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 مقدمه 

 پیچیىدگىمحىی  بىه منجىر،جدیىد امنیتىى تهدیدات رشد و کشورها بین اعتمادىبى تداوم

 قطعیىت عىدم امنیتینوینو محی  هایپیچیدگی.(1388:8است)زارع، شده جهانى امنیتى

 وموجبشدهکهتالش است کرده مشکل بسیار را هادولت بینیرفتارپیش آن، با خورده پیوند

 هایاحتمىالیجدیىدنوینوجنگ تهدیدات این با مقابله قدرت و توان حداکثررساندن به برای

 سىه در تىا نمىوده تىالشدرحوزهجنىگ جدید تحوالت درک با بطورمثالچین.افزایشیابد

 محىورودانىش و ایحرفه سربازان کارگیریبه و خود نظامیان رفتار تغییر شامل مشخص حوزه

هىایدرسیسىتم خىود تجهیزاتىی و تکنولوژی ساختار مدرنیزاسیون و جنگ ابزارهایدر تغییر

 و اطالعىاتی هىایجنىگ خصىو  به جنگ جدید هایشکل سمت دفاعیخودمتحولشدهو

یابىد سىو  آنها استراتژیک گیریغافل و رقیب نظامی نفوذپذیر هایبهسیستم سایبری حمالت

.(177-1391:178رضاییوهمکار،)

 هىایجنىگ وقىوع پىذیرش برای ونامطمئن،آمادگی تغییرپذیر شدت به فضای این در

و ملىی ضىرورت یک پیشرفته فناوری و هاتاکتیک نظامی، هایاندیشه تکامل بر آیندهمبتنی

است.اماباتوجىهبىهپیچیىدگی،عىدمقطعیىتوابهىامدرنىوعوکیفیىتوچگىونگیحتمی

اسىا مقابلىه بىر نظىامی اقتىدار حفظ و دفاعی آمادگی جهت الزماستدرهایآیندهجنگ

آینده،برایجلوگیریازغفلتراهبردیونیزغافلگیر احتمالی هایجنگ و هاچالشبا بموقع

.گامبرداشتشدن

دربابضرورتتحولدرنیروهایمسلحآیندهمقاممعظمرهبریهایبنابراینبررسیاندیشه 

هدف براینایجادآمادگیدرمقابلتهدیداتآیندهمیبا ارائهدهد. تواندادبیاتجدیدیرا

امامدیدگاهتبییناستحکامساختدرونیبراینیروهایمسلحازپژوهش،اسا مسالهاین

باشد.میبهعنوانفرماندهیمعظمکلقوا)مدظلهالعالی(ایخامنه

 

  پژوهشنظري و پيشينه  مرور مباني

 قدرت ملي
شود.ازمیقدرتدراصلبهتوانواستعدادانسانبرایانجامکاریکهمطلوباوستاطال 

قادر را عواملیکهیکبازیگر بازیگرانمیمنظرسیاسیقدرتعبارتاستاز رفتار تا سازد

هاراگروهها،کشورهاوسایرتوانندملتدیگررادرنفوذخودقراردهد.برایناسا بازیگرانمی

 (Glassner,2004:216). دهندویاجلوگیریازآنتحتنفوذقرارمشخصدرانجاماقدامی
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قالب قدرت که زمانی می نظر مد جامعه یک افراد در  را جامعه هایتواناییتوانباشد،

 برای کشور یک و ملتیک وظرفیت قابلیت توانایی،"ملی نامید.قدرت آنجامعه ملیقدرت

 "ملی منافع و اهدافتحصیل و ملی اعمالاراده هدف با خود معنوی و مادی منابع ادهازاستف

 آنها شدن برآوردهدارندکه متعددی منافع و هاآرمان ،هاملت.(1386:46نیا،)حافظباشدمی

 از کشوری اگرکشورهاست؛ باسایر مقایسه در ویژه به ملی قدرت وچگونگی سطح از تابعی

 توانمی.کندتأمین مانع بدون را هایخودخواسته تواندمی باشد، برخوردار باالییملی قدرت

 رابطه الملل،بین رواب  در کشور آن آفرینیمیزاننقش و کشور یک ملی قدرت گفتبین

.(1388:111)زرقانی، دارد وجود مستقیمی

 بشر، ازتاریخ رایطیش و دوره هر در که معنی است،بدین تغییر حال در مدام قدرت منابع

افزایش توانایی در منبع چند یا یک در بوده تأثیرگذار قدرت و  هجدهم اروپایقرن است.

 اهمیت سپس و وسعتسرزمین بعد شد.مدتیمی محسوب برایقدرت ایعمده منبع جمعیت

 پیشرفته فناوری و علوم قرنبیستم دوم نیمه ابتدای شد.در مطرح هایریلیشبکه و صنعت

 به توجه با یکم و بیست قرن.مطرحگردید قدرت منابع عنوان به ایهسته وسالح صنعت در

اطالعات قدرت، سازمانی و اطالعاتی افزایشنقش پیدا بیشتری افزایش دستر ، در حجم

 به نرم( )قدرتپذیرنرمش و سریع واکنش سازمانیبرای توانایی میان، این در و کرد خواهد

 .خواهدشد تبدیل قدرت برای عمده منبعی

 ساخت دروني قدرت 

هایراهبردیاستکهمقاممعظمرهبریهموارهبرآناستحکامساختدرونییکیازضرورت

قالبرهیافتبهینه در بهتأکیدداشتندوآنرا قراردادند. عبارتسازیساختارمورداشاره

هایراهبردیبتواننددرسهفضایهدیگر،استحکامساختدرونیبهمعنایایناستکهحوز

اجتماعی،سیاسیونظامیدریککلیتقراربگیرند.برمبنایاینفرضزمانیاستحکامساخت

وبینشودکهنظامسیاسیونیروهایمسلحماهیتکارکردیداشتهباشنددرونیحاصلمی

وجودآید.هاهماهنگیبهنقش،سازمانوکارکردآن

 و مختلف اجزاء و عناصر از متشکل جامعه یک که است نیرویی درونی، تساخ استحکام

 مطلوبیت به بتواند تا کندمی حفظ یکدیگر کنار در ساختار یا سیستم بهعنوان آنرا،متعدد

 و هافرمایش بیانات، رصد.یابد دست است محی  ستیز با مقابله توانایی همانا کهذاتیخود

 بر همواره دهدمی نشان اخیر هایطیسال درالعالی( )مدظلهرهبری معظم مقامابالغی تدابیر

.(1394اند)کشتکاروهمکارش،نموده تأکید زااقتداردرون تقویت و نظام درونیساخت تحیکم
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یرافزاونرم افزاریسخت عناصر تمامی تقویت معنای به قدرت درونی ساخت بخشیاستحکام

ونوسانات هاتکانه از ماندن مصون برای اولیه بدیهیات لهجم از کشوری هر در درونی قدرت

رود؛مملکتمی شمار به مملکتی کارهای بردپیش برای اساسی ازلوازمچنینهم و المللیبین

انرژی حداقلی به خود اساسی هایکارویژه بهینه اجرای و خود انسجام حفظ برای نیز و از
بنابراینمشخص.شودمی تعبیر درونی ساخت یافتگیاستحکام به آن از که دارد نیاز ظرفیت

برای ایپایه و جامعه ساختار حفظ الزمه درونی ساخت یافتگی استحکام که است اساسی

بهاهداف، دستیابی محیطی، متحول وضعیت با تطبیق اجتماعی، همبستگی حفظ هایکارویژه

برندناممی اجتماعی نظام اساسی هایکارویژه عنوان به آنها از که است غیره و منازعه حل

 .(1394:1)قربانی،

 

 پيچيدگي مرکب

افتدپیچیدگیمرکبنوعیپیچیدگیاستکهدرشاکلهودستگاهشناختیکنشگراناتفا می

گیریدرمواجههبابحرانیاتهدیدخواهدهایراهبردیودرنهایتغافلوعاملوقوعغفلت

اماهنگامفهممسالهوحلآن،ازایمیموازآنبهفغانآمدهبینشد.گاهیهمهمشکالترامی

می دور گونهآن منظور احسا نمیافتیم. را آن کنشگران که است پیچیدگی از کنند.ای

بیندواینغفلتدرآیندهموجبشکستداردکهکنشگرآنرانمیدرواقعنقاطکوریوجود

 .(1394وهمکارش،زادهفرتوک)شودهامیسیاست

 توانداتخاذشود:دربابارتقاءامنیتوقدرتملیجمهوریاسالمیایراندورویکردمی

گیریباایجادتنوعواکنشیوپرهزینهاستوامکانغافلاینرویکردرویکردتهدیدمحور:-1

 هایتهدیدوجوددارد.وتکثرکانون

 هایزیراست:یویژگیکهدارامحور()قابلیترویکردساختدرونیقدرت-2

 محصوردریکتهدیدمشخصنیست.-

 دارد.بهدرونعمیقنگاه،نگاهبهبیرونعالوهبر-

.سازتوجهداردهایقابلیتبهمنابعراهبردیومضموندائماً-

بر باشد؛ آنها با درگیری مکان و دشمنان نام متوجه آنکه بیشاز رویکرد این تمرکز

هایمورداستفادههردشمنوهاوتوانمندیایازقابلیتطیفگستردهچگونگیشکستدادن

هایالزموموردنیازجهتمقابلهباهرگونهدرگیرییابحراناستوارچنینتعیینتوانمندیهم
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تقویتچرخه اینرویکردبا در امکان،سازملیبهمحضبروزعالئمتهدیدهایقابلیتاست.

.(1394وهمکارش،زادهفرتوک)ربرابرتهدیدنوظهوروجودداردهادبازآراییقابلیت

دارایپیچیدگیمرکبکشورشده،شرای ووضعیتدفاعیآیندهبیانباعنایتبهمطالب

 مواجه پیچیدگی نوع دو با آینده در نماییم رمزگشایی را آن نتوانیم اگر ؛شویممیاستو

گیریزایاغافلهبردیدرحوزهدفاعیوپیچیدگیبرونهایرازایاهمانغفلتدرونپیچیدگی

هایمرکبمحی راهبردیجدیدپیمانانشان.لذانیازاستکهپیچیدگیازطرفدشمنانوهم

 شوند گشایی رمز و شناسایی علمی بطور و درستی قابلیتبه بایستی نیز وو موجود های

 .هایموردنیازشرای آیندهشناساییشوندقابلیت

 

 شناسي پژوهشروش

تحلیلهادادهآورییکتحقیقشاملجمع یکروشمناسباهاآنو از استفاده اینبا ست.

استوبرحسبطرحتحقیق،توصیفی بنیادی هدف،مبنای بر پژوهشازنظرراهبردکیفیو

دادهمحسوبمی درموردموضوعساشود. ختهایتحقیقازبیاناتفرماندهیمعظمکلقوا

ب و تحلیل مت تحلیل روش از بیانات متن وتحلیلتجزیهرایدرونیقدرتاستخراجشده یا

همچنینشد استفاده ،دارد ایگسترده کاربردکیفی تحقیقات در که مضمون است. ه

دادهجمع آوری کتابخانهها روش وبا انقالب معظم رهبر بیانات سایت از استفاده و ای

ایشانانجامشدهاست.برداریازفرمایشاتفیش

جامعهآماریکلیهفرمایشاتفرماندهیمعظمکلقواونمونهآماریبیاناتایشاندرمورد

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای قدرت و درونی نمونهساخت روش روشو گیری،

 زمانیتحقیقهدفمنداست. فسخنرانیمربوطبهقلمرو بیاناتمقاممعظمرهبریدر و اصلهها

سال 1369های مسلح،1396تا نیروهای جمع در که است فرمایشاتی مکانی قلمرو و بوده

اند.مردمبیانگردیدهمسئوالننظامو

یکمضمون تحلیل  شبکهو.(Braun, 2006)است کیفی تحلیل هایکارآمدروش از ی،

شبهعنوانروشکهدراینپژوهآیدشمارمی به مضمون هایتحلیلمضامینیکیازشیوه

تحقیقاستفادهشدهاست.

)پایین مضامین یکفرآیندمشخص، اسا  بر مضامین، شبکه  قضایای سطح ترینپایه

 و مجردتر اصول خالصهشدهبهبندیودسته ایپایه )مضامیندهندهسازمان مضامین(،پدیده

وانتزاعی استخراج متن( کل بر مضامینحاکم و هایاساسی)استعارهفراگیر مضامین تر( را
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.(1390 همکاران، وزادهشیخ)دهدمی نشان تارنما شبیه و گرافیکی صورت به نمودهوآنهارا

 یکپارچه و متن اکتشاف متن، شود:تجزیهمی تقسیم اصلی بخش سه به مضمون شبکه تحلیل

.(Attride & Stirling, 2001)هااکتشاف کردن

است: شده داده نشان(1)ولشمارهجد در مضمون شبکه تنظیم مراحلی

 (Attride & Stirling, 2001)مضموني   شبكه تنظيم مراحل (1) جدول
 اقدام گام تحليلي مرحله

متن تجزیه ف(ال

کدگذاری
کدگذاریباتجزیه چارچوب یک تهیه

متن

  وتصحیحمضامین استخراج مضامین تعریف

 مضمونیهایشبکه ساختن

ایهپای مضامین یافتن .1

 یافتن برای ایپایه مضامین بازآرایی .2

دهندهمضامینسازمان

مضمونفراگیر استخراج .3

متن کشف(ب
مضمونی هایکشفشبکه و توصیف

هایمضمونیشبکه کردن خالصه

سىازییکپارچىه (ج

هاکشف
الگوها توصیف



 هاتجزيه و تحليل يافته

هایقول هایمقاممعظمرهبری،نقلخنرانیبرداریازمتنبیاناتوسبافیش اول مرحله در

درادامههرشوندمیکدگذاری و ایشاندرمورداستحکامساختدرونیقدرتانتخابشده .

 ذهن به طورمستقیمبه متن، آن خواندن با که است حاویمضمونی هاقول نقل این از کدام

شود:انجاممی(3و)(2)آیدوسایرمراحلارائهشدهدرباالبهشرحجداولمی
ايپايه مضامين به قول نقل تبديل( 2) جدول

 ايمضمون پايه برداري از متن بيانات فيش آدرس

بیاناتدردیدار

هایخانواده

شهدایمرزبان

 ومدافعحرم

 

از بعد کامل]ایستاده[؛ اقتدار جمهوریاسالمیبا

...جورخواهدبود.اینراهمهبداننداینهمهمین

است ایستاده مستحکم اسالمی جمهوری و ...که

تجهیزاتمادّیاینبه خاطرتجهیزاتمادّینیست.

کنندهندارند،چیزهایدیگرینقشاساسیوتعیین

تجهیزاتمعنویاست؛ آن، دارد؛ و وجود آنعزم

راهاراده آن است، ثابت درونیی استحکام های

معنوی تجهیزات خاطر به استحکام

.است

.کامبهخاطرعزموارادهاستاستح

دلراه درونی استحکام هایهای

.یکایکآحادمردماست

ایجاد شهادت روح با تربیتجوانانی

.کنداستحکاممی
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تر قدرت آن است، مردم آحاد یکایک بیتدلهای

هاییاستجوان اینطوفانعجیبفساد ...کهدر

اسالمی، نظام اسالمی، قدرت اسالمی، جمهوری

اینمی جوانتواند امروزجور و تربیتکند را هایی

هستند. و کرده قدرت[...تربیت ]این روح هم،و

(.28/3/1396)روحِهمینشهادتاست

دردیداربیانات

مردم

آذربایجان

 شرقی

 

لَهُممَااستَطَعتُممِن»ییشریفهدرآیه... اَعِدّوا وَ

قُوَّة من« زیاد احتمال به از قُوَّة»ظور قوّه« یفق 

ینظامیهمهستامّافق نظامینیست؛البتّهقوّه

ساختِ...ینظامینیست.قوّه معنایایناستحکامِ

کشور ازلحاظعلمیخودتانرا...داخلیِ ایناست.

قویکنید،ازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید،از

کنید قوی داخلی تولید کش...لحاظ فازلحاظ

قوی...هایفراوانیکهدراینکشورهستظرفیّت

(.27/11/1395)دکنی

ینظامیفق قوّه«قُوَّة»منظوراز

.ینظامیهمهستالبتّهقوّهنیست؛

.ازلحاظعلمیخودتانراقویکنید

.ازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید

.ازلحاظتولیدداخلیقویکنید

هایفراوانیکهرفیّتازلحاظکشفظ

.دقویکنی...دراینکشورهست

بیاناتدردیدار

 مردماصفهان

 

ازهمه ...یمشکالتراهعبور ...چهدرایندوره،

سالدیگر،ایناستکهکشورازدرونچهدرپنجاه

 باشد. هم...مستحکم سیاسی، استحکام هم

هم و فرهنگی، استحکام هم اقتصادی، استحکام

افراد، روانی و روحی استحکام همه از باالتر

بخصو نخبگانوبخصو مسئوالنارشدکشور.

مبارکِجوان... رویِشِ این بایستی ما عزیز های

یکشور،مسئله....یانقالبیراادامهبدهند.روحیّه

جهت است؛ انقالبی اقتصاد....گیری پیشرفت....، ،

...آحادملّتاستواتّحادوانسجام...علمیاست

(26/8/139)

استحکامسیاسی،هماستحکام

،اقتصادی،هماستحکامفرهنگی

.استحکامروحیوروانی

.استحکامنخبگانومسئوالن

هایعزیزمابایستیاینرویِشِجوان

یانقالبیراادامهمبارکِروحیّه

.بدهند

گیریانقالبییکشور،جهتمسئله

.است

.یکشور،اقتصاداستسئلهم

.یکشور،پیشرفتعلمیاستمسئله

یکشور،انسجامآحادملّتمسئله

.است

ازجمعىدیدار

فرماندهان

 

آنخصوصیتی[[" به ما مسلّح نیروهای باید که

مسئله باشند، داشته آیهتوجّه ییشریفهعملبه

اَعِدّوالَهُممَااستَطَعتُممِنقُوَّ» الخَیلِوَ ةٍوَمِنرِباطِ

بِه عَدُوَّکُمتُرهِبونَ وَ اهللِ است.معنایاینآیه«عَدُوَّ

تکهگیرنشوید؛معنایشایناسایناستکهغافل

براثر حملهکرد،شما اگرچنانچهدشمنیبهشما

کمبود مهمّات، و سالح کمبود امکانات، کمبود

شما خسارت که نکنید، تحمّل خسارت آمادگی،

اگرچنانچهدشمنیبهشماحمله

شمابراثرکمبودامکانات،کرد،

حومهمّات،کمبودکمبودسال

خسارتولگیرنشویدآمادگیغاف

 .تحمّلنکنید
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اسالم خسارت شما خسارت است، ملّت خسارت

(.30/1/1394)"است



بیاناتدردیدار

مردم

آذربایجان

شرقی

چیزاستیباایندشمنیهمفق یکعالجمقابله

یبهاقتدارملّیوبهتوانداخلیملّیووآن،تکیه

کشور ساختدرونیِ بیشتر هرچه کردن مستحکم

ینهماکاربکنیم،کماست]است[.هرچهدراینزم

(28/11/1392.)

بهاقتداریدشمنتکیهعالجمقابله

است.ملّیوبهتوانداخلیملّی

ازجمعىدیدار

فرماندهان

هایکنمایناستکهپیشرفتآنچهمنتأکیدمی"

زمینه در زمینهکشور در و تسلیحاتی هایهای

راهایرزمیبایدهمچنانطریقپیشرفتآمادگی

 (30/1/1394)"ادامهبدهد؛

بایدبهپیشرفتدرتسلیحاتو

 آمادگیرزمیادامهداد.

ازجمعىدیدار

 فرماندهان



جهت" حفظ بصیرت، صحیح،حفظ گیری

یخوبوافزایشروزافزونهایالزم،روحیّهآمادگی

آمادگی و امکانات و ازتجهیزات یکی رزمی های

م نیروهای که است اساسی بایستیکارهای سلّح

 (30/1/1394)".داشتهباشند

نیروهایمسلحبایستیحفظبصیرت

،روحیهخوبوصحیحگیریجهتو

 .آمادگیرزمیراحفظنماید

مراسمتحلیف

 دانشجویان



همه" نیرویانتظامیو بسیجو و سپاه یارتشو

کسانیکهدرارتباطبانیروهایمسلّحهستند،این

وظیفه برا خود دری مستحکمی حصار که دانند

علیهمقابلتوطئه شرارتدشمنان و هایدشمنان

 (13/7/1392)"ملّتایرانخواهندبود

نیروهایمسلححصارمستحکمدر

 .مقابلدشمنانآیندهخواهندبود

مراسم

یآموختگدانش



هاىپاکونیروهاىنوآورى،ابتکار،استفادهازدل"

مى عمیق، استعداد پیشروزبهتواندبا ارتشرا روز

 (29/6/1382)".ببرد

نیرویانسانینوآوریوابتکارو

پاکومستعدعاملپیشبردارتشدل

 .است

دیدارجمعیاز

فرماندهان

دشمن" مراقب که است این ارتش خصوصیت

(25/1/1378)".است

مراقبتدائمیویژگیخا ارتش

 .است

درمانور

ذوالفقار

برا" نظامی تهدیدقدرت مورد که کشوری ی

واجبهاست واجبترینِ از یکی ".قدرتهاست،

(5/7/1376) 

هاترینواجبواجبقدرتنظامی

 برایکشوراست.

مراسمتحلیف

 دانشجویان

تهدیدبکنیم،استحکامو" مابدونآنکهکسیرا
ترینعاملدرراهحفظاقتدارنیروهایمسلّحرامهم

جمه و ملّت خارجیِ ایرانامنیّت اسالمی وری
دانیمکهدریمسئوالنمییهمهوظیفه.دانیممی

راهاقتدارنیروهایمسلّحتالشکنند؛استحکاماین
برنامه در را بدهندنیروها قرار خودشان ".های

(13/7/1392.)

،استحکامواقتدارنیروهایمسلّح

خارجیاست.حفظامنیّتعامل
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مراسم

التحصیلیفارغ

اندانشجوی

 

الزماستنیروهایمسلحراتقویتکنیم؛تقویت"

و نگهداری با تقویت پیشرفته، و مدرن ابزار با

هادردروننیروهایخودکفایی،تقویتباسازندگی

دانش با تقویت دفاع، صنایع سازمان و -نظامی

تقویتباتجربهو-کنیدجامیکاریکهشمادراین

تمریندا مستمئآزمایشو تمیو ایمانر، قویتبا

(28/8/1369)".آنهاستهمهکهپشتوانه



باتجهیزاتنیروهایمسلّحتقویت

مدرن،نگهداریوخودکفایی،

سازندگیدرونی،دانش،کسب

تجربهبهپشتوانهایمانالزممستمر

.است

بیاناتدر

محفلانسبا

قرآن

انسروزافزوننظاماسالمىوجامعه" ىاسالمىبا

قر میبا قرآنآناستحکامدرونىپیدا انسبا کند؛

(8/4/1393)"کندایمانراتقویتمی

انسباقرآنعاملتقویتاستحکام

.درونیوایماناست

مراسمتحلیف

دانشجویان

 

اهمّیّت حائز اسالمی جمهوری نظام برای آنچه

جمهوری نظام درونیِ ساخت استحکام است،

م درونی استحکام است، است؛اسالمی ایران لّت

است توانسته امروز تا اوّل روز از همانچیزیکه

به توجّه ملّی، اتّحاد کند؛ حفظ را کشور این

بهآرمان توجّه اسالمی، جمهوری نظام واالی های

(.13/7/1392).عزّتملّی

استحکامساختدرونیکههمان

اتحادملی،عزتملیوتوجهبه

ممههاینظاماستبسیارآرمان

.است

دیدار

فرماندهان

 

گفته" ما نظام»ایم درونی ساخت استحکام« باید

 کند، علم»پیدا » کند؛ پیدا رشد تولید»بایستی

«داخلی باشد؛ خوشبینانه»بایستیاسا کار نگاه

کشور بومی استعداد به باشد،« جدّی بایستی

هایاصلیکاراستعدادهاپرورشپیداکند؛اینهاپایه

26/6/1392".است

به توجه با نظام درونی ساخت

استعدادبومیبایداستحکامیابد

حرممطهر

رضوی

 

یماایناستکهسعیکنیمکشوریهمهوظیفه"

رامستحکم،غیرقابلنفوذ،غیرقابلتأثیرازسوی

از یکی این داریم؛ نگه و کنیم حفظ دشمن،

 مقاومتی»اقتضائات اقتصاد مطرح« ما که است

دیم.دراقتصادمقاومتی،یکرکناساسیومهم،کر

باشد؛ مقاوم باید اقتصاد است. اقتصاد بودن مقاوم

بایدبتوانددرمقابلآنچهکهممکناستدرمعرض

یدشمنقراربگیرد،مقاومتکند.اینمطلبتوطئه

(.1/1/1392)".اوّلیکهالزمبودعرضکنم

بایدکشوررادرمقابلنفوذدشمن،

.ااقتصادمقاومتیمستحکمکردب

دیدار

 فرماندهان

 

اهتماممضاعفها،جدیتودرانجاممأموریت-1"

باشید لحاظ-2.داشته از را خود درونی ساخت

وافزایشمهارت عزم تواناییعلمی، هایگوناگون،

(.7/9/1390)".ارادهجدیوتدینمستحکمکنید

بایدجدیتواهتماممضاعفداشتو

ساختدرونیراازنظرافزایش

تواناییعلمی،عزمجدیوتدین

مستحکمکرد.
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مراسمتحلیف

دانشجویان



المللىخودرابراىتداوماینعزتملىواقتداربین

باید همه باشیم. آماده باید همه دارید. نگه آماده

هاىواالىماندگاردرطولتاریخ،براىحفظارزش

د نگه آماده را عرصهخود در عرصهارند؛ در علم،

عرصه در عرصهکار، در صنعت، وى مدیریت

سیاست،ودرنوکپیکان،براىدفاعملى،نیروهاى

(.19/8/1390)رزمنظامىمسلح؛عرصه



برایتداومعزتملیواقتداربین

هاالمللیبایدآمادگیدرهمهعرصه

آمادگیبویژهعرصهرزمنظامی

داشت.

تحلیفمراسم

دانشجویان



جمهورى نظام مستحکم ساخت که مطمئنیم ما

اسالمىواتحادملىونزدیکىدلهامیانآحادملت،

است بزرگترینبازدارنده اینساخت. همهموظفند

استحکام و کنند حفظ را مستحکم و استوار

(19/8/1390).بیشترىبهآنببخشند

ساختاستحکامنظامواتحادملیو

کیدلهابزرگترینبازدارندهنزدی

.هستند

 
سازمان مضامین ادامه در شماره جدول مطابق فراگیر مضامین و استخراج(3)دهنده ،

شود:می
دهنده و فراگيراي به سازمانتبديل مضمون پايه( 3) جدول
 مضمون فراگير دهندهمضمون سازمان ايمضمون پايه

قدرتمعنویتحکامدرمعنویتاساستحکامبهخاطرتجهیزاتمعنویاست

بلندهمتیاستحکامدرعزموارادهاستحکامبهخاطرعزموارادهاست

هایاستحکامدرونیدلهاییکایکراه

آحادمردماست
اتحادملیهمدلیملت

تربیتجوانانیباروحشهادتایجاد

کنداستحکاممی
طلبانهنظامتربیتیشهادتطلبیروحیهشهادت

ینظامیفق قوّه«قُوَّة»ظورازمن

ینظامیهمهستالبتّهقوّهنیست؛
قدرتنظامیقوهنظامی

محورقدرتدانشرشددانشیازلحاظعلمیخودتانراقویکنید

قدرتبافناوریپیشرفتههارشدفناوریازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید

قدرتاقتصادیومتیاقتصادمقاازلحاظتولیدداخلیقویکنید

هایفراوانیکهدرازلحاظکشفظرفیّت

دقویکنی...اینکشورهست
قدرتهمهجانبههایداخلیکشفظرفیت

استحکامسیاسی،هماستحکام

،اقتصادی،هماستحکامفرهنگی

استحکامروحیوروانی

قدرتهمهجانبهاستحکامهمهجانبه

اتحادملیمردمنخبگانومسئوالناتحاداستحکامنخبگانومسئوالن

نیرویانسانیانقالبیرویشروحیهانقالبیدرجوانانهایعزیزمابایستیاینرویِشِجوان
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یانقالبیراادامهبدهندمبارکِروحیّه

گریانقالبیجهتگیریانقالبیگیریانقالبیاستیکشور،جهتمسئله

قدرتاقتصادیقاومتیاقتصادمیکشور،اقتصاداستمسئله

محوریدانشرشددانشییکشور،پیشرفتعلمیاستمسئله

اتحادملیانسجامهمهمردمیکشور،انسجامآحادملّتاستمسئله

بایدبهپیشرفتدرتسلیحاتوآمادگی

رزمیادامهداد.

تسلیحات،پیشرفت

رزمیرشدآمادگی
قدرتنظامی

مقابلنیروهایمسلححصارمستحکمدر

دشمنانآیندهخواهندبود

حصارمستحکمدرمقابل

دشمنانآینده
قدرتنظامی

باتجهیزاتنیروهایمسلّحتقویت

مدرن،نگهداریوخودکفایی،سازندگی

،کسبمستمرتجربهبهدرونی،دانش

پشتوانهایمانالزماست

مسلّح،نیروهایتقویت

مدرنتجهیزات
قدرتنظامی

ملّیداخلیتوانبهوملّیداراقتبهتکیه

ومستحکمکردنساختدرونیکشور

راهمقابلهبادشمناست

وتوانوملّیاقتداراتکابه

استعدادبومی
اقتدارملی

بایدکشوررادرمقابلنفوذدشمن،با

اقتصادمقاومتیمستحکمکرد

دشمن،نفوذمقابلدرتالش

استحکاممقاومتی،اقتصاد

کشور

تاقتصادیقدر

ساختدرونیراازنظرافزایشتوانایی

علمی،عزمجدیوتدینمستحکمکرد
عزموارادهقویجدیعزم

استحکامساختدرونیکههماناتحاد

هایملی،عزتملیوتوجهبهآرمان

نظاماستبسیارمهماست

بهتوجهملی،عزتملی،اتحاد

نظامهایآرمان
اتحادملی

بلندهمتیهمیشگیجدیتواهتماممضاعفداشتبایدجدیت

ساختاستحکامنظامواتحادملیو

نزدیکیدلهابزرگترینبازدارندههستند
اتحادملیاتحادملی،نزدیکیدلها

باتجهیزاتنیروهایمسلّحتقویت

مدرن،نگهداریوخودکفایی،دانش،

کسبمستمرتجربهالزماست

یجانبهنیروهاتقویتهمه

مسلح
قدرتنظامی

هابرایترینواجبقدرتنظامیواجب

کشوراست

قدرتبودنالوجوبواجب

نظامی
قدرتنظامی

برایتداومعزتملیواقتداربینالمللی

هابویژهبایدآمادگیدرهمهعرصه

عرصهرزمنظامیآمادگیداشت

بویژهعرصههمهدرآمادگی

عرصهرزمنظامی
قدرتنظامی

قدرتمعنویاستحکامعاملقرآنباانسنسباقرآنعاملتقویتاستحکاما
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درونیدرونیوایماناست

بهپشتوانهایماننیروهایمسلّحتقویت

الزماست
قدرتمعنویایمانپشتوانه

نیرویانسانیدلپاکونوآوریوابتکارو

مستعدعاملپیشبردارتشاست

مستعدوپاکدلانسانینیروی

ارتشپیشرفتمایه
نیرویانسانیانقالبی

نیروهایمسلحبایستیباحفظبصیرتو

،روحیهخوبوگیریصحیحجهت

آمادگیرزمیراحفظنماید

گیریوجهتحفظبصیرت

صحیح
نیرویانسانیبابصیرت

 
انقالب معظم رهبر بیانات مضمون تحلیل از استفاده با،با رابطه در فراگیر مضامین

شود:تحکامساختدرونیقدرتبراینیروهایمسلحآیندهبهشرحزیرارائهمیاس

 )نیرویمقاومت(همتبلندنیرویانسانیدانشی،انقالبی،بصیر،معنوی،دارایعزمو-الف

تشکیلمی را نیرویانسانیمهمترینرکننیروهایمسلحما  نیرویدهدکهبرخورداریاز

دهدکهقابلیتیبهنیروهایمسلحمامیهمتبلندمعنوی،دارایعزموانسانیانقالبی،بصیر،

کشد.هیچگاهدستازمقاومتنمی

طلبانهنظامتربیتیشهادت-ب

،وجودنظامتربیتی،همتبلندانقالبی،بصیر،معنوی،دارایعزموالزمهوجودنیرویانسانی

طلبانهاست.آموزشیشهادت

هایلبهدانشیریبافناونظامیقدرت-ج

فناوری بازدارندگیمیقدرتنظامیمجهز همایجاد همدرهایمتکیبهدانشروز نمایدو

 نماید.گیریسیستمدفاعیجلوگیریمیهایاحتمالیازغافلمقابلجنگ
اتحادهمهجانبهمردم،مسئوالنونخبگانمردمپایهبا-د

هرسرزمینیراداراست.اتحادهمهمردم،اقوام،ملتهموارهنقشکلیدیدرحفظیکپارچگی

ویژهمسئوالنونخبگانجامعهموجبایجادیکپشنوانهقویبراینیروهایمسلحمذاهبوبه

خواهدبود.



61...رویکردیبهاستحکامساختدرونیقدرتبراینیروهایمسلحآیندهجمهوریاسالمیایران




 فرماندهي معظم کل قوا از ديدگاه قدرت نيروهاي مسلح آينده استحكام ساخت دروني (1شكل )

 

 و پيشنهادها گيري نتيجه

دارایهرکشور،امنیتملی سطحآموزشباالو با مجهز، متکیبهنیروهایمسلحیآماده،

دوالبتهایننیرویمسلحندارمعتقدبهراهیاستکهدرآنگامبرمیایمانوهدفمعنویو

تابتوانند ازآمادگیوشرای بطورمداومبایستیمتکیبهمردمباشدکهدارایاتحادباشند.

موا برای الزم دشمنان با مقابله و تهدیدات با جهه باشندبرخوردار پژوهشپساز. این در

زمینهاستحکامساختهایمقدیدگاهبررسی روشدرونیاممعظمرهبریدر از استفاده با ،

نظام"،"نیرویانسانیدانشی،انقالبی،بصیر،معنوی،بلندهمت"چهارمضمون،شبکهمضامین

شهادت فناورینظامیقدرت"،"طلبانهتربیتی دانشیبا لبه اتحاد"و"های با پایه مردم

براینهادینهشدنمضامینبیانشدهاستخراجگردید."جانبهمردم،مسئوالنونخبگانهمه

هاینیروهایمسلحومراکزآموزشیبصورتبرنامهاجراییالزماستتااینمضامیندردانشگاه

هاینیروهایمسلحتشکیلگردندهایتخصصیدردانشگاهگروهشودتادرآید.لذاپیشنهادمی

جامعاستحکامبخشیساختدرونینیروهایمسلحراتدویننمایند.وبرنامه
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