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اندیشههای نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در حوزه راهبرد و فناوری نظامی
و تأثیر آن بر معماری ارتش جمهوری اسالمی
پرويز سلیميپناه
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چکیده
فرمايشات مقام معظم فرماندهي کل قوا نقشه راه و منشوری است که شکل دهنده مأموريت ،راهبردها و در نتیجه
ساختار کارآمد ارتش جمهوری اسالمي ايران برای دستیابي به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
تبیین نظاممند و علمي اين فرمايشات کمک بزرگي برای مسئولین محترم آجا در معماری نظام دفاعي ارتش است .مقاله
حاضر که حاصل کار تحقیقاتي با روش موردی زمینهای ميباشد تالش ميکند اطاعات مورد نیاز را با استفاده از روش
کتابخانه ای و میداني گردآوری و از طريق مطالعه منابع و مصاحبه با صاحبنظران از میان انبوه فرمايشات ارزشمند مقام
معظم فرماندهي کل قوا ،آن دسته از فرمايشات ايشان که مرتبط با نظام دفاعي هستند را با هدف تبیین انديشههای
نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در حوزه معماری نظام دفاعي ج.ا.ا و مرتبط با ارتش جمهوری اسالمي ،تحلیل
محتوايي نموده و سپس از طريق تحلیل آماری دادههای منتج شده از پرسشنامه تأثیر تحقق اين انديشهها را بر معماری
آجا اندازهگیری نمايد .جهت تحقق هدف يادشده و پاسخگويي به سؤاالت تحقیق فرمايشات معظم در حوزههای علم و
فناوری و راهبرد نظامي ،مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و نتايج حاصله عالوه بر احصاء مشخصههای بديل دستیابي به
حوزههای قید شده ،نشان ميدهد که تحقق انديشههای مقام معظم فرماندهي کل قوا در اين حوزهها تأثیر بسیار زيادی
در معماری نظام دفاعي مرتبط با آجا دارد.
واژگان کلیدی :مقام معظم فرماندهی کلقوا ،نظام دفاعی ،اندیشههای نظامی ،معماری ،راهبرد نظامی ،علم و
فناوری

تاريخ دريافت مقاله79/97/90 :
تاريخ پذيرش مقاله79/91/22 :
 - 2کارشناس ارشد مديريت علوم دفاعي دانشگاه فرماندهي و ستاد آجاkhsalman1978@gmail.com ،
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مقدمه
هر سازمان به منظور کارآمدی ،پويايي و کسب قدرت ماندگاری در عرصه رقابت در برابر رقبا و حريفان (دشمنان) نیازمند
چارچوب و معیارهايي است که با معماری آن سازمان حاصل ميگردد .لزوم معماری سازماني را ميتوان در ظهور
سازمانهای بزرگ ،نیاز به طراحي و توسعه دستگاههای اطالعاتي پیچیده ،ظهور دستگاههای اطالعاتي با منظورهای
خاص و اهمیت انعطافپذيری سازمانها در برابر فشارهای بیروني نظیر تغییر کسبوکار (فضای عملیات) ،تغییر
مأموريتها و ساختارهای سازماني و تغییرات سريع فناوری ارزيابي کرد (زکمن.)2799 ،
معماری سازماني چارچوبي برای تبیین ،هماهنگسازی و همسوسازی کلیه فعالیتها و عناصر سازمان در جهت نیل به
اهداف راهبردی سازمان است و معمار سازمان با بخشهای مختلف سازمان درگیر ميباشد (زکمن(.2799 ،
بهزعم زکمن نظريهپرداز عرصه معماری سازماني« :ضرورت تغییر بهروز بودن کیفیت گرايي و شتاب تغییرات شرايطي را
فراهم آورده که ما را مجبور به روی آوردن به سوی معماری سازماني ميکند .در قرن  12معماری عامل تعیینکننده در
موفقیت يا شکست بقا و يا فنای سازمانهاست (زکمن .)2779 ،هر سازمان بايد متناسب با چشمانداز ،رسالت و مأموريت
خود به انتخاب رويکرد ،راهبرد ،کارکردهای نیروی انساني و ابعاد سازماني توجه ويژه داشته باشد که در اين میان ارتش
جمهوری اسالمي ايران نیز از اين قاعده مستثني نیست.
حضرت علي (ع) در نامهاش به مالک ميفرمايد ":سرباز يعني ستوني که کاخ استقالل و عظمت مملکت بر دوش او استوار
و پابرجا است .افسر بايد پرهیزگارترين سپاهیان و نجیبترين افراد باشد ".مالحظه ميشود که ايشان چگونه اهمیت و
اخالق را برای نظامیانش تبیین مي کند .يا زماني که ايشان و لشکريانش قصد عبور از شهر و دياری داشتند شخصاً به
حاکم آن شهر نامه مينوشتند و به ايشان اطالع ميدادند و سربازانش را نیز از تمام جهات توجیه ميکردند تا مبادا
کوچکترين آسیبي به جان و مال و ناموس مردم آن شهر وارد شود (سادات ناصری.)2539 ،
رهبر فقید انقالب اسالمي حضرت امام خمیني (ره) هرگز حاضر نشد که به مردم غیرنظامي عراق حمله شود .نمونههای
مثبت و منفي عملکرد نیروهای مسلح که متأثر از عملکرد و تفکرات حاکمان وقت ميباشد در تاريخ بسیار زياد است.
مالحظه مي شود چگونه نیّات ،کردار و گفتار مسئولین حکومتي مخصوصآ فرماندهان در شکلگیری و عملکرد نیروهای
نظامي اثرگذار است.
مقام معظم فرماندهي کل قوا در مقاطع مختلف مانند تبعید در زمان رژيم ستمشاهي ،همراهي و هدايت مبارزات انقالبي،
عضويت در شورای عالي امنیت ملي و نماينده ويژه امام در امور ارتش ،رياست جمهوری و رهبری و فرماندهي کلقوا به
گونههای متفاوت در متن نیروهای مسلح قرار داشته است .به گونهای که سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامي مقام
معظم رهبری از قول ايشان ميفرمايند":من با ارتش آشنا هستم و از قبل از انقالب ارتش را شناخته و آن را درک کردم.
در ارتش پیش از انقالب هیچ توجهي به معیارهای ديني نميشد و اگر کسي در درون ارتش ميخواست ديندار باشد،
بسیار سخت بود اما همان ارتش ،امروز يک ارتش متدين و مومن شده است .آيا آن روز کسي فکر ميکرد که بشود،
چنین ارتشي ساخت؟ اما خدا کمک کرد و خودمان همت کرديم تا چنین ارتشي ساخته شد .بنابراين ،حاال ما بايد
29برابر کار کنیم .آيا اين شدني است؟ بله ميشود .آن روز کسي باور نميکرد که ارتش اينطور شود پس اين يک تجربه
گرانبهاست که بدانیم با تالش فراوان ميشود (رجانیوز.)2597 ،
در اين راستا ،مقام معظم رهبری و فرماندهي کل قوا چه به لحاظ قدمت حضور در میان نیروهای مسلح مخصوصاً ارتش و
چه به لحاظ مقام و مسئولیّت شان فراتر از همه ،جهت قرار گرفتن نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران در سطحي که
ضمن ايجاد بازدارندگي مؤثر ،قابلیت دفاع در برابر تهديدات خارجي را داشته باشد ،برای نظام دفاعي هدفگذاری مي-
کنند و از آنجايي که معظمله بهعنوان فرمانده و باالترين مقام نظام دفاعي و بهتبع آن ارتش ميباشند ،مسئولیت ابالغ
سیاستهای کالن برای رسیدن به چشم انداز را در اين سازمان به عهده داشته و به طرق مختلف نسبت به ابالغ آن به
صف و ستاد اقدام مينمايد.
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ابعادی چون تبحّر علمي ،فقاهت ،تسلّط بر ادبیّات ،نگاه نافذ و بصیرت ،تفکر راهبردی ،ريشهيابي عمیق سیاسي و اعمال
فرماندهي صحیح و آينده نگری شايد تنها بخش کوچکي از عواملي هستند که در محتوای بیانات و فرمايشات ايشان تجلي
پیداکرده و معماری سازمان بزرگ آجا از آن نشأت ميگیرد .سازمان ارتش و به معنای کلي نیروهای مسلح کشور ايران
نیز از زمان شکلگیری خود دارای فراز و نشیبها و خصوصیاتي بوده که عمده آن از خواستها و تصمیمات حکومت وقت
و فرماندهان نشأت گرفته است .دوران انقالب اسالمي و پیروزی آن نقطۀ عطفي برای دگرگوني و شکلگیری جديد اين
بخش از نیروی مسلح ميباشد .بروز جنگ تحمیلي ،شکلگیری سپاه پاسداران و بسیج انقالب اسالمي و قرار گرفتن آنها
در کنار ارتش در زمان جنگ و دوران بعد از جنگ و تهديدات آينده هر کدام دارای ويژگي خاصي است که محیط داخلي
و خارجي ارتش جمهوری اسالمي ايران را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجۀ اين تحوالت ،بازنگری در معماری ارتش الزم
است تا بتواند از عهده مأموريتهای محوله در جهت تأمین امنیت و منافع ملي برآيد.
يک سازمان عبارت است از مجموعههايي که دارای محدوده کاری متنوع و توزيع شده باشند و تحقق مأموريت از پیش
تعريف شده ای را دنبال نمايند .در اين صورت سازمان شامل منابع متعددی نظیر نیروی انساني ،تشکیالت مرتبط و
فناوری است که مي بايست اين امور را هماهنگ کرده و اطالعات مشترک جهت تحقق مأموريتهای مشترک را منتشر
نمايد (رابینز.)2599 ،
هر جا که نیاز به طراحي موجوديت يا سیستمي باشد که ابعاد يا پیچیدگي آن از يک واحد معیّن فراتر رفته ،يا
نیازمندیهای خاصي را تحمیل نمايد ،نگرشي ويژه و همهجانبه را الزم خواهد داشت که در اصطالح به آن معماری گفته
ميشود .معماری ترکیبي است از علم ،هنر و تجربه که در رشتههايي نظیر ساختمان دارای قدمتي چند هزار ساله است و
در يک سازمان ،معماری از تفکر راهبردی نشأت ميگیرد .به عبارت ديگر ،تفکر راهبردی دربرگیرنده مجموعهای منظم از
فرضیههای جديد و جايگزينهای بالقوه است که پیشفرضها ،رويهها و فرضیههای کنوني را به چالش ميکشد.
معماری نظام دفاعي ،خاصه ارتش جمهوری اسالمي ايران با توجه به تحوالت داخلي و خارجي پیش رو که مختصر در باال
مطرح شد نیازمند يک نگرش و تسلط همه جانبه ميباشد که باالترين مقام در نیروهای مسلح يعني فرماندهي معظم کل
قوا از آن برخوردار ميباشد .اين تحقیق از آنجا اهمیت پیدا ميکند که برای اولین بار انديشههای نظامي ايشان مرتبط با
معماری آجا به صورت نظاممند تبیین ميگردد و نتايج آن برای بهرهگیری در معماری نظام دفاعي در اختیار مسئولین
محترم در آجا قرار ميگیرد در حالي که اين نتايج قابل بهرهبرداری در ديگر سازمانهای نیروهای مسلح ميباشد .در
صورت انجام نشدن چنین پژوهشي اين نگراني وجود دارد که ابعاد مختلف انديشههای نظامي فرماندهي معظم کلقوا به
صورت يک جا و منسجم در دسترس اين مسئولین نباشد و در معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا يک همه جانبهنگری
انجام نگردد.
با توجه به موارد باال و از آنجايي که تاکنون پژوهشي در بعد معماری نظام دفاعي نیروهای مسلح با توجه به فرمايشات
معظمله صورت نگرفته ،اين تحقیق برای پاسخ به اين سؤال که انديشههای نظامي (علم و فناورینظامي ،راهبرد نظامي)
مقام معظم فرماندهي کل قوا در معماری نظام دفاعي با تأکید بر آجا کدامند؟ انجام شده است
بر اساس بررسيهای انجام شده و با توجه به مؤلفههای اين تحقیق تاکنون کار منسجم و همراستا با اين پژوهش صورت
نگرفته است اما کتاب هايي مانند :ارتش کلمه طیبه انتشارات عقیدتي سیاسي آجا ،نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران نیروی راهبردی انتشارات دفتر پژوهشهای نظری نداجا ،انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا انتشارات
دانشگاه افسری نزاجا در ارتباط با سخنرانيها و توصیههای مقام معظم فرماندهي کل قوا که به مناسبتهای مختلف در
بین اقشار مختلف نیروهای مسلح مطرح فرمودهاند به رشته تحرير درآمده که در هر کدام از اين منابع بخشهايي از
فرمايشات گردآوری شده است .همچنین مقالهای با عنوان «تبیین انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا»
(رشیدزاده )2597 ،انجام شده که هدف آن ترغیب به تعقل و تربیت عقالني در راه آرمانهای الهي ،بیداری و پايداری
است که تحقق آن نیازمند درک انديشههای حضرت آيتاهلل خامنهای است.
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معمار به معني سازنده عمارت و کارشناس و استاد در کارهای ساختماني و طراحي سازه يا ساختار ميباشد و معماری
عمل سازندگي و طراحي ساختار را گويند (عمید .)2599،نظام به رويه و عادت و روش گفته مي شود و در فارسي به
معني ارتش و سپاه نیز گفته ميشود .دفاع به معني بدی يا ضرری را از خود يا ديگران دور کردن ،وطن و ناموس و حقوق
خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن است ،با توجه به اين مفاهیم نظام دفاعي به مجموعه نیروهای مسلح گفته ميشود
که وطن ،ناموس و حقوق ملي را از دستبرد دشمن حفظ ميکند.
 9999سال تجربه بشری ثابت نمود که کلید درهای بستۀ پیچیدگي و تغییر ،معماری سازماني است .معماری سازماني
نگرشي است کالن به مأموريتها و وظايف سازماني ،فرايندهای کاری ،موجوديتهای اطالعاتي ،شبکههای ارتباطي،
سلسله مراتب و ترتیب انجام کارها در يک سازمان که باهدف ايجاد سیستمهای اطالعاتي يکپارچه و کارا صورت گرفته و
ضامن يکپارچگي و تعامل بین سیستمها است .در يک تعريف رسميتر ،معماری عبارت است از ساختاری از اجزا ،روابط
بین اجزا ،اصول و رهنمودهايي که طراحي و رشد و تکامل ساختار را در هر زمان کنترل و مديريت مينمايد .بهعبارت
ديگر ،معماری بايد قوانین ،رهنمودها و محدوديتهايي را برای ايجاد سازگاری در پیادهسازی مؤلفههای سیستمهای
اطالعاتي عرضه نمايد (زاکمن.)1999 ،
معماری سازماني روشي است جهت توصیف کامل جنبهها و اليههای مختلف يک سازمان که قادر است با استفاده از
مدلها و تکنیکهايي استاندارد و شناختهشده اقدام به توصیف «وضع موجود» يا «وضع مطلوب» سازمان نمايد .عالوه
بران معماری سازماني حاوی طرح خاصي موسوم به «طرح گذار» نیز است که نحوه رسیدن از وضع موجود به وضع
مطلوب يک سازمان را مشخص ميکند (صمدی اوانسر.)2590 ،
سازمانها پیوسته در حال تغییر هستند .اين تغییرات ميتوانند در هرکدام از اليههای سازمان يا در ارتباط با هرکدام از
جنبههای سازمان صورت گیرد .منشاء تغییرات سازماني عموماً عوامل بیروني هستند .دو عامل اصلي که سازمانها را وادار
به تغییر ميکنند عبارتنداز «تغییرات حوزه مأموريت يا کسبوکار» و «تغییرات فناوری» با اين توضیح که تغییرات حوزه
مأموريت معموالً سرعت بسیار کمتری نسبت به تغییرات فناوری دارند (صمدی اوانسر.)2590،
سازمان عبارت است از فرايندی نظاميافته از روابط متقابل افراد و مرکب از افراد و تجهیزات برای دستيافته به هدفهای
معین و ساختار سازماني اين روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها ،روابط بین افراد ،فعالیتها ،سلسلهمراتب هدفها و
ساير ويژگيهای سازمان است مشخص مينمايد (گريفین .)2599 ،سازمانها ،مجموعهای از عوامل انساني ،فناوری،
تجهیزات ،ساختاری ،فرهنگي و ديگر عناصر محیطي هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعیین شده
و مشترک در تعاملاند (رنجبران.)2595 ،
مجموعه شیوهها و موارد استفادهشده برای تحقق هدفهای کلي نظامي يا انجام مأموريتهای محوله آنرا فناوری نظامي
گويند .امروزه اهمیت داشتن تجهیزات و تسلیحات برای موفقیت در جنگهای احتمالي آينده بر کسي پوشیده نیست
(والتز .)1999 ،نیروهای مسلح بسیاری از کشورها بر اين امر تأکید ميکنند و با آغاز قرن ،12فناوری و در راستای آن
تجهیزات و تسلیحات را در کانون توجهات قرار دادهاند .هماکنون بايد با بهرهگیری از فناوری و فنون کاربردی و گسترش
امکانات و تجهیزات و استفاده از روشهای علمي مربوطه و با توجه به مسیر تحقق چشمانداز و اهداف سازمان نیروهای
مسلح ،سازمان را در هرچه توانمند بودن ياری کرد تا نسبت به چالشهای پیش روی پاسخگو باشد (طرحاني و شعباني،
.)2599
راهبرد نظامي سیاستي است که سازمانهای نظامي بهمنظور رسیدن به اهداف راهبردی مطلوب اتخاذ ميکنند .راهبرد
نظامي شامل طرحريزی و هدايت لشکرکشيها ،تحرک و استقرار نیروها و فريب دشمن است (گارتنر .)2779 ،2نگرش
راهبردی از ضروريات اجتنابناپذير برای مديران سطوح راهبردی بخصوص برای فرماندهان نظامي در نیروهای مسلح
بوده و به طور کلي الزمه مديريت راهبردی است .مسئولیت فرماندهان و مديران راهبردی تهیه و تدوين راهبرد سازمان و
اخذ تصمیمات راهبردی است (دانش آشتیاني.)2599 ،
Gartner
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انديشه به معني تفکر و تأمل و در بعضي جهات سمت و سوی انديشنده را نیز ميگويند و انديشه نظامي ،به مفهوم عام
صِرف وجود نوعي تفکر قابل بحث در امور نظامي ميباشد .انديشه نظامي به مفهوم خاص عبارت است از مجموعه تفکرات
منسجم ،دارای مبنا ،مستدل ،مهم و منطقي در امور نظامي است .ولي اگر بخواهیم تعريف خاص و معرفتشناسي ارائه
دهیم بايد گفت که انديشه نظامي تفکر و تأملي منسجم ،دارای چارچوب نظری ،اصولي ،مستدل و با اهمیت در مورد رأی
يا امر نظامي است (آقاجاني.)2597 ،
انديشههای نظامي فرماندهي کل قوا مقولهای ارزشي ،الهي و جهت دهنده است؛ مجموعهای از اصول و سیاستهای مهم
و در عین حال منظم که جريان سیال اعمال و انديشههای جامعه سیاسي و نظامي را برای تحقق اهداف هدايت ميکند.
انديشه ،عقیده و بینش فرماندهي کل قوا اساس منش و رفتار نظامي و سیر تحقق امنیت ،تحکیم و توسعه اقتدار و تکامل
جامعه ميباشد ....از اينرو بايد نقش و ارزش انديشههای نظامي را در دين و اهداف تعیین شده ديني جستجو کرد و به
آن اهمیت داد.
انديشه نظامي به مفهوم خاص ،آراء و تفکراتي نیست که اغلب پیرامون امور نظامي مورد بررسي و بحث قرار ميگیرد،
بلکه مجموعه تفکرات رسا ،صائب ،نافذ ،مجسم و ماندگاری است که مباني مستدل و منطقي در باره امور نظامي دارد .بر
اين اساس انديشه های نظامي مبنای رفتار و کردارهای نظامي است و در قالب هويت نظامي ،فلسفه نظامي ،نظريه نظامي،
دکترين نظامي ،قدرت و اقتدار نظامي تجسم مييابد.
بر اين مبنا انديشههای نظامي فرماندهي کل قوا ،مقولهای ارزشي ،الهي و جهت دهنده است؛ مجموعهای از اصول و
سیاستهای منظم که جريان اعمال و انديشههای جامعه را برای تحقق اهداف مورد نظر هدايت مينمايد .اساس منش و
رفتار نظامي ،تحقق امنیت ،تحکیم و توسعه اقتدار و تکامل جامعه بوده است .شاخص ثابت نیروهای مسلح در نظام
اسالمي عبوديت ،رشد و تعالي انسان در پرتو انديشه رسا ،صائب ،نافذ و نظام يافته واليت فقیه است(رشیدزاده.)2597،
 بیانات مقام معظم فرماندهي کل قوا پیرامون متغیرهای تحقیق( :سايت دفتر حفظ و نشر آثار رهبری)در پژوهش انجامشده ،مطالعات گستردهای در منابع مرتبط با فرمايشات مقام معظم فرماندهي کلقوا از سال  2599الي
 2597انجام گرفت و بیانات ارزشمند بيشماری يافت شد ،که تحت عنوان انديشههای نظامي روشنکننده مسیر دستیابي
به معماری نظام دفاعي نیروهای مسلح و بهويژه ارتش جمهوری اسالمي ايران ميباشند .در اين مقاله تالش شده است
ضمن تخلیص ،اين انديشهها با يک دستهبندی هدفمند مرتبط با اليههای ذکرشده (متغیرهای اثرگذار) ارائه گردد.
الف -راهبرد نظامی:
ارتش دفاعى و نیروهای مسلح ما ،هیچ کس را در اين منطقه و هیچ ملت و کشورى را در سطح جهان ،تهديد نمىکند.
تنها کسى که مورد تهديد ارتش جمهوری اسالمي ايران است ،متجاوز است .کسي که قصد تجاوز کند ،تودهنى خواهد
خورد .ارتش جمهوری اسالمي ايران ،فقط براى متجاوز و کسى که قصد تعرض بهاين کشور ،اين ملت و اين نظام را
داشته باشد ،خطر است( .امام خامنهای)93/5/5 ،
نظام جمهوری اسالمي از آرمان حق ،از حقوق انسان ،از هويّت ملى و اسالمىِ ملت خود و از سربلندى ملتى که شايسته
سربلندى است ،دفاع مىکند و در مقابل ظلم عقبنشینى نمىکند( .امام خامنهای)91/0/17 ،
آموزش خوب ،رفتار خوب ،عملکرد خوب ،ارادۀ راسخ ،عزم و آگاهى همیشه بیدار ،همبستگى ،همدلى در میان بخشهاى
مختلف ،استفادهى از ابتکارها و نوآوریها و استعدادهاى گوناگونى که در وجود يکايک شما هست ،در ردههاى مختلف و
در سازمانهاى گوناگون ،امروز بايد برنامۀ عملِ نیروهاى مسلح باشد( .امام خامنهای )93/9/19 ،امروز ،ارتش و سپاه بايد
هرچه ميتوانند (يعني بينهايت) خودشان را قوی کنند .شما ميتوانید خودتان را بينهايت قوی کنید .نگويند ما را
پشتیباني لجستیک و حمايت مالي و پولي و غیره بکنید تا ما قوی شويم .تقويت بنیه دفاعي ،در وهلهی اول به تقويت
نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش است که بايد از طريق باال بردن آموزشها ،سازماندهي و نظم ،تدوين تاکتیکها و
انتقال تجارب جنگ ،تمرين و رزمايشها و نیز مجهز شدن به سالحهای الزم و مدرن تأمین گردد( .عقیدتي سیاسي آجا،
 )93: 2590جمهورى اسالمى ايران ،نیروهای مسلّح خود را که با کمال پرهیزکارى و مناعت طبع و پارسايى و بهدوراز
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ريختوپاشها ،فسادها و ابتذالهاى بسیارى از نیروهای مسلّح زندگى مىکنند ،در میدان دفاع از استقالل ملى ،از هدف-
هاى واالى ملت ايران ،از شرف ملى ،از هويّت دينى و ايمانى به کار گرفته است( .امام خامنهای)99/9/7 ،
هدفِ نیروی مسلّح در نظام اسالمى احیاء انسانیت و ارزشهاى انسانى و آرمانهاى الهى است؛ مجاهدت فىسبیلاللَه
است( .امام خامنهای )91/9/0 ،اين مجموعهى نیروهای مسلح  -ازجمله نیروی هوائي  -بايد بتوانند عزت ملت ايران را،
استحکام ملت ايران را مشخص کنند و نشان بدهند؛ مظهرى باشند از ايستادگى و اقتدار اين ملت ،که انشاءاللَه همین-
جور هم خواهد شد( .امام خامنهای)99/22/27 ،
در جمهورى اسالمىايران ،نیروهای مسلح  ،عظمت و ابّهت خود را فقط به قدرت سالح نشان نميدهند؛ بلکه در کنار آن،
اقتدار معنوىِ آنها وابسته به نیروى ايمانىِ آنهاست .براى خدا ،براى انسانیت ،براى گسترش توحید و براى دفاع از ارزش-
هاى اصیل است که سرباز ايرانى و نظامىِ ايرانى و جوان مسلح ايرانىِ اسالمى ،در اين کسوت در مىآيد و خود را آماده
نگاه ميدارد( .امام خامنهای)99/9/19 ،
وحدت خود را حفظ کنید .اخالق اسالمي را در میان خود رواج دهید .روحیه مردمي ،روحیه برادری و روحیه تواضع را در
میان خود باال ببريد .فرماندهان با زيردستان؛ پدرانه و برادرانه برخورد کنند .فرمانبران با فرماندهان ،با اطاعت و صمیمانه
عمل کنند( .امام خامنهای)91/2/29 ،
در ارتش جمهوری اسالمي ايران ،در کنار دانش ،به دين و تقوا اهمیت ميدهیم من مخصوصاً به شما جوانان ميگويم:
ملتي که بر اساس اسالم و دين و قرآن حرکت کرده است ارتشش بايد متدين باشد( .امام خامنهای )99/9/25 ،هرچه
مىتوانید ،به اين ارتش ،کیفیّت بدهید .شما که در دورههاى مختلف تحصیل کرديد و اين ارتش بهگردنتان حق تعلیم
پیدا کرده است ،تمام وجود و تالشتان را در حدّ میسور ،در راه ارتقاى کیفیّت اين ارتش صرف کنید .دانش نظامي را از
همه بايد فرا گرفت .دانش را از هرکس و هر جا بايد فراگرفت؛ اما وابستگي نظامي ،نه! (امام خامنهای )91/9/19 ،اين
است که من عرض مىکنم خسته نشويد و از تالش کردن ،ابتکار کردن ،احساس مسؤولیت کردن ،هرلحظه را قدر
دانستن؛ از همه توانايى خود براى پیشبرد کارى که به شما سپردهشده است ،استفاده کردن ،کوتاهى نکنید (امام
خامنهای.)93/22/29 ،
سازماندهي در جنگ نقش بسیار مؤثری دارد که از نقش افراد و نیروی انساني کمتر نیست .پس سازماندهي را
مستحکم کنید (امام خامنهای .)99/7/22،ملتها بايد اراده ،اقتصاد ،دانش و پیشرفتهاى گوناگون خود را پيدرپي قوى
کنند؛ اما تقويتِ نیروى دفاع از هويت و مرزهاى يک ملت ،يکى از مهمترينهاست ،که امروز نیروهاى مسلح ما اين وظیفه
را به عهده گرفتهاند .ايمان ،انگیزه ،روحیه در کنار آموزش ،سازماندهي  ،ترتیب ،نظم و امکانات ،دو بال اساسى براى يک
نیروى مسلح است .لیکن در عین حال هیچ توقفى جايز نیست .به وضع موجود قناعت نکنید .ابتکارها را به کار بیندازيد
(امام خامنهای.)91/21/27 ،
به نظر من مسئلهى طرحهاى ابتکارى را هم خیلى بايد جدى گرفت برويد دنبال کارهاى ابتکارى ،برويد دنبال کارهايي
که دنیا آنها را نیازموده و تجربه نکرده .بخصوص من روى نوع سازماندهي نیروهای مسلح تأکید ميکنم .البته هر کار
جديدى مطلوب نیست .کار جديدى که بامالحظهی کامل ،دقت و آزمون همراه باشد ،مطلوب است( .امام خامنهای،
 )97/2/11اما در الگوى اسالمى و معنوى ،اين اقتدار در درجهى اول متکى به عامل معنوى و ارزش معنوى و الهى است؛
متکى است بهايمان ،متکى است به اعتماد بهخداى متعال ،متکى است به تالش مخلصانه در راه آرمانهاى بلند و واال .نه
اينکه به سالح بىاعتنا باشیم ،نه اينکه به نظم و تجهیزات و آموزش به چشم بىاهمیتى بنگريم؛ همهى اينها الزم است
(امامخامنهای.)97/9/27 ،
ب -فناوری نظامی:
نیروهاى مسلح خودشان را در آن گذشته ها متوقف نخواهند کرد و نبايد بکنند؛ ما بايد با توجه به موقعیت خودمان ،با
توجه به نیازهاى کشور ،با توجه به تهديدهايى که علیه ما و منافع کشور در هر دورهای وجود دارد ،وظیفهى خودمان را
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تشخیص بدهیم و با تقويت روحى و جسمى ،خودمان را آمادۀ ادامهى آن راه پرافتخارى بکنیم که شهیدان عزيز ما به
قیمت جان خودشان بهروز ما گشودند( .امام خامنهای.)95/0/29 ،
کشور بايد پیشرفت کند؛ پیشرفتِ در همهی بخشها :پیشرفت در تولید ثروت ،پیشرفت در افزايش بهرهوری ،پیشرفت در
عزم و اراده ی ملي ،پیشرفت در اتحاد ملي و نزديکي قشرهای مختلف به يکديگر ،پیشرفت در دستاوردهای علم و فناوری
(امام خامنهای.)99/2/2 ،
اگر اين ملتى که با نیر وى ايمان و با شجاعت ناشى از ايمان توانسته کار بزرگى را انجام دهد ،يک دشمن داشته باشد ،اين
دشمن چهکار مىکند؟ راه غلبه دشمن اين است که اين عامل معنوی را از اين ملت بگیرد .اين کار هم با شمشیر و با
ابزار مدرن و فوقالعاده نمىشود؛ اين کار با تبلیغات مىشود .مسئله تجهیزات هم خیلي مهم است بهسازی تجهیزات و
نوسازی تجهیزات است و پر کردن خأل زنجیره دفاع واقعي که يک بخش امکان دفاع واقعي تجهیزات ارتباطي است تا اين
جنگهای الکترونیکي که امروز در دنیا معمول است نتواند تأثیر بگذارد و نتواند نیروها را فلج کند (امام
خامنهای.)99/5/5،
امروز دنیا برمدار جنگ تبلیغاتى و رسانهاى و درواقع برمدار جنگ جبهههاى خبرى و دستگاههاى تولیدکنندهى پیام
مىگردد .امروز امکانات فراوان شده و پیشرفت دانش در اين زمینه کارهاى شگفتآور و حیرتانگیزى انجام مىدهد.
درواقع بهجاى اين که براى تصرّف يک صحنه پول خرج کنند يا نیروى نظامى بسیج کنند ،کارى مىکنند که عوامل
موجود در آن صحنه به سود آنها کار کنند (امام خامنهای.)92/22/23 ،
يک بخش تولیدات داخلي است و ابتکار و خالقیت و نوآوری در ساخت .که اين مربوط ميشود به جهادهای خودکفايي
بخشهای فني با سازمان صنايع و وزارت دفاع و همهکساني که هنر انديشیدن و هنر نوآوری در آنها وجود دارد و همت
سازندگي در آنها زنده است .اين يک بخش هست که بايد حتماً دنبال اين کار باشید .ما بايد تولید داخلي داشته باشیم.
بايد بسازيم .حقیقت اين است که بدون اين ما نمي توانیم به استقالل نظامي خودمان و به استقالل دفاعي خودمان
اطمینان پیدا کنیم (امام خامنهای.)99/9/13 ،
تا آنجا که مىتوانید ،بايد باقوت اراده و تصمیم ،نظم و انضباط و آموزش و پشتیبانى ،کیفیت تجهیزات و ابزارتان را باال
ببريد؛ ارتش مناسب شأن جمهوری اسالمي ،بايد ازنظر آمادگى و انضباط و روحیه ،عالى باشد و به تجهیزات در حد توان
دست يابد .تجهیزات را در حد عالى نگفتم؛ چون ممکن است کشور نتواند تجهیزاتى را که شما امروز الزم داريد ،برايتان
فراهم کند؛ اما آمادگى و پرداختن به تعمیر و نگهدارى و پشتیبانى و اهتمام به خودکفايى و تولید و ابتکار ،بايد در حد
عالى باشد .من به درجهى خوب و بسیار خوب قانع نمىشوم؛ بايد همت کنید و تا درجۀ عالى کارتان را بهپیش ببريد،
اعتقاد دارم که به نتیجه هم مىرسد( .امام خامنهای )99/5/29 ،روى تعمیر و نگهدارى ،سفارش مؤکد مىکنم؛ امروز اين
وظیفه اى بسیار مهم براى شماست؛ فرصتى است براى بازسازى ابزار و تجهیزات و امکانات .اين کار را با جديت و با ابتکار
دنبال کنید و آنچنانکه از انسانهاى مصمم و بااراده و انقالبىای مثل شما مورد انتظار است ،راههاى میانبر را پیدا
کنید و بپیمايید( .امام خامنهای )99/29/21 ،ببینید اهمیت کار علمى چقدر است؛ اهمیتش درجهى يک است .اگر ما
براى يک کشور ،عزت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانى و پیشرفتهاى علمى بخواهیم ،بايد از طريق علم وارد شويم .باالخره
علم بايد در کشور پیش برود؛ بهخصوص که ما عقبماندگى داريم و بايد تالش شود .دوم اينکه در کشور ما از لحاظ
تواناييهاى بشرى ،امکان پیشرفت علمي هست (امام خامنهای .)99/9/27 ،يکى از ضعفها ناهماهنگيهاست؛ در بخش-
هاى مرتبط بادانش و علم و فناورى ،بايستى هماهنگى کامل به وجود بیايد .هماهنگى بین خود مراکز علمى خیلى الزم
است (امام خامنهای.)99/9/3 ،
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روش شناسی تحقیق
2

تحقیق از نوع کاربردی – توسعهای و روش آن توصیفي با رويکرد موردی-زمینهای (مطالعه مورد خاص) ميباشد .جامعه
مورد مطالعه در اين تحقیق ارتش جمهوری اسالمي ايران و کلیه فرمايشات مقام معظم فرماندهي کل قوا از سال 2599
الي 2597در اجتماعات و ديدارهای مختلف با مردم و مسئولین است .جامعه آماری شامل کتب ،نشريات ،نرمافزارها و
سايت اينترنتي دفتر مقام معظم فرماندهي کل قوا و کارکنان آجا و ستاد کل نیروهای مسلح شامل افسران ستادی و
فرماندهان يگانهای عمده ارتش جمهوری اسالمي در ستاد آجا و نیروهای زمیني ،قرارگاه پدافند هوايي ،هوايي ،دريايي و
ستاد کل نم 1در مشاغل سرتیپي و سرلشکری ميباشد با اين فرض که همگي آنها از خبرگان علمي ،اجرايي و مسئولین
در حوزههای رزمي ،پشتیباني و پشتیباني خدمات رزمي و دفاعي– امنیتي بوده که با لحاظ ضريبي  2999نفر در نظر
گرفته شدهاند .برای انتخاب جامعه نمونه ،منابع مرتبط با فرمايشات بهصورت تمام شمار و به دلیل گستردگي جامعه
آماری کارکنان آجا و ستاد کل نیروهای مسلح ابتدا از روش نمونهگیری خوشهای و سپس تصادفي طبقاتي استفاده شده
است .حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول زير 39نفر ميباشد.
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برای باال بردن اعتبار منابع مرتبط ،از کلیّه اسناد و مدارک دست اول موجود در ادارات و معاونتهای آجا و کتابخانههای
دافوس و ستاد و عقیدتي سیاسي آجا و کتابخانههای مرتبط در دافوس سپاه و دانشگاه امام حسین (ع) و مالک اشتر در
تهران ،دفتر نشر آثار و سايتهای اينترنتي معتبر که مختصّ مقام معظم ميباشد استفاده گرديد و قبل از بهکارگیری،
ابتدا اسناد و مدارک را به رؤيت و تأيید صاحبنظران و متخصّصین فن و اساتید رسانده تا روائي آنها تبیین گردد.
برای اعتبار سؤاالت مصاحبه ،اين سؤاالت در جمع گروهي از صاحبنظران و خبرگان (پانل خبرگان) مطرح گرديد تا
نقطه نظرات کارشناسان خبره لحاظ گردد .ضمناً تمام نفرات مصاحبهشوندگان از بین متخصّصین ،مطلعین و
صاحبنظران آجا انتخاب گرديدند .در خصوص تعیین روايي سؤاالت مصاحبه ،ابتدا سؤاالت اولیه تهیّه و در اختیار
تعدادی از صاحبنظران قرار گرفت و به روش دلفي ،سؤاالت نهايي مصاحبه تعیین گرديد بهگونهای که اوالً تمامي ابعاد
موضوع پوشش داده شود ضمناً کمترين ابهام را دارا باشد .در اين تحقیق برای تعیین میزان تأثیر تحقق انديشههای
نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در کارآيي معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا دو فرضیه به شرح زير تدوين گرديد:
الف :تحقق انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در حوزه راهبرد نظامي تأثیر بسیار زيادی در کارآيي معماری
نظام دفاعي با رويکرد آجا دارد.
ب :تحقق انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در حوزه علم و فناوری نظامي تأثیر بسیار زيادی در کارآيي
معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا دارد.
برای اثبات فرضهای باال سه سؤال شناختي 9 ،سؤال بسته و يک سؤال باز تدوين گرديد .سؤاالت پرسشنامه به نحوی
تنظیم شدند که اوالً کامالً مربوط به متغیرهای مورد تحقیق بوده و ثانیا به تائید متخصصان نیز رسانده شد تا درنهايت
آنچه که مدنظر است به دست آيد نه چیزی ديگر .سؤاالت مطرحشده در روند تأيید متخصصان با استفاده از روش دلفي
مورد ارزيابي و بازنگری صاحبنظران قرار گرفت .برای اعتبار پرسشنامه از طريق ضريب آلفای کرانباخ و نرمافزار
 SPSS19سازگاری اجزا برای ابزار اندازهگیری به دست آمد.

- case study- survey
 1نیروهای مسلح
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تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
تجزيه و تحلیل دادهها طي فرايندی چندمرحلهای بهصورت آمیخته (کمي و کیفي) انجام گرديد به اين معني که داده-
های کیفي که از طريق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری (اسناد و مدارک و مصاحبه) فراهم آمدهاند خالصه ،کدگذاری،
دستهبندی  .....در نهايت پردازش شدند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین اين دادها فراهم و تحلیل محتوا
که با تلخیص و عرضه دادهها همراه است حادث گردد .سپس دادههای کمي بهدستآمده از نمونه (جامعه) آماری در
جامعه موردمطالعه با استفاده از نرمافزار  EXELو  SPSSمورد تجزيه تحلیل کمي (تحلیل استنباطي) قرار گرفته و بعد
از آن نتايج اين دو تجزيه تحلیل تالقي و ترکیب گرديدند.
ارتش جمهوری اسالمي ايران به عنوان يک سازمان با به وقوع پیوستن انقالب شکوهمند اسالمي با تحوالت عمده داخلي
و خارجي مواجه گرديد .پر واضح است که هر سازمان با توجه به تغییر محیط داخلي و پیراموني خود بايد توانايي تغییر،
حفظ بقا و ادامه حیاط را داشته باشد .چیدمان تهديدات نظام و میهن اسالمي و تحوالت فناوری از يک سو و نیازهای
دروني از سوی ديگر اين سازمان عظیم و تأثیرگذار بر امنیت و قدرت ملي را برای فائق آمدن بر مأموريتهای پیشرو
نیازمند تغییر نموده است .معماری سازماني بهترين اقدامي است که ميتواند سازمان را با توجه به تغییرات و نیازمندیها
برای رسیدن به اهدافش مهیا کند.
مقام معظم فرماندهي کل قوا به عنوان باالترين مقام در نیروهای مسلح به لحاظ احاطه و اشرافیت بر امور و همچنین
مسئولیت رهبری کشور ،نقش راهبردی و تعیین کننده در چگونگي شکلگیری نظام دفاعي برای دستيابي به اهداف
نظامي و تقويت بنیه دفاعي کشور و ايجاد بازدارندگي و آمادگي در برابر تهديدات را دارا ميباشد .انديشههای ايشان
دارای ابعاد ارزشي ،الهي و فقاهت بوده و مبتني بر يکسری سیاستهای نظاممند برای شکلدهي و تعالي نیروهای مسلح
و بخصوص ارتش جمهوری اسالمي ايران در سايه عبوديت ،ايمان و نظام واليت فقیه ميباشد.
انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در معماری ارتش جمهوری اسالمي ايران برای توصیف وضع موجود و
هدايت به وضع مطلوب در تمام اليههای سازمان ارتش که شامل راهبرد نظامي ،علم و فناوری نظامي ،نیروی انساني و
ابعاد سازماني ميباشد ،قابل تعريف و تسری ميباشد .از آنجايي که حوزه مأموريتي (با توجه به تهديدات کشور) و فناوری
آجا بهعنوان دو محیط داخلي و خارجي همواره در حال تغییر است و ايجاد تغییر در ارتش متناسب با نیازمندیها را مي-
طلبد ،اين انديشهها در تمام مسیر انتقال و تغییر بايد مورد استناد و اتکا قرار گیرد.
تحلیل هدف اول :تبیین انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در راستای راهبرد نظامي مرتبط با معماری
نظام دفاعي با رويکرد ارتش جمهوری اسالمي ايران
برآوردهای اولیه از تحلیل توصیفي دادهها نشان ميدهد که بیشترين درصد افراد جامعه نمونه ( )%39معتقدند که تأثیر
تحقق انديشههای نظامي فرماندهي معظم کل قوا در حوزه راهبردهای نظامي در کارآيي معماری نظام دفاعي با رويکرد
آجا به میزان «زياد» و « %00خیلي زياد» هست .به عبارت ديگر  %299افراد جامعه نمونه ،اين تأثیر را مجموعاً بین «زياد
تا خیلي زياد» ميدانند .همچنین در آزمون فرضیهها ،از طريق جداول استانداردشده و با درصد خطای  %3و درجه آزادی
 0مقدار بحراني خي)χ2(1برابر  7/07و مقدار آماره آزمون آن  99/9به دست آمد لذا آماره آزمون در ناحیه بحراني نبوده و
فرض H0با ادعای اينکه تحقق انديشههای نظامي فرماندهي معظم کل قوا در حوزه راهبردهای نظامي در کارآيي معماری
نظام دفاعي با رويکرد آجا تأثیری ندارد ،رد و فرضیه  H1با ادعای اينکه تأثیر تحقق انديشههای نظامي فرماندهي معظم
کل قوا در حوزه راهبردهای نظامي در کارآيي معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا به میزان «خیلي زياد» ميباشد ،تايید
ميگردد.
همچنین با عناي ت به فرمايشات ايشان راهبرد نظامي ج.ا.ا يک راهبرد دفاعي بوده و ايران ابتداعاً به هیچ کشوری حمله
نخواهد کرد و اين دفاع يک دفاع محض نیست بلکه يک دفاع فعال است لذا نیروهای مسلح بايد همواره آمادگي کامل
دفاع از نظام و آب و خاک میهن را در برابر تهديدات داشته و در صورتي که تعرضي از سوی کشوری علیه ايران انجام
شود بهشدت پاسخ داده شود.
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ارتش بايد بهعنوان بخشي اساسي از نیروهای مسلح از تمامي امکانات موجود در تقويت حداکثری خود استفاده کند.
اينکه در گذشته چه وضعیتي وجود داشته يا اينکه چه امکاناتي در گذشته فراهم بوده ،جوابگوی وضعیت امروز و فردا
نیست .لذا بخشهای مختلف ارتش بايد به حال و آينده بنگرد و خود را در گذشته نگه ندارد چراکه هر زماني ويژگي
خودش را دارد و تهديداتي که در حال و آينده وجود دارد ابزار و اقدام خاص خودش را ميطلبد .در اين مسیر بايد موانع
موجود را خودشان هموار نمايد اين در حالي است که نظام با تمام توان آن را حمايت و کمک مينمايد .ارتش صرفاً نبايد
به امید کمکهای مالي دولت باشد تا کاری انجام دهد بلکه بايد با آموزش صحیح و منظم ،سازماندهي کارآمد ،برقراری
نظم ،نوآوری و ابتکار و تدوين تاکتیکهای جديد و دست اول و تمرين آنها با سالحها و تجهیزات بهروز شده ،خود را قوی
و آماده نگه دارد و در اين راستا اهمیت به اموری که موجبات ارتقاء معیارهای انساني و الهي در بین نیروهای انساني را
فراهم ميکند نسبت به اقداماتي که ارتقاء تکنولوژيکي و کیفي تجهیزات را به همراه دارند در تقدم و اولويت اول مي-
باشند .اگر ما دارای نیروی انساني کارآمد ،مولد و مبتکر و برتر باشیم هم در تولید و هم در به کارگیری تجهیزات جلوتر و
برتر خواهیم بود.
برای محفوظ نگهداشتن کشور از آسیب دخالتهای قدرتهای بزرگ بايد اوالً قدرت سیاسي به مردم متکي باشد و ثانیاً
قدرت نظامي مردمي ،خودکفا و کارآمد باشد.
تقويت اين قدرت نظامي از طريق بهکارگیری ابزار مدرن و پیشرفته ،نگهداری و خودکفايي با سازندگي در درون نیروها و
سازمانهای صنايع نظامي و غیرنظامي که پشتوانه همه اينها ايمان و اعتقاد به خداوند است .زماني قدرت نظامي مي-
تواند خودکفا و کارآمد باشد که ازنظر فناوری ،تهیه و بهکارگیری تجهیزات مورد نیاز خود وابستگي نداشته باشد .مقام
معظم فرماندهي کل قوا ارتش را حزباهلل مينامند و به دنبال آن حزباهلل را کسي که از دادههای خدادادی بهترين
استفاده را مينمايد تبیین ميکنند .پس ارتش بايد از تمامي امکانات در اختیار شامل خرد ،انديشه ،دانش ،ابتکار ،تجربه
و ارزشهای انساني و الهي که از نعمتهای خدادادی که کم هم نیستند بهترين استفاده را بنمايد تا خود را برای
پاسخگويي به تهديدات در حوزه مأموريت به باالترين وضعیت آمادگي رزمي برساند ،حفظ کند و سرافراز باشد .اگر
اينچنین باشد قطعاً بر دشمنان غالب و پیروز است چراکه اين کالم و وعده پروردگار است.
در گذشته هر زمان که از دانش نظامي ،فرماندهان قدرتمند در بهکارگیری نیروها ،هوشیاری و تسلط اطالعاتي و استعداد
جوانان مؤمن ،با اخالص و منضبط استفاده شده است کارهای بزرگ و پیچیده به سرانجام رسیده است که نمونههای
زيادی از آنها را ميتوان در دفاع مقدس و بعد از آن مشاهده کرد.
هدف نهايي برای ارتش اين است که آنگونه که شايسته اين ملت است بتواند از منافع او دفاع کند .مشاهده ميشود که
ملت ايران در ابعاد مختلف سیاسي ،اقتصادی و نظامي دارای منافع مختلف و مهم در سطح ملي و بینالمللي ميباشد.
هرچند ارتش به دنبال قدرتمند کردن خود در سطح جهان است ولي برای همسايگان و ديگران تهديد نیست بلکه اين
آمادگي و قدرت بهمنظور دفاع از ارزشهای الهي و گسترش توحید ،انسانیت و در راه خدا است .اين قدرت بايد بهگونهای
باشد که برای زورگويان و مستکبران تهديد و برای همسايگان و مظلومان فرصت باشد.
حفظ وحدت ،رواج اخالق اسالمي و مردممداری از ديگر خصیصههايي است که در سازمان موجب افزايش همکاری،
انگیزه و روحیه از خودگذشتگي در بین کارکنان و در نتیجه ارتقاء آمادگي رزمي ميگردد .تالش و احساس مسئولیت و
استفاده از تمام فرصتها و امکانات و همچنین بهرهگیری از علم و دانش ديگران برای يادگیری درحالي که از وابستگي
دوری ميشود شرايط را برای ارتقاء کیفیت ارتش مهیا ميکند .بايد استعدادهای بالقوه و مستعد پرورش يابد و در نوآوری
و تولید و سازندگي به کارگرفته شوند .همه افرادی که اهل علم ،فناوری ،ابتکار و فن هستند بايد احساس اين را داشته
باشند که بار سازندگي کشور و مخصوصاً نیروهای نظامي بر روی دوش آنها است .باال بردن سطح کیفي ارتش نیازمند
زحمت ،از خودگذشتگي و تحمل مشقات فراوان است .بايد سطح و کیفت آموزشها و تعامل بین سازمانهای نیروهای
مسلح و نیروهای مردمي خیلي باالتر رود و روز به روز کاملتر شود.
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روی طرحهای ابتکاری و نوع سازماندهي نیروها بايد کار شود ولي اين به اين معني نميباشد که حتماً بايد همه چیز نو
شود چراکه ممکن است هر چیز نويي کارآيي مطلوب نداشته باشد پس بايد تغییرات سنجیده ،هدفمند و بر اساس
نیازهای مأموريت باشد .طرحها و کارهايي که توسط ديگران تجربه نشده باشد و برای دنیا ناشناخته باشد و سازماندهي-
هايي که دارای استحکام بیشتر بوده و دارای کاربری بیشتر و مؤثرتر باشد.
تحلیل هدف دوم :تبیین انديشه های نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در راستای علم و فناوری نظامي مرتبط با
معماری نظام دفاعي با رويکرد ارتش جمهوری اسالمي ايران
برآورد اولیه از تحلیل توصیفي دادهها بیانگر آن است که بیشترين درصد افراد جامعه نمونه ( )%39معتقدند که تأثیر
تحقق انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کل قوا در حوزه علم و فناوری نظامي در کارآيي معماری نظام دفاعي با
رويکرد آجا به میزان «خیلي زياد» و ( )%59به میزان «زياد» ميباشد .از طرفي هیچکدام اين توانايي را بین«خیلي کم تا
کم» نميدانند .به عبارت ديگر ( )%79افراد جامعه نمونه ،اين تأثیر را مجموعاً بین«زياد تا خیلي زياد» ميدانند .همچنین
در آزمون فرضیهها ،از طريق جداول استانداردشده و با درصد خطای  %3و درجه آزادی  0مقدار بحراني خي)χ2( 1برابر
 7/07و مقدار آماره آزمون آن  92به دست آمد لذا آماره آزمون در ناحیه بحراني نبوده و فرض  H0با ادعای اينکه تحقق
انديشههای نظامي فرماندهي معظم کل قوا در حوزه علم و فناوری نظامي در کارآيي معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا
تأثیری ندارد ،رد و فرضیه H1با ادعای اينکه تأثیر تحقق انديشههای نظامي فرماندهي معظم کل قوا در حوزه علم و
فناوری نظامي در کارآيي معماری نظام دفاعي با رويکرد آجا به میزان «خیليزياد» ميباشد تائید ميگردد.
اگر کشور با توجه به ظرفیت هايش بخواهد در دنیا جايگاه واقعي خودش را پیدا کند بايد در ابعاد مختلف از جمله علم و
فناوری پیشرفت داشته باشد .تجهیزات و امکانات نظامي با استفاده از تالش خستگيناپذير و صالبت و استواری و کار
دلسوزانه و ابتکار ،روزآمد و تولید و کارآ ميشوند.
برای رسیدن به علم و فناوری نظامي ،بايد فناوری اطالعات ،علوم نظامي ،تجهیزات و تسلیحات ارتقاء پیدا کند .بر اساس
فرمايشات مقام معظم فرماندهي کل قوا ،نیروهای مسلح و از جمله ارتش جمهوری اسالمي ايران بايد پیشرفت داشته
باشد ،پیشرفتي که هم به پیشرفت ملي وابسته است و هم ميتواند پیشرفت ملي را تحت تأثیر خود قرار دهد .پس ارتش
نبايد خودش را در گذشته نگه دارد بلکه همواره با توجه به نیازمندیهای رسیدن به اهداف واالی نظام جمهوری اسالمي
ايران نگاه به جلو داشته باشد .دشمن همواره درصدد بازداشتن ملت ايران از دستیابي به اهدافش است و از هر ابزاری
مخصوصاً ابزار اطالعاتي در راستای جنگ نرم استفاده ميکند و نیروهای مسلح نیز از اين قاعده مستثني نبوده و بايد به
ابزار و تجهیزات مقابله با اين اقدامات دست پیدا کنند .لذا دستیابي به دفاع الکترونیکي و بهرهگیری از فناوری اطالعاتي
برای تسلط بر طیف الکترومغناطیس از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است.
امروزه فناوری اطالعات بهشدت توسط دشمن مورد استفاده قرار ميگیرد .آنها اهداف خود را از طريق دستگاههای
تبلیغاتي القاء ميکنند  .با اين وسیله جبهه مقابل خود را قبل از اينکه وارد جنگ سخت شوند بهوسیله ابزارهای اطالعاتي
متزلزل کرده و يا شکست ميدهند لذا بايد با علم و فناوری اطالعات برای مقابله با آن تجهیز شد.
برای دستیابي به فناوری و تولید علم و رسیدن به خودکفايي و قطع وابستگي و رسیدن به جايگاهي که تولیدات علمي
ارتش در منطقه و جهان حکم منبع و مرجع پیدا کند ،ارتش جمهوری اسالمي بايد نیروهای متخصص ،مؤمن ،مبتکر و
مجاهد را شناسايي نموده آنها را بهپای کار آورده ،برای آنها سرمايهگذاری و از آنها حمايت نمايد .بايد به مبحث تولید
علم و پژوهش در ارتش اهمیت داده شود بهگونه ای که در علوم نظامي و مرتبط به يک مرجعیت علمي نائل گردد.
هماهنگي بین مراکز علمي در آجا و همچنین ديگر مراکز علمي و دانشگاهي نظامي و غیرنظامي در کشور و خارج از
کشور بهصورت هدفمند و رعايت معیارها و حدود ،برای رسیدن به اين مهم بسیار مؤثر ميباشد.
تنگناهای اقتصادی و تکنولوژيکي تولید و ارتقاء تجهیزات و تسلیحات نظامي را با مشکل و محدوديت مواجه کرده است
چیزی که متأثر از سطح تکنولوژيکي کشور نیز هست .ولي نگاه به سازمانهای نظامي کشورهای دنیا ما را به اين نقطه
ميرساند که بسیاری از آنها در فناوری و تولیدات صنعتي و حتي علمي پیشتاز ديگر بخشهای اقتصادی کشورشان مي-
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باشند .ارتش جمهوری اسالمي ايران بايد با صرفهجويي ،استفاده از راههای میانبر و ابتکار ،داشتن يک نگاه به وضعیت
ديگر کشورها ،داشتن برنامه و هدف و اهم و فياالهم کردن نیازمندیها تجهیزات خود را ارتقاء بخشد .ما بايد از تمام
توان و امکانات داخلي و نگاه به داخل در گام اول و از تجربیات و علم ديگران در گام بعدی استفاده کرده و ضمن ارتقاء
کیفي تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز تولید داخل ،به خودکفايي و قطع وابستگي در اين زمینه دستيابیم.
بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصله از تحلیل دادهها در ارتباط با راهبرد نظامي آجا با توجه به انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي کلقوا
گويای اين واقعیت است که:
 -2دستیابي به واقعیات ،نوآوری و تولید علم با تحقیق و پژوهش در ابعاد مختلف ،تجهیز نیروی انساني بااستعداد به
نیروی ايمان و عشق به خداوند و دانش نظامي ،فراهم کردن قدرت فرماندهي و هوشیاری ،بهروز کردن ،تولید ،نگهداری و
تعمیر تجهیزات بهصورت شبانهروزی باصالبت و استواری و خستگيناپذيری با استفاده از راههای میانبر و همراه با توسعه
دانش و پیشرفتهای گوناگون در کنار تقوا ،دين ،ايمان و پرهیزگاری و داشتن انضباط بهعنوان ابزار و روشهای راهبرد
نظامي مدنظر قرار گیرد.
 -1افزايش آمادگي رزمي از طريق آمادگي نیروی انساني و قابلیت بهکارگیری تجهیزات و امکانات نظامي درصحنه نبرد،
دفاع در راه خداوند و برای خداوند از مظلومان و مستضعفان ،شايستگي سربازی ملت مسلمان ايران با منشأ خدايي و
دفاع از منافع ،استقالل و اهداف واالی ملي و هويت ديني و ايماني ،باقدرت استوار بر معنويت و ارزشهای الهي و متکي
بر ايمان و اعتقاد به خدای متعال و تالش در راه خدا در درجه اول و فناوری ،تجهیزات و آموزش در درجه دوم بايد هدف
و مقصد نهايي نیروهای مسلح مخصوصاً آجا باشد.
 -5آموزش ،سازماندهي ،نظم و انتقال تجارب و تدوين تاکتیکها و تجهیز به سالحهای مورد نیاز و مدرن ،ايجاد وحدت
و انسجام و روحیه برادری و اخوت و تواضع در چارچوب قوانین و مقررات نظامي با ديگر نیروها و فراهم کردن موجبات
همکاری ،پشتیباني و همافزايي يکديگر ،توسعه و پیشرفت در حوزه نیروی انساني و تجهیزات در سايه نوسازی در دين،
اخالق ،استقالل و کارآيي ،در گذشته باقي نماندن و به وضع موجود راضي نبودن نیروهای مسلح ،قدرت و اراده
فرماندهي ،تالش و مجاهدت مخلصانه ،خستگيناپذير و دلسوزانه راههای دستیابي به اهداف باال ميباشد.
نتايج حاصله از تحلیل داده ها در ارتباط با علم و فناوری نظامي آجا با توجه به انديشههای نظامي مقام معظم فرماندهي
کل قوا
 -2برای رسیدن به خودکفايي فناوری الکترونیکي و اطالعاتي بايد ضمن بهرهگیری از ايمان به خدا ،فضايل معنوی و
پیداکردن راههای میانبر ،از تمام امکانات داخلي در تولید ،نگهداری و تعمیر تجهیزات برای ايجاد توانمندی دفاع و حمله
الکترونیکي در برابر جنگرواني و نرم و تبلیغات دشمن استفاده شود.
 -1داشتن هدف و نقشهراه برای رسیدن به مرجعیتعلمي با استفاده از توسعه ،مجاهدت ،تالش و انسجام و هماهنگي در
مراکز علمي و با بهرهگیری از نخبگان و افراد با استعداد و مستعد و سرمايهگذاری روی آنها برای پژوهش و تولیدعلم و
کشف راههای بومي و کوتاه و راههايي که ديگران نرفته اند .استفاده از نیروهای متخصص و با ايمان برای قطع وابستگي-
های فني و علمي و بهپای کار آوردن ظرفیتها و توانمندیهای ارتش در ابعاد مختلف سختافزاری و نرمافزاری و جلب
سرمايهگذاری و پشتیباني مالي دولت و ديگر بخشهای کشور توسعه فناوری علوم نظامي را میسر ميسازد.
 -5رصد دائم اوضاع نظامي و جغرافیای نظامي منطقه برای رسیدن به يک معیاری برای هدفگیری نیازمندیهای
تجهیزاتي ،صرفهجويي در تهیه تجهیزات و تسلیحات ،اهم و فياألهم کردن آنها با توجه به شرايط اقتصادی و
محدوديتهای فناوری کشور در جهت ارتقاء توان رزمي و دستیابي به استقالل دفاعي و نظامي با انديشیدن در توانايي-
های خود و استفاده حداکثری از استعدادهای سازماني ،پرداختن به تعمیر و نگهدارى و پشتیبانى و اهتمام به خودکفايى
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و تولید با ابتکار و نوآوری ،در حد عالى دستیابي به فناوری تجهیزات نظامي در سطح و يا فراتر از امکانات کشور را ممکن
ميسازد.
 -0با توجه به مباني اعتقادی و ديني ،ارتش مجاز به رفتن به سمت تولید و توسعه سالحهای نامتعارف نميباشد ولي بايد
در زمینه تسلیحات به خودکفايي برسد .تسلیحاتي که هم مصونیت و شرايط تدافعي را فراهم کند و هم امکان تهاجم بر
علیه اهدافي که ممکن است از راه دور ما را مورد حمله قرار دهند.
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