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  متن سخنرانی دکتر پگاه مصلح در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان

  "دفاع مقدس و مقولۀ نظریه پردازي سیاسی"

  

توضیحی در مورد  و به عنوان مقدمه نظریه پردازي سیاسی است  نسبت دفاع مقدس و مقولۀ بحث ما دربارة
  .خود عنوان خدمت دوستان ارائه می دهم

 در جلسه هاي موضوع در سخنرانی دوستانالبته این  .این است که دفاع همان جنگ نیست مفروض نخست ما
  .گذشته هم مطرح شده است به همین دلیل ما از دفاع مقدس صحبت می کنیم

ابتدا بحث جنگ و بسیار اهمیت دارد که از سیاسی و نظریه پردازي سیاسی  براي بحث اندیشۀ سیاسی، فلسفۀ
باید عرض کنم  "مقوله" دربارة. هاي خاص خودش را دارد، از هم جدا کنیم که ویژگی ،دفاع و دفاع مقدس را

در که در این عنوان گذاشته شده است تا نظریه پردازي را عامتر کند وبحث  محدود به نظریه پردازي خاصی 
نظریه پردازي سیاسی در بحث دفاع مقدس کمتر صحبت شده  از مقولۀ. مقدس یا پس از آن نباشددوران دفاع 

دیگر بحث سیاسی تمام است که وقتی ما به جنگ می رسیم مبتنی بر این فرض نادرست  آن دلیلیک . است
جاست  نظري دارد تا آن هو صحبت از سیاست، سیاست ورزي و به ویژه نظریه سیاسی که بیشتر وج شده است

یاسی باره سیاست ورزي و یا نظریه سر وقت به جنگ برسیم دیگر بحثی درکه ما به جنگ نرسیده ایم و ه
ت که چون جنگ می کند و تصور بر این اس فرض دیگر نیز حوزل عمل و نظر را به طور مطلق تفکیک. نداریم

  .ث نظري و نظریه پردازي سیاسی نمی مانددیگر جایی براي بحعینی و عملی است  نمونۀ یک رویداد

ماهیت کنشی نظریه پردازي سیاسی  سیاسی، ز نظریه پردازي سیاسی در عنوان به جاي نظریۀاعلت استفاده 
یکی وجه . دو وجه داردکنش نظریه پردازي سیاسی  نظریه ممکن است از پیش ارائه شده باشد، اما .است

این کنش وجود داشته یا می توانست وجود داشته حین دفاع مقدس  درمی شود مالحظه کرد آیا که سیاسی 
یعنی ما نیاز  ؛وجه دیگر، وجه دانش ورزانه و انتقال دانش است که در نظریه پردازي سیاسی وجود داردباشد، و 

 دوراندوران دفاع مقدس نشویم تا بتوانیم از آن داریم ببینیم چگونه کنشی باید صورت بگیرد و فقط محدود به 
با نظریه پردازي سیاسی ممکن می شود؛  و این ی را انتقال دهیمدانشهایی را در حوزة سیاسی بگیریم و  درس

داشته باشند، ما باید درسی در سر تصورات باطلی بخردي مثل عربستان سعودي اگر دشمنان نا به این جهت که
  .یمگرفته باشیم که چگونه در دفاع به نظریه پردازي سیاسی بپرداز
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نظریه پردازي . ممکن است گفته شود در خالل دفاع ما بیشتر به تحلیل سیاسی نیاز داریم، اما این گونه نیست
وضعیت انضمامی و عینی است که  سیاسی خاص و فراتر می رود و رابط بین فلسفۀ سیاسی از تحلیل سیاسی

ي تفسیر و تعمیم بیشتر ،مفاهیم ی،نظریه پردازي سیاس. اتفاق می افتددر آن ] دفاع مقدس[رویداد مشخص 
بناي فکري و فلسفی  پیوندي با زیراما از آن فراتر می رود زیرا تحلیل  نیز استفاده می کنداز تحلیل  البته. دارد

از تفسیر تحلیل  عالوه، ه ب. برقرار نمی کند تصمیم گیري اتفاق بیفتد سیاسی که باید بر اساس آن پذیرفته شدة
 هاي تحلیل استفاده می کند و ماهیت نظریه پردازي سیاسی تفسیري است، یعنی از داده امابرخوردار نیست 

  .از آن استفاده کردانتقال دانش  هایی می رسد که می شود در فرایندبه تعمیم  ایی را ارائه می دهد وتفسیره

 که ه مهم داردوج و به طور خاص دفاع مقدس و مقولۀ نظریه پردازي سیاسی یکنسبت سنجی میان دفاع 
تفاوت دفاع مقدس با . است ورود نظریه پردازي به بحث دفاع مقدس است و دریچۀ "تصمیم سازي"مربوط به 

از نظریه  در این جا دو نمونۀ قدیمی و جدید .سیاسی می شویم بحثی است که از آن وارد اندیشه ورزيجنگ 
  .زمینه مطرح شده اندکه در این  کنمذکر می را هایی 

فلسفه  حث مهمی که در زمینه رابطه جنگ وابم .ه کردرآکویناس اشا نمونۀ قدیم می شود به نظریۀبراي 
آکویناس سه شرط . بود و رابطه جنگ عادالنه با مجازات سیاسی در آن زمان مطرح شد آغاز جنگ، حق دفاع

اقتدار ، یعنی باید است legitima auctoritasیکی اقتدار مشروع یا : جنگ عادالنه را چنین معرفی می کند
دلیل عادالنه  شرط دیگر. اي را متصور شویمبر اساس آن جنگ عادالنه  مشروعی وجود داشته باشد که بشود

مند آغاز جنگ نیازبوده به این معنا که که شرط اساسی و بحث بزرگی در فلسفه سیاسی  iusta causaاست یا 
قصد  و این که بوط می شود به غایت و اهداف و ابزارها درجنگ،مرشرط دیگر نیز . لیل عادالنه یا منصفانه استد

مذکور براي  هر سه شرط نکتۀ قابل توجه این است که. وجود داشته باشد recta intentioیا درست و حقانی 
داشتن براي آغاز  تفسیري است هم دلیل عادالنه و منصفانه ؛ یعنی هم اقتدار مشروعتفسیري اندجنگ عادالنه، 

خوانی سیاسی همبا ماهیت تفسیري نظریه پردازي این . هم قصد درست و حقانی داشتن و فسیري استجنگ ت
این شرایط مربوط به آغاز جنگ و تصمیم براي وارد شدن به جنگ و اقدام  الزم است توجه شود که همۀدارد اما 

که  این به واسطۀ "فاع مقدسد"آن هم با دفاع است و  مان به جنگورود در حالی که تجربۀ ما از به جنگ است
ه کسی می چکه نیست  ینبراي ما ا بنابراین بحث. استتحمیل شده بر ما جنگ ما مورد تهاجم واقع شدیم و 

توجیه آغاز  .داریم نظر سیاسیمع دفاع از درباره موضوما نیاز به بازاندیشی  خواهد جنگ را شروع کند بلکه
هاي مختلف در طی جنگ  توجیه تاکتیکو گفته می شد  jus ad bellumفلسفه سیاسی فرایند جنگ در 

jus in bello .این دلیل که نه به آغاز جنگ با این مباحث متفاوت است به  اما نظریه پردازي سیاسی در دفاع
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طرح بحث کنیم براي ست که ا بنابراین موجه. ندهایی که در جنگ به کار می رو نه به تاکتیک مربوط است و
  .ورود داشته باشد تصمیم سازي و انتقال دانشبحث ریه پردازي سیاسی به دفاع مقدس براي که نظ این

. مشاهده کرد والزراثر مایکل در کتاب جنگ عادالنه و غیر عادالنه را نیز می شود ي معاصر نمونۀ اندیشه ورز
ازات را مجاو که  البته این .فقط به معناي دفاع و مجازات است ارائه می دهد کهالنه برداشتی از جنگ عاد والزر

دست شدت زیر سوال واقع شده است؛ به جنگ عادالنه در نظر گرفته  یکی از شرایط هم در کنار دفاع به منزلۀ
ه مجازات ک -ده شدهبه چالش کشی هرچند اکنون آن اجماع نیز -وجود داشتهاجماعی کم در دهه هاي گذشته 

بنابراین مجازات دارد  .صرفا دفاع موجه استیکی از دالیل جنگ عادالنه مطرح شود و  ی تواند به منزلۀدیگر نم
جنگ در  دلیل موجه ورود بهارندگی یا پیشگیري به عنوان بازد دالیل جنگ عادالنه خارج می شود اما از زمره

ان مثل جف مک ماهان، والزر را نظرالبته برخی از صاحب . ورد توجه قرار گرفته استمادبیات سیاسی معاصر 
ند که در کتابش توضیح نداده که در چه شرایطی می شود جنگ را پس از شکست دشمن مهاجم و به ه اکرد نقد

و ورود  ما اهمیت داردبراي در بحث دفاع مقدس ه اي است که این نکت. ل مجازات براو ادامه دادمنظور تحمی
در صورتی که حتی اندیشمندانی که به مسئلۀ  می کند را موجه و مهمدازي سیاسی به دفاع مقدس نظریه پر

که در چه شرایطی باید پس از شکست  باید بحث شود. ن توجه کرده اندبه آکم بسیار ند ه اپرداختجنگ و دفاع 
به منظور تحمیل مجازات یا هر منظور دیگري می شود جنگ را ادامه داد یعنی از چه  ،دشمن یا عقب نشینی او

    .تبدیل شود و این اندیشه ورزي سیاسی الزم داردممکن است به تهاجم نقطه اي است که دفاع تغییر می کند و 

از دفاع مقدس بیشتر مورد بحث  آنچه در .جنگ نیستاقتصاد  جا دیگر مسئله فقط مسئلۀ استراتژیک و این
اما نظریه پردازي سیاسی باید به ما  .مباحث استراتژیک، اقتصاد جنگ یا بحث اخالقی است توجه قرار گرفته

این دفاع تبدیل به تهاجم یا ادامه پیدا کند ه هاي عطف تصمیم سازي کرد که دفاع بگوید چگونه باید در نقط
را  پیشرفت آن باید آورد و هایی را به همراه مسئولیتو محسوب شود و ممکن است نوعی آغاز جنگ می شود 

  .ارزیابی کندنیز 

؛ پارادایم دفاع –مجازات، و یکی پارادایم تهاجم –ایم داریم، یکی پارادایم خطاکاريما دو پاراد براین اساس
 ها مبناي جنگبراي مجازات بیشتر مربوط به گذشته در نظر گرفته می شود یعنی آن زمان که  -خطاکاري

وضیح می دهند که چنین ترا پارادایم این  براي مثال در جهان مسیحیت. عقیدتی بیشتري فرض می کردند
آن استناد به و جنگ را از این طریق با  می دانستیا گناهکار ار خطاکبه دلیلی ملتی را دولتی یک دولت دیگر یا 

پارادیم اما . به آن تهاجم می کرد به عنوان مجازاتدالنه و منصفانه که پیشتر گفته شد توجیه می کرد و دلیل عا
ي این پارادایم حرکت می به سو فزونب نظرها معتقدند امروزه به طور روزاصاح .دفاع است -دیگر، پارادیم تهاجم
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ور یا و تنها دلیل موجه براي دفاع را فقط تهاجم یک کش شود دفاعدر برابر آن تهاجمی صورت بگیرد و  کنیم که
هوم دفاع در دوران معاصر تمایل به این جهت است که مفهوم جنگ عادالنه کامال به مف .دولت مهاجم می دانند

هزینه هاي سنگینی که از نظر انسانی ي بودن شروطی که ذکر شد، به سبب تفسیرمحدود شود یعنی جلوي 
نها را موجه جلوه دهد سی می تواند دالیلی را بشمارد و آآن تفسیرهاست که هر کبا . ، گرفته شودپدید می آورد

ا دفاع روز به روز دارد بیشتر می شود به این معنا که بنابراین انطباق جنگ عادالنه ب .آن جنگ عادالنه بگوید و به
  .شودمی شود تا از پیامدهاي وخیم انسانی جلوگیري جلوي آن تفسیرها و توجیه ها گرفته 

تغییراتی  پدیدار شدن مباحثی مانند تغییر مفهوم حاکمیت،ي سیاسی معاصر با دفاع نیز در نظریه پرداز مفهوم 
مرزهاي یک سرزمین تهاجم می به در نظر داشته باشیم صرفا در زمانی که یت را وقتی مفهوم حاکم. کرده است
کند در اثر پیوندهاي سرزمینی و معاهداتی که وجود ، اما اگر مفهوم حاکمیت تغییر دفاع مطرح استشود بحث 

مفهوم  مباحثی چون جهانی شدن و جهان وطن گرایی نیز .دارد مفهوم دفاع هم بر اساس آن تغییر خواهد کرد
  .استمتحول کرده در نظریه پردازي سیاسی معاصر دفاع را 

و خودش باز ث مهمی در مباحث جنگ است منطقه گرایی، بحث حقوق بشر، مداخله انسان دوستانه که امروز بح
ایجاد می کند از دیگر مباحث مهم ورود برخی از کشورها به جنگ براي مبناي تفسیري دارد و توجیهی را 

  .است کار نظریه پردازي سیاسی باید مورد بررسی قرار بگیرند و این که اخیرند

که  فع سیاسی گاهی سخن از این می گویندبر اساس منافع شخصی یا منا که برخی می شودمالحظه امروز 
کنم  قضاوت نمیاین جا من  .این بسیار ساده انگارانه است. پس از فتح خرمشهر باید جنگ متوقف می شد فرضاً
ساده انگارانه است که کسانی بدون در نظر گرفتن عوامل تصمیم سازي براي  ید می شد یا نمی شد اماکه با

، بیایند و آن دفاع می تواند تهاجم باشد یا هنوز مفهوم دفاع  تدوام دارد این که از چه لحظه ايتداوم دفاع و 
چهار نقطه  دفاع مقدسی توانیم در ما م. ما در آن زمان متوقف می شدباید حت کنند و بگویندقضاوت قطعی 

 از این جا ما پیش این. و ما وارد جنگ شدیمد یکی زمانی که جنگ آغاز و بر ما تحمیل ش. عطف در نظر بگیریم
آن زمانی است که دشمن  دیگري. تصمیمی بگیریم باید وارد جنگ می شدیم و دفاع می کردیمکه بخواهیم 

این  .پس بگیریم و فتح خرمشهر صورت گرفتهاي خودمان را  سرزمین عقب نشینی کرد و ما توانستیم 
د شد به ما غرامت داده شود پیشنهاي زمانی است که دیگر. کنیمکه ما باید بتوانیم تصمیم سازي  وضعیتی است

این تصمیم و باید تصمیم سازي شود نیز جا  این .هایی از آن را گرفتیم یم و بخشیا ما وارد سرزمین دشمن شد
این . به لحاظ سیاسی باید تصمیم گیري شود موضوع صرفاً استراتژیک نیست وجا دیگر  این .ها سیاسی است

ما چه  اما. کمکمان کندهم به تنهایی نمی تواند و تحلیل سیاسی باشد بر اساس یک فلسفه سیاسی  تصمیم باید
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بر اساس یک فلسفه سیاسی نظریه پردازي کاستی  ؟اندازه واقعا نظریه پردازي سیاسی در آن زمان داشتیم
ستاوردهایی داریم؟ چه کنیم؟ چه دپیش برویم؟ کجا باید توقف که تا کجا ما باید است  مشهود واقعاًدرست 

از این به بعد به چه صورت است؟ ارزیابی بعدي به چه شکل خواهد بود؟ فقدان  تبعاتی در پیش است؟ مسئولیت
 تصمیم سازيتري از  که هم تحلیل درست این کاستی باید جبران شود براي اینها براي ما مشهود است و  این

هم براي اتفاقات احتمالی آمادگی بیشتري از نظر سیاسی و  داشته باشیم وصورت گرفته آن زمان هایی که 
بی با عقب نشینی تسلیم یا شکست موقتی و نسچه زمانی که  اینبحث از بنابراین  .تصمیم گیري داشته باشیم

فلسفه سیاسی، تحلیل سیاسی و  بر اساس چهار مولفۀباید کاري است که از دفاع به تهاجم می رسیم  ،دشمن
 نظریه پرداز. کار نظریه پردازي سیاسی است و این انجام شود ها و مطالعه تطبیقی استراتژیک، تفسیر داده

ۀ سیاسی پذیرفته شده در میان اسی را برمی گزیند یا فلسفکه چه فلسفه سی سیاسی باید بر اساس این
تفسیر با انجام می شود و به طور مداوم که  یتحلیل سیاسی و استراتژیک جامعه، و بر پایۀ حکمرانان یا در عرف

چه بررسی کند که هاي مشابه،  ها و دفاع جنگ با مطالعه تطبیقیو  نگ و وضعیت اقتصاديها از میدان ج داده
تا چه زمانی  کنندگان بوده؟ از چه زمانی این دفاع ممکن است تهاجم تلقی شود؟ی متوجه دفاع یها مسئولیت

  .و براي گرفتن امتیاز در مذاکره الزم است که پیشروي صورت بگیرد مجازات تلقی می شود

. به آن بپردازد در هنگام دفاع یا پس از پایان جنگسرعت  باید بهنظریه پرداز سیاسی  ها کارهایی است که این
کار دیگري  قدرت و وضعیت دفاعی در دوران جنگیل و تفسیر و ارزیابی انتقادي، تاثیر متقابل مناسبات تحل

 دفاع مقدس تاثیر متقابلجنگ در دوران  مناسبات قدرت داخل کشور و وضعیت .است که باید صورت گیرد
صمیم گیري در دفاع هاي رقیب در داخل چه تاثیري بر تمناسبات قدرت بین گروهکه بررسی این  .داشتند

بر مناسبات قدرت داخلی و وضعیت  حادث شده در میدان جنگرعکس، آن رویدادهایی که و ب مقدس داشته
یه نظر مداخلۀ چگونگیدر توضیح  .نظریه پرداز سیاسی است دةعه بر ت در داخل کشور چه تاثیراتی داشتهقدر

گونه نظریه پردازي سیاسی در پیوند با دفاع مقدس ما سه  پرداز سیاسی در بحث دفاع مقدس باید اشاره شود که
باید بر  و اکنون یعنی دوران دفاع مقدس گذشته. نظریه پردازي سیاسی تاریخ پژوه یکی. می توانیم داشته باشیم

هاي سیاسی رخ  تصمیم سازي یی اتفاق افتاده وفرایندهاهاي تاریخی موجود بررسی شود که چگونه  اساس داده
نظریه پردازي سیاسی  آن براي انتقال دانش سبر اساتا باید باشد  داده و کاستی اش چه بوده است و چگونه

  .انجام گیرد

کاستی اش مشهود  یاسی کاربردي عملگرا در حین دفاع است و چنان که گفته شدنظریه پردازي س دیگري
 می بینیم که به سبب مفروضاتی که ابتداي بحث بیان شدت مربوط به دفاع مقدس بنگریم ادبیااگر به . است
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آن نظریه پردازي موثر و عملگرا و کاربردي که باید در همان زمان  .خالی است جاي نظریه پردازي سیاسی بسیار
خود را دارد و شرایط خاص  باید در همان زمان اتفاق بیفتد ودر صورت تکرار چنین تجربیاتی اد و اتفاق می افت

کسانی که می  و بدانیمنیاز به این دارد که ما از قبل به آن اندیشیده باشیم عمل خاص خود را می طلبد سرعت 
 آینده پژوه دیگري نظریه پردازي .ي سیاسی توجه و عنایت دارندخواهند تصمیم بگیرند به این نظریه پردازي ها

تغییر کرده در روابط بین الملل و رت وضعیت سیاسی در مناسبات قدکه چه مولفه هایی در  بر اساس ایناست 
بنابراین بحث نظریه پردازي  .پیوند دادبراي اتفاقات احتمالی ها را به مقوله دفاع  چگونه می شود ایناست و 

با چه  ، با چه مشروعیتی وسیاسی در دفاع مقدس ناظر به این است که جنگ را چگونه باید پاسخ دهیم
  .عملکردي

حوادث مهم به آراي مستقیم تصمیم گیري در برابر براي جامعه دموکراتیک در حالت عادي در یک مثال  براي
نمی  پیشرويبخواهیم  اگر از یک نقطه اياما در زمان دفاع  .رفراندوم برگزار می شود ورجوع می کنیم مردم 

باید مجموعه اي از  زیرا. لزوما نمی توانیم رجوع کنیمدست کم رجوع کنیم یا به آراي مستقیم مردم توانیم 
 در برخیدهند و دادن اطالعات بدهیم که بر اساس آن بتوانند فکر کنند و راي درست برا به مردم اطالعات 

جا این موضوع پیش می آید که در فقدان امکان رجوع به آراي مستقیم  این .کن استمدر زمان جنگ نامشرایط 
هاي  هاي قدرت گروه یري ملعبه مناسبات قدرت و بازيکه این تصمیم گ م چگونه باید تصمیم گیري شودمرد

دشان مستقیما در زمانی که در نظام دموکراتیک مردم نظارت دارند یا خو. این اهمیت دارد .رقیب نشده باشد
گیرد چه کسانی باید تصمیم در زمانی که نمی شود این کار صورت  اما. راي می دهند مشکل حل می شود

تا کجا می شود به  آراي مستقیم مردم براي تصمیم گیري و در چه شرایطی که ؟ این باید بحث بشود بگیرند
و اگر رجوع مستقیم به راي . ی شودم "جنگ"دفاع از آنجا به بعد یا  ادامه دهیمدفاع را که آیا ما باید رجوع کرد 

را براي ملت یشترین فایده ینه و بتا کمترین هز مردم ممکن نیست چه کسانی و چگونه باید تصمیم بگیرند
  . پردازي سیاسی باید انجام دهد این کاري است که نظریه .داشته باشد

براي مثال فرض کنید گفته شود که از این . می تواند دلیل ادامه جنگ باشد مهم استکه  هم "مجازات"مسئله 
 مجازاتآیا سخن از پیش می آید که  این بحث. دهیمدفاع را ادامه براي مجازات دشمن الزم است دیگر لحظه 

ندازه سرزمین چه ا با دولت آنآن مردم  ا مهم است که انطباقج اینهایی است که دارند کشته می شوند؟  آدم
به لحاظ سیاسی، اخالقی و فلسفی برآمده از راي است؟ چه اندازه آن نظام دموکراتیک تلقی می شود و دولت 

اعمال مجازات را ما وقتی داریم  .نمایندگی می کندآنها را دولت ه اند و خواستمردم است و مردم آن دولت را 
هم هست اعمال می  بر کلیت یک دولت به معناي عام کلمه که شامل سرزمین و مردممی کنیم مجازات دارد 
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 تصمیم گرفته و ظام دیکتاتوري است و یک دیکتاتورنیعنی و چه جایی این گونه نیست؟  شود و درست است
افرادي که خودشان واقعا نمی  و اکنون مجازات برقربانی کرده را براي خواسته هاي نامشروع خودش  عده اي

به آن که نظریه پرداز سیاسی باید ی است هایها کار این. اعمال می شود خواهند این جنگ ادامه پیدا کند
ت مهاجم و دولتی که دارد دفاع دولت مهاجم چیست؟ مشروعیت دول بپردازد و نشان بدهد که معناي دولت و

  ؟می کند چگونه است

آن، در زمانی که نقطه هاي عطف و دفاع مقدس  می دهم که در بحثی از را با این نتیجه گیري خاتمه سخنم
باید توجه داشته باشیم که این یک وجه توانستیم دشمن را به عقب برانیم جنگ بر ما تحمیل شده و زمانی که 

باید  .تمام می شد راحتی گفت که باید حتما در آن مقطع نیست بنابراین نمی توان به آن از دفاع است و همۀ
اي درستی صورت گیرد و آرتضارب آرا و تفسیرهایی ارائه شود حث شود، بتا هاي بیشتري داشته باشیم  داده

زمانی که ما وارد سرزمین دشمن شدیم وضعیت دیگري است که نیاز به بحث نظري  .صائب تري حاصل شود
که ببینیم مناسبات قدرت چه اسی داریم دارد و در هنگام پذیرش قطعنامه هم باز ما نیاز به نظریه پردازي سی

در نهایت و  ؟است سیاسی بوده موضوع استراتتژیک بوده؟ چه قدر بحث اقتصادي بوده وچه قدربوده؟ چه اندازه 
  .ها داشته باشیم نقطه عطف تري از همۀ ارزیابی سیاسی درستبتوانیم 

  

 


