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بررسی اهمیت استحکام درونی قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

امیر اشکان اسکندرزاده
حاهیخ دهیافت9358/12/22 :

1

حاهیخ پذیرش9358/13/96 :

چکیده
با حقوالحی که ده بازیگران م کنشگران اصلی جنگها هخ داد  ،شمقو های جنگقمدن نقمز
دچاه حغققر شد اسمت .بنمابراین نقرمهمای مسملح جاهموهی اسمالمی ایمران بمه عنموان
اصلیحرین هکمن دفماعی م امنقتمی ده کشموه ،ده حمال م آینمد بایمد قمدهو دفماعی م
بازداهندگی خود ها حفظ ناود م ساخت دهمنی قدهو خود ها مستقکم ناایند؛ اذا این
پژمهش با هدف حبققن استقکام ساخت دهمنی قدهو بمرای نقرمهمای مسملح آینمد بما
استفاد از فرمایشاو میام متظم ههبری انجام شد است .این حقیقق بما اسمتفاد از همش
حقلقل مضاون ،چهاه مضاون «نقرمی انسانی دانشی ،انیالبی ،بصقر ،متنوی ،بلند هات»،
«نظام حربقتی شهادو طلبانه»« ،قدهو نظامی با فنامهیهای ابمه دانشمی»« ،ممردم پایمه بما
احقاد هاه جانبه مردم ،مسئوالن م نخبگان» ها اهائه ناود است.

واژگان کلیدی :نقرمهای مسلح ،قدهو دهمنی ،منظومه فکری ،میام متظم

ههبری.
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مقدمه
حدامم بی اعتاادی بقن کشوهها م هشد حهدیداو امنقتی جدید ،منجر بمه پقچقمدگی مقمق
امنقتی جهانی شد است (زاهع )8 :9388 ،پقچقدگیهای مقق امنقتی نوین م عدم قلتقمت
پقوند خوهد با آن ،پقش بقنی هفتاه دماتها ها بسقاه مشکل کرد است م موجب شد کمه
حالش برای به حداکثر هساندن حوان م قدهو میابله بما ایمن حهدیمداو نموین م جنگهمای
احتااای جدید افزایش یابد .بهطوه مثال چمقن بما دهك حقموالو جدیمد ده حموز جنمگ
حالش ناود حا ده سه حوز مشخص شامل حغققمر هفتماه نظامقمان خمود م بمه کماه گقمری
سربازان حرفمهای م دانمش مقموه م حغققمر ده ابزاههمای جنمگ م مدهنقزاسمقون سماختاه
حکنواوژی م حجهقزاحی خود ده سقستمهای دفاعی خود متقمول شمد م سمات شمکلهای
جدید جنگ به خصوص جنگهای اطالعاحی م حاالو سایبری به سقستمهای نفوذ پمذیر
نظامی هققب م غافل گقری استراحژیک آنها سموق یابمد (هضمایی م هاکماه-978 :9359 ،
.)977
ده این فضای به شدو حغققرپذیر م ناملائن ،آمادگی برای پذیرش مقوع جنگهمای آینمد
مبتنی بر حکامل اندیشههای نظامی ،حاکتقکها م فنامهی پقشرفته یک ضرمهو ملی م حتای
است ،اما بما حوجمه بمه پقچقمدگی ،عمدم قلتقمت م ابهمام ده نموع م کقفقمت م چگمونگی
جنگهای آیند الزم است ده جهت آمادگی دفاعی م حفظ اقتداه نظامی بر اسماس میابلمه
باوقع با چااشها م جنگهای احتااای آیند  ،برای جلموگقری از غفلمت هاهبمردی م نقمز
غافلگقر شدن گمام برداشمت ،بنمابراین برهسمی اندیشمههای میمام متظمم ههبمری ده بماب
ضرمهو حقول ده نقرمهای مسلح آیند با هدف ایجاد آمادگی ده میابمل حهدیمداو آینمد
میحواند ادبقاو جدیدی ها اهائه دهد .بر این اساس مسااه ایمن پمژمهش ،حبقمقن اسمتقکام
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ساخت دهمنی برای نقرمهای مسملح از دیمدگا اممام خامنمهای (مدظلمهااتاای) بمه عنموان
فرماندهی متظم کل قوا است.
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قدرت ملی :قدهو ده اصل به حوان م استتداد انسان برای انجام کاهی که مللوب امست
اطالق میشود .از منظر سقاسی قدهو عباهو اسمت از عمواملی کمه یمک بمازیگر ها قماده
میسازد حا هفتاه بازیگران دیگر ها ده نفوذ خود قراه دهد .براین اساس بازیگران میحواننمد
ملت ها ،کشوهها م سایر گرمهها ها ده انجام اقدامی مشخص م یا جلموگقری از آن حقمت
نفوذ قراه دهند (گالسنر.)296 :2114 ،9
زمانی که قدهو ده قااب افراد یک جامته مد نظر باشمد ،ممیحموان حواناییهمای جامتمه ها
قدهو ملی آن جامته نامقد .قدهو ملی «حوانایی ،قابلقت م ظرفقت یک ملت م یک کشموه
برای استفاد از منابع مادی م متنوی خود با هدف اعامال اهاد ملمی م حقصمقل اهمداف م
منافع ملی» میباشد (حافظ نقا .)46 :9386 ،ملت ها ،آهمانها م منمافع متتمددی داهنمد کمه
برآمهد شدن آنها حابتی از سلح م چگونگی قدهو ملمی بمه میمژ ده میایسمه بما سمایر
کشوههاست .اگر کشوهی از قدهو ملی باالیی برخوهداه باشد ،میحواند خواستههای خمود
ها بدمن مانع حأمقن کند .میحوان گفت بقن قدهو ملی یک کشوه م مقزان نیش آفرینمی آن
کشوه ده هماب بقن ااالل ،هابله مستیقای مجود داهد (زهقانی)999 :9388 ،
منابع قدهو مدام ده حال حغققر است ،بمدین متنمی کمه ده همر دمه م شمرایلی از حماهیخ
بشری یک یا چند منبع ده حوانایی م افزایش قدهو حأثقر گذاه بود است .ده اهمپمای قمرن
هجدهم جاتقت منبع عاد ای برای قدهو مقسوب میشد .مدحی بتد مستت سمرزمقن م
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سپس اهاقت صنتت م شبکههای هیلی ملرح شد .ده ابتدای نقاه دمم قرن بقستم علموم م
فنامهی پقشرفته ده صنتت م سالح هستهای به عنوان منمابع قمدهو ملمرح گردیمد .قمرن
بقست م یکم با حوجه به افزایش نیش اطالعماحی م سمازمانی قمدهو ،حجمم اطالعماو ده
دسترس ،افزایش بقشتری پقدا خواهد کرد م ده این مقان ،حوانمایی سمازمانی بمرای ماکمنش
سریع م نرمش پذیر (قدهو نرم) به منبتی عاد برای قدهو حبدیل خواهد شد.
ساخت درونی قدرت
استقکام ساخت دهمنی یکی از ضمرمهوهای هاهبمردی اسمت کمه میمام متظمم ههبمری
هاواه بر آن حأکقد داشتند م آن ها ده قااب ههقافت بهقنه سازی ساختاه موهد اشماه قمراه
دادند .به عباهو دیگر ،استقکام ساخت دهمنی به متنای این است که حوز های هاهبمردی
بتوانند ده سه قضای اجتااعی ،سقاسی م نظامی ده یک کلقت قمراه بگقرنمد .برمبنمای ایمن
فرض زمانی استقکام ساخت دهمنی حاصل میشود که نظمام سقاسمی م نقرمهمای مسملح
ماهقت کاه کردی داشته باشند م بقن نیش ،سازمان م کاهکرد آنها هااهنگی به مجود آید.
استقکام ساخت دهمنی ،نقرمیی است که یک جامته متشکل از عناصر م اجزاء مختلمف م
متتدد ،آن ها به عنوان سقستم با ساختاه ده کناه یکدیگر حفظ میکند حا بتواند به مللوبقت
ذاحی خود که هاانا حوانایی میابله با ستقز مقق است دست یابد .هصد بقانماو ،فرمایشهما
م حدابقر ابالغی میام متظم ههبری د آااانی ده طی سالهای اخقر نشان میدهد هاواه بر
حققکم ساخت دهمنی نظام م حیویت اقتداه دهمن زا حأکقد ناود اند (کشتکاه م هاکماهش،
.)9354
استقکام بخشی ساخت دهمنی قدهو به متنای حیویت حاامی عناصر سخت افزاهی م نمرم
افزاهی قدهو دهمنی ده هر کشوهی از جاله بدیهقاو اماقه برای مصون ماندن از حکانمهها
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م نوساناو بقناااللی م هاچنقن از اوازم اساسی برای پقشبرد کاههمای مالکتمی بمه شمااه
میهمد؛ مالکت نقز برای حفظ انسجام خود م اجرای بهقنه کاهمیژ های اساسمی خمود بمه
حداقلی از انرژی م ظرفقت نقاز داهد که از آن به استقکام یمافتگی سماخت دهمنمی حتبقمر
میشود .بنابراین مشخص است که استقکام یافتگی ساخت دهمنمی الزممه حفمظ سماختاه
جامته م پایهای اساسی برای کاهمیژ های حفظ هابسمتگی اجتاماعی ،حلبقمق بما مضمتقت
متقول مققلی ،دستقابی بمه اهمداف حمل منازعمه م غقمر اسمت کمه از آنهما بمه عنموان
کاهمیژ های اساسی نظام اجتااعی نام میبرند (قربانی.)9 :9354 ،
پیچیدگی مرکب
پقچقدگی مرکب نوعی پقچقدگی است که ده شماکله م دسمتگا شمناختی کنشمگران احفماق
میافتد م عامل مقوع غفلتهای هاهبردی م ده نهایت غافل گقری ده مواجهه با بقمران یما
حهدید خواهد شد .گاهی هاه مشکالو ها میبقنقم م از آن به فغان آمد ایم اما هنگمام فهمم
مسااه م حل آن ،از آن دمه میافتقم .منظوه گونهای از پقچقدگی است کمه کنشمگران آن ها
احساس نایکنند .ده ماقع نیاط کوهی مجود داهد که کنشگر آن ها نایبقند م ایمن غفلمت
ده آیند موجب شکست سقاستها میشود (فرحوك زاد م هاکاهش.)9354 ،
ده باب اهحیاء امنقت م قدهو ملی جاهوهی اسالمی ایران دم همیکرد میحواند احخاذ شود:
 -9همیکرد حهدید مقوه :این همیکرد ماکنشی م پرهزینه است م امکمان غافمل گقمری بما
ایجاد حنوع م حکثر کانونهای حهدید مجود داهد -2 .همیکرد ساخت دهمنی قدهو (قابلقت
مقوه) که داهای میژگیهای زیر است:
 مقصوه ده یک حهدید مشخص نقست. عالم بر نگا به بقرمن ،نگا عاقق به دهمن داهد. -دائاا به منابع هاهبردی م مضاونهای قابلقت ساز حوجه داهد.
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حارکز این همیکرد بقش از آنکه متوجه نام دشانان م مکمان دهگقمری بما آنهما باشمد؛ بمر
چگونگی شکست دادن طقف گسترد ای از قابلقتها م حوانانمدیهای مموهد اسمتفاد همر
دشان م هاچنقن حتققن حواناندیهای الزم م موهد نقاز جهت میابله با هرگونه دهگقری یما
بقران استواه است .ده این همیکرد با حیویت چرخههای قابلقت ساز ملی به مقمض بمرمز
عالئم حهدید ،امکان بازآهایی قابلقتها ده برابر حهدید نوظهوه مجمود داهد (فرحموك زاد م
هاکاهش.)9354 ،
با عنایت به ملااب بقان شد  ،شرای م مضتقت دفاعی آیند کشوه داهای پقچقدگی مرکب
است م اگر نتوانقم آن ها همزگشایی ناایقم ده آیند با دم نوع پقچقدگی مواجمه ممیشمویم
پقچقدگی دهمن زا یا هاان غفلتهای هاهبردی ده حوز دفماعی م پقچقمدگی بمرمن زا یما
غافل گقری از طرف دشانان م هم پقاانانشان؛ امذا نقماز اسمت کمه پقچقمدگیهای مرکمب
مقق هاهبردی جدید به دهستی م بلوه علای شناسایی م همز گشایی شوند م نقز بایسمتی
قابلقتهای موجود م قابلقتهای موهد نقاز شرای آیند شناسایی شوند.
روش شناسی
یک حقیقق شامل جاع آمهی داد ها م حقلقل آنها با استفاد از یک همش مناسب اسمت.
این پژمهش از نظر هاهبرد کقفی م بر مبنای هدف ،بنقادی است م بر حسب طمرح حقیقمق،
حوصقفی مقسوب میشود .داد های حقیقق از بقاناو فرمانمدهی متظمم کمل قموا ده مموهد
موضوع ساخت دهمنی قدهو استخراج شد م برای حجزیه م حقلقل ممتن بقانماو از همش
حقلقل حم با حقلقل مضاون که ده حقیقیاو کقفی کماهبرد گسمترد ای داهد ،اسمتفاد شمد
است .هاچنقن جاع آمهی داد ها با همش کتابخانمهای م اسمتفاد از سمایت بقانماو ههبمر
متظم انیالب م فقش برداهی از فرمایشاو ایشان انجام شد است.
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جامته آماهی کلقه فرمایشاو فرماندهی متظم کل قوا م ناونه آماهی بقاناو ایشان ده موهد
ساخت دهمنی م قدهو نقرمهای مسلح جاهموهی اسمالمی ایمران م همش ناونمه گقمری،
هدفاند است .قلارم زمانی حقیقق مربوط به سخنرانیها م بقاناو میمام متظمم ههبمری ده
فاصله سالهای  9365حا  9356بود م قلارم مکانی فرمایشاحی است که ده جاع نقرمهمای
مسلح ،مسئوالن نظام م مردم بقان گردید اند .حقلقل مضاون ،یکمی از همشهمای کاهآممد
حقلقل کقفی است (براین )2116 ،9م شبکه مضامقن یکی از شقو های حقلقمل مضماون بمه
شااه میآید که ده این پژمهش به عنوان همش حقیقق استفاد شد است .شبکه مضمامقن،
بر اساس یک فرآیند مشخص ،مضامقن پایه (پایقنحرین سملح قضمایای پدیمد ) ،مضمامقن
سازمان دهند (مضامقن پایهای دسته بندی م خالصه شد به اصول مجردحر م انتزاعیحر) م
مضامقن فراگقر (استتاه های اساسی م مضامقن حاکم بر کمل ممتن) ها اسمتخراج نامود م
آنها ها به صوهو گرافقکی م شبقه حاهناا نشمان میدهمد (شمقخ زاد م هاکماهان)9351 ،
حقلقل شبکه مضاون به سه بخش اصملی حیسمقم میشمود :حجزیمه ممتن ،اکتشماف ممتن م
یکپاهچه کردن اکتشافها (آحرید ،استراقنگ.)2119 ،2
مراحلی حنظقم شبکه مضاون ده جدمل شااه ( )9نشان داد شد است:
جدمل ( :)9مراحل حنظقم شبکه مضاونی (آحرید ،استراقنگ.)2119 ،
مرحله تحلیلی
الف) تجزیه متن

گام
کد گذاری
تعریف مضامین
ساختن شبکههای مضمونی

اقدام
تهیه یک چارچوب کدگذاری با تجزیه
متن
استخراج و تصحیح مضامین
.1یافتن مضامین پایه ای
 .0بییازآرایی مضییامین پایییهای بییرای
0

- Brain
- Attride & Stirling
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مرحله تحلیلی

اقدام

گام

یافتن مضامین سازمان دهنده
 .1استخراج مضمون فراگیر

ب) کشف متن

حوصقف م کشف شبکههای مضاونی
خالصه کردن شبکههای مضاونی

ج) یکپاهچه سازی کشف ها

حوصقف ااگوها

یافتههای تحقیق
ده مرحله امل با ققش برداهی از متن بقانماو م سمخنرانیهای میمام متظمم ههبمری ،نیمل
قولهای ایشمان ده مموهد اسمتقکام سماخت دهمنمی قمدهو انتخماب شمد م کدگمذاهی
میشوند .ده ادامه هر کدام از این نیل قولها حامی مضاونی است که با خواندن آن ممتن،
به طوه مستیقم به ذهن میآید م سایر مراحل اهائه شد ده باال به شرح جمدامل ( )2م ()3
انجام میشود:
جدول ( :)0تبدبل نقل قول به مضامین پایهای
آدرس

بیانات در دیدار
خانوادههای شهدای
مرزبان و مدافع حرم

فیش برداری از متن بیانات
جمهوری اسالمی با اقتدار کامل ایستاده بعد
از این هم همین جیور خواهید بیود .ایین را
همه بدانند که جمهوری اسالمی مسیتحکم
ایستاده اسیت و ایین بیه خیاطر تجهییزات
مادی تیست .تجهیزات مادی نقش اساسیی
و تعیییین کننییده ندارنیید .چیزهییای دیگییری
وجود دارد ،و آن تجهیزات معنوی استس آن
عزم و آن راههای استحکام درونی دلهیای
یکایک آحاد مردم است .آن قیدرت تربییت
جوانهایی است که در این طوفان عجییب
فساد  -جمهوری اسالمی ،قدرت اسیالمی،

مضمون پایه ای

استحکام به خاطر تجهیزات
معنوی است.
استحکام به خاطر عزم و اراده
است.
رامهای استحکام درونی دلهای
یکایک آحاد مردم است.
تربیت جوانانی با روح شهادت
ایجاد استحکام میکند.
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آدرس

فیش برداری از متن بیانات
و نظام اسالمی میتواند این جور جوانهایی
را تربیت کند و امروز تربیت کرده و هسیتند
و روح این قدرت هیم روح همیین شیهادت
است ()96/1/01

مضمون پایه ای

بیانات در دیدار مردم آذربایجان
شرقی

در آیه ی شریفهی و اعدوا لهم ما
استطعتم من قوه» به احتمال زیاد
متطور از قیوه فقیط قیوه نظیامی
نیست البته قوه نظامی هم هسیت
اما فقط قوه نظامی نیست .معنای
این استحکام ساخت داخلی کشور
این است .از لحاظ علمی خودتیان
را قییوی کنییید .از لحییاظ کشییف
ظرفیتهای فراوانیی کیه در ایین
کشیییور هسیییت قیییوی کنیییید.
()92/11/03

منظییور از «قییوه» فقییط قییوه
نظییامی نیسییت و البتییه قییوه
تطامی هم هست.
از لحاظ علمی خودتان را قیوی
کنید.
ازلحاظ فناوری خودتان را قوی
کنید.
از لحاظ تولید داخلی قوی کنید.
ازلحییاظ کشییف ظرفیتهییای
فراوانی که در این کشور هست
قوی کنید.

بیانات در دیدار مردم اصفهان

راه عبور از همهی مشکالت  -چه
در این دوره چیه در پنجیاه سیال
دیگر ،این است که کشور از درون
مسییتحکم باشیید ،هییم اسییتحکام
سیاسییی ،اسییتحکام اقتصییادی،
اسییتحکام فرهنگییی ،اسییتحکام
روحی و روانیی افیراد ،بخصیوص
نخبگییان و بخصییوص مسییئوالن
ارشد کشور .جوانهیای عزییز میا
بایسییتی اییین رویییش مبییارک
روحیهی انقالبی را ادامیه بدهنید.
مسییئلهی کشییور  ،جهییت گی یری
انقالبی ،اقتصاد ،پیشرفت ،علمیی،
اتحاد و انسجام آحاد ملیت اسیت.

استحکام سیاسی هم استحکام
اقتصیییادی ،هیییم اسیییتحکام
فرهنگ یی ،اسییتحکام روحییی و
روانی
استحکام نخبگان و مسئوالن
جوانهای عزیز ما بایستی ایین
رویش مبارک روحیه انقالبی را
ادامه بدهند.
مسییئله کشییور ،جهییت گی یری
انقالیی است.
مسئله ی کشور ،اقتصاد است.
مسییئله ی کشییور ،پیشییرفت
علمی است.
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آدرس

فیش برداری از متن بیانات
()91/1/06

بیانات در دیدار جمعی از
فرماندهان

بیانات در دیدار مردم آذربایجان
شرقی

دیدار جمعی از فرماندهان

خصوصیییتی کییه باییید نیروهییای
مسلح ما به آن توجه داشته باشند،
مستله عمل به آیهی شیریفهی و
اعدوا لهم ما استطعتم مین قیوه و
من رباط الخیل ترهبون بیه عیدو
اهلل و عدوکم است .معنای این آیه
ای ین اسییت کییه غییافلگیر نشییوید
معنایش این است که اگر چنانچه
دشمنی به شما حمله کرد .شما بر
اثر کمبود امکانات ،کمبود سالح و
مهمات .کمبود آمیادگی ،خسیارت
تحمل نکنیید کیه خسیارت شیما
خسارت ملت است .خسارت شیما
خسارت اسالم است ()90/1/12
عالج مقابله با ایین دشیمنی هیم
فقط یک چیز است و آن تکیه بیه
اقتدار ملی و به توان داخلی ملی و
مسییتحکم کییردن هرچییه بیشییتر
ساخت درونی کشور اسیت هرچیه
در این زمینیهها کیار بکنییم ،کیم
است)90/11/01( .
آنچه من تأکید میکنم این اسیت
کییییه پیشییییرفتهای کشییییور در
زمینیییههیییای تسیییلیحاتی و در
زمینههای آمادگیهای رزمی بایید
همچنان طریق پیشیرفت را ادامیه
بدهد)90/1/12( .

مضمون پایه ای
مسئله ی کشور ،انسیجام آحیاد
ملت است.
اگر چنانچه دشمنی به شیما حملیه
کرد .شما بر اثیر کمبیود امکانیات،
کمبییود سییالح و مهم یات .کمبییود
آمادگی ،خسارت تحمل نکنید.

عالج مقابله بیا دشیمن تکییه بیه
اقتدار ملی است.

باید به پیشرفت در تسلیحات و
آمادگی رزمی ادامه داد.
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فیش برداری از متن بیانات
آدرس
حفظ بصیرت ،حفظ جهیت گییری
صحیح آمادگیهیای الزم ،روحییه
ی خییوب و افییزایش روزافییزون
تجهیزات و امکانات و آمادگیهای
دیدار جمعی از فرماندهان
رزم یی یک یی از کارهییای اساس یی
است که نیروهای مسیلح بایسیتی
داشته باشند)90/1/12( .
ارتیش و سییپاه و بسییج و نییروی
انتظامی و همه ی کسیانی کیه در
ارتباط با نیروهای مسیلح هسیتند.
این را وظیفیهی خیود بداننید کیه
مراسم تحلیف دانشجویان
حصیییار مسیییتحکمی در مقابیییل
توطئییههای دشییمنان و شییرارت
دشمنان علیه ملت اییران خواهنید
بود)90/3/11( .
"نیییوآوری ،ابتکیییار ،اسیییتفاده از
دلهای پاک و نیروهای با استعداد
مراسم دانش آموختگی
عمیق ،میتواند روز به روز شما را
پیش ببرد)10/6/09( .
قدرت نظامی بیرای کشیوری کیه
میییورد تهدیییید قدرتهاسیییت از
در مانور ذوالفقار
واجبترین واجبهاست)36/3/2( .
ما بدون آن کیه کسیی را تهدیید
بکنیم ،استحکام و اقتدار نیروهای
مس یلح را مهمتییرین عامییل در راه
حفییظ امنیییت خییارجی ملییت و
مراسم تحلیف دانشجویان
جمهوری اسالمی ایران میدانیم.
وظیفهی همه مسئوالن میدانییم
که در راه اقتیدار نیروهیای مسیلح
تالش کنند .استحکام این نیروهیا

مضمون پایه ای
نیروهییای مسییلح بایسییتی حفییظ
بصیرت وجهیت گییری صیحیح،
روحیه خیوب و آمیادگی رزمیی را
حفظ نماید

نیروهای مسلح حصیار مسیتحکم
در مقابل دشمنان آینیده خواهنید
بود.

نوآوری و ابتکار و نیروی انسیانی
دل پاک و مستعد عامیل پیشیبرد
است.
قدرت نظامی واجیبترین واجبهیا
برای کشور است.
استحکام و اقتدار نیروهای مسیلح
عامل حفظ امنیت خارجی است
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فیش برداری از متن بیانات
آدرس
را در برنامییههای خودشییان قییرار
دهند)90/3/11( .
خود را برای تداوم این عزت ملیی
و اقتدار بینالمللی آماده نگه دارید.
همه باید آماده باشییم .همیه بایید
بییرای حفییظ ارزشهییای واالی
مانییدگار در طییول تییاریخ خییود را
آماده نگه دارند .در عرصه علیم در
مراسم تحلیف دانشجویان
عرصه کیار در عرصیه صینعت در
عرصییه مییدیریت و سیاسییت و در
نییوک پیکییان بییرای دفییاع مل یی،
نیروهای مسلح عرصه رزم تطامی
()92/1/19
ما مطمئنیم که سیاخت مسیتحکم
نظام جمهیوری اسیالمی و اتحیاد
ملی و نزدیکی دلهیا مییان آحیاد
ملت بزرگتیرین بازدارنیده اسیت.
مراسم تحلیف دانشجویان
همه موظفند این ساخت اسیتوار و
مستحکم را حفظ کنند و استحکام
بیشییییتری بییییه آن ببخشییییند.
()92/1/19

مضمون پایه ای

برای تیداوم عیزت ملیی و اقتیدار
بینالمللی بایید آمیادگی در همیه
عرصییهها و بییویژه عرصییه رزم
نظامی آمادگی داشت.

سییاخت اسییتحکام نظییام و اتحییاد
مل یی و نزدیک یی دلهییا بزرگتییرین
بازدارنده هستند.

ده ادامه مضامقن سازمان دهند م مضامقن فراگقمر ملمابق جمدمل شمااه ( ،)3اسمتخراج
میشود:
جدمل ( :)3حبدیل مضاون پایهای به سازمان دهند م فراگقر
مضمون پایه ای
استحکام به خاطر تجهیزات
معنوی است
استحکام به خاطر عزم و اراده
است

مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگیر

استحکام در معنویت

قدرت معنوی

استحکام در عزم و اراده

بلند همتی
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مضمون سازمان دهنده

مضمون فراگیر

مضمون پایه ای
راههای استحکام دروئی دلهای
یکایک آحاد مردم است
تربیت جوانانی با روح شهادت
ایجاد استحکام میکند
منظور از قوه فقط قوه تطامی
نیست البته قوه نظامی هم هست.

همدلی ملت

اتحاد ملی

روحیه شهادت طلبی

نظام تربیتی شهادت طلبانه

قوه ی نظامی

قدرت نظامی

از لحاظ علمی خودتان را قوی کنید

رشد دانشی

قدرت دانش محور

از لحاظ فناوری خودتان را قوی
کنید

رشد فناوری ها

قدرت با فناوری پیشرفته

اقتصاد مقاومتی

قدرت اقتصادی

از لحاظ تولید داخلی قوی کنید
از لحاظ کشف ظرفیتهای
فراوانی که در این کشور هست
قوی کنید
استحکام سیاسی ،هم استحکام
اقتصادی ،هم استحکام فرهنگی
استحکام روحی و روانی
استحکام تخیگان و مسئوالن
جوان ها
مسئله کشور جهت گیری انقالبی
است
مسئله کشور اقتصاد است
مسئله ی کشور ،پیشرفت علمی
است
مسئله ی کشور ،انسجام آحاد
ملّت است
باید به پیشرفت در تسلیحات و
آمادگی رزمی ادامه داد.

کشف ظرفیتهای داخلی

قدرت همه جانبه

استحکام همه جانبه

قدرت همه جانبه

اتحاد مردم تخیگان و مسئوالن

اتحاد ملی

رویش رویش روحیه انقالبی در
جوانان

نیروی انسانی انقالبی

جهت گیری انقالبی

انقالبی گری

اقتصاد مقاومتی

قدرت اقتصادی

رشد دانشی

دانش محوری

انسجام همه مردم

اتحاد ملی

پیشرفت تسلیحات،
رشدآمادگی رزمی

قدرت نظامی
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با استفاد از حقلقل مضاون بقاناو ههبر متظم انیالب ،مضامقن فراگقر ده هابله با استقکام
ساخت دهمنی قدهو برای نقرمهای مسلح آیند به شرح زیر اهائه میشود:
ااف  -نقرمی انسانی دانشی ،انیالبمی ،بصمقر ،متنموی ،داهای عمزم م هامت بلنمد (نقمرمی
میاممت)
نقرمی انسانی مهمحرین هکن نقرمهای مسلح ما ها حشکقل میدهد که برخموهداهی از نقمرمی
انسانی انیالبی ،بصقر ،متنوی ،داهای عزم م هات بلند قابلقتی به نقرمهای مسلح ما میدهمد
که هقچگا دست از میاممت نایکشد.
ب -نظام حربقتی شهادو طلبانه
الزمه مجود نقرمی انسانی انیالبی ،بصقر ،متنوی ،داهای عمزم م هامت بلنمد ،مجمود نظمام
حربقتی ،آموزشی شهادو طلبانه است.
ج -قدهو نظامی با فنامهیهای ابه دانشی
قدهو نظامی مجهز فنامهیهای متکی به دانش همز هم ایجاد بازداهندگی مینااید م هم ده
میابل جنگهای احتااای از غافل گقری سقستم دفاعی جلوگقری مینااید.
د -مردم پایه با احقاد هاه جانبه مردم ،مسئوالن م نخبگان
ملت هاواه نیش کلقدی ده حفظ یکپاهچگی هر سرزمقنی ها داهاست .احقماد هامه ممردم،
اقوام ،مذاهب م بهمیژ مسئوالن م نخبگان جامته موجب ایجماد یمک پشمنوانه قموی بمرای
نقرمهای مسلح خواهد بود.
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شکل ( :)9استقکام ساخت دهمنی قدهو نقرمهای مسلح آیند از دیدگا فرماندهی متظم کل قوا

نتیجه گیری
امنقت ملی هر کشوه ،متکی به نقرمهای مسلقی آماد  ،مجهز ،با سلح آمموزش بماال م داهای
ایاان م هدف متنوی م متتید به هاهی است که ده آن گام بر میداهند م اابتمه ایمن نقمرمی
مسلح بایستی متکی به مردم باشد که داهای احقاد باشند حا بتوانند بلوه ممدامم از آممادگی م
شرای الزم برای مواجهه با حهدیداو م میابله با دشانان برخوهداه باشند .ده ایمن پمژمهش
پس از برهسی دیدگا های میام متظم ههبری ده زمقنه استقکام ساخت دهمنی ،با استفاد از
همش شبکه مضامقن ،چهاه مضاون «نقرمی انسانی دانشی ،انیالبمی ،بصمقر ،متنموی ،بلنمد
هات»« ،نظام حربقتی شهادو طلبانه»« ،قدهو نظامی با فنامهیهای ابه دانشی» م «مردم پایه
با احقاد هاه جانبه مردم ،مسئوالن م نخبگان» استخراج گردید .برای نهادینه شدن مضمامقن
بقان شد الزم است حا ایمن مضمامقن ده دانشمگا های نقرمهمای مسملح م مراکمز آموزشمی
بصوهو برنامه اجرایی دهآید؛ اذا پقشنهاد میشود حا گرم همای حخصصمی ده دانشمگا های
نقرمهای مسلح حشکقل گردند م برنامه جامع اسمتقکام بخشمی سماخت دهمنمی نقرمهمای
مسلح ها حدمین ناایند.
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منابع
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