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 چكیده
پس از پیروزی انقالب رود. جنگ به شمار می غافلگیری به دلیل اهمیت فراوان آن یکی از اصول مهم صحنه

 خطر احساس، باعث این پدیده جهان و نظام حکومتی در نگاه به پایه اسالماعتقادی و تفکر اسالمی در ایران، قدرت 

برنامه  گونه همهابله با این حرکت سیاسی مردمی، تا آنجا که برای مق گردیداستعماری و استبدادی های رژیمجدی 

 علیه عیارتمامجنگ تحمیل و  عراقددمنشانه ؛ حمله یکی از این اقداماتقرار گرفت.  موردتوجهبراندازانه و خرابکارانه 

دنبال پاسخ عالمانه به این به این مقاله با توجه به واقعیت جنگ و خسارات و صدمات آن، ایران بود. جمهوری اسالمی 

ج.ا ایران در در صورت تأیید غافلگیری  "چار غافلگیری شد؟حمله عراق ددر آغاز  آیا ج.ا.ایران" که :ستاصلی ا سؤال

  اند؟هبود غافلگیری ایران در شروع جنگ چهعلل و عوامل  -1 گردد:فرعی مطرح می سؤاالت شروع جنگ تحمیلی،

 ؟اندماکددر آینده  ساختار، رفتار و زمینهاز منظر  امنیتی -غافلگیری نظامی کارهای پیشگیری ازراه -2

 نامهپرسش و مصاحبه شامل کیفی و کمی هایداده ترکیب از و بوده ایتوسعه کاربردی تحقیقات زمره در پژوهش این

از  زمانی ازلحاظ پژوهش این قلمرو .است( تحلیلی – توصیفی) آمیخته آن تحقیق روش و شدهاستفاده بسته و باز

راهکار  ارائه موضوعی ازلحاظ حوزه قلمرو نفوذ انقالب اسالمی و مکانی ازلحاظابتدای انقالب اسالمی تاکنون و 

 9ضمن مطالعه اسناد باالدستی، پژوهش، سؤاالتگویی به منظور پاسخبه .غافلگیری نظامی امنیتی است از پیشگیری

نظرات  ورزهای اندیشهپرسشنامه و برگزاری هیئتسه  در قالب و گردیددر حوزه غافلگیری احصاء  گویه 06و  مؤلفه

در سطح راهبردی شده معین شد که جمهوری اسالمی ایران در ابتدای جنگ دچار غافلگیری خبرگان امر اخذ گردید و 

ها برای رفع ضعف درنهایتو بندی رتبه AHPبه روش  قرارگرفته موردبررسی. در ادامه علل و عوامل غافلگیری است

 است. شدهارائه ایشاخهسهمدل  برمبنایای و زمینه ی، رفتاریساختارو علل غافلگیری، راهکارهای 
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  پيشگيری غافلگيری نظامی امنيتی،، جنگ تحميلی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ارتتش عتراق در ستاعت     ،گذشتت روز از پیروزی انقالب اسالمی می 12ماه و  19فقط  کهیدرحال

لشتکر مجهتز    12فروند جنگنده،  192 واردکردنبا  1926سپتامبر  22شهریور برابر  31روز  13:36

ای بته وتول   های کرمانشاه، ایالم و خوزستان جبهته تیپ مستقل خود در استان 36پیاده و زرهی و 

پیتاده   24 پیت تزرهتی،   92و  21لشتکر  دو کیلومتر را گشود و این در حالی بتود کته تنهتا     1266

 بود. ٪ 56ها کمتر از زرهی را در مقابل خود داشت که استعداد کل این یگان 33آباد و تیپ خرم

به این اساسی ای ضربهتوانست میبه پشتوانه استکبار جهانی  سال به وول انجامید، 2 کهجنگ این 

و رشادت سربازان رشتید   (رحمت ا... علیته ) خمینیلیکن با رهبری پیامبرگونه امام  وارد کندانقالب نوپا 

 نظتام بهای نتوانست ضربه تنهانه ،اسالم، این تهاجم در کنار خسارات زیادی که به کشور وارد آورد

انقتالب   و معرفتی  هتای مختلتف  مقدس اسالمی بزند بلکه باعث رشد و تعتالی کشتور در عرصته   

 ها در جهان شود.اسالمی و بیداری ملت

به جنگ و  مندانعالقههای مختلف توسط پژوهشگران و نخبگان و قدس از دیدگاهتاکنون دفاع م

 مسئلهکه  الت بسیار مهم در این حوزهؤااز موضوعات و س یاست. یک قرارگرفته موردبررسیدفاع 

دچار غافلگیری  ،این است که آیا ج.ا ایران در شروع حمله عراق باشداصلی پژوهش حاضر می

بوده است؟ نقاط ضعف و قوت کشور در آن  آنچهشد؟ اگر دچار غافلگیری شد علل و عوامل 

همچنین با توجه تحوالت سیاسی، نظامی و امنیتی در دو دهۀ گذشته  برهه زمانی چه بوده است؟

ع در ت سریهای نبرد و تغییراتر شدن صحنهظهور جریانات تکفیری در منطقه و گسترده ازجمله

 ، پیشگیری از غافلگیریجنگ تحمیلی هایآموخته درسبا استفاده از  امنیتی، -تهدیدات نظامی

 و چه راهکارهایی را باید اتخاذ نمود؟ استچه تصمیماتی برای آینده  متضمن

ن از آبرخوردار است که ای العادهفوق و ضرورت از اهمیتاز این منظر مطالعه جنگ تحمیلی 

 موارد ذیل اشاره نمود: توان بهجمله می

اتخاذ تدابیر الزم  شروع آن و خصوصبههای کشور در برهه جنگ تحمیلی شناسایی ضعف (1

برای جلوگیری از بروز تهدیدات مشابه با توجه به کثرت تهدیدات نظامی و امنیتی موجود در 

 منطقه غرب آسیا

در و به خصوص  ها یکی از ترفندهای مهم در جنگ تمرکز بر موضوع غافلگیری به عنوان (2

 (ایمشاهد آن بوده کراتبهکه همچون فتنه تکفیری )های اخیر جنگ
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جاری و  نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات گیر تصمیمساز و کمک به مراجع تصمیم (3

 آینده

کارهای در صورت ضعف در شناخت علل و عوامل غافلگیری نظامی و امنیتی، شناخت راه (4

 لگیری در آیندهبروز مصادیق غاف افزایش ضعف شده و احتمالپیشگیری از آن دچار 

بوده « روع جنگ تحمیلی از منظر غافلگیر شدن یا نشدنش بررسی و تحلیل» مقالههدف اصلی این 

 :باشندذیل می صورتبهو اهداف فرعی آن 

 موردبررسیآن علل و عوامل در صورت تأیید غافلگیر شدن ایران در شروع جنگ تحمیلی،  (1

 گیرد.قرار 

امنیتی در آینده  - کار پیشگیری از وقوع غافلگیری نظامیراه علل و عوامل احصاء شده برمبنای (2

 پیشنهاد گردد.

آیا ایران در شروع جنگ تحمیلی » پژوهش عبارت است از: اصلی ؤالسبا توجه به اهداف مقاله 

 «غافلگیر شده است؟

 :باشندفرعی پژوهش موارد ذیل می سؤاالتهمچنین 

 اند؟بوده آنچهعلل و عوامل در صورت غافلگیر شدن ج.ا ایران در شروع جنگ تحمیلی،  (1

در آینده ای و زمینه ی، رفتاریساختاراز منظر امنیتی -کارهای پیشگیری از غافلگیری نظامیراه (2

 ؟اندماکد

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

لیکن در این  شدهانجامهای متعددی پژوهش ،در خصوص جنگ تحمیلی و موضوع غافلگیری

( در رساله خود 1391) کریمیآقای شود. باشند پرداخته مییترا ممقاله به سه مورد که در سطح دک

پرداخته و  ناهمطرازدر مقابل تهدیدات  جانبه دفاعی ج.ا.ایرانازدارندگی همهبه موضوع ب

 سیاسی، اجتماعی شاملافزاری های نرمذیل احصاء نموده است: توانمندی صورتبهرا ها توانمندی

ها، عوامل مؤلفه : نظامی، اقتصادی.افزاری شاملهای سختوآوری. توانمندین - فرهنگی، علمی -

در مقابل تهدیدات  جانبه دفاعی ج.ا.ایرانازدارندگی همههای الگوی بهای مرتبط با مؤلفهو شاخص

هبردی و نخبگان شامل: تحکیم اراده ملی توسط از: توان مدیریتی سطوح را اندعبارت ناهمطراز

مدیران  گرایی تکلیفمدیران سطوح راهبردی و نخبگان، وفاق و انسجام ملی در سطح کشور، 
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سطوح راهبردی و نخبگان، بصیرت و دانایی مدیران سطوح راهبردی و نخبگان، وفاق و انسجام 

 ملی در سطح کشور.

 های عملیات درانتخاب صحنه در مؤثرعوامل » در رساله خود با عنوان (1329) مرادپیریآقای 

عوامل اصلی در دوران  تأثیرمیزان  گیرد:نتیجه می «آن در جنگ آینده کاربرد وول دفاع مقدس و

 ترتیب بهای معین و صورت رتبهها بهخصاین شا تأثیرگذاریدفاع مقدس متفاوت بوده و میانگین 

 -23/3 نظامیعوامل  – 23/3از: عوامل اجتماعی و فرهنگی  اندعبارته کمترین ب تأثیراز بیشترین 

 .55/2 نظامیعوامل جغرافیای  -01/2 سیاسیعوامل  -33/2 اقتصادیعوامل 

ها این شاخص تأثیرگذاریمیزان کاربرد عوامل اصلی در جنگ آینده نیز متفاوت بوده و میزان 

 -42/3 نظامیعوامل  -32/3 اقتصادیعوامل  -34/3 فرهنگیاز: عوامل اجتماعی و  اندعبارت

 53/1 نظامیعوامل جغرافیای  - 53/2 عوامل سیاسی

 4یابد که در کامل بروز و ظهور می صورتبهانی دفاع هوشمند زم (1393) لوبه نظر آقای حسن 

ای رعایت شده باشد. دفاع هوشمند منظومه سازی هوشمندادوات(  ،رهیافت، رفتار، ساختار) مؤلفه

 برداری اثربخش از نیرو و توان محاسبه هوشمندانه تهدیداتبهره باقابلیتاز رهیافت دفاعی است 

توان دفاع هوشمند را می .باشدهنگام و پس از وقوع( همراه با تبدیل آن به فرصت می)پیش

ت آن اقدامات ترکیبی و تلفیقی )سخت، رهیافتی در هرگونه رویارویی نامید که شیوه مدیری

 کنش، واکنش و بازدارنده( است.) وضعیتو نرم( در برابر انواع تهدیدات متصور با  سختنیم

 شناسی: مفهوم -

 غافلگیری 

خبر شخصى به شخص دیگر یا دیده شدن در لغت حالتى است که در اثر حمله بى غافلگیرى

که . غافلگیری حالت و صفت کسی است آیدوجود مى شتخصى در حال انجام عملى غیرمنتظره به

 (2646 :1396دهخدا،) .شودست که غافلگیر غافلگیر کند/ حالت و صفت کسی ا

ساختن ضربت به دشمن در زمان، مکان و  وارد عبارت است از:غافلگیری  در اصطالح نظامى

غافلگیری یعنی تک به  باشد.انتظار و آمادگی پذیرش و واکنش الزم علیه آن را نداشته  حالتى که

ها، پوشیده دشمن در زمان و مکان و وریقی که برای آن آمادگی نداشته باشد. مخفی داشتن ورح

داشتن حرکات و استعدادهای خودی، عملیات پوشش و فریب تاکتیکی و سرعت در حرکات در 

شود. بسیاری از میغافلگیری نقش دارند. غافلگیری با حفظ اسرار نظامی، اختفاء و سرعت حاصل 

 (064: 1320رستمی،) .اندعنوان یکی از اصول جنگ پذیرفتهرا به« غافلگیری»های جهان ارتش
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رعایت اصل غافلگیری در تضمین ضریب موفقیت عملیات، کاهش تلفات نیروهای خودی و 

، این اصل ترکیبی از حفاظت اوالعات و درواقعافزایش تلفات دشمن تأثیر مستقیمی دارد. 

 (140: 1321، 2 گزیده اسناد عملیات والفجر) .تعملیات فریب اس

 آن در که تیعدم امن از است شرایطی... غافلگیری» :کندمی استدالل نظامی نظرصاحب گِرِی، کالین

 ترینمهم کندمی تأکید گِرِی اما «است جنگ بالقوه یا واقعی مشخصه» همواره و «ببریم سر به باید

 توسط» که است غافلگیری تأثیرات و پیامدها برای ریزیورح و مواجهه هااستراتژیست برای چیز

 منشأ خودی ذهنی هایقالب و اقدامات تأثیرات مواقع، برخی «.دشمن نه و شودمی کنترل ما

 واسطهبه مکرراً که کسانی همانند را نظامی و سیاسی رهبران که است چالشی امر این. اندغافلگیری

 غافلگیر سیاسی و راهبردی مثبت نتایج به نبرد میدان موفقیت تبدیل در خویش قیعدم توف

 است راهبردی و نظامی فرهنگ یک از ناشی مسئله این. کندمی گیجی و پریشانی دچار گردند؛می

 عدم .(109 :2665گِرِی،کالینانگارد )می نادیده را سیاست سیاسی و نظامی ابعاد میان پیوند که

 راهبردی تصمیمات و هاتوانایی مقاصد، نیات، از صحیح و هوشمندانه درک و شناخت

منظور از  .اندازدمی خطر به را حیاتی منافع و شده تهدید از نادرست برداشت به منجر دشمن،

و  نشدهینیبشیپتوسط دشمن  که یک اقدام ناگهانی ارتشبا هایی است که نمونه «یغافلگیر»

وجود  شدهشناختهوضعیت دو در این حالت نظر اصالً انتظار آن را نداشته است. قربانی مورد

 (.132: 1329ویلی، «)تاکتیکی»و  «راهبردی» :از است عبارتدارد که 

 حائز باید که است رویدادی راهبردی غافلگیری پتانسیل ،ینیبشیقابل پ رویدادهای تمامی میان در

 تا باشد برخوردار شرط دو از باید غافلگیری .کرد آوریجمع موردش در را اوالعات تریناهمیت

 از بینیپیش در ناکامی واسطهبه مزبور غافلگیری کهآن نخست گردد: اوالق آن به راهبردی صفت

 مبادرت آن به که است کسی سوی از عامدانه اقدامی از ناشی کهآن دوم. دهدمی رخ قربانی سوی

 تواندمی حتی مزبور یپدیده بلکه نیست؛ نبرد آغازکننده کیفیت صرفاً راهبردی غافلگیری. کندمی

 (363: 2665اشترن، و پارکر) .رندیدرگ آشکار نبرد یک در ورف دو که بپیوندد وقوع به هنگامی

 اهمیت غافلگیری

امّا اهمیتش آن را تا  ؛استهای نظامى های اجراى تاکتیکاگرچه غتافلگیرى تنها یکى از شیوه

 اندپیروزى نامیده «برراه میان»از اصول جنگ ارتقاء داده است. غافلگیرى را  اصلیک ستطتح 

های افلگیرى چنانچه با ترکیبغدارد.  ذارى در موفقیت هر یگانزیترا نتقتش مستقیم و بسیار اثرگ

تعادل قدرت را قاوعانه  ؛و جتسارت تقویت گردد یگانگیکاری، سرعت، فریب، مختلفى از پنهان
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کالینز، ) .نمایدمیجا و راه دستیابى به پیروزى را با تالشى بسیار کمتر از حدّ تصور هموار جابه

1321 :39) 

موضوع غافلگیر نمودن دشمن و همچنین پیشگیری و مقابله با غافلگیری از دستورات دین مبین 

 شود.مشاهده می وضوحبه علیه و آله و سلم(ا...  صلی) های پیامبر اکرمگاسالم بوده که این امر در جن

نباید از حمله ناگهانی دشمن  گاهچیهکه  1نمایدامر می صراحتبهخداوند متعال در قرآن کریم 

نماید غفلت نمود و برای جلوگیری از غافلگیری فریضه عظیم نماز را نیز به نماز خوف تبدیل می

دهد در صورت جراحت و نزول باران که مجبور هستید اسلحه خود را بر زمین و حتی دستور می

 یدهندهنشاناین امر  بگذارید وخود را کنار بگذارید نباید وسایل دفاعی خود همچون زره و کاله

 باشد.اهمیت بسیار واالی توجه به عدم غافلگیری از حمالت دشمن در هر شرایط می

 فرمودند: (العالیمدظله) ایخامنه امامحضرت فرماندهی معظم کل قوا 

اند و باید نیروهای مسلح ما به آن توجه داشته باشند، خوشبختانه توجه هم کرده که[ ]خصوصیتی

وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ » شریفه ی عمل به آیهآشکار است، مسئله این کامالً

این است که غافلگیر نشوید؛ معنایش است. معنای این آیه « 2عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم الخَیلِ تُرهِبونَ بِه

کمبود امکانات، کمبود سالح و  براثراین است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد، شما 

شما  خسارت که خسارت شما خسارت ملت است، مهمات، کمبود آمادگی، خسارت تحمل نکنید

 3.خسارت اسالم است

 راهبردی غافلگیری

 هیعل که یارکانهیز یجنگ یهالهیح بر و دارد ینظام امور در شهیر ی،راهبرد یریغافلگ مفهوم

 و شوارتز ازنظر .کندیم داللت بندند،یم کار به ما هیعل هاآن ای میبندیم کار به شیخو دشمنان

 در که معمول هایغافلگیری از را آن که است اساسی عنصر سه دارای راهبردی غافلگیری رندال

 بر ایگسترده و عمیق تأثیرات دارای -1: سازدمی متمایز باشند،می متداول امروزی یپیچیده دنیای

 تغییر بپیوندند، وقوع به اگر که هستند رویدادها از الگوهایی -2است،  کشور یک یا سازمان روی

 چالش به جتهان درباره را خود مفروضات سازندمی وادار را گیران تصمیم ایجاد و آینده در بزرگی

                                                           
 نساء سوره مبارکه 162آیه - 1

 انفال همبارک ، سوره06آیه -2

 36/1/1394،ایران ر دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمید -3
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 تغییر را هارقابت، پارادایم و بازی قواعد -3. باشندمی امروز دشوار هایگزینه مستلزم و بکشند

 ترینبزرگ از یکی 1991 سال در شوروی جماهیر اتحاد ناگهانی فروپاشی ،مثالعنوانبه. دهندمی

 و سیاست در عظیم دگرگونی موجبات زیرا ؛رودمی شمار به بیستم قرن راهبردی هایغافلگیری

 را شوروی جماهیر اتحاد بقای تداوم یدرزمینه متعارف و مرسوم ذهنیت و فراهم را جهانی اقتصاد

 (94-95: 2663رندال، و شوارتز. )ساخت مواجه چالش با

 اکتساب،( الف: )دهدمی رخ مرحله دو این از یکی در راهبردی غافلگیری کئونگ، وای لی ازنظر

( تشخیص) درک( ب) و اوالعاتی یجامعه توسط راهبردی خطراعالم انتشار و ارزیابی ارسال،

 فوق مراحل از مرحله دو هر یا یک در ناکامی کهدرحالی. گذارانسیاست توسط راهبردی تهدید

 راهبردی غافلگیری به منجر تهدید، تحقق صورت در ،(باشدمی تهدید درک در خطا ینتیجه که)

 غافلگیری وقوع احتمال گذارانسیاست توسط تهدید دقیق ادراک تعریف اساس بر شود،می

 (1: 1992کئونگ،  )لیوای .بردمی بین از را راهبردی

 مفهوم پیشگیری 

: 1306معین بستن )شدن، جلو پیشگیری ازنظر لغوی عبارت است از؛ جلوگیری، دفع، صیانت، مانع

مشیری، ناخواسته )لوگیری از اتفاقات بد و اقدامات احتیاوی برای ج :یعنیاصطالحی  ازنظر و (42

چیزی  یبه جلوو  گرفتن یشیپدستی کردن، پیش» در مفهوم متداول آن درواژة این . (20: 1334

 (1339:03اردبیلی، ) .آمده استنیز  «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن» یبه معنالی و آمده؛ «شتافتن

 :اند ازعبارت های آندرنتیجه مؤلفه

 .اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز یا سرکوب گر نباشد 

 یافته باشد.وور مستقیم به پیشگیری اختصاصاقدام پیشگیرانه تدبیری است که به 

 بکاهد، یعنی با اثرگذاری بر فکر  کنی منجر نشود، باید از شمار آناقدام پیشگیرانه اگر به ریشه

 ( شود.انگاریدر اینجا سستی و سهل)ش اقدام کارکنان، منجر به کاه

 ها بلکه بر موقعیت گذارد؛شه به عمل بر فرد تأثیر مییند گذار اندیآتنها از راه فراقدام پیشگیرانه نه

های پیشگیری بندیترین تقسیمزهیا شرایط محیطی نیز مؤثر است. این مؤلفه که مبنای یکی از تا

باشد زمان دربردارنده فرد و محیط پیرامون وی رساند که پیشگیری باید هممی ؛نیز قرارگرفته است

 .(122: 1323رایجان اصلی، )

 بررسی شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از منظر غافلگیری
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قرار  یموردبررسمختصر  صورتبهاین موضوع الزم است وقایع قبل از جنگ بیشتر برای تحلیل 

 گیرد.

 
 

 به زمان حمله عراق به ایران:وقایع نزدیک 

مهم بسیار حوادث پس از انقالب اسالمی برای تحلیل برهه زمانی شروع جنگ تحمیلی بررسی 

 :از اندعبارت ماهه قبل از جنگویژه ششبه اعتناقابلهای . برخی از پدیدهاست

تیرماه ماه در  12و افزایش آن به  1353به یک سال در اسفند کاهش مدت خدمت سربازی  (1

1352 

 هاو شروع تحریمآمریکا  1352اردیبهشت  19قطع ارتباط دیپلماتیک آمریکا با ایران در  (2

ایم تا که ما آماده اینکهاعالم  وس از قطع رابطه آمریکا با ایران یک روز پمصاحبه صدام تنها   (3

 اختالفات با ایران را حل کنیم. ،زور ارتش عراقبه

 ها.جهت آزادسازی گروگان 1359اردیبهشت  5حمله آمریکا به وبس در  (4

نفر از افسران و امرای  3666الی  2566 و دستگیری 59تیرماه  21کشف کودتای نقاب در  (5

 ارتش

 :1395 رشید،) .شورشبرای خرابکاری و  در غرب و جنوب توسط حزب بعثح عشایر یسلت  (0

22) 

 وقوع جنگ بین دو کشور: تاریخیقرائن ها و زمینه

بوده و پیش از انقالب  وتاررهیت شدتبهتا پیش از جنگ نیز  1342روابط ایران و عراق از سال  (1

 .(43234: 2/5/1396 پارسینه،بود )ه مورد درگیری بین ایران و عراق اتفاق افتاد 164 اسالمی

در جریان اعمال حاکمیت  و تشویق اتحادیه عرب به آن عراق با ایران قطع روابط دیپلماتیک (2

 (.Rajaee,1993:13-14) یابوموسو  تنب بزرگ، تنب کوچک گانهایران بر جزایر سه

 .توزیع اسلحه بین عوامل ضدانقالب .1352اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم  (3

 .آهن و تأسیسات نفتیگذاران و وراحی انفجارهای مکرر در خطوط راهحمایت از بمب (4

 .فراری حکومت پهلوی امرایپناه دادن به  (5

، االحواز :های درسی اهوازها و کتابانتخاب اسامی مجعول برای شهرهای ایران در نقشه (0

تحلیلی بر جنگ عربستان ): و خوزستان هیخفاج :، سوسنگردعبادان :، آبادانمحمره :خرمشهر
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حاق خیالی و ال( تحمیلی عراق علیه ایران؛ انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

 .ها به قلمرو جغرافیائی عراقاین شهر

پس از پیروزی انقالب و قبل از  و توپولفانعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای میراژ، میگ  (3

 جنگ

 .تحریکات و تجاوزات مکرر مرزی (2

تقویت بدون دلیل نیروهای عراقی در مرز مشترک دو کشور و ایجاد موانع از قبیل سنگرهای  (9

 ...و  1352در  یمیلیارد دالر 12 یهای خاردار و خرید تسلیحاتسیمبتونی، 

 1359 شهریور 20روز در صدام  توسط تلویزیون بغداد درقرارداد الجزایر  نپاره کرد (16

و ژاندارم  مرگ جمال عبدالناصرپس از  رهبری جهان عربتالش صدام برای کسب عنوان   (11

 (Fayazmanesh,2008:16) رانیامنطقه پس از شاه 

و با حمایت  صدر محمدباقر دیس جانباز ا ر های سیاسیعراق برخی ناآرامی، پس از انقالب (12

، از وجود یک همسایه انقالبی شیعه در مرزهای شرقی نیصدام حسدانست. و تشویق ایران می

 ((Davis,2005:190ت. خود احساس خوبی نداش

عراق مدعی بود که وارد یک جنگ دفاعی شده و از حق مشروع خود برای دفاع از حاکمیت  (13

 (Gieling,2006)د. کنزور استفاده می ازگیری اراضی خود و تمامیت ارضی و بازپس

 غافلگیری کشور در شروع جنگ تحمیلی

خواهند مدعی بشوند و توجیه کنند. در آغاز جنگ ما غافلگیر شدیم. برادران عزیز ارتش می

تعارف نداریم؛ در سطح تاکتیکی همه اوالع داده بودیم. در غرب کرخه، اهواز، خرمشهر، آبادان، 

تانک  شدهشروعدیدیم تحرکات ارتش عراق دادیم و میکرمانشاه و ایالم گزارش تاکتیکی می

فهمید. ما و ارتش و رفت؛ می، نه یکی دو تا بلکه گردان و تیپ، هرکس به مرز میآورده

آمد در الیه و سطح عملیاتی، ها وقتی میژاندارمری و شهربانی هم گزارش دادند اما باید دید این

چکار کرده؟ معلوم نیست. اگر رفته سطوح  شد؟ ستاد نیروی زمینی ارتش با این اوالعاتچه می

معلوم نیست که آیا سطح راهبردی کشور تصمیم  اصالًسطح راهبردی کشور چکار کرده؟  باالتر،

ماه قبل از جنگ فرمانده کل قوا بوده؛ شورای عالی دفاع در قانون ما  3صدر از گرفته؟ بنی

قبل از جنگ تشکیل بدهد؛ تشکیل  بارکیتوانست شورای عالی دفاع را ماهی ؛ میشدههیتعب

کشور بدون سطح راهبردی است. ما در آغاز  اصالًشود. انقالب هم منحل میدهد. شورای نمی

 (0: 1395 )رشید، جنگ در سطح راهبردی و هم در سطح عملیاتی غافلگیر شدیم.
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در وول جنگ تحمیلی بیانات و فرامین مهمی در خصوص جنگ و دفاع  ه(حمت ا... علیر) ینیخمامام 

فرمودند. ایشان مستمر اوامر الزم برای هدایت نیروها صادر می صورتبهحق علیه باول داشته و 

به ما  غافلگیرانه هاآن» فرمایند:میهمچنین به موضوع غافلگیری اولیه در جنگ اشاره نموده و 

هجوم آوردند و از دریا و زمین و هوا به ما حمله کردند و مقدار زیادى از کشور ما را تصرف 

نمودند و به خرابى و قتل و غارت شهرهاى ما و ملت مظلوم ما پرداختند که این نیز از اسباب 

، ج نورصحیفه) .«بودبزرگ براى رعب و وحشت ما و آرامش و سکون براى مهاجمین به کشور ما 

کردند گمان مى هایلیخشما توجه کردید به این جنگ، شاید اوایل »فرمایند: میهمچنین  (155 :10

 هاآنفهمیدید که  وقتکشود چه کرد و یکه یک جنگ شد و آمریکا هم چطور است و نمى

یی را به کجاهاکردند و ی -بودند وقتآن، کسانى که وقتآنبعضى  انتیباخالبته  -غافلگیر

 (433: 15، ج نورصحیفه).« غافلگیرى گرفتند

به این مطلب  936در سال  در مراسم مشترک نیروهای مسلح کرمانشاه العالی()مدظله مقام معظم رهبری

دشمن را از دور باید دید، از دور باید شناخت؛ این غفلتی بود که آن روز » و فرمودند:اشاره نموده 

ی رسید که در منطقهشد و خبر میتهران هی گفته می در .دیدند، ندیدندکسانی که باید میآن

غول آرایش نظامی است. آنجا که دشمن مش -بیشتر در این مناوق -ی ایالمکرمانشاه، در منطقه

گفتند نه چنین خبری نیست. تا کردند؛ میشد، سیاسیونی که مسئول کار بودند، انکار میگفته می

آن روز تهران  -جنگ درواقع آغاز نشد 59شهریور  31وقتی تهران را بمباران کردند. در روز 

هم  -روز در رأس کار بودند شده بود. اگر مسئوالنی که آنجنگ از پیش شروع -بمباران شد 

دادند و فهمیدند، تشخیص میمی - ی کشور را ندارندکسانی که بعد هم نشان دادند لیاقت ادارهآن

شد، نه برخی جور میشد، نه قصر شیرین آنجور میبردند، نه خرمشهر آنآمادگی خود را باال می

ووری ی خوزستان، آنمنطقه و منطقهغفلت اولیه موجب شد که بر این  آن .از مناوق دیگر مرزی

آلودی حاکم شود که بعضی چنان فضای غمی کوتاهی از نزدیک مشاهده کردم، آنکه من در برهه

 (21/3/1396)بیانات رهبری،.« توانم فراموش کنماز مناظر آن را که من از نزدیک دیدم، نمی

 نقش خیانت در غافلگیری

های یکی از عوامل مهم غافلگیری در هر نوع جنگی چه نظامی چه فرهنگی، اقتصادی و گونه

باشد. موضوع خیانت در امر غافلگیری موضوع مهی است و پرداختن به دیگر، خیانت خودی می

گردد که در شروع جنگ تحمیلی، بیان می اختصاربهباشد لیکن آن نیازمند پژوهش مستقلی می

در این خصوص  ه(حمت ا... علیر) خمینیناحیه نیز صدمات زیادی متحمل شد. امام کشور از این 
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 ابتدای در فقط. کرد حل ملت این خود بود، مشکلی مسئله یک ما برای که جنگ این» فرمایند:می

 که بود بودند، سرکار موقع آن در که افراد بعضی خیانت واسطهبه و کردند غافلگیر را ما جنگ

 (201: 15 ج نور، صحیفه) «.کنند پیشروی قدری توانستند هااین

 

 :یشاخگسهمدل 

توان میها را های منطقی است که بسیاری از مفاهیم، رویدادها و پدیدهها از نوع مدلدر وبقه مدل

 وتحلیل قرارداد.موردبررسی، مطالعه و تجزیه (ساختار، رفتار و زمینه)در قالب نظری سه شاخکی 

شاخگی آن است که ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری و گذاری این مدل به سهعلت نام 

شاخه تواند خارج از تعامل این سهباشد که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیای میگونهای بهزمینه

 .دصورت پذیر

عملیات شاخه ساختاری: ساختارهای سازمانی مسیرها، مجراها و ظروفی هستند که فرآیندها و 

شوند. شاخه ساختاری دربرگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط ها جاری میسازمانی در آن

پیوسته و چارچوب و همباشد که بانظم، قاعده و ترتیب خاصی بهفیزیکی و غیرانسانی سازمان می

 .سازندقالب فیزیکی و مادی سازمان را می

ها و دهد و فعالیترفتار انسانی تشکیل میشاخه محتوا یا رفتار: محتوای اصلی سازمان را 

 .پذیرندشده سازمانی انجام میرفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین

های ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با دستگاهشاخه زمینه یا محیط: اصلی

موقع و مناسب راری، تنظیم و واکنش بهتر از خود است. همه علل و عواملی که موجبات برقالبا

میرزایی، ) .شوندمیآورند، زمینه یا محیط نامیده تر را فراهم میهای اصلیسازمان نسبت به دستگاه

1321 :12) 

 یشناسروش
 و عوامل علل به دستیابی ،هدف کهازآنجاییای است. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه

 از نوع کاربردی بوده و ؛استفاده نیروهای مسلح قرار گیردتواند موردمی بوده و ایران ج.ا غافلگیری

ای توسعهکارهای پیشگیری از غافلگیری است؛ نظر به اینکه به دنبال شناسایی و بازنگری راه

صورت خواهد گرفت. قلمرو  1ایآمیخته و با روش اکتشافی و زمینه صورتبهباشد. این تحقیق می

                                                           
1- grounded 
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 ازنظرو  ( تا شروع جنگ تحمیلی1353ماه منبه) ایرانزمانی آن از زمان پیروزی انقالب اسالمی 

 غافلگیری و عوامل عللشناخت  موضوعی نیز ازنظرعراق و  مکانی مرزهای ج.ا.ا.ایران و

 باشد.د مشابه میاز تهدی کارهای پیشگیریدر شروع جنگ تحمیلی و راه ایران اسالمی جمهوری

های ذیل این مقاله خبرگان حوزه جنگ و دفاع مقدس با ویژگی موردنظر های جامعه آماریویژگی

 باشند:می

 امنیتی در سطوح مختلف تاکتیکی، عملیاتی و  و اوالعاتی نظامی،-های دفاعیآشنایی با حوزه

 راهبردی خصوصبه

  در دوران شروع جنگ تحمیلی خصوصبهنبرد حق علیه باول  هایدرصحنهحضور 

 تهدیدات بدیع و  خصوصبه امنیتی های تهدیدات در بعد نظامی واصول و تئوری آشنایی با

 گریبانرژیم صهیونیستی و عربستان که در حال حاضر ها، آمریکا، مانند تهدیدات تکفیریمعاصر ه

 نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هست. گیر

های فوق وی جلسات ووفان مغزی با استادان و خبرگان در با ویژگی آماری جامعهاعضای 

، واجا، آجا، سپاه، ص() االنبیاءخاتمتحقیق از ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی  موضوع

 .اندشدهانتخابکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 

و به تعداد  شمار تمامهدفمند و  صورتبهبا توجه به حجم جامعه آماری انتخاب اعضای جامعه 

 نفر بوده است. 46

 اند از:ات در این تحقیق عبارتی گردآوری اوالعهاروش

های علمی و تخصصی، برداری از کتابای از ابزار فیشها با روش کتابخانهدر گردآوری داده -الف

های شیو و سایتها، آرنامه، پایاناولدستمقاالت علمی و پژوهشی موجود، اسناد و مدارک 

 د.ه شاستفاد دانشگاهیاینترنتی 

ها با روش پیمایشی از وریق برگزاری جلسات ووفان فکری، مصاحبه و در گردآوری داده -ب

 .ترکیبی صورت پذیرفته است و عمیق ویافته های ساختپرسشنامه

خبرگی  برحسبلذا روایی  ه وشد ، نظرات نخبگان اخذهای غافلگیریها و گویهبرای تدوین مؤلفه

آلفای کرونباخ پرسشنامه  SPSS افزارنرمحاسبه پایایی، با استفاده از تحصیل شده است. برای م

 :محاسبه که مطابق جدول زیر از پایایی مناسبی برخوردار است
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 : پایایی پرسشنامه1جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

63931 06 

 

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
های اصلی آن احصاء شده ها و گویهبرای بررسی و تحلیل مبحث غافلگیری الزم است ابتدا مؤلفه

و مدل مفهومی متناسب تدوین گردد و سپس مصادیق غافلگیری همچون شروع جنگ تحمیلی با 

و وضعیت غافلگیری و همچنین علل و عوامل آن برحسب مدل و  شدهدادهاین مدل مطابقت 

های متعدد غافلگیری در یهها و گوبررسی و تحلیل گردد. در این راستا مؤلفه شدهتدوینالگوی 

 در) ملینفر از اساتید دانشگاه عالی دفاع  13نفر از دانشجویان و  11جلسات متعدد با حضور 

 علیه و آله و )صلی ا... االنبیاءخاتمای در قرارگاه ید و سپس در جلسهمطالعات گروهی( تدوین گرد قالب

و  قرارگرفته موردبررسیبا حضور جمعی از نخبگان و خبرگان حوزه اوالعات و امنیت کشور  سلم(

گویه به شکل ذیل تدوین  06مؤلفه و  9الگوی نهایی در قالب ماتریس غافلگیری با  درنهایت

 گردید.

پرورش،  -3 آوریجمعریزی و ورح -2 ساختار -1 از: اندعبارت لگیریفغا اصلی هایمؤلفه

 دکترین -9 محیط -2 حریف -3 آمادگی -0 توان -5 گیران تصمیم -4 و انتشار وتحلیلتجزیه
 های غافلگیریو گویه هامؤلفه :2جدول 

 تصمیم گیران و انتشار وتحلیلتجزیهپرورش،  آوریجمعریزی و ورح ساختار

 از فرضیات بینیپیش و برآورد ملی انسجام و قدرت

 دشمن نیات و هاتوانمندی

قدرت و هوشمندی راهبردی 

گران در ارائه تحلیل تحلیل

 اتکاو  اومینانقابلو  جانبههمه

 تهدید پذیرش و درک

 گیران تصمیم توسط

 و هماهنگی یکپارچگی،

 اوالعاتی جامعه بین تعامل

 کشوری و م.ن

 نسبت برآورد در نگریژرف

 دشمن به

ارزیابی صحیح، تعیین ارتباط، 

 قابلیت اعتماد و دقت اخبار

 موقعبه اقدام و تصمیم

 و (گیریتصمیم قدرت)

 مجریان به هنگام به ابالغ

 و سیاسی نظام تعامل

 دفاعی نهادهای با اجرایی

 اوالعاتی و امنیتی و

 و روندها از صحیح درک

 تهدیدات بینیپیش

 دوجانبهتعامل تفاهم و اعتماد 

گران اوالعاتی و بین تحلیل

 گیران تصمیم

 به گیران تصمیم اعتماد

 گرانتحلیل و کارشناسان

 اوالعاتی

 سه بین پیوستگی و تعامل

 و عملیاتی تاکتیکی، سطح

 راهبردی

 ترکیب –تفسیر مناسب )تجزیه  مأموریت صحیح درک

 احتمالی مفهوم از( گیرینتیجه و

 توسعه و شدهارزیابی اخبار

 فرضیات

 در انسجام و هماهنگی

 سطوح در) گیران تصمیم

 و عملیات تاکتیکی،

 (راهبردی
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 تصمیم گیران و انتشار وتحلیلتجزیهپرورش،  آوریجمعریزی و ورح ساختار

 جذب روند از برخورداری

 کارآمد اوالعاتی نیروی

 آموزش – جذب -نشان)

 (شناخت -دانش

 موقعبههای انتشار گزارش اوالعات به مناسب دسترسی

 )آنی( یهشدار

 و متحدان به جابی اعتماد

 پیمانانهم

 امنیتی و اوالعاتی ساختار

 راهبردی، سطوح در

 فنی و تاکتیکی

 منابع و عوامل صحیح تعیین

 اوالعاتی

استفاده بهینه از ابزارها و 

 افزارهای تحلیلنرم

 سیاسی از پرهیز

 اوالعات شدن( جناحی)

 گیران تصمیم رده در

 از کشور برخورداری

 هماهنگ و مناسب ساختار

 بحران مدیریت

 برآوردهای در تجدیدنظر

 و ارزیابی از پس اوالعاتی

 اوالعات و اخبار تفسیر

 و اولیه فرضیات برمبنای

 مداوم صورتبه بعدی

ای های نوبهانتشار گزارش

 اوالعاتی

 با تصمیمات انطباق

 برای اختیار در امکانات

 غافلگیری از پیشگیری

 چابکی، آمادگی،

 قوام و پذیریانعطاف

 اوالعاتی و دفاعی

 از دقیق برآورد داشتن ارائه برآورد اوالعاتی آوریجمع تالش بر نظارت

 نیروهای آوردن کارپای

 نیاز هنگام در خودی

 اصلی عناصر وتحلیلتجزیه اوالعات حفاظت

 هاینیازمندی سایر و اخبار

 موقعبه گیریبهره و اوالعاتی

 هاآن از

ثبت و مرتب کردن اخبار در 

 های مرتبط به همگروه

 توجه و اعتقاد باور، عدم

( م.ن غیر) گیران تصمیم

 از قبل ریزیورح به

 جنگ و بحران

 عناصر پیشنهاد و تجدیدنظر 

 سایر و اخبار اصلی

 اوالعاتی هاینیازمندی

  

 با اخبار آوریجمع ورح تهیه 

 و اخبار اصلی عناصر به توجه

 اوالعاتی هاینیازمندی سایر

  

   شواهد و قرائن صحیح تعیین 

 در فرمانده به موقعبه کمک 

 با ریزیورح راهنمای صدور

 در صحیح وتحلیلتجزیه

 کالن سطح

  

 عناصر صحیح تعیین و تبیین 

 سایر و اخبار اصلی

 اوالعاتی هاینیازمندی

  

 دکترین محیط حریف آمادگی توان
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 2ادامه جدول 

نظر خبرگان در در قالب پرسشنامه اول  های غافلگیری،ها و گویهای مؤلفهاحصپس از تدوین و  

( اخذ و با AHP) یمراتبسلسهبندی ها به روش رتبهها و گویهخصوص اهمیت هر یک از مؤلفه

هر مؤلفه  هایها و گویهو مؤلفه قرارگرفتهمورد تحلیل  Expert Choiseافزار استفاده از نرم

 .بندی شدندرتبه

 
 های غافلگیریبندی مؤلفهرتبه :1نمودار 

ترین مؤلفه در حوزه غافلگیری نخبگان مهم ازنظرگردد که در نمودار فوق مشاهده می وورهمان

نقش را در غافلگیری  تریناست یعنی مسئولین سطح راهبردی کشور مهم یرانگ یمتصممؤلفه 

های همین ترتیب گویه به های پایانی هستند.های ساختار و دکترین در رتبهمؤلفهو  کنندبازی می

 توان از برخوردار

 متوازن یا برتر بازدارندگی

 – انگیزه) روحی آمادگی

 نیروها مهارتی و( اراده

 مقابله برای

 اوالعاتی، توانمندی شناخت

 نسبت دشمن فنی و نظامی

 خودی به

 محیط در حضور

 (خارجی و داخلی)

راهبردهای 

 اوالعاتی

 الزم هایزیرساخت ایجاد

 از پیشگیری برای

 غافلگیری

 شناسیدشمن

 توانمندی و دکترین شناخت

 عملیات درزمینه دشمن

 نیرنگ و فریب

 محیط در توانمندی

 (خارجی و داخلی)

های سیاست

 اوالعاتی

 نیروی داشتن اختیار در

 کارآزموده و ماهر انسانی

 هایورح و برآورد تهیه

 امنیتی و دفاعی

 کارهایراه شناخت

 پیچیدگی ،بینیپیشغیرقابل

 آمادگی و عمل ابتکار اقدام،

 دشمن

 کافی شناخت

 محیط به نسبت

 (خارجی و داخلی)

 

 امکانات داشتن اختیار در

 برای الزم تجهیزات و

 تهدید با مقابله

 و رزمایش اجرای

 هاآموزش

 و اختفا اقدامات شناخت

 دشمن کاریپنهان

 نزدیکی و دوری

 به نسبت تهدید

 کشور منافع
 

 

 و بسیج در عمل سرعت

    امکانات آوردن کارپای

 های غافلگیریبندی مؤلفهرتبه
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در قالب  در ادامه هستند. مالحظهقابل 2بندی شدند که در جدول ها نیز رتبههر یک از مؤلفه

 ازنظرتاکتیکی، عملیاتی و راهبردی( و سطح ) ازنظرهای غافلگیری ها و گویهپرسشنامه دوم مؤلفه

در قالب نمودار  یوورکلبهقرار گرفتند که نتیجه آن  یموردبررسو اوالعاتی(  یاسیس نظامی،نوع )

 است. مشاهدهقابلذیل 

 
 های غافلگیری از منظر سطح و بعد بندی  مؤلفهرتبه :2نمودار 

گردد در حوزه غافلگیری سطح راهبردی و بعد اوالعاتی از دیگر سطوح که مشاهده می وورهمان

هایی باشد که بیشترین توجه و تمرکز بر گویه یدو ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند لذا با

های غافلگیری در قالب دو نقش را در سطح راهبردی و بعد اوالعاتی دارند. پس از تحلیل مؤلفه

های غافلگیری در دوران شروع ها و گویهنامه مزبور، در قالب پرسشنامه سوم وضعیت مؤلفهپرسش

 :به دست آمدزیر  نمودارنتایج نظرات خبرگان به شرح  قرار گرفت که یموردبررسجنگ تحمیلی 

 شروع جنگ تحمیلی غافلگیری در برهه زمانی هایبندی مؤلفهرتبه :3نمودار 

ای همیانگین امتیاز مؤلفهنظر خبرگان،  برمبنای؛ گرددکه در نمودار فوق مشاهده می وورهمان

و از وضعیت مناسبی برخوردار  را کسب نموده 5از  3/2 نمره غافلگیری در شروع جنگ تحمیلی

ها وضعیت های محیط و آمادگی قدری از دیگر مؤلفههای فوق تنها مؤلفهدر بین مؤلفه ،اندنبوده
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رتبه بندی  اهمیت مولفه های غافلگیری  
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های تصمیم گیران و دکترین در وضعیت بسیار بدی هستند و مؤلفه برعکسبهتری دارند و 

 هستند. گیران تصمیمهای دکترین و ترین موضوع در این غافلگیری مؤلفهمهم

نظر نمونه آماری مورد  برحسبهای غافلگیری نیز برای احصای علل و عوامل غافلگیری، گویه

 باشد.ها به شرح جدول زیر میبندی گویهقرار گرفت که رتبه وتحلیلتجزیه

 شروع جنگ تحمیلیغافلگیری در  هایبندی گویهرتبه :3جدول 
 امتیاز گویه کد گویه مؤلفه کد مؤلفه

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 17.1 افزارهای تحلیلاستفاده بهینه از ابزارها و نرم 303

 17.1 هااجرای رزمایش و آموزش 606 آمادگی 6

 103 ساختار 1
برخورداری کشور از ساختار مناسب و هماهنگ مدیریت 

 بحران
17.6 

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
306 

گران اوالعاتی و بین تحلیل دوجانبهتعامل تفاهم و اعتماد 

 گیران تصمیم
17.6 

 1713 الزم برای پیشگیری از غافلگیری هایزیرساختایجاد  501 توان 5

 102 ساختار 1
یکپارچگی، هماهنگی و تعامل بین جامعه اوالعاتی ن.م و 

 کشوری
2 

 .60 تصمیم گیران 6
تاکتیکی،  سطوح در) گیران تصمیمهماهنگی و انسجام در 

 عملیات و راهبردی(
2 

 2 حفاظت اوالعات .10 ساختار 1

 .270 اوالعاتی گرانتحلیل وبه کارشناسان  گیران تصمیماعتماد  601 تصمیم گیران 6

 606 تصمیم گیران 6
گیری( و ابالغ به )قدرت تصمیم موقعبهتصمیم و اقدام 

 هنگام به مجریان
2716 

 .20 آوریجمعریزی و ورح 2
و پیشنهاد عناصر اصلی اخبار و سایر  تجدیدنظر

 های اوالعاتینیازمندی
2716 

 206 آوریجمعریزی و ورح 2

در برآوردهای اوالعاتی پس از ارزیابی و تفسیر  تجدیدنظر

 صورتبهاخبار و اوالعات برمبنای فرضیات اولیه و بعدی 

 مداوم
2716 

 01. حریف .
عملیات فریب  درزمینهشناخت دکترین و توانمندی دشمن 

 و نیرنگ
2716 

 03. حریف .
، پیچیدگی اقدام، ابتکار بینیپیشغیرقابلکارهای شناخت راه

 عمل و آمادگی دشمن
2716 

. 

 
 2716 )داخلی و خارجی( طیشناخت کافی نسبت به مح 01. محیط
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 امتیاز گویه کد گویه مؤلفه کد مؤلفه

 106 ساختار 1

 -برخورداری از روند جذب نیروی اوالعاتی کارآمد )نشان

 (شناخت -دانش آموزش –جذب 

 
2716 

 103 ساختار 1
تعامل نظام سیاسی و اجرایی با نهادهای دفاعی و امنیتی و 

 اوالعاتی
2716 

 .20 آوریجمعریزی و ورح 2
آوری اخبار با توجه به عناصر اصلی اخبار و تهیه ورح جمع

 های اوالعاتیسایر نیازمندی
2716 

 201 آوریجمعریزی و ورح 2
تعیین صحیح عناصر اصلی اخبار و سایر تبیین و 

 های اوالعاتینیازمندی
2721 

 2721 آوریجمعنظارت بر تالش  216 آوریجمعریزی و ورح 2

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 2721 )آنی( یهشدار موقعبههای انتشار گزارش .30

 2721 راهبردهای اوالعاتی 102 دکترین 1

 105 ساختار 1
پیوستگی بین سه سطح تاکتیکی، عملیاتی و  تعامل و

 راهبردی
2721 

 603 تصمیم گیران 6
انطباق تصمیمات با امکانات در اختیار برای پیشگیری از 

 غافلگیری
2721 

 2721 اوالعاتی هایسیاست 101 دکترین 1

 605 تصمیم گیران 6
آوردن نیروهای خودی در  کارپایداشتن برآورد دقیق از 

 هنگام نیاز
2721 

 2721 از توان بازدارندگی برتر یا متوازن برخوردار 506 توان 5

 2721 آوردن امکانات کارپایسرعت عمل در بسیج و  602 آمادگی 6

 2721 پذیری و قوام دفاعی و اوالعاتی، انعطافیآمادگی، چابک 106 ساختار 1

 2721 )داخلی و خارجی( طیتوانمندی در مح 03. محیط .

 2721 کاری دشمنشناخت اقدامات اختفا و پنهان 02. حریف .

 2721 نگری در برآورد نسبت به دشمنژرف 206 آوریجمعریزی و ورح 2

 2721 بینی تهدیداتدرک صحیح از روندها و پیش 205 آوریجمعریزی و ورح 2

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
305 

گران در ارائه تحلیل هوشمندی راهبردی تحلیلقدرت و 

 اتکاو  اومینانقابلو  جانبههمه
2721 

 2721 تعیین صحیح عوامل و منابع اوالعاتی 212 آوریجمعریزی و ورح 2

 203 آوریجمعریزی و ورح 2
ریزی با به فرمانده در صدور راهنمای ورح موقعبهکمک 

 صحیح در سطح کالن وتحلیلتجزیه
2736 

 2736 های دفاعی و امنیتیتهیه برآورد و ورح 601 آمادگی 6
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 امتیاز گویه کد گویه مؤلفه کد مؤلفه

 2736 دسترسی مناسب به اوالعات 213 آوریجمعریزی و ورح 2

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 2736 ارزیابی صحیح، تعیین ارتباط، قابلیت اعتماد و دقت اخبار 302

 2736 گیران تصمیمدرک و پذیرش تهدید توسط  602 تصمیم گیران 6

 .60 تصمیم گیران 6
 تصمیم)جناحی( شدن اوالعات در رده  یاسیپرهیز از س

 گیران
2736 

 101 ساختار 1
ساختار اوالعاتی و امنیتی در سطوح راهبردی، تاکتیکی و 

 فنی
2736 

 211 آوریجمعریزی و ورح 2
های عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی وتحلیلتجزیه

 هااز آن موقعبهگیری و بهرهاوالعاتی 
2763 

 2763 در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآزموده 503 توان 5

 502 توان 5
در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات الزم برای مقابله با 

 تهدید
2763 

 275 )داخلی و خارجی( طیحضور در مح 02. محیط .

 275 ها و نیات دشمنبینی فرضیات از توانمندیپیشبرآورد و  202 آوریجمعریزی و ورح 2

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
306 

 مفهوم از( گیرینتیجه و ترکیب –تفسیر مناسب )تجزیه 

 فرضیات توسعه و شدهارزیابی اخبار احتمالی
275 

 2756 پیمانانهمبه متحدان و  جابیاعتماد  606 تصمیم گیران 6

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 .275 ارائه برآورد اوالعاتی 301

 06. حریف .
شناخت توانمندی اوالعاتی، نظامی و فنی دشمن نسبت به 

 خودی
275. 

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 .275 ای اوالعاتیهای نوبهانتشار گزارش .30

3 
 وتحلیلتجزیهپرورش، 

 و انتشار
 2766 های مرتبط به هماخبار در گروهثبت و مرتب کردن  301

 2766 شناسیدشمن 605 آمادگی 6

 2766 تعیین صحیح قرائن و شواهد 210 آوریجمعریزی و ورح 2

 27.1 درک صحیح مأموریت 201 آوریجمعریزی و ورح 2

 27.6 مقابله برای نیروها مهارتی و( اراده –آمادگی روحی )انگیزه  603 آمادگی 6

 3716 دوری و نزدیکی تهدید نسبت به منافع کشور 06. محیط .

 3763 قدرت و انسجام ملی 101 ساختار 1
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 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

 ایران در شروع جنگ تحمیلی غافلگیر شدجمهوری اسالمی آیا "که مقاله اصلی  سؤالدر پاسخ به 

 ایو امام خامنه ه(حمت ا... علی)ر عنایت به فرمایشات حضرت امام خمینی توان گفت بامی" یا خیر؟
تحقیق  گویه 06و  مؤلفه 9 یازهایامتو  های نخبگان امرتحلیل پاسخ ی برنو همچنین مبت العالی()مدظله

توان نتیجه گرفت که کشور در آن برهه می است تر نیپائاز حد متوسط هم  هاآنکه میانگین امتیاز 

های تصمیم گیران و دکترین مؤلفه های غافلگیریدر بین مؤلفه ،شده است زمانی دچار غافلگیری

العلل غافلگیری ایران در شروع جنگ توان گفت که علتو می هستند یبد اریبسدر وضعیت 

سطح راهبردی کشور بوده  رانیگ میتصمضعف جدی یا خیانت و  دفاعی دکترینتحمیلی فقدان 

 میتصم توسط تهدید پذیرش و درک"همچون  رانیگ میتصم های مؤلفهگویه وقتی در است.

 اعتماد ،"مجریان به هنگام به ابالغ و( گیریتصمیم قدرت) موقعبه اقدام و تصمیم"، "رانیگ

شود مشاهده ها توجه میگویه و دیگر " یاوالعات گرانلیو تحل کارشناسان به رانیگ میتصم

موضوعات نیز ضعف جدی در سطح مسئولین راهبردی کشور وجود داشته گردد که در این می

 است.

برمبنای نظر خبرگان محیط و آمادگی نیروهای مسلح ج.ا.ایران در وضعیت بدی نبوده است و 

زیرا همه وقایع و نداشته است قصد غافلگیری که دشمن  دارداین شواهد متعدد حکایت از 

 پذیرفت.تهاجم انجام می درهرصورتداده و میانجام و منظر  یمرئنظامی را در  تحرکات

پس از اثبات اصل وقوع غافلگیری در سطح راهبردی کشور با علل اصلی غافلگیری پرداخته 

 یبرمبناهای ج.ا.ایران در شروع جنگ بررسی خواهد شد. شود ابتدا نقاط قوت و سپس ضعفمی

 است: های زیر بودهقوت دارای توان گفت کشور در برهه شروع جنگها میتحلیل پاسخ

 انقالبی و شوقوجود قدرت و انسجام ملی برخاسته از انقالب اسالمی و شور  (1

 فهم صحیح از تهدید دشمن در سطح تاکتیکی (2

 باالی دفاع در بین نیروهای مسلح و نیروهای مردمی زهیو انگآمادگی روحی  (3

نظر خبرگان منبعث از تحلیل سه پرسشنامه  برمبنای گفت؛ توانمیاول پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

زیر بود که همانا علل اصلی  قراربه های جدیدچار ضعفهای فوق، کشور قوت رغمبهمزبور، 

 :شوندمحسوب می غافلگیری کشور



 

 امنیتی نظامی غافلگیری منظر از ایران اسالمی جمهوری علیه عراق تحمیلی جنگ آغاز تحلیل و بررسی  209

 بحران مدیریت هماهنگ و مناسب از ساختار کشور یعدم برخوردار (1

 رانیگ میتصم و اوالعاتی گرانتحلیل بین دوجانبه اعتماد و تفاهم ضعف جدی در تعامل، (2

 (راهبردی و عملیات تاکتیکی، در سطوح) رانیگ میتصم در انسجام و ضعف در هماهنگی (3

 کشوری و م.ن اوالعاتی جامعه بین تعامل و هماهنگی ضعف جدی در یکپارچگی، (4

 اوالعاتی گرانلیو تحل کارشناسان به رانیگ میتصم ضعف جدی در اعتماد (5

 ی نظامی و ایجاد رعب در دشمنهارزمایش و آموزشاجرای ضعف در  (0

 افزارهای تحلیلاستفاده بهینه از ابزارها و نرمضعف جدی در  (3

 مجریان به هنگام به ابالغ و( گیریتصمیم قدرت) موقعبه اقدام و ضعف در تصمیم  (2

علل اصلی غافلگیری ج.ا.ایران در شروع جنگ تحمیلی الزم است  بندیرتبهپس از احصاء و 

راهکارهای علمی برای جلوگیری از وقوع غافلگیری مشابه ارائه گردد. در این راستا نظر خبرگان 

که همانا  اندشدهتقسیمذیل  قراربهدکتر میرزایی  شاخگیسهمدل  برمبنایامر دریافت و راهکارها 

 هستند: نیزتحقیق  فرعی دوم سؤالپاسخ به 

 شاخه ساختار:

 بین افزاییهم افزایش جهت اوالعاتی یکپارچه و مکلف موظف، هوشمند، جامع، نظام تدوین (1

 بین آورالزام رابطه تدوین و نهاد هر برای دقیق وظایف تقسیم و کشور اوالعاتی جامعه

 کارانههم رابطه جایبه اوالعاتی جامعه

 و ایمنطقه ملی، سطح در رو پیش تهدیدات بر مبتنی اوالعاتی پایش و رصد مرکز ایجاد (2

 جهانی

 جامعه بین ایمنطقه و خارجی مسائل خصوص در کامل و جامع اوالعاتی بانک ایجاد (3

 اوالعات وزارت محوریت با اوالعاتی نهادهای به الزم هایدسترسی ارائه و کشور اوالعاتی

 خصوصی و دولتی از اعم کشور اوالعاتی هایهپایگا به اوالعاتی جامعه آنالین اتصال (4

 :شاخه زمينه یا محيط

 نظامی و دولتی نهادهای افزاییهم کار دستور با ملی امنیت عالی شورای تقویت (1

 دشمنان تهدیدات نوین به منتهی شواهد و قرائن صحیح درک و دشمن شناخت (2

 و پنهان و آشکار کارپای و رسمی و فنی از اعم آوریجمع عوامل همه از صحیح استفاده  (3

 مجازی فضای
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 کشوری اجرایی سیاسی نهادهای بین متصور تهدیدات از یکسان درک و مشترک گفتمان ایجاد (4

 ریزیو ورح هاداده آوری، تحلیلجمع بخش در اوالعاتی هوشمند عناصر کارگیریبه و تربیت (5

 اوالعاتی

 یک ایجاد باهدف امنیتی و دفاعی هایحوزه با ارتباط در گیریتصمیم جریان مکانیسم اصالح (0

 شودمی صحیح گیریتصمیم به منجر که پویا و پرتحرک سالم؛ فرایند

 نوین تهدیدات با متناسب مسلح نیروهای مستمر مشترک رزمایش و تمرین اجرای و وراحی (3

 حیاتی، هایزیرساخت از حفاظت در غیرعامل پدافند اصول نمودن عملیاتی و سازیپیاده (2

 مهم و حساس

 :شاخه محتوا یا رفتار

 کشور اوالعاتی جامعه بین افزاییهم و انسجام اعتمادسازی، پذیرش، درک، راهبردهای تدوین (1

 هابحران و حوادث با مواجهه در خصوصبه

 دشمن محیط در اوالعاتی اشراف افزایش جهت در اوالعات فناوری از استفاده (2

 هشدار) اوالعاتی و امنیتی هوشمند دهی هشدار و تحلیل افزارینرم سامانه ایجاد و وراحی (3

 اوالعاتی نوین هایفناوری کارگیریبهبا  (بحران

 انتشار و وتحلیلتجزیه پرورش، مرحله در اوالعاتی نوین هایفناوری کارگیریبه (4

 تصمیم و مدیران ویژه شناسیدشمن و شناسی تهدید مدتمیان و مدتکوتاه هایدوره برگزاری (5

 راهبردی سطوح گیران

 :هاشنهادیپ -ب

که حاصل نظرات خبرگان نظامی و اوالعاتی هستند هر یک از راهکارهای ارائه در این مقاله  (1

 و اجرا قرار گیرند. یموردبررسیک راهکار اجرایی  عنوانبهتوانند می

فته از تحلیل غافلگیری در شروع جنگ تحمیلی است و الزم است ربرگ شدهارائهراهکارهای  (2

و پژوهش  یموردبررسمصادیق دیگر غافلگیری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مستقالً 

 قرار گیرند.

این  موردنظردر مقاله بیان شد خیانت یکی از عوامل مهم در غافلگیری است که  گونههمان (3

  ای صورت پذیرد.تحقیق جداگانه است الزممقاله نبوده و در این خصوص 
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