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یی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه افزاهماقتدار و امنیت ملی در سایه 

بر دیدگاه مقام معظم رهبری  دیتأکپاسداران انقالب اسالمی با 

 ی( العالمدظله)

         
 1محسن رستمی 

 2*مختاری میر ابوالفضل

 
  چکیده

و  نیأمتکشور بوده که توسط نیروهای مسلح کشور قابل  مسائلترین امنیت ملی پایدار از حیاتی
ملی در شرایط حاکم بر مملکت و منطقه، وحدت  بر امنیت رگذارییکی از عوامل مهم تأثاست. تحفیظ 

ای هاست. در چند سال اخیر به دنبال ناامنی پاسداران ارتش و سپاه ژهیوبهافزایی نیروهای مسلح و هم
برقراری ثبات، سناریوها و عملیات روانی  منظوربهموجود در خاورمیانه و با افزایش حضور نظامی ایران 

یکی از این سناریوها، ایجاد اختالف، دودستگی و به اجرا درآمد.  آمریکا متحدهاالتیامختلفی توسط 
تواند امنیت ملی را دچار خدشه که می استارتش و سپاه  ژهیوبهدر نیروهای مسلح  یسازیدو قطب

افزایی ارتش و سپاه و بر ارتقاء وحدت و هم ارتأثیرگذ یهامؤلفه ینـتبیکند. هدف از پژوهش حاضر 
لزوم پیروی از  و منیتا ممفهو ورمر ازپس  ،تاـسرا ینـهمدر  ها بر امنیت ملی کشور است.تأثیر آن

د. شالعالی( در این زمینه پرداخته ، به بررسی و تحلیل رویکرد مقام معظم رهبری )مدظلههیفقیول
 ی و میدانیاآن کتابخانه تطالعاا دآوریگرروش  و تحلیل محتواروش آن  ،کاربردی عنواز  تحقیق ینا
های های واالی فرمانده معظم کل قوا در حوزهکه تحقق اندیشه دادنتایج این پژوهش نشان  .ستا

افزایی نیروهای مسلح کشور را فراهم و ، زمینه ارتقاء وحدت و همنقشه راه عنوانبهتواند مختلف می
   امنیت ملی ایفا کند. نیتأمبسزایی در  نقش

 

 های کلیدی:واژه
  افزایی، ارتش، سپاه، امنیت ملی.ی(، وحدت، همالعالمدظلهمقام معظم رهبری)
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از  اییـه. رتـسا دهوـب اهرـهم ننساا ندگیز با ارههمو ساسیا یهازنیااز  یکیعنوان به منیتا

)گروسی، میرزایی، و شاهرخی،   شتهدا عجتماا با عمیق یپیوند منیاناو  تهدید انفقد س؛رـت

 دوـج. وسازدیم رشکارا آ ممفهو یناز ا کامل تعریف یک ئهارا به زنیا ترتیباینبهو ( 26: 1386

 شده  زهحو یندر ا وتمتفا یهانگرش وزبر به منجر منیتا مقوله در هاگمانه یـبرخ

یم عااد نیز 1لماند. ستا دهکر ارشواز آن را د جامع تعریفک ـی هـئو ارا( 48: 1382)تاجیک،

از آن  کامل تعریف به ستیابید سساا همین برو  تهـشدا رـمتغی یاچهره منیتا ممفهو که کند

 یهانگرش اسهرها و دولت دم؛مر بکتا مقدمهدر  2نزا. بوگرددیم میسر دبعاا همه سیربر با

 یندر ا جامع تعریف به ستیابید نتهاداده و در ا ارقر موردبررسیرا  منیتا ممفهو نمواپیر دموجو

 یـهنذ تصویر به ستیابید جهت حالبااین(. 33: 2016، 3)بوزان است نستهدا غیرممکنرا  زهحو

 نمادر ا قبیلاز  مختلف معانی. شودپرداخته می دموجو یفراـتع یـبرخمرور به تـمنیا موـمفهاز 

. است هشد نبیا منیتا ایبر تهدید ازهایی ر ساـحسو ا رـخط مقابلدر  مصونیت ؛مشآرا دن؛بو

 کسبو  تهدیداز  مصونیت یمعنا به که شدهشناخته عربی نبادر ز منیتا یشهر عنوانبه منا

 وجود انسان حیات افتادندرخطر به  نسبت هراسی گونهچیه آن در که وضعیتی .ستا مشآرا

 دلهره فقدان به که بوده امنیت کلمه التین یشهیر 4(. سکیور89: 1389)آشوری، باشد نداشته

 آسایش بودن و امان در معنای به امنیت نیز اصفهانی راغب و معین فرهنگ است. در شده معنی

 کرده معرفی آرامش خاطر و اطمینان در را آن المنجد (. فرهنگ352:1363است )معین،  آمده

. (18: 1973است )معلوف،  شده کلمه اشاره این از معنا دو به رفتاری علوم فرهنگ است و در

 اطمینان شود. دوم به داده پاسخ انسان یهاخواسته آن در که شودیم اطالق وضعیتی به نخست

 (.268:  1952، 5است )مازلو شده معنا دیگران توسط شدن پذیرفته از خاطر

 .شود اشاره یاخامنه امام از کالمی به دارد جا امنیت، اساسی جایگاه و اهمیت شناخت برای

 همانند را امنیت به انسان نیاز و کندیم یاد جامعه افراد« اساسی حق» عنوان  امنیت با از ایشان

محروم  حیات از گردد، سلب او از حق این اگر که داندیم است، طبیعی انسان حق که هوا نیاز به

)افتخاری،  کندیم مشکل دچار را انسان زندگی هوا نظیر آلودگی نیز امنیت در اختالل ؛شودیم

1385 :277.) 
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 و زمان عصر این واحوالاوضاع با متناسب امنیت، نظریه طراحی برای الزم یهاآموزه دارای اسالم

 اقتصادی، حقوقی نظامی، و سیاسی اجتماعی، و فردی مادی، معنوی،ازجمله  آن ابعاد تمامی در

 تامنیت اس بر آزادی و عدالت مانند ییهاآرمان و فضائل تقدم به معتقد دیدگاه اسالمی. است... و

معنوی،  امنیت. است تأکید مورد آن، معنوی و الهی وجه باتوأم  امنیت مادی و دنیایی وجه و

 جایگاه و اهمیت باب در. است بوده آن تأمین سازوکارهای و امنیت مادی ابعاد مبنای و سرچشمه

 النعمتان» است  نعمتی دو زمره در روایتی در امنیت که بس نکته همین اسالم در امنیت

 مصیبتی به کهنیا مگر دانسته روایت این را در آن قدر انسان که «االمان  و الصحه مجهولتان،

)شیرازی،  فکری  و مالی امنیت شامل هم و شودیم جانی امنیت شامل هم شود. امنیت گرفتار

 ذهنی بعد شامل هم و آن عینی بعد شامل هم امنیت این روایت، در بهتر عبارت به (،18: 1386

 علوم اندیشمند و زبردستشناس اسالم یکعنوان به درجه اول در یاخامنه امام. شودیم آن

 چنین امنیت اهمیت بیان در اسالمی جامعه یک زمامدار عنوانبه دوم درجه در و اسالمی سیاسی

 التعد نباشد، امنیت اگر. بود نخواهد دیگر هم فعالیت اقتصادى نباشد، امنیت : »ندیفرمایم

 امنیت اگر. بود نخواهد هم علمى پیشرفت دانش و نباشد، امنیت اگر. بود نخواهد هم اجتماعى

 اساس و پایه امنیت، لذا .شد خواهد گسستهازهم جیتدربه مملکت یک یهارشته همه نباشد،

(، ت رضا)عدر اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضر رهبر معظم انقالب بیانات) «است

 به رو ملت یک سر بر توانیم که بالئى بدترین» فرمایند: چنین ایشان می(. هم06/01/1379

 یهاتیموقع از کیچیه در اسالمی کشور این تاًینها است و امنیت سلب آورد، وارد و پیشرفت رشد

 بیانات« )دهدیم اهمیت بسیار امنیت به اسالم که است دلیل همین به. داشت نخواهد خود رشد

 دوم خطبه در علی)ع( نیز (. حضرت29/06/1390، در دانشگاه علوم انتظامی رهبر معظم انقالب

پیامبر)ص( : » دیفرمایمو برده  نام امنیت فقدان را عصر جاهلیت یهایژگیو از یکی ،البالغهنهج

 سرمه داوم،م و گریه زیاد و بود یخوابیب خواب مردمانش، آن، در که کرد ظهور سرزمینی در

هرروز  و نبود آن، حاکم در امنیت که است سرزمینی توصیف این، بود. داده تشکیل را چشمانشان

 الحق» شعارشان  چراکه دهد، جلوه حق را خود تا تاختیم دیگر یالهیقب بر یالهیقب ساعتی، و

 و آبرو شمردن  محترم از آن، جوانب همه در را امنیت ورودش، با اسالم، ولی. بود« غلب  لمن

 هب و جغرافیایی اعتقادی مرزهای پاسداشت نیز و مال و جان و خون حفظ تا گرفته انسان عرض

 «. است  آورده ارمغان به کلمه واقعی معنای

 قالبی از در و بوده استقالل دارای سیاسی واحدهای آن در که کشور دولت نظام در ملی امنیت

 (.100: 1381)شاکری،  هاستدولت عهده بر ،اندکرده ایجاد را خاصی نظم یالمللنیب آنارشی
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 بروز ودخ شکل نوین در بعدها که بوده دفاعی و نظامی ابعاد به ناظر سنتی نگرش در ملی امنیت

 اب منظر از این. شد کشیده جامعه و انسان زندگی از یاگسترده ابعاد و هاهیال به و یافت ظهور و

 ایران را تصور ملی امنیت برای دینی بنیادهای توانیم بهتر ملی، مفهوم امنیت به نوین نگرش

 و پیچیدگی ابهام دارای دلیل همین به واست  گسترش در حال همچنان ملی امنیت مفهوم. کرد

 در او نشو واک کنش نیز و انسان پیچیدگی دلیل به ابهام و پیچیدگی اینبسا . چهاست بسیاری

 گفته همچنان که. دهدیم انجام دشمن تهدیدهای با مقابله در که باشد اهدافی وها برنامه برابر

 سمت ایجابی به آن نوین معنای که ایجابی، هم و است سلبی مفهوم دارای هم ملی امنیت شد

 گفت جرئتبه توانیم که است جایگاهی دارای اسالمی فقه در ملی امنیت. است داکردهیپ سوق

 دتا ح ،شدهدهید هم اگر یا و است بوده دور به سیاسی و دینی علوم محققان و عالمان دید از که

به  منوط سیاسی نظام اسالمی ماهیت تداوم و حفظ. است شده پرداخته آن به سطحی زیادی

حدود  این تدوین که است پرواضح است، ملی امنیت مسائل برای دینی حریم و حدود تدوین

با  بطمرت علوم در کافی دانش داشتن نیز و فقه بر متکی حقوق و فقهی اصول در غور به احتیاج

، یطیمحستیزسیاسی، نظامی،  امنیت یهاحوزه در را ملی امنیت ابعاد بوزان. دارد ملی امنیت

 اماها حوزه همین در را ملی امنیت نیز (. ماندل34: 2016)بوزان،  دیجویم اقتصادی و اجتماعی

 اهمیت حائز آن ذکر که یانکته (.71: 1994)ماندل،  کندیم بررسی بوزان از نگاهی متفاوت با

منیت ا مختلف سطوح و ابعاد بر مبنی اندیشمندان سوی از ی مختلفهاهینظر طبق کهنیا است،

 صادیاقت اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیت و یالمللنیب و امنیت  فردی، ملی»  توانیم حدودی تا

مالحظه  با تنهاها آن از هر یک کامل درك اما گرفت نظر در هم از موضوعاتی مستقل را محیطی و

 باعث خاص، بخش یا مجزا سطح هر به امنیت کردن محدود برای تالش .است مقدور موارد سایر

 و ثبات سیاسی فقه دیدگاه از (.399: 2016)بوزان، «  شودیم مسئله درك در شدید اخالل

 ییعن .جامعه است عمومی بستر در و اخالقیات فضایل رشد میزان به منوط جامعه واقعی امنیت

د هستن جامعه دوام و ثبات دستورات مذهبی، مایه به التزام و تعهدواسطه به متدین و مؤمن افراد

 (.149: 1381زرومی،  پوریول)

بعاد ا بین که تعاملی و کشور هر امنیت تأمین در نظامی قدرت کنندهنییتع نقش به توجه با

درت ق و امنیت بین دارد وجود ملی قدرتعنوان به نظامی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

اد اقتص قدرت. نیست رایج ولی غالب نظامی قدرت امروزه البته. دارد وجود منطقی رابطه نظامی

عادله م در اساسی عنصر کشور یک مسلح نیروهای توانهرحال . بهاست نافذ فرهنگی قدرت و رایج
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نیازمند  نظامی، امنیت برقراری و خود حیاتی یهاارزش از پاسداری برای کشورها و است قدرت

 (.136: 1391هستند )حاجیوند,  نظامی قدرت نام به واقعیتی

تهدیدات  مقابل در مردم و حکومت از حفاظت برای کشور یک مسلح نیروهای قابلیت میزان

 توانمند بازوان نظامی نیروهای. کندیمیاد  نظامی امنیت از بوزان که است تعبیری قهرآمیز،

 اتریجگ عقیده دبلیو دارند. به اساسی نقش ملی یهااستیس از پشتیبانی در و هستند هادولت

 خود حیثیت برای کهیدرصورت کشوری، هیچ که است ملی حیثیت از نمادی آن نظامی قدرت

 و نمادها سایر و ملی سرود پرچم، همراه به ارتش برد، بسر آن بدون تواندینم باشد،قائل احترام 

 تپیشرف و استقالل سمبلمنزله به کشتیرانی خطوط و هواپیمایی همراه به موارد ی ازادر پاره

 یالمللنیب نظم یجدانشدن جزء نظامی قدرت: »  دیگویم 1هاوارد و شودیم کشور محسوب یک

 که است کلمش نکته این تصور و است وابسته یالمللنیب نظام به که است یاشکننده نسبت به

 را یالمللنیب نظم و راهبری را یالمللنیب روابط توانیم قدرتی، چگونه چنین صورت فقدان در

 کلمه، همیشه عام معنی در امنیت: »  2لیپمن تعریف به (. بنا109: 1387)محمدی،  « کرد  حفظ

 از و دفع در کشور توانایی به وابسته امنیتبودونبود  کهیطوربهبود.  خواهد نظامی باقدرت همراه

 هب که اهرمی است آخرین نظامی حمله که دارد دیتأک او البته«. نظامی است  حمله بردن بین

 یهامیتصم آن طی که است جنگ راهی: » داردیم تعریف اظهار در وی. شودیم گرفته کار

 (.110)همان منبع،«  شودیم اتخاذ انسان بزرگ
 

 مبانی نظری
 تـمنیا نیرا تأم سالمیا ریجمهو مهم یهالویتاز او یکی لعالی(ا)مدظله یهبرر معظم ممقا

: فرمایندمی ستندـه جامعه منتظاو ا منیتا نیدار تأمظیفهو کهی ادفرا به بخطا و تهـنسدا

دگی ـنز تیاوررـض هیمابخو ما گر. استا مهمو  ساسیا مسئله یک لبتها ،نتظامیا وییرـن مسئله"

 ،برسد فصل رچها به کثراحدو  فصل سه ،فصلدو  بهو مثالً  کنیم خالصه هعمد لفصورا در  رـبش

 نه ،بخشدیـم لذتی راكخو نه ،منیتا ونبد. ستامنیت « افصل »  ،فصل چند یناز ا فصل یک

 نیست. چیزهیچ د،نبو که منیت. اهددمیای هفاید مدو درآ شغل نهو  کندمی دجاـیا نسیا ادهانوـخ

 حالت ،باشد شتهاند منیتا امعهـج گر. استا زمال مستمر طوربه، ناـنسا ایرـبا وـل هـت مثـمنیا

 نیتـما همیتا ،ین. ااشدـب شتهاند رختیاا ا دروـه هـکای هـمجموع مثل ؛کندمی اپید قختناا

                                                           
1 - Howard  
2 - Lippmann 
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 لتحصیلیارغفا سمامردر رهبر معظم انقالب  بیانات) "ستا همه به متعلق هم منیت. اتـسا

 (.26/04/1372، نتظامیا معلو هنشگادا ننشجویادا

کامالً  هـک تـسا نناآ مسلم قحقو وجزو  دممر یهازنیا ترینساسیاز ا منیتا ن،یشاا هیدگااز د

 مـه دـناوخد دتعبا حتی ریکا هیچ ،باشد شتهاند دجوو گرو ا ستا سملموو  قعیوا ،یـعین

 منجاو ا جامعه تحیا اومتد ایبر منیتا دجوو ورتضر ،ینابنابر ؛نیست پذیرناـمکا دمرـم ایرـب

 نیشاا کلو در  ستا یهبرر معظم ممقا دیتأک ردمو جتماعیو ا علمی دی،قتصاا یهافعالیت

 میاقدا هیچ منیتا ونبد. ننددامی منیتا دجورا و روـکشو  هـجامع اعیـجتما تـحرک طرـش

 .(24:1391، ن)شایگا هد شداخو گسستهازهم مملکت یک یهاشتهو ر نیست ممکن

 ،جتماعیا ،ملی منیتا دبعاا متماو  باشدجانبه همه باید منیتا ی،هبرر معظم ممقا هیدگااز د

 و دنیـم تـمنیا ،دتیـعقیو  یفکر ،فرهنگی ،نتظامیو ا نظامی اری،گذسرمایهو  دیقتصاا

 یاـهحیطهاز  کدامچیو ه دشو شاملرا  ییوبرو آ حیثیتی ،خالقیات ـمنیا ،اییـقض ی،ندوهرـش

 مختلف یهامحیط بر مضاعفی دیتأک نیشاا ،ینابنابر د.ـباش منیااـن راـچد دـنبای رـبش دگیـنز

 ،سهرمد ،خانه ر،کا محیط منیتا به دمتعد تبیانادارد و در  هاآن منیتا حفظو  دیفرو  جتماعیا

 شتهدا منیتا هاحیطه ینا متما گر. قطعاً اکنندمی رهشاو... ا دهجاو  نخیابا ،ستارو ،شهر ه،نشگادا

 اربرقر ارپاید منیتا هـک دکر عااد توانیم ،کنند صلحو  سالمتو  مشآرا سحساا دممرو  باشند

 ن،یشاا هیدگا. از دستا منیتیا چنین آورامیپ مسالا ی،هبرر معظم ممقا ازنظر که ستا هشد

 اد،نژ وه،رـگ رـهاز  عما ادفرا همهو  دبرگیررا در  دممر دحاآ همه که ستا ماندنیو  ارپاید منیتیا

 منظا مخالف ادفرا حتی نیشاا ازنظر. شوند منیتاز ا رداربرخو مختلف نیاو اد نباز م،قو ،سلیقه

)همان  باشند رداربرخو ندگیدر ز منیتاز ا باید ،نداهنشد تبدیل شمند عامل به هـک مانیز تا

 .(16منبع، 
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 ابعاد امنیت ملی  (1)شکل

 

در  لعالی(ا)مدظلهای خامنه مماا منظردر  منیتا دبعاا ،گرفته رتصو تحلیلو  ویکاوا سساابر 

 اعیـفد تـمنیا ،اعیـجتما تـمنیا ،یـسیاس تـمنیا دی،قتصاا منیتا ،فرهنگی منیتا بعد شش

بر اینکه نیروهای مسلح  دیتأکالعالی( با مقام معظم رهبری )مدظلهست. ا یطیمحستیز منیتا و

ای یژهو دیتأکامنیت ملی کشور را بر عهده دارند، در خصوص بعد فرهنگی امنیت،  نیتأموظیفه 

 در قشر جوانان جامعه ژهیوبهو انقالبی  مؤمنامنیت فرهنگی از سوی نیروهای بسیج  نیتأمبر 

یک بخش دیگر، امنیت فرهنگی و امنیت اخالقی است. مردم به جوانان و به فرزندان » دارند: 

ی هایها دچار اعتیاد بشوند، دچار فساد اخالق بشوند، دچار وسوسهکه آنمندند و از اینخود عالقه

. این نگرانی و دغدغه را چه کسی اندنگرانها را از مسیر درست زندگی دور بیندازد، بشوند که آن

امنیت فرهنگی را هم در بخش  ی.کند؟ امنیت فرهنگکند؟ چه چیزی برطرف میبرطرف می

ب رهبر معظم انقال بیانات« ) کنندبرکف، تأمین مینیروهای بسیج، نیروهای مؤمن، جانعظیمی، 

 (. 15/02/1384ن، های نظامی استان کرمادر مراسم مشترك یگان

 یهاونیر یمدرآکاو  هاقابلیت ،هاظرفیت بر ناظر س،ملموو  قعیوا ،عینیای مقوله نظامی منیتا

 شکستو  مقابله انتوو  ملی منافعو  دممراز  ستاحر زی،مرو  ضیار تمامیتاز  حفاظتدر  مسلح

 ستا مصونیتی نظامی منیتا. است ینظام یبرتر به لصوو و نشمناد نظامی تعملیاو  اتتهدید

از  که گونهنهماو  دشومی تأمین نظامی اربزا با همو  فتدامی خطر به نظامی اربزا با هم که

 د،فر یک حق نشد شناخته سمیتر بهاز  ستا رتعباو  ستا نظامیآن  جنس ،ستاپید نشاعنو

 هایوزتجاو ها ضتعر مقابلدر  مطلوبش حکومتو  طنو س،نامو ل،ما ن،جااز  عفادر د ملتو  وهگر

 ملی منیتاز ا تابعیو  منیتا قشقواز  نظامی منیتا (.91:1388 ،گیربزنمسلحانه )جها میزآقهر

 مقاصداز  هاآن شتدابرو  هالتدو مسلحانه فاعیو د تهاجمی یهاناییاتو متقابل رثاآ بهو  ستا

 یهاونیر قابلیت ناییاتو انمیز یمعنا به نظامی منیتا (.34:2016 زان،ست )بوا طمربو یکدیگر

 نظامیغیرو  نظامی میزآقهر یتهدیدها مقابلدر  دممرو  حکومتاز  حفاظت ایبر رکشو یک مسلح

 وزهمرا ،هاسیاست با متناسب سیاسی حدوا هردر  نظامی منیتا ممفهو. (76:1994 ل،ست )ماندا
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 منیتا نظامی مؤلفه نقش اری،فزامنر دیکررو غلبه ژهیوبه ،منیتا دبعاا یگرد یافتن همیترغم ابه

 مختلف لشکاا هسیطر زوـهن لـلملاینـب بطروا بر حاکم منطق ایردارد؛ ز ییابسز همیتا نهمچنا

 رزبا دنما 1یسمرمیلیتا و اریدـمزور هـک دـکنیـم تـیرا روا ریمحومنفعتو  ییاگرقعوا نگفتما

-بین مسائل رـتحلیلگو  یـسیاس مندـندیشا ،مدارتـسیاس ین کمترابنابررود؛ می رشما بهآن 

 منیتاأمین ـتدر  راامی ـنظ رتدـق تـهمیا ،دـباش اگرنماآر هرچند که یافت انتومیرا  لمللیا

  (.187:1392 ،اییـبابو )کریمیمله  ردنگاا هیددنا ارپاید

  رد شاید که هستند  یامقوله دو والیت و رهبری فرماندهی معظم کل قوا از پیروی و ملی امنیت

  با دو این ارتباط وضــوح تأمل، یباکم کهیدرصــورتبرســد،  نظر به از یکدیگر فارغ امر، ابتدای

  بیش ی(،العالمدظلهای )والیت امام خامنهپیروی از  و امنیت ملی ارتباط .شود یم روشن  یکدیگر

ــور ازآنچه ــودیم تص ــت تنگاتنگ ،ش ــل، بین ارتباط با تبیین کهیطوربه اس   توانیم این دو اص

ــخ ــبی یهاپاس ــیاری برای را مناس ــائل بس   ،ارتباطات این انواع از یکی. یافت روز مبتالبه از مس

  لیم امنیت برقراری یعنی آن نتیجه و ســیاســی فقه در بالمنازع رهبری والیت از ارتباط اطاعت

ــایر  در ــادی و اجتماعیهاحوزهس ــت ی نظامی، فرهنگی، اقتص   منطقی نتیجه دیگرعبارتبه .اس

ت  اســ یالمللنیب و و فراملی ملی فروملی، ســطوح همه در امنیت برقراری ،هیفقتیوال از اطاعت

 (.154:1391)حاجیوند، 

از  دهتفاـساند. اشده یجرا ملی هایلتدو یشاپیداز  پس که ستا مفاهیمی ازجمله ملی منیتا

. ستا هیددنگر مشخص تعریف به منجر ماا ستا دهبو اولمتد ارههمو سیاسی تبیاادر واژه د نـیا

آن  مطالعه به دیبررکاواژه  یک عنوانبه سیاسی معلو انهشگروپژدوم  نیاـجه گـجناز  پس

. نددکر سیربرو  شناسیرکارا  ملی منیتا مسئله مختلفی هاهینظر قالبو در  ندروی آورد

 برابردر  دیفر یهاارزش حفظدر  رکشو یک ناییا» تورا  ملی منیتا انهشگروپژاز  ریبسیا

 کـی هـب هـک یطیشرا هـب ستیابید یعنی ملی منیتا یتعبیر به. دانندیم جی «رخا  یدهاـتهدی

 بیگانه دیقتصاو ا سیاسی ذنفوو  جیرخا بالفعل یا هبالقو یتهدیدها از دـهدیـم ناـمکا روـکش

 یتدموجوو  تحدو نیو تأم نسانیا ،جتماعیا دی،قتصاا توسعه مرا دپیشبرو در راه  باشد نمادر ا

 اعنوا مقابلدر  ملت یک حفاظت. داردبر ماـگ ناـبیگانگ خلهامداز  رغفا مردمعامه  هفاو ر رکشو

 منیت. ا(475:1973، 2لینزکاام ناـ)ج . «و.. ریبکااخر ،شناسایی تعملیا ،جاسوسی ،هاوزتجا

                                                           
1 - militarism 

2 - Collins, John M 

https://trove.nla.gov.au/people/Collins%2C%20John%20M.%2C%201921-?q=creator%3A%22Collins%2C+John+M.%2C+1921-%22
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 ستا ملی یهاحکومت یهامسئولیت وصوالً جزو ا ستا یمنیا دیماو  نیروا تعقیب شامل ملی

 دگیـنز هیوـشو  یندوهرـش منظا ،هایمرژ یبقا به نسبت رجخااز  ناشی مستقیم یتهدیدهااز  تا

 .(51-52: 1994 ،1ل)ماند کنند ممانعت دخو انندوهرـش

 تـتمامیو  لتقالـسا حفظ به زنیااز  حاکی هارکشواز  ریبسیا ایبر ملی « منیتا»  صلیا ممفهو

 پس. هاسترکشو خلیدا رمودر ا نبیگانگا خلهامداز  یجلوگیرو  ملی ندگیز هشیو حفظ ،یـضار

 ضرـتعرا از  روـکش هـک تـسا یطیارـش نیتأم یمعنا بهاول  جهدر در رک کشوـی ملی منیتا

دارد. برطرف کردن  نگهدور  دیقتصاا هفاو رفرهنگی  یهاارزش ،یـسیاس لتقالـساه ـب  انرـیگد

، لشندرو) ستا رکشو یک یهافهد ترینساسیاز ا جیره خاـچو ی ـخلداه ـمنی چااـن

. هاستحکومت ظیفهو نخستینآن  نیو تأم تـسا بشر زنیا ترینساسیا ،منیتا(. 18:1374

 ،معاصر شناختیجامعهو  سیاسی تبیاو در اد ارددـن بحثو  ملأت به زیاـنی اره،زـگ ینا تصدیق

نظر در اتفاق باای مهزمال م،مفهو یک دنبو بدیهی لبته. ادشومی شناخته لصوا ترینبدیهیاز 

 پیونداز آن  جامع ردوـم تعریف اـب مفهوـم نـیامیت ــهو ا ارددــنآن  به طمربو نباجو همه

در  خلیدا حیاتی یهاارزش از حفاظت ایبر ملت یک ناییاملی تو منیتبنابراین، است. ا ردهنخو

از  حمایت ایبررا  زمال تتصمیماو  هاسیاست چگونه هارکشو کهاینو  جیرخا اتتهدید مقابل

 هجوهر عنوانبه قفو مقوله رچها ینابنابراست.  ،جیرخا اتتهدید مقابلدر  خلیدا یهاارزش

 نشاجیرخاو  خلیدا سیاستدر  هاروـکش ماـتم هـکرا دارد  یژگیو ینا «ملی  منیتا»  ممفهو

 تختالفاو ا هاسلیقه ،یشارـگ به توجه ونبد هارکشودر  دموجو ابحزو ا هاوهگر اد،فرا نیزو 

رفع تهدیدها  ایرـب شتالو  حفظ همیتا ردمودر  جتماعیو ا سیاسی ،طبقاتی ،هیوگر دی،فر

 ند     دار کاملنظر اتفاق نمکاو ا انتو حدارزش، در  رچها ینا علیه

 از:  اندعبارت ملی منیتا افهدا

  ضیار تمامیتو  لستقالا حفظ. 1

  رکشو سیاسی تثباو  دممر هفار تحقق. 2

  دیعتقاو ا ملی هایشارز شاعهو ا حفظ. 3

    (105 :1376 ،حتمالی)کاظمیا اتتهدید به نسبت خاطر غتافر نمکاا دنکر همافر. 4

ــالمی ابعاد مختلفی دارد که برای مثال اطاعت در ابعاد نظامی            هی فقیولاطاعت از    در جامعه اسـ

سلح و همچنین اطاعت در ابعاد امنیتی   عنوانبه ست که    ازجملهفرمانده کل نیروهای م ابعادی ا

ــتقیم بر امنیت ملی  طوربه ــتقیم تعیین . مقام معظم رهبری بارگذارندیتأثمس  کل فرمانده مس

                                                           
1 - Mandel 
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سداران  اهسپ  سالمی  انقالب پا  بر انتظامی، و نظامی نیروی عالی و فرماندهان فرمانده کل آجا و ا

سائل  دیگر و نظامی اتفاقات روند  نیروهای کل فرماندهی مقام در خود و کامل دارد نظارت آن م

ــلح ــت مسـ ی رهنمودهای فرمانده کل نیروهای  ریکارگبهبنابراین اطاعت در ابعاد نظامی و  .اسـ

ر  د موضوعی یا یامسئله  قتیونشود.   دارخدشه مسلح کشور بر ایشان واجب است تا امنیت ملی     

طه  به رکشو ند،  ینم باقی ربطیذ مسئولین ایبر ریهکارا هیچ یگرد که سدرمی یانق جا    ما آن

ــودیم هی فقیول نگشتا شصت نوبت را   مشکل د،خو بلخطاافصل نسخناو  راتستود با که شـ

 بهآن،  شیاحوو  فتنه ینا که ،زد لمثا ار 88لسا فتنهتوان می نمونه ببا. از هددمی فیصله

نه   مماا د،بو هشد تبدیل منیتیا موضوعی   با نستنداتوو  نددکر انبحر مدیریت یراحتبه  یاخام

 به ستهاناخو کهرا  صیاخواز  بعضی سپسو  هندد تبصیررا  مختلف رقشاا تیومتفا یهارهکارا

  چهو  اصخو )چه نددبو ضمغر که ادیفرا ینکها تا نددفرمو متنبهرا  ،نددبو دهفتاا یرتیبصیدام ب

  یکدادن در  تبصیر با هبرر نمونه ین. در اشدند دطر سالمیا متا دخو توسط (ها از آن غیر

در  تمکین و  طاعتا بهرا  سیاسی ننخبگا چهو  اصخواز  چهرا  مختلف رقشاا ،منیتیا عموضو

 (.134: 1391)حاجیوند، شتند وادا منظا مقابل

 ملی، امنیت مکاتب و هاگفتمان به نظر با و ملی، امنیت و امنیت مختلف ابعاد بیان توجه به با

سالمی  در جمهوری که رویکردی ست  ایجابی گفتمان دارد، وجود ایران ا  رفتار و سخنان  از و ا

ست    و خطوط تبیین و نیز والیت عظمای مقام سط  نظام کلی هایسیا شان،  تو  پیدا خوبیبه ای

ــت دارند. با توجه به اینکه ابعاد امنیت و امنیت ملی           را توجه بذل  مفهوم، نهایت   این به  که  اسـ

شور در حوزه  صادی      -های مختلف مانند حوزه نظامیک سی، فرهنگی و اقت سیا دفاعی، اجتماعی، 

ــت لذا بیانات رهبر  نیتأم و  تعمیمقابل   ــئولین   بارهنیدرامعظم انقالب  اسـ خطاب به مردم، مسـ

  هایرگیجهت تفکیک، نخبگان سیاسی و نیروهای مسلح است؛ بنابراین کشوری و لشگری، دولت

اقتدار و   عموضو اـ ب بـ متناسی( العالمدظله) یهبرر معظم ممقا تفرمایشا نمیااز  تأکید طنقاو 

چنین خطاب به دولت، نخبگان سیاسی و عامه    امنیت ملی خطاب به نیروهای مسلح کشور و هم  

 شود:مردم در دو جدول زیر ارائه می
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-فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله دیتأکها و نقاط گیریابعاد اقتدار و امنیت ملی، جهت (1)جدول

 العالی( خطاب به نیروهای مسلح
 

یخ العالی(متن فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله تأکید نقاط
تار

 

پیشرفت و 

آمادگی ارتش 

ج.ا.ا و برقراری 

 امنیت ملی

سداران     شما امروز پا شما امروز نگهبانان    امنیتعزیزان من، جوانان من!  این ملّتید، 

ــورید؛ هرچه       ها را در   ، آمادگی توانید میمرزهای زمینی و هوایی و دریایی این کشـ

ــگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(      ) ...یش بدهید، قدرت ابتکار را    خودتان افزا  دانشـ

 ر(نوشه

(
18/

06/
13

97
)

 

 مفهوم اقتدار ملی 

سان پول   کشور را به یک کشور بیگانه بدهد     یهامعنای اقتدار ملّی این نیست که ان

ــالح ــد   یهاو سـ مدرن او را بخرد و در انبار ذخیره کند که خودش حتّی قادر نباشـ

ست به ستفاده بکند از آن یدر سم دانش )... ها ا شگاه امام     مرا شجویان دان آموختگی دان

 ع((حسین )

09/
04/

13
97

 

 امنیت اقتصادی 

امروز یکی از مســائل   .امنیت مهم اســت چون هر پیشــرفتی متوقف بر امنیت اســت

  تاقتصاد و معیشت مردم است. مشکل تاریخی ما وابستگی اقتصاد به نف    مهم کشور،  

افسری    هایدانشگاه آموختگی دانشجویان  مراسم دانش ). ..است؛ این موجب شده در  

 (ارتش

03/
08/

13
96

 

لزوم امنیت و 

پیشرفت در 

 های مختلفعرصه

 ترین وظیفهمهمای فرمانده کل قوا در سخنانی، اهلل خامنهدر این مراسم حضرت آیت

ــئول ــلّح را تأمین  تیو مسـ ــور خواندند و با تأکید بر اینکه امنیتنیروهای مسـ   کشـ

  هایدانشگاه آموختگی دانشجویان  مراسم دانش )... های مختلف ازپیشرفت در عرصه  

 (افسری ارتش

03/
08/

13
96

 

 روزبهپیشرفت و 

 شدن ارتش ج.ا.ا

سداران     شما امروز پا شما امروز نگهبانان    امنیتعزیزان من، جوانان من!  این ملّتید، 

ــورید؛ هرچه       ها را در   ، آمادگی توانید میمرزهای زمینی و هوایی و دریایی این کشـ

تان افزا  کار        خود به  کار را  قدرت ابت ید،  بده مام      )... . یش  یایی ا گاه علوم در ــ دانشـ

 (خمینی)ره( نوشهر

18/
06/

13
97

 

امنیت ملی و 

 اقتدار ارتش

اســت.   مهمینقش  امنیتخیلی مهم اســت. نقش نیروهای مســلّح در ایجاد  امنیت

نداشــته باشــد، امرا هرچه شــما   یتیارتش ممکن اســت هیچ تحرّکی هم ازلحاا امن

فرماندهان و دیدار )... س اقتدارِ ارتش در کشـــور ایجادتر باشـــید، نفْمقتدرتر و قوی

 (کارکنان ارتش

30/
01/

13
96

 

امنیت دفاعی در 

 مرزهای دریایی

ــور فرزندان انقالب و نیروهای   درباره  ــت، حض ــپاه آنچه مهم اس ی نیروی دریایی س

ست؛ این خیلی نقطه  سی و مهم   انقالب در دریا ا سا ست  یی ا ساخت   تیامن .ا ، زیر

لزوم اقتدار دریایی از نگاه فرمانده  ).... تییک ملّت است. اگر امن  یهاشرفت یی پهمه

 (کل قوا

22/
10/

13
95
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امنیت داخلی و 

خارجی و نقش 

 سپاه پاسداران

ضرت آیت  سیار مهم و زمینه   « امنیت»ای، اهلل خامنهح ضوعی ب شرفت     را مو ساز پی

ــپاه، تأمین امنیت داخلی  معنوی و مادی  جامعه خواندند و گفتند: ازجمله وظایف س

)دیدار فرماندهان سپاه با    ....و خارجی است و اگر امنیت خارجی وجود نداشته باشد   

 رهبر انقالب(

28/
06/

13
95

 

امنیت با افزایش 

توان دفاعی و 

 تهاجمی 

سئوالن، محققان و      سپس در جمع وزیر، م سالمی  صان وزارت     رهبر انقالب ا ص متخ

را حق مســلم و قطعی کشــور دانســتند و با  « دفاعی و تهاجمی»دفاع، افزایش توان 

بازدید فرمانده کل قوا از نمایشــگاه صــنعت  ).... ی مســیر افزایشکید بر لزوم ادامهتأ

 (دفاعی و دیدار با مسئوالن و متخصصان وزارت دفاع

10/
06/

13
95

 

عدم وابستگی 

حزبی و جناحی 

 نیروهای مسلح 

تقویت   وارههمآنفرد نیروهای مسلح ایر ایشان با تأکید بر اینکه باید هویت منحصربه  

شــود، افزودند: نیروهای مســلح برای شــخص خاص و یا برای حزب و جناح خاصــی  

فع  و مدا ی ملت و کشور هستند و باید حصار امن مردم    نیستند بلکه مربوط به همه 

ــلح با رهبر         ... امنیت ملی و عمومی  ــد نیروهای مسـ )دیدار نوروزی فرماندهان ارشـ

 انقالب(  

22/
01/

13
95

 

 

-فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله دیتأکگیری و نقاط ابعاد اقتدار و امنیت ملی، جهت (2)جدول

 العالی( خطاب به مردم و کارگزاران نظام

 العالی(رهبری )مدظلهمتن فرمایشات مقام معظم  تأکید نقاط

خ
ری

تا
 

حجاب عامل 

 امنیت است

ــایل امنیت    ــت. خودن این حجاب، یکی از وس ــالم برای زن حجاب را معیرن کرده اس اس

ــلمان امنیت پیدا م   ــلمان، هم خود زنِ مس ــت. با حجاب زنِ مس اهمیت  )... و کندیاس

ــیوه«حجاب » رهبر انقالب   های ترویج آن و راهکارهای مقابله با بدحجابی از منظر        ، شـ

 (اسالمی

17/
04/

13
98

 

اقتصاد، معیشت 

مردم و اثر آن بر 

  امنیت

صلی که اقتصاد است، تمرکز کنند   امروز نیز همه باید بر مسئله  مسائل فرهنگی و   .ی ا

از همه نقدتر اســت و  امنیتی هم بســیار مهم اســت اما مســائل اقتصــادی و معیشــتی،

ــم ) ...حال بر فرهنگ و امنیت   درعین ــیمراسـ ــالگرد رحلت امام خمینی    سـ امین سـ

 ((اهلل)رحمه

14/
03/

13
98

 

تقوای الهی و راه 

 امنیت

ست، یعنی       تقوا یعنی چه؟ تقوا آن طوری که در ترجمه ست هم ه شده که در ها رایج 

ها     «پروا کردن» ما یا در تعبیرات معمولی  ظه کردن »،  ند فالنی   «مالح ؛ ]مثالً[ میگوی

 (دیدار مسئوالن نظام) ...ی فالنشما مالحظهی فالنی را دارد، یا مالحظه

24/
02/

13
98
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-لزوم امنیت همه

 جانبه 

ــودیچه جوری حفظ م  تی ما یادمان نرود که امن     داخل    تی مرزهای ما، امن   تی ؛ امنشـ

دورم  ودر روز بیست تیهمه جمععجیب این تیشهرها، امن تیها، امنجاده تیکشور، امن

دیدار مردم آذربایجان  )...هادورم بهمن، این مراسموعظیم در بیست تیبهمن. با این جمع

 (شرقی

29/
11/

13
97

 

عناصر قدرت 

 اسالمی و انقالبی 

عناصر قدرت را مخدوش   کنندیلذا سعی م ترسندیاز قدرت اسالمی و قدرت انقالبی م

ستقرار و      ست؟ ا صر قدرت ما چی سی   کنند و از بین ببرند. عنا سیا ست، امن  ثبات    تیا

در ورزشــگاه  « خدمت بســیجیان»ها هزار نفری همایش ده)ت... اجتماعی اســت، وحد

 (آزادی

12/
07/

13
97

 

عناصر اقتدار 

ملی و هدف 

 استکبار 

ضرت آیت  صر اقتدار       ای با تأکید بر اینکه هدف اهلل خامنهح ضربه زدن به عنا ستکبار،  ا

ایران اسالمی است، گفتند: استقرار و ثبات اجتماعی، امنیت و وحدت ملی، پایبندی به     

ــول و مبانی انقالب، ادامه  ا ــیجیان   »ها هزار نفری  همایش ده ) ...یصـ در  « خدمت بسـ

 (ورزشگاه آزادی

12/
07/

13
97

 

حضور مردم در 

امنیت و صحنه 

 ملی 

ضور مردم در   شور در          انتخابات تعیینح شند ک شته با ضور دا ست؛ اگر مردم ح کننده ا

ــنوی؛ گاهی م کند یامنیت خواهد بود. انتخابات، امنیت ملی را تأمین م       ــی   میشـ بعضـ

ــایه گفته ــتیم سـ ــئولیت پیدا کردیم توانسـ با   دیدار)....ی جنگاند وقتی ما آمدیم مسـ

 کارگران(

10/
02/

13
96

 

اقتدار و امنیت 

ملی در سایه 

 دفاع مقدس

رهبر انقالب اســالمی، عزت، اقتدار، امنیت، اســتقالل، آزادی و ســالمت امروزِ کشــور و 

ــتند و تأکید کردند: دوران دفاع   8ملت را مرهون  ــال دفاع مقدس دانس مقدس یک  س

های راهیان  کننده در کارواندیدار نوجوانان و جوانان شــرکت )... ذخیره اســت که باید

 (نور با رهبر انقالب

19/
12/

13
96

 

تخریب اقتدار 

ملی توسط 

 دشمن

 :گرفتن ابزارهای اقتدار ملی ایران

 و انقالبی   مؤمن، حضور در منطقه، قدرت دفاعی، جوان عواطف مردمی

 قم(دیدار مردم )

19/
10/

13
96

 

امنیت ملی و 

 خون شهدا

ــرفت این ملّت، همه و همه مدیون این جوان تیعزت این ملّت، امن   یهااین ملّت، پیش

ــر و فرزند و مانند ا        ــت که دل از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسـ   هانیعزیزی اسـ

شمن؛ آن      سپر کردند در مقابل د سینه  های  دیدار جمعی از خانواده)... کندند و رفتند 

 (شهدا

12/
10/

13
96

 

 

  پژوهش شناسیروش

و روش گردآوری اطالعات آن  محتوا بهره گرفته شده است لیاز روش تحل حاضردر پژوهش 

ی و میدانی و نیز مراجعه به مقاالت مرتبط با حوزه امنیت و امنیت ملی، اکتابخانه صورتبه

، حکومت اسالمی، نقش نیروهای مسلح در برقراری امنیت ملی و لزوم پیروی از والیت هیفقتیوال

افزایی میان نیروهای ارتقاء وحدت و هم منظوربهی ( توسط ایشان العالمدظلهمقام معظم رهبری ) 
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ای همسلح کشور انجام گرفته است. از سویی دیگر در این تحقیق مراجعه به نظریات و دیدگاه

که ضمن استناد به  استنظر اصلی پژوهشگر ی ( مدالعالمدظلهقام معظم رهبری ) مکتوب م

رفته نگری صورت پذیسخنان ایشان، برای رسیدن به هدف اصلی مقاله در اندیشه این بزرگوار ژرف

 است.

افزایی ارتش وحدت و هم درزمینهی( العالمدظلهتحلیل تفکرات و دیدگاه مقام معظم رهبری )

آن بر امنیت ملی کشور ریتأثو سپاه و   

 گاهدید به دستیابی جهت( یالعال)مدظله رهبری معظم مقام فرمایشات بررسی به بخش این در

 ممعظ دیدگاه از آن یهامؤلفه و نیز ابعاد وحدت ارتش و سپاه در برقراری امنیت ملی و ایشان از

 رینظیب و مهم عنصر به توجه با نیز انقالب اسالمی درباره موضوع این. شودیمپرداخته  له

 مقام بودننظر صاحببراین عالوه. خوردیم چشم به بیشتر و فرمانده معظم کل قوا هیفقتیوال

 ایشان یهاشهیاندبررسی  به را کشور ما امنیت ملی عرصه در(  یالعالمدظله ) رهبری معظم

امنیت  تبیین مفهوم برای اساس این بر. سازدیم نمونملی ره امنیت جایگاه به دستیابیمنظور به

 مسیر راهنمایعنوان به له معظم یهایمشخط از یی ارتش و سپاهافزاهمملی در سایه اتحاد و 

 وجهت با و شده ترکینزد اسالم ملی در امنیت جامع به نظریه طریق این از تا استشده  استفاده

. شود عمل ترحیصح آن یریکارگبه در ی موجودهاارزش و ایران اسالمی جمهوری شرایط به

 درباره( یالعال)مدظله رهبری معظم مقام بزرگی همچون شخصیت یهاشهیاند مرور کههرچند 

 کنزدی حوزه این از بهتری به درك ما را ایشان مواضع بررسی اما است دشوار بسیار امنیت ملی

 . نمود خواهد

 هایجنبه درزمینه( یالعالمدظلهی مقام معظم رهبری )هادگاهیدو  هاشهیانددر ادامه به تبیین 

 شود:ی اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران پرداخته میجمهوروحدت ارتش 
 
 گزاران نظاملزوم برخورداری روحیات و منش بسیجی در ارتش، سپاه و سایر خدمت -1

معطوف به نهادینه شدن روحیه بسیج و بسیجی در سطوح مختلف  در سطح مملکت هاهمه تالش

توان کارهای بزرگ جامعه است و باید با روحیه بسیجی که روحیه جهاد، ایثار و گذشت است می

مدیریت جهادی با الگو گرفتن از روحیه بسیجی در بین مدیران  ازجمله .رساند ثمر به را و اثرگذار 

مردمی بودن، مدیریت جهادی، شود. نظامی و انتظامی عملی می ، نیروهایهای اجراییدستگاه

 هایاین ویژگی ازجملهبا دشمن، انس با قرآن  ناپذیریمنت، سازشبی خالصانه و ارائه خدمات

ی( در دیدار با العالمدظلهی )اخامنهامام  ،بارهنیدرا باشند.با روحیه بسیجی عجین میاست که 

 :  ندیفرمایمبسیجیان 
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ها فاصله بود و هست؛ اشکالی ندارد؛ این البته تا رسیدن به آن مقصود اساسی و اصلی فرسنگ» 

جور بود؛ روزی که ها فاصله را بایستی ما طی کنیم. در اصلِ پیدایش اسالم هم همینفرسنگ

ی اهداف اسالمی در وقت همهمکرّم اسالم در مدینه حکومت اسالمی را تشکیل دادند، آن ینب

 جیتدربه هانیجور بود؛ ان و در آن اَوان محقق نبود، تا آخر عمر مبارك پیغمبر هم همینآن زما

کرد؛ بستگی دارد که آن نیروی انسانی الزم و بااراده و بایستی تحقّق پیدا کند و تحقّق پیدا می

ند؛ کبا عزم حضور داشته باشد یا نداشته باشد. بسیج یعنی آن چیزی که این نقیصه را تأمین می

 یبسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی، خود را موظّف بدانند برای تحقّق اهداف عالیه؛ همه

نظامی، غیرنظامی، ارتش، سپاه،  یهااند: بخشهای مختلف مشغول تالشکسانی که در بخش

گوناگون، تالشگرهای گوناگون در  یهامختلف کشوری، تالش یهانیروی انتظامی، بخش

وظیفه کنند و همین حرکت را، همین هدف را، همین شیوه  تلف، وقتی احساسمخ یهادانیم

اند. البتّه عرض کردیم بحث سازمان بسیج، بحث دیگری خودشان قرار بدهند، بسیجی یمشرا خط

ی بسیج، عنوان بسیج، تکیه بر نماد است، یک بخش مشخص فعرال است، امرا کلمه کینیاست؛ ا

، بسیجیان با در دیدار رهبر معظم انقالب بیانات)«  اندرد که فعالی آحاد مردمی داروی همه

29/06/1390.) 

 
 امنیت اقتصادی در سایه وحدت ارتش و سپاه  -2

 انتو ردیگیرا در برم نظامی رتقد که گونهنهما ستا همدآ یفرتعاکه در چنان «ملی  منیتا» 

 یزبارا  یاگانهدو نقش سالم دقتصاا یک .دشومی شامل نیز یک مملکت را یدقتصاو ا جتماعیا

و از  ستا منیتا به ستیابید یابر ملت توجۀ ردمو هایشاز ارز یکی عنوانبه سوکیاز  کندمی

 اربزو ا ننظامیا بخشتقویت  یابر ژه،یوبه نظامی رتقد کسب یابر ستا یاربزا ،یگرد یسو

افزایی ارتش و سپاه، وحدت و هم ی اقتصاد وابسته است.رنظامیغبه بخش  نناآ ازیموردن جنگی

امنیت ملی و کاهش شاخص شکنندگی دولت و مملکت  نیتأمی در اکنندهنییتعنقش بسیار 

سویی شود. هممیدارد؛ بنابراین بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی اقتصادی در مملکت ایجاد 

نوان عویژه ارتش و سپاه، امنیت ملی و اقتصاد شکوفا در مملکت بهنیروهای مسلح در کشور به

ه آیند. فرماندبرای پیشبرد اهداف کالن یک مملکت به شمار می دهیتندرهمسه پارامتر اصلی 

( هارتش و سپا) ای بر ارتباط امنیت ملی، انسجام آحاد نیروهای مسلحمعظم کل قوا، تأکید ویژه

 افسری هایدانشگاهی دانشجویان آموختگدانشو امنیت اقتصادی مملکت دارند؛ لذا در مراسم 

 :ندیفرمایمارتش 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38277
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مهم است. من به مناسبت اینکه امروز یکی از مسائل اساسی  تیمختلف، امن هایدر زمینه» 

؛ بنای است تیهم نیازمند امن ی اقتصاد و معیشت مردم است، اشاره کنم که اقتصادکشور، مسئله

اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل 

طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما  یهای ما از دورهبازمانده

ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت ی دورهرا در همه تیی امنی مسائل اقتصادی، دغدغهدرزمینه

وآمد نفت مشکل شد، فالن مشتری نفت پول ما کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت

، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم قرار بگیردنفت  یتبر محور زیچوقتی در اقتصاد همه .را نداد

به خاطر اینکه ولو محیط نظامی، محیط اقتصادی  بایستی امن بشود. این جمله را در اینجا گفتم

یی اقتصاد که علها معلوم بشود؛ حتّی برای مسئلهی بخشبرای همه تیت امنینیست، امرا اهم

 رهبر معظم انقالب بیانات)«  به کسوت سربازی و لباس ارتشی و سپاهی ارتباطی ندارد الظاهر

 (.03/08/1396، افسری ارتش هایدانشگاهی دانشجویان آموختگدانشدر مراسم 

 
 مقابله با دشمنان و لزوم حفظ امنیت ملی  منظوربهتقویت و آمادگی رزمی ارتش و سپاه  -3

آمریکا است  همآن که در رأس ی دشمنهای دائمی جبههیکی از هدفبه امروز، از اورل انقالب تا 

این بوده است که یک دوقطبیِ خطرناك بین مردم و نظام به وجود بیاورد؛ درست عکس آن 

 چیزی که جمهوری اسالمی بر اساس آن بنا شده است؛ یعنی آمیختگی کامل نظام با مردم.

 یدهندهکند؛ یعنی نشانی مواردی است که دشمن را در این عرصه مأیوس میازجملهانتخابات 

رد. به بدشمن را بکلّی از بین می یموردعالقهاط مستحکم نظام با مردم است و این دوقطبی ارتب

آمریکا و  متحدهاالتیااز دیگر مواردی که . است« انن تَنصُرُوا اهلل»این اعتبار، انتخابات مصداق 

زی ریهای شومی را در این رابطه طرحدوقطبی سازی آن برآمده و نقشه درصدد هاآن متحدان

. دشمنان جمهوری استویژه ارتش و سپاه ی نیروهای مسلح کشور بهسازیدو قطباند، کرده

افزایی ارتش و سپاه اند که وحدت و همدنبال نقاط قوت موجود در کشور بوده اسالمی همواره به

العالی(، وحدت میان این نقاط قوت است که در زمان والیت مقام معظم رهبری )مدظله ازجمله

ار دیدی( در العالمدظلهی )اخامنهامام ن دو بازوان قدرتمند رهبری بسیار افزایش یافته است. ای

، بسیار بر بصیرت و وحدت برای مقابله نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده کل قوا

 :ندیفرمایمداشته و  دیتأکبا این نقشه شوم دشمنان 

 خاطرنشانچنین با اشاره به تالش دشمن در جلوگیری از تقویت نیروهای مسلح، همآنایش» 

های نیروهای مسلح همچون ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج کردند: دشمن، هر یک از بخش
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 روزروزبه یدهسازمان ازلحااکوبد تا از درون تهی شوند اما نیروهای مسلح باید می یرا به نحو

دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با در  رهبر معظم انقالب بیانات)«  تر شوندقوی

 (.20/01/1396، فرمانده کل قوا

   
 برقراری امنیت ملی در مرزهای آبی منظوربهپوشانی نیروهای دریایی ارتش و سپاه هم -4

 :ندیفرمایمفرمانده معظم کل قوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 

و دو نیروی دریایی دارای ابتکارات و  باشندییروهای دریایی ارتش و سپاه مکمل یکدیگر من» 

 همچنین ایشان .توانند تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنندهای خوبی هستند که مینوآوری

های اجرایی با نیروهای مسلح برای برطرف کردن ها و سازمانبار دیگر بر لزوم همکاری دستگاه

منافع و امکانات این دریاها د. همچنین، های آنان تأکید کردننیازهای پشتیبانی نیروها و خانواده

ها است و نیروهای دریایی ارتش و سپاه مظهر اقتدار ملت ایران در دفاع از منافع متعلق به ملت

یی را توان، روحیه و آمادگی کارکنان نیروی دریا .و دریای عمان هستند فارسجیکشور در خل

 «است  نیتحسو همکاری نزدیک دو نیروی دریایی ارتش و سپاه را قابل بودهخوب و انقالبی 

 (.18/02/1372، پایگاه دریایی نوشهردر  رهبر معظم انقالب بیانات)

 
 و اوج وحدت ارتش و سپاه  المقدستیبعملیات  -5

دانشگاه امام حسین )ع( در خصوص اوج وحدت  آموختگاندانشفرمانده معظم کل قوا در جمع 

 :ندیفرمایمو همدلی ارتش و سپاه 

در اردیبهشت  « المقدسبیت» ی اوج عملیات درواقع نقطه که عزیزان من! روز فتح خرمشهر» 

آموز و ی درسی ما یک نمونهی ما و برای تاریخ ما و آیندهبرای همه است 61و خرداد سال 

آور برکف ارتش و سپاه، با یک هماهنگی شگفتن در این روز نیروهای جانآموز است؛ چوعبرت

می وارد ی عظیتوانستند یک ضربه یفیتوصرقابلیبرانگیز و با شجاعت و فداکاری غو تحسین

انی که با ی نظام استکبار جهفقط بر پیکر ارتش عراق، بلکه این ضربت وارد شد بر پیکرهکنند؛ نه

رد کگمان نمی کسچیخود پشت سر ماشین جنگی رژیم بعث قرارگرفته بودند. ه یعنده وعده

گاه امام دانش آموختگاندانشجمع در  رهبر معظم انقالب بیانات)«  چنین اتفاقی بیفتد، ولی افتاد

 (.03/03/1389، حسین )ع(

 
 مفهوم وحدت ارتش و سپاه در دستیابی به اقتدار ملی   -6

 : ندیفرمایمارتش  کارکنانی( در دیدار جمعی از فرماندهان و العالمدظلهای )امام خامنه
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تأکید  ها و چه نیروهای داخل یک سازمانبر وحدت بین نیروهای مسلّح چه سازمان من» 

وحدت به معنای یکی شدن نیست؛ وحدت به معنای هماهنگی و همدل بودن است.  .کنممی

خودشان، هم خوب  شدهفیدام در وظایف مقرّر و تعرسازمان ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، هرک

ها بشناسند و برای آن تیباال ببرند و هم دیگران را به رسم تیفیک ازلحااکار کنند و خود را 

رهبر  بیانات)«  شود مظهر اقتدار ملیها همدل باشند. این میاحترام و ارزش قائل شوند و با آن

 (.28/01/1380، کارکناندیدار جمعی از فرماندهان و در  معظم انقالب

 
   هاآنارتش و سپاه در کنار وحدت  تیمأمورلزوم متمایز بودن  -7

 :ندیفرمایممقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 

ما گفتیم که مسؤولیت ارتش و سپاه دوتاست. هزاران نفر ساعت وقت صرف شد و  همهنیا» 

که این دو سازمان هر دو برادران نشستند مسؤولیت ارتش و سپاه را دقیقاً جدا کردند؛ برای آن

حال باز ببینیم آقایی در مسؤولیت باالیی احیاناً در جایی بنشیند و بگوید بله، اند؛ درعینالزم

«  کار باید کرد؟طور آدمی چهسپاه و ارتش در هم ادغام خواهند شد! به نظر شما، با اینباالخره 

 (.27/06/1370، در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه رهبر معظم انقالب بیانات)

ی فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین دورههمچنین مقام معظم رهبری در مراسم ششمین 

ها را عرض بکنم؛ ب اساسی و حساس وجود دارد که اجماالً باید آنچند مطل" :ندیفرمایم)ع( 

اول این است که زمزمه و ادعای محو شدن یکی از دو سازمان ارتش و سپاه به نفع دیگری، تمام 

شد. از اول هم درست نبود. امام عزیزمان، بارها و بارها این را تکرار کرده بودند که سپاه و ارتش، 

ردند؛ کها در گوشه و کنار، زمزمه درست میباشند و تقویت هم بشوند. بعضی هر دو هستند و باید

شاءاهلل این طریق را ادامه خواهیم داد که هر دو سازمان گفتیم و مشی کردیم و ان نهاما قاطعا

توانیم این دو سازمان را برای دو مأموریت، بینم میبمانند. من، امروز خوشحالم که می باقدرتباید 

 ."اسالمی نگهداریم یهامت نظام و ارزشدر خد

 
 در کنار هم برای حفظ امنیت کشور  هاآنپرهیز از اشاعه حذف شدن سپاه یا ارتش و تقویت شدن  -8

اعتقادم این است که اگر سپاه : » ندیفرمایممقام معظم رهبری در مراسم بیعت فرماندهان سپاه 

یم، داندر مقابل تهدیدی که وجودش را مسلّم مینباشد و یا ضعیف باشد، امکان ندارد بتوانیم 

دفاع کنیم. شما به نظرات من در مورد نیروهای مسلح آشنا هستید. شاید تاکنون با خیلی از شما 

دانید. ام. شما نظرات من را میام و صحبت کردهسه نشستهبهدو و سهکوچک، دوبه یهادر جمع
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ین بود که هم نا( معتقد بودند و تا آخر هم اعتقادشعلیه اهلل)رضوان طور که حضرت امامهمان

سپاه و ارتش نبایستی به نفع دیگری هضم بشوند و از بین بروند، بلکه هر دو باید بمانند، من هم 

داشتم، ام. اگر من چنین نظری هم نمیهمین نظر را دارم و بارها آن را با شما در میان گذاشته

ی ماند؛ اما عقیدهارتش هم مانند سپاه میم. بود که مطرح کرد ی تبعیت از امام)ره( همینالزمه

من بر این است که تنها نیرویی که قادر است از انقالب و نظام جمهوری اسالمی، انقالبی دفاع 

کند، فقط سپاه است. اگر ما سپاه را نداشته باشیم و یا ضعیفش را داشته باشیم، قادر نخواهیم 

ی جدیدی هم نیست. از اول که سپاه شکل گرفت، من البته این عقیده بود از انقالب دفاع کنیم.

 .تر شدروز روشناین عقیده را داشتم و در طول جریانات جنگ هم این عقیده برای ما روزبه

ری ی تناف، سعی کنید حالت عدم تفاهم و روحیهتوانیدمیی آخر این است که تا آنجا که نکته

ه( روی علی اهللست، از بین ببرید. شما دیدید که چقدر امام)رضوانا امیکه بین این دو سازمان نظ

 -بخصوص بین سپاه و ارتش -کردند. ایشان روی وحدت و تفاهم و محبت این مسئله تکیه می

ی وفاداری به آن بزرگوار این است که سعی کنم که الزمهکردند، و من خیال میبسیار تأکید می

یل ی محبت تبداز طرف خود مرتفع کنید و آن را به روحیه جانبهکی ی تنافر راکنید این روحیه

سازید. چنانچه محبت باشد، کارایی به حد کمال خواهد رسید؛ و اگر محبت نباشد و تنافر جای 

مراسم بیعت فرماندهان در  رهبر معظم انقالب بیانات)«  آن را بگیرد، کارایی وجود نخواهد داشت

 (.19/04/1368، سپاه

 
 پرهیز از هرگونه تنافر میان سپاه و ارتش  -9

العالی ( در خصوص افزایش وحدت، تفاهم و محبت میان ارتش و مقام معظم رهبری ) مدظله

سعی کنید حالت عدم تفاهم و روحیه تنافری  توانیدمیتا آنجا که » : ندیفرمایمسپاه همچنین 

ن ببرید. شما دیدید که چقدر امام که بین این دو سازمان نظامی ارتش و سپاه هست، از بی

 -. ایشان روی وحدت و تفاهم و محبت کردندیاهلل تعالی علیه( روی این مسئله تکیه م)رضوان

که الزمه وفاداری به آن  کنمیو من خیال م کردندیبسیار تأکید م -بخصوص بین سپاه و ارتش 

از طرف خود مرتفع کنید و آن را  هجانبکیبزرگوار این است که سعی کنید این روحیه تنافر را 

به روحیه محبت تبدیل سازید. چنانچه محبت باشد، کارایی به حد کمال خواهد رسید و اگر 

محبت نباشد و تنافر جای آن را بگیرد، کارایی وجود نخواهد داشت. شما در سطوح باال هستید 

به شما کمک خواهد کرد. و حرفتان در جمع کثیری از برادران سپاه نفوذ دارد. خدای متعال 

چون برادران خوبی هستید و حقاً و انصافاً مظهر فداکاری و صفا و صدق برای انقالبید و این را در 

جاها و مراکز نشان دادید و به منصه ظهور درآوردید. حقیقتاً میدان امتحانی به این  نیترسخت
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 ،مراسم بیعت فرماندهان سپاه در رهبر معظم انقالب بیانات)«  تر وجود داشته استعظمت، کم

19/04/1368.) 

 
 یی در باطن، تفکرات و بیانات مسئوالن نیروهای مسلحافزاهمی مفهوم وحدت و ریگشکللزوم  -10

عنصری که  نیتریاصلاین است که  دیآیبرمموضوعاتی که از این بیانات ارزشمند  نیتریهیبداز 

 ژهیوبهیی نیروهای مسلح کشور افزاهمضامن امنیت ملی و انقالب اسالمی وحدت و  تواندیم

به  ورمنظبه. با توجه به فرمایشات ایشان، آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره استارتش و سپاه 

 آلودغرضی مختلف دست به اقدامات و تبلیغات خصمانه و هاجنبهچالش کشیدن امنیت ایران از 

آمادگی نیروهای مسلح و پیروی از تدابیر حکیمانه رهبر انقالب در  کهیطوربه اندزدهبسیاری 

فرمانده معظم کل قوا  .استاز اصول راهبردی جمهوری اسالمی ایران  هاتیمأمورراستای انجام 

تجلیل از  منضدر بیانات خود در دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی 

یی مسئوالن افزاهمفرمانده کل ارتش، بر لزوم افزایش همدلی و  نیآفروحدتانقالبی و  مواضع

رقه تفو  هافتنهایشان در برابر  ازنظردارند.  دیتأکی سیاسی بسیار هاگروهنیروهای مسلح و 

و  هاگاهیجادرونی و بیرونی با توجه به  صورتبهمسئوالن چه  ستیبایمهای معاندین یپراکن

یی سر داده و نه تفرقه افزاهمندای وحدت و  صرفاً شودیمیی که در اختیارشان قرار داده هانبویتر

آقای سرلشکر موسوی در عین : » ندیفرمایمو دامن زدن به اختالفات. ایشان در این زمینه 

سازمانی و پایبندی عاطفی به ارتش که حفظ و تأکید بر آن الزم است، سخنان بسیار  یبستگدل

دهنده عقل مدیریتی و خوبی در خصوص اتحاد نیروهای مسلح بیان کردند که این سخنان نشان

در شرایطی که بسیاری .کندارزشمند می شیازپشیصفای باطنی است و ارتش را در چشم مردم ب

اسالمی تالش دارند تا بخشی از اهداف خود را از طریق ایجاد تفرقه و اختالف  از معاندان جمهوری

یدر بین مسئوالن و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی پیش ببرند. تالش برای خنث ژهیوبه

ها و گسترده کردن چتر وحدت بین قوا، مسئوالن، نیروهای مسلح و این اقدامات، توطئه یساز

ید در رأس سخنان، اقدامات و نظرات مقامات عالی کشور قرار گیرد. بر همین سیاسی با یهاگروه

بیرون « صدای وحدت»، ردیگیکه در اختیار آنان قرار م ییهابونیاساس انتظار این است که از تر

دیدار فرمانده کل ارتش و در  رهبر معظم انقالب بیانات)«  صدای تفرقه و اختالف»بیاید، نه 

 (.28/01/1398، هان نیروی زمینیجمعی از فرماند
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 عملی شدن تهدیدات علیه امنیت ملی با وجود اختالف میان دو بازوی نظام )ارتش و سپاه( -11

و  امری فطری«  اتحاد »توان استنباط نمود که: چنین می السالمهیعلی عل بیاناتبا مراجعه به 

ابی آن یباید به ریشه آنچهپدید آمده است. بنابراین  یدوستطبیعی است و انسان با روحیه نوع

گرایی، گرچه وحدت .ریشه در فطرت انسان دارد «  اتحاد»  چراکهاست، « اختالف » پرداخت، 

توجهی و عدم اهتمام به آن، موجب بی فطری نیازمند پرورش و توجه است و فطری است اما امور

 امیرالمؤمنین علی تندبادهای روزگار قرار گیرد، لذا شود که شکوفا نگردد و یا در معرضاین می

نمودند و خود را فطری در بین امت پیامبر بسیار تالش می برای تقویت این امر السالمهیعل

 . آوردندبه شمار می میان آحاد جامعه اسالمیترین شخص به وحدت مشتاق

: داردعیت از دیدگاه امام )ره( عنوان میالعالی(، همچنین دیدگاه خود را به تبای )مدظلهامام خامنه

علیه( به خود من گفتند. راجع  اهللرضواناین تعبیرِ دو بازو، عیناً همان تعبیری است که امام )» 

ی سپاه و ارتش صحبت بود که ایشان دو بازوی مبارکشان را بلند کردند و گفتند: مسئلهبه همین 

. حقیقتش هم همین است. من هم «و باید باشندهر دو، دو بازوی جمهوری اسالمی هستند » 

در این نظر شکی داشته باشم، از اول اعتقادم همین بوده است که این دو سازمان  کهنیابدون 

وجود دارند و هر دو الزم و مکمل یکدیگرند. تدبیر این است که هر دو سازمان، با این دید به 

با دید حدسی، ارزیابی  کهنیااه کنند؛ نه سازمان دیگر نگ مسائلخود و سازمانشان و  مسائل

ارتش فکر نکند که چون سپاه پاسداران برادران خوبی هستند و جنگ هم که تمام شد،  .نمایند

ید. کنگویم شما برادران ارتشی این فکر را میدیگر فقط سازمان او مطرح است. نمی ازاینپس

ی جنگ و بیرون از جنگ هم در جبهه ام وهای شما بودهمندیها و عالقهمن شاهد همکاری

 هانآدر گوشه و کنار، کسانی این فکر را ترویج کنند و دشمن هم به  کهنیاام؛ اما نباید از بوده

عملیات موفق و  همهنیاکمک کند، غافل بود. از طرف دیگر، سپاه هم نباید فکر کند که چون 

د و لزومی هم ندارد که حتماً ارتش در کم و کسر ندار زیچچیهپیروز انجام داده است، دیگر 

ت به دس کسچیهکنارش باشد. خیر، ارتش یک سرمایه و ذخیره و اندوخته برای این ملت است. 

که امام )ره( فرمودند و  طورهمان - هانیای هردو .بردی خویش را از بین نمیخودش، اندوخته

دو بازو هستند و هیچ آدم عاقلی، یکی  - کنمکنم، بهتر از این تعبیر پیدا نمیمن هر چه فکر می

از دو بازوی خودش را قطع و یا ضعیف نخواهد کرد. این دو بازو، جز به سود شخص حرکت 

ان نخواهند کرد و هماهنگی نخواهند داشت. اگر شما هم بخواهید این دستتان با آن دستت

نند؛ کبا همدیگر حرکت و هماهنگی می دودستطبیعی، این  طوربهتوانید. اهنگی نکند، نمیهم

 بخواهید چنین چیزی زوربهیکی فلج باشد یا شما تمرین کرده باشید و  ناکردهیخدا کهآنمگر 
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مراسم اعطای نشان فتح به  در بنقالا معظم هبرر ت)بیانا« را به یک دستتان تحمیل کنید

 (.05/07/1368 ،فرماندهان سپاه و ارتش

 

 گیرینتیجه

های استکبار جهانی و جبهه معاندین انقالب اسالمی و ملت ایران، ارتش جمهوری الشت رغمبه

اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحت منویات و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در 

پردازند، هرچند های خطیر خود میوحدت و هماهنگی کامل، شجاعانه و سلحشورانه به مأموریت

هایی با یکدیگر دارند اما این دو های مأموریت و وظایف ارتش و سپاه تفاوتو عرصهحدود، ثغور 

قدرت ممتاز  عنوانبه، ایران اسالمی را جانبههمههای یی و همکاریافزاهمسازمان با هماهنگی، 

های نیابتی و تروریسم تکفیری از امنیت ناشی از جنگ پر فتنهای و در شرایط پرآشوب و منطقه

ی سترگ و راهبردی جبهه دشمنان هاینیآفرنقشاند و همین ی برخوردار ساختهزدنمثالار و پاید

داخلی و خارجی را بیمناك ساخته است. سپاه و ارتش یک روح واحدند که در کالبد دو سازمان 

جاری شده است، ارتش و سپاه ید واحده و مشت آهنین ملت ایران برابر جبهه دشمن است و 

ور دافع انقالب و کشهرگونه تالش برای تضعیف و ایجاد اختالف و شکاف بین نیروهای مسلح و م

دهد ارتشیان غیور و غیرتمند طی محکوم به شکست است. حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می

سال اخیر همراه با پاسداران انقالب اسالمی و سایر نهادهای امنیتی، اطالعاتی و انتظامی که  40

ها و توطئهو دفاع مقدس پیروزمند است،  سالههشتنقطه درخشان آن جنگ تحمیلی جهانی 

. اندساختهبار مواجه های خفتهای شوم نظام سلطه و استکبار را خنثی و آنان را با شکستنقشه

. اهمیت شودیم نیاقتدار کشور با چهار مؤلفه امنیت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ تأماز سوی دیگر، 

هر  بازدارندگی به این خاطر است که وقتی امنیت برقرار باشد و با دکترین امنیت ملیمؤلفه 

، هم زمینه پردازندیبهتر به کار خود م هاپلماتیهم د شودخنثی  یریگتهدیدی را پیش از شکل

تعامل و همکاری . لذا شودیوفصل مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراهم ممناسب برای حل

طی که ن، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع در شرایای نظامی ازجمله ارتش، سپاه پاسدارهانهاد

  .بسیار ضروری است دیفزایمنطقه ب یهابر تنش کندیخصوص آمریکا تالش ماستکبار جهانی به

سانه عملیات روانی  سال اخیر  در چند سر دنیا  هار سرا افکنی میان  هدف اختالف با ی مختلف در 

دو نیروی مســلح اصــلی جمهوری اســالمی ایران شــده اســت که البته نفع آن را بیش از همه،   

ــمن ــالمی ایران میدش ــت توانمند   ان انقالب اس ــربات را از دس ــترین ض برند که این روزها بیش

های مختلف مقابله با حرکت انقالب اســالمی متحمل شــده اســت و  رزمندگان اســالم در جبهه
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چون تاب ایستادگی در آن عرصه را ندارند، تالش دارند آن شکست را به چالش درونی تبدیل و      

ستفاده گاه    . نندبرداری کاز آن بهره سوءا ضع برخی اف  گاهیوباین حرکت تقابلی دشمنان و  راد  موا

ــت که چه در دوران دفاع مقدس و چه   ــلح ندارند، در حالی اسـ که ارتباطی هم با نیروهای مسـ

ــپاه و ارتش به  ازآنپس ــالمی در چارچوب مأموریت       ، سـ های  عنوان دو بازوی قدرتمند نظام اسـ

د اناند و توانستههای آن عمل کردهتمامیت ارضی و انقالب و ارزش مصوب قدرتمندانه در دفاع از

 .های دشمنان انقالب اسالمی را ناکام گذارندتوطئه

 :توجه به چند نکته ضروری استالعالی(مقام معظم رهبری )مدظلهاما در مورد مواضع و سخنان 

 مسلح باشد، برخالف  ساز اختالف و تفرق در نیروهای  بیان هر نکته و مطلبی که زمینه 

 . شدت از آن پرهیز کردتدابیر مقام معظم فرماندهی کل قواست و باید به

  ــانه ــا و تالش برای بزرگنمایی آن، کامالً      دامن زدن برخی رسـ های داخلی به این فضـ

افکنانه و در راســتای اهداف دشــمنان نظام اســالمی اســت که همچون العربیه و  تفرقه

ــرپنجه     ــربات سـ با     رادیو فردا تاب ضـ ــالمی را نیاورده و تالش دارند   های انقالب اسـ

 .گشایی کنندبزرگنمایی و بازتاب آن در داخل عقده

رسانی انتشار برخی مطالب مغایر با وحدت و هماهنگی سپاه و ارتش در فضای مجازی و اطالع

کشور که مغایرت آشکار با شأنیت هر دو سازمان و باالتر از آن امنیت و اقتدار ملی کشور دارد، 

ساسی و گاهی عناصر غافل از اهداف بلند دو مجموعه گاهی خوراك خود را از عناصر هیجانی و اح

های عینی و واقعی، برخی ها و همکاریدیدن همدلی یجاگیرد که بههای روشن میو واقعیت

گیری قرار داده و به دست جریانات مغرض ادعاهای سطحی و شعاری را مبنای اظهارنظر و موضع

آفرین و انسجام بخش بین های وحدتبه واقعیتآنکه نگاه حال. دهندآفرین بهانه مییا جنجال

 افزایی و وحدتتواند موجد هممندی فائق آمده و مینیروهای مسلح بر هرگونه ذهنیت و حتی گله

  :هایی چونبیشتر شود؛ واقعیت

 .ـ اهداف مشترك سربازی برای والیت و افتخارآفرینی برای عزت مردم و امنیت کشور 1

ای گی بین فرماندهان عالی سپاه و ارتش که برگزاری جلسات دورهـ اوج همدلی و هماهن 2

 .است آن آشکار مصداق  اخوت

های های مختلف که برگزاری رزمایشها و اقدامات مشترك در حوزهـ ادامه همکاری 3

های بارز آن فارس و دریای عمان نمونهمشترك، مشارکت در حوزه دفاع هوایی و امنیت خلیج

 .است
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ها و اقدامات مشترك برای مهار، پیشگیری و نابودی تروریسم کور تکفیری و همکاریـ  4

 . کفن سپاه و ارتش استدفاع از حرم که سند آشکار آن شهیدان گلگون

ازآنجاکه دشمن در این برهه زمانی تغییر گام سیاسی به نظامی و امنیتی را در دستور  -5

افزا همچون سپاه و ارتش با همدلی و همکاری همکار خود قرار داده، ضروری است نیروهای 

گذشته با ید واحده و مشت آهنین در برابر جبهه دشمن عمل کرده و هرگونه توطئه را خنثی 

 .کنند
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 سالمیاندیشه و ا فرهنگ

 ( .لزوم اطاعت از 1391حاجیوند، زهره .)و ارتباط آن با امنیت ملی. تهران: دانشگاه  هیفقتیوال

 الزهراء.

  ،(. مبانی اسالمی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ) از منظر قانون 1381. )رضا دیسشاکری

 .100, ص 15شماره  ،مطالعات راهبردیاساسی(. 

 لسا ،منیتا قفاآفصلنامه رهبری،  معظم مقام دیدگاه از پایدار امنیت (.1391فریبا. )، نشایگا 

 . 14 رهشما ،پنجم

 ( .درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 1386شیرازی، حسن .) نگرش
 .18 ،راهبردی

 مماا ملی منیتا دیکردر رو منیتا مرجع شناسایی: انیرا تمطالعا (.1384علی. ) ،ملهکریمی 

 . 30رهشما ،دیهبررا تمطالعا فصلنامه)ره(، خمینی 

http://farsi.khamenei.ir/
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 از   یـمل  تـمنیا  یـسیاس  اتدـ(. تهدی1392. )وهکا، میرخانیا کبر.ا، بابایی علی. ،ملهکریمی

 .49 رهشما، 13دوره  دیهبررا تمطالعا فصلنامه)ره(، خمینی   ماـما  هدگاـید

 ( .بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و 1386گروسی، سعیده؛ میرزایی، جالل؛ و شاهرخی، احسان .)

 .فصلنامه دانش نظامیاحساس امنیت. 

 ،اسماعیلیان انتشارات :تهران ،بیروت دارالمشرق، ،اللغه فی المنجد (.1973لوییس. ) معلوف. 

 ( .1363معین، محمد .)تهران: موسسه انتشاراتی امیرکبیر فرهنگ معین . 

 ( .قدرت نظامی و 1387محمدی, حسین .)109، ص 31شماره ، مدیریت نظامیی آن . هامؤلفه. 

 راهبردفصلنامه ی اجتماعی امنیت. هاانیبن(. درآمدی بر 1381پور زرومی, سید حسین. )ولی ،
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