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چکیده
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مقدمه
تحوالت نیمه دوم قر بیئتم بئترساز تغییرات زیادی در محیط بینالملل شد بهگونهای هه تغییرات
قابل مالضظهای در سطح محیطی و بینالملل ،راهبردها ،رحها ،فراوری و سبک مدیریت ابجاد شدگ اما
شاید بتوا اجلی ترین تغییر اواخر قر بیئتتم را ،هته بتهمررتای واقرتی هلمته ،تغییتری بریتادین استت را
«سرمایه اجتماعی» دانئت هه بر روند تغییرات محیطی دیگر تأثیرات عمیق و مرراداری ایجتاد هتردگ بتر
ا ساس این فرض ،با ضوور مردم در جحره و سپرد هتار بته دنتا تمتامی مرتکالت و موانتع پتی

رو

بر رف می شود و ت دیدهای فراوا ضمن ایرکه از بین می رود بهدسانی می تواند به فرجت ای راهبردی
تبدیل شودگ با وقوع انقالب اسالمی و سقوط رژیم استبداد شاهرراهی ایرا  ،قدرتهای بتار
میهردند این انقالب نمی تواند بی

از ش

ماه در برابر فرار قدرتهای بتار

تصتور

دوام دورد و اتحتاد و

انئجام ملت ایرا بهسرعت از بین خواهد رفت؛ ولی مردم ایترا بتا انتختاب الگتوی دفتاع متردمپایته و
انتخاب گایره مقاومت در جرگ ایرا و عراق ،بهرغم ضمایت قدرتهتای بتار

بتینالمللتی و دیگتر

قدرتهای دست دوم و قدرتهای مرطقه ای از جدام ضئین و تغییر تواز قوا از ضیث تج یاات نظامی
به وی ه هوایی و زمیری به نفتع رژیتم برثتی ،نتوانئتت از عتام و اراده ایتن ملتت بکاهتدگ همتین الگتو در
نبردهای جرگ  33روزه بین لبرا و رژیم ج یونیئتی در سا  2006متیالدی و جرتگهتای  22روزه8 ،
روزه 51 ،روزه و  2روزه از سا های  2008تاهرو استمرار داشتته استت و در تمتامی نبردهتا بترخالف
تصور استرات یئتهای نظامی ،الگوی دفاع مردمپایه با ب رهگیری از ظرفیت ا و توانمردی تودههای مردم
موفقیتهای چرمگیری بهدست دورد به وریهه الگوی مردمپایه بتهعرتوا یکتی از ب تترین روشت ای
دفاعی با همترین هایره و بیرترین دستاورد ،رفدارا زیادی از هرورهای ج ا پیتدا هترده استتگ در
همین راستا گروههای تروریئتی مانرد داع

و جب ه الرصره با اشغا بخت

قابتل تتوج ی از جغرافیتای

سرزمیری هرورهای عراق و سوریه و تأسیس ضکومت خودخوانده به ت دیدی واقری و خطرناک برای
امریت مرطقه و ج ا تبدیل شدندگ مردم عراق و سوریه برای رهایی از مخا رات گروههتای تکفیتری و
با تأسی از الگوی دفاعی ت امریتی مردمپایه و با ی فرایرد جذب ،دموزش و سازماندهی نیروهای مردمی
مانرد دفاع و ری در سوریه ،ضردالرربی در عراق به مقابله با دنا پرداخترد و با اراده و عام بئیار جدی
مردم ،هه در روح و هالبد دولتمتردا و ارتت هتای مرطقته تتأثیر بئتاایی بتر جتا گذاشتت و پتس از
نبردهای سرگین و اقتفرسا به فروپاشی گروههای تروریئتی و برچیدهشد بئاط دن ا در همتتر از دو
سا از جحره جغرافیایی غرب دسیا مرجر شد و راهبرد «تتواز وضرتت» ،هته در ستطح مرطقته و نظتام
بینالملل ایجاد شده بود با پیروی از راهبرد دفاعی ت امریتتی الگتوی متردمپایته بته یکبتاره فترو ریختتگ
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شراخت اجو و مبانی ،هارهرد و وی گیهای د و چگتونگی فرایرتد جتذب ،دمتوزش و ستازماندهی
نیروهای مردمی به همراه دستاوردهای این الگو ،سخن این مقاله استت هته بته اجمتا و مختصتر بته د
پرداخته خواهد شدگ اقدامات وضریانه ،رعب انگیا و مخوف داع

در عراق و سوریه ،جب تهالرصتره در

سوریه ،القاعده در یمن و افغانئتا  ،بوهوضرام در نیجریه و دهها گروهک تروریئتی دیگر ،قواعد بازی
را تغییر داده استگ برابراین مئهله اجلی پ وه  ،راضی یک الگوی دفاع مردمپایه بترای بتههتارگیری
د در دفاع همهجانبه در مقابل با دشمن متجاوز و یا گروههای تروریئتی در جرگهای دیرده استگ

مبانی نظري
اهمیت و ضرورت الگوي دفاعی مردمپایه
دفاع از ارزش های ضیاتی هتر ملتت و نیتا دفتاع از سترزمین در مقابتل خطرهتایی هته د را ت دیتد
میهرد ،واجب و ضروری است تا با روشی مرطقی و شیوهای جتحیح بتتوا بتا د خطتر برختورد ،و از
هیا و تمامیت ارضی هرور دفاع هرد و چرم مع دشتمرا و بتدخواها هرگونته ت دیتدی را ناامیتد
ساخت هه امریت و ن و سرزمین را به مخا ره متی انتدازدگ بتر همتین استاس ،اجتل پیرتگیری ایجتاب
میهرد ،ملت برای مقابله با هر خطر اضتمالی از سوی دشمرا خود در دمادهباش هامل بهسر بردگ
خیلی از دولتها توا تأمین بودجههای سرگین ارت های هالسیک خود را بهدلیل زیادبود میاا
هایره های مادی و نظامی د ندارندگ الگوی دفاع مردمپایه بهدلیل قابتل دستترسبتود سترمایه عظتیم و
گرانقدر مردم و عام ملی دنا برای دفاع از ارزشهای مادی و مرروی ملت و قدرت تأثیرگذاری د در
بازدارندگی و برقراری تتواز قتدرت در مقابتل دشتمن هتر ملتت ،متورد توجته بئتیاری از هرتورها و
ملتهایی واقع شده است هه در مرا ق سلطه قدرتهای بتار
الگوی دفاعی مردمپایه نه تر ا در بخ

در روابتط بتینالملتل قترار گرفتتهانتدگ

نظامی و امریتی موجب بازدارندگی ضمله دشمن متیشتود بلکته

بهعروا سرمایههای عظیم اجتماعی دارای هارهردهای متفاوتی در ضوزههای عمرا و سازندگی ،امتور
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،مدیریتی ،علمی ،دموزشی و فرهرگی خواهد بودگ برابر چرین هارهردهایی،
الگوی دفاعی ت امریتی مردمپایه در دهه های اخیر از اهمیت و ضرورت بئاایی برخوردار شد و ملتها با
ب رهگیری از این الگو توانئتترد بتنبئتت ای هلیتدی م متی را پرتت ستر بگذارنتدگ ایتن الگتو بتهدلیتل
وی گیهای مرحصر به فرد و بیبدیل خود مورد توجه هرورهای زیادی قرار گرفته استگ
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تعاریف و مفاهیم
تعریف الگوي دفاعی مردمپایه
الگوی دفاعی مردمپایه بهلحاف لغوی بهمررای اسباب ساز و ساما دفاعی ،عام و اراده ،دمتاده ستفر
شد و دمادهساختن نیروهای مردمی هرور برای دفاع از سرزمیررا مرری شده است (بیات)45:1398،گ
ضرهت دفاعی مردمپایه ،مرظم و سازما یافته و اجتماعی است هه با تأهید بتر فرهرتگ هتر جامرته،
شکل های مختلفی در اثر شرایط خاص مانرد ضمله نظامی دشمن ،وقوع جرتگ ،ضتوادغ غیتر بیرتی و
غیر مترقبه و ضتی در زما جتلح و درامت
اجتماعی ،مرارهت اثربخ

بترای همتک بته توستره همتهجانبته اتحتاد ملتی و انئتجام

در عرجه خدماترسانی ،محرومیتزدایی ،سازندگی و دبادانی هرتور بتا

ب رهگیری از ظرفیتها و توانمردیهای سرمایه اجتماعی سازما یافته تودههای مردم ترکیل میشودگ
ستاد مرترک ارت

امریکا جرگ ناهمگو را اینگونه ترریی هرده است:

«بههارگیری رویکردهای غیرقابل پی بیری یا غیر مترارف برای خرثیهرد یا توریی قوای دشمن
و در عین ضا  ،ب رهبرداری از نقاط دسیبپذیر او از ریق فرتاوریهتای غیرقابتل انتظتار یتا روشهتای
مبتکرانه».
الگوي دفاع مردمپایه
در اندیرههای دفاع مردمپایه ،توجه به سازماندهی تودهای متردم نقت

و جایگتاه ویت های داردگ در

الگوی دفاع مردمپایه مؤلفههایی مانرد دزادیخواهی ،مررویتگرایی و ازخودگذشتتگی ،ایثتار ،فتداهاری،
مقاومت و ایئتادگی ،می ندوستی ،و تنپرستتی و انئتجام ملتی تجلتی متییابتدگ الگوهتا و گونتههتای
نق دفریری میتواند به دو شکل تبلور یابد (عبدالملکی)71:1392 ،گ
الیگ ضوور گئترده و دگاهانه مردم در دفاع از هرور
بگ نق دفریری ضمایت محور با مرارهت اثتربخ

در عرجته ختدمترستانی ،محرومیتتزدایتی،

سازندگی و دبادانی هرور و ضمایتهای گئترده مردمی از جب ه خودی با ب ترهگیتری از ظرفیتتهتا و
توانمردیهای نیروی مردم پایه هه در سازمانی مرظم و مرئجم ساماندهی شدهاند و بتا ضفتا انئتجام در
عرجههای مورد نیاز هرور مورد استفاده قرار میگیرندگ
تفاوت اساسی الگوی دفاع مردمپایه با دیگر سازما های رزمی و هالسیک در این است هه الگوی
دفاع مردم پایه تر ا سازما رزم نیئت هه جرفاً مأموریت د دفاع سترزمیری در برتد نظتامی باشتد بلکته
عالوه بر ایفای چرین نقری در دیگر زمیرههای اجتماعی ،همکاری سازما یافتته بتا ن ادهتای فرهرگتی و
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دسیب و نابئامانیهای اجتماعی مانرد ستازندگی و

اجتماعی هرور برای ارتقای فرهرگ جامره ،هاه

دبادانی هرور ،محرومیتزدایی ،خدماترسانی عمومی ،درما  ،بالیای بیرتی و ضتوادغ غیتر مترقبته،
پدافرد غیر عامل همکاری میهردگ عالوه براین متی توانتد بتا عرضته ختدمات اقتصتادی و بئتیب تمتامی
امکانات بالقوه برای ساخت درو هرور به ایفای نق

سازنده بپردازدگ همچرین تقویتت هاردمدستازی

نظام مدیریتی هرور از ریق ترکیل و اداره هانو های تخصصی در سطوح عتالی و میتانی نظتام اداری
هرهرور از هارهردهای بئیار متؤثر ایتن الگوستت تتا نظتام اداری را از چتال

ناهاردمتدی بته ستمت

ب رهمردی از سرمایه اجتماعی م م و تأثیر گذار رهرمو سازد (شارع پور )21:1395 ،گ

روش تحقیق
این پ وه

از نظر هدف ،توسرهای است؛ زیرا عالوه بر بههارگیری رویکردهای بریادی پت وه ،

سری در افاای

استتفاده از نیروهتای

غرای علمی الگوهای موجود دارد و نتایب د برای توستره دانت

مردمپایه دارا ی اهمیت استگ باتوجه بته ایرکته در ایتن پت وه
روش ای میدانی استتفاده شتده ،ایتن پت وه

از روشت ای مطالرته هتابخانتهای و نیتا

از لحتاف هتدف هتاربردی ،و بتر استاس ماهیتت و روش

پ وه  ،توجیفی ت پیمایری از شاخه میدانی و بهجورت علمی استگ در ایتن پت وه

از نمونتهگیتری

هدفمرد برای اهتراف مؤلفهها و استخراج دن ا استفاده میشود؛ بدین مرظور از فرماندها ارشد سازما
بئیب و خبرگا داخلی و خارجی در ضوزه مقاومت مردمی مصتاضبه عمقت گرفتته شتده و از رویکترد
تحلیل مومو برای تجایه و تحلیل ا العات استفاده شده استگ
الگوي دفاعی مردمپایه
الگوی دفاع مردم پایه بر اساس روش علمی مبتری بر نگرش سیئتمی و با رویکرد مدیریت راهبردی
راضی شده استتگ ایتن الگتو در روش علمتی و در چتارچوب نگترش سیئتتمی ،از سته ضتوزه اجتلی
برخوردار خواهد شد:
الیگ ورودی الگو بگ پردازش الگو جگ خروجی الگو
راضی الگوی واقری و متراسب با الگوی دفاع مردمپایه در برگیرنده اجو و مبانی اساسی و تجایه
و تحلیل محیط با فرایردی تحلیلی ،ساختاریافته ،ش ودی و بهجورت تلفیقتی از مجموعته در ستاختاری
مرئجم و روابط سازگار فرالیت پیچیده ،ظریتی و دقیتق استتگ ارزیتابی رونتدها و راضتی ضتاهم بتر
تحوالت ،رویدادها ،تصورات و اقدامات دیرده در چارچوب «نگرش دیرتدهپ وهانته» متیتوانتد تصتویر
الگوی دفاع مردمپایه را به عروا دستاورد ن ایی ارائه هرد و پاسخگوی نیاز مئائل دفاعی مردمپایه باشد
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هه بتواند در تواز قدرت در سطح ملی در مقابل دشمن م تاجم ،تغییتر اساستی ایجتاد هرتد؛ از ایتنرو
الگوی مف ومی دفاع مردمپایه در این تحقیق بهشرح ذیل است:

شکل  .1الگوی مفهومی دفاع مردمپایه (مدل پژوهش ساخته توسط پژوهشگر)

الف .ورودي الگو

اجو و مبانی اساسی و متغیرهای محیطی بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی شامل محیطشراستی،
شراخت و تجایه و تحلیل محیط ،پای

محیطی در ستطح ملتی بتا ال تام از ارزشهتای بریتادین و استراد

باالدستی هر هرور بهعروا ورودی تریین شده استگ
ب .پردازش الگو

متغیرها و مؤلفه های الگو با ال امگیری از ارزشهای راهبتردی مراضتل جتذب ،دمتوزش و تربیتت،
سازماندهی ،بههارگیری ،ضفا و نگ داری و رهایی در ترامل مرترک با هارهردهتای نظتامی ،امریتتی،
سیاسی ،فرهرگی و اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و دموزشی راضی ،و با انتختاب الگتوی ترهیبتی شتامل
الگوی توا محور ،ت دیدمحور و هدفمحور به عروا الگوی مرتخب و درن ایت سازگاری بین عوامتل
محیطی ،فرایردها و هارهردها با انتخاب الگوی ترهیبی با خروجی الگو بتهعرتوا مرضلته فرایرتد د در
نظر گرفته شده استگ
ج .خروجی الگو

ورودیها و خروجیهای الگو در هر مرضله با هم ترامل دارد؛ همتا ورهته هتر جتاز از عوامتل و
متغیرهای الگو (ورودی ،پردازش و خروجیها) در درو خود رویکرد تراملی دارد و همه اجتاا نیتا در
الگو با یکدیگر بهجورت فراگیر و همه جانبه ترامل داردگ براساس الگتوی متدیریت راهبتردی ،اهتداف
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الگوی دفاعی مردمپایه ،راهبرد دفاع بازدارندگی ،ایجاد گروههای دفاع مردمپایه و ن ایتاً افاای

قدرت

همه جانبه با یکدیگر ترامل مؤثر دارد و تحقق دن ا به ایجاد فوا و شرایط مطلوب و درمانی میانجامد و
خروجی د نتیجه تحقیق خواهد بودگ
اصول و مبانی اساسی دفاع مردم پایه
اصل مردمیبودن و فراگیري

دفاع از هویت ملی و مذهبی ،باورها ،ارزشها و اعتقادات ملی ،موجودیت نظام و ضاهمیت ،ضفتا
تمامیت ارضی و سترزمیری ،پیمتود مئتیر تکامتل ،پیرترفت و ترقتی و پاستخگویی بته تمتامی ستطوح
ت دیدات اعم از ت دید سخت ،نیمهسخت و نرم و دفع مخا رات ،دغدغه اجلی هر نظام سیاستی استتگ
بدی ی است این اهداف در سایه ضوور گئترده و ضداهثری و دمتادگی زیتاد تتودههتا و اقرتار جامرته
تبلور خواهد یافت (سرایی )201:1395 ،گ
در دفاع مردمپایته و در پاستخگویی بته ت دیتدات ،یتی وستیری از متردم در دفتاع از ارزشهتا و
باورهای مرروی و مادی خود مرارهت میجویردگ مردم هئترد هه با دمادگی و تتالش همتهجانبته ختود
برای پاسخگویی به ت دیدهای اضتمالی و شترایط تحقتق اهتداف راهبتردی ،دفتاع متوزاییکی را فتراهم
می سازندگ در سایه ضوور وسیع و گئترده اقرار جامره ،ترتوع تخصت

هتا ،پاستخگویی ستریع ،قتا ع،

چردمرظوره و ضرفهای در تمامی ضوزه ها شرایطی مطلوب را برای مئتهوال و دستتانتدرهارا دفتاعی
ایجاد می هرد هه بتوانرد در اسرع وقت به تمامی نیازها ،مأموریتها و وظایی پاسخ قا ع بدهردگ راهبرد
ب رهگیری از توانمردی ای بومی و دروناا ،بر الگوی دفاعی مردمپایه مبتری است هه رهتاورد د  ،تحقتق
نوعی بازدارندگی مردمی خواهد بود؛ یرری توجه و تأهید بر الگوی نق دفریری متردم بتر محتور دفتاع
همهجانبه یک ملت از هیا خودگ
اصل همهجانبهبودن

یکی از مایتهای الگوی دفاعی امریتی مردمپایه ضوور در تمامی ضوزههای مورد نیاز برای دفاع از
سرزمین است تا با برقراری تواز قوا نئبت به مأیوسهرد دشمن برای ضمله نظامی اقدام هردگ عتالوه
بر ضوزه دفاعی ،امریتی ،دیگر ضوزه های فرهرگتی ،علمتی ،دموزشتی ،تربیتتی ،اقتصتادی و اجتمتاعی از
وی گیهای همهجانبگی این الگو استگ وی گی دیگر اجل همهجانبهبود  ،ضوور تمامی اقرتار جامرته
استگ بر این اساس ،ضوورگئترده تمامی اقرار و جروف در عرجه ستاخت درو هرتور بتا هتدف از
بینبرد مرکالت و رفع ت دیدهای پی

رو و ایجاد فرجتهای فراوا  ،اجترابپذیر استگ
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اصل هدفمندي

الگوی مردمپایه در سیاستگذاری ،هدفگذاری و برنامهریای ،افقهای دور و درمانی را مد نظر دارد
و با وضدت روش و یکپارچگی ،همه اجاای خود را در مئیر تحقق اهداف هدایت میهردگ
اصل بازدارندگی

اجل در دفاع همهجانبه ،بر بازدارندگی دشمرا استگ در الگتوی دفتاع متردمپایته ،متردم و نیتروی
مردمی با ضوور فرا  ،پر نراط و خالق بته عرتوا نیتروی مکمتل ارتت

هالستیک هرتور بترای دفتاع

سرزمیری بهشمار میروند هه موجب تقویت روضیه سازما رزم هالسیک خودی میشودگ
در چارچوب اجل بازدارندگی ،نیروهای مردمی با ضوور فراگیر خود از یکستو موجتب افتاای
مرابع انئانی جدید و درنتیجه افاای

قدرت ملی در داخل ،و ازسوی دیگر باعث ایجاد رعب و وضرت

در د دشمن متجاوز میشوندگ از دنجا هه اجل دفاع همهجانبه بر پایه مردم استوار است ،هرتوری هته
در مررض هجوم و تجاوز قرار گرفته است با اضافههرد بئیب تودههای مردم بهعرتوا مکمتل ستازما
رزم هالسیک ،تواز قوا بین دو جب ه خودی و دشمن را بهنفع جب ه خودی بترهم متیزنتد و ضصتاری
مئتحکم بردمده از اراده جب ه خودی را در مقابل اراده دشمن ایجاد میهرد و دشمن را بترد متیدارد
هه اگر به جرگ تمامعیار دست باند ،هایرههای متادی و مررتوی جبترا ناپتذیری را بترای ختود بتهبتار
خواهد دورد و درنتیجه دشمن را از تررض یا هجوم اضتمالی باز میدارد (علی اضمد)54:20201گ
اصل تالش و انقالبیگري مستمر

الگوی دفاعی مردمپایه بهلحاف داشتن ماهیتی مردمی ،همواره دشمنستیا و سازشناپذیر ،و بتهمثابته
جربری زنده ،پویا و نوشونده در تحو دائمی و تکامل مئتمر استگ
اصل سازمانیافتگی

دفاع مردمپایه بهعروا سازما هماهرگ و یکپارچه ،همه اجاای د با یکتدیگر در ترامتل مئتتمر
استت و ستازماندهی د بتتا اختوت و بتترادری و در عتین ضتتا بتا رعایتتت سلئتله مراتتتب و بتا اولویتتت
ب رهبرداری تخصصی خواهد بودگ سازما الگوی دفاع مردمپایه یکتی از وستیرترین شتبکههتای دفتاعی
هرور بهشمار می دید هه از هوچکترین پایگاه مقاومت تا باالترین سطح سازمانی در میا اقرار مختلی
گروههای اجتماعی مردم سازماندهی میشود (الخطیب)107:2018 ،2گ

1. Ali ahmed
2. Al-Khatieb
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اصل انعطاف

الگوی مردمپایه در سیاستگذاری ،خطمریدهی و راهبرد ،متمرها و در برنامهریای ،گونتاگو و
در اجرا به جورت غیر متمرها است هه با تالش در ج ت استفاده از فرجتها و ظرفیتها و با تأهید بر
ضفا ارزش های هتویتی و بتومی و اقتوتائات داخلتی و تحتوالت بیرونتی عمتل ،و بتر استاس رویکترد
پایگاهمحوری اقدام میهرد و بهدلیل هارهرد چردمرظوره و انرطاف در ابراد مختلی دماده پاستخگویی
به تمامی تحوالت محیطی پیرامو خود است (فرتوکزاده)95:1395 ،گ
اصل اخالص و عمل تکلیفگرایانه

هار در الگوی دفاع مردم پایه ،داو لبانه و بر اساس بصیرت و با اخالص ،ایثار و فداهاری همراه
استگ عمل بئیجی همواره اقدام تکلییگرایانه ،بیاجر و بیمرت و بدو توجه به نام و نرا و بر اساس
تکلیی شرعی و ملی استگ نگاه الگوی مرمپایه انگیاه شغلی نیئت بلکه بهدلیل ارزشهای واال و دفاع
از عات ،شرف ،ناموس و سرزمین جربههای مرروی د بر امور مادی برتری داردگ
اصل مسئولیت همگانی

دفاع مردمپایه با ب ره گیری از همه افکار و مرتارهت همگتانی در اداره ختود در گئتتره جغرافیتای
هرور و اقرار مختلی جامره تریینهررده است و با استفاده از نظتر و دیتدگاههتای اعوتا و در ترامتل و
هماهرگی بین اجاای سازما  ،یکپارچه اقدام ،و موجبات همافاایی سازمانی را فراهم میهردگ مئتهولیت
همگانی در الگوی دفاع مردمپایه به ضرهت جمری مرجر می شود هه نتیجه بیری د تالش جرب های
اجتماعی برای ضل مرکالت و موانع اساسی بر سر راه ملت را بهدنبا دارد (فرتوکزاده)82:1395 ،گ
اصل پیشتازي

دفاع مردم پایه تجلی ضوور انئان ای مؤمن و متر دی است هه بهجورت خطشکن ،موانع را از ستر
راه بر میدارند و خألها را پر می هررد و در این راه با تقدم ج اد با نفس و اجتالح ختود در رفتتار خیتر
پیرتاز هئترد و دمادگی ضوور در همه عرجهها و همه جحرهها را دارند (فرتوکزاده)81:1395 ،
اصل سادگی

دفاع مردمپایه در ساختار ،نظامات و برنامههای خود با پرهیتا از پیچیتدگی از جتذابیت و اثربخرتی
بئیاری برخوردار است و از ضداقل امکانات و هایره هم ،ضداهثر استفاده را میبرد و ورود بته ستازما
دفاع مردم پایه و فرالیت در د بتا دستانی و روانتی انجتام متیشتودگ استاس الگتوی دفتاع متردمپایته بتر
انئا محوری است نه تج یااتمحوریگ بتر ایتن استاس انگیتاه هتا و نیتات اقرتار مختلتی ملتت بتدو
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وابئته بود به زرق و برق تج یاات و تئلیحات سرگین ،فرایرد جذب ،دموزش و سازماندهی د ستاده
و با دسانی هامل نئبت به اجرای مأموریت و ایفای نق

میپردازد (فرتوکزاده)95:1395 ،گ

عوامل مؤثر در الگوي دفاع مردمپایه
برای دفاع مردمی و تبدیل جرگ به مقاومت مردمی و ضوور گئترده تودههای مردم برای دفتاع از
هویت ،سرزمین ،ارزش ها ،باورهای ملی و مذهبی ختود ،ضاهمیتت ملتی و ایجتاد عتام و اراده ملتی در
مقابل اشغالگرا و دشمن متجاوز دارای عوامل چ ارگانه مؤثر در مقاومت دفتاع متردمپایته استت؛ ایتن
چ ار عامل را میتوا به اینشرح بر شمرد:
 .1ضرورت دفاع از وطن

دفاع از سرزمین و زادگاه همه انئا ها در تمامی جوامع برری در فطرت پاک و ضقجوی انئتا هتا
قرار دارد هه هرگام تجاوز دشکار دشمن ،انئا ها به جورت فطری و تکویری برای دفتع تجتاوز انگیتاه
بئیا ری برای دفاع از خاک سرزمین ،ناموس ،ضیثیت و غرور ملی هرور ختود دارنتدگ برتابراین یکتی از
متغیرهایی هه میتواند جرگ را به دفاع مردمپایه تبدیل هرد ،وجود اضئاس دفاع از سرزمین بتین متردم
استگ در این بُرد مردم با تحریک اضئاستات ملتی بترای دفتع دشتمن متجتاوز از انگیتاه فراوانتی بترای
رویارویی با دشمن برخوردار هئترد تا با دفاع فراگیر و ایئتادگی و مقاومت در برابر هجوم ،عرجه را بر
دشمن ترگ هرردگ ضس دفاع از و ن بین دضاد جوامع برری بئیار قوی است به وی ه زمتانی هته ضملته
دشمن ،مرروعیت قانونی و مقبولیت مردمی نداشته ،و با جربه تجتاوز و اشتغالگری همتراه باشتد ،ضتس
و ندوستتی و متی ن پرستتی از ظرفیتت بیرتتری بترای ایئتتادگی و مقاومتت مردمتی برختوردار استت
(عباسپور)214:1398 ،گ
 .2ضرورت دفاع از باورها و اعتقادات مذهبی

در جرگهایی هه جربه مذهبی دارد و یا دشمن متجاوز به باورها و ارزشهای مرروی ملتی ضملتهور
می شود ،ت ییب اضئاسات مذهبی مردم برای دفاع از ایما و باورهای دیری خود یکتی از عوامتل بئتیار
م م و تأثیرگذار الگوی دفاع مردم پایه استگ عالوه بر دفاع از و ن ،تکلیتی دیرتی و عمتل بته فترای
شرعی پیروا هر مذهب یکی از تأثیرگذارترین عوامل تردید اضئاسات تودههای مردمی برای دفاع از
سرزمین در دفع دشمن متجاوز بهشمار میدیدگ این عامل بهدلیل برد اعتقادی و انگیاشی نئبت به عوامل
دیگر از عمق بیرتری برخوردار است و اقرار مختلی مردم بهدلیل باور ایمانی از روح گذشتت ،ایثتار و
فداهاری بیرتری برای دفاع از سترزمین برختوردار هئتترد و در دفتع دشتمن متجتاوز ازخودگذشتتگی
بیرتری از خود نرا می دهردگ برابراین انگیاه شغلی و سازمانی وجود ندارد؛ بلکته انگیتاههتای مررتوی،
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اهئیری است هه توانمردی ای ملت را ت ییب ،و علیه خصم بئیب میهرد (الصلحی)18:2018،1گ
 .3ضرورت دفاع از حاکمیت

دستیابی موفقیت دمیا هر هرور و نظام سیاسی به اهداف و مقاجد خوی

و پیمود مئیر پیررفت و

توسره در همه ابراد د در گرو تدابیر و توانایی ایی است هه امکا پیربرد اهداف ملی در عرجه عمتل،
با همترین مااضمت و بیرترین مطلوبیت را به سیاستمدارا و مجریا بدهدگ باتوجته بته نقت
مردم در افاای

بتیبتدیل

توانایی دولت برای پیربرد اهداف ملی ،دولت ا برای ب رهگیری از این سترمایه عظتیم و

ضفا و تقویت پیوستگی مردم با ضکومت ،جایگاه واالیی قائل شده و در پیونتد بتا مقولته م تم دفتاع و
امریت و موجودیت نظام سیاسی ،د را ترریی ،و برای د چرماندازی همئرگ و همردیی امریت ملی
ترسیم هرده اندگ مف وم هانونی و محوری امریت ملی ،بیانگر سطح قدرت هرور استتگ تکیته بتر متردم،
شالوده قدرت هانونی و محوری تأمین امریت ملی استت و تمتام فرالیت تایی را هته هتر دولتت در مئتیر
افاای

قدرت ملی و برای قاعدهمردی و ساما امور داخلی یا ایجاد بازدارندگی و ضفا تمامیت ارضی

و ضفا هویت ملی و عمومی هرور در برابر دیگر هرورها و قدرت ا باید انجتام دهتد بتا اتکتا بتر ایتن
قدرت هانونی است؛ از این رو تأمین امریتت ملتی در گتر وو توانتایی جامرته نخبگتانی هرتور در ستطوح
سیاسی و تصمیمگیرا برای ضوور گئترده متردم در مرتارهتپتذیری و همئتویی دن تا بتا ضاهمیتت
استگ هرچه میاا مرارهت مردم درتصمیم گیری و دفاع از اهداف و ضاهمیت ملی بیرتر باشد ،امریتت
عمومی از قدرت بازدارندگی بیرتری برخوردار ،و این عامل از مؤثرترین عوامل دفاع متردمپایته استت
(الصلحی)18:2018 ،گ
 .4میزان مقاومت مردم در برابر اشغالگران

ایجاد دمادگی همته جانبته و پاستخگویی بته ت دیتدهای اضتمتالی ،تحقتق اهتداف راهبتردی دفتاع
موزاییکی ،ایجاد توا پاسخگویی سریع ،قا ع و همهجانبه به ت اجم نظامی دشمن در الیههای دفاعی از
اهداف الگوی دفاع مردم پایه استگ ایرکه نگاه و واهر

مردم نئبت به نیروی م اجم و اشغالگر چگونه

باشد در تبدیل جرگ هالسیک به دفاع و مقاومتت مردمتی بئتیار م تم و متؤثر استتگ انگیتاه ،نیتات و
اهداف نیروی اشغالگر برای تصرف سرزمین و چگونگی برخورد و رفتار م اجم با متردم د هرتور در
میاا بی اعترابود یا مقاومت مردم نئبت به اشغالگرا بئیار تریینهررده استگ به هر میاا هته رفتتار و
اهداف نیروهای اشغالگر بین مردم ،مقبولیت همتری داشته باشتد ،میتاا مقاومتت متردم بیرتتر استت و
سطح مقاومت هم در توده های مردم وسیرتر و فراگیرتر خواهد بود گ اضترام به درا و اندیرههتای متردم،
1. Al-Salhy
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اعطای دزادی به گروههای مختلی در سطح ملی و مذهبی ،رفتار همراه با عطوفت و م ربانی ،همک به
برقراری عدالت و امریت و عرضه خدمات اولیه ،میاا رفتار بیاعترتا بتود متردم را نئتبت بته اشتغالگر
می دهدگ درمقابل ،هرچه رفتار خرن ،ظالمانه و قلدرمآبانه ،سلب دزادی ،دسای  ،رفاه و امریت،

هاه

توهین به مقدسات مردم و جلوگیری از عرضه خدمات عمومی و اولیه افاای
ایئتادگی دن ا نئبت به اشغالگرا افاای

یابتد ،میتاا مخالفتت و

مییابد (بلوم فیلد)140:2019 ،1گ

ویژگیهاي الگوي دفاع مردمپایه
دنچه در تبیین راهبرد دفاع مردمی ضروری است ،پرداختن به ارها الگوی مردمپایه است؛ بدین
لحاف اندیرمردا علوم سیاسی و اجتماعی در الگوی دفاع مردمی چ ار وی گی زیر را اساسی دانئتهاند:
رهبری

مردم

ویژگیهای
الگوی
نیروهای
مردم پایه

ایدئولوژی

سازمان

شکل .2ویژگیهای الگوی نیروهای مردمپایه (فرتوکزاده)81:1395 ،

 .1رهبري

رهن رهبری هماهرگ هررده اجتلی در بئتیب عمتومی استتگ الگتوی متدیریت دفتاع متردمپایته بتر
دموزه های دیری و مررفتی مردم د هرور قرار دارد هه رهبری عتالی هرهرتور بتا ب ترهگیتری از ایتن
دموزهها سری می هرد درام

هرور و ملت را در شرایط ضاد بحرانی ضفا هرد ،ازسوی دیگر رهبر بتا

استفاده از نفوذ خود میا مردم و با ب ره گیری از باورهای دیرتی دنتا بته ب تترین وج تی دن تا را بترای
ضوور درجب ههای جرگ و جلوگیری از تجاوز دشمن بئیب میهردگ اندیرمردا سیاسی برای رهبترا
سه نق

و هارهرد را بر میشمارند:

الیگ ایدئولوژی هه بریانگذار مکتب فکری و رح ایدئولوژی استگ
بگ ق رما یا بئیب هه پیروا را در مبارزه علیه تجاوز نظامی راهرمایی و بئیب میهردگ

1. Blomfield
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جگ سیاستمدار یا زمامدار ضکومت انقالبی
در الگوی دفاعی مردم پایه هر سته هتارهرد نقرتی هتاربردی داردگ رهبترا بئتیبگتر ،م تارت در
برانگیختن مردم به عمل سیاسی دارندگ ستالح دن تا زبتا و نطتق و بیتا استت هته بتهوستیله د اجتو
ایدئولوژیک انقالب را مطابق ف م عامه مردم بیا میهرردگ مرظور از بئیب توانایی بالفرل رهبر یا رهبرا
بئیبگر در جلب پرتیبانی بخ های گئترده ای از مردم در جریا جرب

اجتماعی یا انقالب استگ در

نقر ای سهگانه الگوی دفاعی مردمپایه ،فرمانده هل قوا و فرمانده جرگ با هدایت راهبردی جرگ را بر
ع ده داردگ در این سبک رهبری با ب رهگیتری از شتیوههتا و تتدابیر ختاص ختوی

اعجتاب و شتگفتی

سیاستمدارا دشمن را متوجه خود میسازدگ م مترین وی گیهای رهبری را در چرین الگتویی متیتتوا
در موارد زیر خالجه هرد:


تریین اهداف هال و چرمانداز دفاعی



اجل هدایت و رهبری جرگ بهعروا فرماندهی هل قوا






اجل سیاستگذاری و تریین ج تگیریهای هال در ضوزه دفاع
قدرت انئجام ملی و بئیب تودههای مردم با بئیب همگانی و سازماندهی مردم
تقویت توا دفاعی با تقویت روضیه رزمردگا و افاای

مررویت

ایجاد هماهرگی ،هم افاایی ،انئجام در نیروهای مئلح و مردمی ،سازماندهی و تقئیم هار
مراسب برای جلوگیری از موازیهاری




توسره و ترمیم اجل تصمیمسازی ،تصمیمگیری و واگذاری اختیار
توسره ترکیالت نظامی و ایجاد وضدت فرماندهی بر ترکیالت نظامی هالسیک و ترکیل نیرو
های مردمپایه




ایجاد انگیاه در نیروهای مردمی و ترویق به نبرد و دفاع از سرزمین ،عات ،شرف و غرور ملی
اشراف و نظارت عالی با فرایرد ب بود مئتمر

به این ترتیب رهبری ،الگوی مرحصر بهفردی را به میراغ میگذارد (سیدی)58:1399 ،گ
 .2مردم

م مترین مربع در هر جرب

اجتماعی ،مردم هئتردگ مدیرا عالی دفاع مردمپایه باید بتوانرد وفاداری

تودهای مردم را به خود جلب هرردگ اهرو پرس

اساسی این است هه نیروهای شرهتهررده در جرگ

و نیا دضاد جامره ضامی پرت جب ه ،چه تصویری از رهبری باید داشته باشرد تا تحت تأثیر جاذبه فراگیر
رهبری به فداهاری برای تحقق اهداف و ارزش های واال ضاضر باشردگ با برانگیختن پیروا به فتداهاری
143

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار 1400

و ترغیب دن ا به رفتارهای مخا ره دمیا ،نیازمرد قدرت نفوذی بی

از اقرتاع عقالنتی استتگ پیترو بترای

ایرکه دمادگی گذشتن از بارگترین سرمایه ،یرری فداهرد جا خود و تحمل جتدمات و مرتکالت را
پیدا هرد ،باید تأثیرگذاری های روضتی و مررتوی بئتیار بیرتتری داشتته باشتدگ ایجتاد ا میرتا قلبتی در
ش روندا نئبت به سیاست ها و اهداف جرگی و نیا برقراری جاذبه شورانگیا برای مرتارهت داو لبانته
در عرجه فداهاری در عرجه های جب ه و پرت جب ه را می توا به مدد برقراری انطبتاق رهبتر ملتت نته
فقط بهعروا واسطه ا میرا بخت

و انگیتاهدهتی ،بلکته بتهعرتوا مربتع ا میرتا و انگیتاه برقترار هترد

(چیولو)140:2019 ،1گ
 .3ایدئولوژي

نوع نگرش ،فرهرگ ،عالیق و سالیق همراه با خواستهها ،نیازها و امکانات انئا ها در تریین انگیتاه
و هدف جرگ نق

اساسی دارد؛ اما م متر از همه شاید بتوا از نوع نگرش ،ایتدئولوژی و ج تا بیرتی

یاد هردگ جرگ در نگرش رزمردگا و دضاد مردم هر

مرطوف به انگیاه و هدف است هه این هر

بر اساس اهداف هر مکتبی تریین میشودگ نبرد برای مقابله با ستم ،بیعتدالتی ،فئتاد وگگگ در ایتدئولوژی
بهمراله مترالی ترین باورهای دیری استگ بر اساس چرتین نگرشتی بترای ملتتی هته متورد ستتم و تجتاوز
قرارگرفته و ضقوقرا پایما شده ،ج ادی مقدس ،مرروی و مترتالی استت؛ از ایتنرو در متورد تجتاوز
دشمن خارجی از تربیرهایی چو ج اد مقدس ،جرگ مقدس ،دفاع مقدس وگگگ یاد متیشتود (تقتیزاده
اهبری)81 :1397 ،گ
 .4سازمان

چ ارمین رهتن از وی گتیهتای الگتوی دفتاع متردمپایته ،ستاختار و ستازما ترتکیالتی د استتگ
هما گونه هه رهبری هاریاماتیک و هدایتگر ،هه بر مبرای ایدئولوژی پویا ،ایجاد انگیتاه و بئتیب همته
مرابع هرور ،تودههای مردمی را به دفع دشمن ترویق میهرد ،ایجاد سازما استترداد رزم و پرتتیبانی از
رزم ،شرایطی را فراهم میسازد تا بتوا تمامی ظرفیتهای مردمی را بر اساس اهداف و مأموریتتهتای
ترریی شده ،راضی و عملیاتی هردگ سازما تبلور عیریت واقری سه رهن دیگر الگوی دفتاع متردمپایته
استگ ایجاد سازما و ترظیم روابط مجموعه های مختلی بتهمرظتور ایجتاد همتاهرگی و همبئتتگی بتین
اعوای الگوی مردمپایه از ارها ضروری د بهشمار میدید تا از ریق تأمین و ضفا هویت مرتترک
و انئجام و تمرها الزم سرمایه اجتماعی بر راهبردهای تریینشده برای دفاع همهجانبته ملتت از اهمیتت
وی های برخودار استگ م مترین موضوع در هار وی ههای سازما دفاع مردمپایته ،راهانتدازی و انئتجام
1. Chulov
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اقرار مختلی بهعروا سرمایه اجتلی ستازما  ،متردم هئتتردگ امکانتات و نیتروی انئتانی الزم و شترایط
روضی و مرروی مئاعد جامره و فراتر از همه ،ترکیالت و سازما قوی به نام الگوی دفاعی مردمپایه در
هرار دیگر نیروهای مئلح اقدام به بئیب توده مردم در دفع دشمن متجاوز میهردگ رح دفاع متردمپایته
تحولی شگرف در هر هرور بهوجود میدورد و پایههای ارت

نوین مردمی را پایهریای میهردگ با این

لحاف راهبرد الگتوی دفتاعی متردمپایته بتهعرتوا راهبتردی بتی بتدیل بترای دفتاع از هیتا هتر نظتام و
دستاوردهای د مطرح میشودگ اندیره دفاع مردمپایه فراهمهترد بئتتر مراستب بترای ضوتور متؤثر و
ف راگیر اقرار مختلی مردم در میدا تریین سرنوشت اداره هرور و دفاع از هیا  ،هویت و ضیثیتت ملتی
ملت استگ
یکی از نقاط بئیار درخرا ماندنی الگوی مردمپایه ،هه تا سدههای پیدرپتی پابرجتا خواهتد بتود،
دفریر

ضماسه او در دفاع استگ سازما الگوی دفاع مردمپایه ،وی گیهای مرحصر بتهفتردی دارد هته

م مترین دن ا عبارت است از:
اوال :این الگو نیروی چریکی و سبکی است هه از تحرک وهارایی زیادی برخوردار است و بتدین
دلیل میتواند در هر نقطهای بئرعت ضوور خود را اعالم ،و فرالیت خود را دغاز هردگ
ثانیا :الگوی مردمپایه است هه در تمامی گئتره جغرافیایی و بافت جمریتی هر هرتور ضوتور دارد
و ضجم بئیار عظیمی را به خود اختصاص میدهد بهگونهای هه هیچ جمریتی با د قابتل قیتاس نیئتتگ
سازما مردم پایه باتوجه به همیت و هثرت جمریتی هه از د برخوردار است ،بئتیاری از خألهتا را پتر
میهردگ خود این نیروی عظیم انگیاهای برای ایجاد رعب و وضرت در قلوب دشمرا ایجاد میهرتدگ از
دیدگاه روانی ،فراوانی جمریت نظامی ،خود بهمثابه اهرم فراری تلقی میشود و هجوم نیروهای عظیمی
چو دفاع مردمپایه در جب هها ابتکار عمل و خالقیت را از دشمن سلب میهرد و او را در موضع انفرا
قرار میدهد ؛ با مانور و ضوور در جحره موجبات ترس و وضرتت دشتمن را فتراهم متیهرتد و نظتم و
درام

او برهم میزندگ
برابراین م مترین نتیجه این بررسی گئتردگی وسرت بئیب توده ای با توجته بته ایتدئولوژی توانتا و

جامعنگر رهبری مئتحکم سازما پویتا و ریرتهدار خیتل عظتیم مرتارهتهررتده در ترتکیالت ارتت
مردمی راهبرد دفاع مردمی را به شکلی نوین و بیبدیل به نمای

میگذارد (هوچبور )92:2020 ،1گ

1. Cockburn
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فرایند الگوي دفاع مردمپایه
الف .گزینش و جذب

اساسی ترین موضوعات در فرایرد مدیریت نیروی انئانی دفاع متردمپایته ،جتذب نیتروی انئتانی بتا
انگیاه ،مرتقد به باورها و ارزشهای واالی اهداف تریینشده استگ برابر اهداف و چرمانتداز و راهبترد
تررییشده برای ارت

مردم پایه و تریین سقی و استرداد نیروی انئانی تریتینشتده نئتبت بته عملیتات

جذب و استخدام برابر فرایرد ذیل عمل میهرد:
مردمپایه در تخص

1گ شراسایی دقیق نیازهای ارت

های متفاوت متراسب با ستاختار ،ستازما و

مراغل هر ضوزه تخصصی ،نیاز واقری استخراج میشود؛
2گ تریین بردورد دقیق نیروی انئانی مورد نیاز و تریین موجودی یا نیاز مطلوب ستازما استتخراج
میگرددگ پس از استخراج نیازمردی ی برنامهریای پرجاهستاله تتا بیئتتستاله نئتبت بته ت یته
جدو تراز نیروی انئانی ساالنه اقدام میشود؛
3گ برابر تراز نیروی انئانی ساالنه با شراسایی ،نرانهگذاری ،عوویابی ،ارزیابی اولیه برای تراسب با
نیاز سازما عملیات جذب متراسب با سطوح جامره مخا ب ،وی گیهای سازمانی ،ارزشهتا و
اجو دهتریری ضاهم بر ارت

مردمی ،توا و مأموریت متی توانتد در پویتایی و هاردمتدی و

اثربخری الگوی دفاع مردمپایه بئیار مؤثر واقع شودگ
انتخاب جحیح و جذب افراد متخص

متورد نیتاز در گلوگتاه ورودی ستازما یکتی از م متترین

مئائلی است هه مبرتای ورودی دیگتر فرایردهاستت هته بتا اجترای جتحیح د  ،هایرتههتا و لطمتات و
دسیبهای جدی را بردت هاه

میدهدگ

مراضل شراسایی ،نرانهگذاری ،انتخاب ب ترین و شایئتهتترین افتراد بترای بتههتارگیری در مرتاغل
مصوب ستازمانی متورد نیتاز و مرطبتق بتا شتاخ

هتای عمتومی و تخصصتی و مالضظتات و شترایط و

اقتوائات محیطی ضاهم بر هر هرور و با گتایر

واقرتی ،شایئتتهگایرتی ،و شایئتتهستاالری جتورت

میگیردگ
مراها و عرجههای جذب در سطح گئترده در محالت و مرتا ق و پایگتاههتای شت ری ،متدارس و
دانرگاهها شامل دانت

دمتوزا و دانرتجویا  ،بازاریتا  ،اجتراف ،اقرتار و جتروف اجتمتاعی را در بتر

میگیردگ
ب .آموزش و تربیت

تریین اهداف همی و هیفی دفاع مردمپایه و ترسیم خطوط هال سازما و استرداد رزم متورد نظتر
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در هر ضوزه جغرافیایی عالوه بر تریین فرایرد جذب و تأمین ،چرخه دموزش و تربیت نیا تابع د استتگ
ایرکه سازما دفاعی متردم پایته از چته استتردادی برختوردار ،و ترهیتب ستاختار و ستازمانی د از چته
ظرفیتها و تخص

هایی ب ره مرد است ،خطوط هلی دمتوزش و تربیتت هادرهتای دفتاع متردمپایته را

ترسیم میهرد؛ هما ور هه تروع دموزشها متراسب با فراگیری ستازما  ،متفتاوت استت؛ چترا هته در
ابراد نظامی ،دفاعی ،امریتتی ،اجتمتاعی ،سیاستی ،فرهرگتی و قتدرت نترم اقتصتادی دارای هارهردهتا و
خروجی های گوناگو و متراسب با شرایط و اقتوائات ملی هر هرور استگ تروع و تکثردموزشهتا نیتا
بئیار زیاد ،و یا ممکن است هرهدام از افراد الگوی دفاع مردمپایه از چرد نوع دموزش برخوردار شوند؛
یرری «چردمرظورگی در دموزشها» بهدلیل ب رهبرداری متردد در ضوزههای مختلی یکی از وی گیهای
مرحصر به فرد در دموزش و تربیت نیروهاستگ عالوه بتر ایتن ستطوح دمتوزش در ابرتاد مختلتی بترای
هئتتب توانمرتتدی هتتای ذهرتتی ،شتتراختی ،فکتتری و مررفتتتی ،اعتقتتادی و تقویتتت باورهتتا و ارزشهتتا،
دشمنشراسی و بصیرتافاایی یک بُرد از این سطوح استگ بُرد دیگر ،دموزشهای جئمانی و فیایکتی
است هه با چرین دموزشهایی ،فرد درارتقای دمادگی جئمانی و پتذیرش شترایط و اقتوتائات ختاص
محیطی در دمادگی هامل قرار دارد و می تواند متراسب با هر نوع مأموریت ،پاسخگوی نیازهای محیطی
باشدگ برد دیگر دموزشهای تخصصی در ابراد دفاعی و امریتی ،سطوح دموزشهتای ابتتدایی و تفتاوت
دن ا در ابراد دفاعی و امریتی استگ سطوح دموزشهای ابتدایی و مقدماتی تا سطوح دموزشهای عالی و
تربیت فرمانده گروها و گردا یکی از ضرورتهاستگ از دنجاهه فراگیری همّی نیرو های مردمی بتر
خالف ارت های هالسیک متفاوت ،و جمریت د از جدها هاار و برواً جمریت میلیونی بیرتر استت،
سیاستگذاری ،رحریای و برنامه ریای دموزشی د نیا متفتاوت خواهتد بتودگ بترای هارهتای اجتلی و
هلیدی ،تداوم دموزش های تخصصتی ،متدیریتی و فرمانتدهی یکتی از الاامتات استت؛ امتا بترای تتوده
هوادارا و اعوا ،دموزشهای عمتومی و تخصصتی متورد تأهیتد جتدی در ایتن الگوستت (ستارویی،
)116:1392گ
ج .سازماندهی

گام بردی از چرخه جذب و دموزش در فرایرد الگوی دفاع متردمپایته ،ستازماندهی استتگ در ایتن
مرضله تطبیق نیازهای مطلوب سازما و استرداد رزم تریینشده با نیازهای موجود ،هه در فرایرد جذب و
دموزش بهعروا ورودی های سازما مورد نظر قرار گرفته است به شکل جحیح و اجتولی ستازماندهی
می شودگ برابر استرداد و سازما رزم ،تمام نیروهایی هه از ابتدا متراسب بتا نیتاز ستازمانی برابتر سیاستت
جذب هدفمرد و دموزش هدایت شتده در مراضتل قبلتی بته هتانو هتوادارا یتا اعوتای ستازما دفتاع
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مردمپایه پیوستهاند برای راهاندازی و به ضرهت دردورد چرخه سازما جدیتد ستازماندهی متیشتوندگ
و هدفدار یکی از مقوله ها و فرایردهای اجلی برد از مرضله جذب و دموزش استت

سازماندهی اثربخ

هه در روند راه اندازی به گردش دردمد چرخ سازما جدیتد ،ارتقتا ،پویتایی ،هاردمتدی و اثربخرتی
سازما رزم نق

هلیدی برع ده داردگ

مدیریت جحیح در سازماندهی نیروی انئانی مردمپایه می تواند در افاای
دیرده و هدفدار ضرهتهرد  ،نق
اهداف از پی

ایفا هردگ عالوه بر تأثیرگذاری مثبت هارهرا در رسید سازما به

تریینشده ،به ارتقای خودباوری ،افاای

هیفی ،خود باوری و افاای

انگیاه خدمتی ،امیتد بته

روح اعتماد به نفس و عام ملی ،توسره همی و

توا نیتروی انئتانی الگتوی دفتاع متردمپایته نیتا مرجتر متیشتود (عطاا،،

)73:1395گ
مدیریت جحیح مرابع انئانی الگوی دفاع مردمپایته از پیچیتدگی و وی گتیهتای ختاص برختوردار
استگ از دنجاهه این نیروها ،سرمایههای اجتماعی هرور بهشمار میروند ،مدیریت روابط انئانی باید بر
این فرایرد مدیریتی ضاهم باشد تا مدیریت سرمایه سازمانی هه اعوتای ختود را در ارتبا تات و ترستیم
مراغل از قبل ترریی شده ،سازماندهی هردگ در این الگو ،توسره روابط انئانی ،تأهید بر انگیاهها ،نیات،
اهداف مقدس و بلرد اعوا از اهمیت به ساایی برخوردار است؛ در نتیجه بههارگیری ،انتصاب ،راضتی
گردش ولی مراغل ،چرخ

عرضی شغل ،شراخت استردادهای پویا ،نخبهگایری ،هری استردادهای

خودجوش و هاردمد ،ارتقا و توانمردی اعوا وگگگ از خطوط اجلی مرضله ستازماندهی در الگتوی دفتاع
مردم پایه استگ اتخاذ چرین سیاستی عالوه بر ایرکه افاای

انگیاه خدمتی و پیوستگی هر چه بیرتر اعوا

و هوادارا سازما نئبت به تأمین هادرهای دیرده را تأمین میهرد از انئداد سازمانی و مئتت لکشتد
چرخه سازما مردمی جلوگیری متی هرتدگ راضتی دقیتق ،مرئتجم و یکپارچته در ستازماندهی الگتوی
مردمپایه میتواند ج تگیری سازما دفاع مردم پایه را به سمت بالرتدگی ،پویتایی و ختود اتکتایی بترای
تبدیل الگوی دفاعی مردمپایه به جایگاه برتر م یا سازد (فقی ی)118:1398 ،گ
کارکردهاي الگوي دفاع مردمپایه
مردمپایگی در دفاع

از زاویه بازنگری در الگو و نظام دفاعی هرور ،میتوا ضرورتهای نویری را مطرح هتردگ راهبترد
فراگیری ،هه بی

از هرچیا ،ب رهگیری ازتوانمردی های بتومی و درونتاا را متد نظتر داشتته باشتد و بتر

الگوی نق دفریری مردم بر محور الگوی دفاعپایگی در عرجه جیانت از هیا هرتور تأهیتد هرتدگ در
این الگو مردم دماده و م یا می شوند و در تج یا تمام افراد هرور بر اساس اجو و فرمو ختاص دفتاع
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همهجانبه تا رسید به ترکل واقری و دمادگی همهجانبه هوش

میهرردگ

برخی از م مترین هارهردهای الگوی دفاع مردمپایه (با دو وی گی ضاهمیتی و مردمی) را میتتوا
به این شرح بیا هرد:
1گ هارهرد اجتماعی شامل جذب و هدایت نیروهای اجتماعی ،افاای

تتوا داو لبتی ،دسانئتازی

مرارهت اجتماعی ،خدماترسانی و امداد در ضوادغ ،تقویت انئجام و ترلق اجتماعی ،پوشت
اوقات فراغت وگگگ؛
2گ هارهرد اقتصادی شامل محرومیت زدایی ،عرضۀ ختدمات عمتومی و همتک بته شتبکه توزیتع و
اجال ح الگوی مصرف ،ضمایت از مرابع و ثروت ملی ،ضفتا محتیط زیئتت ،همتک بته تحقتق
عدالت اجتماعی و اقتصادی ،اقدام در دبادانی و سازندگی هرور وگگگ؛
3گ هارهرد سیاسی ت مدیریتی شامل ب رهگیری از مدیریت بومی و محلی ،ترویب قانونگرایی ،همک
به مرروعیت نظام ،توسره فرهرگ هار ،تالش نخبهگرایی و نخبهپروری وگگگ؛
4گ هتتارهرد علمتتی و دموزشتتی شتتامل مقابلتته بتتا بیئتتوادی ،ارتقتتای م تتارت ضرفتتهای ،ضمایتتت از
استردادهای درخرا  ،نظریه سازی و توستره علمتی ،ضمایتت از مبتکترا  ،مخترعتا و نخبگتا
علمی وگگگ؛
5گ هارهرد فرهرگی شامل ترویب ارزشها ،فرالیتهای فرهرگی ت هرری ،ترویر افکار عمومی ،امریت
فرهرگی ،مقابله با هجمه فرهرگی بیگانه و ت دیدات نرم وگگگ؛
6گ هارهرد دفاعی ت امریتی شامل افاای

سطح دمادگی دفاعی مردم و جوانا  ،مقابله با تو هتههتای

دشمن ،تولید قدرت نرم ،دفاع از ضوزه سرزمیری ،ضفا و گئترش ارزشها و دستاوردهای دفاع
مقدس وگگگ گ
ب رهگیری از توانمردیهای الگوی دفاع مردمپایه در ابراد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصتادی ،فرهرگتی و
بوی ه امریتی میتواند نق

تریینهررده در پیربرد اهداف عالی هرور داشته باشدگ

باتوجه به محدودبود مقاله و جلوگیری از ا اله هالم تر ا در مورد یکی از هارهردهای ش گانه،
توضیح مفصلتری ارائه میشود:
م مترین هارهردهای نرم افااری دفاع مردمی در پایه قالب الگوی سازندگی ،تولید امریت نرم استگ
م مترین وی گیهای این الگو عبارت است از:
1گ افاای

هاردمدی و توا مدیریت هرور؛

2گ توزیع عادالنه امکانات و برقراری عدالت؛
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3گ هوشمردی و عقالنیت ملی؛
4گ تقویت عا فه و اضئاس ملی؛
5گ تقویت انئجام ملی؛
6گ ترمیق فرهرگی و باروری فرهرگ عمومی و مواریث فرهرگی هرور؛
7گ رفع تبری

و ظلمستیای از جامره؛

8گ هرجارپذیری اجتماعی و انتقا ارزش ای اجتماعی؛
9گ افاای

محبوبیت و جذابیت نظام؛

10گ مدیریت مرابع و ثروت ای ملی؛
11گ تقویت اخالق و ارزش ای اخالقی ،ایثار ،فداهاری ،قراعت و جرفهجویی بین مردم؛
12گ افاای

قدرت تابدوری و تحملپذیری در مقابل فرار و تحریم ای دشمن؛

13گ تقویت سرمایه اجتماعی ،مرارهت و اعتماد عمومیگ
دیگر هارهردها نیا از شاخ

های همی و هیفی بیرتری برخوردار استگ

تبیین راهبرد دفاع مردمپایه
در الگوهای مراسب برای تدوین راهبرد دفاعی مردمپایه ،چ ار الگوی هتدفمحتور ،ت دیتدمحور،
توا محور و الگوی ترهیبی وجود دارد هه با تکیه بر ایدئولوژی استقال و توانمردیهای ملی ،اتکتا بته
بئیب مردمی ت بهمثابه عمق راهبردی نظام ت و با ب رهگیری از راهبرد موفق انئجام مردمی در شکلگیری
توا دفاعی الگوی مردم پایه در جدد ارائه الگوی راهبرد دفتاع مردمتی بتا رویکترد بازدارنتدگی استت
(باقری)52:1392 ،؛ از این رو برای شراخت بیرتر چ تار الگتو ،در ذیتل بتهشترح هتر هتدام از الگوهتای
چ ارگانه اشاره میشود:
توان محو،

تهدید
محو،

الگوی
چها،جانبه
مردم پایه

ترکیبی

هدف محو،

شکل .3الگوی چها،جانبه مردمپایه ) فرتوکزاده(81:1395 ،
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الف .الگوي توانمحور

اساس هار در الگوی توا محور بر افاای
هه با افاای

توا در راستای تحقق چرمانداز ملی استت بتهگونتهای

توانمردیها بتواند چال ها ،مرکالت و موانع پی

رو را از بین ببرد و عالوه بر د نئبت

به رشد و توسره ،عملکرد مؤثر و هاردمد و تحو دفرین همک هردگ تمرها اجلی الگوی توا محور بر
گئترش توا داخلی در ج ت رقابت سالم با دیگر رقبا در سطح خارجی استگ تکیه اجتلی د تمرهتا
بر قوت و فرجت در محیط ملی و بینالمللی استگ در این الگو نیازسرجی توا محور ،اثربخری بیرتری
دارد؛ زی را به ت دید محدود نیئت و به یی وسیری از ت دیدها در شرایط مختلی پاستخ متیدهتدگ در
الگوی توا محور عوامل قدرت ملی در ضوزه دفاع و امریت و دفاع همتهجانبته در تمتامی عوامتل ارتقتا
می یابد تا هرور به ضداهثرسازی تتوا ملتی دستت یابتد و قتدرت بازدانتدگی متردمپایته افتاای

یابتد

(مازندرانی)86:1393 ،گ
ب .الگوي تهدیدمحور

مبرای نیازسرجی در الگوی ت دیدمحور ،ت دیدهای پی

روی هرورهاست؛ امتا مئتهله اجتلی ایتن

است هه با تغییر سریع و مداوم ت دیدهای جدید ،نیازهای جدید دیگری پدید خواهتد دمتدگ بتهعبتارت
دیگر سامانه نیازسرجی موجود ،تتابری از ت دیتدهای متغیتر و غیتر قابتل پتی بیرتی استت (ج تانگیری،
)16:1393گ
در این الگو ،اساس هار افاای

توا دفع ت دیدهای همهجانبته از نتوع ستخت ،نیمتهستخت و نترم

استگ تمامی تالش این الگو تقویت نقاط هلیدی و ضیاتی هرور است تا بتواند با عبور از گلوگتاههتای
ایجادشده ،توا هرور را افاای

دهد و ت دیدهای پیرامونی را دفع هرتدگ تمرهتا اجتلی ایتن الگتو بتر

ضری در محیط داخلی و ت دید در محیط خارجی است تا بتا گئتترش روزافتاو تتوا  ،ت دیتد را بته
ضداقل و برواً د را به فرجت های راهبتردی تبتدیل هرتد و امریتت و مرتافع ضیتاتی هرتور را از گانتد
دشمرا خارجی مصو داردگ
ج .الگوي هدفمحور

الگوی هدفمحور تمامی مئاعی خوی

را بههار میگیرد تا ب رهگیری از فرجتها به تحقق وضع

مطلوب و اهداف تریین شده دسترسی پیدا هردگ در این الگو ،تمامی تالشها برای تحقق اهداف هال و
اهداف عملیاتی از پی

تریینشده انجام میگیرد (درامی)97:1395 ،گ برای اجرای اهداف با تمرهتا بتر

دنا با نگاه رو به جلو ،برنامهریای رو بته جلتو نئتبت بته راضتی ،سیاستتگتذاری و اجترای اهتداف
تریین شده اقدام عملتی جتورت متی گیترد و بتا هرتتر فرایرتد و بازخوردهتا بتا ب بتود مئتتمر فرایرتد و
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بازخوردها با ب بود مئتمر فرایرد و با ضرهت رو به جلتو نئتبت بته مراضتل تتدوین و برنامتهریتایهتای
جورتگرفته نتایب مرخ

می شود و با برگرت به عقب اجالضات الزم جورت میگیترد تتا اهتداف

تریینشده به تدریب محقق گرددگ در این الگو هدف غایی تأمین امریت ملی ،مرتافع ضیتاتی و مرتافع ملتی
است (ب داروند)214:1399 ،گ
د .الگوي ترکیبی

و ی گی این الگو نئبت به سه الگوی دیگر این است هه از تمامی ماایای سه الگو برختوردار استتگ
الگوی ترهیبی توا پاسخگویی به ت دید ،افاای

توانمردیها و تحقق اهداف را بتهجتورت یکپارچته

دارد و تمامی تمرها خود را بر عبور از گلوگاههای فرجت قرار میدهد تا به شایئتگیهتای هلیتدی و
عوامل ضیاتی دست یابدگ گایره انتخابی الگوی دفاع مردمپایه ،الگوی ترهیبتی استت تتا بتوانتد بته همته
سطوح بهجورت فراگیر و همهجانبه با بههارگیری تودههای اجتماعی مردم در همه زمیرتههتای دفتاعی،
امریتی ،سیاسی اجتماعی ،اقتصادی فراوری ،زیئت محیطی وگگگ پاستخگو باشتدگ هتدف اجتلی الگتوی
ترهیبی زمیرهسازی برای ایجاد توانمدی های عملیاتی متراسب با نیازهای دیرده است تا بتواند بته تمتامی
نیازهای رفع ت دیدها در محیط پیچیده و متال م دیرده پاسخگو باشدگ
اهداف الگوي دفاعی مردمپایه
اهداف فراوانی از ترکیل الگوی دفاعی مردمپایه برای دفاع سرزمیری و دمادگیهای همهجانبه ملت
برای اتحاد بازدارندگی و تقویت توا دفاعی هرور میتوا بر شمرد هه م مترین دن ا عبارت است از:
م مترین این اهداف عبارترد از:
1گ مظ ر عام ملی برای ضل مرکالت و رسید به اهداف عالی هرور؛
2گ ترغیب و هدایت تالشهتا و همتاهرگی و ج تتستازی مجاهتدت داو لبانته متردم در تمتامی
عرجههای ضیات اجتماعی برای پیربرد اهداف واالی ملت؛
3گ ایجاد دمادگی ،رحریای و زمیره سازی بین نیروهای مردمی بترای مقابلته بتا هجتوم و تجتاوز
نظامی دشمرا با عملیات تأخیری ،دفاع مردمی از هوی و برز  ،پدافرتد غیتر عامتل و ن وتت
مقاومت مردمی؛
4گ برقراری و توسره امریت پایدار مردمی از ریق سازماندهی و بههتارگیری نیروهتای مردمتی بتا
ب رهگیری از فراوریهای نوین؛
5گ ضوور سازما یافته و ایجاد ساختار و سازما نظامیافته مردمن اد در عرجه نمای
مردمیاری و ضمایت از درما ها ،سیاستها و ارزشهای ملتگ
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راهبرد دفاع مردمی
یکی از اجلیترین دغدغههای نظام سیاستی در عرجته ترتامالت بتینالمللتی ،مئتهله محتیط امتن و
مطلوب ترین شرایط تأمین ثبات امریتی استگ امروزه با تحولی هه در مقولته قتدرت و مرتافع ملتی پدیتد
دمده است ،قدرت جرفاً به محدودۀ نظامی مرحصر نیئتگ بیتردید این تحوالت بر مف توم امریتت ملتی
نیا تأثیر شگرفی داشته است و امریت ملی نیا جرفاً به مررای داشتن دمادگی نظامی و راهبردهای جرگتی
بههار نمیرودگ
در راهبرد دفاعی نظامهای سیاسی «راهبرد بازدارندگی» ،نقطه هرونی هدف است هه در رستید بته
این هدف ،اباارها و شیوههای گوناگونی از قبیل دستیابی به تئلیحات هئتهای ،فراوری نوین و پیررفته،
توانمردی ای علمی ت فرهرگی ،قدرت برتر اقتصادی و سیاسی و متصتور استت هته در میتا ایتن عوامتل
برای هرورهای در ضا توسره و مئتقل ،انتخاب راهبرد بازدارندگی مردمی جایگاه اساسی داردگ
هر هروری در محیط امریتی خود با یی وسیری از ت دیدات داخلی و خارجی روبتهرو استت هته
درک محتیط راهبتتردی و تحتوالت د توستتط رهبتری و مئتتهوال هتر نظتتام بتا ب تترهگیتری از قتتدرت
نرمافااری هرور یرری بئیب تتوده هتا و رضتایت و اعتمتاد دنتا بته نظتام سیاستی بته هتار ویت ه امریتتی
خرثیسازی ت دیدات و چه بئا تبدیل ت دیدات به فرجت ا مرجر خواهد شد (نجفی)48:1390 ،گ
راهبرد بازدارندگی مردمی؛ نماد الگوي دفاعی مردمپایه
به نظر می رسد هه ب ترین چارچوب نظری بترای تبیتین جایگتاه الگتوی دفتاعی متردمپایته ،راهبترد
«بازدارندگی مردمی» استگ در مورد ماهیت راهبرد بازدارندگی مردم ،باید اشاره شود هه «ایتن راهبترد
در زمره م مترین راهبردهای دفاعی هرورهایی بهشمار میرود هه در مرترض خطتر ت تاجم یتا تجتاوز
دشمن بالقوه قرار دارندگ این سیاست از دو برد دفاعی و تبلیغی ترکیل شده است :در برد دفاعی ،هرور
در مررض هجوم میهوشد با افاای

مرابع داخلی قدرت و بئیب عده و (نیرو های نظتامی و مردمتی) و

عده (تئلیحات و جرگافاار) ،برتری قدرت بئتیب یافتته و در دستترس ختود را بتر تتوا نظتامی بتالقوه
دشمن نرا دهتد تتا از ایتن رهگتذر ،او را از اقتدام تجاوزهارانته یتا از تتداوم اشتغا بتاز دارد و بتا بته
رخهراند نیروی مقاومت مردمی و توا دمادهسازی نظامی از ریق بئیب دفاعی و ترکل نیروهای غیر
نظامی در اراده تجاوزگری دشمن تالا ایجاد هرد و او را از اقدام به هجوم یا تجاوز اضتمالی بتر ضتذر
دارد (محمدی) 93:1381 ،گ در برد تبلیغی ،این راهبرد زبانی یا اعالمی یا تبییری برد است هه به دشتمن
بالقوه تف یم هرد هه هایره و ب ای اقدام به جرگ ،بی

از مرافع متصورد است و او را متقاعد ستازد بتا

توجه به روبه روشد با مردمی هه از وضدت ،انئجام ،جبر ،پایتداری ،مقاومتت سرستختانه ،فتداهاری،
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جانفرانی ،ایثار و انگیاه دفاعی برخوردارند ،ضربات و لطمات سرگیری را متحمل خواهد شد و بهفرض
تئلط ظاهری بر سرزمین د هرور ،نه بر قلوب مردم مئتولی خواهد شد ،نه بر اراده دن ا و درن ایت بتا
شکئتی س مگین و با تحمل خئارت جانی و مالی و م متر از همه ،ضررهای سیاسی و ضیثیتی ،مجبتور
به بازگرت به سرزمین خود خواهد شد؛ لذا هرور در مررض هجوم تالش میهرد با بههارگیری راهبرد
بازدارندگی مردمی ،برتری قدرت عددی و ایمانی را بر قدرت تئلیحاتی و ق ردمیا به دشمن نرا دهد
و با تبیین دسیب پذیری خصم و تجایه و تحلیل هایره و ب ای گتااف ضملته و ناهتارایی د  ،عتالوه بتر
اتالف وقت و تحلیل نیروهای نظامی و نابودی وسایل جرگی ،دشمن را از تجاوز و توا مقاومتت ختود
پس از اشغا به رخ دشمن بکراند تا در دو برد دفاعی و تبلیغی بر خصم فائق دید و اقتدام تجاوزگرانته
او را خرثی سازدگ»

نتیجه گیري
الگوی دفاع مردم پایه یکی از ب ترین ،مؤثرترین و هاردمدترین الگوهتای دفتاعی در تتاریخ مراجتر
ج ا استگ این سرمایه اجتماعی بهدلیل ارزشهای مرروی در دفاع سرزمیری از ضیثیت ،هویت ملتهتا،
عات و شرافت ملی دن ا ت دیدهای زیادی را از پی

روی ملتتهتا و جامرته برتری برداشتته استتگ از

مصداقهای برجئته الگوی مردمپایه می توا از بئیب مئتورفین در جم وری اسالمی ایترا  ،ضتاباهلل
در لبرا  ،جرب

ضماس و ج اد اسالمی در فلئطین ،دفتاع و رتی در ستوریه ،ضردالرتربی در عتراق و

انصاراهلل در یمن نام بردگ شکئت بحرا های مرطقهای فراوانی مانرتد جرتگ هرتتستاله ایترا و عتراق،
جرتتگ  33روزه 22 ،روزه و  8روزه و  51روزه بتتین گتتروههتتای مقاومتتت لبرتتا و فلئتتطین بتتا رژیتتم
ج یونیئتی ،بحرا تروریئتی گروههتای تکفیتری داعت

و جب تهالرصتره در عتراق و ستوریه و ضملته

تجاوزهارانه ائتالف عربی با ضمایتهای بین المللی به فرماندهی عربئتا به یمن ،به نفع جب ه مقاومتت،
نتیجه و خروجی ب ره گیری از الگوی دفاع مردمپایته استتگ در تمتامی ایتن رویتدادها هتم ارتت هتای
هالسیک و مج ا به تج یاات نظامی پیررفته و فوق مدر همتراه بتا راهبردهتا و تاهتیتکهتای جرگتی
جدید و هم گروه های تروریئتی و تکفیری ،هه با بههارگیری راهبرد رعب و وضرت بتهعرتوا گتروه
خرن و خونریا در مقابل الگوی مقاومت و دفاع مردمپایه جیدرایی هردند ،تماماً شکئت خوردنتد و
پیروز میدا در مقابل تمامی قدرتهای جریا ها و گروه های مقاومت بودندگ همه این وقایع و تحوالت
برگرفته از الگوی دفاعی مردمپایه است هه جاز ب ترین راهضلها برای از بینبرد ت دیدهای ستخت و
نرمی است هه ی دهههای اخیر در مرطقه ژئواسترات یک غرب دسیا ضادغ ،و موفتق شتد بحترا هتای
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زیادی را مدیریت هردگ الگوی دفاع مردمپایه نقطه پایانی بر الگوهای مبارزاتی دیگر بودگ
اجو و مبانی اساسی این الگو بر اجل مردمیبتود  ،فراگیربتود  ،دفتاع همتهجانبته ،بازدارنتدگی،
هدفمرتتدی ،انقالبیگتتری ،ستتازما یتتافتگی ،انرطتتاف ،مئتتهولیتپتتذیری همگتتانی ،پیرتتتازی ،عمتتل
تکلیی گرایانه و اجل سادگی استوار استگ عوامل مؤثر در الگوی متردمپایته ضترورت دفتاع از و تن،
دفاع از باورها و اعتقادات دیری مردم و دفاع از ضاهمیت و ایئتادگی و مقاومت در مقابل اشتغالگرا و
دشمن متجاوز تکیه داردگ توانمردیهای دفاع مردمپایه ،عالوه بر بازدهی بئیار زیاد ،بئتیار هتمهایرته و
قابل جرفه نیا هئتگ هایرههای زیاد ارت های هالسیک و سازما یافتته در زمیرتۀ ضفتا ،نگ تداری و
بروزرسانی دمادگیهای رزمی بر هئی پوشیده نیئتگ ب ترهگیتری از سترمایه اجتمتاعی فتراوا  ،ارزا ،
فراگیر ،پر بازده و تأثیرگذار نیروی مردمتی بتاانگیاه از وی گتیهتای مرحصتر بته فترد د استت هته در
الگوهای دیگر ،چرین وی گی هایی نیئتگ عالوه بر این نیروی مردمی هه در قالتب ستازما رزم دفتاعی
درای

نظامی به خود می گیرد هرگام بحرا و وقوع جرگ با دشمن متجاوز بئتیار روضیتهبخت

بترای

ارت

هرورش عمل میهرد بهگونهای هه الگوی مردمپایه نق

ارت

هالسیک هر هرور اضئاس دلگرمی و پرتوانه و وابئتگی عمیتق بته د دارد و همتین عامتل در

ایجاد انگیاه و افاای

توا ایئتادگی و مقاومت ارت

مکمل دفاع سرزمیری را ایفا میهرد و

در برابر خصم م اجم خواهد شدگ

فرایرد دفاع مردمپا یه در سیر مراضل جتذب وگتایر  ،دمتوزش و تربیتت هادرهتای متورد نیتاز در
تمامی سطوح عمومی ،پایه ،تخصصی و عتالی بته همتراه ستازماندهی ،ب ئتازی سترمایه انئتانی ،ضفتا،
نگ داری و برقراری تواز بین ورود و خروج مدیریت مرابع انئتانی را در بتر متی گیتردگ هارهردهتای
دفاع مردمپایه عالوه بر ضوزه نظامی ت امریتی در دیگر ضوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهرگتی،
علمی و دموزشی ،اداری و مدیریتی وگگگ نیا هاربرد داردگ
الگوی مردم پایه به تمامی نیازهای ملت در تمامی ضوزه ها پاسخگو استگ این سرمایه عظیم مردمتی
در مقابل تمام مرکالت پی

روی هر هرور و دو لتی توا اجرای ضل دن ا را به دسانی خواهد داشتتگ

این الگو با تکیه بر استقال داخلی و ب رهگیری از سرمایه اجتماعی مردم عتالوه بتر دفتع تجتاوز دشتمن
میتواند با هارهردهای همهجانبه الگوی مردمپایه ،پاسخگوی نیازمردیهای هلیدی و اساسی باشد و بتا
تکیه بر توا بومی از دخالتهای خارجی وگگگ جلوگیری بهعمل دوردگ مختصات الگوی دفاعی مردمپایه
در رهبری هاریاماتیک و مررویتگرا ،تودههای مردم و ایدئولوژی و ج ا بیری مردم همراه بتا ستاختار و
سازما پویا ،مررطی ،چردمرظوره ،پاسخگو به تمامی نیازهای اساستی ملتت خالجته متیشتودگ الگتوی
چ ارجانبه مردمپایه در چ ار الگوی هدفمحور ،ت دیدمحور ،توا محور و ترهیبتی ترتکیل متیشتودگ
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الگوی ترهیبی ب ترین الگو از میا چ ار الگو است هه عالوه بر پاسخگویی به ت دیدها ،تالش میهرتد
هه ت دیدها را به فرجت های راهبردی تبدیل هردگ اهداف این الگو عالوه بر تقویت توا دفاعی ،ایجاد
دمادگی برای دفاع همه جانبه و بازدارندگی دشمن ،مظ ر اراده ملی برای ضل مرکالت اساسی هرتور،
تالش و هوش

همگانی ،مجاهدت داو لبانه در تمامی عرجههای ضیات اجتماعی و هویت ملت را بته

ارمغا دورد؛ هم چرین دفع تجاوز دشمن و ایئتتادگی و مقاومتت بترای درهتم شکئتتن تجتاوز نظتامی
دشمن با اجرای عملیات تأخیری ،دفاع مردمی از هوی و برز و پدافرتد غیتر عامتل و مقاومتت مردمتی
برای برقراری و توسره امریت پایتدار از اهتداف دیگتر ایتن الگتو استتگ استاس راهبترد دفتاع متردم بتر
بازدارندگی استوار استگ هرهروری در محیط پیرامو خود بتا یتی وستیری از ت دیتدهای داخلتی و
خارجی روبه رو استگ درک محیط راهبردی و تحوالت د توسط مئهوال عالیرتبه بتا ب ترهگیتری از
قدرت نرم یرری بئیب توده ها و پیوستگی بین مردم و ضاهمیت به خرثیسازی ت دیتدها و تبتدیل د بته
فرجتهای راهبردی مرجر خواهد شدگ
راهبرد بازدارندگی مردمی در زمره م مترین راهبردهای دفاعی هرورها بتهشتمار متیدیتدگ در ایتن
راهبرد با افاای

مرابع قدرت ملی و بئیب توده های مردمی در مقایئه با توا نظامی دشمن او را مجبتور

خواهد هرد تا از اقدامات تجاوزهارانه یا از تداوم اشغا مرصرف شود و دشمن را متوجه هرتد هایرته و
ب ای اقدام به جرگ ،بی

از مرافع د است و او را متقاعد میسازد هه رویارویی با مردمی هه از انئجام

ملی ،پایداری و مقاومت سرسختتانه ،جا فرانی و انگیاه قوی برخوردار هئترد ،ضتربات و خئتارات
فراوانی را متحمل خواهد شد و بتر فترض تئتلط فیایکتی بتر سترزمین د هرتور ،نته بتر قلتوب متردم
ضکمرانی خواهد هرد و نه بر اراده دن ا و درن ایت با شکئتی سخت و با تحمل خئارت جانی ،مالی ،و
سیاسی به بازگرت به سرزمین خود مجبور خواهد شد
ب رهگیری از توا دفاع مردمپایه بهدلیل عمق راهبردی د  ،هارایی و اثربخری در دفاع همهجانبه
شرایطی را بهوجود میدورد تا با عمقبخری ،تواز قوا را در مقابل دشمن متجاوز در سه سطح ت دید
سخت ،ت دید نیمه سخت و نرم به نفع هرور هدف تغییر دهد و توا بازدارندگی د را برای باز داشتن
دشمن از تجاوز اضتمالی باز دارد و شرایطی را بر دشمن اضتمالی تحمیل خواهد هرد هه در جورت
ضمله ،هایرههای مادی ،مرروی و ضیثیتی د بئیار زیاد خواهد بود و همین مرطق او را از ضمله باز
میداردگ
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ABSTRACT
After the Islamic Revolution, a new model of defense called people-based defense
was created, which left a profound effect on the contemporary history of the world
and changed all the rules and principles of territorial defense. A specific feature of
this model is a type of responding to the threats by making use of the presence and
participation of a wide range of people to defend the material and spiritual values,
national identity and social identity of a nation to increase internal strength,
readiness and comprehensive efforts for achieving strategic goals, and a mosaic type
defense. This applied research follows a descriptive-survey method along with
causal process. Purposive sampling method is employed to explore the components
and identify the factors. This research is primarily intended to design a people-based
defense model to be used in comprehensive defense against the aggressor enemy or
terrorist groups in future wars. With relation to this purpose, in-depth interviews
were conducted with senior commanders of the Basij, local and foreign experts in
the field of popular resistance, and the thematic analysis approach was employed to
analyze the data. The results revealed that the people-based defense model is one of
the best, most effective and efficient defense models in the contemporary history of
the world, and the essential principles of the people-based defense model on the
basis of environmental monitoring, observation, and scanning can increase
comprehensive power.
Keywords: People-based defense, crisis management, asymmetric warfare, future
war.
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