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چکيده:
عوامل فرهنگي و اجتماعي نقش مؤثري در شكلبنديهاي كنش رفتاري بازيگران دارند .نقش عوامل
فرهنگي از اين جهت اهميت دارد كه زيرساختهاي رفتار جمعي شهروندان در شرايط جنگ ،صلح ،رقابت
و همكاريهاي منطقهاي را منعكس ميسازد .نقشيابي جامعه ايراني در دوران دفاع مقدس ،بدون توجه به
شاخصها و نشانههاي مربوط به فرهنگ ايراني ،انديشه سياسي ايرانشهري و بنيانهاي ايدئولوژي شيعه
امكانپذير نميباشد .فرهنگ اجتماعي جامعة ايراني براساس «رويكرد مقابله با تهديدات» و «بيگانههراسي»
بخش اجتنابناپذير آن محسوب ميشود .چگونگي مقابله با تهديدات بازيگران پيراموني همواره به عنوان
بخشي از نشانههاي بنيادين فرهنگ سياسي و اجتماعي ايران بوده است .فرهنگ مقابله با تهديدات در دوران
جنگ تحميلي كاربرد خود را در روند بسيج گروههاي اجتماعي منعكس ساخت .ايران توانست از طريق
يكپارچهسازي ساختاري و بسيج اجتماعي موقعيت خود را در روند جنگ تحميلي ارتقاء دهد .پرسش
اصلي مقاله آن است كه «فرهنگ اجتماعي چه نقشي در شكلبندي رفتار عمومي جامعة ايراني در دوران
دفاعمقدس داشته است؟» فرضية مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه «فرهنگ اجتماعي ايران مبتني بر
نشانههايي از بيگانههراسي و مقابله با تهديدات بوده كه در دوران دفاعمقدس منجر به بسيج گروههاي
اجتماعي براي مقابله با تهديدات گرديده است» .متغير وابستة پژوهش را موضوع «دفاعمقدس» شامل
ميشود .مؤلفههاي مربوط به فرهنگ مقاومت ،بسيج اجتماعي و بيگانههراسي ،شاخصهاي متغير مستقل
خواهد بود .در انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده كه بر شاخصهاي ارزشي ،نگرشي،
فرهنگ اجتماعي و الگوي كنش رفتاري جامعة ايران در دوران جنگ تحميلي تأكيد داشته است .در تبيين
پژوهش از رهيافت «كنش اجتماعي فرهنگي» كاتزنشتاين در فرآيند بحرانهاي راهبردي استفاده ميشود.
واژگان اصلی :دفاعمقدس ،بسيج اجتماعي ،فرهنگ مقاومت ،بيگانههراسي ،كنش متقابل در برابر تهديدات.

 .1عضو هيات علمي و دانشيار گروه علوم سياسي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامي ،تهران ،ايران(نويسنده مسئول)
z_poustinchi@yahoo.com
* اين مقاله مستخرج از پروژه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سپهبد پاسدار حاج قاسم سليماني است و از
حمايت مادي و معنوي آن برخوردار شده است.
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انديشه سياسي ايرانشهري برر نشرانههايي از تمركزگرايري سراختاري تاكيرد دارد .انديشرههراي
افلاطوني تاثير خود را بر قالبهاي انديشه ايرانشهري جامعه و ساخت سياسي ايراني به جا گذاشرته
است .تبعيت از ساخت قدرت براي مقابله با تهديدات را ميتوان هسرته مركرزي چنرين انديشرهاي
دانست .ايدئولوژي شيعه نيز بر نشانههايي از «جهاد و شهادت» تاكيرد دارد .هرر يرز از نشرانههاي
يادشده« ،فرهنگ راهبردي» ايران را شكل داده است .ساخت قدرت سياسي ايران در سرالهاي بعرد
از پيروزي انقلاب اسلامي براساس قالبهاي مفهومي يادشده به وجود آمده است.
ايران برخلاف ساير كشورهاي خاورميانه عربي و خليجفارس داراي ساختار يكپارچه بروده و از
شكلبنديهاي لازم براي تثبيت نظام سياسي خود در دورانهراي مختلرب برخروردار بروده اسرت.
اقتصاد نفتي ايران در دهه  1531يكي از عوامل اصلي مهاجرت و حاشيهنشريني بروده اسرت .چنرين
مولفههايي ساخت اجتماعي ايران را تحتتاثير قرار داده و زمينه شركلگيري انقلراب اسرلامي را بره
وجود آورد .در سالهاي بعد از پيروزي انقلراب اسرلامي نشرانههايي از ظهرور «نيروهراي گريرز از
مركز» به وجود آمد كه در دوران دفاع مقدس نقش اين گروهها به گونه تدريجي كاهش پيدا كرد.
برخي از نظريهپردازان به اين موضوع اشاره دارند كه نخبگان سياسي ايرران برا پايران يرز دهره
جنگ به مباحثه درباره چند و چون ورود به فضاي توسعه وارد شدند .جنگ مران از ظهرور دولرت
توسررعهگرا در ايررران نشررد .ايررران در سررالهاي بعررد از جنررگ ،تمايررل بيشررتر بررراي بهرهگيررري از
سازوكارهاي مربوط به دولت توسعهگرا به نمايش گذاشرت .طبقره متوسرط ايرران دوبراره جايگراه
بيشتري پيدا كرد« .كوان هريس» در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد كره دولرت رفسرنجاني
كوشيد در اكثرر حوزههراي اقتصرادي كره پرس از انقلراب در اختيرار حاكميرت قررار گرفتره برود،
مشوقهاي بازارمحور را تزريق كند .اگرچه در اجراي اين كار ناكام باقي ماند .با اين همه جمهروري
اسلامي ايران در دهه  1531به گونه تدريجي به دولت حداقلي تبديل شد (هريس.)831 :1531 ،
دفاع مقدس مبتني بر بسياري از نشانههاي فرهنگ اجتماعي و ديني ايران بروده اسرت .فرهنرگ
ايراني با نشانههايي از مناسز و شعائر ديني پيونرد يافتره اسرت .هرگراه جامعره ايرران در وضرعيت
شادي ،غم ،ماتم و يا حادثه تراژيز قرار ميگيرد ،از قالبهاي مربوط به شعائر ديني خرود اسرتفاده
ميكند .حماسه مقاومت در دوران هشت سال جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليره ملرت ايرران از
ابعاد مختلفي قابل واكاوي و بررسي است و پرداختن به هر بعد از اين حماسره برزرت تراريخي در
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هر دوره اي مي تواند راهگشاي جامعه امروز باشد.
منطقهاي و بينالمللي رابطه متقابل وجود دارد .به هر ميرزان سراخت داخلري برا مشركلات بيشرتري
همراه باشد ،طبيعي به نظر ميرسد كه زمينه براي ظهور چالشهاي جديد امنيتي فراهم خواهد شرد.
هرگونه معادله قدرت ميتواند تاثير خود را بر شركلبنديهاي سياسرت خرارجي و امنيتري بره جرا
گذارد .ادراك و احساس كشورهاي جهان عرب آن بود كه اگر ايران بتواند ساخت داخلري خرود را
يكپارچه سازد ،بهعنوان تهديدي براي محيط منطقهاي محسوب ميشود.
 .1کليات پژوهش
در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي ،هنوز نهادهاي سياسي و قدرت شكل نگرفته برود .بسرياري
از فرايندها در واكنش نسبت به اقدامات انجام شده از سوي گروههاي مختلب سازماندهي مريشرد.
نيروهاي گريز از مركز طيب گستردهاي از نخبگاني را تشكيل ميدادند كه درصدد بودند تا سراختار
نظام انقلابي را كنترل نموده و يا بر آن تاثير به جا گذارند .نشانههايي از دوگانگي فرهنرگ سياسري و
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همواره بين شكلبنديهاي ساختار داخلي به لحاظ قدرت با فرآينردهاي مربروط بره تهديردات

الگوي كنش گروههاي درون ساختاري وجود داشت .كنترل تحولات اجتماعي و فرايندهاي انقلرابي
تحت تاثير نيروهاي رقيب سازماندهي ميشد.
 .1-1طرح مسأله
مسأله اصلي پژوهش شناخت متغيرهاي فرهنگي اجتماعي ايران در دوران دفاعمقردس اسرت .هرر
يز از اين متغيرها ريشه در ساختار عمومي كشرور داشرته كره در طري دورانهراي تراريخي گذشرته
بازتوليد شده است .برخي از نشانههاي فرهنگي و ايدئولوژيز همانند «مذهب شيعه»« ،كربلرا»« ،مقابلره
با تهديدات» و «جهاد و شهادت» نقش محوري در فرهنگ اجتماعي ايران در دوران دفاعمقدس داشرته
است .مسأله اصلي آن است كه هر يز از اين متغيرها به چه ميزان بر رونردهاي مقابلره برا تهديردات،
بسيج اجتماعي و سازوكارهاي كنش بازيگران در محيط اجتماعي ايران اثربخش بوده است.
روند تحولات انقلابي منجر به شكلگيري فضايي شد كه سياسرت و الگروي كرنش گرروههراي
رقيب به گونه تدريجي راديكاليزه ميشد .بحرانهراي اجتمراعي و امنيتري در حروزههراي مختلرب
جغرافيايي شكل ميگرفت .هريز از گروههاي سياسي تلاش داشتند ترا نقرش نرويني را در معادلره
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قدرت ايفا نمايند .گروههاي هويتي تحت تاثير فضاي بريسراختاري در حروزه سياسرت داخلري از
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انگيزه فراگيري براي نقشيابي سياسي و امنيتي برخوردار شدند .موجهاي گريرز از مركرز از سروي
گروههايي شكل ميگرفت و گسترش مييافت كه يا داراي مطالبات هويتي بوده و يا اينكه درصردد
مقابله با ساختار در حال ظهور بودند.
 .2-1اهداف پژوهش
تنظيم هر مقاله و پژوهشي معطوف به تحقق اهداف خاصي خواهد بود .هدف اصرلي مقالره آن
است كه زمينة شناخت عوامل فرهنگي اجتماعي مرؤثر جامعرة ايرران در رونرد دفاعمقردس فرراهم
گردد .اهداف فرعي پژوهش مربوط به شناسايي تأثير ارزشها ،نگرشها ،شراخصهاي فرهنگري و
اجتماعي ايران بر «اهداف دفاعمقدس» و «راهبردهاي دفاعمقردس» خواهرد برود .هرر يرز از ايرن
متغيرها نقش مؤثر و تعيينكنندهاي در شكلبندي فرآيندهاي دفاعمقدس بهجا گذاشرته و از قابليرت
لازم براي بهينهسازي «بسيج و سرمايه اجتماعي جامعة ايران» برخوردار خواهد بود.
انجام پژوهش در تبيين رابطه متقابل سياست داخلي و دفاع مقدس ميبايست منجر به شرناخت
تهديدات فراروي نظام سياسي ايرران در آينرده شرود .توضريح اينكره تهديردات ماهيرت دائمري و
تكرارشونده دارد .هرگونه تهديدي به شكل كاملا متفاوتي در آينده ظهور پيدا ميكنرد .علرت اصرلي
آغاز جنگ تحميلي را ميتوان در دو معادله سياست داخلي و انگيزههاي كرنش تهراجمي برازيگران
منطقهاي دانست .هرگاه سياست داخلي كشورها در فضاي شكاف ساختاري و جدايي نخبگان قررار
گيرد ،انگيزه بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بزرت برراي كسرب نترايج راهبرردي بيشرتر بره گونره
قابلتوجهي افزايش مييابد.
 .3-1نوع پژوهش
مقاله موجود با رويكرد توسعهاي و كاربردي تنظيم شده است .در اين مقاله بخش قابل تروجهي
از مطالعات انجام شده ماهيت توسعهاي داشته كه ميتوانرد زمينرههاي ارتقراء مطالعرات گذشرته در
مورد دفاع مقدس را فرراهم سرازد .مطالعرات از ايرن جهرت ماهيرت كراربردي دارد كره براسراس
شكلبنديهاي سراختاري و راهبرردي ايرران تنظريم گرديرده و ميتوانرد نقرش مروثري در ارتقراء
قابليتهاي سازماني و ساختاري ايران ايفا كند .كاربردي كردن پژوهش به معناي توجه بره نيازهراي
اجتماعي و ساختاري براي ارتقاء قابليتهاي راهبردي در ايران خواهد بود.
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 .2مفاهيم بنيادين کنش اجتماعي ايران در دوران دفاعمقدس
به واسطه وجود باورهاي قوي ديني و اعتقادي خلق شدند و حاكميت دين در گوشه گوشه هشرت
سال جنگ تحميلي و خلق حماسه دفراع مقردس كاملرا مشرهود اسرت .در ايرن فرآينرد ،برخري از
شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي ايران كه الهامگرفتره از حماسرة كربلرا و عاشرورا بروده ،در رونرد
مقاومت در برابر تهديدات نقشآفرين بوده و زمينة پرذيرش شرهادت توسرط گروههراي اجتمراعي
ايران در روند جنگ تحميلي را فراهم آورده است.
 .1-2ايدئولوژي دفاعمقدس
ايدئولوژي يكي از شاخصهاي اصلي فرهنگ اجتماعي در هر كشوري بوده كره ترأثير خرود را
در روند جنگ تحميلي بهجا گذاشته است .انقلاب اسلامي ايران ،ايدئولوژي شيعه را بازتوليد نمروده
و آن را در راستاي مقابله با تهديدات ساختاري ،منطقهاي و بينالمللري بره كرار گرفرت .نشرانههاي
اصلي ايدئولوژي انقلاب اسلامي در مذهب شريعي بروده كره برر نشرانههايي از شرهادت ،مقاومرت،
تحرك اجتماعي ،حضور در صحنههاي نبرد و مقابله با دشمن تأكيد داشته است.
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مفاهيمي همانند ايثار ،رشادت ،مقاومت ،از خودگذشتگي و شهادت واژه هايي هستند كره فقرط

بُعد دوم ايدئولوژي انقلاب اسلامي بر نشانههايي از تمايز قرار دارد .تمايز را ميتروان در فضراي
دوستي ،دشمني ،تهديدات و رقابتهاي ژئوپليتيكي مورد توجره قررار داد .دوگانهسرازي مفراهيمي
همانند «حق و باطل»« ،مستضعفين و مستكبرين» و «صدام حسين و كربلا» در زمرة نشانههاي تمرايز
در ادبيات سياسي و راهبردي ايران دوران دفاعمقدس بوده است .هر يرز از مفراهيم يراد شرده برر
اساس باورهاي ديني و اعتقادات بازتوليد شده در فرهنگ اجتماعي ايران به عنروان پشرتوانة تحررك
جامعه در دوران دفاعمقدس محسوب ميشود.
فرآيند نبرد در هر كشوري تحتتاثير فرهنرگ سياسري و اجتمراعي آن كشرور شركل ميگيررد.
ايران از الگوي جنگ تدافعي مبتني بر شهادت بهره گرفت .رزمندگان در طول هشرت سرال جنرگ
تحميلي با الهام گرفتن از قيام عاشورا و بر اساس مباني ديني تلاش نمودند تا مفاهيم بنيادين مربروط
به انقلاب ،جنگ و مقاومت را شكل دهنرد .در ايرن فرآينرد ،بسرياري از نوحرهها و شرعارهايي كره
رزمندگان در اين جنگ ميخواندند برگرفته از رجزهاي قهرمانان كربلا برود ،عاشرورا همرواره الهرام
بخش رزمندگان بوده است .زيارت عاشورا بخش ديگري از قالبهاي كنش اجتمراعي و راهبرردي
رزمندگان براي مقابله با تهاجم دشمن بوده است.
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رفي پور به اين موضوع اشاره دارد كه ايران دوران جنگ تحميلي توانسرت قالبهراي هنجراري
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خود را براساس آموزههاي ايدئولوژيز انقلاب اسرلامي بازتوليرد كنرد ،چنرين رويكرردي در دوران
بازسازي و رشد اقتصادي منجر به گسترش تضرادهاي اجتمراعي شرد .در نگررش رفي پرور ،دفراع
مقدس عامل ثبات سياسي و يكپارچگي ساختاري بروده ،درحاليكره رشرد شرتابان و سرازوكارهاي
مربوط به شوكدرماني اقتصادي چالشهايي را در فضاي اجتماعي و سراختاري ايرران در سرالهاي
بعد از اتمام دفاع مقدس به وجود آورده است (رفي پور.)853 :1533 ،
كتاب توسعه و تضاد فرامرز رفي پرور ،واقعيتهراي سراخت سياسري و اجتمراعي ايرران را در
دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را تبيين ميكند .رفي پور توانست نشرانههايي را مرورد مطالعره
قرار دهد كه براساس آن زمينه براي تحول ارزشري و هنجراري در سرالهاي بعرد از دفراع مقردس
شكل گرفته است .كتاب توسعه و تضاد مربوط به تحولات ارزشي و هنجراري ايرران بعرد از دفراع
مقدس است .رفي پور توانست مقايسه اجتماعي و هنجاري دوران دفاع مقدس و شرايط بعرد از آن
را تبيين كند.
 .2-2خوداتكايي و خودکفايي آرماني در دوران دفاعمقدس
فرهنگ اجتماعي تاثير خود را در برنامهريزيهاي سازماني و اقتصادي به جا ميگرذارد .اگرر در
جنگ اقتصادي روي پاي خود بايستيم و از داشته هاي دشمن بره نفر خرود اسرتفاده كنريم پيرروز
ميدان خواهيم بود .صنعتگران ،نخبگان ،توليدكنندگان و مديران ،فرماندهان جنگ اقتصرادي هسرتند
كه هم بايد توليدكننده باشند و از آنها حمايت شود و هرم اينكره برا مهندسري معكروس بتواننرد بره
پيشرفته ترين تجهيزات برسند .فرهنگ سياسي و اجتماعي ايران از قابليت لازم براي نقشيابي ايرران
در حوزه ديپلماسي ،روابط خارجي ،جنگ و صلح برخوردار است.
همان گونه كه در صناي نظامي با مهندسي معكوس توانستيم به پيشرفته ترين تجهيرزات دسرت
يابيم و در فاصله هاي دور موشز هاي نقطه زن را به هدف برزنيم .صرنعتگران و توليدكننردگان برا
شعار «ما ميتوانيم» در صناي مختلب مي توانند ما را به شركوفايي برسرانند ازا يرن رو ارزشهرا و
تجربيات دفاع مقدس بايد به نسل جوان منتقل شود تا با تاسي از ارزشهاي اين حماسره برزرت در
جنگ فرهنگي و اقتصادي نيز نقش موثري در روند دفاع مقدس ايفا نمايند.
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در مفهوم دفاع مقدس ،رهايي و آزادگي نهفته است و دفاع مقدس به ما آموخرت كره مريتروان
براي دين ،عقيده ،آزادي و وطن جران داد .پرايمردي و مقاومرت رزمنردگان اسرلام در دوران دفراع
مقدس به واسطه دين مداري و دفاع از اعتقادات ،بي نظير بود و نبايد حماسه دفاع مقدس تحريرب
شود و اين حماسه بايد با تمام زواياي آن براي نسل جديد بازگو شود .هشت سال دفراع مقردس و
آثار جاودانه آن متعلق به همه است و دفاع مقدس گنجينه اي است كه همه آحاد جامعه ايراني بايرد
از آن برخوردار باشند و ارزشهاي آن متعلق به جامعه ايران است.
بسياري از ايرانيان در دوران دفاع مقدس نقش موثر و مشاركتي داشتهاند .به طور كلري ميتروان
به اين موضوع اشاره داشت كه دفاع مقدس يز برهه از تراريخ ايرران بروده اسرت .در دوران دفراع
مقدس ،رزمندگان براي مناف جناح خاصي به ميدان نرفتند بلكه براي اعتقادشران و حفرو وطرن از
تعرض به ميدان رفتند و در حال حاضرر نيرز راه حرل بازگشرت بره همبسرتگي ملري در گسرترش
مفهومي به نام «دگرخواهي» نهفته است و براي اين همبستگي بايد بياموزيم كه در جامعه مردرن بره
شهروندان و همه هموطنان خود به چشم ديگري نگاه نكنيم.
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 .3-2دفاع همهجانبة جامعة ايراني در جنگ تحميلي

 .4-2راهبرد مقاومت در کنش ژئوپليتيكي
يكي ديگر از مفاهيم و نشانههاي كرنش اجتمراعي ايرران در دوران دفراع مقردس بهرهگيرري از
سازوكارهاي مقاومت در فضاي راهبردي بوده است .مقاومت به مفهوم بهرهگيرري از سرازوكارهاي
قدرت اجتماعي در برابرر قابليتهراي سراختاري و ابرزاري عرراق محسروب ميشرود .نشرانههاي
اجتماعي ساخت دفاعي ايران در دوران دفاع مقدس براسراس چنرد متغيرر بنيرادين شركل گرفرت.
اولين متغير را ميتوان مربوط به «راهبرد دفاعي» دانست .متغير دوم معطروف بره نشرانههاي «كرنش
ژئوپليتيكي» بوده است .متغير سوم تاثيرگذار بر روند دفاع مقدس را ميتروان براسراس جهرتگيري
ساختاري «نهادهاي نظامي» مورد توجه قرار داد .هر يز از مفاهيم ياد شده تراثير خرود را در رونرد
دفاع مقدس به جا گذاشت.
مقاومت در فضاي اجتماعي ايران محور اصلي راهبرد دفاعي كشرور را شركل داد .ايرن راهبررد
توانست در سطحي وسي و فراگير يز راهبرد دفاع همه جانبه بوده و ميتوانرد در سرطح ديگرر در
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راهبردهاي نظامي تلخيص گردد و يز جنگ را هدايت و راهبري نمايد .هرگونه مقاومت براسراس
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نشانههايي از كنش سياسي و تاكتيكي انعكاس يافته اسرت .كرنش تراكتيكي جامعره ايرران در دوران
دفاع مقدس مبتني بر بسريج نيروهراي اجتمراعي جهرت مقابلره برا تهديرداتي برود كره برا مفراهيم
ايدئولوژيز و اجتماعي پيوند يافت.
بسياري از نشانههاي مفهومي راهبرد مقاومت را ميتوان در انديشه «سون تزو» و در كتاب «هنرر
جنگ» مشاهده نمود .ليدل هارت و ادوارد لوتواك و ديگران كه از راهبررد سرخن ميگوينرد ،خرود
صبغه نظامي دارند .با وجود اين بايد بتوان اين حوزه را از حوزه «راهبررد دفراعي» متمرايز سراخت.
شاخصهاي تمايز ميان اين دو حوزه بيش از هر چيز ديگرري در ابرزار ،اهرداف و روشهرا ،قابرل
تحليل و تبيين است .راهبرد مقاومت تاثير خود را بر اهداف دفاعي ايران براي حداكثرسرازي منراف
حياتي و حفاظت از حوزه سرزميني و ساختاري به جا گذاشت.
راهبرد مقاومت در دوران دفاع مقدس براساس نشانههايي از «دفاع منطقهاي» شركل گرفتره كره
مبتني بر چهار محور بنيرادين« ،دفراع» و «بازدارنردگي راهبرردي»« ،حضرور پيشرتازانه»« ،پاسرخ بره
بحرانها» و «بازسازي و اعاده عناصر قدرت» بوده است .محور اصلي راهبرد دفاعي ايرران در دوران
جنگ تحميلي را حفو ارزشهاي حياتي و مناف ملي شكل داده اسرت .در ايرن فرآينرد ،مفراهيمي
همانند «تدبير» و «مصلحت» در زمره شاخصهاي اصلي تاثيرگرذار برر راهبررد دفراعي و مقاومرت
ايران محسوب شده كه تحتتاثير مولفههاي ژئوپليتيكي و موازنه قدرت قرار گرفت.
 .5-2هويت انقلابي و استقلال ملي
يكي ديگر از مفاهيم بنيادين تاثيرگذار بر دفاع مقردس را ميتروان توجره بره مفراهيمي هماننرد
هويت انقلاب ،استقلال ملي و مقابله با تهديدات دانست .در اين ارتبراط ،شراهد نفري سرلطهگري و
سلطهپذيري در سياست خارجي و انگاره اجتماعي جامعره ايرران برودهايم .جامعره ايرانري در برابرر
حمله نظامي عراق مقاومت كرد .مقاومت جامعره ايرانري براسراس شراخصهاي هويرت انقلرابي و
استقلال ملي شكل گرفت .هويت انقلابي مبتني بر مقاومت در برابر كنش تهاجمي عراق بوده اسرت.
هر انقلاب سياسي به گونره اجتنابناپرذير از قابليرت لرازم برراي توليرد هويرت برخروردار بروده و
هويتها عامل انسجام و تداوم انقلابها خواهند بود.
هويت انقلابي داراي رويكرد و جهتگيري فرامحيطي است .انقلاب و هويرت انقلرابي گررايش بره

118

گسترش در محيط پيراموني دارد .هويت انقلابي ايران ميتوانست تاثير خود را در جنبشهاي اجتمراعي
نيروهاي گريز از مركز را اجتنابناپذير ميساخت .هويت انقلابي به گونه اجتنابناپذير تاثير خرود را در
چگونگي بسيج گروههاي اجتماعي ايران و نقشيابي بازيگران در محيط منطقهاي به جا گذاشت.
ساخت سياسي و اجتماعي ايران در دوران دفاع مقردس ترابعي از «هويرت انقلراب اسرلامي» و
«هويت مقاومت» بوده است .هر يز از نشانههاي يادشده تاثير خود را در الگروي كرنش گروههراي
اجتمراعي ،نهادهراي سياسري و كرارگزاران حكرومتي برره جرا ميگرذارد .هويرت انقلرابي براسرراس
رهيافتهاي تحول شكلبنديهاي انقلاب ،با نشانههايي از رقابرت پيييرده و درهمتنيرده گروههراي
سياسي و انقلابي پيوند خورده بود .هويرت انقلرابي ميتوانسرت زيرسراختهاي لرازم برراي كرنش
سياسي گروههاي رقيب را به وجود آورد.
 .3روانشناسي اجتماعي دفاع مقدس
يكي از شاخصهاي تاثيرگذار در فرآيندهاي تحرول اجتمراعي و سياسري كشرورها را موضروع
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دهه  1311به جا گذارد .جنگ تحميلي را ميتروان در زمرره سرازوكارهايي دانسرت كره زمينره كنتررل

مربوط به روانشناسي اجتماعي تشكيل ميدهد .روانشناسي اجتماعي ايران در دوران جنگ تحميلري
تابعي از شاخصهاي ارزشي ،انگيزشي ،احساسات و قالبهاي ادراكي شهروندان است .هر يرز از
مولفههاي ياد شده تحتتاثير فرآيند دفاع مقدس بازتوليد شده و شكل جديدي از كرنش رفتراري را
به وجود ميآورد .روانشناسي اجتماعي ايران براساس مولفههاي كنش گروههاي اجتماعي مرتبط برا
جنگ تحميلي تعريب ميشود.
يكي از شراخصهاي بنيرادين دفاعمقردس را ميتروان در شركلگيري عوامرل و شراخصهاي
ارزشي دانست كه زمينة لازم براي بازتوليد مشاركت اجتماعي را فراهم ميكنرد .معيارهراي ارزشري
در هر كشوري بر اساس قالبهاي فرهنگي ،هنجاري و ساختاري متفاوت خواهرد برود .برر اسراس
نظر «شوارتز» ،ارزشها ،اهداف فراموقعيتي هستند كه بهعنوان اصول راهنما در خدمت زندگي فررد
يا گروهي قرار داشته و اهميت متفاوتي دارند ).(Schwarts, 1994: 81
با توجه به اينكه ارزشها بهعنوان اهداف بنيادين شروارتز در ايجراد معيارهراي ارزشري در نظرر
گرفته ميشوند ،بنابراين ابعاد ارزشي و ارزشهاي تشكيلدهندة آنهرا برر اسراس سره ملراك از هرم
تشخيص داده ميشوند .ابعاد ارزشي مورد نظر شوارتز از اين جهت اهميت دارد كه زيرسراختهاي
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لازم براي كنش ارتباطي جامعه و دفاعمقردس را فرراهم ميسرازد .همرواره برين ارزشهراي ههنري
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شهروندان و قالبهاي كنش انگيزشي آنان در حوزههاي مختلب از جمله الگوي رفترار ايرانيران در
روند دفاعمقدس تأثيرگذار بوده است (فاطمي و اسلامي فارساني.)183 :1533 ،
 .1-3تحرک اجتماعي در دفاع مقدس
انقلابهاي سياسي عموما تاثير خود را در فضاي تحرك اجتماعي به جا ميگذارند .هرر انقلراب
به گونه اجتنابناپذير با مفاهيمي همانند مشراركت ترودهاي پيونرد داشرته اسرت .حكومرت جديرد
پساانقلابي به اتكاي اين موج بسيج اجتمراعي كره يكري از بزرگتررين اعتراضرات ترودهاي در سردة
بيست بود ،به قدرت رسيد و با مطالبات از پايين به بالايي نيرومندتر و گستردهتر از سرالهاي اوليرة
دولتسازي پهلوي مواجه شد .علاوه بر اين ،طولي نكشيد كه جمهوري اسلامي ايران متحمل خطرر
انزواي ژئوپليتيز توسط قدرتهاي بزرت ،محدوديت مناب درآمدي و جنگري شرد كره بقرايش را
نشانه رفته بود (هريس.)531 :1531 ،
اين حوادث همزمان نخبگان حكومت را واداشت تا به درون بنگرنرد و مرردم را برراي دفراع از
كشور ،نهادسازي و تأمين امنيت برانگيزاند .ميليونها تن بره خواسرت حكومرت لبيرز گفتنرد و در
زمان جنگ به طرق مختلب وارد ميدان شدند چه در قالب نهادهاي نظامي و چره نهادهراي انقلرابي
كه به كل كشور اشاعه يافته بود .ميليونها تن ديگر نيز به مقتضاي جنگ و فراخوان حكومرت برراي
مقابله با توطئههاي ضد انقلاب كه ميتوانست بنيانافكن باشد ،آماده بودند به اين صب بپيوندند.
بقاي حكومت جديد صرفاً به ايدئولوژي برانگيختگي تودههرا ،نيرروي قهريره و كاريزمرا بسرته
نبود .قاعدتاً پاي خدمات اجتماعي نيز در ميان بود .بستة جنگ ر رفراه نهادهراي اجتمراعي آميرزهاي
بود از فشار اجتماعي ،وعدههاي حكومت و رقابت نخبگران جديرد برا يكرديگر .ايرن دولرت رفراه
ايثارگران معمولاً براي ناظران غربي ناآشنا است .برخي از بخشهاي آن مثل بنيادها در كنرار كراركرد
رفاهي ،فعاليت اقتصادي هم دارند اما غالباً از اين نكته غفلت ميشود كه اين نهادهرا بخرش بزرگري
از مردم را كه مطرود نظام رفاه صنبگراي پهلوي بودند زير پوشش خود گرفتند.
نشانههاي ايدئولوژي سياسي را ميتوان در بسيج عمرومي شرهروندان در فضراي دفراع مقردس
مشاهده نمود .بسياري از نظريهپردازان به اين موضوع اشاره دارند كه جنرگ رشرتة پيونرد جديردي
ميان حكومت و جامعه ساخت و بسيج مردمي را نهادينه كرد .علاوه براين ،بسرتري هرم شرد برراي
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انشعاب جناحي و سپس تشرديد رقابرت نخبگران در دهرة  .1531طبرق روال معمرول انقلابهرا و
مردان فقيري پيش از انقلاب ناديده گرفته ميشدند ،فرصت جديدي يافتند و غالبراً تصرميم گرفتنرد
شرايط زيستي خود را بهتر از والدينشان كنند.
 .2-3بسيج اجتماعي و خدمات عمومي در دوران دفاع مقدس
كوان هريس در مطالعات خود به ايرن موضروع اشراره دارد كره نظرام سياسري ايرران بره گونره
حرفهاي توانست فضاي مشاركت سياسي را در تمامي حوزهها حفو نمايد .مشاركت شرهروندان در
روند دفاع مقدس ميتوانست براساس آموزههاي ايدئولوژيز ،انگيزههاي درونري و تحررك فراگيرر
شهروندان در مقابله با تهديدات دشمن حاصل شود .اعطاي امتيرازات را ميتروان يكري از عرواملي
دانست كه انگيزه شهروندي براي تحررك در فضراي اجتمراعي و مشراركت در جنرگ تحميلري را
فراهم آورد (هريس.)535 :1531 ،
اينگونه از شهروندان توانستند بين آموزههاي ايدئولوژيز و انگيزههاي دروني خرود برا الگروي
كنش مشاركتي نظام سياسي در روند دفاع مقردس همبسرتگي ايجراد كننرد .بسرياري از گروههراي
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جنگها ،از سال  1533به بعد ،تحرك صعودي در ساختار اجتماعي ايرران شردت گرفرت .زنران و

اجتماعي بهويژه جوانان احساس ميكردند كه آنان پس از مشاركت با نهادهاي جديد قرادر خواهنرد
بود تا خود را با ضرورتهاي اجتماعي دوران جنگ تحميلي تطبيق دهنرد .تطبيقپرذيري جوانران و
گروههاي اجتماعي ،زمينه اعطاي برخي از خردمات عمرومي را برراي آنران فرراهم ميكررد .صررفا
براساس چنين فرآيندي بود كه شرايط براي گسترش بسيج اجتماعي ،بهرهگيري از خدمات عمرومي
و بهينهسازي سازمان رزم در روند دفاع مقدس شكل گرفت.
 .3-3مشارکت اجتماعي شهروندان در دفاع مقدس
مفاهيم ارزشي مشاركت شهروندان در دفاع مقدس براساس قالبهاي فرهنگ سياسري ايرران در
سالهاي بعد از انقلاب اسلامي معنا پيدا ميكند .هرر دوران تراريخي داراي شراخصها و الگوهراي
خاصي از الگوي مشاركت شهروندي در فضاي موضوعات راهبردي خواهرد برود .ابعراد انگيزشري
ارزشها عبارتند از «خيرخواهي»« ،سنت»« ،همنوايي»« ،امنيت»« ،قدرت»« ،موفقيت»« ،برانگيختگري»،
«لذتطلبي»« ،خوداتكايي» و «جهانگرايي» كه با توجه به تحقيقرات انجرام شردة شروارتز ،در تمرام
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فرهنگها وجود داشته و نسبتاً داراي معاني يكساني است .تقسيمبندي ارزشهرا برر اسراس منراف ،
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اهداف و قالبهاي ارزشي انجام ميگيرد.
هر يز از سه مولفة ياد شده داراي شاخصهاي خاص خرود در تبيرين ارزشهرايي اسرت كره
زمينه براي مشاركت گروههاي اجتماعي در دوران دفاعمقدس را فراهم آورده اسرت .نخسرت آنكره
ارزشها ممكن است در خدمت «مناف فردي و جمعي» باشرند .دوم آنكره ارزشهرا ممكرن اسرت
«ارزشهاي ابزاري و غايي» باشند .سوم آنكه لازم اسرت ترا  11بُعرد «ارزشهراي انگيزشري» مرورد
توجه قرار گيرد كه برخاسته از سه نياز اساسي بشر يعني نيازهراي زيستشرناختي ،نيراز بره تعامرل
اجتماعي و نيازهاي اساسي و رفاهي هستند ()Schwarts & Stagie, 2000:64
اينگلهارت مفهوم كميابي در مشراركت اجتمراعي شرهروندان در حوزههراي سياسري ،امنيتري و
راهبردي را مورد بررسي قرار داده است .اينگلهارت به ايرن موضروع اشراره دارد كره در هرر دوران
تاريخي ،گروههاي اجتماعي انگيزه تغييريابندهاي برراي مشراركت در حروزه رفتراري خاصري پيردا
ميكنند .مشاركت گروههاي اجتماعي ايران در روند دفاعمقدس ماهيت انگيزشي داشته است .كرنش
انگيزشي شهروندان از اين جهت اهميت دارد كه ميتواند زيرساختهاي لازم براي مشراركت آنران
در برخي از نقاط عطب تاريخي را فراهم آورد.
 .4-3کنش انگيزشي و هنجاري در دوران دفاع مقدس
كنش انگيزشي در هر جامعهاي تحت تأثير قالبهراي فرهنگري ،اجتمراعي و سراختاري انجرام
ميگيرد .جوامعي همانند ايران عموماً كرنش سراختاري و راهبرردي خرود را برر اسراس قالبهراي
ارزشي و معنايي تعريب ميكنند .ناسيوناليسم در كشورهاي صنعتي غررب از اعتبرار بيشرتري برراي
بسيج گروههاي اجتماعي برخوردار بوده است« .رونالد اينگلهارت» به منظرور تعيرين ايرن تغييررات
ارزشي و فرهنگي ،دو فرضية پيشبينيكنندة اين دگرگونيهاي ارزشي را مطرح ميكند.
اينگلهارت «فرضية كميابي» و «فرضية اجتماعي شدن» را در ارتباط برا چررخش فرهنگري بيران
ميكند .گام نخستين مشاركت گروههاي اجتماعي در دوران دفاعمقدس برر اسراس فرضرية كميرابي
تنظيم شده درحاليكه چنين فرآيندي به گونة تدريجي منجر به اجتماعي شدن مشاركت شرهروندان
در روند دفاعمقدس گرديده اسرت .فرضرية كميرابي كره در آن اولويتهراي فررد ،بازتراب محريط
اجتماعي و اقتصادياش است؛ به گونهاي كه شخص بيشترين ارزشهاي ههني را بره آن چيزهرايي
ميدهد كه عرضة آن نسبتاً كم است.
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نقشيابي گروههاي اجتماعي در هر موضوع اقتصادي و راهبردي براساس قالبهراي انگيزشري
سياسي براي تحقق اهداف تاكتيكي خاص رابطه برقرار ميكنند .فرضية اجتمراعي شردن كره در آن،
ارزشهاي اصلي شخصي تا حد زيادي ،بازتاب سالهاي قبل از بلوغ وي است .ايرن دو فرضريه برا
هم بر اين امر دلالت دارند كه در نتيجة رونق اقتصرادي بعرد از جنرگ جهراني دوم ،نسرل جروانتر
اهميت كمتري به امنيت اقتصادي و جاني ميدهد و اولويت بيشرتري بره نيازهراي غيرمرادي ماننرد
كيفيت زندگي و درك عمومي ميدهد (اينگلهارت.)5 :1518 ،
 .4تاثير ساخت سياسي انقلابي در دفاع مقدس
يكي ديگر از نشانههاي اصلي ساخت دولت در ايران را بايرد براسراس نشرانههايي از مردمگرايري
تبيين نمود .منوچهر دراج در مطالعات خود به ايرن موضروع اشراره دارد كره« :مردمگرايري پوپوليسرتي
جزء ديگري از ايدئولوژي انقلابي ايران محسروب ميشرود كره در دوران انقلراب و پرس از آن نقرش
مؤثري در بسيج گروههاي اجتمراعي داشرته اسرت .رويكردهراي مردمگرايانره در جنربش اجتمراعي و
ساخت دولت ايران در بسياري از موارد در مقابله با نظام سرمايهداري و امپرياليسم تبيرين شرده اسرت.
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نوظهور حاصل ميشود .اينگلهارت بين انگيزشهاي اجتماعي ،مشراركت و اهرداف عمرومي نظرام

طبعاً نظام سرمايهداري داراي عناصر داخلي مربوط به خود بوده كه در قالب دوگانهسرازي مسرتكبران و
مستضعفان ،فقرا و اغنياء ،محرومين و مرفهين بيدرد تعريب شده است» ).(Dorraj, 1990: 14
ساختار اجتماعي رابطه درهم تنيدهاي با ساخت دولت دارد .تحرول دولرت در ايرران ترابعي از
فرآيندهاي تغيير الگويي و هنجراري مربروط بره سراختار اجتمراعي اسرت .نظريرهپردازاني هماننرد
«نوربرت الياس» به اين موضوع اشاره دارد كه حتي دولت فئرودالي برا سراختار اجتمراعي و الگروي
توليد اقتصادي آن پيوند داشته است .تحول در شكلبندي و ابزار توليد اقتصرادي ،زمينره دگرگروني
در ساختار اجتماعي را بهوجود ميآورد .ساختار اجتماعي عامرل پيونرد حروزه همبسرتگي سراخت
دولت ،ديپلماسي و ارتش با حوزه اجتماعي است (بدي و بيرنبوم.)151 :1513 ،
در نگرش «وبر» و «لفتويچ» دولت مدرن اساساً ماهيت غربي دارد .ويژگي دولت بهلحاظ اقتدار در
سنخشناسي دولت وبري مورد بررسي قرار گرفته است .دولت مدرن از اين جهت ماهيت عقلراني دارد
كه از اقتدار سنتي و «اقتدار پاتريمونيال» فاصله ميگيرد .در دولت وبري ،حاكميت پاتريمونيال نميتواند
مبناي اصلي دولت در قالب تمايز ساختاري و عامل كنترلي براي تقسيم كار اجتماعي و اقتصادي باشرد.
به همين دليل است كه دولت را از ساخت پاتريمونيالي جدا ميسازد (لفت ويچ.)181 :1513 ،
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دفاع مقدس زمينههاي لازم براي شكلگيري دولت فراگير را بره وجرود آورد .دولرت فراگيرر از
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ويژگيهاي ساختاري ،فرهنگي و اجتماعي بسيجگرا برخروردار اسرت .سراخت دولرت در انديشره
هابزي ماهيت فراگير دارد« .ژان بُدن» نيز موضوع حاكميرت را مطلرق و فراگيرر ميدانرد .برخري از
نظريهپردازاني همانند «رابرت لوي» به اين موضوع اشاره دارد كه عناصر اصلي دولت كره مبتنري برر
اقتدار فراگير است ،حتي در جوام ابتدايي نيز وجود داشرته اسرت .در ايرن ارتبراط ،نظريرهپردازان
ديگري همانند «ساموئل آيزنشتاد» نشانههايي از تكاملگرايي را در ارتباط با دولت تبيين ميكنرد .در
عصر جديد ،زمينه براي شكلگيري «دولت رفاه» بهوجود آمده است (بدي و بيرن بوم.)35 :1513 ،
 .1-4نخبگان سياسي و دفاع مقدس
نخبگان سياسي در هر كشروري نقرش تعيينكننردهاي در تحرول سراخت دولرت دارد .اگرچره
نظريهپردازان جامعهشناسي سياسي ،براي سراخت دولرت و «پرارادايم قردرت» اصرالت بيشرتري از
نخبگان قائل هستند .واقعيت آن است كه رابطه متقابل بين ساخت دولت ،نخبگان و پارادايم قردرت
در روند تحول سياسي و اجتماعي بهعنوان نيروي تأثيرگرذار محسروب ميشرود .تركيرب نخبگران
سياسي در زمره عواملي است كه رابطه قدرت ،حكومت و تحول سياسي را امكانپذير ميسازد.
خصلت نخبگان سياسي در ايران براساس «شبكه ارتباطي نخبگران» مرورد بررسري قررار گرفتره
است .ويژگي اصلي نخبگان سياسي ايران را ميتوان گرايش بنيرادين بره پرارادايم قردرت دانسرت.
تغيير در انگاره نخبگان با پارادايم قدرت ارتباط مستقيم دارد .در اين ارتبراط ميتروان نشرانههايي از
«مقاومت خاموش»« ،فقدان اعتقاد» و نشانههايي از «بدگماني» را برهعنوان محورهراي اصرلي كرنش
نخبگان در ايران دانست .رويكردي كه در بررسيهاي افرادي همانند لئونارد بايندر مورد تأكيد قررار
گرفته است (زونيس.)81 :1513 ،
كارگزاران سياسي و فضاي ساختاري ايران در سرال  1533براسراس نشرانههايي از مقاومرت در
برابر جنگ تحميلي قرار داشت .در اين دوران ،بنيصدر به عنوان اولين رئيسجمهور اسرلامي ايرران
از سوي امام خميني(رحمهالله عليره) به عنوان جانشين فرمانده كل قوا نيز منصروب شرده برود .بنيصردر
داراي رويكرد بوروكراتيرز برراي مقابلره برا تهديردات نظرامي ،ديپلماتيرز و امنيتري برود .چنرين
رويكردي با واقعيتهاي دوران دفاع مقدس كه زيرساختهاي جامعره انقلرابي را شركل داده برود،
هماهنگي نداشت .به همين دليل است كه زمينه براي جابهجايي قدرت به وجود ميآيد.
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 .2-4تدبير و عملگرايي مديريت دفاع مقدس
راهبردي كشور پيوند برقرار نمايند .مقابله برا تهديردات نيازمنرد بهرهگيرري از ادبيرات سراختاري و
انديشههاي راهبردي سازمانيافته خواهد بود .برخري از كرارگزاران اجرايري ايرران داراي قالبهراي
انديشهاي متفاوتي با فضاي عمومي جنگ بودهاند .به همين دليل است كه آنان نتوانستند خرود را برا
ضرورتهاي ساختاري جنگ هماهنگ نمايند« .كنفوسيوس» بره ايرن موضروع اشراره دارد كره «در
زندگي اجتماعي ،حيله و مكر وجود دارد .جنگها از اين نشانهها برميخيزند .درك بنيرادين نسربت
به واقعيت سياست منجر به ظهور رهبران عملگرا خواهد شد».
به هر ميزان كه رهبران از فضاي عملگرايي فاصله بگيرند ،طبعا موقعيت خرود را در سراختار از
دست ميدهند .ابوالحسن بنيصدر اولين رئيسجمهور اسلامي ايران كه با راي عدم كفايرت مجلرس
روبهرو شد ،در پاريس كتابي را با عنوان «خيانت به اميد» منتشر نمرود .بنيصردر در صردد برود ترا
توضيح دهد كه ميتوانست به عنوان «اميد بوروكراتيز انقلابي» ساختار سياسي ايرران ايفراي نقرش
كند .در حالي كه گروههاي رقيب با سياستهاي وي هماهنگي نداشته و در نتيجره زمينره گسرترش
بحرانهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و امنيتي عليه وي را به وجود آوردند .هرگاه بحرران سياسري
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جابهجايي قدرت را ميتوان انعكاس نياز ساختاري به كارگزاراني دانست كره برا ضررورتهاي

گسترش يابد ،طبيعي است كره كرارگزاران ميبايسرت از قابليرت لرازم برراي مرديريت بحرانهراي
سياسي ،انتظامي و امنيتي برخوردار باشند.
 .5طبقات اجتماعي و دفاع مقدس
طبقات اقتصادي بهعنوان نيروهايي محسوب مي شوند كه در حروزه سياسرت ،امنيرت و كرنش
اجتماعي در دوران دفاع مقدس نقش آفرين بودهاند .هر طبقه اقتصادي برر اسراس ميرزان درآمرد و
توليد سرانه از لايه هاي ديگر تفكيز ميشود .نظرية ديگرري دربرارة فرآينردهاي تحرول دولرت در
ايران وجود دارد كه معطوف به رقابت سياسي برين جناحهراي رقيرب و ضررورت نيرل بره تعرادل
ميباشد .چنين رهيافتي بر تداوم رقابت بين جناحهاي رقيب تأكيد داشته و از سروي ديگرر بره ايرن
جم بندي ميرسد كه مصالحه و پذيرش تحول بخشي از ضرورت تداوم ساختار سياسي در ايرران
محسوب ميشود .جهانگير آموزگار هرگونه تحول گفتماني در ايران را براسراس شركل خاصري از
نظام اقتصادي و توزي قدرت بين بازيگران تبيين ميكند ).(Amuzegar, 1992: 415
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طبقة متوسط اجتماعي در روند دفاع مقدس نقش مشاركتي ايفرا نمروده اسرت .بره طرور كلري،
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

انگيزه طبقه متوسط براي مشاركت سياسي و ساختاري بيش از سراير طبقرات اجتمراعي بروده و بره
همين دليل آنان از جايگاه موثري براي بسيج نيروهاي اجتماعي برخوردار بودنرد .طبقرة متوسرط در
دورانهاي مختلب تاريخي نقش محوري براي بازتوليد گفتمان سياسي جديد را ايفرا نمروده اسرت.
علت آن را بايد در نقش مركزي طبقة متوسط برراي ارتبراط برا نظرام اجتمراعي ،سراخت دولرت و
الگوهاي كنش طبقات مرتبط با نظام سياسي دانست .طبيعي است كه طبقرة متوسرط در دورانهراي
مختلب تاريخي از انگيزة لازم براي ايفاي نقش سياسري و كرنش اجتمراعي مرؤثر برخروردار اسرت
(موثقي.)135 :1513 ،
 .1-5نقشيابي طبقه متوسط در دفاع مقدس
انقلاب اسلامي ايران مانند بسياري از تحولات انقلابي كشورهاي مختلرب از قابليرت لرازم برراي
ائتلاف و همبستگي گروهها و لايرههاي اقتصرادي و اجتمراعي برا عقايرد و رويكردهراي نراهمگون
برخوردار بوده است .اگرچه برخي از انقلابها داراي رويكررد و ايردئولوژي مرذهبي بودهانرد ،امرا
شكلگيري حكومت روحانيت در ايران ماهيت منحصر بهفرد داشته است .حكومت ديني پديردهاي
جديد در فرآيند تحول انقلابي و شكلگيري ساخت دولت در كشورهاي در حرال گرذار محسروب
ميشود (كدي.)13 :1515 ،
طبقه متوسط در روند تحول انقلابي ايران نقش مرؤثر و تعيينكننردهاي داشرته اسرت .برخري از
پژوهشگران انقلاب ايران اصالت بيشتري براي طبقه متوسط قائل هستند .در حالي كه برخري ديگرر
نيروهاي حاشيهاي و گروههاي فرودست را محور اصلي كنش سياسري در ايرران ميداننرد .بره هرر
ترتيب ،انقلاب اسلامي ايران برخلاف انقلاب چين در زمره «انقلابهاي شهري» محسروب ميشرود.
در انقلابهاي شهري طبقه متوسط نقش محوري و تعيينكننردهاي دارد .در بسرياري از فرآينردهاي
تحول دولت در ايران بعد از انقلاب اسلامي ،نقش طبقه متوسط در توليد گفتمانهراي جديرد بسريار
تعيينكننده بوده است.
 .2-5نهادهاي اجتماعي و دفاع مقدس
در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي و در شرايطي كه جنگ تحميلي آغاز گرديد ،هنوز نهادهراي
سياسي و ساختهاي قدرت نهادينه شده شكل نگرفته بود .گروههاي سياسي رقيب هر يرز تلراش
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داشتند تا موقعيت خود را به گونه ارتقا دهند كه نشانههايي از «بازي با حاصل جم صفر» مشراهده
سياسي با واقعيتهاي ساخت انقلابي در دوران پس از سرقوط گروههراي ليبررال در انديشره كررين
برينتون هماهنگي داشت.
نظريهپردازان جنگ به اين موضوع اشاره دارند كه يكري از دلايرل شركلگيري انگيرزش كرنش
تهاجمي صدامحسين براي اقدام نظامي عليه ايران« ،گسرترش شركاف اجتمراعي» سرالهاي بعرد از
پيروزي انقلاب اسلامي بوده است .بسياري از گروههاي انقلابي تلاش داشرتند ترا در معادلره قردرت
نقشيابي هژمونيز پيدا كنند .گروههاي مسرلح مخرالب حكومرت شراه هنروز از اسرتراتژي جنرگ
مسلحانه و انگيزه كنش انقلابي براي بسيج گروههاي اجتماعي برخوردار بودند.
 .3-5هنجارهاي آرماني و دفاع مقدس
نيكي كدي محور اصلي شكلگيري انقلاب ايران را براساس انديشههاي ديني و ادبيات سياسري
روشنفكراني بررسي نمود كه از سالهاي واپسين قرن  13در حوزه تحولرات سياسري ايرران نقرش

مقالۀ پژوهشی :تأثیر متقابل عوامل فرهنگی اجتماعی و دفاعمقدس  /پوستینچی

ميشد .شكافهاي سياسي در ساختار اجتماعي ايران به گونه تردريجي افرزايش مييافرت .بحرران

داشتهاند .كدي به اين موضوع اشاره دارد كه روشنفكران و گروههاي مذهبي از دهه  1391بره بعرد،
روند توسعه و مدرنيته در ايران را مورد انتقاد قرار دادند .جلالآلاحمد و شريعتي مساله مربروط بره
هويررت فرهنگرري را برجسررته نمودنررد .انديشرره چنررين افرررادي را ميترروان در كتابهررايي هماننررد
«غربزدگي»« ،خدمت و خيانت روشنفكران» ،جلرالآل احمرد و «بازگشرت بره خويشرتن» شرريعتي
جستجو نمود .هر يز از روشنفكران ياد شده تلاش داشتند تا رابطرهاي برين ديرن ،سياسرت ،طبقره
متوسط و كنش انتقادي در ايران را گسترش دهند (كدي.)513 :1593 ،
 .6رقابتهاي جناحي و چرخش گفتماني
در ماههاي آغازين دفاع مقدس نشانههايي از رقابت جناحي در ايران شكل گرفته و اين امرر زمينره
بازتوليد قالبهاي گفتماني را اجتنابناپذير ميساخت .جامعه ايراني در دوران انقلاب و دفراع مقردس
با نشانههايي از مشاركت سياسي فزاينده روبرهرو شرده و ايرن امرر تضرادهاي نهفتره برين جريانهرا و
جناحهاي سياسي را افزايش داد .براساس نگرش لاكلائو هرگونه تغييرر گفتمراني در سراخت دولرت و
جناحهاي سياسي ايران را ميتوان بهعنوان نشانهاي از «تحول انقلابي زمانة ما» دانست.
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نشانههاي اصلي بازتوليد گفتماني در ايران مربوط به شررايطي اسرت كره دولرت و جناحبنردي
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

سياسي در فضاي ابهام قرار ميگيرد .به همين دليل است كه گروههاي اجتمراعي برا هيجران فراگيرر
وارد فضاي رقابتهاي انتخاباتي ميشوند .گروههاي اجتماعي ميتوانند زمينههاي لازم برراي تحرول
در دولررت را ايجرراد كنررد .لاكلررائو پيامرردهاي ازجاشرردگي را در نشررانههايي هماننررد «مرروقتي و
زمانيبودن»« ،1امكانپذيري» 8و «آزادي» 5بيان ميدارد كه مبتني بر فقدان ساختار عينيتيافته خواهرد
بود ).(Laclau, 1990: 42
 .1-6انسجامبخشي و کنترل مناقشه در دوران دفاع مقدس
ساخت دولت در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي ماهيت پراكنرده و پرمناقشره داشرته اسرت .از
سال  1591به بعد ،انسجام سياسي و اجتماعي را ميتروان در سراخت دولرت ايرران مشراهده كررد.
درحاليكه از سال  1591به بعد ،ميتوان نشانههايي از تفاوت و تمرايز در برين آموزههراي سياسري
دولت هاشمي ،خاتمي ،احمدينژاد و روحاني مشاهده كررد .اگرچره برين جريانرات سياسري دهره
 1591تفاوتهاي بنيادين با يكديگر وجود داشته است ،اما ساخت دولت ايران بهگونرهاي بروده كره
از قابليت لازم براي ايجاد انسجام بين جناحهاي مختلب سياسي برخوردار بود.
بسياري از ويژگيهاي مربوط به «دولت قوي» كره مبتنري برر نشرانههايي از انسرجام اجتمراعي
است ،در ساخت دولت در ايران دهه  1591مشاهده ميشود .نظريهپردازاني همانند ملوچي و تيلري
در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارند كه عوامرل سراختاري و ايردئولوژيز از قابليرت لرازم
براي ايجاد انسجام بين جناحهاي سياسي جهت شكلدادن بره دولرت جديرد برخروردار اسرت .در
نتيجه ميتوان رقابت جناحهاي سياسي كه منجر به سياليت گفتماني و تحول در سراخت و كراركرد
دولت در ايران ميشود را براساس مؤلفرههاي رابطرهگرايي ،نظريرة تركيبري و رهيافرت سراختي ر
كاركردي تبيين نمود (زاهد.)593 :1513 ،

1. Temporality
2. Possibility
3. Freedom
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 .2-6عملگرايي تاکتيكي و راهبردي در دوران دفاع مقدس
تعاملي به وجود ميآيرد .عملگرايري را ميتروان يكري از نشرانههاي اصرلي كرنش ارتبراطي براسراس
نشانههايي از تعادل دانست .عملگرايي بهعنوان يكري از شراخصهاي مرديريت راهبرردي كشرورهاي
انقلابي محسوب ميشود .لنين در سال  1381نظريه «سياست اقتصادي جديرد» را براسراس آموزههراي
عملگرايانه تبيين نمود .رهبران انقلابي با چالشهاي سياسي و اقتصرادي زيرادي روبرهرو ميشروند كره
ناچار خواهند بود تا از سازوكارهاي عملگرايانه براي تحقق اهداف بوروكراتيز استفاده كنند.
وجود چنين نيروهايي را ميتوان در زمرة عوامل تحولگرايانة دولرت پرس از پيرروزي انقلراب
اسلامي دانست .هرگونه كرنش راهبرردي كشرورها نيازمنرد بهرهگيرري از سرازوكارهاي گفتمراني و
الگوي كنش سراختاري خواهرد برود .در نگررش آبراهاميران ،كرارگزاران سياسري ايرران از الگروي
عملگرايانه براي اداره امور راهبردي بهره گرفتهاند .در دوران جنگ تحميلري ،مقاومرت و رويرارويي
در برابر تهاجم صدامحسين در زمان محدودي به گفتمان دفراع مقردس تبرديل شرد .گفتمراني كره
ميتواند در قالب مباحث نظريهپردازاني همانند لاكلرائو برهعنوان «انعكاسهراي مربروط بره تحرول
انقلابي زمانة ما» بيان شود.
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هرگاه نظامهاي سياسي با نشانههايي از تهديرد روبرهرو شروند ،زمينره برراي جلوههرايي از كرنش

 .7هويت اجتماعي و دفاع مقدس
ساختار اجتماعي ايران در دوران دفراع مقردس ترابعي از شركلبنديهاي اجتمراعي كشرور در
سالهاي دهه  1531ميباشرد .در ايرن دوران تراريخي نشرانههايي از «توسرعه و تضراد» در محريط
اجتماعي ،شكلبندي اقتصادي ،لايهها ،طبقات و منزلت اجتمراعي جامعره بره وجرود آمرد .انقلراب
اسلامي ايران را ميتوان بهعنوان واكنشي در برابر تضادهاي نهفتره اجتمراعي دانسرت .در سرالهاي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ،برخي از شكافهاي اجتماعي تشديد شده و زمينه ظهرور تضرادهاي
نويني را به وجود آورد.
جنگ تحميلي نه تنها ساختار اجتماعي ايران را تحتتاثير قرار داد ،بلكه مقوله جنگ الهامگرفتره
از فرآيندها و تحولات اجتماعي ايران بوده كه قابليت كنترل محدودي داشرته اسرت .بره طرور كلري
ميتوان به اين موضوع اشاره داشت كه هرگونه شكلبندي ساخت اجتماعي تحتتاثير فرآيند دفراع
مقدس بازتوليد شده و الگوي جديردي از كرنش را در لايرههاي اجتمراعي ،گروههراي شرهروندي،
مجموعههاي هويتي و فضاي مربوط به مشروعيتيابي ساختاري فراهم ميسازد.
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 .1-7پيوند هويت ديني ،ملي و آرماني در دوران دفاع مقدس
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

انقلاب اسلامي و دفاعمقدس بخشي از سرنوشت و هويت ملت ايران در چهار دهة اخيرر اسرت
و بر اساس اين دو رويداد كلان تاريخي ر حماسي ،امام خميني(رحمهالله عليره) ،اسلام ،عاشورا ،شرهادت،
آرمانشهر ،استقلال ،آزادي ،صلح ،عدالت و برابري در زمرة باورها و ارزشهاي استقلال از اسرتكبار
و رهايي از استبداد و تجاوز خارجي جمهوري اسلامي ايران اسرت .هرر يرز از ايرن سرفصرلهاي
محتوايي و ارزشي ميتواند به تنهايي هستة مركزي بسياري از سرفصرلهاي آمروزش و پررورش را
شكل دهد و در رشد مهارتهاي شناختي ،عاطفي و اجتماعي دانشآموزان كشرور مرؤثر باشرد .برر
اين اساس بايد انقلاب اسلامي و دفاعمقدس ،سهمي ارزنده در بالندگي آمروزش و پررورش كشرور
داشته باشند زيرا ارزشها و باورهاي انساني ،اسلامي و ايراني در حد اعلاي خود در منظومة انقلراب
اسلامي و دفاعمقدس تبلور يافته است (زارع برمي.)33 :1533 ،
مذهب تشي داراي مفاهيم و نمادهايي است كه در جريان انقلاب اسرلامي برا ارائره قرائتهراي
انقلابي ،تبديل به ايدئولوژي مسلط در بسيج نيروهاي مردمي شد .اعتقادات خراص شريعه در زمينرة
عدالت اجتماعي ،سيره و زندگي ائمه اطهار(عليهم السرلام) و تأثير آن بر زندگي روزمرة جامعه ،تأثير قيرام
و شهادت امامان معصوم(عليهم السلام) و استمرار تاريخي آن در هويت ديني و جمعي ايرانيان و توانرايي
تغيير ايدئولوژيز در مذهب تشي به دليل وجود عناصري نظير ايثار و شهادتطلبي ،غيبت ،انتظرار،
مهدويت و مانند آن ،از جمله مهمترين عوامل برجسته بودن مرذهب تشري در فرآينرد شركلگيري
ايدئولوژي انقلاب اسلامي است.
 .2-7آرمان عاشورايي و حماسه دفاع مقدس
نگاه به واقعة كربلا از يز گريستن انفعالي خارج و كربلا بره يرز دفراع حماسري واقعري برراي
تحقق ايدههاي آرماني امام حسين(عليه السرلام) ،تبديل و تعهد به اين ايدهها از حالت فردي خرارج شرد
و ماهيتي اجتماعي يافت .امام علي(عليه السلام) نيز نماد تأسيس حكومت عدل در نظام سياسري آرمراني
تلقي شد .تغيير در ساختار نظرية انتظار ظهور منجي موعرود ،از ديگرر جنبرههاي ايرن تغييررات بره
شمار ميرود (اردستاني.)181 :1535 ،
نكتة مهم در اين بين ،تغييرات محسوسي است كه در رهيافتهاي عملي نمادهاي تشري در ايرران
به وجود آمد .انتخاب جهاد ،شهادت و جانبازي براي اهداف اسلام و انقلاب به علت اعتقاد بره زنردگي
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برتر ماوراي مادي ممكن ميشود و در نهايرت ،درجره و اوج ايثرارگري و فرداكاري مرردم در انقلراب
اين چنين است كه فرد مسلمان ،جان باختن در راه اهداف متعالي اسرلام را نره تنهرا غيرعاقلانره
تلقي نميكند ،چنان كه نظريههاي فايدهگرا مطرح ميكنند بلكه آن را عاقلانرهترين انتخراب موجرود
ميداند؛ انتخابي كه در آن ،فرد وارد معامله برا خردا ميشرود كره در قبرال جهراد و شرهادت در راه
خداوند و اسلام ،بهشت و زندگي جاودانه را نصيب خود ميكند (.)Olson, 1977: 2
دفاعمقدس خود نيز عامل ايجاد ارزشهاي ويژهاي بود .مبرارزه برا كفرار و اسرتكبار ،ايثرار و از
خودگذشتگي در راه اعتلاي ارزشهاي اسلامي و تلاش براي ارتقاي نقرش جهران اسرلام ،برجسرته
شدن نقش مهدويت در جامعه ،فرهنگ شرهادت و حراسرت از سررزمين اسرلامي ايرران ،از جملره
ارزشهايي بودند كه با ادغام در ارزشهاي انقلاب ،مجموعرهاي درهمتنيرده ،منسرجم و پيييرده از
ارزشهاي متعلق به ايدئولوژي دفاعمقدس را پديد آوردند .به اين ترتيب ميتوان جنگ تحميلري را
يكي از عوامل اصلي بازتوليدكنندة ايدئولوژي انقلاب اسلامي دانست كره زيرسراختهاي هويرت و
مقاومت را شكل داده است.
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اسلامي و دفاعمقدس با ديگر انقلابها و نبردهاي نظامي روشن ميشود (پناهي.)91 :1513 ،

 .3-7يكپارچگي و بسيج اجتماعي در دوران دفاع مقدس
«ژان بشلر» در پاسخ به اين سؤال كه ايردئولوژي بره چره درد ميخرورد ،كاركردهراي مختلرب
ايدئولوژي را برميشمارد كه شامل صبآرايي يرا جبهرهگيري ،توجيره پردهپوشري ،موضر گيري و
دريافت يا ادراك است .كاركرد صبآرايي يا جبهرهگيري سربب جردا كرردن صربهاي دوسرت و
دشمن به وسيلة طرح نشانهها ،نمادها ،شعارها و علائم ديگر ميشود تا اعضراي جنربش بره راحتري
دوست و دشمن خود را شناخته و صب خودي را از غيرخودي جدا كنند .اين كرار ،سربب تسرهيل
فداكاري و ايثارگري براي خود و پرخاشگري براي غيرخودي است (بشلر.)93 :1531 ،
«جيمز بيل» در تحليل خود از دفاع مقدس ميگويد« :مردم ايران در مبارزه براي دفاع از كشرور،
مذهب ،رهبر و انقلاب بارها تمايل خود را به آخرين حد از ايثار يعنري پرذيرش مررت در صرورت
لزوم نشان دادهاند .در اين مفهوم فرهنگري ،قردرت گذشرتن از جران خرود ،گاهياوقرات ميتوانرد
تواناتر از قدرت كشتن باشد» (بيل.)181 :1593 ،
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پس از انقلاب ،تزلزلي اساسي در ارزشهاي حاكم بر نظام اجتماعي پيش از انقلاب به وجرود آمرد.
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اين تزلزل سبب دگرگونيهاي اساسي در ارزشهاي جامعه شد .بهعنوان مثال ،طبقرة مرفره و اشررافي،
طبقة غيرمذهبي ،طبقة فرهنگي متمايل به غرب و روشنفكران غربگرا بر اثر وقوع انقلرابي اسرلامي برا
چالشهاي اساسي مواجه شدند و در مقابل ،طبقاتي در جامعه رشد كردنرد و ارزش يافتنرد كره دقيقراً
ويژگيهاي خلاف طبقات هكر شده را دارا بودند و به دنبال آن ،تغيير و تحول در ارزشهراي فرهنگري
و هنري ايران بروز كرد .تمامي تغيير و تحولات در گفتمان و سراختار فكرري جامعره در دوران جنرگ
تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران نقش تعيينكننده داشته است (سازگارا.)183 :1533 ،
نتيجهگيري
يكي از ويژگيهاي اصلي دفاعمقردس را ميتروان در گسرترش مشراركت عمرومي شرهروندان
مشاهده كرد .هويت ايراني در اين دوران بر اساس هويت مقاومت و هويت مقابلره برا دشرمن معنرا
پيدا ميكرد .در جنگي كه از طرف رژيم بعث عراق و حاميان بينالمللي آن برر ايرران تحميرل شرد،
ملت ايران متحمل صدمات جاني ،روحي و اقتصادي فراوان شردند امرا لحظرهاي از دفراع در برابرر
دشمن و مقابله با او پا پس نكشيدند .اكثريت قريب بره اتفراق گروههراي سياسري كشرور نيرز طري
اعلاميهها و اطلاعيههاي گوناگون ،هواداران خويش و عموم مردم را به مقاومت در برابر ايرن تهراجم
فراخواندند و مقابله در برابر مهاجم را وظيفهاي مقدس اعلام كردند.
ايجاد پناهگاه را ميتوان در زمره يكي از اصليترين شاخصها و حوزههاي مربوط بره حمايرت
فيزيكي از شرهروندان دانسرت .پناهگراه يكري از شراخصهاي اصرلي و بنيرادين ايمنري اجتمراعي
محسوب ميشود .در دوران جنرگ ايرران و عرراق ،صردام برراي كراهش ارادة اجتمراعي ايرران از
سازوكارهاي حملة مستقيم به شهروندان بهره گرفت .انديشة صدام معطوف به ايجراد اضرطراب در
اههان عمومي شهروندان بوده تا از اين طريق مشكلات دولت را افزايش دهد.
يكي از شاخصهاي بنيادين فرهنگ راهبرردي دفراع مقردس ،سرازوكارهاي مقاومرت در برابرر
تهديدات بوده است« .فرهنگ راهبرردي» از متغيرهراي كليردي در تعيرين سرنوشرت سياسرتها و
برنامههاي دفاعي دولتها است .پيروزي در جنگ مستلزم بهرهبررداري هوشرمندانه از پتانسريلهاي
فرهنگ راهبردي است .براي مثال ،تحريز ابعاد تهاجمي فرهنگ راهبردي برا وجرود اينكره ممكرن
است موفقيتهاي تاكتيكي به دنبال داشته باشد ،اما تضمينكنندة پيروزي نهايي نيست.
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در دوران دفاع مقدس زمينه برراي رشرد بيگانهسرتيزي بره وجرود آمرد .بيگانهسرتيزي ماهيرت
همان ميزان آمادگي بيشتري براي مقابلره برا تهديردات خواهنرد داشرت .جروهره و محررك اصرلي
فرهنگ راهبردي ايران در طول جنگ تحميلي ،همان بيگانهستيزي و استقلالطلبي بود كه برا انقلراب
اسلامي جلوهاي تهاجمي و انقلابي پيدا كرد.
اعتقاد به اينكه استقلال ضرورت حياتي كشور است و دخالت بيگانگان مان اصرلي در برابرر آن
ميباشد ،ريشههاي عميقي در تاريخ ايران دارد كه بخصوص تحولات دو و نيم سردة اخيرر در ايرن
زمينه بسيار اثرگذار بوده است .از آغاز دورة قاجاريره تابحرال ،اسرتقلال و امنيرت ملري ايرران ،مثرل
بسياري از كشورهاي استعمارزده و در حال گذار با دو چالش اساسي مواجه بروده اسرت .از جملره
مواردي كه تاثير خود را در فرهنگ سياسي بيگانهستيزي ايران به جرا گذاشرته ،موضروعاتي هماننرد
مداخله قدرتهاي بزرت ،تهديدات دائمي و گسسرتهاي اجتمراعي ناشري از اقردامات تهراجمي
بازيگران بينالمللي بوده است.
بخش قابل توجهي از مشاركت گروههاي اجتماعي مبتني بر قالبهراي هرويتي و ارزشري بروده
است .در اين فرآيند ،اعتقادات قلبي قوت و نيرومنردي بره گروههراي اجتمراعي مشراركتكننده در
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فرهنگي و ژئوپليتيكي دارد .به هر ميزان كشورها از پيشينه تاريخي قرويتري برخروردار باشرند ،بره

دفاعمقدس ميبخشيد ،با شجاعت تمام به نبرد با دشمن ميپرداختند و با روحيه فوقالعراده قروي و
انگيزه جهاد در راه خدا به ايثار و فداكاري قيام ميكردند و تا پاي جان در برابر متجراوز دفراع كررد،
استقامت ميكردند .در دفاعمقدس همه مفراهيم نظرامي از نمادهرا ،سرمبلها و ارزشهراي دينري و
اعتقادي الهام ميگرفت ،عملياتي ميشد و عموميت پيدا ميكرد.
مفاهيم و ادبيات ديني نه تنها در حوزه اجتمراعي بلكره بخشري از فضراي كرنش ارتبراطي رزمنردگان
محسوب ميشد .از اسم شب تا اسامي تقسيمات نظامي و يگانها از رمز عملياتها تا نام آنها ،از نام مقرها
تا عنوان سلاحها ،از تابلو نوشتهها در مسير تردد تا پيشرانيبندها ،از نوشرتههاي روي لبراس رزمنردگان ترا
وصيتنامهها همه و همه ملو از بار ارزشي و ملهم از آموزههاي ديني و اعتقرادي برود .شرعارها ،نوحرهها،
عزاداريها ،سينهزنيها همه آكنده از رنگ و بوي معنويت و قالبهاي ارزشي بوده است.
همگاني شدن ،شمول جمعيتي ،گستره جغرافيرايي و آرمراني دفراع مقردس همانگونره كره در
پيروزي انقلاب اسلامي نقش اساسي داشته و به عنوان يكري از ويژگيهراي منحصرربه فررد انقلراب
بوده است ،در پيروزي دفاعمقدس نيز ظهور و بروز داشته است .فرمان بسيج كه توسط امام خمينري
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(رحمهالله عليره) داده شده بود ،با شروع جنگ تحميلي و در روند آن ،به واق محقق شد و شكل عملري و
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واقعي به خود گرفت .همه اقشار ملت را به صحنه مقابله با دشمن آورد .كارگر و كارمند ،شرهري و
روستايي ،معلم و دانشآموز ،طلبه و دانشجو ،زن و مرد ،پير و جوان همه و همره را در كنرار هرم و
در بطن دفاعمقدس و در اختيار و در كنار سپاه و ساير نيروهاي مسلح قرار داد.
در نهايت ميتوان موضوع مربوط به فرآيند بهينهسازي كنش تراكتيكي را در محريط عمليراتي و
نتايج جنرگ مشراهده نمرود .كرنش تراكتيكي ايرران ماهيرت اجتمراعي و سراختاري داشرته اسرت.
موضوعاتي همانند برنامهريزي و طراحيهاي صحيح و استفاده بهينه از ظرفيتهراي موجرود ،نقرش
مؤثري در تداوم مقاومت داشته است .برنامهريزي تاكتيكي براي مقابله با كنش تهاجمي دشرمن نيرز
به خوبي انجام گرفت .در اين ارتباط ،گروههاي نظامي نه تنها در فضاي كنش تدافعي قررار داشرتند،
بلكه از سازوكارهاي مربوط به شناخت و كنترل تهديدات دشمن نيز بهره گرفتند.
سازوكارهاي كنش تاكتيكي همانند شناسايي و كسرب اطلراع دقيرق از دشرمن و بره كرار برردن
تجربيات گذشته ،داشتن روحيه انقلابي و انگيزه قوي ديني و شهادتطلبي ،به كار بردن ابتكرارات و
نوآوريها با حضور گسترده و استفاده از ظرفيت نيروهاي بسيجي و داوطلب ،كراهش اختلافرات و
تنشهاي سياسي در كشور و افزايش همكاري و همدلي بين لايههاي مختلرب اجتمراعي ،نظرامي و
راهبردي حاصل شد .نهادهاي نظامي نيز براي مقابله با تهديد ،از سرازوكارهاي همكراري اجتمراعي
بهره گرفته و زمينة مقاومت اجتماعي شده بهوجود آمد.
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