
تحقِق سپر دفاعی در برابر کارکرد نیروهای مسلح
تهدیدهای بیرونی و درونی

عاملین
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عزم و ایثار 
نیروهای مسلح

تکیه به نیروی داخلی و 
در قبضه ی بیگانگان قرار 

ندادِن امنیت کشور

سپاه

فعالیت های مربوط به سالمت و بهداشت 

دفاع از ملت ایران 

ارتش 

فعالیت های علمی

فعالیت های اقتصادی

نیروی انتظامی 

فعالیت های سیاسی

ی و انقالبی کشور
ّ
دفاع از هوّیت اسالمی و مل

بسیج

فعالیت  های خدماتی

دفاع از امنّیت کشور 
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ضرورِت امنیت

ارزیابی دانشگاه های
نیروهای مسلح 

امنّیت، اساسی  ترین 
زیرساخت برای همه ی 

فّعالّیت های پیشران 
کشور

عامِل تحقق 

الزمه

  نتیجه گیری

  تجربه ی موفق 

  پیش بینی

  عوامل اقتدار 
نیروی مسلح

  دلیل

احساس کمبوِد کشورهای پیشرفته ی اروپاییی بخاطر وابسته بودن 
امنیت شان به نیروی بیگانه

ط خودی، یک افتخار بزرگ
ّ

تأمین امنیت کشور توسط نیروی مسل

سیلی خوردِن کشورهاییی که گمان میکنند با تکیه به دیگران امنّیت شان تأمین می شود

فاجعه بودن دخالت بیگانگان در مسائل امنیتی و طراحی جنگ و صلح یک کشور

تامین مقتدرانه ی امنیت کشور در دفاع مقدس با تکیه  به نیروی داخلی

آموزشها 

ابتکارات عملی

 پیشرفتهای علمی

ابزارها 

انضباط سازمانی 

نقطه مقابل 
خالی بودن ارتش از عنصر 

معنویت و روحیه ی اخالقی 
مثل ارتش آمریکا

  چالش 
تذکر

راه مقابله

 ایجاد ارتش مستقل، مّتکی 
تها و هم افزای با 

ّ
به مل

ارتشهای دیگر همسایگان

جلوگیری از دخالت و حضور 
نظامی ارتش های بیگانه 

تواناییی ارتش  ملت های 
منطقه بر اداره کردن منطقه

تکیه به منطِق اتکاء به نیروی داخلی 
و در قبضه ی بیگانگان قرار ندادِن 

امنیت کشور و منطقه

عملکرِد توأم با اقتدار و 
عقالنیت نیروهای مسلح

نندگان برای برادر خود؛ 
َ

چاه ک
اول خود به چاه می افتند

عکس العمل ما

تذکر

راه حل موفق تر و سریع تر بودن حرکت برخی و نیاز به تالش داشتن برخی دیگر

وجود جوانهای مومن، عازم و شجاع در این دانشگاه ها

رو به جلو بودن

1400/07/11نقشه راه    |   نمودار درختی بیانات در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح 

برای دریافت متن بیانات
اسکــن کنیــد

روحیه و معنوّیات و 
صالح دینی و اخالقی

حوادثی که در شمال غربی 
 کشور و در بعضی همسایه ها 

در جریان است

حضور ارتش های بیگانه 
در منطقه؛ مایه ی ویرانی و 

جنگ افروزی
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