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رويكردي به استحكام ساخت دروني قدرت براي نيروهاي مسلح آينده
جمهوري اسالمي ايران از منظر فرماندهي معظم کل قوا

(مدظلهالعالي)

حمیدرضافرتوکزاده* 1
سیدعلیرضاقاضیمیرسعید 2

چكيده
باتحوالتیکهدربازیگرانوکنشگراناصلیجنگهارخداده،شیوههایجنگیدننیزدچارتغییر
شده است .بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به عنوان اصلیترین رکن دفاعی و
امنیتیدرکشور،درحالوآیندهبایدقدرتدفاعیوبازدارندگیخودراحفظنمودهوساخت
درونیقدرتخودرامستحکمنمایند.لذااین پژوهش با هدف تبیین استحکامساختدرونیقدرت
براینیروهایمسلحآیندهبااستفادهازفرمایشات مقاممعظمرهبری انجام شده است.اینتحقیق
با استفاده از روشتحلیل مضمون،چهارمضمون"نیرویانسانیدانشی،انقالبی،بصیر،معنوی،بلند
همت"" ،نظام تربیتی شهادتطلبانه"" ،قدرت نظامی با فناوریهای لبه دانشی"" ،مردم پایه با
اتحادهمهجانبهمردم،مسئوالنونخبگان"را ارائه نموده است.
واژههاي کليدي:
پيچيدگي مرکب ،استحكام ساخت دروني ،بيانات مقام معظم رهبري ،قدرت ملي.

.1دانشیاردانشگاهصنعتیمالکاشتر
.2مربیدانشگاهافسریامامعلی(ع) 
*نویسندهمسئول Email: hr.fartokzadeh@gmail.com:
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مقدمه
تداوم بىاعتمادى بین کشورها و رشد تهدیدات امنیتىى جدیىد،منجىر بىه پیچیىدگىمحىی 
امنیتى جهانى شده است(زارع.)8:1388،پیچیدگیهای محی امنیتینوینو عىدم قطعیىت
پیشبینیرفتار دولتها را بسیار مشکل کرده است وموجبشدهکهتالش
پیوند خورده با آن ،
برای به حداکثررساندن توان و قدرت مقابله با این تهدیدات نوینوجنگهایاحتمىالیجدیىد
افزایشیابد.بطورمثالچین با درک تحوالت جدید درحوزهجنىگتىالش نمىوده تىا در سىه
حوزه مشخص شامل تغییر رفتار نظامیان خود و بهکارگیری سربازان حرفهای و دانىشمحىورو
تغییر درابزارهای جنگ و مدرنیزاسیون ساختار تکنولوژی و تجهیزاتىی خىود درسیسىتمهىای
دفاعیخودمتحولشدهو سمت شکلهای جدید جنگ به خصىو  جنىگهىای اطالعىاتی و
غافلگیری استراتژیک آنها سىو  یابىد
حمالت سایبری بهسیستمهای نفوذپذیر نظامی رقیب و 
(رضاییوهمکار .)177-178:1391،
در این فضای به شدت تغییرپذیر ونامطمئن،آمادگی برای پىذیرش وقىوع جنىگهىای
آیندهمبتنی بر تکامل اندیشههای نظامی ،تاکتیکها و فناوری پیشرفته یک ضىرورت ملىی و
حتمی است.اماباتوجىهبىهپیچیىدگی،عىدمقطعیىتوابهىامدرنىوعوکیفیىتوچگىونگی
جنگهایآیندهالزماستدر جهت آمادگی دفاعی و حفظ اقتىدار نظىامی بىر اسىا مقابلىه

بموقع باچالشها و جنگهای احتمالی آینده،برایجلوگیریازغفلتراهبردیونیزغافلگیر
شدنگامبرداشت .
بنابراینبررسیاندیشههایمقاممعظمرهبریدربابضرورتتحولدرنیروهایمسلحآینده
باهدف ایجادآمادگیدرمقابلتهدیداتآیندهمیتواندادبیاتجدیدیراارائهدهد.براین
اسا مسالهاینپژوهش  ،تبییناستحکامساختدرونیبراینیروهایمسلحازدیدگاه امام
خامنهای(مدظلهالعالی)بهعنوانفرماندهیمعظمکلقوامیباشد .
مرور مباني نظري و پيشينه پژوهش
قدرت ملي

میشود.از
قدرتدراصلبهتوانواستعدادانسانبرایانجامکاریکهمطلوباوستاطال   
میسازد تارفتاربازیگران
منظرسیاسیقدرتعبارتاستاز عواملی کهیکبازیگرراقادر  
گروههارا
توانندملتها،کشورهاوسایر 

دیگررادرنفوذخودقراردهد.برایناسا بازیگرانمی
درانجاماقدامیمشخصویاجلوگیریازآنتحتنفوذقراردهند).(Glassner,2004:216
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زمانی که قدرت درقالب افراد یک جامعه مد نظر باشد،میتوان تواناییهای جامعه را
قدرت ملی آنجامعه نامید.قدرت ملی"توانایی ،قابلیت وظرفیت یک ملت و یک کشور برای
استفادهاز منابع مادی و معنوی خود با هدف اعمالاراده ملی و تحصیلاهداف و منافع ملی"
میباشد (حافظنیا .)46:1386،ملتها ،آرمانها و منافع متعددی دارندکه برآورده شدن آنها
تابعی از سطح وچگونگی قدرت ملی به ویژه در مقایسه باسایر کشورهاست؛ اگر کشوری از
قدرت ملیباالیی برخوردار باشد ،میتواند خواستههایخود را بدون مانع تأمین کند.میتوان
بینالملل ،رابطه

گفت بین قدرت ملی یک کشور و میزان نقشآفرینی آن کشور در رواب
مستقیمی وجود دارد (زرقانی .)111:1388،
منابع قدرت مدام در حال تغییر است،بدین معنی که در هر دوره و شرایطی ازتاریخ بشر،
یک یا چند منبع در توانایی و افزایش قدرت تأثیرگذار بوده است .در اروپای قرن هجدهم
جمعیت منبع عمدهای برایقدرت محسوب میشد.مدتی بعد وسعتسرزمین و سپس اهمیت
صنعت و شبکههایریلی مطرح شد.در ابتدای نیمه دوم قرنبیستم علوم و فناوری پیشرفته
در صنعت وسالح هستهای به عنوان منابع قدرت مطرحگردید .قرن بیست و یکم با توجه به
افزایش نقش اطالعاتی و سازمانی قدرت ،حجم اطالعات در دستر  ،افزایش بیشتری پیدا
خواهد کرد و در این میان ،توانایی سازمانیبرای واکنش سریع و نرمشپذیر (قدرت نرم) به
منبعی عمده برای قدرت تبدیل خواهدشد.
ساخت دروني قدرت

استحکامساختدرونییکیازضرورتهایراهبردیاستکهمقاممعظمرهبریهموارهبرآن
تأکیدداشتندوآنرادرقالبرهیافتبهینهسازیساختارمورداشارهقراردادند.به عبارت
دیگر،استحکامساختدرونیبهمعنایایناستکهحوزههایراهبردیبتواننددرسهفضای
اجتماعی،سیاسیونظامیدریککلیتقراربگیرند.برمبنایاینفرضزمانیاستحکامساخت
درونیحاصلمی شودکهنظامسیاسیونیروهایمسلحماهیتکارکردیداشتهباشند وبین
نقش،سازمانوکارکردآنهاهماهنگیبهوجودآید .
استحکام ساخت درونی ،نیرویی است که یک جامعه متشکل از عناصر و اجزاء مختلف و
متعدد،آنرا بهعنوان سیستم یا ساختار در کنار یکدیگر حفظ میکند تا بتواند به مطلوبیت
ذاتیخود که همانا توانایی مقابله با ستیز محی است دست یابد .رصد بیانات ،فرمایشها و
طیسالهای اخیر نشان میدهد همواره بر

تدابیر ابالغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در
اقتداردرونزا تأکید نمودهاند(کشتکاروهمکارش .)1394،

تحیکم ساختدرونی نظام و تقویت

52

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،6پائیز 1396
فصلنامه 



استحکامبخشی ساخت درونی قدرت به معنای تقویت تمامی عناصر سختافزاری ونرمافزاری
قدرت درونی در هر کشوری از جمله بدیهیات اولیه برای مصون ماندن از تکانهها ونوسانات
بینالمللی و همچنین ازلوازم اساسی برای پیشبرد کارهای مملکتی به شمار میرود؛مملکت
نیز برای حفظ انسجام خود و اجرای بهینه کارویژههای اساسی خود به حداقلی از انرژی و
استحکامیافتگی ساخت درونی تعبیر میشود .بنابراینمشخص

ظرفیت نیاز دارد که از آن به
است که استحکام یافتگی ساخت درونی الزمه حفظ ساختار جامعه و پایهای اساسی برای
کارویژههای حفظ همبستگی اجتماعی ،تطبیق با وضعیت متحول محیطی ،دستیابی بهاهداف،
حل منازعه و غیره است که از آنها به عنوان کارویژههای اساسی نظام اجتماعی نام میبرند
(قربانی.)1:1394،
پيچيدگي مرکب

پیچیدگیمرکبنوعیپیچیدگیاستکهدرشاکلهودستگاهشناختیکنشگراناتفا میافتد
وعاملوقوعغفلتهایراهبردیودرنهایتغافلگیریدرمواجههبابحرانیاتهدیدخواهد
شد.گاهیهمهمشکالترامیبینیموازآنبهفغانآمدهایماماهنگامفهممسالهوحلآن،از
آن دور میافتیم .منظور گونه ای از پیچیدگی است که کنشگران آن را احسا نمیکنند.
داردکهکنشگرآنرانمیبیندواینغفلتدرآیندهموجبشکست

درواقعنقاطکوریوجود 
فرتوکزادهوهمکارش.)1394،

سیاستهامیشود(
دربابارتقاءامنیتوقدرتملیجمهوریاسالمیایراندورویکردمیتوانداتخاذشود:
واکنشیوپرهزینهاستوامکانغافلگیریباایجادتنوع

-1رویکردتهدیدمحور:اینرویکرد
وتکثرکانونهایتهدیدوجوددارد.
(قابلیتمحور)کهدارایویژگیهایزیراست:

-2رویکردساختدرونیقدرت
محصوردریکتهدیدمشخصنیست.عالوهبرنگاهبهبیرون،نگاهعمیقبهدروندارد.هایقابلیتسازتوجهدارد .

دائماًبهمنابعراهبردیومضمونتمرکز این رویکرد بیش از آنکه متوجه نام دشمنان و مکان درگیری با آنها باشد؛ بر
چگونگیشکستدادنطیفگستردهایازقابلیتهاوتوانمندیهایمورداستفادههردشمنو
همچنینتعیینتوانمندی هایالزموموردنیازجهتمقابلهباهرگونهدرگیرییابحراناستوار
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است.دراینرویکردباتقویتچرخههایقابلیتسازملیبهمحضبروزعالئمتهدید ،امکان
فرتوکزادهوهمکارش .)1394،

بازآراییقابلیتهادربرابرتهدیدنوظهوروجوددارد(
باعنایتبهمطالببیانشده،شرای ووضعیتدفاعیآیندهکشوردارایپیچیدگیمرکب
است و اگر نتوانیم آن را رمزگشایی نماییم در آینده با دو نوع پیچیدگی مواجه میشویم؛
زایاغافلگیری

پیچیدگیدرونزایاهمانغفلتهایراهبردیدرحوزهدفاعیوپیچیدگیبرون
ازطرفدشمنانوهمپیمانانشان.لذانیازاستکهپیچیدگیهایمرکبمحی راهبردیجدید
به درستی و بطور علمی شناسایی و رمز گشایی شوند و نیز بایستی قابلیتهای موجود و
قابلیتهایموردنیازشرای آیندهشناساییشوند.
روششناسي پژوهش
یکتحقیقشاملجمعآوری دادهها وتحلیلآنها بااستفادهازیکروشمناسباست.این

پژوهشازنظرراهبردکیفیو بر مبنایهدف ،بنیادی استوبرحسبطرحتحقیق،توصیفی
محسوبمیشود.داده هایتحقیقازبیاناتفرماندهیمعظمکلقوادرموردموضوعساخت
درونیقدرتاستخراجشدهو برای تجزیهوتحلیل متن بیانات از روش تحلیل تم یا تحلیل
مضمون که در تحقیقات کیفی کاربرد گستردهای دارد ،استفاده شده است .همچنین
جمعآوری دادهها با روش کتابخانهای و استفاده از سایت بیانات رهبر معظم انقالب و

فیشبرداریازفرمایشاتایشانانجامشدهاست .

جامعهآماریکلیهفرمایشاتفرماندهیمعظمکلقواونمونهآماریبیاناتایشاندرمورد
ساخت درونی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و روش نمونهگیری ،روش
هدفمند است .قلمروزمانیتحقیقمربوطبه سخنرانیهاوبیاناتمقاممعظمرهبریدرفاصله
سالهای  1369تا  1396بوده و قلمرو مکانی فرمایشاتی است که در جمع نیروهای مسلح،
مسئوالننظامومردمبیانگردیدهاند .
تحلیل مضمون،یکی از روشهای کارآمد تحلیل کیفی است ( .)Braun, 2006و شبکه
مضامینیکیازشیوههایتحلیل مضمون به شمارمیآید کهدراینپژوهشبهعنوانروش
تحقیقاستفادهشدهاست .
شبکه مضامین ،بر اسا یک فرآیند مشخص ،مضامین پایه (پایینترین سطح قضایای
پدیده)،مضامین سازماندهنده (مضامین پایهای دستهبندیو خالصهشدهبه اصول مجردتر و
انتزاعیتر) و مضامین فراگیر (استعارههای اساسی و مضامین حاکم بر کل متن) را استخراج
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شیخزاده و همکاران.)1390 ،
نمودهوآنهارا به صورت گرافیکی و شبیه تارنما نشان میدهد( 
تحلیل شبکه مضمون به سه بخش اصلی تقسیم میشود:تجزیه متن ،اکتشاف متن و یکپارچه
کردن اکتشافها( .)Attride & Stirling, 2001
مراحلی تنظیم شبکه مضمون در جدولشماره()1نشان داده شده است :
جدول ( )1مراحل تنظيم شبكه مضموني ()Attride & Stirling, 2001
مرحله تحليلي

گام

اقدام

کدگذاری 

تهیه یک چارچوب کدگذاریباتجزیه
متن 

تعریف مضامین
الف) تجزیه متن 
ساختن شبکههایمضمونی

ب)کشف متن 
ج) یکپارچىهسىازی
کشفها 

استخراج وتصحیحمضامین
 .1یافتن مضامین پایهای 
 .2بازآرایی مضامین پایهای برای یافتن
مضامینسازماندهنده 
 .3استخراج مضمونفراگیر 

توصیف و کشفشبکههای مضمونی 
خالصه کردن شبکههایمضمونی 
توصیف الگوها 


تجزيه و تحليل يافتهها
در مرحله اول بافیشبرداریازمتنبیاناتوسخنرانیهایمقاممعظمرهبری،نقل قولهای
ایشاندرمورداستحکامساختدرونیقدرتانتخابشده و کدگذاریمیشوند.درادامههر
کدام از این نقل قولها حاویمضمونی است که با خواندن آن متن ،بهطورمستقیم به ذهن
میآیدوسایرمراحلارائهشدهدرباالبهشرحجداول()2و()3انجاممیشود :
جدول ( )2تبديل نقل قول به مضامين پايهاي 
آدرس

فيشبرداري از متن بيانات

مضمون پايهاي

جمهوری اسالمی با اقتدار کامل [ایستاده]؛ بعد از استحکام به خاطر تجهیزات معنوی
اینهمهمینجورخواهدبود.اینراهمهبدانند  ...است .

بیاناتدردیدار

خانوادههای که جمهوری اسالمی مستحکم ایستاده است ...و استحکامبهخاطرعزموارادهاست .
راههای استحکام درونی دلهای
شهدایمرزبان اینبهخاطرتجهیزاتمادّینیست.تجهیزاتمادّی 
ومدافعحرم

نقشاساسیوتعیینکنندهندارند،چیزهایدیگری یکایکآحادمردماست .
وجود دارد؛ آن ،تجهیزات معنوی است؛ آن عزم و تربیت جوانانی با روح شهادت ایجاد
ارادهی ثابت است ،آن راههای استحکام درونی

استحکاممیکند .
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دلهای یکایک آحاد مردم است ،آن قدرت تربیت
جوانهایی است که در این طوفان عجیب فساد ...

جمهوری اسالمی ،قدرت اسالمی ،نظام اسالمی،
میتواند اینجور جوانهایی را تربیت کند و امروز
تربیت کرده و هستند. ...و روح [این قدرت] هم،
روحِهمینشهادتاست( .)1396/3/28
منظوراز«قُوَّة»فق قوّهینظامی
نیست؛البتّهقوّهینظامیهمهست .

یشریفهی« وَاَعِدّوالَهُممَااستَطَعتُممِن


درآیه
 ...
قُوَّة» به احتمال زیاد منظور از «قُوَّة» فق قوّهی
بیاناتدردیدار نظامینیست؛البتّهقوّهینظامیهمهستامّافق  ازلحاظعلمیخودتانراقویکنید .
قوّهینظامینیست ....معنایایناستحکامِساختِ ازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید .
مردم
ایناست.ازلحاظعلمیخودتانرا

...
ِکشور
ی
داخل
آذربایجان
ازلحاظتولیدداخلیقویکنید .
قویکنید،ازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید،از
شرقی
لحاظ تولید داخلی قوی کنید ...ازلحاظ کشف ازلحاظکشفظرفیّتهایفراوانیکه
ظرفیّتهایفراوانیکهدراینکشورهست ...قوی
دراینکشورهست...قویکنید .
کنید( .)1395/11/27
استحکامسیاسی،هماستحکام
اقتصادی،هماستحکامفرهنگی،
استحکامروحیوروانی .

راهعبورازهمهیمشکالت ...چهدرایندوره...،

چهدرپنجاهسالدیگر،ایناستکهکشورازدرون
مستحکم باشد ... .هم استحکام سیاسی ،هم
استحکام اقتصادی ،هم استحکام فرهنگی ،و هم
استحکامنخبگانومسئوالن .
باالتر از همه استحکام روحی و روانی افراد ،جوانهایعزیزمابایستیاینرویِشِ
بیاناتدردیدار بخصو نخبگانوبخصو مسئوالنارشدکشور.
مبارکِروحیّهیانقالبیراادامه
جوانهای عزیز ما بایستی این رویِشِ مبارکِ
مردماصفهان  ...
بدهند .
مسئلهیکشور،

روحیّهیانقالبیراادامهبدهند.....
یکشور،جهتگیریانقالبی


مسئله
جهتگیری انقالبی است؛  ،....اقتصاد ،....پیشرفت

است .

...
ّتاست
ل
آحادم

ّحادوانسجام
ت
وا

...
علمیاست
سئلهیکشور،اقتصاداست .
م 
( )139/8/26
مسئلهیکشور،پیشرفتعلمیاست .

مسئلهیکشور،انسجامآحادملّت

است .
"]خصوصیتی] که باید نیروهای مسلّح ما به آن
توجّه داشته باشند ،مسئله عمل به آیهی شریفهی
«وَاَعِدّوالَهُممَااستَطَعتُممِنقُوَّةٍوَمِنرِباطِالخَیلِ
دیدارجمعىاز
تُرهِبونَبِه عَدُوَّاهللِوَعَدُوَّکُم»است.معنایاینآیه
فرماندهان 
ایناستکهغافلگیرنشوید؛معنایشایناستکه

اگرچنانچهدشمنیبهشماحملهکرد،شمابراثر
کمبود امکانات ،کمبود سالح و مهمّات ،کمبود
آمادگی ،خسارت تحمّل نکنید ،که خسارت شما

اگرچنانچهدشمنیبهشماحمله
کرد،شمابراثرکمبودامکانات،
کمبودسالحومهمّات،کمبود
آمادگیغافلگیرنشویدوخسارت

تحمّلنکنید.
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خسارت ملّت است ،خسارت شما خسارت اسالم
است"( .)1394/1/30

عالجمقابلهیباایندشمنیهمفق یکچیزاست

بیاناتدردیدار
وآن،تکیهیبهاقتدارملّیوبهتوانداخلیملّیو

مردم
مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونیِ کشور
آذربایجان
[است].هرچهدراینزمینهماکاربکنیم،کماست
شرقی 
( .)1392/11/28
کنمایناستکهپیشرفتهای


آنچهمنتأکیدمی
"
دیدارجمعىاز کشور در زمینههای تسلیحاتی و در زمینههای
آمادگیهای رزمی باید همچنان طریق پیشرفت را

فرماندهان 

یدشمنتکیهبهاقتدار


عالجمقابله
ملّیوبهتوانداخلیملّیاست .

بایدبهپیشرفتدرتسلیحاتو
آمادگیرزمیادامهداد.

ادامهبدهد؛"()1394/1/30
"حفظ بصیرت ،حفظ جهتگیری صحیح،

آمادگیهایالزم،روحیّهیخوبوافزایشروزافزون نیروهایمسلحبایستیحفظبصیرت
دیدارجمعىاز
جهتگیریصحیح،روحیهخوبو
تجهیزات و امکانات و آمادگیهای رزمی یکی از و 
فرماندهان
کارهای اساسی است که نیروهای مسلّح بایستی
آمادگیرزمیراحفظنماید.

داشتهباشند)1394/1/30(".

مراسمتحلیف
دانشجویان


"ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و همهی
کسانیکهدرارتباطبانیروهایمسلّحهستند،این
را وظیفهی خود بدانند که حصار مستحکمی در
مقابل توطئه های دشمنان و شرارت دشمنان علیه

نیروهایمسلححصارمستحکمدر
مقابلدشمنانآیندهخواهندبود.

ملّتایرانخواهندبود"()1392/7/13
نوآورى،ابتکار،استفادهازدلهاىپاکونیروهاى

"
نوآوریوابتکارونیرویانسانی
مراسم
روزبهروز ارتش را پیش
دانشآموختگی  با استعداد عمیق ،مىتواند  
دلپاکومستعدعاملپیشبردارتش


است.

ببرد)1382/6/29(".
دیدارجمعیاز "خصوصیت ارتش این است که مراقب دشمن
فرماندهان  است )1378/1/25(".
درمانور
ذوالفقار 

مراسمتحلیف
دانشجویان

"قدرت نظامی برای کشوری که مورد تهدید
قدرتهاست ،یکی از واجبترینِ واجبهاست".
()1376/7/5
"مابدونآنکهکسیراتهدیدبکنیم،استحکامو
اقتدارنیروهایمسلّحرامهمترینعاملدرراهحفظ
امنیّت خارجیِ ملّت و جمهوری اسالمی ایران
یمسئوالنمیدانیمکهدر


یهمه

وظیفه
میدانیم .

راهاقتدارنیروهایمسلّحتالشکنند؛استحکاماین
نیروها را در برنامههای خودشان قرار بدهند".
( .)1392/7/13

مراقبتدائمیویژگیخا ارتش
است.
ترینواجبها

قدرتنظامی 
واجب
برایکشوراست.

استحکامواقتدارنیروهایمسلّح،
عاملحفظامنیّتخارجیاست .
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مراسم
فارغالتحصیلی

دانشجویان 

" الزماستنیروهایمسلحراتقویتکنیم؛تقویت
با ابزار مدرن و پیشرفته ،تقویت با نگهداری و
خودکفایی،تقویتباسازندگیهادردروننیروهای

نظامی و سازمان صنایع دفاع ،تقویت با دانش-
جامیکنید-تقویتباتجربهو


کاریکهشمادراین
آزمایش و تمرین دائمی و مستمر ،تقویت با ایمان
کهپشتوانههمهآنهاست )1369/8/28(".


بیاناتدر
محفلانسبا
قرآن 

نظاماسالمىوجامعهىاسالمىباانسروزافزون

"
آناستحکامدرونىپیدامیکند؛انس باقرآن

باقر
ایمانراتقویتمیکند"( )1393/4/8


مراسمتحلیف
دانشجویان 

آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّت
است ،استحکام ساخت درونیِ نظام جمهوری
اسالمی است ،استحکام درونی ملّت ایران است؛
همان چیزی که از روز اوّل تا امروز توانسته است
این کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّی ،توجّه به
آرمانهای واالی نظام جمهوری اسالمی ،توجّه به



تقویتنیروهایمسلّحباتجهیزات
مدرن،نگهداریوخودکفایی،
سازندگیدرونی،دانش،کسب
مستمرتجربهبهپشتوانهایمانالزم
است .
انسباقرآنعاملتقویتاستحکام
درونیوایماناست .

استحکامساختدرونیکههمان
اتحادملی،عزتملیوتوجهبه
آرمانهاینظاماستبسیارمهم

است .

عزّتملّی .)1392/7/13(.

دیدار
فرماندهان 

"ما گفتهایم «ساخت درونی نظام» باید استحکام ساخت درونی نظام با توجه به
پیدا کند« ،علم» بایستی رشد پیدا کند؛ «تولید استعدادبومیبایداستحکامیابد 
داخلی» بایستی اسا کار باشد؛ «نگاه خوشبینانه
به استعداد بومی کشور» بایستی جدّی باشد،
استعدادهاپرورشپیداکند؛اینهاپایههایاصلیکار


حرممطهر
رضوی 

یهمهیماایناستکهسعیکنیمکشور


وظیفه
"
رامستحکم،غیرقابلنفوذ،غیرقابلتأثیرازسوی
دشمن ،حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از
اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح
کر دیم.دراقتصادمقاومتی،یکرکناساسیومهم،
مقاوم بودن اقتصاد است .اقتصاد باید مقاوم باشد؛
بایدبتوانددرمقابلآنچهکهممکناستدرمعرض
توطئهیدشمنقراربگیرد،مقاومتکند.اینمطلب


دیدار
فرماندهان


"-1
درانجاممأموریتها،جدیتو اهتماممضاعف بایدجدیتواهتماممضاعفداشتو
داشته باشید -2 .ساخت درونی خود را از لحاظ
ساختدرونیراازنظرافزایش
افزایش مهارتهای گوناگون ،توانایی علمی ،عزم و
تواناییعلمی،عزمجدیوتدین
مستحکمکرد .
ارادهجدیوتدینمستحکمکنید .)1390/9/7(".

است 1392/6/26".

بایدکشوررادرمقابلنفوذدشمن،
بااقتصادمقاومتیمستحکمکرد .

اوّلیکهالزمبودعرضکنم .)1392/1/1(".
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مراسمتحلیف
دانشجویان 


خودرابراىتداوماینعزتملىواقتداربینالمللى

آماده نگه دارید .همه باید آماده باشیم .همه باید
براىحفظارزش هاىواالىماندگاردرطولتاریخ،

خود را آماده نگه دارند؛ در عرصه علم ،در عرصه
کار ،در عرصهى صنعت ،در عرصه مدیریت و
سیاست،ودرنوکپیکان،براىدفاعملى،نیروهاى
مسلح؛عرصهرزمنظامى( .)1390/8/19


برایتداومعزتملیواقتداربین
المللیبایدآمادگیدرهمهعرصهها
بویژهعرصهرزمنظامیآمادگی
داشت .

مراسمتحلیف
دانشجویان 


ما مطمئنیم که ساخت مستحکم نظام جمهورى
اسالمىواتحادملىونزدیکىدلهامیانآحادملت،
بزرگترین بازدارنده است .همه موظفند این ساخت
استوار و مستحکم را حفظ کنند و استحکام
بیشترىبهآنببخشند )1390/8/19(.

ساختاستحکامنظامواتحادملیو
نزدیکیدلهابزرگترینبازدارنده
هستند .

در ادامه مضامین سازماندهنده و مضامین فراگیر مطابق جدول شماره ( ،)3استخراج
میشود :

جدول ( )3تبديل مضمون پايهاي به سازماندهنده و فراگير 
مضمون پايهاي

مضمون سازماندهنده

مضمون فراگير

استحکامبهخاطرتجهیزاتمعنویاست 

استحکامدرمعنویت 

قدرتمعنوی 

استحکامبهخاطرعزموارادهاست 

استحکامدرعزمواراده 

بلندهمتی 

راههایاستحکامدرونیدلهاییکایک

آحادمردماست 

همدلیملت 

اتحادملی 

تربیتجوانانیباروحشهادتایجاد
استحکاممیکند 


روحیهشهادتطلبی 


نظامتربیتیشهادتطلبانه 


منظوراز«قُوَّة»فق قوّهینظامی
نیست؛البتّهقوّهینظامیهمهست 

قوهنظامی 

قدرتنظامی 

ازلحاظعلمیخودتانراقویکنید 

رشددانشی 

قدرتدانشمحور 


ازلحاظفنّاوریخودتانراقویکنید 

رشدفناوریها 


قدرتبافناوریپیشرفته 

ازلحاظتولیدداخلیقویکنید 

اقتصادمقاومتی 

قدرتاقتصادی 

ازلحاظکشفظرفیّتهایفراوانیکهدر
اینکشورهست...قویکنید 

کشفظرفیتهایداخلی 


قدرتهمهجانبه 

استحکامسیاسی،هماستحکام
اقتصادی،هماستحکامفرهنگی،
استحکامروحیوروانی 

استحکامهمهجانبه 

قدرتهمهجانبه 

استحکامنخبگانومسئوالن 

اتحادمردمنخبگانومسئوالن 

اتحادملی 

جوانهایعزیزمابایستیاینرویِشِ


رویشروحیهانقالبیدرجوانان 

نیرویانسانیانقالبی 
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مبارکِروحیّهیانقالبیراادامهبدهند 
یکشور،جهتگیریانقالبیاست 


مسئله

جهتگیریانقالبی 

انقالبیگری 


مسئلهیکشور،اقتصاداست 


اقتصادمقاومتی 

قدرتاقتصادی 

مسئلهیکشور،پیشرفتعلمیاست 


رشددانشی 

دانشمحوری 


مسئلهیکشور،انسجامآحادملّتاست 


انسجامهمهمردم 

اتحادملی 

بایدبهپیشرفتدرتسلیحاتوآمادگی
رزمیادامهداد .

پیشرفتتسلیحات،
رشدآمادگیرزمی 

قدرتنظامی 

نیروهایمسلححصارمستحکمدرمقابل
دشمنانآیندهخواهندبود 

حصارمستحکمدرمقابل
دشمنانآینده 

قدرتنظامی 

تقویتنیروهایمسلّحباتجهیزات
مدرن،نگهداریوخودکفایی،سازندگی
درونی،دانش،کسبمستمرتجربهبه
پشتوانهایمانالزماست 

تقویتنیروهایمسلّح،
تجهیزاتمدرن 

قدرتنظامی 

تکیهبهاقتدارملّیوبهتوانداخلیملّی

ومستحکمکردنساختدرونیکشور
راهمقابلهبادشمناست 

اتکابهاقتدارملّیوتوانو
استعدادبومی 

اقتدارملی 

بایدکشوررادرمقابلنفوذدشمن،با
اقتصادمقاومتیمستحکمکرد 

تالشدرمقابلنفوذدشمن،
اقتصادمقاومتی،استحکام
کشور 

قدرتاقتصادی 

ساختدرونیراازنظرافزایشتوانایی
علمی،عزمجدیوتدینمستحکمکرد 

عزمجدی 

عزموارادهقوی 

استحکامساختدرونیکههماناتحاد
ملی،عزتملیوتوجهبهآرمانهای

نظاماستبسیارمهماست 

اتحادملی،عزتملی،توجهبه
آرمانهاینظام 


اتحادملی 

بایدجدیتواهتماممضاعفداشت 

جدیتهمیشگی 

بلندهمتی 

ساختاستحکامنظامواتحادملیو
نزدیکیدلهابزرگترینبازدارندههستند 

اتحادملی،نزدیکیدلها 

اتحادملی 

تقویتنیروهایمسلّحباتجهیزات
مدرن،نگهداریوخودکفایی،دانش،
کسبمستمرتجربهالزماست 

تقویتهمهجانبهنیروهای

مسلح 

قدرتنظامی 

ترینواجبهابرای


قدرتنظامیواجب
کشوراست 

واجبالوجوببودنقدرت
نظامی 

قدرتنظامی 

برایتداومعزتملیواقتداربینالمللی
بایدآمادگیدرهمهعرصههابویژه

عرصهرزمنظامیآمادگیداشت 

آمادگیدرهمهعرصهبویژه
عرصهرزمنظامی 

قدرتنظامی 

انسباقرآنعاملتقویتاستحکام

انسباقرآنعاملاستحکام

قدرتمعنوی 
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درونیوایماناست 

درونی 

تقویتنیروهایمسلّحبهپشتوانهایمان
الزماست 

پشتوانهایمان 

قدرتمعنوی 

نوآوریوابتکارونیرویانسانیدلپاکو
مستعدعاملپیشبردارتشاست 

دلپاکومستعد
نیرویانسانی 
مایهپیشرفتارتش 

نیرویانسانیانقالبی 

نیروهایمسلحبایستیباحفظبصیرتو
جهتگیریصحیح،روحیهخوبو

آمادگیرزمیراحفظنماید 

حفظبصیرتوجهتگیری
صحیح 

نیرویانسانیبابصیرت 

با استفاده از تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقالب ،مضامین فراگیر در رابطه با
استحکامساختدرونیقدرتبراینیروهایمسلحآیندهبهشرحزیرارائهمیشود :
الف-نیرویانسانیدانشی،انقالبی،بصیر،معنوی،دارایعزموهمتبلند(نیرویمقاومت)
نیرویانسانیمهمترینرکننیروهایمسلحماراتشکیلمیدهدکهبرخورداریاز نیروی
انسانیانقالبی،بصیر،معنوی،دارایعزمو همتبلند قابلیتیبهنیروهایمسلحمامیدهدکه
هیچگاهدستازمقاومتنمیکشد .
ب-نظامتربیتیشهادتطلبانه 
الزمهوجودنیرویانسانیانقالبی،بصیر،معنوی،دارایعزمو همتبلند،وجودنظامتربیتی،
آموزشیشهادتطلبانهاست .

ج-قدرتنظامیبافناوریهایلبهدانشی 
قدرتنظامیمجهزفناوری هایمتکیبهدانشروزهمایجادبازدارندگیمینمایدوهم در
هایاحتمالیازغافلگیریسیستمدفاعیجلوگیریمینماید.

مقابلجنگ
د-مردمپایهبااتحادهمهجانبهمردم،مسئوالنونخبگان 
ملتهموارهنقشکلیدیدرحفظیکپارچگیهرسرزمینیراداراست.اتحادهمهمردم،اقوام،
مذاهبوبه ویژهمسئوالنونخبگانجامعهموجبایجادیکپشنوانهقویبراینیروهایمسلح
خواهدبود .

رویکردیبهاستحکامساختدرونیقدرتبراینیروهایمسلحآیندهجمهوریاسالمیایران 61...


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

نتيجهگيري و پيشنهادها
امنیتملی هرکشور  ،متکیبهنیروهایمسلحیآماده،مجهز،باسطحآموزشباالودارای
ایمانوهدفمعنویومعتقدبهراهیاستکهدرآنگامبرمیدارندوالبتهایننیرویمسلح
بایستیمتکیبهمردمباشدکهدارایاتحادباشند.تابتوانند بطورمداومازآمادگیوشرای 
الزم برای مواجهه با تهدیدات و مقابله با دشمنان برخوردار باشند .در این پژوهش پس از
بررسیدیدگاههایمقاممعظمرهبری درزمینهاستحکام ساختدرونی،با استفادهازروش
شبکهمضامین،چهارمضمون"نیرویانسانیدانشی،انقالبی،بصیر،معنوی،بلندهمت""،نظام
تربیتی شهادتطلبانه"" ،قدرت نظامی با فناوریهای لبه دانشی" و "مردم پایه با اتحاد
همهجانبهمردم،مسئوالنونخبگان" استخراجگردید .براینهادینهشدنمضامینبیانشده

الزماستتااینمضامیندردانشگاههاینیروهایمسلحومراکزآموزشیبصورتبرنامهاجرایی
درآید.لذاپیشنهادمیشودتاگروههایتخصصیدردانشگاههاینیروهایمسلحتشکیلگردند
وبرنامهجامعاستحکامبخشیساختدرونینیروهایمسلحراتدویننمایند .
منابع

 پردلی ،محمدرضا .)1393(.بررسیرونداصالحاتساختاریدرنیروهایمسلحجمهوریاسالمی
هفتمینهمایشمجازیبینالمللیتحوالت

ایرانونقشبازدارندهآنهادرحراستازامنیتملی،
جدیدایرانوجهان،قزوین .
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روشهای سنجش) ،تهران:نشر
 حافظنیا ،محمدرضا.)1386(.قدرت و منافعملی(مبانی،مفاهیم و 
انتخاب .

 رضایی،علیاکبر.و زارع ،محمد .)1391(.چینوفرآیندانقالب درامور نظامى ،فصلنامه رهنامه
سیاستگذارى ،سال سوم ،شماره دوم .
 زرقانی ،سیدهادی.)1388(.مقدمهای بر قدرت ملی:کارکردها ،محاسبه و سنجش،تهران :انتشارات
پژوهشکدهمطالعات راهبردی .

 سایتآرشیوموضوعیبیاناترهبرمعظمانقالب .

خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره)و مقایسه

شیخزاده ،محمد.)1390(.تدوین الگوی رهبری


خدمتگزار در مدیریت نوین ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران .

آن با برخی از الگوهای رهبری
 فاضلینیا،نفیسه.)1385(.ژئوپلیتیکشیعهومسئلهامنیتملیایران،فصلنامهشیعهشناسی،سال
چهارم،ش .13

 فرتوکزاده،حمیدرضا.و وزیری،جواد.)1394(.گذار بهاقتصادمقاومتی،تهران:انتشاراتدانشگاه
عالیدفاعملی،چاپاول .

 قربانی ،مصطفی .)1394( .استحکام بخشی ساخت درونی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)،
خبرگزاریفار  .

 کشتکار ،مهران .و حاتمی ،حمیدرضا .)1394( .الگوی مفهومی مشارکت سازمان یافته مردمی برای
تحقق استحکام ساختدرونی قدرت نظام،فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال هجدهم ،شماره  . 69
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