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چکیده
در این مقاله تالش شده الگویی از تحلیل راهبردی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری
برای سازمانهای دولتی ایران ارائه شود .نتایج این پژوهش نشان میدهد در نظر مقاام
معظم رهبری ،در فرآیند تحلیل راهبردی ،تحلیلگر با سه مقوله اهداف راهبردی ،تبیین
راهبردی واقعیت های اجتماعی و تفکر راهبردی مواجه است .بدین ترتیب ،الزم است
تحلیل گر راهبردی ،ابتدا اهداف راهبردی نظام سیاسی (وضاع مطلاو) را شاناهته و
سپس واقعیتهای اجتماعی راهبردی (وضع موجود را تبیین نماید در نهایات ،شایوه
حرکت از وضع موجود به وضع مطلو) (راهبرد را با کمک تفکار راهباردی ترسایم
کند .در اندیشه رهبر انقال) ،اهداف راهبردی جمهوری اساالمی ایاران شاامل رهاار
ارزش بنیاادین اسااتقال  ،آزادی ،عاادالت و معنویاات اسات .واقعیااتهااای اجتماااعی
راهبردی ایران نیز از سه قسمت ابزار مادی راهبردی ،ابزار معنوی راهباردی و مواناع
راهبردی (مانند سابقه استبداد داهلی و وجود جبههى دشمن تشکیل شده است.
کلیدواژهها :تحلیل راهبردی ،تفکر راهبردی ،اهداف راهبردی ،اندیشه مقام معظم رهبری
* دکتری علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
به نظر جیم دیویر ،2یکی از دانشمندان اندیشگاه رند ،1اگر تحلیل راهبردی نتواناد آنچاه را کاه
امروز مدیران انجام میدهند تحت تأثیر قرار دهد ،فقط سرگرمی است .به نظار ایشاان ،تحلیال
راهبردی ابزار بالقوه قدرتمند برای سیاستگذاران است و کارویژههای ذیل را دارد:
 .2کمک به سیاستمداران تا به صورت راهبردی عمل کنند.
 .1در نظر گرفتن موضوعات بسیار گسترده و محاسبه زمان طوالنی جریان اطالعات.
 .9ارائه طیف گستردهای از آیندههای ممکن به سیاستگذاران و در نتیجه ،مدیریت بهتر محیط
سرشار از عدم قطعیت.
 .4توجه به هطوط روند و عدم تمرکز بیش از حد بر موضوعات فوری.
 .5کمک به تعیین اولویت اقدامات بر اساس زمینه های فوری یا اثرات قاوی یاک موضاور در
مقابل سایر موضوعات.
 .6کمک به سیاست گذاران در ارزیابی اقدامات و تصمیمات هود در میان مجموعه گساتردهای
از احتماالت آینده.
به نظر دیویر ،سازمانهای دولتی اغلب در پرورش متفکاران راهباردی ناکاام هساتند و بیشاتر
تحلیلگرانی را پرورش میدهند که شواهد قابال سانجش را جساتجو کارده و بارای شاناهت
وضعیتهای محتمل رقیب مورد استفاده قرار میدهند .این ساازمانهاا ،اغلاب مایال باه ارائاه
تحلیلی فراتر از شواهد نبوده و تحلیل هایشان اغلب در سطح توصیف سیاست ارائاه مایشاود
) .(Treverton & Ghez, 2012: 1این در حالی است که تحلیل راهبردی در سازمانهای دولتای
به معنی ایجاد رهارروبی برای پیگیری اهداف کشور است .این رهااررو) تمامین مایکناد
تعصبات شخصی و حزبی در فرآیند تحلیل اطالعات کمترین تأثیر را داشاته باشاند و اهاداف
سازمان در راستای اهداف نظام سیاسی قرار گیرد ) .(Mueller & Mone, 2007: 857به ادعاای
دیویر ،سازمانهای دولتی اغلب در انجام این وظیفه با مشکالتی روباهرو باوده و در برهای از
مواقع ،اهدافی که در این سازمانها پیگیری میشود با اهاداف نظاام سیاسای متناساب نیسات.
1. Jim Dewar
2. RAND
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کارشناساای و فرهناا

ایشااان در تشااریح علاال عاادم تناسااب اهااداف ،تمااادهای فرهناا

سیاستگذاری را مورد توجه قرار میدهد .هالصهای از این تمادها در جدو ( 2اشاره شاده
است.
جدول ( :)1تضادهای فرهنگ کارشناسی و فرهنگ سیاستگذاری

فرهنگ کارشناسی

فرهنگ سیاستگذاری

توجه به مقایسه کشور یا سازمان با سایرین

تمرکز بر روند سیاست درون کشور

انفعالی؛ تمایل برای فهم و شناهت

فعا ؛ تمایل برای ایجاد تغییر

عینگرایی؛ تالش برای سرکو) دیدگاهها،

ذهنگرایی؛ تالش برای اجرای دیدگاهها،

تعصبات و ایدئولوژی هود

تعصبات و ایدئولوژی هود

توجه به افق زمانی نسبتاً طوالنی

توجه به افق زمانی نسبتاً کوتاه (دو تا رهار
سا

درک پیچیدگی جهان ،شاید بیش از آنچه

تالش در جهت سادهسازی جهان

پیچیده است
تکیه بر سناریوها و احتماالت و اجتنا) از

در حالت ایده آ « ،پاسخ» میهواهد

پاسخها و پیشبینیهای دقیق
اغلب بر اساس فرهن

مکتو) کار میکند

اغلب بر اساس فرهن

شفاهی کار میکند

بر اساس فرهن های دوگانه مذکور ،هماهنگی و یکپاررگی تحلیل کارشناسی با سیاسات در
پیگیری اهداف کشور اغلب ضعیف است و این ضعف زمانی بیشتر میشاود کاه موضاور ماورد
نظر ،راهبردی یا بلندمدت باشد .به طور معمو  ،سازمانهای دولتی تمایل باه ارائاه راهبارد بارای
حل مشکالت دارند و رویکرد مشکلمحوری با اندیشه تحلیلگران دولتی عجین شده است .آنهاا
اغلب گناه مشکالت و شکستها را متوجه دیگران کرده و به عوامل هارج از کنتر هود نسابت
میدهند و به این موضور توجه ندارند که مشکالت امروز ،ناشی از غفلتها یا تصمیمگیریهاای
ضعیفی هستند که در گذشته اتخاذ شده است .برای غلبه بر این مسأله الزم است ساازمان دولتای
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به تحلیل راهبردی اندیشکدهها و کانونهای تفکر توجه نموده و از این طریق ،اهداف هاود را باا
اهداف نظام سیاسی هماهن تر نماید ).(Treverton & Ghez, 2012: 3
دیویر همچنین با تقسیم بندی ناشناهته هاای ساازمان هاای دولتای باه معماهاا 2و رماز و
رازها ، 1سعی در توجیه اهمیت تحلیل راهبردی در سازمان های دولتای دارد .باه عقیاده وی،
معما عبارت است از سؤاالتی که بشود پاسخ قطعی به آنها داد .حل معما نیازمند دسترسی به
اطالعات و دادههایی است که در اصل وجود دارد؛ اما در مقابل ،رمز و راز شاامل ساؤاالتی
است که نمیتوان با اطمینان به آن پاسخ داد و در اصل پاسخی در حا حاضر وجود ندارد و
موضوعی مربوط به آینده و مشروط است .برای مثا  ،این ساؤا کاه میازان شایور فقار در
کشور رقدر است؟ نوعی معماست و می توان با جمع آوری اطالعات رسمی و غیررسمی باه
آن پاسخ گفت ،یعنی کارشناسان دولتی میتوانند تکههای گمشده یا ناپیدای معما را از طریق
مطلعات میدانی و اسنادی ارائه کنند .در مقابل ،این سؤا کاه آیاا برناماه پانجم توساعه باه
اهداف هود هواهد رسید؟ رمز و راز است .هیچ کس ،حتای عاالی تارین مادیران کشاور و
تخصصی ترین سازمان دولتی هم پاسخ این سؤا را نمیدانند و وقور آن بستگی باه شارایط
مختلف در آینده دارد .با این توضیح می توان گفت موضوعات بلندمدت و راهباردی اغلاب
رمز و راز هستند ،نه معما که با دسترسای باه دادههاای هاا

و تحلیال آن حال شاود .در

موضوعاتی که رمز و راز هستند ،مزیت نسبی داده های دولتی و تحلیال هاای کارشناسای باه
شدت کاهش می یابد ،زیرا پاسخ به رمز و رازها به گونه ای که بارای سیاسات گاذاران مفیاد
باشد ،بیشتر به هبرگی و روش نیازمند است تا وجود تکه ای از داده هاای دولتای یاا تجرباه
کارشناسی که در سازمان های دولتی وجود دارد .بنابراین در تحلیل رمز و رازها ،سازمان های
دولتی هیچ مزیتی نسابت باه کاانون هاای تفکار ،دانشاگاه هاا و پاژوهشگاران آزاد ندارناد
) .(Treverton & Ghez, 2012: 2بناابراین ،ساازمانهاای دولتای بایاد باا کماک نهادهاای
غیردولتی بخشی از فعالیت های هود را به تحلیل راهبردی و پاسخ به رماز و رازهاا متوجاه
نماید و البته ،الزم است این تحلیل در راستای اهداف نظام سیاسی ارائه شود.
1. puzzles
2. mysteries
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با توجه به مفروضات یادشده و با هدف ایجاد همااهنگی بیشاتر در اهاداف ساازمانهاای
دولتی جمهوری اسالمی ایران با اهداف نظام سیاسی در تحلیلهاای راهباردی ،پرساش اصالی
این پژوهش این است که تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهباری از راه ویژگایهاایی
برهوردار است؟ با پاسخ به این پرسش و از رهگذر ترسیم ماد تحلیال راهباردی در اندیشاه
رهبر انقال) ،تالش مای شاود باه صاورت ضامنی ،دساتورالعملی بارای تحلیال راهباردی در
سازمان های دولتی ایران پیشنهاد شود .بدین منظاور ،بار اسااس بیاناات مختلاف مقاام معظام
رهبری ،تالش میشود ابتدا مدلی از تحلیل راهبردی ترسیم شده و سپس هر یک از عناصار آن
تبیین شود .با توجه به اکتشافیبودن پژوهش ،فرضیهای مورد آزمون قرار نمیگیارد و پاژوهش
به صورت نظری و با روش سندکاوی انجام شده و برای گردآوری بیانات مقام معظم رهباری،
از پایگاه اطالررسانی دفتر معظم له استفاده شده است.

الف .مدل تحلیل راهبردی
هر تصمیمی که برای حرکت از وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلو) اتخاذ شاود ،در بنیاان
هود از روش تحلیلی بهره مایجویاد کاه متناساب باا قاوه تعقال و ادراک حسای و شاهودی
تصمیمگیران است .سازمانهای دولتی و مطالعاتی به واسطه لزوم کالننگری ،همهجانبهنگری و
لزوم درک نیازهای مادی و معنوی جامعه ،نیاز به شیوه هاصی از تحلیل دارند که تاأمینکنناده
اهداف بلندمدتِ جامعه باشد .تحلیل راهبردی که محاور اصالی پیشارفت و تغییارات بنیاادین
جامعه به شمار می رود ،به واسطه رهاررو) و قاعده فکری مختص هود شیوه مناسابی اسات
که رگونگی رسیدن به اهداف راهبردی را مهیا میسازد .در این میاان ،جامعاه ایاران باه دلیال
برهورداری از تنور گسترده استعارهها ،اسطورهها ،جهانبینیهاا ،الیاههاای عمیاق اجتمااعی و
متغیرهای فراوان تشکیلدهنده محیط هود ،جامعه ای پیچیده و تا حد زیادی غیرقابل پیش بینای
است و درک صحیح آن نیاز به مطالعه گساترده و عمیاق دارد کاه باا اساتفاده از روش تحلیال
راهبردی میسر است.
در تحلیل راهبردی ،منظور از راهبارد راهای اسات کاه ساازمان را باه هادف مایرسااند،
مأموریت را محقق می سازد و به رشمانداز معنا می بخشد .به سخن دیگر ،تحلیل گار راهباردی
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همواره با دو مقوله سر و کار دارد کاه یکای در حاوزه بایادها و نبایادها و دیگاری در حاوزه
رگونگیهاست .هدف ،مأموریت و رشمانداز در حوزه بایدها و نبایدها ترسیم مایشاود و راه
رسیدن به بایدها و اجتنا) از نبایدها کاه راهبارد نامیاده مای شاود در حاوزه رگاونگی قارار
میگیرد .راهبردها از هدفهای درازمدت نشأت مایگیرناد و در حقیقات ابازاری هساتند کاه
سازمان به کمک آنها میتواند به اهداف راهباردی هاود دسات یاباد (دیویاد . 98 :2973 ،در
فمای مفهومی تحلیل راهبردی ،میتوان به سه معرف اصلی اشاره نمود که عبارتناد از ترسایم
اهداف ،شناهت امکانات و ارائه بهترین شیوهی اجرا ).(Downey, 2007: 3
در این راستا ،مقام معظم رهبری نیز توجه به سه مؤلفه بزرگ را براى همه تصمیمگیرىهاا
و اقدامهای دولت جمهوری اسالمی ضروری میداند .این سه مؤلفه عبارتند از:

«او آرمانها و اهداف نظام جمهورى اسالمى؛ که این اهداف و آرمانها مطلقااً نبایساتى از
نظر دور بشود؛ دوم راه هایى که ما را به این اهداف میرساند؛ راهبردهاى عمومى و کلّاى؛ ایان
راهبردها را بایستى شناهت؛ و سوم واقعیّات ،واقعیّات را هم باید دید؛ اگر رنانچه واقعیّتهاا را
نبینیم ،راه را درست نخواهیم رفت؛ امّا وجود واقعیّتها هم نبایستى ما را از راه هایماان منصارف
بکند .آنچه ما الزم داریم ،آرمانگرایى با نگاه به واقعیّتهاا اسات .واقعیّتهاا را هام بایاد درسات
فهمید ،آنچه از واقعیّتها موجب اقتدار است ،آنها را بایاد شاناهت؛ آنچاه از واقعیّاتهاا کاه
کمبود و نقص است ،آنها را هم باید شناهت؛ آنچه مانع حرکت است ،اینهاا را بایاد شاناهت؛
واقعیّتها را باید درست فهمید؛ معناى «سَوِیّاً عَلى صِراطٍ مُستَقیم» همین است که با رشم باز ،باا
بصیرت ،با بینش ،با مالحظه همه جوانب ،ببینیم که هدف ریست و راه رسیدن به ایان هادف
ریست و واقعیّاتى که در سر راه ما وجود دارد ،اینها ریست؟ با توجّه باه اینهاا تصامیم گیارى
کنیم و حرکت بکنیم» (هامنهای. 2931/6/24 ،
مد تحلیل راهبردی در نظر رهبری را میتوان در نمودار ذیل ترسیم کارد کاه در آن ،ساه
مقوله مهم است :اهداف راهبردی ،تبیین راهبردی واقعیتهای اجتماعی و تفکر راهبردی.
واقعیت

راهبرد

هدف

(وضع موجود)

(شیوه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب)

(وضع مطلوب)
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به عقیده مقام معظم رهبری ،در فرایند مذکور رند عنصار اساساى و اصالى بایاد ماورد
توجه قرار گیرد که عبارت ند از انتخا) جهت صحیح در هر اقدام ،استفاده از هماه ابزارهاا و
نیروها و تمرکز بر روی اولویتها .ایشان میفرماید:

«او  ،انتخا) جهت درسات اسات .جهاتگیارى را بایاد درسات انتخاا) کنایم؛ ایان
قطبنماست ،این شاهص اصلى است .اگر رنانچه جهتگیرى را غلط انتخاا) کاردیم ،در
انتخا) جهتگیرى اشتباه کردیم ،تالش مماعف ما نه فقط ما را به نتیجه نمیرسااند ،بلکاه
ما را از راه دور میکند .دوم ،به کارگیرى همه ابزارهائى که در اهتیار است .هماه ابزارهاا را،
همه نیرو را باید پاى کار آورد .این جهتگیرى ها باید به شکل سیاستهاى عملى در بیایاد.
باید در هال این سیاستهاى عملى ،آن اهداف کلى و آن جهتگیرىها تبیین شود و نقاش
پیدا کند و برجسته شود .سوم ،نگاه به اولویتها است؛ این هم یاک عنصار دیگارى اسات.
کارها زیاد است ،گاهى اوقات نیرو و توان یا سرمایه و منبع مالى به قدر همه نیازها نیسات؛
لذا باید اولویتها را در نظر گرفت» (هامنهای. 2931/4/91 ،
در این مقاله تالش می شود عناصر سه گانه تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری
که شامل اهداف راهبردی ،واقعیت های راهبردی و تفکر راهبردی است ،تبیین شود.

ب .اهداف راهبردی جمهوری اسالمی
هدف راهبردی کانون تمرکزی عرضه می کند که به تحلیل گران این امکان را می دهد تاا انارژی
هود را به سمت آن متوجه کرده و از تفرق و پریشانی پرهیاز کنناد .ایان کاانون در تحاوالت
پرتالطم و شتابان دنیای کنونی  ،از مهم ترین منابع دولات بارای توساعه و پیشارفت باه شامار
می رود .در حقیقت ،تحلیل راهبردی به صورت بنیادی با مقوله هدف و شکل دادن مستمر به آن
مرتبط است و توسط آن هدایت میشود.
هر نظام اجتماعی ،دارای اهدافی است که ممکن است با هم متعارض باشند ،اما بدون ایان
اهداف و ابزار الزم برای رسیدن به آنها ،قادر به حفظ هود نخواهد بود .تحقاق اهاداف ،دارای
ملزوماتی است که به برهی از آنها اشاره میشود:
 .2وجود تفاهم در افراد و گروهها بر سر اهمیت نسبی اهداف و روشهای نیل به آنها.
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 .1توزیع مناسب منابع و امکانات موجود.
 .9حل و فصل مشکالت عملکردی و اهتالفها در مسیر نیل به اهداف.
بنابراین ،ایجاد همبستگی و ترکیب افراد و گروه هاا در یاک مجموعاه فعاا بارای تحقاق
اهداف بسیار مهم است .پیروزی انقال) اسالمی موجب ایجاد تفاهم میان مردم و دولتماردان
در هصااو

ارزشهااایی ماننااد «اسااالم»« ،والیاات فقیااه»« ،جمهااوری اسااالمی»« ،مااردم»،

«عاادالتهااواهی»« ،آزادی»« ،اسااتقال »« ،پیشاارفت»« ،غاار)سااتیزی» « ،شااهادتطلباای»،
«آرمانهواهی» و دیگر ارزشهای مشابه شد .بارای تشاخیص اهاداف و ارزشهاای اصالی و
راهبردی ،الزم است به اندیشاه رهباران انقاال) و مطالباات ماردم کاه در شاعارهای انقاال)
انعکاس یافته بود ،مراجعه شود.
اماااام همینااای (ره در بیان ضوابط ،شاهصها و معیارهای حکومت مطلو) و مورد نظر
هود بر ارزش هایی مانند اسالم و التزام به قواعد شرعی ،برقاراری عادالت و وجود انصاف در
جامعه ،تحقق آزادی و استقال کشور اشاره میکند و میفرمایاد« :مکتاب اساالم یاک مکتاب
مادی نیست؛ یک مکتب مادی ا معنوی است .مادیات را در پنااه معنویات ،اساالم قباو دارد.
معنویات ،اهالق ،تهذیب نفس .اسالم برای تهذیب انسان آمده است؛ برای انساانساازی آماده
است» (امام همینی. 121 :2985 ،
مقام معظم رهبری نیز در تشریح اصو انقال) اسالمی ،به طور دقیق هر رهار ارزش مورد
توجه امام همینی را مطرح کرده و میفرماید« :این انقال) بر پایه اصو مستحکمى بنا شد؛ هم
اجراى عدالت را مورد نظر قرار داد ،هم آزادى و اساتقال را  -کاه باراى ملتهاا از مهامتارین
ارزشهاساات  -مااورد توجّااه قاارار داد ،هاام معنویاات و اهااالق را .ایاان انقااال) ،ترکیبااى از
عدالتخواهى و آزادیخواهى و استقال و معنویت و اهالق است» (هامنهای. 2982 ،
نظریه پردازان سیاسی نیز مطالبات دائمی مردم ایران را که حاصل جماع مباارزات تااریخی
ملت ایران است و در شعارهای انقال) اسالمی ایران انعکاس یافته و به صورت یکجا و تاومم
مطرح و پیگیری شده است ،شامل رهار هدف استقال  ،آزادی ،عادالت و معنویات مایدانناد
(هرمشاد . 5 :2981 ،نظام جمهوری اسالمی بر اساس محتوای این اهداف تنظایم شاده اسات.
این آرمان های اجتماعی در همۀ وجاوه و ابعااد آن و نیروهاای اجتمااعی حرکاتدهناده ایان
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اهداف ،مبنای پیشرفت در جمهوری اسالمی میباشد .با توجه به اینکه ایان اهاداف در قاانون
اساسی به عنوان میثاق ملی تبلور یافته و به عنوان آرماان اساسای اجتمااعی ملات ایاران تلقای
می شود ،دولت به اعتبار وظایف و کارکردهای ضاروری ذاتای و مااهیتی هاود نمای تواناد در
سیاستگذاریها و برنامهریزیها ،هیچ یک از آنها را نادیده بگیرد یا به بهاناه برقاراری نظام و
امنیت یا توسعه و پیشرفت ،هر یک از آنها را محدود کند .در ادامه ،تالش میشود نقش و ابعاد
هر یک از اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران تشریح شود.
آزادی در وجه مثبت آن به این معناست که انسان بتواند درباار سرنوشات هاود و جامعاه
تصمیم بگیرد .آزادی بر مبنای فطرت بشر است و دین اسالم ،مبشر آزادی و رهایی از بندگی و
عبودیت شیطان و طاغوت و هر موجود غیر هداست .بر همین اساس ،در ایام مبارزات انقال)
اسالمی هم ،آزادی از قیود استبدادی و اقتدارگرایانه و به دست گارفتن حاق تعاین سرنوشات
مطرح شد و بیشترین شعارهای سیاسی انقال) در این حوزه بود .نظام جمهاوری اساالمی باه
عنوان محصو این فرایند تاریخی و نماد هویت جدید ملت ایران ،امکان ایجاد جامعه ای بدون
آزادی را ندارد و محدودکردن آزادی ،به عقبماندگی و ناامنی منجر هواهد شاد .البتاه ،آزادی
دو حد افراط و تفریط دارد که نظام اسالمی را از سایر نظام ها متمایز می کند .حد افراط آزادی،
هرج و مرج است که به اباحی گری اهالقی و بی ثباتی سیاسی منجر میشود و حاد تفاریط آن،
اقتدارگرائی است که به اضمحال فرد و استبداد و دیکتاتوری هتم می گردد و نظاام جمهاوری
اسالمی همواره بین این دو حد قرار دارد .از این رو ،تحلیلگران راهبردی مایبایسات هماواره
آزادی را به عنوان ارزش مسلط در جمهوری اسالمی مد نظر داشته باشند.
استقال به معنای آزادی عمل ملت و دولت در عرصۀ بین المللی و اعماا حاکمیات هاود
بدون تأثیرپذیری منفعالنه از عوامل و فشارهای هارجی است .این امر مستلزم تاأمین نیازهاای
اساسی در حوزه های مختلف اقتصادی ،علمی و فرهنگی بدون اتکا به دیگران است .شعار «ناه
شرقی ،نه غربی» که جهتدهند سیاست هارجی جمهاوری اساالمی اسات ،باه معناای عادم
وابستگی به قدرت های بازرگ و حفاظ اساتقال در تصامیم گیاری و اتخااذ موضاع در برابار
رویداهای جهانی است .وجه داهلی آن ،اساتقال علمای ،فرهنگای و اقتصاادی و رسایدن باه
هودکفایی و عدم نیاز حیاتی به بیگانگان است .البته ،استقال هم دو حد افاراط و تفاریط دارد
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که نظام جمهوری اسالمی را از سایر نظام ها متمایز میکند .حد افراط استقال  ،ساتیزهجاوئی و
هشونت است و به تروریسم دولتی می انجامد و حد تفریط آن ،مصلحت جوئی کامل است کاه
به تسلیم طلبی و وابستگی منتهی می گردد و نظام اسالمی همواره بین دو حاد افاراط و تفاریط
است .تحلیلگر راهبردی باید همواره توجه داشته باشد که حرکت باه سامت حادود افاراط و
تفریط استقال  ،موجب ایجاد نارضایتی عمیق در جامعه ایران هواهد شد.
عدالت در معنای عام آن ،دادن حقِ هر ذی حقی است .نظام عادالنه ،نظامی است که حقوق
انسان را برآورده کرده و مانع امتیازهواهی و انحصارطلبی باشد .هنگامی که تخصیص و توزیع
ارزش ها ،امکانات و فرصت ها در جامعه مطرح مای شاود ،عادالت هاود را باه وضاوح نشاان
می دهد .در نظام جمهوری اسالمی ،ضابطه ،میزان و معیار حرکت جامعاه و فارد بایاد عادالت
باشد و روح عدالت هواهی در عرصه های فردی ،سیاسی ،اجتمااعی و اقتصاادی دمیاده شاود.
عدالت هم دو حد افراط و تفریط دارد که هط تمایز جمهوری اسالمی از نظام های مارکسیستی
و سرمایهداری است .حد افراط عدالت ،گرایش به مساوات و برابری کامل اسات کاه باه محاو
هرگونااه فردی ات منجاار م ایشااود و حااد تفااریط آن ،نااابرابری شاادید و تعاادیل اقتصااادی و
هصوصیسازی کامل است که به سرمایهساالری و عرفیشدن روابط انسانها هتم مایگاردد و
نظام جمهوری اسالمی باید همواره بین این دو حد افراط و تفریط حرکت کناد تاا پیشارفت و
امنیت داشته باشد .تحلیلگر راهبردی نیز باید این دقیقه را مورد توجه قرار دهد.
معنویت آن جنبه از حیات فردی و جمعی است که بیانگر رابطهای آگاهانه اسات کاه فارد،
در ارتباط با امور متعالی دارد .معنویت به هر آنچه شامل یا مربوط به معنی و روح باشاد گفتاه
میشود و در مقابلِ ظاهری و مادی است .معنویت راهی درونی است کاه شاخص را قاادر باه
کشف ماهیت هستی یا عمیق ترین ارزش ها و معانی زندگی میسازد .نیاز باه معنویات یکای از
اساسیترین هواستههای بشر در طو تاریخ باوده و از جملاه نیازهاایی اسات کاه هایچ ریاز
دیگری مانند عقلگرایی ،تجربه و لذتهای مادی نمیتواند جایگزین آن شود .ماردم ایاران باه
لحاظ نفوذ اندیشه دینی ،همواره در جستجوی معنای زندگی و هستی باودهاناد .معنویات نیاز
دارای دو حد افراط و تفریط است .حد افراطی آن تقدیرگرایی و عدم توجه به عقل و معاارف
بشری است ،به گونهای که در عرفانهای کاذ) مشاهده میشود .حد تفریط آن هم عقلگرایای
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افراطی و طرد معارف وحیانی و شهودی از زندگی انسان است که به شاکل نظاامهاای الئیاک
هودنمایی میکند .معنویت منبعث از دین اسالم حد وسط عقلگرایی و دنیاطلبی با نفی عقل و
ترک دنیاست .برقراری نظم و امنیت در ایران نیز مستلزم حرکت در مسیر معنویات باه عناوان
یکی از ابعاد صحیح تجربه دینی است که باید مد نظر تحلیلگر راهبردی باشد.
با توجه به موارد فوق ،توسعه و پیشرفت و برقراری نظام و امنیات در جمهاوری اساالمی
ایران ،مستلزم رعایت تعاد بین آرمانهای اجتماعی مذکور است کاه اراده و تاالش یکپارراۀ
ملت ایران به مدت رند قرن در پی تحقق آنها بوده است .تعاد باین ایان آرماانهاا در واقاع،
تعاد بین نیروهای اجتماعی هم هسات کاه در تحقاق توساعه و پیشارفت اهمیات ممااعف
مییابند .بنابراین ،اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران که در بیاناات مقاام معظام رهباری
منعکس شده ،شامل استقال  ،آزادی ،عدالت و معنویت است که حو اسالم گارد آمادهاناد و
اسالم موجب حفظ تعاد این اهداف راهبردی و عدم انحراف آنها به حادود افاراط و تفاریط
میشود .در جمهوری اسالمی ایران ،فقدان هر یک از اهداف راهبردی در برناماه دولات ،مایاۀ
نقص دولت و ظهور دولت ناقص و معیو) هواهد بود که نمایتواناد باه توساعه و پیشارفت
مورد انتظار نایل شده و نظام و امنیات را باه نحاو مطلاو) برقارار ساازد .اهاداف راهباردی
جمهوری اسالمی ایران به صورت جدو ذیل قابل تعریف است.
اهداف راهبردی

اسالم

حد افراط

حد تفریط

آزادی

هرج و مرج

اقتدارگرایی

استقال

ستیزهجویی

تسلیم

عدالت

برابری کامل

نابرابری شدید

معنویت

تقدیرگرایی

عقلگرایی افراطی

در تجربۀ تاریخی جمهوری اسالمی ،برهی از این اهداف رهاار گاناه باا غلباه یاک یاا دو
هدف اصلی نمود یافته و ماهیت جمهوری اسالمی را حفظ کرده ،ولی به لحاظ کمرنا شادن
برهی از اهداف دیگر ،موجب آسیبپاذیری و کاساتی نظاام جمهاوری اساالمی شاده اسات.
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دولتهایی که بتوانند سه یا رهار هدف راهباردی انقاال) اساالمی را ظااهر کنناد ،هام عیاار
اسالمی -انقالبی باالتری دارند و هم در فرآیند پیشرفت با رالشهای کمتری مواجه میشاوند؛
زیرا تقاضاهای بخش گستردهتری از جامعه را پوشش مایدهناد (شاغیعیفار. 73-75 :2932 ،
نظم و پیشرفت ،محصو به رسمیت شناهتن منافع و نیازهای اقشار مختلف از سوی یکادیگر
و لحاظ آنها در سیاستگذاری دولت است .تحلیالگار راهباردی در جمهاوری اساالمی بایاد
تزاحم پنهان نیرویهای اجتماعی را به همکاری سازمانی تبدیل کند .تحلیلگار راهباردی بایاد
توجه کند که اجبار انتخا) بین آزادی ،استقال  ،عدالت و یا معنویت در ایاران منتفای اسات و
جریان آزادیهواهی با عدالتطلبی بایاد همراهای و هامزادی داشاته باشاد و در هار تحلیال
راهبردی ،حمور همزمان رهار هدف استقال  ،آزادی ،عدالت و معنویت حو تعالیم اساالمی
الزامی است و عدم توفیقِ برنامههای عدالت اجتماعی ،توسعه اقتصادی یا اصالحات سیاسی در
تجربه تاریخی دولتهای ایران ،ریشه در نگاه قطبای آنهاا نسابت باه جامعاه و عادم پیگیاری
هموزن و همزمان رهار هادف اصالی دارد .بارای توساعه و پیشارفت در کشاور ،الزم اسات
جهان بینی ،ایدئولوژی و گفتمان حاکم بر نیروهای اجتماعی و کارشناسان دولتی تحو یافتاه و
اهداف راهبردی انقال) اسالمی به صورت هموزن و با اولویت زیاد پیگیری شود.

ج .تبیین راهبردی واقعیتهای اجتماعی
حرکت از وضع موجود و حصو به وضع مطلو) در هار جامعاهای مساتلزم داشاتن برناماه،
مشخصکردن اهداف ،تعیین مسیرهای مطلو) و کارآمد و در اهتیار داشتن ابزارهاای ماادی و
معنوی مورد نیاز است .در صورت فقدان هر یک از این عوامل ،هیچ گوناه حرکات و تحاولی
صورت نخواهد گرفت .یکی از ملزومات نیل به وضاع مطلاو) یاا اهاداف راهباردی ،تبیاین
راهبردی واقعیتهای اجتماعی و وضع موجود کشور است که بر اساس آن تحلیلگر راهباردی
قادر است ابزارهای مادی و معنوی حرکت به سامت اهاداف راهباردی و مواناع و مشاکالت
موجود را شناسایی کند .هفت واقعیت راهبردی که در نگاه کالن به اوضار کشور ماورد توجاه
مقام معظم رهبری بوده است ،عبارتند از:
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 .2موقعیت ممتاز جغرافیایی« :کشور ما کشورى است با جغرافیاى مهم .موقعیت جغرافیائى ماا
یکى از موقعیتهاى جغرافیائى هو) کشورهاى دنیاست .اگر کشاورهاى دنیاا را از لحااظ
موقعیت جغرافیائى به رند درجه تقسیم کنیم ،یقیناً ایاران در درجاات بااال یاا در بااالترین
درجه قرار هواهد گرفت».
 .1تاریخ پرافتخار و تمدن کهن و ریشهدار« :ریشاه هااى تمادنى کهان ماا ،تااریخ ماا ،تااریخ
باافتخااارى اساات؛ بااه هصااو

از دورهى اسااالم بااه ایاان طاارف .قباال از اسااالم هاام

برجستگى هائى در تاریخ کشور ما وجود دارد ،اما بعد از اسالم این برجستگى ها باه مراتاب
بیشتر شده؛ از لحاظ علم ،از لحاظ صنعت ،از لحاظ مساائل فرهنگاى ،از لحااظ افتخاارات
گوناگون سیاسى ،از لحاظ توسعه کشور؛ ره توسعه کیفى ،ره توسعه کمّى .ایان تااریخ ماا
است .میراث علمى ما در بخشهاى مختلف دانش بشرى و دانشهاى الهى ،میراث کم نظیرى
است».
 .9ثروتهای طبیعی و انسانی« :واقعیت سوم ،ثروتهاى طبیعى و انسانىِ رشمگیار اسات .در
زمینه فلزات ،در زمینه انرژى ،در زمینه ذهائر گوناگونى که یک کشور براى اداره هودش به
آنها احتیاج دارد ،کشور غنى اى هستیم ،کشور فوق العادهاى هستیم .از لحاظ منابع انسانى هم
همین جور».
 .4سابقه استبداد داهلی و تهاجم هارجی« :ما در طو دو سه قارن اهیار ضاربه هااى ساختى
هاوردیم؛ هام از ناحیاه اساتبداد داهلاى و دیکتاااتورىهااى داهال کشاور ،هام از ناحیااه
تهاجمهاى بیرونى .این واقعیتى است که ما ضربه هوردیم .ماا در بارآورد مساائل کشاور و
شناهت وضعیت کنونى کشور نمیتوانیم این دوره را ندیده بگیریم .ضربه هاى سختى به ماا
زدند؛ هم نفوذ سیاسى پیدا کردند ،هم نفوذ فرهنگى پیادا کردناد ،هام مناابع ماا را غاارت
کردند».
 .5بیدارى ملى« :در سه مقطع ،ما بیدارى عمومى و ملى داشاتیم :او  ،مقطاع مشاروطیت؛ دوم،
مقطع نهمت ملى و سوم ،مقطع انقال) اسالمى .قیاام ملای در مشاروطیت و نهمات ملای
شکست هورد ،اما پیروزی انقال) اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی پاسخ قاطعی بود باه
ضرباتی که ایران از ناحیه تهاجم بیگانه دریافت کرده

بود».
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 .6تجربه پیشرفت در عرصه هاى گوناگون« :کشور ایران از مقطع پیاروزى انقاال) تاا اماروز باه
قدرى تغییر کرده است که این مقدار تغییار را ماا در ظارف ایان مادت در کشاورهاى دیگار
نمىبینیم؛ یعنى بنده سراغ ندارم .هم در زمینه سیاساى پیشارفت کاردهایام .در زمیناه سیاسات
داهلى و هارجی ،پیشرفت در سازندگى .این مقدار کارى که در زمینه سازندگى در ایان ساى
سا انجام گرفته است ،واقعاً شگفتآور است .در زمینه فرهنگى هم همین جور».
 .7مواجهه با جبهه دشمن« :واقعیت هفتم این است که کشور با جبهه دشامن معاناد مواجاه اسات.
مثل هیلى از ریزهاى دیگر و عرصه هاى دیگر که ما در دنیا تکیم ،در ایان قسامت هام در دنیاا
تکیم! نداریم کشورى را که یک جبهه معارضِ معاندى با این عرض و طاو در مقاابلش وجاود
داشته باشد؛ در مقابل ما هست .جبهه ارتجار هست ،جبهه استکبار هست ،برهاى از ساردمداران
کشورهاى غربى هستند ،برهى از ضعفاى مسئوالن دولتهاى منطقهاى هم هستند؛ بااالهره یاک
جبههاى است در مقابل ما» (هامنهای. 2931/4/91 ،
با توجه به واقعیتهای راهبردی هفتگانه مذکور ،جمهوری اساالمی ایاران هام بصایرت و
اراده الزم و هم ابزارها و امکانات مادی و معنوی مورد نیاز را برای پیگیری اهاداف راهباردی
در اهتیار دارد .البته ،موانع و مشکالتی نیز وجود دارد که اغلب ناشی از عملکرد جبهه دشامن
است .واقعیتهای راهبردی جمهوری اسالمی ایران که شناهت آنها برای ارائه تحلیل راهبردی
مورد نیاز است ،از منظر مقام معظم رهبری به صورت جدو ذیل قابل ترسیم است:
واقعیت راهبردی
موانع راهبردی

ابزار راهبردی
مادی

معنوی

 -موقعیت جغرافیایی ممتاز

 -تاریخ پرافتخاار و تمادن

 ثااروتهااای طبیعاای و ساارمایهانسانی
 -تجربه پیشرفت

کهن
 -بیدارى ملى

 ساااابقه اساااتبدادداهلی
 -جبهه دشمن

مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

د .تفکر راهبردی
به نظر می رسد محور بنیادین و محرک اصلی پیشرفت و حرکات از وضاع موجاود باه وضاع
مطلو) ،نوعی توان نرمافزاری یا به عبارتی ،شیوهای هاا

از تفکار جهات تصامیمساازی و

تصمیمگیری اسات و اگار ایان تاوان نارمافازاری در جامعاه نباشاد و یاا تناسابی باین تاوان
سختافزاری و نرمافزاری آن جامعه وجود نداشته باشد ،حصو موفقیت امری غیرممکن و یاا
حداقل بسیار مشکل و پرهزینه هواهد باود .مقاام معظام رهباری نیاز در بیاان اهمیات تفکار
میفرمایند:
«باید در طراحی الگوی اسالمی– ایرانی پیشرفت ،بر رهار عرصه فکر ،علم ،معنویات و زنادگی
تکیه شود که در این میان موضور «فکر» بنیانیتر از بقیه عرصههاست» (هامنهای. 2932 ،
تفکر فعالیت عقلای اسات در رابطاه باا معلومااتی کاه انساان بارای رسایدن باه مطلاو)
(علمپیداکردن به مجهو

آن را در ذهن هود مینشاند .بنابراین ،تفکر فراینادی رندمرحلاهای

است که از یک یا رند مسئله یا مجهو آغاز شده و به حل مسئله و ارائه پاسخ میانجاماد .باا
توجه به نحوه شناهتن مجهو و گردآوری معلومات ،تفکار را مایتاوان باه اقساام و اشاکا
مختلفی تقسیم کرد .هر تصمیمی نیازمند روش تفکر مناسب هود است و اگر سنخیتی بین نور
تصمیم و روش تفکر وجود نداشته باشد ،ساهتار آن تصمیم و برنامه ،کاستیهایی را به هماراه
هواهد داشت که ممکن است در تحقق اهداف مورد نظر نیز تأثیرات منفی بر جای بگذارد .باه
صورت هالصه انوار تفکر عبارتند از:
 .2تفکر تمثیلی :تفکری که بر مبنای مشاابهت مجهاو باا معلوماات پیشاین صاورت مایگیارد و
تحلیلگر یک مورد جزئی را مبنا قرار داده و بر پایه آن مورد جزئی دیگر را پاسخ میدهد.
 .1تفکر استقرایی :تفکری است که بر مبنای حرکت از معلومات جزئی به سوی معلومات کلی
و برای دستیابی به نتایج کلی قابل تعمیم صورت میگیرد .یعنی تحلیلگر باا شاناهت رناد
نمونه ،حکم مربوط را به تمام جامعه نمونه تعمیم میدهد.
 .9تفکر قیاسی :تفکری مبتنی بر قمایای کلی برای دستیابی به قمیه یا نتیجهای جزئای اسات.
به سخن دیگر ،تحلیلگر به محض مواجهه با مسئله ،به قمایای کلی که از پایش پذیرفتاه و
صادق میپندارد ،مراجعه کرده و پاسخهایی را فراهم میآورد.
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در تفکر راهبردی ،از هر سه روش مذکور با در نظر گرفتن شرایط و اصو هاصی استفاده
میشود .تفکر راهبردی مستلزم بنیان علمی ،ساهتاری و اطالعاتی مناسب اسات و مجموعاهای
از فعالیتهای ذهنی را میطلبد که عبارتند از:
 .2ایجاد الگوی ذهنی نو برای هر موقعیت جدید به جای بهکاارگیری دساتورالعملهاای کلای
یکسان در موقیعتهای متعدد.
 .1پرداهتن به تفکر در موقعیت آینده ،نه در حا .
 .9اولویت تفکر قیاسی بر استقرایی و تمثیلی در مواضع متعارض.
 .4تفکر بر اساس نظام کلی و به هم مرتبط به جای اجزای جداگانه.
 .5تأکید و تمرکز بر مد های ذهنی حاکم بر فرایندها به جای تأکید بر نتایج حاصل.
 .6توجه به آثار نیروهای محرک و اهال کننده.
 .7تردید در وجود تعریف یا نظریه مطلق و کامل در رابطه با سازمان یا کشور.
 .8توجه به تعامل وجوه مختلف سازمان و کشور با یکادیگر و رواباط پویاای آنهاا (استیسای،
. 296 :2984
بدین تریب ،باید گفت تفکر راهبردی در راستای پاسخگفتن به این پرسش که «رگونه باید
به هدف مورد نظر رسید» ،طراحی شده و پیش روی تحلیل گر قرار میگیارد .در کناار پرساش
مذکور ،این تفکر پرسشهای دیگری را نیز فراروی هود دارد؛ یعنی با پرسش آغاازین شارور
شده و با سیر تفکر از رمس تا ذیل سازمان و کشور ،تمامی ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده و
با نگاهی جامع و نظاممند ،پرسشهای اساسی را مطرح کرده و یافتن پاسخ برای آنهاا را اداماه
می دهد .این هط سیر به سبب پویاایی محایط تاا تحقاق اهاداف راهباردی اساتمرار ماییاباد
(غفاریان و کیانی . 48 :2986 ،بنابراین ،تفکر راهبردی در سازمانهای دولتی ،ناوعی بصیرت و
فهم است کااااه کمک میکند در شرایط پیچیده اجتماعی ،واقعیتهای اجتماعی و قواعد آن به
درستی شناهته شود ،ویژگیهای جدید جامعه زودتر از دیگران کشف شود ،جهشهای
اجتماعی درک شود و برای پاسخگویی به این شرایط ،راهکااااااااارهای بدیع هلق شود .تفکر
راهبردی ،معماری هنرمندانه راهبرد بر مبنای هالقیت و فهم اجتمار است .آنچه راهبرد را
اثربخش میکند ،روش و متدولوژی به کار گرفته شده نیست ،بلکه این بصیرت نسبت به
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عوامل اجتماعی است که میتواند راهبرد قوی بیافریند .اصااو و فاارامین تفکاار راهبااردی در
اندیشه مقام معظم رهبری که بایستی سرمشق تحلیلگران راهبردی برای تغییار رفتاار فکاری و
نگرش آنها باشد و الگوی معتبر تفکر راهبردی را در اهتیار آنها قرار دهد ،عبارتند از:

 .1تمرکز بر هدف
«نظام اسالمی هم ثبات دارد و هم تغییر .ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذ) و انحراف در مسایر
تحقق آرمانها و انعطاف و تغییر در سازوکارها ،هطوط و شکل حرکات .نوساازی نظاام ،باه هایچ
وجه به معنای تجدید نظر در آرمانها نیست ،بلکه به معنای تغییر در سیاستها و نظاامهاا و تادابیر
است که این مسئله میتواند مانع از تحجر نیز بشود و با تکیه بر آرمانهای همیشه جوان و ناو ،نظاام
اسالمی را ،همیشه جوان ،شادا) ،بالنده و پیشرونده نگه دارد .حرکتهایی که بیاعتنا به آرمانهاا و
بدون توجه به افق های دوردست صورت میگیرد ،غالباً به گمراهی و اشتباه میانجامد .بناابراین بایاد
از این زاویه نیز مسیر طیشده و وضع فعلی را بازنگری کنیم» (هامنهای. 2931 ،
با توجه به فرمایشات مذکور ،در تفکر راهبردی بیش از سازوکارهای اجرایی ،باید باه هادف
نهایی توجه شود .ارزشمندی سازوکارهای اجرایی به میزان تأثیرگذاری آنها در تحقق هدف نهایی
بستگی دارد و بدون تشخیص میزان تأثیرگذاری ،صرف منابع برای سازوکارها و هطاوط حرکات
غیر مؤثر ،توان الزم برای پرداهتن به اهداف اصلی را از بین میبرد .مسائل نیز در راساتای تحقاق
اهداف اصلی موضوعیت پیدا میکنند .بنابراین ،آنچه اصالت دارد تحقق هادف اسات و ناه حال
مسئله .پرداهتن به سازوکارهای اجرایی بادون توجاه باه اهاداف نهاایی ،یکای از متاداو تارین
اشتباهات کارشناسان سازمانهای دولتی است .آنچه میتواند مانع این کجروی شود ،توجه مستمر
به اهداف نهایی است که از سه جهت میتواند یاریدهنده تحلیلگر راهبردی باشد:
 توجه به اهداف نهایی ،فرصت بازنگری در راه تحقق آن را میسر مایساازد .از منظار هادفبهتر میتوان نقشه راه را دید.
 -بسیار اتفاق میافتد که برای حل مسأله ها

 ،واقعاً هدف اساسی و باارزشی وجود نادارد و

در اصل نیازی به حل مسئله نیست.
 -توجه به هدف موجب انتخا) صحیح مسأله میشود که مهمتر از حل صحیح مسأله است.
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 .2توجه به راه میانبر
«مى گویند تحریم اقتصادى پدر تکنولوژىِ ما را درمى آورد .بله ،ممکن است جاده آسافالته را از
جلوى انسان بگیرند ،اما همیشه جاده آسفالته هو) نیست؛ گاهى هم جادههایى کاه انساان باه
دست هودش کشیده و مسیرش را روى آن طى مىکند ،باراى محکامکاردن عماالت انساان
هیلى مفیدتر است؛ گاهى هم راه را میانبر مىکند .جاده آسفالتهیى که دیگران کشیدهاناد ،ماا را
به جاهایى مىبرد که کِشندههاى آن جاده مىهواستند .اگار بخاواهیم هودماان جااده بکشایم،
گاهى جاده میانبُر مىکشیم و راه میانبُر مىزنیم» (هامنهای2989 ،
با توجه به فرمایشات ماذکور ،در حرکات باه ساوی هادف ،بایش از سارعت و اساتفاده از
روشهای مرسوم دیگران ،باید به فکر راه میانبر بود .برای دستیابی به راه میاانبار بایاد متفااوت
اندیشید و اولین شرط آن هال

شدن از قواعد فکاری موجاود اسات کاه دیگاران سااهتهاناد.

تحلیلگران سازمانهای دولتی به طور معمو این قواعد متعاارف را پذیرفتاهاناد و بارای بهتار و
سریعتر عملکردن در فمای قواعد پذیرفتهشده تالش میکنند ،حا آنکاه موفقیات و برتاری در
نفی این قواعد و برپاداشتن قواعد عالیتری به جای آنها نهفته اسات .ضامن اینکاه ،نبایاد بارای
قواعد تحو آفرین به انتظار نشست ،بلکه باید آنها را هلق کرد ،قواعدی که توسط هود تحلیلگر
راهبردی هلق میشود ،قدرت پاسخگویی مناسبتر به مسائل واقعی را دارند.

 .1فرصتجویی هوشمندانه
«وضعیتى که امروز در دنیا هست ،وضعیت تحو است .اوضار جهان در حا تبدیل باه شاکل
جدید و هندسه جدید است .توانایی ملت ایران در تبدیل تهدید به فرصت است .توصیهای کاه
ما همیشه به مسئولین و مدیران کشور میکنیم ،با حزم و تدبیر عمل کنند ،آن وقت میتوانیم از
هر تهدیدی یک فرصتی بسازیم؛ بهرهگیری بیش از پیش از فرصت و استفاده مناسب و بهینه از
فرصتها بزرگترین شُکر است» (هامنهای. 2931/2/2 ،
با توجه به بیانات مذکور ،متفکر راهبردی باید نسبت به تغییرات جهان هوشایار باوده و از
کورکترین فرصتها استفاده کند .برای کشف فرصتها باید تدبیر و اندیشه را با هیا پیوناد
زد و بین تفکر و هالقیت ارتبااط اثربخشای برقارار کارد .بایاد هالقاناه فکار و یاا متفکراناه
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هیا پردازی کرد .در دنیای جدید که مملو از تناقضنماست ،تحلیلگار راهباردی بایاد فکاری
باارای جمااع اضااداد و فرصااتهااای ناشاای از آن داشااته باشااد؛ جمااع تااداوم و تغییاار ،جمااع
اصو مداری و سنتشکنی ،جمع آزادی و امنیت ،جمع عدالت و پیشرفت.

 .1توجه به نقشه راه دشمن
«با توجه به نقشه راه دشمن ،مسلمانان باید با بصیرت و شناهت دشمن و نقشههاای آن ،نقشاه
راه هود را که همان اتحاد و اتفاق و همکاری و همدلی است به درستی بشناسند .امت اسالمی
اعم از ملتها ،سیاستمداران و روشنفکران باید این نقشه راه دشمن را بشناساند تاا بتوانناد در
مقابل آن تدبیر کنند و درار عملکرد اشتباه نشاوند» (هامناهای« . 2931/9/27 ،اگار صاحنه را
نشناسیم ،اگر دوست را نشناسیم ،دشمن را نشناسیم ،اگر امروز نظام سلطه را نشناسیم ،استکبار
را نشناسیم ،رطور میتوانیم با حکمات و درایات حرکات کنایم؟ رطاور مایتاوانیم درسات
برنامهریزى کنیم؟ لذا باید بشناسیم» (هامنهای. 2931/8/13 ،
با توجه به اینکه یکی از موانع اصلی برای تحقق اهداف راهبردی ،نقشاههاا و برناماههاای
دشمن است ،شناهت نقشه راه دشمن و اهداف راهباردی او ،باه تحلیالگار راهباردی امکاان
شناهت موانعی را میدهد که دشمن در آینده ایجاد هواهد کرد .بنابراین ،تحلیلگر میتواند باا
برنامه ریزی و تدبیر با موانع و مشکالت مواجه شود .شناهت دقیق نقشه راه دشمن ،امکان هار
نور ابتکار عمل و پیش دساتی را از دشامن سالب کارده و در مقابال ،امکاان برطارفسااهتن
آسیبپذیریها و مقاومسازی را در اهتیار تصمیمگیران کشور قرار میدهد.

 .1ارزیابی ملی با نگاه به آینده
«محاسبه ملی هم یک کار با اهمیت و پرارزش است؛ هودمان را محاسبه کنایم ،باه هودماان نگااه
کنیم؛ آنچه را که بر ما گذشته است ،بار دیگر مورد نظر قرار دهیم؛ از آن درس و عبارت بگیاریم،
برای آینده بهره ببریم .البته ما که باه عملکارد هودماان و برناماه گذشاته و آیناده هودماان نگااه
میکنیم ،نگاهمان باید واقعبینانه باشد؛ ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد» (هامنهای. 2931/2/2 ،
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با توجه به بیانات مذکور ،گذشته ،حا و آینده ،جدای از هم نیستند .آینده بر مبنای گذشته
شکل می گیرد و نقطه آغاز آن شرایط حا است .ارزیابی ملی که بر اساس میازان دساتیابی باه
اهداف راهبردی کشور انجام می شاود ،امکاان بازاندیشای در ساازوکارهای اجرایای را فاراهم
میکند .در ارزیابی ملی باید توجه کرد باه راه میزانای کشاور باه اساتقال  ،آزادی ،عادالت و
معنویت دست یافته و سرعت و جهت حرکت از ره کیفیتای برهاوردار باوده اسات .ارزیاابی
اقدامات ،پروژهها و دستورالعملهای اجرایی اگرراه مفیاد اسات ،ولای نمایتواناد مطلوبیات
ویژهای برای تحلیلگر راهبردی به وجود آورد ،اما ارزیابی ملی میتواناد پیشارفت باه سامت
هدف را تممین نموده و هودش معیاری برای ارزیابی برنامههاای اجرایای و اهاداف هارد و
میانی باشد.
با توجه به مطالب یادشده ،عناصر تفکر راهبردی از منظر مقام معظام رهباری باه شاکل
نمودار ذیل قابل ترسیم است .بدیهی است هر الگویی ،نمایی ساده شده از واقعیت است و در
عمل ،عناصر دهیل در الگو و پیچیدگی تعامالت میاان عناصار  ،باه مراتاب بیشاتر از نماای
ارائهشده است.
تمرکز بر هدف

فرصتجویی

نقشه راه دشمن

راه میانبر

ارزیابی ملی
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نتیجهگیری
با توجه به مطالب بیانشده ،مد تحلیل راهبردی از منظر مقام معظم رهبری شاامل ساه مقولاه
اهداف راهبردی ،تبیین راهبردی واقعیت های اجتماعی و تفکر راهبردی است که فرآیند تحلیل
راهبردی را تشکیل میدهند .عناصر اصلی هر یک از مقولاههاای فاوق در جمهاوری اساالمی
ایران به صورت شکل ذیل قابل ترسیم است:
واقعیت

تفکر راهبردی (شیوه حرکت از

هدف

(وضع موجود)
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ثروتهای طبیعی

(ابزار مادی

سرمایه انسانی

(ابزار مادی

تجربه پیشرفت

(ابزار مادی

تاریخ پرافتخار

(ابزار معنوی

بیدارى ملى

(ابزار معنوی

استبداد داهلی
جبهه دشمن

(مانع

تمرکز بر هدف
توجه به راه میانبر
فرصتجویی هوشمندانه
توجه به نقشه راه دشمن
ارزیابی ملی با نگاه به آینده

استقال
آزادی
عدالت
معنویت

(مانع

در پایان باید توجه کرد که مد تحلیل راهبردی ارائاهشاده بار اسااس برداشات شخصای
محقق از گزیده بیانات مقام معظم رهبری ترسیم شده و مایتواناد باه عناوان مقدماهای بارای
طرح های پژوهشی عمیق و کالن که مبتنی بر تحلیل محتوای بیانات و یا تحلیال گفتماان مقاام
معظم رهبری هستند ،مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرد.
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