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پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال هشتم، شماره 4، زمستان 1398
نوآوری مدیریت 

نوآوری مدیریت 

شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه های 
فرمانده معظم کل قوا

تاریخ دریافت: 1398/04/11         تاریخ پذیرش: 1398/11/17

چکیده
نظامی  نوآوری  بیش ازپیش احساس می شود.  امروزه  برای صنایع دفاعی کشورها  نظامی  نوآوری  به  پرداختن  ضرورت 

به عنوان حوزه ای نوپا، بنیان های نظری ویژه ای دارد. در این پژوهش به بررسی بنیان ها، اهداف و الزامات تحقق نوآوری 

بیانات معظم له  این هدف،  به  نیل  برای  پرداخته شده است.  مقام معظم رهبری مدظله العالی  اندیشه های  بر  مبتنی  نظامی 

پیرامون نوآوری نظامی گردآوری گشت و موردپژوهش و تحلیل قرار گرفت. روش استفاده شده در مقاله، کیفی بوده و از 

راهبرد تحلیل مضمون برای احصای الگوی موردنظر استفاده گردید. پس از انجام پژوهش، چهار موج مربوط به نوآوری 

نظامی مبتنی بر اندیشه دفاعی معظم له در بازه زمانی نیمه اول جنگ تحمیلی با عنوان نوآوری های تاکتیکی، نیمه دوم جنگ 

با عنوان نوآوری های حفظ و نگاهداری و مهندسی معکوس معرفی شده است. موج سوم اشاره به نوآوری های نهادی دارد 

که منجر به تأسیس نهادهای انقالبی در حوزه دفاعی و نظامی شد. موج چهارم به ترسیم انتظارات ایشان برای سرآمد 

شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی در دوران کنونی انقالب اختصاص یافته است. موج پنجم  که به عنوان یکی از 

یافته های روندپژوهی سیر اندیشه معظم له است،تحت عنوان نوآوری دانش پایه، به طرح مقوله علوم بنیادی که می تواند 

طرح نو در علوم نظامی دراندازند، می پردازد. پس ازآن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمان های نظامی، مدیران و 

فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایتًا پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراج شده است..  
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1- مقدمه
توسعه  تحقیق،  دلیل  این  به  و  یافته  نظامی  موفقیت  و  برتری  در  ویژه  نقشی  دفاعی  در عرصه  نوآوری 
پیداکرده است)نظریزاده و دیگران،  برتر و تسلیحات پیشرفته اهمیت خاصی  فناوری های  به  و دستیابی 
1392(. نوآوري دفاعی نشئت گرفته از چالش ها و تهدیدهاي موجود و آینده است که همراه با تحول در 
مأموریت ها، دکترین ها و فناوری ها سعي میکند به چالش ها پاسخ گوید. مفهوم نوآوري دفاعی در فضایي 
شکل گرفته که با عدم قطعیت همراه است. این عدم قطعیت، به علت تغییراتي است که در فضاي امنیتي 
کشورها در حال وقوع است و پیشبیني چالش هاي آینده را با مشکل همراه میکند. ازاین رو، مفاهیم زیادي 
مانند تئوري تهدید و ارعاب و تئوریهاي دفاعي- هجومي در عرصه ي نظامي در نوآوري دفاعی می تواند 
فناورانه، دکتریني و عملیاتي دانسته که  از مفاهیم  باشد. برخي نوآوري دفاعي را مجموعه اي  تأثیرگذار 
سعي در افزایش اثربخشی نظامي دارد و در این راه باید به بهترین وجه، منابع موجود را به توانمندي هاي 
جنگاوري تبدیل کند)محمدي و دیگران، 1387(. برخي دیگر، نوآوري را به معناي تغییرات در »وظایف 
سازماني« که نتیجه ی آن تغییر اساسي در خروجي سازمان باشد قلمداد نمودهاند. در مورد امور نظامي این 
تغییر نیازمند تغییري فاحش در سلسله مراتب فرماندهي، سازماني و نظریه ها است)ساپولسکي و دیگران، 
1394(. برخی، نوآوری های مرتبط با دفاع را به دودسته نوآوری های فناورانه)نوآوری هایی که جنبه فناورانه 
آن ها غالب است( و نوآوری های دکترینی)ارائه دکترین های جدید نظامی که می تواند براثر بخشی نیروهای 
نظامی تأثیر گذارد( تفکیک کرده اند)نظریزاده، 1383(. رویکردهای جدید به نوآوری دفاعی دربرگیرنده هر 
دو بعد بوده و سعی دارند که این ابعاد را به صورت یکپارچه نشان دهند. در حوزه قابلیت نظامي ثابت شده 
که عناصر غیر محسوس مثل آموزش و توانایي فرماندهي، حداقل به اندازه عوامل محسوسي چون میزان نیرو 
و پیچیدگي تسلیحات مهم است)ماندل، 1379(. نوآوری های نظامی با شناخت دقیق زمینه های هر کشور، 

از مهم ترین دالیل پیروزی در جنگ ها محسوب  می شود.
امروزه توانمندي نظامی به شکلي فزاینده متکي به نوآوري  )به ویژه نوآوري هاي فناوري محور( شده  است. 

ازاین رو، نوآوري در عرصه هاي نظامی و امنیتي مسئله ای حیاتي است که با بقا و پیشرفت کشورها گره خورده 
است؛ اما مطالعات نوآوري خصوصاً در کشور ما به شدت متأثر از ادبیات اقتصادي بوده که آن  هم غالباً از 
اقتصاد سرمایه داري و بازار آزاد نشئت گرفته است. در معدود مطالعات نوآوري نظامی داخلي نیز مباني نظري 
از ادبیات اقتصادي نشئت گرفته، کمتر به ریشه هاي سیاسي و نظامی توجه شده، درحالي که منظور و هدف 
 Parker,( اصلي نوآوري نظامی معموالً نه انتفاع اقتصادي که ایجاد و ارتقاي قدرت و اقتدار نظامی است
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1996(. با عنایت به موقعیت سیاسی و مسئولیت کالن نظامی مقام معظم رهبری، التفات ایشان به صبغه 

ریشه های سیاسی و نظامی بیشتر است؛ به ویژه توجه ایشان به ایجاد قدرت بازدارندگی در حدودوثغور 
جغرافیایی کشور و نفوذ سیاسی در کشورهای همسوی منطقه در اولویت ایشان است )محسنی، 1387(.

عالوه بر این، نوآوری نظامی غالباً با عنوان »نوآوری دفاعی« در تولیدات علمی داخلی موردتوجه قرارگرفته 
است. نوآوری دفاعی نیز غالباً به طی کردن مسیرهای خالقیت و نوآوری در صنعت دفاعی کشور محدودشده 

است و ارتقای نظام ملی نوآوری یا نظام نوآوری بخشی دغدغه اصلی تولیدات مذکور بوده است. خالقیت 
و نظامات نوآوری برای تشریح یک بخش در ادبیات علمی سیاست گذاری علم و فناوری بکار گرفته 
می شوند. ازاین رو بکارگیری آن در بُعد علوم انسانی و ارتقای توان تفکر نظامی خود امری بدیع است. این 
مقاله می کوشد تا عوامل مؤثر بر نوآوری نظامی را از جنبه فکری و نظام سازی و نه از بعد فناورانه احصا 

نماید.
هدف از بررسي مقاله حاضر تبیین دیدگاه ها، جهت گیري ها و موضوعات کلیدي مرتبط با نوآوري در عرصه 
دفاعي ازنظر مقام معظم رهبري در دوران بعد از انقالب اسالمی است. دیدگاه  هاي رهبري کشور به عنوان 
عالي  ترین مقام و فرمانده کل قوا در تنظیم سیاست  هاي نظامي و دفاعي نقش اصلي را ایفاء مي  کند. به موجب 
اصل »110« قانون اساسي، فرماندهي کل نیروهاي مسلح، اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل 
و قبول استعفاي رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالي نیروهاي نظامي و انتظامي 
ازجمله وظایف و اختیارات رهبري است؛ بنابراین، شناخت و تحلیل نظرات معظم  له، عالوه بر بررسي 
انتظارات ایشان که سرمشق مسئوالن نظامي و دفاعي است،   می تواند گام مهمي در جهت شناخت مباني نظام 

نوآوري دفاعي ایران محسوب شود.
به تعبیر دیگر، توسعه و مدیریت اثربخش نوآوري مستلزم تعیین عوامل کلیدي و تدبیر راه کارهاي مناسب 
براي ارتقاي نوآوري متناسب با نیاز کشور، توسط ذی نفعان کلیدی است. به این ترتیب و با توجه به هدف 
پژوهش که شناسایی موج های نوآوری نظامی دراندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی است سؤال 
اصلي و فرعی پژوهش را مي توان این گونه بیان کرد: »موج های اصلی نوآوري نظامی دراندیشه های مقام 
معظم رهبری مدظله العالی چیست؟« و »وظایف نقش آفرینان اصلی نوآوری نظامی بر مبنای بیانات مقام 

معظم رهبری کدامند؟«
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2-  مباني نظري و پیشینه پژوهش

2-1- نوآوری
به نظر  باوجوداین قدمت، چندان که   .)Fagerberg et al., 2013( دارد بشر  تاریخ  به اندازه  قدمتی  نوآوری 
می رسد، تعریف نوآوری ساده نیست )White & Bruton, 2007(. دیدگاه فني، نوآوري را پیشرفت علمي 
یا مهندسي مي داند که تبدیل به خروجي کاربردي یا محصولي ملموس شده باشد؛ اما نوآوري در دیدگاه 
 Le Corre &( بازاري  مقداري موفقیت  با  توأم  فناورانه(  اختراع)موفقیت  از یک  ترکیبي  یعني  اقتصادي 
Mischke, 2005(. به این ترتیب مي توان گفت نوآوري پدیده اي است توأم با مقداری جدید بودن؛ مستلزم 

حدی از تغییر و یا ناپیوستگي؛ حاوي خالقیت و ابتکار؛ مبتنی بر فرایندی هدفمند؛ داراي جهت گیري اجرایي 
.)Osborne & Brown, 2005( و پیاده سازي عملي؛ که منجر به خروجی همراه با ارزش آفریني مي شود

2-2- نوآوری نظامی
برخي »نوآوري نظامی« را کاماًل به فناوري متکي مي دانند، در مقابل برخي معتقدند نوآوري نظامي ]الزاماً[ 
به فناوري سطح باال نیاز ندارد، چراکه بعضي کشورها از عهده سرمایه گذاري الزم در فناوري سطح باال 
برنمي آیند. در عمل نیز مشاهده مي شود که برخي از فناوري هاي سطح پایین و مقرون به صرفه نیز ممکن 
 Isaacson et al.,( است در صورت ترکیب با عملیات یا رویکردهاي خالقانه، براي پیروزي کفایت نماید
1999(. در اغلب مواقع، فناوري نظامي و زیرساخت ها1 و پشتیباني2 و ارتباطات؛ ویژگي هاي اساسي سازمان، 

تمرینات نظامي، راهبرد ها و حتي شیوه هاي نبرد را تحت تأثیر قرار مي دهند )Murawiec, 1999(. متناسب 
بااینکه نوآوری در سطح فناوری های سطح باال باشد یا صرفاً تزریق یک ایده در بدنه حکمرانی باشد با دو 

.)Miller, 1998( 4کاربرد اساسي نوآوري نظامی روبرو هستیم: به کارگیري نوآوري3 و افشاي نوآوري
است  نوآوري  از  سطحي  نیازمند  به طورکلی  مسلح  نیروهاي  کارآمدی  بهبود  ثابت  شده   درمجموع 
)Isaacson et al., 1999(. ازاین رو مطالعات نوآوري نظامی به دنبال شناخت و توصیف بهبودها یا تحوالت 
کیفي در اثربخشي نظامي هستند که این بهبودها یا تحوالت بتوانند منجر به ایجاد مزیت هاي نسبي کشور 
بر نیروهاي نظامي دیگر کشورها شوند و فرصت هایي براي اثربخشي راهبردي کشور در مقایسه با دیگران 

.)Miller, 1998(خلق نمایند

2-3- نظریه هاي اقتصادي و دیدگاه هاي مرتبط با نوآوري
دیدگاه  نظریه هاي مختلف اقتصادي درباره نوآوري یکسان نیست. برخي نظریه هاي اقتصادي اهمیت و 
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نقش زیادي براي نوآوري قائل بوده و برخي دیگر، اولویت را مجدداً به عواملی مانند سرمایه، تولید، نیروي 
انساني و غیره داده اند )Perry, 2010(. با بررسي مکاتب و نظریه هاي مختلف اقتصادي، به شکل مشخص 
مي توان به چند مکتب و نظریه برجسته اشاره کرد که به نوآوري و مفاهیم مرتبط و نزدیک به آن توجه 
بیشتري داشته اند: اقتصاد کالسیک، اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد سوسیالیستي، مکتب اتریش و اقتصاد تکاملي 

.)Pass, 1993( و نهادگرا
اتریش و  قالب دیدگاه هاي مکتب  متأخر سرمایه داري در  نظریات  را مي توان در  نوآوري  به  اوج توجه 
نظریه هاي جدید نئوکالسیک که به اهمیت دانش و فناوري پرداخته اند و به طور ویژه در نظریه  اقتصاد تکاملي 
 Laperche( دیدگاه هاي اقتصادي معموالً به عملکرد توجه دارد .)Cornelius et al., 2006( مشاهده نمود
et al., 2006(. دراین بین البته نظریه  تکاملي مستثنا است چراکه برخالف سایر نظریات و دیدگاه ها، ابعاد 

.)Stam, 2008( فرایندي نوآوري را نیز مدنظر قرار مي دهد
هم زمان با رشد علم و فناوري و متناظر تغییر نظریه هاي اقتصادي، به تدریج نقش و اهمیت نوآوري از عاملی 
فرعي و استثنایي، به عامل اصلي و مستمر در جریان توسعه اقتصادي تبدیل شده است )Pearce, 1989(. در 
این زمینه، بي شک رشد علم و فناوري تأثیر زیادي بر رونق و افزایش نوآوري ها دارد. نظریه سوسیالیسم و تا 
حدي نظریه نوآوري شومپیتر)مکتب اتریش( دراین بین، نگاه ابزاري به نوآوري داشته، آن را عامل مهم تولید، 
پیشرفت و نهایتاً دستیابي به رفاه مي دانند. در نظر شومپیتر، فرصت  موضوعی مهم در ایجاد امکان بروز و 
ظهور نوآوري است )Saviotti, 2003(. از دید وي، فرصت ها نه در تعادل متعارف عرضه و تقاضاي بازار، 
 .)Kaivo�oja, 2006( بلکه به هم زدن تعادل موجود یعني در تحوالت اجتماعي شالوده شکن نهفته است
به عنوان مثال، تغییر و تحوالت فناوري، اجتماعي و یا قوانین و مقررات دولتي است که فرصت هاي جهشي 
براي نوآوري ایجاد مي کند )Clark, 2006(؛ اما در نظریه تکاملي نه تنها به پیشرفت فناوري توجه شده، که با 
طرح سازوکار انتخاب طبیعي، نقش بازار و سایر نهادهاي حاکم در جامعه از قبیل فرهنگ، قوانین، مقررات 
و ...، برجسته مي شود )Boekholt et al., 2001(. در این نظریه عالوه بر تغییرات جهشي، تغییرات تدریجي 
مهم دانسته شده و اتفاقاً به لحاظ کّمیت، وجه غالب دارد. به این ترتیب، مي توان گفت توسعه به واسطه ترکیبي 
از نوآوري هاي تدریجي و جهشي رخ مي دهد که توسط سازمان ها و در قالب فرایندها و در محیط نهادي 

.)Mytelka, 2007( پیچیده تحقق مي یابند

2-4- نظریه هاي سیاسي-نظامی و دیدگاه هاي مرتبط با نوآوري
اقتصاد، قضاوت های  به جز  با دیدگاهي  نظامی، کمک می کند  نوآوری   نظریه هاي  سیاسي درباره   بررسي 
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ایده اصلیموضوع محورينظریه

انگیزاننده ها5واقع گرایي ساختاري

دفع دشمن، استفاده از منابع سایر ملل، باال بردن قدرت 
چانه زنی بین المللی، خروج از انزوای ایجادشده توسط 

دولت های قوی 
)Farrell & Terriff, 2002; Sapolsky et al., 2009; 

Isaacson et al., 1999; Posen, 1984: 74)

سبقت در رقابتهای نوواقع گرایي
بین المللی

استفاده از نوآوری در صنعت نظامی برای انتفاع بیشینه از 
)Isaacson et al., 1999( منابع بین المللی

دیدگاه اجتماعي
ایجاد پذیرش اجتماعی 

هزینه کردهای زیاد توسعه 
بخش نظامی

اقناع ملی برای ضرورت هزینه کرد در حوزههای اولویت دار 
 Sapolsky et al., 2009; Isaacson et( صنعت نظامی

)al., 1999

اصالح ساختار تولیدحرفه اي گرایي
بي نیازی صنعت نظامی از عامل بیروني، خودکفایی در 

 محصوالت نظامی راهبردی، القای بینش جدید در نسل جوان 
)Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009(

اصالح طرز فکر حاکمیتفرهنگ راهبردي
ایجاد و تعریف الگوي نظامی در اذهان تصمیم سازان و 

تصمیم گیران کشور؛ حمایت سران کشور از توسعه نظامی  
)Isaacson et al., 1999; Farrell & Terriff, 2002(

تعریف میزان و نحوه استفاده فرهنگ سازمانی
از نخبگان

تعریف الگوي تعامل سازمان  هاي نظامي- غیرنظامي، تعریف 
 نحوه استفاده از نخبگان دانشگاهی در توسعه نظامی 

)Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009(

فرهنگ تعادلی
تهاجمي- تدافعي

کنترل کنشهای نظامی سایر 
دولت ها

افزایش قدرت بازدارندگی، کاهش هزینه هاي دفاع براي 
)Isaacson et al., 1999(نیروهاي خودي

 بهتری درباره برخی از شرایط موردنیاز برای نوآوری به خصوص چگونگی ُرخ دادن آن  ها داشته باشیم 
)Sapolsky et al., 2009(. در عرصه نظامی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته  به 

نیروهای نظامي، نقش اساسي دارد )Taylor, 2006(. ازاین رو، ارزش اصلي نوآوري نظامی را باید در ایجاد 
قدرت و اقتدار نظامی و نه در جنبه هاي سودآوري آن جست وجو کرد.

هرچند نوآوري در نظریه هاي متقدم سیاسي و نظامی مورد اشاره قرارگرفته، به طورجدی موردتوجه نبوده، 
ولي در نظریه هاي متأخر حوزه دفاع، موضوع نوآوري به عنوان اصلی کلي مورد تأکید است. ازاین رو حرف 
بر سر ضرورت نوآوري نظامی نیست؛ بلکه آنچه محل بحث قرار دارد زاویه دید هاي مختلف و عواملي 

است که از نگاه هر نظریه در ارتباط با نوآوري نظامی مطرح مي شود.

جدول)1(: نظریه هاي سیاسي- نظامی نوآوري



قوا
ل 

م ک
عظ

ه م
اند

فرم
ی 

ه ها
یش

اند
بر 

ی 
مبتن

ور 
کش

در 
ی 

ظام
ی ن

ور
نوآ

ی 
ج ها

مو
ی 

سای
شنا

129

موضوعات محوری نظریات جدول)1( که حول مباحث اصالحی در حوزه ساختار و طرز فکر، کنترل 
ابعاد مختلف رویکردهای مقام معظم رهبری  ادامه برای تشخیص  انگیزش قابل طبقه بندی است، در  و 
به نوآوری نظامی مورداستفاده پژوهشگران قرار گرفت. به عبارتی، نظریات هرکدام ایده هایی را متذکر 
می شوند که در تشخیص اهمیت بیانات معظم له، موردتوجه قرار گرفتند. ارزشمندی این مسئله در آن است 
که همان گونه که پیش ازاین گذشت، اندیشه مقام معظم رهبری در حوزه دفاعی، دارای صبغه غلیظ تری در 

حوزه های سیاسی و نظامی است.

2-5- بررسی تجربیات و پژوهش های برجسته
نوآوري نظامی توسط سازمانی واحد محقق نمي شود، بلکه بازیگران زیادي از قبیل دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي، صنایع، سیاستمداران، نظامي ها و غیره در آن دخیل اند. ترکیب و تعامل هماهنگ و نظام مند این 
عناصر اجتماعي را ایجاد مي کند که وظیفه اش تبدیل منابع ورودي به نوآوري هاي نظامی است و مي توان آن 
را نظام نوآوري نظامی نامید. مطالعات مختلف درباره نوآوري نظامی، با دیدگاه ها و تجربیات خاص خود 
تالش کرده اند ابعاد و عوامل مؤثر بر نوآوري را معرفي نمایند. برخي از مهم ترین مطالعات داخلي و خارجي 

منتشرشده درباره نوآوري نظامی در جدول)2( مورداشاره قرارگرفته است.

جدول)2(: نتایج اهم مطالعات مربوط به نوآوري نظامی

مرجععوامل کلیدي مؤثر بر نوآوري نظامیردیف

1

و  داخلي  انتظارات  نوآوري(،  نوع  و  نوآوري)شدت  ویژگي هاي 
خطرپذیري؛  بیروني،  حمایت  فناوري،  به  نسبت  دیدگاه  خارجي، 
عوامل سازماني: طرح ها و انتظارات، فرایندها، انعطاف پذیري و تحمل، 
تهدید/ضرورت،  فناوري:  عوامل  فناوري؛  به  نگاه  فرهنگي،  سوگیري 
نوآوري  احتمالي  تأثیر  محیط،  عدم قطعیت  نظامي،  عملیات  مطالبات، 
ترکیب  انعطاف،  راهبرد،  اولویت بندي،  توانمندساز:  امنیت؛ عوامل  در 

نخبگي و حرفه اي گري، تنظیم بودجه مطابق راهبرد

)Murray, 1996(

2
عوامل ملي)سطح تحصیالت، قدرت علم و فناوري، زیرساخت پشتیبان 
صنعت)پویایي،  جذابیت  تحقیقاتي،  سرمایه گذاري  ارتباطات(،  نظیر 
فناوري(،  و  علم  )شالوده  پشتیباني  تقاضا،  رقابت،  برانگیختگي(، 

ساختار)سطوح سازماني(
)Becker, 2002)

3
فناوری،  و  علم  قدرت  تحصیالت،  ملی)سطح  سطح  عوامل 
صنعت،  جذابیت  تحقیقاتی،  سرمایه گذاری  پشتیبان(،  زیرساخت های 

رقابت، تقاضا یا نیاز، پشتیبانی و حمایت
)Bracken, 2002(

4
ساختار سلسله مراتبي، نظم و انضباط، رسوم و سنت هاي نظامي گري، 
مسیر پیشرفت شغلي، معیارهاي ارزیابي موفقیت، رابطه بخش نظامي 

و غیرنظامي
)Luthra, 2003)

)جذب 5 صنعت  جذابیت  توسعه،  و  تحقیق  نیاز،  رقابت،  ملي،  عوامل 
(Birkler et al., 2003(متخصصان(، پشتیباني از صنعت توسط تأمین کنندگان
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مرجععوامل کلیدي مؤثر بر نوآوري نظامیردیف

)Dortmants & Curtis, 2004(مفاهیم جدید جنگ آینده)نیازها(، رشته های علمی)دانش و فناوری(6

7
روندهاي  درک  خبرگي،  خالقیت،  تحقیقاتي،  سرمایه گذاري  مستقیم: 

بازار
پیشگام،  پذیرندگان)کاربران(  قانوني،  و  نهادي  محیط  غیرمستقیم: 

ظرفیت تقاضا، بازدهي و نتایج، فقدان موانع بازدارنده
)Derzner, 2009(

8
اصول  رعایت  محوریت  با  افقی  نظامی  نوآوری  بر شکل گیری  تأکید 
و  بزرگ  پروژه های  در  رفته  بکار  فناوری های  اشاعه  در  محرمانگی 

راهبردی حوزه نظامی
)Foley, 2012(

)Bukkvoll, 2015(بررسی نسبت تمرکزگرایی در حاکمیت و رشد نوآوری های نظامی9

ملی 10 نظام  در  نظامی  نوآوری  شکل گیری  بر  مؤثر  نهادهای  بررسی 
)Augier, M., & Hughes, 2018(نوآوری

 - اقتصادی  مفهوم  به عنوان مثال، شش  است.  انجام شده  دراین باره  پژوهش ها  برخی  نیز  داخل کشور  در 
فرهنگی: 1. اقتصاد دفاع 2. قرآن و سنت 3. اندیشه رهبران انقالب اسالمی 4. اقتضائات زمانی اقتصاد ج.ا. 
ایران 5. دانش و تجارب داخلی و بین المللی در مفاهیم عملیاتی اقتصاد 6. اقتضائات اقتصادی - دفاعی 
ج.ا.ایران توضیح داده شده است )اردکانی و همکاران، 1397(. پژوهش پورمنافی و همکاران )1397( نیز 
نشان داد که فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران از جنبه ساختاری و مادی شامل هفت 
مؤلفه عزم ملی و عزتمندی ملت، توان دفاعی، اقتدار اقتصادی، وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک، تنوع جمعیتی 
و قومیتی، پیشرفت علمی، انرژی و ذخایر طبیعی است. در این پژوهش، تالش خواهد شد تا از منظر نه 
عمومی و بلکه خاصه از منظر عالی ترین مقام سیاسی و نظامی کشور و بلکه باالتر عالی ترین شخص جهان 

اسالم در دوران غیبت حضرت ولی عصر علیه السالم موضوع بازشناسی شود.

3- روش پژوهش
بررسي  نوعي  این روش  مي رود.  به شمار  کیفي  پژوهش  راهبردهاي  از  تحلیل مضمون)تِم(  کلي،  ازنظر 
محتوایي الگوهاي موجود در داده هاي کیفي است که اغلب با بررسي متن سروکار داشته، به شناخت، تحلیل 
و گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفي مي پردازد. به این ترتیب، روش تحلیل مضمون براي تحلیل 

بیانات فرماندهي معظم کل قوا و استخراج الگوي حاکم بر دیدگاه هاي ایشان مناسب است.
از آن جا که روش تحلیل مضمون به بررسي و تحلیل متن مي پردازد، نحوه جمع آوري اطالعات، در قالب 
چرخه هاي برداشت از متن انجام مي شود. در واقع محقق با طي کردن مسیر رفت و برگشتي درون متن، به 
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درک بهتري از متن برسد. در هر رفت وبرگشت، یافته هاي جزئي که ناسازگار و متناقض با سایر یافته هاي 
محکم تر قبلي هستند، کنار گذاشته مي شوند. این مسیر تا جایي ادامه مي یابد که درک قابل قبولي از متن ایجاد 

 .)Patton, 2002; Packer & Addison, 1989( شود که کمترین تناقض دروني را دارد
تحلیل مضمون، فرایندي براي داده هاي متني است و داده هاي پراکنده و متنوع را به داده هایي غني و پربار 

تبدیل مي کند )Braun & Clarke, 2006(. به طورکلی تحلیل مضمون چند مرحله اصلي دارد:
ترسیم شبکه  مضامین؛  شناسایي  و  متن؛ جستجو  کدگذاري  متن؛  با  آشنا شدن  و  متن)مطالعه  تجزیه   -

مضامین(.
این بخش از تحقیق به کمک مطالعه چندباره بیانات و سپس فیش برداري آغاز شد. در ادامه، پاراگراف ها 
به جمالت کلیدي و مستقلي تجزیه شد تا امکان کدگذاري فراهم گردد. پس از کدگذاري، مضمون هاي 
پایه و مضمون هاي سازمان دهنده استخراج شده و در قالب جداولي سازماندهي گردید. نهایتاً با توجه به 

مضمون هاي سازمان دهنده و مضمون هاي پایه، شبکه مضامین ترسیم گردید.
- تشریح متن)تحلیل شبکه مضامین و توضیح آن(

با توجه به یافته  هاي مطالعاتي و درک و تفهم متن بیانات، شبکه مضامین ترسیم شده تحلیل و تشریح شد.
- ترکیب متن)تهیه و تدوین گزارش با خالصه سازي اطالعات(

در پژوهش هاي کیفي از قبیل تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون، معموالً قابلیت اعتماد به میزان توافق میان 
کدگذاران محول می شود و ضرایب قابلیت اعتماد پژوهش، مرتبط با ضرایب توافق میان داوران است. در 
مورد حجم نمونه برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد، میان محققان اختالف وجود دارد و بعضي 10 تا 20 
درصد متن و عده اي نیز 5 تا 7 درصد کل محتوا را کافي دانسته اند. در این پژوهش به منظور اعتبارسنجي از 

.)Trullols et al, 2004( شیوه کدگذاري دوگانه استفاده شد
اما  تا 90 درصد است،  بین 80  تحقیقات  اکثر  برای  پذیرش  اعتماد مورد  قابلیت  اندازه معمول ضریب 
تحقیقاتی که برای اولین بار وارد عرصه های جدید می شوند و دارای مفاهیمی هستند که ارزش تحلیلی 
باالیی دارند می توانند سطح قابل پذیرش را کمی پایین بیاورند. به هرحال تحقیقات اساسی و مهم که ضریب 
با مشکل  تفسیر دستاوردهای خود و تکرار تحقیق  برای  باشد،  از 70 درصد کمتر  اعتماد آن ها  قابلیت 
روبرو خواهند بود. در این پژوهش قابلیت اعتماد 80 درصد انتخاب شد. محاسبه قابلیت اعتماد می تواند 
به روش هاي مختلف انجام شود )از جمله آزمون اسکات، فرمول کاپا، آلفای کریپندورف و غیره(. در این 
پژوهش از آلفاي کریپندورف استفاده شد چراکه براي حجم نمونه هاي نسبتاً کوچک )مانند این پژوهش( نیز 
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کدمتن بیانات )تاریخ بیانات(ردیف

1

نوآوري فقط در ساخت سالح و تجهیزات نیست. اگرچه نوآوري 
در ساخت و ابتکار در به وجود آوردن روش هاي جدید تسلیحاتي، 
در  آموزش،  در  نوآوري  اما  است،  مهم  نوآوري هاي  از  یکي 
سازماندهي و تشکیالت، در شیوه هاي پشتیباني و دستورالعمل هاي 

رزمي، همه ي این ها الزم است)87/2/12(

انواع نوآوري در قالب: نوآوري در تسلیحات 
و تجهیزات، نوآوري در آموزش، نوآوري در 
سازماندهي و پشتیباني، نوآوري در شیوه جنگي

2

ما دو جور کار جدید داریم، یک کار جدید واقعي است، ... کار 
ذهن  و  فکر  قدرت  با  بشر  که  است  کشفیاتي  چیست؟  جدید 
خودش می تواند از دل طبیعت دست بیاندازد این ها را بکشد بیرون 
... آني که من همیشه توقع دارم و مي گویم، آن کار اولي است، آن 

را من مي خواهم ... شکستن مرزهاي دانش...)86/3/03(

نوآوري هاي دست اول
مرزشکني دانش

 بارها گفته ام راه هاي میان بر را پیدا کنید ... و معتقد هستم که شما 3
راه هاي میانبر در شکستن مرزهاي دانشمي توانید و مطمئن هستم که مي توانید ... )86/3/3(

برتري 4 هیچ  و  نظامي  برتري  به  تحقیقات  بدون  کشوري  هیچ 
نقش تحقیقات در کسب برتري نظاميدیگري دست پیدا نمي کند)86/3/3(

.)Jiménez, 2002( قابل انطباق و به کارگیری است. محاسبه قابلیت اعتماد به صورت زیر است

که در آن )Do( عدم توافق مشاهده شده و )Dc( عدم توافق مورد انتظار است. بر این مبنا، آلفاي به دست آمده 
حدود 84 درصد و در حد قابل پذیرش است:

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
جمهوري اسالمي ایران همواره در موقعیتي قرار داشته که مورد تهدید نظامي قرارگرفته است. به اعتقاد 
ۀٍ و مِن رِباِط الَخیل«  وا لَُهم َما استََطعتُم مِن ُقوَّ رهبري حتي در غیر این صورت]عدم تهدید[ نیز به حکم »َواَِعدُّ
الزم است آمادگي هاي نظامي افزایش یابد. در چنین فضایي، بدیهي است که دالیل کافي براي توصیهها، 
تأکیدات و بیانات در خصوص نوآوري در حوزه نظامی وجود داشته باشد. در این زمینه صراحت کافي در 
اشاره به نوآوري وجود دارد، که بررسي این پژوهش بخشي از 45 مورد را طي ده سال اخیر شناسایي نمود. 

بخشي از این موارد در جدول )3( ارائه شده است.

Dc
DoAlpha −= 1

841.0
2.0

026.01 ≈−=Alpha

جدول)3(: نمونه اي از کدگذاري بیانات
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در ادامه بر اساس کدهاي باز استخراج شده، تالش شد با توجه به ادبیات و با تفسیر و درک منظور بیانات، 
مضمون هاي پایه و سازماندهي کننده از سخنان استخراج شود. نمونه اي از نتیجه این اقدام در جدول )4( 

انعکاس یافته است.

کدمتن بیانات )تاریخ بیانات(ردیف

5
گوناگوني  استعدادهاي  و  نوآوري ها  و  ابتکارها  از  استفاده ي   ...
در  و  مختلف  رده هاي  در  هست،  شما  یکایک  وجود  در  که 
مسلح  نیروهاي  عمِل  برنامه ي  باید  امروز  گوناگون،  سازمان های 

باشد)85/08/20(

عملي  برنامه هاي  در  نوآوري  گنجاندن 
نیروهاي مسلح

آموزش و اقدامات آموزشي بسیار مهم است؛ چراکه سازندگي و 6
نوآوري را به دنبال مي آورد

تأکید بر آموزش به عنوان یک عنصر مؤثر در 
نوآوري

7
از جمله   ی چیزهایی که گفته شد مسئله ی لحاظ خطرپذیری در 
در  اگر چنانچه  دانش بنیان[؛ چون  این شرکت هاست]شرکت هاي 
با  مواجهه   ی  برای  آمادگی  و  نباشد  خطرپذیری  شرکت ها  این 

ریسک وجود نداشته باشد، کار پیش نخواهد رفت)91/05/08(.

تشکیل  برای  مناسب  بسترهای  ایجاد 
شرکت های دانش بنیان

اثر مثبت تأسیسی شرکت های دانش بنیان در 
افزایش رشد نوآوری نظامی

8
را  کشور  دانشگاه  های  و  تحقیقاتی  کارهای  بودجه ی  بود  بنا  اگر 
من تنظیم کنم و در اختیار بگیرم، آن گونه که مصلحت است عمل 
می کردم؛ اما آن شرایط فراهم نیست و مسئوالن بخش  ها طبق قانون 

اختیاراتی دارند که باید انجام دهند)82/9/26(

اهمیت توجه به بودجه های نوآوری و علمی 
در مباحث نظامی

موظف بودن مسئوالن برای ایجاد راهکارهای 
مناسب برای رشد علمی

9

اختراعات  ما  دولتی  دستگاه   های  که  است  این  مهم  مسئله   ی  یک 
صاحبان  سراغ  به  آن ها  خود  و  کنند  رصد  را  اختراعات  ثبت  و 
که  بخواهند  آن ها  از  و  بروند  فکری  نخبگان  و  اختراعات 
یک  ایجاد  در  بیایند  بتوانند  آن ها  تا  کنند  کمک  کنند،  همکاری 
شرکت دانش   بنیان در آن بخش موردنظر سهیم شوند. دستگاه   های 
توی  بیفتد  کار  کنند،  مراجعه  آن ها  به  مخترعان  که  ننشینند  ما 
دارد؛  وجود  که  مشکالتی  و  بوروکراسی  و  اداری  پیچ وخم های 
این   ها یقینًا شوق   ها و استعدادها را تضعیف خواهد کرد. آن-طور 
که من گزارش دارم، خارجی   ها دارند استعدادهای موجود کشور 
می   آیند  می   خورد،  دردشان  به  که  هرجائی  می   کنند؛  رصد  را  ما 
نیروی  انسانی،  استعداد  سرمایه گذاری می کنند و    می برند. خب، 

انسانی، ارزشمندترین موجودی یک کشور است)91/05/08(.

اهمیت به نخبگان برای رشد علمی کشور
توجه به مسئله فرارمغزها و جلوگیری از آن

کاهش بوروکراسی های اداری
توجه به نیروی انسانی ارزشمند و بااستعداد 

در داخل کشور

10
مهم ترین هدف تأسیس ستاد کل نیروهاي مسّلح هماهنگي و رفع 
تعارضات ارتش و سپاه بوده و وظیفه    کلي این ستاد، سیاست   گذاري 
معظم  فرماندهي  تدابیر  طبق  مسلح  نیروهاي  عمومي  هدایت  و 

کل قوا است)68/12/21(.

اهمیت هم افزایی سازمان های نظامی در رشد 
و پیشرفت نوآوری های نظامی
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آمادگی و پرداختن به تعمیر و نگهداری و پشتیبانی و اهتمام به خودکفایی و تولید و 
ابتکار باید در حد عالی باشد.

بیانات 68/3/18 در بیعت
جمعی از نیروهای نظامی

نیروهایی که علم و ابتکار و تجربه و اخالص و شوق و نشاط و امید دارند. این 
سرمایه ی عظیمی است.

بیانات 68/7/19 در مراسم 
بیعت فرماندهان سپاه

روی تعمیر و نگهداری سفارش مؤکد می کنم... این کار را با جدیت و با ابتکار دنبال 
کنید... تکیه ی بیشتر باید بر خود بر ابتکار خود بر ثروت خود بر قدرت دستان پُرهنر 

خود و مغزهای فعال و پر ابتکار خود باشد.

بیانات 70/10/12 در مراسم
پایگاه منطقه دو نیروی دریایی

ارتش- بوشهر

هرچه در این میدان ها ابتکار و نوآور- چه بخش ها عملیات چه بخش ها فن چه 
بخش ها مدیریت و سازمانده و چه بخش ها تحقیقات- پیش بروید موردنیاز ملت و 

کشورتان است.
بیانات 71/11/19 در دیدار 

کارکنان نیرو هوایی

بنده ارتش و سپاه را به این مسابقه مثبت توصیه می کنم. ببینید که آن ها چه ابتکار عملی 
را در بهتر اداره کردن سازمانشان و در کارآمد کردن و کیفیت بهتر دادن به آن به کار 

بستند؛ شما هم بروید آن را با شکل بهتری به کار ببندید

بیانات 74/1/30 در دیدار 
جمعی از فرماندهان و کارکنان 

ارتش

سازندگی و نوآور و تعمیر و نگهدار جزو وظایف حتم و مهم شماست... هر چه 
می توانید ابتکار و نوآور به خرج دهید و راه ها میانبُر را انتخاب کنید.

بیانات 74/7/5 در
جمع فرماندهان ارتش

شما در بخش های مختلف ظرفیت برای کار علمی فنی و نوآوری و ابتکار زیاد دارید... 
آن ها که دائمًا نوآوری می کنند به این سبب است که روند علمی شان به این حرکت 

وادارشان کرده و بعد کار برایشان روان شده است.
بیانات 75/1/28 در جمع

فرماندهان و کارکنان ارتش

از تالش کردن ابتکار کردن احساس مسؤولیت کردن هرلحظه را قدر دانستن؛ از همه 
توانایی خود برای پیشبرد کاری که به شما سپرده شده است استفاده کردن کوتاهی 

نکنید.
بیانات 75/11/18 در
سالروز نیروی هوایی

امروز جوانان ما صنعتگران ما مهندسان ما و فن آوران ما با ابتکاری که مخصوص ملت 
ماست - به این معنا که ملت ما هم  بحمداهللاَّ از آن به صورت ویژه ای برخوردار است - 

در زمینه ساخت تجهیزات نظامی توانسته اند به پیشرفت های زیادی نائل آیند.
بیانات 76/11/29 در

مانور ذوالفقار

اآلن اگر شما نگاه کنید در زمینه های گوناگون - زمینه سازندگی نوآوری و اختراعات 
گوناگون - هرچه که می بینید غالبًا و اکثراً به وسیله همین جوانان مؤمن به وجود آمده 

است
بیانات 77/6/24 در دیدار 

فرماندهان سپاه

شما بدانید ملت ها در همه ادوار تاریخ... هر کامیابی هم که به دست می آورند از قدرت 
ابتکار و شجاعت و مرعوب نشدن در مقابل قدرت های استکبارِی مرعوب کننده است.

بیانات 78/2/29 در دانشگاه 
دریایی اما خمینی

این آمادگی باید مبتنی بر آمادگی های علم تجهیزات و عملیات و در زمینه های آموزش 
بازخوان تحقیق نگهدار ساخت ابتکار و نوآور و سازمانده باشد.

بیانات 78/11/29 منطقه یکم 
نیروی دریایی

جدول)4(: نمونه اي از استخراج مفاهیم و مقوالت از کدهای باز مستخرج از بیانات مربوط به نوآوري
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مفاهیم برآمده از بیانات مقام معظم فرمانده کل قوا درباره نوآوري دفاعی محل و تاریخ بیانات مقام معظم 
رهبری

استحکام سازمان دهی ارتقاءِ قدرت رزمی توانایی الزم برای تولید تهیه تکمیل و 
نگهداری تجهیزات باال نگهداشتن روحیه مسؤولیت نظامی و همه چیزهای دیگری که با 

ابتکار و مدیریت مدیران و مسؤولین امکان پذیر است.

بیانات 81/8/26 در
بازدید از یگان های نمونه ی 

نیروی زمینی ارتش

همه تالش و ابتکار و خالقیت و دانش و تخّصص و ایمان و صفا و معنویت خود را 
باید به کارگیرید تا بتوانید نقش تاریخی خود را ایفا کنید.

بیانات 82/4/29 پس از
بازدید نیروی هوایی سپاه

نوآوری ابتکار استفاده از دل های پاک و نیروهای بااستعداد عمیق می تواند روزبه روز 
ارتش را پیش ببرد.

بیانات 82/6/29 در دیدار 
دانش آموختگان نیروهای 

سه گانه ارتش

باید بسازید نگه دارید افزایش دهید نوآور کنید سازمانده را تقویت نمایید و در کنارِ 
ساختن ابزارها کارآمد انسان های ماهر بسازید... از تجربه پیشکسوتان از نیروی ابتکاری 
که در مردان و زنان و جوانان عزیز هست از بخش دانشگاهی کشور و بیش از همه از 

توان ذاتی و درونِی خود هر چه می توانید استفاده کنید.

بیانات 82/11/19 دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی 

هوایی

ملت ایران در دنیا به این شناخته شده که با ظلم با سلطه گری با روابط ناسالم سلطه 
گری و سلطه پذیری در سیاست های بین المللی مخالف است؛ به این هم باید شناخته 
شود که ملتی اهل سازندگی اهل ابتکار اهل نوآوری در همه ی زمینه هاست و یکی از 

بهترین زمینه ها نیروهای مسلح و به ویژه نیروی انتظامی است.

بیانات 83/7/15 در دانشگاه 
علوم انتظامی امین

وقتی یک ملت مورد تهدید قرار می گیرد... علم و عمل و ابتکار و شجاعت را باهم 
بیامیزند و در مقابل دشمن زورگو و متجاوز بایستند و مقاومت کنند.

بیانات 83/7/22 در دانشگاه های 
افسری ارتش

ابتکار نوآور انگیزه ی خالص خدمت حفظ پاک دامن و صفای که امروز در شما جوان ها 
بحمداهللا هست... خود؛ این ها رمزها موفقیت شماست

بیانات 84/7/6 در دانشگاه امام 
علی )علیه السالم(

بدانید که شما می توانید بخش خودتان را با اراده و ابتکار و نوآور و فعالیت خودتان در 
سطح باال وسیله ی عزت ملت خودتان قرار بدهید؛ می شود؛ تا حاال هم امتحان کرده ایم 

و شده است

بیانات 84/11/18 دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی 

هوایی

این روحیه موجب نوآوری و ابتکار می شود و فرماندهان ارتش باید با شناسایی عناصر 
مستعد ضمن تربیت فرماندهان آینده برای ارتقای بیش ازپیش کیفیت یگان ها تالش 

کنند
بیانات 85/1/3 در دیدار جمعی 

از فرماندهان ارتش

استفاده ی از ابتکارها و نوآوری ها و استعدادهای گوناگونی که در وجود یکایک 
شما هست در رده های مختلف و در سازمان های گوناگون امروز باید برنامه ی عمِل 

نیروهای مسلح باشد.

بیانات 85/8/20 در
مراسم مشترک نیروهای نظامی 

استان سمنان

نوآوری و ابتکار در زمینه تأمین نیازها حفظ جوشش و روحیه انقالبی در جامعه و 
تربیت عناصر کارآمد در سرلوحه خدمات سپاه قرار دارد

بیانات 86/6/18 در
دیدار فرماندهان سپاه

نوآوری ها در بخش نیروها مسلح ما از جمله در ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
نیروهای سه گانه آن روزبه روز بیشتر شود ... پژوهش، نوآوری، کارآزمودگی، انضباط 
کامل چیزهایی است که بایست در اولین قلم های فهرست وظائف شما وجود داشته 

باشد

بیانات 86/8/2 در دانشگاه امام 
علی علیه السالم
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فرمانده کل قوا ظرفیت ارتش را در نوآوری و ابتکار ظرفیتی باال و در عین حال 
قابل افزایش ارزیابی کردند بیانات در1387/1/28

تقوا یعنی مراقبت از رفتار و گفتارتان با همان روحیه نوآوری و ابتکار و فعال بودن و 
نشاط جوانی. وقتی تقوا با روحیه جوانی و به کار بردن استعدادهایی که در شما وجود 

دارد همراه شود معجزه ها خواهد آفرید
بیانات 1387/2/29 در دانشگاه 

علوم دریایی نوشهر

انتظار می رود با بکارگیری عناصر مؤمن و کارآمدی نیرو، زمینه های الزم برای ارتقاء 
توان رزمی و نوآوری و شکوفایی استعدادها و امکانات و تجهیزات موجود را فراهم 

سازید.

قسمتی از متن حکم انتصاب 
جانشین فرمانده کل ارتش 

1387/6/4

نوآوری در سازماندهی سنتی تا حاال وجود داشته - در سپاه جوری در ارتش جوری- 
بروید دنبال کارهای ابتکاری.

بیانات 1389/1/22 در دیدار 
فرماندهان ارشد نظامی و 

انتظامی

قدرت خدای متعال در اراده و عزم پوالدین رزمندگان در صبر رزمندگان در بازوی 
توانای رزمندگان در قدرت ابتکار رزمندگان تجلی پیدا کرد.

بیانات 1389/3/3 در دانشگاه 
اما حسین )علیه السالم(

حضرت آیت اهللا خامنه ای زنده نگه داشتن روح اعتمادبه نفس و »ابتکار و نوآوری« را 
موجب استمرار پیشرفت نیروهای مسلح دانستند.

بیانات 1391/6/28 در
نمایشگاه دستاوردهای ارتش

جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و حرکِت درجه ِت خودباوری و خودکفایی در 
نیروی هوایی در کل ارتش در نیروهای مسلح و در سراسر کشور یک جریانی است که 
امروز حتی مخالفین جمهوری اسالمی دشمنان جمهوری اسالمی هم نمی توانند منکر 

آن بشوند.

بیانات 1391/11/19 در دیدار 
فرماندهان و

کارکنان نیروی هوائی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

ابتکاراتی در شیوه ی مدیریت این میدان و اداره ی برنامه های این میدان مشاهده شد که 
بسیار خوب و قابل تحسین و تقدیر است.

بیانات 1392/3/6 در دانشگاه 
امام حسین )علیه السالم(

وقتی کشوری با تکیه ی به استعدادهای درونی با تکیه ی به ابتکار نیروی انسانی خود با 
تکیه ی به علم و دانش خود با تکیه ی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت می کند قطعًا به 

نتایج مطلوب خواهد رسید.

بیانات 1392/6/26 در دیدار 
فرماندهان سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی

پیشرفت های کارِی علمی و اتّکا به ابتکارات علمی ای که روزبه روز در دنیا به وجود 
می آید بسیار کار الزمی است که این ارتقای سازمانی را ایجاد می کند.

بیانات 1394/2/6 در
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی

هم باید نوآوری و ابتکار را در همه ی کارها مورد توّجه جدی قرارداد هم زیبایی و 
چشم نوازی را هم پُرمغز بودن و پُرمضمون بودن را؛ از کارهای سطحی در همه ی 

مسائل زندگی و مهم کشور باید صرف نظر کرد و به کارهای عمیق پُرمغز و ماندگار 
توّجه کرد

بیانات در 1394/2/30 در 
دانشگاه تربیت پاسداری اما 

حسین )علیه السالم(
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4-1-روایتی از استخراج داللت های توسعه نوآوری در عرصه های نظامی مبتنی بر آراء فرماندهی کل قوا
با تجزیه وتحلیل مقوالت مشخص گردید که معناي نوآوري در نظر رهبري، عبارت از حرکت تکاملي 
برنامه  به عنوان  ارائه آن ها  نوین و  یافتن شیوه هاي  )امام  خامنه اي، 1377/11/13(،  امور روبه پیشرفت  در 
و راهنماي کار است)امام  خامنه اي، 1387/06/02(. در بعضي مواقع ایشان نوآوري را در پرتو تولید علم 
معرفي کرده اند؛ بدین صورت که تولید علم را مقدمه اي براي نوآوري دانسته و »نواندیشي در علم« را به 
معناي تولید واقعي دانسته اند)امام  خامنه اي،1379/12/09 ؛1381/07/03؛1382/08/08(. ایشان تولید علمي 
که مقدمه اي براي نوآوري است را با تعابیري چون »رفتن از راه هایی که به نظر، راه های نارفته ای است«، 
»استفاده از تجربه هاي دیگران«، یافتن »راه های میانبر« و بیمناک نبودن از »بدعت و نوآوری در وادی علم« 
توصیف نموده اند)امام  خامنه اي،1382/02/22(. یکي از جنبه هاي مورد تأکید نوآوري عملي کردن یک ایده 
جدید ولو اینکه آن ایده در جاي دیگري استفاده شده باشد، است. از نظر رهبري نوآوري صرفاً به معني 
اختراع نیست، بلکه بومی سازی یک علم )مثاًل دستیابي به فناوري هسته اي( نیز نوآوري به حساب مي آید)امام 
 خامنه اي،1383/04/01(. نوآوری به معنای خط بطالن کشیدن بر گذشته نیست؛ بلکه به معنای تکیه کردن 
به گذشته برای بنای آینده است)امام  خامنه اي،1387/02/17 (. به طورکلی، در فرایند تولید علم و فناوري، 

تجاری سازی محصوالت و تولید ثروت نیز مورد تأکید معظم له مي باشد)امام  خامنه اي، 1390/01/01(.
»شکستن مرزهاي دانش«، یکي از مباحث مورد تأکید معظمله در تبیین تعریف نوآوري است. از بین بیانات 
ایشان عبارات دیگری که بیانگر این مفهوم باشد عبارتند از: تصرف آفاق شناخته نشده علم، دست یافتن 
به قلمروهای جدید درزمینه ی علم، عبور از مرزهای علم، نوآوری بی سابقه، توسعه دامنه علم، خط شکنی 
نیافته، کارهای نو، جدید  علمی، کشف راههای کشف نشده، انجام کارهایی که ذهن بشر به آن دست 
و بی سابقه. منظور از شکستن مرزهاي دانش، که در بعضي مواقع رهبري آن را معناي »تولید علم« نیز 
دانستهاند، »باز کردن راه های نو و گشودن افقهای جدید« است)امام  خامنه اي،1383/09/26(. در همین راستا 
ایشان با بیان نمودن این انتظار که »علم باید ناظر به فناوری باشد«)امام  خامنه اي،1383/04/17(، »باید به 
فناوری جهشی دست پیدا کنیم« و »بتوانیم اختراع صد در صد ایرانی را در بازارهای دنیا مطرح کنیم«)امام 

 خامنه اي، 1383/12/05( ارتباط مستقیم بیاناتشان با نوآوري را به طور تلویحي تأکید نمودهاند.
4-1-1- روند کاوی نوآوری دفاعی در آئینه بیانات رهبری

با بررسی محورهای اصلی کدهای تاریخ محور، پژوهشگر به این جمع بندی رسیده است که تفکر مقام 
معظم رهبری در حوزه دفاعی به اقتضای زمانه و گذار تاریخی مقاطع مختلف انقالب از نوعی پیشرفت 
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برخوردار است. این ارتقای تفکری در قالب چهار موج انجام شده و یک موج مورد انتظار )موج پنجم و 
حاصل استدالل پژوهشگران در فرایند پژوهش( ارائه شده است:

- موج اول: نوآوری های تاکتیکی

در نیمه نخست دهه 60 که کشور رویارویی نظامی با جبهه استکبار پیدا کرد، توانمندی های دانشی در کمینه 
خود به سر می برد. با آن حجم محدود از دانش و خروج مستشاران خارجی و برخی از متخصصان نظامی 
وابسته به دوران شاهنشاهی آشنا با تجهیزات و نیاز فوری به کسب توان به کارگیری محصوالت در دوران 
جنگ، تأکید ایشان به حل مسائل کنون فروکاست کرده بود. انتظاری از جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور 
که دوران جدید خود را با فراز و نشیب هایی پس از تعطیلی دوساله دانشگاه ها در مورد نوآوری نمی رفت. 
تأکید در این دوره بر نوآوری های ناظر به حل مسائل جاری و بهره برداری از تجهیزات در اختیار نیروهای 

مسلح بوده است. 
به علت ضعف در حوزه محصوالت فناورانه تمرکز در نوآوری دفاعی در این دوره با اتکا به جوانانی که 
با به ثمر رسیدن انقالب ره صدساله را یک شبه پیموده بودند و مظاهر ید قدرت الهی شده بودند، مبنای 
نوآوری ها شدند. در این دوره رویکرد کشور به نوآوری دفاعی، نوآوری فناورانه نیست، بلکه حجم عظیمی 
از نوآوری در استراتژی های دفاعی به منصه ظهور رسید. تجربه های شگفت انگیز جنگ های نامنظم در سده 
حاضر نظیر تجربه حمله به پایگاه هوایی H3، عبور از آب های خروشان اروند، ازجمله این موارد است. 
شاید دلیل عدم تمرکز بیانات معظم له دراین باره، به دلیل مباحث امنیتی و مسائل طبقه بندی شده باشد که 
احتماالً با دسترسی به اطالعات سوخته و قابل انتشار از آن دوران، شاهد حجم عظیمی از بیانات معظم له در 
این خصوص باشیم؛ اما درک آن دوره جز با شناخت کافی از اندیشه دفاعی امام خمینی رحمت اهللا علیه و 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در کنار اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری امکان پذیر نیست. این دوره را موج اول 

تحت عنوان نوآوری های تاکتیکی و ارتقای توان بهره برداری از تجهیزات فناورانه نامیده شد.
-  موج دوم: تعمیر، نگهداری و حفظ تجهیزات

در نیمه دوم جنگ تحمیلی، در اثر شدت استفاده از تجهیزات در شرایط جنگی، به مرور زمان تجهیزات 
مذکور دچار آسیب شدند. در این دوره توان مهندسی صرف افزودن به دوره عمر مفید تجهیزات شده است. 
این مسئله مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و انتظار ایشان حفظ و تعمیر و نگهداری این تجهیزات 
در عرصه دفاعی بوده است. همچنین ذخایر مربوط به محصوالت مصرفی باقیمانده از دوران شاهنشاهی 
رو به اتمام گذاشت. در نتیجه منجر به کشش تقاضا منجر به تولید و به تبع آن تحقیق و توسعه در حوزه 
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تولید قطعات یدکی و ادوات مصرفی موردنیاز در تجهیزات شد. این دوره را موج تعمیر، نگهداری و حفظ 
تجهیزات در اندیشه معظم له نامیده شد.

موج اول و دوم در عین آورده چشمگیر، زمان کوتاه تری را به خود اختصاص داده است. این مهم نهفته 
در خاصیت جنگ است. نزول رحمت الهی در هنگام جنگ برای مؤمنین تفاوت معنادار با دوران احساس 

صلح دارد.
- موج سوم: نوآوری های نهادی

پس از جنگ تا ابتدای دهه 80 تمایل به خودکفایی اقتصادی در جامعه به هر گفتمان دیگری سبقت گرفت؛ 
اما نیروهای دفاعی که در این دوره تا حدودی از جنگ فراغت پیداکرده بودند، تمایل به تقویت توان خود 
در عرصه های دفاعی داشتند. راهبرد مقام معظم رهبر که در این زمان در ابتدای دوران رهبری خود هستند، 
به عنوان فرمانده کل قوا، تمرکز بر پیشرفت در حوزه های دفاعی از طریق مهندسی معکوس دستاوردهای 
نظامی سایر ملل قرار گرفت. پیامد کوتاه مدت این رویکرد، تولید انبوه برخی از محصوالت فناورانه حوزه 
دفاعی بود. در این دوره نوآوری های ساختاری نیز با تأسیس وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، تغییر 
به یک سازمان مستقل و اعطای درجه های رسمی  از وزارتخانه  انقالب اسالمی  پاسداران  ساختار سپاه 
نظامی واقع گردید. از این دوره با نام موج نوآوری های نهادی شامل جریان مهندسی معکوس و اصالحات 

ساختاری در حوزه دفاعی یاد می کنیم.
-  موج چهارم: نوآوری های فناورانه مرزشکن

با آغاز دهه 80 و ارائه گفتمان جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم توسط مقام معظم رهبری، بخش های 
مختلف ترجمان مناسبی از این گفتمان را در خود بازتعریف کردند. جنبش نرم افزاری در عرصه اقتصاد، به 
اقتصاد دانش بنیان ترجمه شد. در عرصه دفاعی نیز رویکرد کشور با ادراک خروج از تقلیدهای صرف، به 
مرزشکنی در فناوری های نظامی ترجمه شد. شاید این موج را بتوان موج نوآوری های فناورانه در عرصه 
دفاع نامید. خروجی این دوره تولید انبوه تجهیزات نظامی سطح باال و با فناوری بومی است. این دوره را 

می توان موج بروز نوآوری های فناورانه مرزشکن نامید.
-  موج پنجم: نوآوری های دانش پایه

با عنایت به روند توجه آشکارتر مقام رهبری به بحث نوآوری دفاعی از بعد از انقالب تاکنون، به نظر 
می رسد میزان توجه ایشان به مباحث نوآوری فناورانه، به طور نمایی افزایش یافته است. ایشان موافق تمرکز 
در سطح پایین یا روی آوری نیروهای نظامی به تولید انبوه نیستند. نقطه ای که ایشان ترسیم می کنند، حرکت 
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به سمت فناوری های پیشران است. به نحوی که تأمین کننده منافع اکنون و آینده جبهه مقاومت در منطقه و 
جهان باشد. هندسه فکری معظمله ضمن به رسمیت شناختن حدود سیاسی کشورها و استقالل آن ها، متوجه 
مفهوم امام و امتی است که در آن مؤمنین نه تنها مسئول صیانت از همدیگر، بلکه مأمور از بین بردن موانع 
هدایتی در عالمند. این مهم جز در پناه حرکت از ظواهر آشکار فناوری به مفروضات و بنیان های علمی برای 
تأسیس فناوری های جدید متناسب با تعالیم اسالمی، محقق نخواهد شد. وقتی سخن به این الیه می رسد، 
درواقع از علوم بنیادین تری که علوم پایه هستند، سخن می رانیم. تأکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر 
بر تقویت علوم پایه در جمع اساتید دانشگاه در ماه رمضان سال 1397، ضمن ابراز ناراحتی از کمرنگ 
شدن این حوزه، گواه این مدعاست. نتیجه عملی این بحث در حوزه دفاع ضرورت بومی سازی نوآوری های 
دفاعی مبتنی بر علوم پایه بومی خواهد بود. پیش بینی محقق از روند موج های پیشین، ترسیم موج جدیدی 

توسط مقام معظم رهبری با عنوان موج نوآوری های دانش پایه مورد انتظار است.
در این قسمت، پژوهشگر مبتنی بر انبوه گزاره هایی که در مورد نوآوری نظامی از مقام معظم رهبری تحلیل 
کرده است، به گزاره های کلی ای دست یافته است که به طور صریح در بیانات معظم له وجود نداشته است یا 
تعداد تکرار آن به تعداد بسیار اندک بوده است، یا موضوع موردبحث ایشان عام بوده و خاص حوزه دفاعی 
و نظامی نبوده است؛ به نحوی که پژوهشگر در گزارش آن و منسوب کردن آن به ایشان در حوزه نظامی، 

تردید داشته است. موارد به شرح ذیل است.

4-2- روایتی از اوامر مقام معظم رهبری در بخش نظامی
با بررسی و طبقه بندی اوامر احصائی که در ادامه منعکس خواهد شد، پژوهشگران متوجه این نکته شدند 
که گویا مجموعه نظرات معظم له در یک رویکرد کالن، ازنظر ابعاد نوآوری، کامل تر از مطالعات انجام شده  
پیشین در ادبیات جهانی حوزه نوآوری های نظامی- دفاعی است. به بیان دیگر، مجموعه بیانات معظم له، 
افزایش قدرت بازدارندگی، کاهش هزینه هاي دفاع براي نیروهاي خودي )Isaacson et al., 1999(، تعریف 
الگوي تعامل سازمان  هاي نظامي- غیرنظامي، تعریف نحوه استفاده از نخبگان دانشگاهی در توسعه نظامی 
)Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009(، ایجاد و تعریف الگوي نظامی در اذهان تصمیم سازان 

 Isaacson et al., 1999; Farrell & Terriff,( و تصمیم گیران کشور؛ حمایت سران کشور از توسعه نظامی
2002(، بي نیازی صنعت نظامی از عامل بیروني، خودکفایی در محصوالت نظامی راهبردی، القای بینش 

جدید در نسل جوان )Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009(، اقناع ملی برای ضرورت هزینه کرد 
در حوزه های اولویت دار صنعت نظامی )Sapolsky et al., 2009; Isaacson et al., 1999(، استفاده از نوآوری 
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در صنعت نظامی برای انتفاع بیشینه از منابع بین المللی )Isaacson et al., 1999( و دفع دشمن، استفاده از 
منابع سایر ملل، باال بردن قدرت چانه زنی بین المللی، خروج از انزوای ایجاد شده توسط دولت های قوی 
)Farrell & Terriff, 2002; Sapolsky et al., 2009; Isaacson et al., 1999; Posen, 1984( را شامل می شود. 

عالوه بر این، شامل ابعاد دیگری نظیر توجه به فزاینده بودن نوآوری در جریان نوآوری های نظامی و دفاعی 
که پیش ازاین در پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران مدنظر نبوده است.

4-2-1- اوامر و سفارش ها به سازمان های نظامی
- همکاری سازمان های نظامی با یکدیگر، رمز موفقیت در نوآوری های نظامی

یکی از مهم ترین نکات در پیشرفت صنایع نظامی هر کشور همکاری بین سازمان های فعال در عرصه های 
صنایع نظامی می باشد. عدم همکاری بین این سازمان ها می تواند آثار نامناسبی از جمله موازی کاری، اتالف 
نیروی انسانی و فیزیکی، کاهش رشد نوآور در صنایع و... گردد. درعین حال هماهنگی میان این سازمان ها 
می تواند منجر به رشد فزاینده در صنایع دفاعی و دستیابی به نوآوری های نوظهور گردد. دوری از فضاهای 
سیاسی از عوامل پیشرفت قلمداد شده و انتظار رهبری این بوده است که مانعي بر سر راه این عوامل ایجاد 
نشود)1393/11/11(. ازاین رو ایشان در بیانی دیگر به اهمیت ترکیب بدیع بین ارتش و سپاه و آثار مثبتی 
که در انتقال تجربیات به یکدیگر و عدم موازی کاری در بین آن ها است، اشاره نموده اند)1386/08/02(. 
همچنین ایشان مهم ترین هدف ایجاد ستادکل نیروهای مسلح را انسجام بین ارتش و سپاه برای هم افزایی 

آنان در بخش مختلف دفاعی و تحقیقاتی و ... دانسته اند«)1368/12/21(.
همواره ستاد کل نیروهای مسلح دل مشغول همکاری سازمان های نظامی با یکدیگر است؛ اما به نظر می رسد 
حتی در صورت همکاری سازمان های نظامی، هماهنگی کافی برای استفاده از نیروهای سرباز به نحو مؤثر 
و کارآمد وجود ندارد. نیروهای مسلح باید در اندیشه توسعه همکاری سازمان های نظامی با سازمان های 
غیرنظامی در حوزه اقتصاد و فناوری های نوظهور باشند. به کارگیری نیروی سرباز نخبه حتی در حوزه های با 
سطح علمی باالی نیروهای مسلح، عموماً خارج از قلمرو مطالعاتی و صبغه پژوهشی ایشان است. از طرف 
دیگر عموم دانش پژوهان مشمول با درجه دکتری، در پژوهشگاه یا یک نهاد صنعتی مرتبط مشغول به کار 
هستند. تعامل با این نهادها برای بکارگیری مشموالن مذکور، همزمان دست کم دو مزیت دارد: 1- میزان 
رضایت مشموالن را افزایش می دهد. 2- نیاز بخش دفاعی به تخصص های مختلف را پوشش می دهد. در 
این راستا توصیه می گردد سازمان نظام وظیفه عمومی توسط ستاد کل نیروهای مسلح موظف به ارتقای 
سطح این نوع ارتباطات گردد. پرواضح است ارتقای سطح این نوع از تعامالت جز از طریق جبران خدمات 
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مناسب پژوهشگران و شرکت های مرتبط با حوزه دفاع میسر نخواهد بود.
- لزوم گرایش به نوآوری بومی در حوزه های نظامی

بیانات  در  که  است  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  این حوزه ها  در  و خودکفایی  فناوري   علوم،  بومی سازی 
مقام معظم رهبری به آن اشاره گردیده است. رهبري ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت توجه به توسعه 
علم، فناوری و نوآوری در کشور تأکیدات و تدابیر ویژه ای نیز در این زمینه به نیروهای مسلح داشته اند 

)نظري زاده، 1391(.
بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت بومی سازی علوم و فناوری می توان به دو دیدگاه  از مجموع 
تکیه بر قدرت های حاکم جهانی  از: دیدگاه نخست؛  عبارتند  امور کشور دست یافت که  اداره  در جهت 
پیشرفت.  برای  موجود  ابزارهای  از  استفاده  با  توانایی های خود  تکیه بر  دوم؛  دیدگاه  در  و  توسعه  برای 

.)1373/02/13(
از مجموع دیدگاه  هاي رهبري قطع وابستگي، اتکا به خالقیت و ابتکار در عین بهره  برداري از دانش  هاي 
 )1393/04/11 کشور)  1388/06/08؛  نیازهاي  به  پژوهش  ها  بودن  ناظر  و  جهان)1378/03/12  (  پیشرفته 
استنباط مي  شود. معظم  له همواره با رویکردي تاریخي معتقدند با استفاده از توانایی  های داخلی می شود به 

استقالل علمی و فنّی و غیره دست یافت)  1373/02/13(. 
نوآوری بومی از دل فعالیت های شرکت های دانش بنیان داخلی در حوزه دفاعی به دست می آید. لذا اگر بناست 
بخش دفاعی متوجه به ارتقای کیفیت نوآوری های بومی باشد، الزم است مناسبات خود را با شرکت های 
دانش بنیان باز تعریف نماید. به این معنا که در مناسبات دوطرفه بخش دفاعی در برابر شرکت های دانش بنیان 
حوزه دفاعی، به نوعی دارای قدرت انحصار خرید است. لذا ممکن است با نادیده گرفتن تسهیم عادالنه 

منافع اقتصادی در این بخش، منافع شرکت های دانش بنیان ضایع نماید.
- حمایت ویژه دستگاه های دولتی از واحدهای نوآور در حوزه های نظامی

تولید دانش  الزامات مهم در رشد  از  از ظرفیت های موجود در کشور یکی  حمایت دستگاه های دولتی 
بومی در کشور است. فرهنگ حمایت از علم و پژوهش و کارهای مدیریتی الزمه ی نوآوری در تولید علم 
است)1381/07/03(. چه بسا پژوهشگراني سال ها بر اساس عالئق مطالعاتي و تحقیقاتي خود، در موضوعي 
تحقیق نموده اما هنگام عملي کردن آن یا ارائه نتایج علمي تحقیقات خود با مشکالتي مواجه گردند. ازاین رو 
رهبري یادآوري نموده اند: »یکی از مباحث مهم در حوزه علم، اختراعات است، مسئولین دولتی می بایست 
به دور از بوروکراسی های اداری به دنبال نخبه های جوان رفته و از فرار مغزها جلوگیری نمایند؛ و این 
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نمایانگر استعدادهای برتر و نیروی انسانی باهوش و توانمند در داخل کشور است«)1391/050/08(. یکی 
دیگر از توصیه های مهم ایشان در این مبحث توجه به نیروی درونی کشور برای حل مسائل و مشکالت 

است)1392/10/19(.
4-2-2- پیشنهادها برای مدیران حوزه دفاعی

- بسترسازی برای افزایش رغبت مراکز علمی به خطرپذیری در تحقیقات منجر به نوآوری نظامی
شجاعت علمی و خطرپذیری محققان برای قدم گذاشتن در حوزه هایی که هنوز کشف نشده اند، هم چنین 
پروا نداشتن از مخالفت نتایج تحقیقاتشان با تحقیقات گذشته عواملی هستند که به تبیین مفهوم خطرپذیری 

در تحقیقات کمک می نماید)نظري زاده، 1391(.
یکی از مهم ترین کارها برای بسترسازی مناسب در زمینه رشد و توسعه نوآوری ایجاد و گسترش شرکت های 
دانش بنیان می باشند. افزایش خطرپذیری در فضای نوآوری یکی از کارکردهای مهم این نوع از شرکت ها 
است. در راستای اهمیت این شرکت ها مقام معظم رهبری می فرمایند: »از مهم ترین مسائلی که در شرکت های 
دانش بنیان می بایست به آن اشاره کرد ایجاد خطرپذیری در آنان است، حال نکته مهم، ایجاد سازوکارهایی 
برای حمایت از این شرکت ها است مانند به وجود آوردن بیمه های تخصصی که وظیفه دستگاه های دولتی 

است «)1391/05/08(.
- برنامه ریزی برای افزایش میل به نوآوری در محققان توسط مدیران دفاعی

ازآنجایی که پرداختن به مباحث نوآوری مخصوصاً در صنایع نظامی به میزان خطرپذیری فراوانی نیازمند 
است، برنامه ریزی گام به گام همراه با حمایت های دستگاه های دولتی بسیار اهمیت پیدا می کند. در بیانات 
مقام معظم رهبری نیز می توان به اهمیت آمادگی های علمی و عملی، نظم و انضباط، آمادگی و به روزرسانی 
تجهیزات نظامی و بازنگری و بهبود برنامه ریزی ها برای آمادگی همه جانبه و پیشرفت پی برد. ایشان دربیانی 
فرموده اند:»ثبات مدیریت و تکمیل برنامه ها و دوری از فضای سیاسی خود عواملی برای رشد فناوری نانو 

شده است«)1393/11/11(.
پیشرفت علمی در کشور را وظیفه  همه دستگاه های مسئول  از دانش پژوهی و  ایشان حمایت  همچنین 
دانسته اند)1385/03/14(. این حمایت، به اشکال متفاوتي در سخنان ایشان مطرح شده که عبارت است از 
افزایش بودجه علمي در تحقیقات، حمایت دستگاه هاي دولتي از نوآوري و حتي حمایت هاي تقنیني و 
قضایي از نوآوري. برنامه ریزي و مدیریت در نوآوري دفاعي، در دو مقوله از دیدگاه هاي رهبري استنباط 

مي شود که عبارت است از: تخصیص بودجه علمي و حمایت دستگاه هاي دولتي.
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- نهی از نگاه بودجه ای به نوآوران در حوزه های نظامی

ازآنجایی که نوآوری پیشران رشد و پیشرفت کشور در حوزه های مختلف ازجمله صنایع نظامی می باشد، 
تأکید مقام معظم رهبری نیز در تهیه سندهای چشم انداز و تخصیص بودجه ها به تحقیقات علم و فناوری 

بسیار زیاد بوده است. برخی از بیانات ایشان در این حوزه ها عبارتنداز:
»نگاه بودجه ای به مباحث علمی بسیار نگران کننده است، زیرا باعث محدودیت در تولید دانش و نوآوری 

می شود، نشاط علمی را از شما می گیرد و مانع پرواز شما به سمت قله های دانش می گردد«)1389/04/18( .
4-2-3- توصیه های رهبر انقالب برای محققان حوزه دفاعی

- هشدار به پژوهشگران

ازنظر مقام رهبری جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و خودباوری و خودکفایی در نیروهای مسلح و 
در سراسر کشور یک جریانی است که امروز حتی مخالفین جمهوری اسالمی دشمنان جمهوری اسالمی 
هم نمی توانند منکر آن بشوند )1391/11/19(؛ اما درعین حال یک خطر بزرگ در کمین جوانانی است که 
مسئولیت پژوهش در حوزه های مختلف خاصه حوزه دفاعی را بر عهده دارند و آن اینکه این پژوهشگران 
همواره ممکن است که بر اراده و عزم پوالدین خود بیش ازاندازه امید بسته و از هوای نفس و توطئه های 

شیاطین احساس ایمنی نابهنگام نمایند )1389/3/3(.
- پیشنهاد اصلی فرماندهی کل قوا  به پژوهشگران حوزه دفاعی

برای محفوظ ماندن از وسائس شیاطین و تقویت اراده باید پژوهشگران جوان حوزه دفاع و امنیت کشور، 
ادامه دهندگان راهِ آن شخصیت هایی باشند که با جهاد آن ها با ایستادگی و مقاومت آن ها و با روح ابتکار 
آن ها کشور از یکی از مهم ترین گذرگاه های تاریخی خود به سالمت گذشته است. باید یاد شهادت را در 
خود مخصوصاً در حوزه دفاع و امنیت که ضامن حیات جامعه اسالمی است زنده نگاه دارند )1385/9/4(. 
راه عالج کشور برای ایمنی از دست طواغیت جهان، این است که امروز عشق به پیشرفت میل به تحرک و 

ابتکار و نوآوری در کشور ما موج بزند. همه در فکر ایجاد راه های ابتکاری و نو هستند.

جوانان دانشجوی دانشگاه های افسری خاصه در این مورد مدنظر معظم له هستند )1391/6/27(.
پیگیری علوم نظامی جدید و دستیابی به فناوری هایی که هنوز جهان به آن نرسیده است )1387/1/28( باید 
مدنظر پژوهشگران حوزه نظامی باشد. دوران تعمیر و نگاهداری از تجهیزات نظامی و دفاعی کنونی گذشته 
است )1384/11/18، 1387/2/12 و 1389/1/22(. باید افق های جدید حوزه نظامی توسط دانشجویان و 
اساتید ایرانی درنوردیده شود. نباید منتظر ماند تا دیگران جلو بیافتند و ما از آن ها تقلید کنیم. باید دنبال 
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نوآوری های تحولی در این حوزه های دفاعی بود )1391/6/28(.

5- جمع بندي
هدف از نوآوري نظامی، با توجه به وجود تهدیدات علیه جمهوري اسالمي ایران، عبارت از پاسخگویي 
به تهدیدات هست ولي صرفاً محدود به آن نیست. به اعتقاد رهبري، حتي در صورت عدم تهدید صریح 
ۀٍ و مِن رِباِط الَخیل« الزم است آمادگي هاي نظامي و نظامی  وا لَُهم َما استََطعتُم مِن ُقوَّ نیز به حکم آیه »َواَِعدُّ
افزایش یابد )1394/01/30؛1392/11/19(. به این ترتیب، اگرچه در وهله اول نوعي واقع گرایي در نگاه به 
نوآوري نظامی وجود دارد، ولي نظرات فرماندهي محدود به این چارچوب نیست. با مراجعه به محتواي 
بیانات، مي توان گفت هدف از نوآوري و نظام نوآوري در اصل »ارتقاي توان نظامی« است که با هدفمندي و 
چشم انداز صورت مي گیرد. به این ترتیب که نوآوري هاي نظامی نه تنها باید در اقتدار نظامی مؤثر باشد، بلکه 
موفقیت این نوآوري ها در سطح کلي تر به تقویت و اقتدار ملي )به عنوان نمونه: ابعاد اقتصادي( منجر شده و 

عالوه بر آن، بعد اجتماعي هم داشته موجب ایجاد حس افتخار و غرور ملي مي گردد.
از دید فرماندهي معظم کل قوا، نوآوري هاي نظامی باید درصحنه عمل پیاده و به کار گرفته شود. بنابراین، 
ارتقا و  باید عیني و ملموس باشد. از دید ایشان نوآوري هم می تواند شامل بهبود و  خروجي نوآوري 
پیشرفت هاي جزئي باشد و هم شامل نوآوري هاي جهشي و پیشرفت هاي اساسي. البته ایشان معتقد است 
آنچه که می تواند باعث ایجاد تمایز و قدرت واقعي شود، همانا مرزشکني، نوآوري هاي دست اول و جهشي 

است، وگرنه تقلید و بهسازي دستاوردهاي دیگران هر چند خوب است، ولي کافي نیست.
در این پژوهش با توجه به حجم بیانات معظم له در عرصه نوآوری های نظامی و حوزه دفاع سیر ارتقای 
نظرات و نظام انتظارات ایشان در قالب چهار موج به وقوع پیوسته و یک موج مورد انتظار پژوهشگران مبتنی 
بر روندپژوهشی بیانات ایشان معرفی شد. موج نخست و دوم مربوط به دوران جنگ تحمیلی است و موج 
سوم اشاره به نوآوری های نهادی دارد که منجر به تأسیس نهادهای انقالبی درحوزه دفاعی و نظامی شد. موج 
چهارم نیز اشاره به انتظارات ایشان برای سرآمد شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی است. موج پنجم 
شناسایی شده اشاره دارد به توجه و عنایات بیش ازپیش مقام معظم رهبری به مقوله علوم بنیادی که می تواند 
طرح نو در علوم نظامی در اندازند. پس ازآن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمان های نظامی، مدیران و 

فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایتاً پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراج شده است.
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