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 زمان، دیوان ساالری جنگی و تعامل آرمان ـ واقعیت
 تأملی نظری بر سیاست گذاری ایران در جنگ تحمیلی

 دکتر کیومرث اشتریان

 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چـرا و چگونـه متغـیر زمـان نقشـی اساسی در جنگ های مدرن دارد؟ چگونه       
 را که پادزهر جنگ های دیوان ساالری جنگیطوالنـی شـدن زمان جنگ نطفۀ    

مان ـ آرغیرکالسـیک اسـت در خـود می پروراند؟ چگونه زمان می تواند تعامل     
 را از همسویی به ناهمسویی و تعارض بکشاند؟ این سؤاالت موضوع مقاله واقعیت

به نظر می آید سیاست گذاری جنگی ایران در جنگ . حاضر را تشکیل می دهند
تحمیلـی موضـوعی است که کم تر به صورت تئوریک مورد بررسی قرار گرفته     

تری مشاهده کند که دو این مقاله بر آن است که متغیر زمان را چون بس . است
جنگ نخست تعارض : اساسـی در آن شـکل مـی گـیرد    ) یـا تعـارض  (تعـامل   

 مطالعه .آرمان ـ واقعیت و دوم تعامل غیرکالسـیک ـ دیـوان سـاالری جنگـی         
 .تئوریک جنگ ایران و عراق در چنین چارچوب تئوریکی قابل بررسی است

 زمان و فرآیند سازی نظامی
 است؛ چرا که تصمیمیان دارد عرصۀ واقعی ـ آنچـه در دنـیای سیاسـت جر      1

سیاستمدار در چالش روزمره با حوادث و انتخاب گزینه ها و خلق فرصت ها در    
جنگ، به  عنوان عریان ترین شکل مبارزه سیاسی، بیش از هر . بستر زمان است

ــتاً        ــا و نهای ــت ه ــق فرص ــتخاب و خل ــتلزم ان ــری مس ــی دیگ ــل سیاس عم
 سیاست گذاری معتقدند آنچه می تواند نام  پژوهشگران. تصـمیم گـیری هاسـت     

.  استانتخابمتفاوت و ضرورت گزینه های  به خود بگیرد مستلزم وجود تصمیم
                                                                         

ان  ج بالی 5  یات کر ل عم ر  ه د اده ک ی ز لی مصطف ع د  ی شه ام  نی  ا ر دبست یا ه  ب ا  له ر ا ین مق ا
 .ان به جان آفرین تسلیم کرد، تقدیم می کنم
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بنابرایـن عملی که انجام آن طبق ضوابط و مقررات خاص از پیش تعیین شده     
. نیست بلکه تطبیق و اجرای تصمیم های از پیش تعیین شده استتصمیم است 

ت که تصمیم گیرنده در مقابل راه های متفاوت و پیش بینی تصمیم واقعی آن اس
 در زمان. نشده قرار گیرد و در یک زمان داده شده اقدام به گرفتن تصمیم بکند

زمان بستر خلق . عرصۀ پرتکاپو و سریع حوادث سیاسی نقشی تعیین کننده دارد
ن مناسب خلق فرصت ها برای اخذ تصمیم در زما. فرصت ها و استفاده از آنهاست

 .یکی از اساسی ترین چالش های سیاست گذاری جنگی است
 فرصت سازی ـ در ابتدای جنگ تحمیلی، با توجه به اشغال سرزمینی، عمالً 2

متصور نبود؛ چرا که جز خروج متجاوز هیچ جایگزین دیگری نمی توانست مطرح 
 راهی راه حل نظامی بر سیاست گذاری جنگی تسلط کامل داشت و این امر. باشد

اساساً مانور . را بـرای انجـام مـانور سیاسـی ـ دیپلماتـیک باقـی نگذاشته بود           
پس از فتح . دیپلماتـیک در حالـت اشـغال و ضـعف نظامی امکان پذیر نیست         

خرمشهر نیز این شرایط ادامه یافت و دیپلماسی جایگزین راه حل نظامی نشد و 
تأکید . نگی حفظ کردکماکان اندیشۀ نظامی غلبه خود را بر سیاست گذاری ج  

بـر ادامـه  جـنگ تا پیروزی نهایی عمالً راهی را برای فعالیت های سیاسی باقی     
بدیـن سـان، فرصـت سـازی سیاسی در حاشیه قرار گرفت، تصمیم      . نگذاشـت 

سیاست گذار در تصمیم نظامی خالصه و محدود شد و صورت مسئله به گونه ای 
 سیاست گذاری راه حل هایهرست طراحی شد که گزینه های متفاوت عمالً از ف     

در چنین وضعیتی فرصت سازی و فرآیندهای ممکن برای ایجاد   . حـذف شدند  
فرآیندسازی نظامی که به . فرصـت هـا عمـالً بـه امـور نظامـی محـدود گشـت           

فرصت های نظامی منجر می شود جایی برای فرآیندسازی سیاسی جهت کسب 
ست گذاران می بایستی هم و غم از این رو سیا. فرصت های سیاسی باقی نگذاشت

 .خود را مصروف فرآیندسازی نظامی می کردند
ـ فرآیندسازی نظامی مستلزم تدبیر نظامی و تمهید مقدمات الزم برای آن 3
جنگ در ابـتدای جـنگ تحمیلی تدبیر نظامی به شکلی غریزی به سوی    . بـود 

 جنگ.  پـیش رفـت و امر جنگ را پیش برد   جـنگ غیرکالسـیک    و   انقالبـی 
غیرکالسیک ماهیتاً نامنظم بود و مستلزم تصمیم های مقطعی و مناسب جنگ های 

                                                                         
سید مجید جدی . ک.ر.  پاسداران انقالب اسالمی، استتعبـیر از سـردار محسـن رضـایی، فـرمانده وقت سپاه       

 .22، ص 1374زمینه های پیدایش عملیات ثامن االئمه، مجله سیاست دفاعی، پاییز : تحوالت آغازین جنگ تحمیلی
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در چنین شرایطی جنگ در دو بعد طول و عرض و با درجه ای نازل تر . کوتاه مدت
جنگ نامنظم اگر چریکی و داخلی باشد و علیه یک . در بعد ارتفاع دنبال می شد

ردم پیوندی عمیق داشته باشند رژیم سیاسی صورت گیرد و نیز اگر چریک ها با م
) بُعد زمان(اما اگر جنگ داخلی نباشد بُعد جدیدی . می تواند به درازا بینجامد     

برخی از پژوهشگران امور نظامی بر این باوراند که رشد تکنولوژی . اهمیت می یابد
نظامـی و نقش اطالعات به  موقع و تصمیم به  هنگام و سریع، بعد چهارمی را به       

به اعتقاد اینان، افزوده شدن بُعد .  استزمانفه کرده است و آن بعد   جنگ اضا 
زمان به سه بُعد طول و عرض و ارتفاع، جوهرۀ انقالب جدیدی را در امور نظامی 

بنابراین، رشد تکنولوژی عامل اساسی اهمیت یافتن زمان است؛ . تشکیل می دهد
لوژی نیز اهمیتی اساسی اما نگارنده بر این باور است که زمان، مستقل از تکنو   

 که مفهومی آشنا در سال های میانی جنگ بود ناظر به   فرسـایش مفهـوم   . دارد
 .همین معناست
ـارادوکس  ـیک  پـ ـنگ غیرکالسـ ـ جـ ـان  ـذاری و    زمـ ــت گـ ـالش سیاس ــن چـ ـلی تری  اصـ

 .تصمیم گیری نظامی ایران بود و سرعت عمل برای جلوگیری از فرسایش را حیاتی می نمود
 در سلطۀ زمان قرار داشت و فرصت سازی نظامی بایستی فرآیندسازی نظامی

بـا سـرعت انجـام می گرفت تا نیروهای نامنظم که اساس جنگ بر دوش آنان         
شیوه  جنگ انقالبی یا . اسـتوار بـود در چنبرۀ فرسایش تدریجی گرفتار نیایند     

جشن ) ع(جنگ غیرکالسیک، که تثبیت خود را با پیروزی عملیات ثامن االئمه 
 بود، الگویی ماندگار برای عملیات های بعدی ـ در تداوم جنگ ـ به  وجود گرفته
چنیـن شیوه ای لوازم خاص خود را برای ادامه جنگ طلب می کرد و آن       . آورد

اساساً جنگ غیرکالسیک و دیوا   ن ساالری . پرهـیز از دیـوان ساالری جنگی بود   
زایش یابد توان هرچه حجم این دیوان ساالری اف. جنگـی قـابل جمـع نیستند     

نظامی، هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی، کاهش می یابد و این امر در جنگی 
چرا که . کـه بُعـد طـول و عـرض آن وسـیع باشـد اهمیتـی دوچندان می یابد         

فرآیندسازی نظامی، که اساساً به  دنبال ایجاد فرصت های نظامی است، با خطر  
در چنین شرایطی . مواجه می شودتبدیل شدن به فرآیندسازی اداری ـ نظامی  

ایـن خطـر وجـود دارد کـه دیـوان سـاالری جنگـی جای اندیشۀ نظامی را در         
سیاسـت گـذاری جنگی بگیرد و این همان چیزی است که می تواند اثر جنگ    

از این رو زمان می تواند دیوان ساالری جنگی را در . غیرکالسیک را خنثی نماید
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بدین سان حلقه دیگری به پارادوکس پیشین دل نـبرد غیرکالسیک بپروراند و     
زمان، جنگ غیرکالسیک ـ دیوان ساالری از این پس پارادوکس . افزوده می شود

 . چالش اصلی سیاست گذاری نظامی شدجنگی
 :سؤال اصلی تصمیم جنگی این بود

جــنگ ) و احـتماالً طوالنـی  (چگونـه مـی تـوان در مـدت زمانــی نـامعلوم      
 از دیوان ساالری جنگی اداره کرد؟غیرکالسیک را با اجتناب 

 …شاید کلید سرنوشت جنگ در این سؤال نهفته بود 
در چنیـن جـنگ هایی هرچه زمان می گذرد امکان موفقیت طرفین کاهش    
مـی یابد، چرا که از سویی دو متغیر زمان و فرسایش، رابطه مثبت و دو متغیر       

 . گر رابطه منفی دارنددیوان ساالری و توان نظامی در جنگ غیرکالسیک با یکدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تراکم . زمـان در جـنگ، خصوصاً در جنگ های مدرن، بسیار متراکم است     
هم . زمان، برخالف دورۀ جنگ های سنتی، ویژگی اصلی جنگ های جدید است

.  کامالً تغییر ماهیت می دهندمقاومت و پـایداری از ایـن روسـت کـه مفاهـیم       
 مفهوم و اهمیت خود را با عنصری ل دشمنمقاومت در مقابطوالنی شدن دورۀ 

 . پیوند یافته می بیندسرعت عمل در مقابل دشمندیگر یعنی 

  گیری در سیاست گذاری جنگیتصمیمزمان و عوامل 
 به  عنوان یکی از مفاهیم اساسی تصمیمـ اگزیستانسیالیسـم، کـه بـه پدیدۀ      1

 تصمیم پای ثناییاست و خودبه خودی، ناگهانیفلسفی خود می نگرد، بر ویژگی 
از ایـن رو حتی اهمیتی اندک برای فرآیندهای تصمیم گیری قائل   . مـی فشـارد   

 2نمودار شماره 

 رابطه توان نظامی و دیوان ساالری جنگی
 )رابطه منفی(

دیوان ساالری جنگی

 توان نظامی

 1نمودار شماره 

 رابطه زمان و فرسایش
 )رابطه مثبت(

 فرسایش

 مانز
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یادآوری می شود که به  وسیلۀ این فرآیندها تصمیم گیرنده به بازشناسی . می شود
و مشـخص کـردن و رسـیدن به چند گزینه مشخص نایل می آید تا پس از آن       

 در افراطی ترین تصمیمگزیستانسیالیستی دیدگاه ا. بتواند به اخذ تصمیم بپردازد
حالـت خـود بـه نفی علیت اجتماعی منتهی می شود و قانونمندی های زندگی       
. اجتماعی و انسانی و به  ویژه قانونمندی های حاکم بر جنگ ها را نادیده می گیرد

انسان ها . در این دیدگاه شاید نتوان به تعلیل شکست ها و پیروزی ها اقدام کرد   
تولسـتوی، هرچـند قبل از پیدایش رسمی   . جـبر وقـایع و حـوادث انـد     اسـیر   

 افراطی ترین الیه  چنین نگرشی را جنگ و صلحاگزیستانسیالیسم می زیسته، در 
 نام می نهد و بر بردگان تاریخبه نمایش می گذارد و رهبران و ژنرال های نظامی را 

وقایع اتفاق . ارندایـن بـاور اسـت کـه گـاه وقایع صحنه  نبرد یک علت ویژه ند        
 .می افتند چون غیرقابل اجتنابند

در حوادث تاریخی، قانونی که ما را از چشیدن میوۀ درخت معرفت منع  «
تنها فعالیت ناآگاهانه ثمراتی به  . می کند از همه جا آشکارتر مشاهده می شود

آن کس که در یک حادثه تاریخی نقشی را بازی می کند هرگز . بار می آورد
 و اهمیت آن را درک نمی کند و چنانچه در راه درک آن کوشش نماید مفهوم

نیکالی " منظور و مقصود …. فعالیت وی محکوم به بی ثمری خواهد شد
 فداکاری در راه وطن نبود بلکه تصادفاً، به سبب آن که آتش جنگ "راستوف

در اوان خدمت نظام وی مشتعل گردید، در دفاع وطن شرکت مستقیم و 
 » ….اشتمداوم د

 درمواجهه با واکنشیدر چنیـن دیدگاهـی تصـمیم چـیزی نیسـت مگـر            
 واکنشی منفعالنه که اساسی ترین شکل آن واکنش   وضعیت های اجتماعی؛  

جنگ،  .بودن یا نبودن این است سؤال اساسی. بـرای زنـده  مـاندن است        
زۀ زنده مبارزه مرگ و زندگی؛ در این مبارزه غری. اساسی ترین شکل مبارزه است

غریزه، تصمیم ساز و تصمیم گیر و . مـاندن حـاکم بـر سیاسـت جنگـی است          
سیاست گذاری جنگی در اساسی ترین . تصمیم پرداز و نهایتاً سیاست گذار است

شـکل آن بر غریزه بنیان نهاده شده است و هم از این روست که تصمیمی به     
. از پیش تعیین شده است و نه اعمال روش ها و مقررات و قوانین   واقعیمعنای  

                                                                         
 18 و 17تولستوی، جنگ و صلح، ج چهارم، صص  

 Friedrich ١٩٧١ p.١٧ 
 To be or nit to be that’ s the question. 
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نتیجه ای که از چنین نگرشی گرفته می شود جالب توجه و البته قابل بحث است 
و آن ایـن که هر جنگی ویژگی خاص خود را داراست و در آن غریزه بشری به        

در تداوم یک .  راه خود را پیدا می کنداتفاقی و استثنایی،  خودبه خودی صورت  
در ابتدای یک جنگ طوالنی قواعدی حاکم . جنگ نیز چنین حالتی وجود دارد

اسـت که ممکن است با گذشت زمان نتوان از آن قواعد استفاده کرد، چرا که    
 . می طلبدتصمیمات خاص، شرایط خاص

ـ در مقـابل ایـن دیدگـاه باید گفت که تصمیم، و از جمله تصمیم گیری در         2
یشینه های نخست پ: سیاست جنگی، مبتنی بر دو سری متفاوت از عوامل است

تاریخـی، عوامـل ایدئولوژیک و ایده های مسلط و دیگری رخدادها و اتفاق های      
تلفیق این دو و برهم کنش آنها محصولی به  دست می دهد که در  . جـاری زمان  

ایدئولوژی ها و . تصـمیم گیری نهایی سیاست گذار نقش اساسی را بازی می کند   
ساختار (یاست گذاری جنگی ایـده هـای مسلط و تجربیات تاریخی، دستگاه س    

این ساختار دارای هنجارها و . سیاسـت گـذاران را تشـکیل مـی دهـد        ) ذهنـی 
در یک . ارزش هایی است که قواعد کلی حاکم بر تصمیم گیری را تعیین می نماید

سیستم نسبتاً منعطف این ساختار ذهنی در مواجهه با واقعیت های موجود که   
یل می دهند به تطبیق و ترمیم و نهایتاً  سیاست گذاری را تشک  سـاختار عینـی   

تفسـیر اصـول و ارزش هـا مـبادرت می ورزد و نهایتاً برون دادی را تحت عنوان          
از این رو، برخالف دیدگاه نخست، . سیاسـت گـذاری جنگـی به  دست می دهد    

، خودبه خودیتصمیم در چنبرۀ غریزۀ محض محدود و محصورنبوده و به گونه ای 
 . تفسیر و تأویل نمی گرددیاتفاق و استثنایی

ــتا   ــن راس ــروس دورندر همی ــنجاری را درمحــتوای    ب ــطح ه ــه س  س
. ایدئولوژی ها، ایده های مسلط زمانه و اهداف: سیاست گذاری ها تشخیص می دهد

ایدئولوژی ها بسته به جغرافیای سیاسی سیاست گذاری متفاوتند و از لیبرالیسم 
 گرفته تا آرمان های دینی را در بر و سوسیالیسم ) بـه عـنوان یـک ایدئولـوژی       (

 .می گیرند
ایـده هـای مسـلط زمانـه می توانند کارایی و کارامدی، آزادی فردی، عدالت      

 . باشند…اجتماعی، ثبات، برابری، انصاف، اتحاد ملی، تکثر فرهنگی و 

                                                                         
 B. Doern 
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: جنگ تحمیلی بر اساس تلفیق دو دیدگاه فوق قابل تحلیل و ارزیابی است 
ــروس دورن   ــیر دو سـری از عوامــل تاریخــی ـ    دیدگـاه ب و دیدگاهـی کــه تأث

تجارب تاریخی دینی، . ایدئولوژیـک و وقـایع زمانـه را مورد تأکید قرار می دهد     
 ساله اخیر 150به ویژه تجارب (اندیشـه هـای دینـی و دستاوردهای تاریخ ملی      

تشکیل دهندۀ پیشینه های تاریخی ـ آرمانی سیاست گذاری جنگی ) تاریخ ایران
سازماندهی امکانات، ساماندهی سیاست های . ن در جنگ تحمیلی هستند  ایـرا 

مبارزه (کـالن جنگـی، ترغیـب و تهیـیج نـیروها و حتـی روش مبارزه جنگی        
بر مبانی فرهنگ شهادت در مذهب تشیع استوار ) شهادت طلبانه جنگ انقالبی 

. اسـت و بـه صـورتی کامالً طبیعی، چنان فرهنگی چنین روشی را تولید کرد      
خدادهـا و اتفـاق هـای جـاری زمـان نـیز در راستای این فرهنگ قرار گرفت؛        ر

مظلومیـت و تجاوز دو واژه اساسی زمانه اند که در کنار ساختارهای ذهنی قرار     
از سوی دیگر، با شروع و تداوم جنگ، عوامل دیگری به ساختار عینی و . گرفتند

ر و نفوذ قدرت های بزرگ نظام روابط بین الملل، حضو: شرایط زمانه افزوده شدند
بـه ویـژه ایـاالت مـتحده آمریکا، کاهش حضور نیروها در جبهه های جنگ در       

 …سال ها و ماه های آخر جنگ، استهالک امکانات و محاصره اقتصادی و 
براسـاس آنچـه گذشـت مـی توان عوامل عینی و بنیادهای هنجاری تعیین      

 :  به تصویر کشیدکننده سیاست گذاری جنگی ایران را با نمودار زیر
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هـرچه زمـان بر جنگ می گذشت کفۀ تأثیر سری دوم عوامل سنگین تر از     
زمان، که در قسمت اول این نوشتار به آن اشاره شد، . عوامل سری اول می شد   

نیز خود را نشان می دهد و این، ) قسمت دوم این نوشتار(در سطح دوم تحلیل 
 .موضوع بخش بعدی است

ـ بیـن آرمـان هـا و اندیشه ها و ایدئولوژی ها از یک سو و واقعیات زمان از         3
تعارض وجهی از وجوه . سـوی دیگـر، تعـامل وجـود دارد و نه ضرورتاً تعارض     

رابطه تعامل و تعارض رابطه ای است از نوع . مخـتلف تعامل است و نه همۀ آن   
 همسان و هم راستا این تعامل می تواند همگون و. رابطه عموم و خصوص مطلق

وقوع همگونی یا تعارض در گرو . باشد و گاه نیز می تواند به تعارض منتهی شود
 .نوع چالش این دو از سویی و زمان از سوی دیگر است

در . اندیشه، آرمان و ایدئولوژی به  هرحال پای در واقعیت های موجود دارند     
ک به خود می گیرد و نهایـت امـر، ایدئولـوژی نوعی صورت بندی مجرد و تئوری    

هیچ اندیشه ای در تجرد مطلق . قرائتـی ویـژه از واقعـیات یا مبتنی بر آن است    
در واقع . شکل نمی گیرد، ولو اندیشه های فلسفی محض؛ تصور مطلق محال است
 .در اندرون هر اندیشه ای جای پای واقعیت های اجتماعی را می توان یافت

کنش و واکنش این . عیت ذاتاً ممزوج اندعلی رغم جدایی ظاهری، آرمان و واق
دو، به اصالح تدریجی آرمان و ایدئولوژی از یک  سو و اصالح زندگی اجتماعی از 

واقعیات ظرف آرمان ها و ایدئولوژی  ها هستند و گاه . سـوی دیگر منجر می شود  
حتی واقعیات میزان درک یک ایدئولوژی و فهم عرصه های جدیدی از ایدئولوژی را 

بنابراین نمی توان دیواری نفوذناپذیر بین اندیشه، ایدئولوژی و . ان پذیر می سازندامک
 .آرمان ها از یک  سو و واقعیات عینی سیاست گذاری از سوی دیگر کشید

تعامل آرمان های ارزشی و واقعیات می تواند تعاملی سازنده و رابطه ای مثبت 
اما آن جا که ظرف . اشتباشـد و زمـان در چنیـن وضعیتی بار مثبت خواهد د     

واقعـیات بـر مظـروف آرمـان هـا تنگ باشد این رابطه منفی شده و به تخریب        
در این  جاست که معتقدان آرمان ها گذر زمان را به . آرمان های ارزشی می انجامد

در چنین حالتی است . ضرر آرمان ها می بینند و حرکت منفی زمان آغاز می شود
نه و کاهش جریان آرمان گرایی در سیاست گذاری کـه همراهی با مقتضیات زما  

جنگی نه تنها عقب نشینی از آن اصول و آرمان ها نیست بلکه می تواند حرکتی      
 .در جهت حفظ اصل آرمان ها باشد
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می تواند چشم انداز ) 4نمـودار شماره  (نمـودار منحنـی مطلوبیـت نهایـی          
 علوم اقتصادی کاربرد  این منحنی در.روشـن تـری از ایـن بحث را ارائه نماید    

بحث تعامل آرمان و (فراوان دارد و در این جا آن را برای سیاست گذاری عمومی 
 .به کار می بریم) واقعیت

 
 
 
 
 
 
 

تعامل و تقارن آرمان ها و واقعیات می تواند از نقطه ای آغاز و حرکت خود را به 
ی به اهداف سوی مطلوبیت ادامه دهد؛ این مطلوبیت از طریق دست یابی تدریج

سپس با رسیدن به نقطه عطف مطلوبیت، . سیاسـت گذاری نشان داده می شود    
اما برای تحلیل سیاست گذاری جنگی ایران . حرکت نزولی خود را شروع می نماید

 :در جنگ تحمیلی این منحنی شکل اصالح شده ای به خود می گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 در علـوم اجتماعـی بـر آن  اسـت کـه از نظریه ها و      )public Choice( اختـیار عـام  روش پژوهشـی تـئوری    

این قسمت از بحث بر پایه  چنین . دسـتاوردهای علـوم اقتصـادی در تحلـیل پدیـده هـای سیاسی استفاده نماید        
 )Mclean , 1987(.نگرشی بنیان گذارده شده است

نقطه مطلوبیت 
ا  تعامل آرمان ـ واقعیتن

 4نمودار شماره 

منحنی مطلوبیت نهایی در 
 مل آرمان ـ واقعیتتعا

زمان

 5نمودار شماره 

منحنی مطلوبیت نهایی تعامل آرمان ـ واقعیت در جنگ تحمیلی
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آغاز ) t1(ها از نقطه ای ابتدایی در جـنگ تحمیلی تعامل آرمان ها و واقعیت     
تعامل مثبت این دو ) t2(می شود و با شروع جنگ غیرکالسیک یا جنگ انقالبی 

عنصـر به سرعت اوج می گیرد و حرکت خود را به سوی مطلوبیت نهایی ادامه    
) t4(این حرکت به نقطه مطلوبیت نهایی رسیده و در زمان ) t3(در زمان . می دهد

الری جنگی از یک  سو و فشار واقعیات بر آرمان ها از سوی دیگر با رشد دیوا ن سا
 .حرکت نزولی خود را آغاز می نماید

ـ زمانی جنگ، جنگ تا پیروزیادامه جنگ و تأکید بر شعار   در ظرف آرمانی 
از جمله شرایط (خـاص خـود قـرار داشـت، امـا هنگامـی کـه ظرف واقعیات         

جایش آرمان ها، ولو آرمان های حق طلبانۀ گن) …بین المللی، قلت عِدّه و عُدّه و      
ما را نداشته باشد کندی و توقف آن، حرکتی است برای حفظ اساس آرمان ها و 

 .نه به مفهوم دست شستن از آنها
آرمان نقش پویای خود را در سیاست گذاری ایفا می کند؛ البته تا زمانی که    

ن باورند که پس از فتح گروهی بر ای. فشار واقعیات نتیجۀ معکوس نداشته باشد
خرمشـهر ایـن بنـیادهای آرمانـی کماکــان نقـش مؤثـر خـود را بـر ذهنیــت         
سیاسـت گـذاران و بر مردمی که بار آن سیاست گذاری را بر دوش می کشیدند      

یا به (کشف جمعی ملت . حفـظ کـرده بود و از این رو ادامۀ جنگ طبیعی بود   
 مردم و سیاست گذاران در قالب و آرمان های مذهبی) عبارتی تجربه  تاریخی ملت

برخی دیگر نیز . متجلی شده بود) تداوم جنگ(این سیاست گذاری جنگی کالن 
بـر این گمان اند که این بنیادها مشروعیت دهندگی و توجیه کنندگی خود را از   

این تقابل فکری پرسش اساسی تری را در بعد . این زمان به بعد از دست دادند  
دهد و آن این که تشخیص نقطۀ عطف منحنی مطلوبیت نظـری فـرارو قـرار می     

نهایی چگونه باید صورت پذیرد؟ این که این نقطۀ عطف زمانی، فتح خرمشهر یا 
 است چگونه و با چه 67 یا وقایع مرداد 5 یا عملیات کربالی4عملـیات کربالی  

ابـزار کمـی یـا کیفـی یا نظری امکان پذیر است، از نظر موردی و نمونه پژوهی      
گمـان پاسـخ بـه ایـن پرسـش اندیشـه سوز مستلزم دسترسی به اطالعات        بـی   

جامعه شناختی آن زمان از یک  سو و اطالعات محرمانه و غیرمحرمانۀ نظامی آن 
برخی . زمـان از سـوی دیگر است؛ چیزی که از دسترس نگارنده به دور است       

ا ب(قرائـن چنیـن نشـان می دهد که این نقطۀ عطف هنگام فتح خرمشهر نبود         
؛ چرا که در )توجه به مباحث نظری سیاست گذاری عمومی که به آن اشاره شد
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شکست نهایی آن زمان اخبار موفقیت ها حکایت از کثرت نیروها و شدت اشتیاق 
وانگهی، با توجه به ضربه نخوردن ساختار اساسی .  و وفور امکانات می داد صدام

 به ایران، آن هم پس ماشین جنگی عراق تضمینی برای عدم حملۀ مجدد عراق
 در مقابل، نگرانی از حملۀ مجدد عراق این .از تجدیـد روحـیه، وجود نداشت    

مفهوم ضمنی را در بر دارد که اطالعاتی دربارۀ قدرت مؤثر نیروی نظامی عراق      
در دسـت است و این امر، علی االصول، می بایست تردید سیاست گذاران را در       

و مـĤالً تبلـیغ پـیروزی    . . .  انگیخـت  مـورد تصـور یـک پـیروزی سـاده برمـی      
برمی انگیخت ) با ضریب زمانی آسیب پذیر(سهل الوصول که شور و اشتیاق ها را 

 با تبلیغبر اساس این دیدگاه، پس از فتح خرمشهر . بـا احتـیاط دنبال می شد       
 است آرمانآنچه در سیاست گذاری نقش پویا دارد . . .  درهم آمیخته شد آرمان
 . که آمیزه ای از تبلیغ و آرمان است آرمانتصویرو نه 

بـه  هرحال آنچه رخ نداده همچون دیکته نانوشته ای است که غلط ندارد و       
هنگامی که آن دیکته نانوشته در مقابل دیکته نوشته شده و غلط گیری شده ای 

این دعوا پایان نیافتنی است و . قـرار بگیرد، شورانگیزتر و دلرباتر نیز می نماید    
این مقاله که به دنبال پی ریزی .  آن در گرو حل آن در بعدی نظری است   فصل

بنیانی تئوریک برای مطالعه سیاست گذاری جنگی در یک حکومت آرمان گراست 
به پرسش اساسی دیگری برخورد می نماید و آن این که چگونه می توان در یک 

عیت را حکومـت آرمـان گـرا نقطـۀ عطـف مطلوبیـت نهایی تعامل آرمان ـ واق         
تشـخیص داد؟ ایـن پرسش نظری به مبحث بسیار مهم و در عین حال مغفول    

 . در علوم سیاسی پیوند می خوردشاخص ها
اگر آیا می توان به شاخص سازی برای پی بردن به این نقطه  عطف پرداخت؟ 

 پاسخ مثبت است چگونه؟ و با چه معیارهایی؟ معیارهای کمی، کیفی یا هر دو؟
 نهادهای نمایندگی آن می توانند شاخص باشند یا نهادهای آیا دموکراسی و

قانونـی و اقـتداری؟ آیـا شـاخص هـای اقتصـادی کفایـت ایـن امـر را دارند یا            
 ؟. . . شاخص های نظامی؟ آیا 

بـی تـردید، جمهـوری اسالمی ایران به  عنوان یک حکومت آرمان گرا دائماً      

                                                                         
 این ظن را تقویت می کند که صلحی که ماشین جنگی صدام حسین را 1991ت در سال حملـۀ عراق به کوی      

تخریـب نکـرده باشـد مقدمـه ای بـرای جـنگ دیگـری اسـت، آن هـم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی عراق که            
صلح پس از فتح خرمشهر می توانست مقدمه ای برای . مشخصـۀ اساسـی آن عـدم دسترسی به آب های آزاد است       

 . بعدی ایران و عراق باشدجنگ 
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درصدد پیاده کردن احکام و درگـیر و دار چنین مسئله ای خواهد بود؛ چرا که    
در جهانی . آرمـان هـای دینـی و تطبـیق آن با شرایط سخت این روزگار است      

زندگی می کنیم که همۀ ما شاهد تعارض ظاهری برخی نمودهای آن با دین و    
سیاسـت گذاران جمهوری اسالمی ایران و از جمله    . حکومـت دینـی هسـتیم     

 این پرسش اند که چگونه و با چه سیاست گذاران امور نظامی در چالش دائمی با
ابـزاری تعـامل مـتعادل بین ظرف واقعیت های زمانه و هنگامه های پرآشوب با      
مظـروف آرمـان و ایدئولوژی برقرار کنند؟ و از آن مهم تر چه ساز و کاری برای     
تشخیص به موقع و به هنگام نقطه عطف مطلوبیت نهایی تهیه شود تا آزموده ها را 

یـیم و از سـرعت گذر زمان باز نمانیم؟ جای پرداختن به پرسش    دوبـاره نیازما  
شـاخص در ایـن مقالـه نیسـت و فقط از آن رو که زمینه ای برای پژوهش های          

 .بعدی فراهم آوریم بدان اشاره شد
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