از ایكن رو
موضوع سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس در ایكن پكژوهش موضكوعیت یافتكه و مبكانی
هستی شناختی و معرفت شناختی آن مورد واكاوی قرار گرفته است.
مساله اصلی در این پژوهش مشخص نبودن مبانی هستیشناسكانه ومعرفكتشناسكانه سیاسكت
خارجی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس است.
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پرسش اصلی مقاله آن است كه «نشانههای هستیشناسانه و معرفتشناسكانه سیاسكت خكارجی
هستیشناسانه سیاست خارجی دفاع مقدس براساس آموزههای اسكلامگرایی و براسكاس نشكانههای
جهككاد و مقاومككت ،رهبككری دینككی و موعككودگرایی شكككل گرفتككه اسككت .درحالیكككه قالبهككای
معرفتشناسانه سیاست خارجی تابعی از ضرورتهای انقلاب اسكلامی ایكران در حكوزه دیپلماسكی
انقلابی ،تامین حقانیت و مصلحت تاكتیكی بوده است ».در تنظیم مقاله از رهیافت فرانظریكه انقلكاب
اسلامی و دفاع مقدس استفاده شده است .روش انجام پژوهش مبتنی بر سازوكارهای تحلیل دادههكا
و تحلیل محتوا میباشد.
اهمیت ضرورت انجام تحقیق به اهمیت دوران دفاع مقدس بازمیگردد .با انجكام ایكن پكژوهش
مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست خارجی جمهكوری اسكلامی ایكران در دوران دفكاع
مقدس مورد شناسایی قرار میگیرد و این دستاورد به عنوان یكک تجربكه موفكق ،بكرای اسكتفاده در
آینده از اهمیت زیادی برخوردار است .از سوی دیگر عدم انجام این پژوهش و پژوهشهای مشكابه
موجب غفلت از مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی سیاست خارجی جمهكوری اسكلامی ایكران
میشود و میتواند آسیبها و هزینههای زیادی را بر كشور تحمیل نماید.
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ایران در دوران دفاع مقدس كدام است؟» فرضیه مقاله به ایكن موضكوع اشكاره دارد ككه «قالبهكای

مبانی نظری و ادبیات تحقیق
در چارچوب روایت «عِلّی و تفهمی» از انقلاب اسلامی ،میتوان پنج چشكمانداز یكا تبیكین كلكی
شامل تبیین فرهنگی ،تبیین اجتماعی و اقتصكادی ،تبیكین روانشكناختی اجتمكاعی ،تبیكین سیاسكی و
تبیین چند سببی را مشاهده كرد .در بین این تبیینها ،تبیكین رونكدهای سیاسكت خكارجی ایكران در
دوران دفاع مقدس براساس آموزههای انقلاب اسلامی یعنی تشیع ،اسلامگرایی ،رهبری دینكی ،جهكاد
و مقاومت ،موعودگرایی ،دیپلماسی انقلابی و مصلحت تاكتیكی بیش از همكه بكه «روایكت تفهمكی»
نزدیک میشود.
در این چارچوب ،اندیشمندانی مانند حامد الگار و آصف حسكین معتقدنكد بكرای درک پدیكد
انقلاب اسلامی ایران و همچنین فرآینكدهای مربكو بكه سیاسكت خكارجی در دوران دفكاع مقكدس
میتوان به مفاهیم و عناصری چون تشیع ،اسكلامگرایی ،رهبكری دینكی ،آمكوزش مكذهبی و تحكرک
عملیاتی اشاره داشت .روایت مقاومت دفاع مقدس ،ریشه در قالبهكای فككری و تحلیلكی انقلكاب
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اسلامی ایران قرار دارد .انقلاب ایران بر موقعیت ژئوپلیتیكی شیعه تاایر بكه جكا گذاشكته و بكه همكین
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

دلیل زمینه برای تبدیل اندیشه سیاسی شیعه به اندیشه سیاسی مقاومت گردیده است.
بسیاری از نظریهپردازان انقلاب بر انگاره امام خمینی(رحمهالله علیه) بكهعنوان رهبكر انقلكاب اسكلامی
تاكید داشكته و مفكاهیمی هماننكد ایمكان ،شكهادت ،مقاومكت ،حمایكت الهكی و مشكاركت عمكومی
شهروندان را محور اصلی نقشیابی ایران در رونكد دفكاع مقكدس قكرار دادهانكد .محورهكای اصكلی
اندیشه امام در مدیریت بحران دفاع مقدس معطوف به این رویكرد میباشد كه «یک ملكت ضكعیفی
كه هیچ نداشت در مقابل ابر قدرتها كه همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند (غالب شدند) بكه
قوه ملیت نمیتواند غلبه كند .ملتی كه غلبه كرد برای اینكه شهادت آرزوی او بود .این قدرت ملكت
نیست ،این قدرت ایمان است ،هیچ ملتی نمیتواند اینطور بسیج شود .قدرت ایمكان ،قومكه اسكلام،
قدرت معنوی ملت ،این پیروزی را به ما ارزانی داشت» (امام خمینی(رحمهالله علیه).)1831 ،
یكی از ویژگیهای اصلی انقلاب اسلامی ایران را میتوان بكر اسكاس الگكوی مكدیریت رهبكری
تبیین نمود .چنین رویكردی با شاخصهای محوری سیاست خارجی ایران به ویكژه در دوران دفكاع
مقدس هماهنگی و همگونی داشته اسكت .امكام(رحمكهاللكه علیكه) از سكازوكارهای رهبكری كاریزماتیكک
برخوردار بود اما الگوی كنش ،ادبیات و رفتار مدیریتی ایشان ماهیت پست مدرن داشته است .یككی
از شاخصهای اصلی و بنیادین مقاومت جامعه در روند دفاع مقدس ،چگونگی پیوند بكا آموزههكای
آرمانی انقلاب اسلامی داشته كه زیرساختهای مقاومت را اجتنابناپذیر میساخت.
ایشان هیچگاه برای خود امتیاز ویژهای قائل نبودند .به همین دلیل اسكت ككه جایگكاه ایشكان در
پیوند با گروههای اجتماعی تا زمان رحلت ادامه یافت .ساده زیستی و پیوند با گروههكای فرودسكت
اجتماعی را میتوان در زمره شاخصهای اصلی شخصیتی و رفتار مدیریتی ایشان دانسكت .نگكرش
امام خمینی(رحمهالله علیكه) در مورد مسوولیتهای اجرایی و مزایای حكومتی براساس این آمكوزه مكورد
توجه قرار میگیرد كه «هیچ فرقی بین و آن پاسداری كه الان سكر كوچكه در پسكت خكود نگهبكانی
میدهد ،نیست» (امام خمینی(رحمهالله علیه).)1831 ،
 .1شاخصهای هستیشناسانه سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس
قالبهای هستیشناسكانه سیاسكت خكارجی ایكران در دوران دفكاع مقكدس ارتبكا مسكتقیم بكا
قالبهككای بنیككادین و زیرسككاختهای تشكككیلدهنده انقلككاب اسككلامی دارد .هككر انقلككاب سیاسككی و
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ژئوپلیتیكی دارای شكلبندیهای سكاختاری و قالبهكای معنكایی خكاو خكود اسكت .رونكدهای
دارد .ایران از شكلبندی ژئوپلیتیک تهدیكد برخكوردار بكوده ،بكه همكین دلیكل نیازمنكد بكهكارگیری
سازوكارهایی است كه زمینه مقابله با تهدید را فراهم آورد.
یكی از نشانههای اصلی ژئوپلیتیک تهدید را موضوع مربو به نقشیابی مرحلهای عكرا بكرای
«مهار و محدودسازی» ایران تشكیل میدهد .ایران بكرای مقابلكه بكا چنكین تهدیكداتی میبایسكت از
تمامی قابلیتهای درونكی و نهفتكه خكود اسكتفاده كنكد .قابلیتهكای ایكران در مقابلكه بكا عكرا را
موضوعات و شاخصهای ایدئولوژیک همانند اسلام سیاسی و آموزههكای ككنش اجتمكاعی شكیعی
تشكیل میدهد .رویكرد مبتنی بر موعودگرایی و آخرتگرایی ایرانی ،منجر بكه تحكرک ژئكوپلیتیكی
در روند مقابله با تهدیدات عرا گردید.
قدرتهای بزرگ همانند ایالاتمتحده آمریكا و اتحاد شوروی نقكش مكواری در ایجكاد مزیكت
نسبی برای عرا داشتند .مطالعات انجام شده بیانگر ایكن واقعیكت اسكت ككه سكاخت اقتصكادی و
سیاسی عرا در دوران دفاع مقدس به گونه مشهودی حمایت میشد .فضای سیاسكی ایكران از ایكن
جهت اهمیت دارد كه موقعیت ژئوپلیتیكی ویژهای داشته و ایران براساس انگاره «ژئوپلیتیک تهدیكد»
توانست موقعیت خود را در فضای جن
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سیاست خارجی در هر كشوری ارتبا مستقیم بكا شككلبندیهای هكویتی و سكاختاری آن كشكور

و در سالهای بعد از آن ترمیم و بازسازی نماید.

 .1-1جهاد و مقاومت در برابر تهدیدات سیاست خارجی
مقاومت یكی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی ایران و الگوی كنش سیاست خارجی در رونكد
دفاع مقدس بوده است .بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقهای به این موضوع اشاره دارند كه صكدام
حسین در جن
در برابر جن

علیه ایران از سازوكارهای مربو به «جن

نیابتی» بهره گرفت .الگوی كنش ایكران

نیابتی آمریكا توسط عرا را سازوكارهای مقاومت تشكیل میدهكد .مقاومكت بخكش

اجتنابناپذیر سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس و بسیاری دیگكر از دورانهكای تكاریخی
بوده است.
واقعیتهای تاكتیكی نشان میدهد كه هكر یكک از قكدرتهای بكزرگ بكهویژه ایالاتمتحكده از
سازوكارهای حمایتی برای آغاز و تداوم جن

ایكران و عكرا بهكره گرفتنكد .ایالكات متحكده نقكش

مستقیم در آغاز ،مدیریت و فرآیند تداوم جن

عرا با ایران داشته است .امریكاییهكا بكر ایكن امكر

واقف بودند كه عرا از انگیزه و طراحی لازم برای حملة نظامی به ایران برخوردار است .امریكا نكه
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تنها اقدامی در جهت ممانعت از چنین اقدامی به انجام نرساند ،بلكه زمینة افكزایش ككنش انگیزشكی
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برای صدام حسین را به وجود آورد.
عرا در روند ایجاد آمادگی برای جن

با ایران از سازوكارهای موازنه و ائتلكاف بهكره گرفكت.

شرایط ساختاری و منطقهای اوایل دهه  1039بكرای ائتلافسكازی عكرا در نظكم منطقكهای وجكود
داشت .واقعیتهای نظام بینالملل براسكاس شككل خاصكی از موازنكه تعریكف میشكود .بكازیگران
نیازمند آنند كه اهداف خكود را براسكاس ضكرورتهای سكاختار نظكام جهكانی تعریكف كننكد .هكر
بازیگری كه قدرت خود را ارتقا دهد ،با نشانههایی از ائتلاف گروههای رقیب روبهرو میشود.
حمایتهای بینالمللی از عرا میتوانست زمینكه تيییكر در موازنكه قكدرت را بكه وجكود آورد.
احساس افزایش قدرت راهبردی عرا  ،انگیز صدام حسین برای عملیاتیسازی اهداف خود بكرای
حمله به ایران را ارتقاء میداد .امریكا تلاش داشت تا عرا را در دام كنش عملیاتی علیه ایكران قكرار
دهد .صدام حسین نیز به دلیل ویژگیهای شخصیتی و انگارهای ككه بكرای خكود بكهعنوان «قادسكیه
صككدام» در ذهككن داشككت ،عملیككات نظككامی علیككه ایككران را بككه انجككام رسككاند (Amirahmadi,
).1990:35
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همكواره بكه ایكن موضكوع اشكاره داشكتند ككه صكدام ابكزار دسكت
قدرتهای بزرگ بوده و عرا بهعنوان بازیگر جن

نیابتی بكه ایكران حملكه نمكود .ایشكان پیرامكون

توافق دو كشور شوروی و آمریكا بر سر حمله عرا به ایكران اینگونكه بیكان میكننكد ككه «دلیكل
توافق دو كشور شوروی و آمریكا بر سر حمله عرا به ایران ایكن بكود ككه صكدام راه غكرب را در
پیش گرفته بود و به غرب نزدیک میشد و از شوروی كم كم فاصله میگرفت و بعد هم دیدیم ككه
قبل از جن  ،برژینسكی به عرا آمد و به صدام برای حمله به ایران چكرا سكبز نشكان داد .صكدام
میخواست مطمئن شود كه اگر وارد جن

با ایران شود ،آمریكا از ایكران حمایكت نمیكنكد ،چكون

میدانست اگر آمریكا موشکها و تجهیزات نظامی خریداری شده را در اختیار ایران بگكذارد ،دیگكر
عرا توان شكست ایران را ندارد».
ایران نظم منطقهای جدیدی را در سیاست منطقهای در دستور كار قرار داد .محور اصكلی سیاسكت
ایران در محیط منطقهای همكاری با گروههای شیعی و مجموعههای انقلابی بوده است .اگرچه شكیعیان
بهعنوان متحد ژئوپلیتیكی ایران در دورانهای مختلف تاریخی نقش داشتهاند ،اما واقعیت آن اسكت ككه
در سالهای بعد از پیروزی انقلكاب اسكلامی همككاری بكا شكیعیان ماهیكت ایكدئولوژیک در سیاسكت
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خارجی ایران پیدا كرد .در سالهای بعد از دفاع مقدس نیز ایدئولوژی انقلابی با الگوی كنش راهبكردی
بسیاری از شواهد منتشر شده توسط ساختار بوروكراتیک ایالكات متحكده بیكانگر آن اسكت ككه
دولت جیمی كارتر از انگیز لازم برای درگیر ساختن ایكران بكه جن هكای نیكابتی برخكوردار بكوده
است .امریكا ترجیح میداد تا ایران درگیر جن

نظامی منطقهای قرار گرفته و به این ترتیكب نتوانكد

موقعیت و قابلیت ایدئولوژیک خود را در محیط منطقهای گسترش دهكد .امریكاییهكا بكر ایكن امكر
واقف بودند كه رهبران ایران به ویژه امام خمینكی(رحمهاللكه علیكه) از امریككا بكهعنوان تهدیكد ،دشكمن و
شیطان بزرگ نام میبرند .امریكاییها همچنین واقف بودند كه سیاست ایران بعد از مقابله بكا شكاه و
براندازی حكومت پهلوی ،معطوف به حوز سیاست خارجی و مقابلة همهجانبه بكا امریككا خواهكد
بود .به همین دلیل است كه آنان در مسیر حمایت و تقویت قدرت منطقهای عرا حركت نموده تكا
انگیز صدامحسین برای حمله به ایران كاهش پیدا نكند).(Geoff, 1994: 274
گزارش منتشر شده توسط پنتاگون در می  1039بیانگر ایكن واقعیكت اسكت ككه دولكت جیمكی
كارتر از این مقطع زمانی در صدد ارتقاء روابط سیاسی ،اقتصادی و نظامی با عكرا برآمكد .حمایكت
آمریكا از عرا به این دلیل انجام گرفت كه اولا صدامحسین از آمادگی عملیاتی برای مقابله با ایكران
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بهعنوان زیرساختهای جدید سیاست خارجی ایران محسوب میشود.

برخوردار بود ،اانیا عرا میتوانست حمایت كشورهای عرب منطقهای را به دست آورد .االثا عكرا
از پیوندهای اقتصكادی و راهبكردی بكا اتحكاد شكوروی و فرانسكه در سكالهای پایكانی دهكه 1019
برخوردار بود.
عرا از لحاظ ژئكوپلیتیكی بكه علكت محكدودیت دسترسكی بكه آبهكای آزاد خلیجفكارس ،از
جایگاهی چندان مهم برخوردار نبود و در انزوای ژئوپلیتیكی قرار داشكت بنكابراین بكا درک اهمیكت
استراتژیكی و اكونومیكی اروندرود و شهر بندری خرمشكهر ،بكرای تصكرف ایكن بخكش از قلمكرو
سرزمین ایران ،سیاست تهاجمی در پیش گرفت و تمرككز اصكلیاش را در دور جنك

بكر منطقكة

جنوبی ایران گذاشت (درویشی.)03 1833 ،
تجاوز عرا به ایران علل ،اهداف و انگیزههای ایدئولوژیک سیاسی و ارضی داشت ككه برخكی
از آنها پیشینهای تاریخی داشت و برخكی بكه وقكوع انقلكاب اسكلامی ایكران مربكو بكود .از جملكه
مهمترین علل و اهداف عرا در جن  ،ارتقاء موقعیكت ژئوپلیتیكک و پكر ككردن خلكاء قكدرت در
منطقه بود .با به هم خوردن موازنة قوا در منطقة خلیجفارس ،صدام حسین سعی داشت تا با همسكو
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كردن آمریكا به ژاندارمی منطقه برسد (رضایی میرقائد.)11 1809 ،
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«رونالد ریگان» رئیسجمهور ایالات متحده از ژانویه  1031در صدد برآمكد تكا سیاسكت جیمكی
كارتر برای حمایت از عرا را تداوم بخشد .وزارت امور خارجه دولت ریگكان تمكایلی بكه جنك
پردامنه در منطقة خلیجفارس نداشت .آنان همچنین حمایت از صدام حسین را مشرو میدانسكتند.
هدف اصلی ریگان ،بهرهگیری از سازوكارهای موازنة قدرت در محیط منطقهای بوده اسكت .ریگكان
به این موضوع اشاره داشت كه هدف امریكا در حمایت از عكرا و در جنك

بكا ایكران ،بازسكازی

شكل جدیدی از موازنة قدرت خواهد بود (Entessar, 1984: 45).
امریكا از سال  1031تلاش نمود تا موضكوع مكذاكرات و میكانجیگری كشكورهای منطقكهای و
اروپایی را در جن

ایران و عرا فعال سازد .حملة موشكی عكرا بكه تهكران را میتكوان در زمكر

عواملی دانست كه مبتنی بر حمایت غیرمستقیم ایالات متحده از جن

عرا علیه ایران بكوده اسكت.

شكلگیری موازنه در فضایی حاصل میشود كه بحران از تصاعد بیشتری برخوردار شود .امریككا از
تصاعد بحران جن

عرا علیه ایران و در راستای كنتكرل و مكدیریت بحكران بهكره گرفكت .جنك

نفتكشها ،افزایش ضریب كنش تهاجمی عرا علیه ایران ،هدفگیری پالایشكگاهها و مراككز انتقكال
نفت را میتوان در زمكر سكازوكارهایی دانسكت ككه فرسكایش در رونكد جنك

ایكران و عكرا را

امكانپذیر میساخت ).(Shariati, 2019:65
 .2-1موعودگرایی ساختاری و فرهنگی
موعودگرایی راهبرد كنش پردامنه در روند جن

ایران و عرا را مكنعكس نمكود .موعكودگرایی را

میتوان بخشی از قالبهای هستیشناسانه سیاست خارجی ایران دانسكت ككه تكاایر خكود را در رونكد
دفاع مقدس به جا گذاشت .طراحی هر استراتژی باید چنان باشد كه نیازهای ویژهای را برآورده سكازد.
در مجموع ،استراتژی ،علم و فن گزینش درست از منابع متنوع است .واكنشهایی كه برای یكک رهبكر
یا یک كشور صحیح به نظر میرسد ممكن است برای دیگران كاملاً نامناسب باشد.
دوران جن

عرا و ایران یک مقطع مهم و برجسته در تاریخ معاصر ایران محسكوب میشكود.

سابقه تاریخی اختلاف و درگیریهای میكان ایكران و همسكایه غربكیاش (عثمكانی و سكپس عكرا )
حدوداً به هفت قرن قبل بازمیگردد اما وقوع انقلاب اسلامی در ایكران ،یكبكار دیگكر زمینكةچالش و
درگیری میان ایران و عرا را مهیا ساخت .نظام سیاسی جدید در ایران كه براساس اندیشكه دینكی و
انقلابی پایهریزی میشد .به طور طبیعی درونمایهای كاملاً ميایر با منافع ابرقدرتها و حكومتهكای
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منطقه خصوصاً حكومت استبدادی صدام در عرا داشت (مراد پیری.)83 1801 ،
تحلیل و ارزیابی عوامل محیطی داخلی و خارجی مؤار در راهبرد و اجرای مأموریت ،اهداف عكالی
بلندمدت و مزیتآفرین با آیندهنگری در دورنمایی مطلوب برای رسیدن به موقعیتی برتر در محكیط
رقابتی تعیین میشوند .تمام استراتژیستها بكدون در نظكر گكرفتن اعتقكاد فلسفیشكان اسكیر قیكود
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جيرافیایی و تكنولوژی بیشماری هستند .بعضكی از ایكن قیكود
مانند اراد ملی و افكار جهانی نامحسوس هستند .فرایض انسانی و فتوت همراه بكا محكدودیتهای
اخلاقی و حقوقی نیز در این زمینه نقش خود را بازی میكنند (كالینز.)15 1838 ،
موعودگرایی مبتنی بر كنش یكجانبه در برابكر تهدیكدات بكوده و جلكوهای از مقاومكت در برابكر
سازوكارهای مربو به «معمای امنیت» خواهد بود .هكدف اصكلی موعكودگرایی مقاومكت در برابكر
تهدیدات براساس اراده آرمانی و راهبردی خواهد بود .موعودگرایی بهعنوان یكک واقعیكت آموزنكده
در جن

با عرا شكل گرفته و این امر منجر به بر هم خوردن كفكة قكدرت در حكوزه موضكوعات

سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی در فرآیند دفاع مقدس گردیده است (بختیاری.)1 1833 ،
منطق آرمانی مدیریت بحران جن

تحمیلی براساس انگارههكای عكزت ،حكمكت و مصكلحت

مقالۀ پژوهشی :هستیشناسی و معرفتشناسی سیاست خارجی ايران  / ...نظامی پور

راهبرد طرحی است «جامع» با «الگویی پویا» كه در فرآیند آن «بیان مجدد مأموریت» و تجزیكه و

شكل گرفته است .هر یكک از مولفكهها و شكاخصهای یكاد شكده بخشكی از واقعیتهكای درونكی
سیاست و امنیت ملی ایران در دورانهای بعد از انقلاب اسلامی و جن

تحمیلی محسوب میشكود.

منطق آرمانی عموما براساس قالبهای كنش تكلیفمحكور شككل میگیكرد .تكلیكف در آموزههكای
راهبردی مبتنی بر میزان قابلیت كشورها در قالب معادله هزینه و فایده خواهد بود.
سازوكار مدیریت بحران در روند دفاعمقدس مبتنی بر «انگارههای عزت ،حكمكت و مصكلحت»
بوده است .چنین انگارههایی از این جهت اهمیت دارد ككه میتوانكد زمینكههای لكازم بكرای ارتقكاء
قابلیت كشور در فضای رقابتهای منطقهای را فكراهم سكازد .هكر یكک از انگارههكای یكاد شكده را
میتوان در بخشی از فرآیند مربو به دفاعمقدس مشكاهده ككرد .انگارههكای یكاد شكده بكر اسكاس
بنیادهای اندیشه دینی و ضرورتهای كنش ژئوپلیتیكی امام خمینی(رحمهالله علیه) حاصل گردید.
 .3-1عدالت گفتمانی
یكی از موضوعات اصلی دفاع مقدس را میتوان گفتمانسازی دانست .مفهوم گفتمكان عكدالت
میتواند در حوزه سیاست خارجی و داخلی مكورد توجكه قكرار گیكرد .ككاركرد ككنش گفتمكانی را
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میتوان در محیط اجتماعی و ساختاری جستجو نمود .هر گفتمان از قابلیت لكازم بكرای بهینهسكازی
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معادله قدرت برخوردار است .گفتمان اصلی در راهبكرد دفكاع مقكدس تكامین عكدالت بكوده اسكت.
عدالت میتواند ماهیت اجتماعی ،ساختاری و یا بینالمللی داشته باشد.
تلاشها و مطالبات مقام معظم رهبری از دولتهای مختلكف مبنكی بكر كاسكتن از محرومیتهكا و
تاكید بر عدالت محوری و رفع تبعیض و جدیتر گرفته شدن این امر در دولت نهكم و انجكام امكور
امیدواركننده برای مردم بویژه محرومین و نمود آن را در سكفرهای اسكتانی هیكات دولكت دانسكتند.
ایشان بر این موضوع تاكید داشتند كه هرگونه اقدام عدالت محور ،عملاً مردم را به آینده خوشبینتكر
نموده و از آسیبپذیری جامعه در برابر دعوتهای تيییرطلبانه جلوگیری كرد .مقكام معظكم رهبكری
در این ارتبا تاكید داشتند كه
«كشور امروز در مقابل چشم مدیران و نخبگان كشور ،مثل یک صحنهاى است كه مكیتواننكد بكراى
پیشرفت آن برنامهریزى كنند .همین سركشى كردن مسئولین بكه گوشكه و كنكار ایكن كشكور ،نقكا
محروم ،استان هاى دوردست ،در استانها به شكهرهاى گونكاگون رفكتن ،بكا مكردم تمكاس گكرفتن،
اوضاع را از نزدیک دیدن ،با چشم مشكلات را مشاهده كردن ،یک تجربه عظیم و گرانقكدرى بكراى
مأمورین ما و مسئولان كشور به وجود آورده است؛ اینها زمینه یک جهش است بكراى اینككه كشكور
بتواند انشاءاللَّّه در طریق پیشرفت و عدالت حركت كند؛ و این ایجاب مكیكنكد ككه دهكه آینكده -
یعنى ده سالى كه از امسال آغاز میشود  -براى كشور ما و براى نظكام جمهكورى اسكلامى ،ده سكال
پیشرفت و عدالت باشد؛ كه همه باید در این قسمت تلاش و كار كننكد» (امكام خامنكهای(مدظلكه العكالی)،
 ،1833/1/1در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران امام رضا«ع»).
امام خامنهای(مدظله العكالی) بر ضرورت حفظ نظام سیاسی از طریق مقابله با الگوهكای نرمافكزاری و
سختافزاری نظام سلطه تاكید داشتهاند .ایشان درباره ماهیت متحول امنیت و تهدیكدات نرمافكزاری
بر این موضوع تاكید داشتند كه «دشمن اگرچه كه امروز مثل روزهاى اول انقلاب نیست ككه دیگكر
امید داشته باشد به اینكه میتواند ریشه این انقلاب را بزند؛ نه ،آن روز امیدوار بودند بتواننكد انقلكاب
را ،جمهورى اسلامى را نابود كنند ،امروز مأیوسند؛ چنین امیدى امروز ندارند ،مىبینند ایكن درخكت
تناور ریشه دوانده است؛ اما از كید آنها غافكل نبایكد بكود» (امكام خامنكهای(مدظلكه العكالی)،1833/9/90 ،
بیانات در دیدار مردم سقز).
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رویكرد مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره نقش عوامل انسانی و شخصیتی مقابله بكا تهدیكدات
الگوی كنش مرحلهای ،عقلایی ،امید به آینده و تلاش بیپایان استفاده نماید .علت چنكین نگرشكی را
باید ناشی از ماهیت تهدیدات نرمافزاری جهان غرب در مقابله با جمهوری اسكلامی ایكران دانسكت.
براساس چنین نگرشی ،هرگونه یأس و ناامیدی بهمنزله مقدمه سازش و تسلیم تلقكی میشكود .لكازم
به توضیح است كه یأس و ناامیدی در شرایطی ایجاد میشود كه كشورها فاقد راهبكرد سكازمانیافته
برای بسیج گروههای اجتماعی جهت مقابله با تهدیدات باشد .در چنین شرایطی است ككه امیكد بكه
آینده یكی از شاخصهای اصلی مقابله با تهدیدات نرمافزاری تلقی میگردد.
 .2معرفتشناسی دفاع مقدس
هرگونه معرفتشناسی سیاست خارجی به مفهوم بهرهگیری از سازوكارهایی برای تولید قكدرت
در برابر تهدیدات خواهد بكود .الگكوی ككنش متقابكل بكازیگران در رونكد رقابتهكای منطقكهای و
بینالمللككی ،در زمككره اصككلیترین نشككانههای كككنش معرفتشناسككانه خواهككد بككود .شكككلبندیهای
امنیتساز در دوران بحران نیازمند درک دقیق نشانههای تهدید و بازیگران تهدیدسكاز خواهكد بكود.
در فرآیند جن
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نرمافزاری براین امر قرار گرفته است كه افراد و گروههای اجتماعی در مقابلكه بكا تهدیكدات بایكد از

تحمیلی زمینه برای نقشیابی بازیگران نظام سلطه در مقابله با ایران به وجود آمد.

برای مقابله با نظام سلطه ،كشورهایی همانند ایران نیازمند ظرفیتسازی هستند .محور اصكلی چنكین
رویكردی را میتوان مبتنی بر ظرفیتسازی دانست .مقابله بكا تهدیكدات نرمافكزاری و سكختافزاری
صرفاً در شرایطی امكانپذیر است كه واحدهای سیاسی بتوانند از قابلیت لازم برای ارتقكاء موقعیكت
خود برخوردار باشند .بهعبارت دیگر ،بدون ظرفیتسازی هیچگونه زمینهای برای ارتقاء قابلیتهكای
راهبردی برای مقابله با تهدیدات امكانپذیر نخواهد بود .براساس ادراک مبتنی بر ارتقاء قابلیتهكای
ساختاری ،موضوعاتی ازجمله انعطافپذیری تاكتیكی و الگكویی مكورد توجكه قكرار میگیكرد (امكام
خامنهای(مدظله العالی).)5 1833 ،
 .1-2مدیریت بحران شرایط نوظهور
شرایط نوظهور در هر كشور و منطقهای زمینكه شككلگیری بحكران را اجتنابناپكذیر میسكازد.
معادله قدرت میتواند یكی از زیرساختهای اصلی اداره امور كشكور را شككل داده و كنتكرل كنكد.
هرگاه نشانههایی از تيییر در موازنه قدرت و موازنه تهدید به وجود آید ،نشانههایی از ظهور بحكران
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اجتنابناپذیر خواهد بود .مكدیریت بحكران را میتكوان یككی از شكاخصهای محكوری سیاسكی و
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

سیاست خارجی ایران دانست .مدیریت بحران ،چگونگی رابطه بین قكدرت ،سیاسكت و چگكونگی
تحقق اهداف راهبردی در شرایط تهدید را تبیین میكند.
مدیریت بحران در دوران دفاع مقدس یكی از شاخصهای اصلی نقشیكابی سیاسكت خكارجی
ایران در ارتبا با تهدیدات منطقهای بوده اسكت .مقابلكه بكا تهدیكد ،دیپلماسكی ككنش چندجانبكه و
بهرهگیری از قالبهای بوروكراتیک را میتوان در زمره نشانههای مربكو بكه مكدیریت بحرانهكای
اجتماعی و ساختاری دانست .مقابله با هر سطحی از تهدید نیازمنكد بهرهگیكری از معادلكه قكدرت و
بهكارگیری سازوكارهایی در جهت مدیریت قدرت ،تهدیدات و بحرانهای احتمالی خواهد بود.
یكی از شاخصهای اصلی مدیریت بحران ،مقابله با تهدیدات تكاكتیكی و حراسكت از تمامیكت
ساختاری و راهبردی كشور در برابر الگوی كنش تهاجمی بكازیگران رقیكب بكوده اسكت .مقابلكه بكا
تهدید و تجاوز از این جهكت اهمیكت دارد ككه زمینكه شككلگیری نشكانههایی از «دفكاع دائمكی» را
امكانپذیر میسازد .انگاره امام خمینی در مورد دفاع دائمكی در مقابلكه بكا «تهدیكدات دائمكی» قكرار
داشته و در روند دفاع مقدس به این موضوع اشاره داشتند ككه «تكا از خانكه مكا بیكرون نرویكد و تكا
جرمهایی كه كردهاید معلوم نشود كه شما مجرم هستید و تا ضررهایی كه بكه ایكران زدهایكد جبكران
نشود و حكم به جبران نشود ،صلح معنی ندارد» (صحیفهنور جلد .)13 13
هرگونه مدیریت بحران نیازمند بهرهگیری از سازوكارهای تكدبیر راهبكردی و تكاكتیكی خواهكد
بود .تدبیر در روند دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه در انگاره راهبردی میتوانست نتكایج مطلكوبی را
برای ایران ایجاد كند .مقام معظم رهبری(مدظله العكالی) در دیدار با متولیكان فرهنك

و هنكر دفاعمقكدس

ایراد فرمودهاند «ما در این ماجراى هشتساله ،یک پیروزى مطلق بهدست آوردیم .ما ككه جنك

را

شروع نكرده بودیم كه بگوییم فلان جا را مىخواستیم بگیریم ،نتوانستیم ،پكس ناككام شكدیم ،قضكیه
این نبود .قضیه این بود كه دشمنى به ما حمله كرده بود و مىخواست بخشى از خاک مكا را بگیكرد.
همه دنیا هم به او كمک كردند ،ما هم مردانه ایستادیم ،ناكام شد و بینىاش بكه خكاک مالیكده شكد و
برگشت .پیروزى از این بالاتر؟» (امام خامنهای(مدظله العالی) ،بیانات در دیدار بكا متولیكان فرهنك

دفكاع

مقدس.)1810/91/93 ،
وضعیت سرنوشتساز ماههای پایانی جن  ،ضرورت تصمیمگیری راهبردی را بیش از همیشكه
نمایان سكاخت .در چنكین شكرایطی ،كنتكرل و مكدیریت پیامكدها و رخكدادهای سیاسكی ،نظكامی و
03

اجتماعی ،دشوار و اساسی بود .مجموع این شرایط باعث شد تا امام(رحمهالله علیكه) در ایكن زمینكه چنكد
تبیین علل پذیرش قطعنامه ،هدف را مصلحت نظام ،كشور ،انقلاب و رسكیدن بكه صكلحی پایكدار و
بهعنوان یک سیاست رسمی نه تاكتیكی ذكر كردند (باوریان و سهرابزاده.)113 1801 ،
هرگونه تصمیمگیری در دوران دفاع مقدس نشانهای از مكدیریت بحكران را مكنعكس میسكازد.
مدیریت بحران براساس الگوها و سازوكارهای مبتنی بر مقاومكت ،رویكارویی ،همككاری ،مصكالحه،
مشاركت و انعطافپذیری حاصل میشود .هر یک از گزینههای یاد شده را میتوان بهعنوان بخشكی
از الگوی كنش رفتاری رهبران سیاسكی ایكران در دوران دفكاع مقكدس دانسكت .توضكیح اینككه بكه
كارگیری هر تصمیمی در قالب گزینههای یاد شده تابعی از معادله قدرت خواهد بود.
مدیریت بحران نیازمند شناخت دقیق صحنه جن
نشان داد كه محاسبه سیاسی نادرست جن

خواهد بود .واقعیتهای نبرد ایران بكا عكرا

در ماههای پایانی منجر به هزینههای انسكانی و اعتبكاری

برای جمهوری اسلامی گردید .پذیرش قطعنامه  103را میتوان بهعنوان یكی از شاخصهای اصكلی
ظهور چالشهای محیطی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دانسكت .برخكی محققكان و مسكئولان
برای ارائه دلیل پذیرش قطعنامه بر عامل فرهنگی تكیكه كردهانكد و در ایكن بكاره مكدعی بودنكد ككه
حضور نیرو در جبههها كمرن
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اقدام اساسی انجام دهند كه محور اقل و كانون مركزی آن پكذیرش «قطعنامكه  »103بكود .ایشكان در

شده بود .در این باره هاشكمی رفسكنجانی در سكال  1831پكیش از

عملیات «كربلای  »1اظهار میدارد كه «وضع جن
نشان میدهد ما باید هر چه زودتر جن

الان به جایی رسكیده اسكت ككه هكر محاسكبهای

را به پایان برسانیم» (درودیان.)195 1801 ،

هرگاه كشوری از قابلیت كنشگری فراگیر برخوردار باشكد ،طبیعكی اسكت ككه از سكازوكارهای
مبتنی بر مقاومت و رویارویی بهره میگیرد .هرگاه زمینههایی از كاهش قدرت به وجكود آیكد ،در آن
شرایط سازوكارهای مبتنی بر انعطافپذیری و مصالحه در مكدیریت بحكران اجتنابناپكذیر خواهكد
بود .اتخاذ این تصمیم شاید مشكلترین اقدام انجام شده تا آن زمان از سوی امام(رحمهالله علیه) بود زیكرا
ایشان این عمل را به مثابه نوشیدن جام زهر قلمكداد كردنكد و فرمودنكد «تنهكا بكه امیكد رحمكت و
رضای او از هر آنچه گفتم ،گذشتم و اگر آبرویی داشتهام ،با خدا معاملكه ككردهام» .ایشكان همچنكین
مسئولیت این تصمیم را پذیرفتند و مسئولین كشور را مورد حمایت و تایید قرار دادنكد و فرمودنكد
«آنان را شماتت نكنید» (امام خمینی(رحمهالله علیه) ،1810 ،جلد .)18 99
هرگونه مدیریت بحران نیازمند بهكارگیری سازوكارهای تولید قدرت ،بسیج نیروهای اجتمكاعی
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و مقابله با تهدیدات در شرایط بحران خواهد بكود .كنتكرل پیامكدهای ایكن تصكمیمگیری در داخكل
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

كشور و صحنه جن

بسیار دشوار بود .در سال  1031زمینه برای تيییر موازنه قدرت به وجود آمكد.

قدرتهای بزرگ حمایت اقتصادی و راهبردی بیشتری از عرا به انجام رساندند .در نتیجكه چنكین
فرآیندی بود كه موازنه قدرت به نفع عرا تيییر پیدا كرد و این امر ایران را در وضكعیت مبتنكی بكر
انعطافپذیری تاكتیكی قرار داد.
با وجود آنكه این تصمیم میتوانست منجر به اختلاف در داخل كشور شود اما امكام (رحمهاللكه
علیه) توانستند از تفرقه جلوگیری نمایند و حتی با فراخوانی مجدد مردم ،صحنه نظامی جنك

را بكا

شكست رژیم بعث عرا و منافقین به سود ایران تيییر دهند .ایشان در همین مرحله ،در كنكار سكایر
اقدامات ،مجدداً ابعاد سیاسی و عقیدتی جن
حق و باطكل و جنك

را مانند روزهای آغكازین جنك  ،تبیكین و بكر جنك

اسكلام علیكه نابرابریهكای دنیكای سكرمایهداری و كمونیسكم تاكیكد نمودنكد

(درودیان)38 1801 ،
به همانگونهای كه تداوم نبرد با عرا در سال  1031بهعنوان بخشی از راهبرد ایكران محسكوب
میشد ،تيییر در موازنه قدرت ،الگوی مدیریت بحران ایران را با تيییراتی همكراه سكاخت .پكذیرش
قطعنامه یكی از شاخصهای انعطافپذیری ایكران در برابكر تهدیكدات محسكوب میشكود .معادلكه
قدرت توانست زمینههای لازم بكرای همكاریهكای چندجانبكه ایكران بكا نهادهكای بینالمللكی و در
راستای پایان بخشیدن به جن

را فراهم سازد .پذیرش قطعنامكه  103تحتتكاایر عوامكل تكاكتیكی،

سیاست خارجی و راهبردی انجام گرفته است.
شناخت تهدیدات ،زمینه لازم برای بهكارگیری سازوكارهای موار در جهت كنتكرل تهدیكدات را
فراهم میسازد .مدیریت بحران مبتنی بر موازنه قدرت ،تهدید و الگوی رفتاری خواهد بود .از سكال
 1031به بعد زمینه برای افزایش فشارهای مضاعف اقتصكادی و نظكامی بكر ایكران بكه وجكود آمكد.
محدودیتهای اقتصادی ایران منجر به مزیت نسبی بیشتری برای دولت عرا شد .دولت عكرا در
این دوران تاریخی توانست سطح كنش ارتباطی خود با قدرتهای بكزرگ و بكازیگران منطقكهای را
ارتقا دهد .عرا نه تنها قرارداد  1019با اتحاد شوروی را از سال  1039تمدید كرد ،بلكه در مرحلكه
بعدی و در سال  1031برای پنج سال دیگر این قرارداد تمدید شد.
رویكرد رهبری انقلاب اسلامی ایران معطوف به مقابلكه بكا تهدیكدات عكرا بكوده اسكت .پكذیرش
قطعنامه  103توسط امام خمینی(رحمهالله علیكه) بكه معنكای آن اسكت ككه هرگونكه مقابلكه بكا تهدیكدات در
08

شرایطی میتواند مطلوبیت لازم برای سرنوشت عمومی یک انقلاب و كشور را داشته باشكد ككه منجكر
تاكتیكی است .در شرایطی كه قابلیت تاكتیكی نتواند نیازهكای عمكومی كشكور را تكامین نمایكد ،در آن
شرایط طبیعی به نظر میرسد كه زمینه برای تيییر در الگوی كنش تاكتیكی به وجود آید.
موازنه قدرت یكی از عوامل بنیادین پذیرش قطعنامه  103در سكال  1033از سكوی ایكران بكوده
است .حمایتهای اقتصادی و نظامی نظام بینالملل از عرا منجكر بكه مزیكت نسكبی آن كشكور در
حوزههای تاكتیكی و عملیاتی در مقابله با ایران گردید .رژیم بعثی عرا با زمینهسكازیها و آمكادگی
كامل قبلی در حدود سكاعت  15روز  81شكهریور  ،1810تهكاجم سراسكری خكود را علیكه كشكور
جمهوری اسلامی ایران آغاز و با تعداد  109فروند هواپیمای بمبافكن 10 ،شكهر از جملكه تهكران،
تبریز ،اصفهان ،دزفول ،همدان ،بوشهر ،كرمانشاه ،سنندج و ارومیه را مكورد حملكه هكوایی قكرار داد
(اردستانی.)35 1813 ،
موازنه قدرت و قابلیتهای تاكتیكی عراق در سال پایانی جنگ
قابلیتهای راهبردی

موجودی در آغاز جنگ

خسارت وارده در  8سال

موجودی در پایان جنگ

هواپیما

899

983

319

هلیكوپتر

39

01

891

زرهی

8189

1839

3899

توپخانه

099

031

8099

پرسنل زمینی

999999

519999

311999

یگان (زمینی)

 19لشگر

كككك

 11لشگر
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به نتایج راهبردی شود .در نگرش رهبكری انقلكاب اسكلامی ،تكلیكف راهبكردی مقكدم بكر قابلیتهكای

Military balance, 1990
مصالحهگرایی و انعطافپذیری تاكتیكی ایران در دوران دفاع مقدس منجكر بكه تيییكر در مسكیر
جن

گردید .عرا احساس میكرد كه به پیروزیهای تاكتیكی نایل شده اسكت .پیكروزی نیروهكای

نظامی عرا در ماههای پایانی جن

اعتبار صكدام حسكین در جهكان عكرب را افكزایش داد .معادلكه

قدرت در حوزه انسانی ،اجتمكاعی ،سكختافزاری و سكاختاری نقكش مكواری در ارتبكا بكا معادلكه
تصمیمگیری راهبردی ایران در فرآیند جن

تحمیلی و پذیرش قطعنامه  103داشته است (نطكا پور

نوری و شاهقلیان قهفرخی)191 1803 ،
برخی از نشانههای پذیرش قطعنامه از ماههای قبل از پایان جن

وجكود داشكته اسكت .ادبیكات

سیاسی ایران بیانگر این واقعیت بود كه معادله قدرت در حال تيییر است .ایران با این واقعیكت تلكخ
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خود را هماهن

نمود كه میتوان به تكلیفگرایی جدید تمایكل پیكدا ككرد .هرگونكه تكلیكفگرایی
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نمادی از معادله كنش سیاسی و معادله قدرت بوده است .بكا توجكه بكه محتكوای نامكههای ارسكالی
چنین به نظر میرسد كه طبق نظریه «تهدید نظم اانوی» ،هزینه ادامه جنك
بیشتر از پذیرش قطعنامه پایان جن
ایران از یک طرف برای ادامه جن

بكرای ایكران بكه مراتكب

بوده است.
به تجهیزاتی نیاز داشت ككه در اختیكارش نبكود و از سكوی

دیگر ،اراده و خواست نظام بینالملل برای پایان دادن به جن  ،ایكران را بكا شكدیدترین تحریمهكای
تسلیحاتی و اقتصادی مواجه میكرد .فضای سیاسی و نظامی داخل كشكور در سكالهای منتهكی بكه
پایان جن

به گونهای بود كه نوعی تردید و اختلافنظر در بین مسئولان و تصكمیمگیرندگان اصكلی

جن  ،برای ادامه یا پایان جن

دیده میشد .در آن مقطع چند نامه مهم دربكاره مشككلات اقتصكادی

كشور و كمبود نیروی انسانی و تجهیزات نظامی خدمت امام(رحمهالله علیكه) ارسال شكد ككه در تصكمیم
ایشان برای پذیرش قطعنامه  103مؤار بود (غلامپور ،مصاحبه .)1808/0/93
 .2-2مصلحت تاكتیكی سیاست خارجی ایران در دفاع مقدس
«مصلحت تاكتیكی» را میتوان به عنوان یككی از شكاخصهای اصكلی معرفتشناسكی سیاسكت
خارجی ایران در دوران دفاع مقدس دانست .ایران از سال  1033با نشانههای كاهش قدرت ملكی و
كاهش ضریب بسیج نیروهای اجتماعی برای مقابله با عكرا روبكهرو بكود .در سكال  1031قطعنامكه
 103شورای امنیت علیه ایران صادر شد .قرارداد پنج ساله اتحاد شوروی و عرا نیز در سكال 1031
تمدید گردیده و این امر مازاد امنیتی قابل توجهی برای عرا بهوجود آورد.
در سال  1031به بعد ،سطح همكاریهای عرا و بسیاری از كشورهای شكورای امنیكت بكه گونكه
تدریجی افزایش پیدا كرده و این امر منجر به كاهش ضریب قدرت ملی ایران در محیط منطقهای گردید.
قطعنامه  103و حمایتهای اقتصادی كشورهای منطقهای از عرا منجر به تيییر در جهتگیری و نقش
ملی سیاست خارجی ایران در ارتبا با دفاع مقدس گردید .در چنین شكرایطی ایكران از سكازوكارهای
«مصلحت تاكتیكی» برای عبور از بحرانهای مربو به دفاع مقدس استفاده نمود.
ضرورتهای مصلحت تاكتیكی بخشی از نیاز عمومی كشورها برای امنیتسازی در شرایط بحكران
و تهدید محسوب میشود .موازنه قدرت ایران و عرا در سال  1031به بعد تيییر پیدا كرد و ایكن امكر
تاایر خود را در روزهای پایانی جن

تحمیلی به جا گذاشت .اگرچه موضوع مربو به تاخیر در امور و

عدم سنجش ضرورتهای راهبردی به عنوان یكی از چالشهای اصلی سیاست خارجی ایران محسوب
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میشود ،اما ایران توانست موقعیت خود را در فضای كنش متقابل با عرا  ،جامعه بینالمللی و شكورای
نشانههای مصلحت تكاكتیكی را میتكوان در موازنكه تسكلیحاتی و موازنكه بسكیج قكدرت بكرای
مشاركت در اقدامات نظامی ایران و عرا مشاهده كرد .مصلحت تاكتیكی تكابعی از معادلكه قكدرت
بوده و نشانههای تيییر در قدرت عملیاتی ایران را میتوان در بسیاری از نشریات نظامی و همچنكین
در میدانهای نبرد مشاهده كرد .تمكامی نشكریات نظكامی سكالهای میكانی دهكه  1039بیكانگر ایكن
واقعیت بود كه چگونه موازنه نظامی در جن

ایران و عرا به گونه تدریجی و در راستای حمایكت

از قدرت عملیاتی و تاكتیكی عرا تيییر پیدا كرده است.
تيییر موازنه نظامی تاایر خود را در شكلبندی ككنش اجتمكاعی بكه جكا میگكذارد .هكر یكک از
نیروها و یگانهای نظامی ایران و عرا با یكدیگر در وضعیت عكدم تكوازن قكرار داشكتند .جكداول
تهیهشده از سوی نشریات تخصصی «موازنه نظامی»« ،جینز دینفس» و «سیپری» بیانگر ایكن واقعیكت
حمایتهای همهجانبهای را از عرا بكه انجكام

است كه قدرتهای بزرگ در سالهای پایانی جن

رسانده و ایران را در وضعیت تحریم و موازنه منفی قدرت تسلیحاتی و اقتصادی قرار دادند.
پس از عملیات پیروزمندانه والفجر  3و كربلای  1در شبهجزیره فاو و منطقكه شكلمچه و برتكری

مقالۀ پژوهشی :هستیشناسی و معرفتشناسی سیاست خارجی ايران  / ...نظامی پور

امنیت سازمان ملل براساس محورهای تعیینشده در قطعنامه  103تنظیم نماید.

نظامی ایران ،شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه  103را تصویب كرد .مسئولان جمهوری اسلامی بكه
دلیل بدبینی شدید نسبت به سابقه عملكرد این شورا و سكوت معنكادار آن پكس از گذشكت هفكت
سال از جن

تحمیلی و به دلیل موقعیت برتر نظامی خود در جبههها سكعی كردنكد در ایكن مقطكع

امتیازات بیشتری را در جهت كسب حقو ملت ایران به دست آوردنكد و موضكعگیری «نكه رد ،نكه
قبول» را نزدیک به یک سال ادامه دادند (امیری.)1 1830 ،
در سال  1033اصلیترین هدف سیاسكی و سیاسكت خكارجی ایكران پایكان دادن بكه تهدیكدات
نوظهور عرا و سایر قدرتهای بزرگ بود .در این دوران تاریخی ،ایالاتمتحكده و اتحكاد جمكاهیر
شوروی به موازات بسیاری از كشورهای اروپایی حمایت تسلیحاتی و تاكتیكی خود را از عكرا بكه
مراحكل مختلفكی را از قبیكل هجكوم و اشكيال،

انجام رساندند .طی هشت سال دفاعمقكدس جنك

آزادیسازی ،تعقیب و تنبیه متجاوز ،تحمیل شرایط خودی ،ورود رسمی نظام بینالملل در جنك

و

پذیرش قطعنامه را گذراند.
مصلحتگرایی تاكتیكی تابعی از معادله قدرت ،اهداف راهبردی و موازنه منطقهای خواهد بكود.
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تمامی قدرتهای بزرگ را بازیگران منطقهای در سالهای پایانی جن

حمایت همهجانبكه خكود از
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عرا را در دستور كار قرار داده بودنكد .جكدول ذیكل چگكونگی موازنكه نظكامی ایكران و عكرا در
سالهای  1031-33را منعكس میسازد .واقعیتهای كنش عملیاتی عرا به گونه تدریجی افكزایش
پیدا كرد و توانست لشكرهای متعددی را برای انجام كنش عملیاتی سكازماندهی كنكد .میكزان تانكک
عرا به 1هزار دستگاه رسید .توپخانه عرا نیز 0برابر قدرت عملیاتی توپخانكه ایكران بكود .بكه ایكن
ترتیب ،قدرت زرهی و توپخانه عرا در مقایسه با ایران به گونه قابل توجهی افكزایش پیكدا ككرد و
این امر امكان هرگونه پیروزی عملیاتی در محیطهای تاكتیكی را دور از ذهن میساخت.
موازنه نظامی ایران و عراق در سال پایانی
قابلیتهای راهبردی

ایران

عراق

ارتش (نیروی نظامی)

311999

399999

تانک

1919

1999

توپخانه

399

1399

هواپیما

599

199

بالگرد

899

999

كشتی

91

85

)(Military balance, 1989
 .3-2دیپلماسی تامین حقانیت
حقانیت در ادبیات روابط بینالملل تابعی از معادلكه «قكدرت»« ،مصكلحت» و «برنامكه تكاكتیكی»
خواهد بود .هر یک از سه مولفه یاد شده میتواند زمینه لازم برای شكلگیری تيییكرات و نوسكانات
تاكتیكی در معادله قدرت بازیگران محیط منطقهای را بكه وجكود آورد .نقشیكابی ایكران در فضكای
سیاست جهانی از این جهت اهمیت دارد كه زمینه لازم برای تحول انقلابی در محیط منطقهای را بكه
وجود میآورد .سه مولفه یاد شده محورهای اصلی حقانیت ایران در پذیرش قطعنامكههای شكورای
امنیت ،میانجیگری و دیپلماسی را شامل میشود.
كنش دیپلماتیک عموما برای حل و فصل مشككلات و چالشهكای تكاكتیكی كشكورها بكه ككار
گرفته میشود .كشورهایی كه از قابلیت لازم برای تحرک ،ااربخشكی و مكدیریت بحكران برخكوردار
باشند ،طبیعی است كه به نتایج راهبردی بیشتری در فضای اجرایی و عملیاتی نایل میگردند .تكامین
حقانیت یكی از مفاهیم اصلی سیاست و ككنش راهبكردی سیاسكت خكارجی ایكران در دورانهكای
مختلف تاریخی و دفاع مقدس محسوب میشود .ایران در روند دفاع مقدس بر حقانیت خود تاكیكد
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داشته و از سازوكارهای دیپلماسی تامین حقانیت بهره گرفت.
حقانیت دانست .ایران به این موضوع واقف بود ككه در فضكای تهدیكدات تكاكتیكی قكرار گرفتكه و
هرگونه انعطافپذیری ایران میتواند چالشهای امنیتی بیشتری را بكه وجكود آورد .تكامین حقانیكت
رابطه مستقیم با «سیاست تبعیض» نهادهای بینالمللی و قدرتهای بزرگ در ارتبا با ایكران داشكته
است .به همین دلیل است كه قطعنامههای شورای امنیت را در زمان اشكيال حكوزه سكرزمینی ایكران
یعنی سالهای  1039-39مورد پذیرش قرار نداد.
ایران به این موضوع اشاره داشت كه آتشبس در شرایطی حاصل میشود ككه نیروهكای نظكامی
عرا از حوزه سرزمینی ایران خارج گردیده و زمینه برای شكلگیری نشانههایی از تعادل در روابكط
ایران و عرا در محیط منطقهای حاصل شود .امام خمینی(رحمهالله علیه) جن

را بكهعنوان یكک آزمكون

تاریخی برای ملت و انقلاب ایران میدانستند .در نگرش عرفانی امام خمینی(رحمهالله علیه) ،جن

منجكر

به ارتقاء قابلیتهای ساختاری ایران در مقابله با تهدیداتی گردیكد ككه از سكوی قكدرتهای بكزرگ
طراحی و توسط عرا اجرا گردید .بر اساس چنین نگرشی ،مقاومت رزمندگان هیچگاه بیاار نبكوده
و پیامدهای خود را در ارتبا با روحیه قدرت و ادراک امنیتی ایران بهجا میگذارد.

مقالۀ پژوهشی :هستیشناسی و معرفتشناسی سیاست خارجی ايران  / ...نظامی پور

شعار «جن

جن

تا پیروزی» را میتوان یكی از نشكانههای اصكلی تلكاش ایكران بكرای تكامین

امام خمینی(رحمهالله علیه) در پیامی پس از پذیرش این قطعنامه فرمودند «در یكک تحلیكل منصكفانه
انقلاب اسلامی در اكثر اهداف و زمینهها موفق بوده است و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینكهای
ميلوب و شكست خورده نیستیم ،حتكی در جنك  ،پیكروزی از آن ملكت مكا گردیكد و دشكمنان در
تحمیل آن همه خسارت چیزی دست نیاوردند .ما در جن
محكم كردیم ،ما در جن

پرده از چهره تزویر جهكانخواران كنكار زدیكم .مكا در جنك

دشمنانمان را شناختیم .ما در این جن
جن

ریشههای انقلكاب پربكار اسكلامیمان را
دوسكتان و

به این نتیجه رسیدیم كه باید روی پای خود بایستیم .مكا در

ابهت دو ابر قدرت شر و غرب را شكستیم .تنها در جن

بود كه صنایع نظامی مكا از رشكد

آنچنانی برخوردار شد و از همه مهمتر استمرار روح اسكلام انقلكابی در پرتكو جنك

تحقكق یافكت»

(صحیفه نور ،جلد .)05 91
پذیرش قطعنامه  103نیز دارای دلایل و زمینههای ساختاری خاو خكود بكوده اسكت .واقعیكت آن
است كه ایران در روند جن

تحمیلكی و حتكی پكس از آن بكه مكازاد راهبكردی قابكلتوجهی «آنتكونی

كوردزمن» از كارشناسان و محققان جنك

ایكران و عكرا در كنفرانسكی ویكژه در «انسكتیتو تحقیقكاتی
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بینالمللی بروكینگز» چنین میگوید «ایران در پایان جن

اگرچه نتوانست كشور متجكاوز عكرا را بكه
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علت حمایتهای گسترده قدرتهای جهانی ،تنبیه و مجازات كند ،ولی توانست با حمایت و پشكتیبانی
مردم ،نظام سیاسی خود را با شاخصهای انقلابی و دینی تثبیت كند» (كوردزمن و واگنر.)1830 ،
معادله حقانیت در اندیشه رهبران سیاسی ایران به ویژه امام خمینی(رحمهالله علیه) از این جهكت اهمیكت
دارد كه موضوع تكلیف برای دفاع در برابر تهاجم را برجسته نموده و به این موضوع اشاره داشكتند ككه
مقابله و مقاومت در برابر تهدیدات ناشی از قدرتهای بزرگ ،منجر به افزایش «اعتبار ملی» ایران خواهد
شد .از آنجایی كه ایران در دوران دفاع مقدس با فشارهای نظامی ،تاكتیكی و عملیكاتی گسكترده عكرا
روبهرو بود ،به همین دلیل زمینه برای افزایش «اراده مقاومت» در ساختار سیاسی ایكران را فكراهم ككرد.
واقعیت آن است كه دفاع مقدس توانست چگونگی «آبدیده شدن فولاد» را شكل دهد.
امام خمینی(رحمهالله علیكه) در پایان جن

با اشاره به بركات جن

فرمودند «هكر روز مكا در جنك

بركتی داشتهایم كه در همه صحنهها از آن بهره جستهایم .ما انقلابمان را در جنك
نمودهایم .ما در جن

ابهت دو ابرقدرت شر و غرب را شكستیم .ما در جنك

پربار اسلامیمان را محكم كردیم .مكا در جنك
مردمان بارور كردیم .ما در جن

بكه جهكان صكادر
ریشكههای انقلكاب

حكس بكرادری و وطندوسكتی را در نهكاد یكایكک

به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم كه علیكه تمكامی

قدرتها و ابرقدرتها تا سالیان سال میتوان مبارزه كرد و از همه اینها مهمتر ،استمرار روح انقلكابی
در پرتو جن

تحقق یافت» (بیدگلی و قیصریانفرد.)89 1803 ،

 .4-2بازدارندگی تاكتیكی ایران در دوران دفاع مقدس
یكی از اهداف دفاعی كشورها تولید قدرت بكرای ایجكاد موازنكه و بازدارنكدگی در برابكر سكایر
بازیگران محسوب میشود .برخی از بازیگران همانند قدرتهای بكزرگ ،دارای سیاسكت تهكاجمی
بوده و تولید قدرت را با اهداف گسترشگرایی به كار میگیرند .ایران تلاش نمود تا معادلكه قكدرت
را با نشكانههایی از موازنكه و مقاومكت پیونكد داده ككه از طریكق آن بكه نشكانههایی از «بازدارنكدگی
تاكتیكی» نایل گردد .ویژگی اصلی بازدارندگی تكاكتیكی آن اسكت ككه زیرسكاختهای لكازم بكرای
موازنه قدرت را به وجود میآورد.
بازدارندگی تاكتیكی یكی از محورهای اصلی كنش نظامی ،دفاعی و عملیاتی كشورهاسكت .هكر
واحد سیاسی برای آن كه بتواند بكه سكطح بیشكتری از قكدرت ملكی نایكل گكردد ،در آن شكرایط از
سازوكارهای مربو به كنش بازدارنده نایل میشود .بازدارندگی ایران از این جهت اهمیت دارد ككه
90

توانست زمینه حاشیهای سازی تحرک عملیاتی عرا در ارتبا بكا ایكران را فكراهم آورد .نقشیكابی
 1039را فراهم آورد.
قدرتسازی ،امنیت و بازدارنكدگی را میتكوان در زمكره عناصكر اصكلی تشككیلدهنده اهكداف
سیاست خارجی كشورها دانست .هر یک از شاخصهای یاد شكده میتوانكد زیرسكاختهای لكازم
برای امنیت اجتماعی و راهبردی را به وجود آورد .امنیكت اجتمكاعی شكده در شكرایطی بكه وجكود
میآید كه كارگزاران نظام سیاسی بتوانند رابطه متقابل و همكاریجویانهای را با گروههای اجتمكاعی
و شهروندان برقرار كنند .مقام معظم رهبری(مدظله العكالی) در تبیین ضكرورتهای امنیتسكازی بكه ایكن
موضوع اشاره دارند كه
«مسئولین شما وقتى به این كشورها بروند ،آن جائى كه مردم را آزاد بگذارند ،مردم نسبت به اینها ابكراز
احساسات میكنند .نظیر این در هیچ جاى دنیا ،دیگر وجود ندارد .رؤساى ما بكه كشكورهاى مسكلمان
میروند ،جوان ،دانشجو ،دانشگاهى ،مكردم كوچكه و بكازار ،طبقكات مختلكف ،مثكل مكردم شكهرى از
شهرهاى ایران براى آنها شعار میدهند ،اظهار ارادت میكنند ،اظهكار علاقكه مكیكننكد ،دورشكان جمكع
میشوند ،سلام میفرستند .این نشاندهنده نفوذ این انقلاب در دلهاى ملتهاى مسلمان است .ایكن اسكت
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ایران در فرآیند دفاع مقدس از این جهت اهمیت دارد كه توانست زمینه عقبنشینی عكرا در سكال

كه دولتهاى مخالف اسلام و مخالف نظام جمهورى اسلامى را خشمگین میكنكد؛ سراسكیمه مكیكنكد».
(امام خامنهای(مدظله العالی) ،1833/9/95 ،در دیدار سران و معتمدان عشایر كردستان).
نتیجه گیری
سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقكدس براسكاس معادلكه «مقاومكت در برابكر تهدیكدات»
شكل گرفت .تهدیدات فراروی ایران از سوی قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقهای ایجكاد شكده و
تابعی از سازوكارهای كنش تاكتیكی ایران بكوده اسكت .در نگكرش مقكام معظكم

رهبكری(مدظلكه العكالی)

دشمن دارای ویژگیهای ادراكی ،سكاختاری و ككاركردی میباشكد .وقتكی ككه صكحبت از دشكمن
میشود ،طبعاً موضوعاتی همانند امنیت و منافع ملی جمهوری اسكلامی نقكش محكوری در سكنجش
كنش بازیگرانی را ایفا میكند كه به نشانه تهدید تلقی میگردند.
نشانههای هستیشناسانه دفاع مقدس ریشه در شكلبندیهای انقلاب اسلامی و ساخت سیاسكی
ایران دارد .ایران تلاش همهجانبهای به انجام رساند تا زمینه لازم بكرای بكه حكداكثر رسكاندن معادلكه
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قدرت را فكراهم آورد .الگكوی رفتكار سیاسكت خكارجی ایكران در حكوزه هستیشناسكی براسكاس
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نشانههایی از «جهاد و مقاومت ،موعودگرایی شیعی و عدالت گفتمانی» شكل گرفتكه اسكت .هریكک
از نشانههای یاد شده توانست ضریب مقاومت و نقشیابی ایران برای مقابله با تهدیكدات را افكزایش
داده و ایران از این طریق به نشانههایی از «انسكجام اجتمكاعی و تحكرک عملیكاتی» بكرای مقابلكه بكا
تهدیدات عرا نایل گردید.
از آنجایی ككه یككی از دلایكل بنیكادین شككلگیری جن هكا و پایكان منازعكات را میتكوان در
چگونگی موازنه قدرت بین بازیگران دانست .عرا سه مرحله موازنه قدرت را در ارتبكا بكا ایكران
تجربه كرده است .مرحله اول مربو به دورانی است كه ارتش عكرا در سكال اول جنك
وسیع از كشور را به تصرف درآورد .شروع جن

منكاطقی

و اهمیت تواناییهای نظامی در طول ایكن جنك

نشان داد كه هنوز برای كشورهایی چون ایران و دیگر مناطق جهان سوم ،قدرت نظامی برای تكأمین
امنیت ملی بسیار مهم است.
مرحله دوم مربو به شرایطی است كه ایران توانست مناطق اشيالشكده سكرزمین خكود را آزاد
نموده و از «راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز» استفاده نماید .چنین فرآینكدی بكین سكالهای 1831-33
ادامه یافت .در این دوران تاریخی تمامی قكدرتهای بكزرگ مخكالف قكدرتیابی ایكران در جنك
تحمیلی بوده و تلاش داشتند تا موقعیت عرا را ارتقا دهند .به همین دلیل است ككه در مرحلكه دوم
از موازنه قدرت ایران و عرا  ،زمینه برای كنش عملیاتی ایران و حمایت قدرتهای بزرگ از عكرا
در جن

تحمیلی به وجود آمد.

مرحله سوم موازنه راهبردی ایران و عرا مربو به سال  1831است .دوران تاریخی ككه عكرا
به مازاد راهبردی دست پیدا كرده و توانست موقعیت خود در بسیاری از حوزههكای عملیكاتی ارتقكا
دهد .در چنین شرایطی ،زمینه برای ظهور شكل جدیدی از موازنه قكدرت بكه وجكود آمكد .موازنكه
جدید قدرت را میتوان زیربنای پذیرش قطعنامه  103دانسكت .پكذیرش قطعنامكه  103بكه مفهكوم
هماهن سازی سیاستهای تاكتیكی و راهبردی ایران با رویكرد طراحیشكده از سكوی قكدرتهای
بزرگ در نهادهای بینالمللی بوده است.
نشانههای معرفتشناسی سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس ارتبا مستقیم با مفكاهیم
و فرآیندهایی همانند «مدیریت بحران ،مصلحت تاكتیكی ،دیپلماسی تكامین حقانیكت و بازدارنكدگی
تاكتیكی» داشته است .هر یک از شاخصهای یاد شده را میتوان در بخشی از فرآیند دفاع مقكدس
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مورد توجه قرار داد .درک واقعیتهكای دفكاع مقكدس در حكوزه معرفتشناسكانه بكا شكاخصهای
ارتبا با بازخوانی معادله جن

ایران و عرا بهره گرفت.

رئالیسم هنجاری به این موضوع اشاره دارد كه صرفا دولتها محور اصلی تصكمیمگیری راهبكردی
محسوب نمیشوند ،بلكه شرایط اجتماعی و عمومی یک كشور در ارتبا با سرنوشكت عمكومی یكک
كشور نقكش مكواری خواهكد داشكت .بهرهگیكری از سكازوكارهای مربكو بكه رئالیسكم هنجكاری بكا
واقعیتهای معادله قدرت و پذیرش آرایش تاكتیكی در حوزه سیاسی ،اقتصكادی ،اجتمكاعی و نظكامی
هماهن

بوده است .به همین دلیل زمینه برای بازخوانی زمینه ایران در ارتبكا بكا قطعنامكه  103فكراهم

شد .در چنین شرایطی بود كه امام خمینی(رحمهالله علیكه) رویكرد خود را با انگاره و تفكر فرماندهان جنك
تطبیق دادند .چنین رویكردی ،منجر به پذیرش قطعنامه  103از سوی رهبری جمهكوری اسكلامی ایكران
گردید .امام خمینی(رحمهالله علیه) پذیرش قطعنامه  103را براساس ضرورتهای مربو به مصكلحت نظكام
جمهوری اسلامی ایران دانسته و آن را به مثابه جام زهر پذیرفتند.
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مربو به رئالیسم هنجاری پیوند یافته است .ایران از سازوكارهای مربو به «رئالیسكم هنجكاری» در
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