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 چکیده

تالش شده الگویی از تحلیل راهبردی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری  مقالهدر این 
در نظر مقاام   دهدمیارائه شود. نتایج این پژوهش نشان تی ایران های دولبرای سازمان
 تبیین ،راهبردی اهداف مقوله سه باگر تحلیل ،راهبردی در فرآیند تحلیل ،معظم رهبری

الزم است  ،. بدین ترتیباست راهبردی مواجه تفکر و اجتماعی هایواقعیت راهبردی
ع مطلاو(  را شاناهته و   گر راهبردی، ابتدا اهداف راهبردی نظام سیاسی )وضا تحلیل

شایوه   ،در نهایات  های اجتماعی راهبردی )وضع موجود  را تبیین نمایدسپس واقعیت
حرکت از وضع موجود به وضع مطلو( )راهبرد  را با کمک تفکار راهباردی ترسایم    

راهبردی جمهوری اساالمی ایاران شاامل رهاار      اهداف ،کند. در اندیشه رهبر انقال(
اجتماااعی  هااایآزادی، عاادالت و معنویاات اسات. واقعیاات  ارزش بنیاادین اسااتقال ، 

 معنوی راهباردی و مواناع   ابزار ،مادی راهبردی راهبردی ایران نیز از سه قسمت ابزار
 تشکیل شده است.  دشمن ىجبهه وجود داهلی و استبداد مانند سابقه)راهبردی 
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 مقدمه
را کاه   آنچاه  ، اگر تحلیل راهبردی نتواناد 1رند یکی از دانشمندان اندیشگاه ،2به نظر جیم دیویر

 تحلیال  ،فقط سرگرمی است. به نظار ایشاان   ،دهد قرار ثیرأت دهند تحتمی مدیران انجام امروز

 های ذیل را دارد:کارویژهاست و  گذارانسیاست برای قدرتمند بالقوه ابزار راهبردی

 .به صورت راهبردی عمل کنندتا مداران کمک به سیاست .2

 .در نظر گرفتن موضوعات بسیار گسترده و محاسبه زمان طوالنی جریان اطالعات .1

مدیریت بهتر محیط  ،گذاران و در نتیجههای ممکن به سیاستای از آیندهارائه طیف گسترده .9

 .سرشار از عدم قطعیت

 .موضوعات فوری رحد ب از طوط روند و عدم تمرکز بیشتوجه به ه .4

های فوری یا اثرات قاوی یاک موضاور در    کمک به تعیین اولویت اقدامات بر اساس زمینه .5

 .مقابل سایر موضوعات

 ایگساترده  گذاران در ارزیابی اقدامات و تصمیمات هود در میان مجموعهکمک به سیاست. 6

  .آینده احتماالت از

ند و بیشاتر  هسات رورش متفکاران راهباردی ناکاام    اغلب در پ دولتیهای سازمان ،دیویرنظر  به

دهند که شواهد قابال سانجش را جساتجو کارده و بارای شاناهت       گرانی را پرورش میتحلیل

ارائاه   باه  مایال  اغلاب  هاا، این ساازمان دهند. های محتمل رقیب مورد استفاده قرار میوضعیت

 شاود ارائاه مای   سیاست توصیف هایشان اغلب در سطحوده و تحلیلنب شواهد از فراتر تحلیلی

(Treverton & Ghez, 2012: 1).  دولتای  هایتحلیل راهبردی در سازمانکه است در حالی این 

کناد  به معنی ایجاد رهارروبی برای پیگیری اهداف کشور است. این رهااررو( تمامین مای   

در فرآیند تحلیل اطالعات کمترین تأثیر را داشاته باشاند و اهاداف     و حزبی تعصبات شخصی

به ادعاای   .(Mueller & Mone, 2007: 857)در راستای اهداف نظام سیاسی قرار گیرد  سازمان

رو باوده و در برهای از   هاغلب در انجام این وظیفه با مشکالتی روبا  دولتیهای سازمان ،دیویر

 متناساب نیسات.  شود با اهاداف نظاام سیاسای    ها پیگیری میسازماناین  مواقع، اهدافی که در
                                                                                                                                        
1. Jim Dewar 

2. RAND 
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و فرهناا   کارشناساایایشااان در تشااریح علاال عاادم تناسااب اهااداف، تمااادهای فرهناا    

اشاره شاده    2)ای از این تمادها در جدو  دهد. هالصهگذاری را مورد توجه قرار میسیاست

 است.  

 گذاریو فرهنگ سیاست کارشناسی: تضادهای فرهنگ (1)جدول 

 گذاریفرهنگ سیاست کارشناسیفرهنگ 

 درون کشور سیاست روند بر تمرکز توجه به مقایسه کشور یا سازمان با سایرین

 تغییر ایجاد برای تمایل فعا ؛ انفعالی؛ تمایل برای فهم و شناهت

 ها،دیدگاه سرکو( برای گرایی؛ تالشعین

 ایدئولوژی هود تعصبات و

 ها،گرایی؛ تالش برای اجرای دیدگاهذهن

 ایدئولوژی هود تعصبات و

دو تا رهار )کوتاه  نسبتاً زمانی افقتوجه به  طوالنی نسبتاً زمانی افقتوجه به 

  سا 

آنچه  از بیش شاید جهان، پیچیدگی درک

 پیچیده است

 سازی جهانجهت سادهدر تالش 

سناریوها و احتماالت و اجتنا( از تکیه بر 

 های دقیقبینیها و پیشپاسخ

 هواهدمی «پاسخ» آ ، ایده حالت در

 کندمی کار شفاهی فرهن  اساس بر اغلب کنداغلب بر اساس فرهن  مکتو( کار می

با سیاسات در   تحلیل کارشناسیمذکور، هماهنگی و یکپاررگی  های دوگانهبر اساس فرهن 

شاود کاه موضاور ماورد     پیگیری اهداف کشور اغلب ضعیف است و این ضعف زمانی بیشتر می

تمایل باه ارائاه راهبارد بارای      دولتیهای سازمان ،به طور معمو راهبردی یا بلندمدت باشد.  ،نظر

عجین شده است. آنهاا   دولتیگران محوری با اندیشه تحلیلرویکرد مشکل حل مشکالت دارند و

ها را متوجه دیگران کرده و به عوامل هارج از کنتر  هود نسابت  اغلب گناه مشکالت و شکست

هاای  گیریها یا تصمیمناشی از غفلت ،دهند و به این موضور توجه ندارند که مشکالت امروزمی

 دولتای ست ساازمان  الزم ا رای غلبه بر این مسألهبضعیفی هستند که در گذشته اتخاذ شده است. 
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اف هاود را باا   اهد ،از این طریقهای تفکر توجه نموده و ها و کانوناندیشکدهبه تحلیل راهبردی 

 . (Treverton & Ghez, 2012: 3) تر نمایدهماهن اهداف نظام سیاسی 

و رماز و   2باه معماهاا   دولتای هاای  هاای ساازمان  بندی ناشناهتهبا تقسیم همچنین دیویر

، ویباه عقیاده    دارد. دولتای های ، سعی در توجیه اهمیت تحلیل راهبردی در سازمان1رازها

سؤاالتی که بشود پاسخ قطعی به آنها داد. حل معما نیازمند دسترسی به معما عبارت است از 

 االتیؤاست که در اصل وجود دارد؛ اما در مقابل، رمز و راز شاامل سا   هاییو داده اطالعات

داد و در اصل پاسخی در حا  حاضر وجود ندارد و  به آن پاسخ اطمینان با تواننمی که است

میازان شایور فقار در     ساؤا  کاه   این ،برای مثا  .موضوعی مربوط به آینده و مشروط است

باه   رسمی و غیررسمیآوری اطالعات توان با جمعو می نوعی معماست است؟ کشور رقدر

از طریق یا ناپیدای معما را  شدههای گمانند تکهتومی کارشناسان دولتییعنی  ،آن پاسخ گفت

برناماه پانجم توساعه باه      ا  کاه آیاا  ؤاین س در مقابل،ارائه کنند. مطلعات میدانی و اسنادی 

تارین مادیران کشاور و    عاالی حتای   ،کس رمز و راز است. هیچ ؟اهداف هود هواهد رسید

بستگی باه شارایط    د و وقور آنندانسؤا  را نمیاین هم پاسخ  ترین سازمان دولتیتخصصی

اغلاب   و راهباردی  موضوعات بلندمدت توان گفتبا این توضیح می .دارد مختلف در آینده

حال شاود. در    و تحلیال آن  هاا   هاای دادهرمز و راز هستند، نه معما که با دسترسای باه   

ه با هاای کارشناسای   های دولتی و تحلیال دادهموضوعاتی که رمز و راز هستند، مزیت نسبی 

گاذاران مفیاد   ای که بارای سیاسات  زیرا پاسخ به رمز و رازها به گونه ،یابدشدت کاهش می

هاای دولتای یاا تجرباه     دادهای از باشد، بیشتر به هبرگی و روش نیازمند است تا وجود تکه

های های دولتی وجود دارد. بنابراین در تحلیل رمز و رازها، سازمانکارشناسی که در سازمان

 گاران آزاد ندارناد  هاا و پاژوهش  هاای تفکار، دانشاگاه   چ مزیتی نسابت باه کاانون   دولتی هی

(Treverton & Ghez, 2012: 2).  باا کماک نهادهاای     بایاد هاای دولتای   ساازمان  ،بناابراین

های هود را به تحلیل راهبردی و پاسخ به رماز و رازهاا متوجاه    بخشی از فعالیت غیردولتی

 شود. ارائه الزم است این تحلیل در راستای اهداف نظام سیاسی ،نماید و البته

                                                                                                                                        
1. puzzles 

2. mysteries 
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هاای  با توجه به مفروضات یادشده و با هدف ایجاد همااهنگی بیشاتر در اهاداف ساازمان    

، پرساش اصالی   هاای راهباردی  در تحلیل جمهوری اسالمی ایران با اهداف نظام سیاسی دولتی

هاایی  این پژوهش این است که تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهباری از راه ویژگای   

تحلیال راهباردی در اندیشاه     ماد  گذر ترسیم از رهبا پاسخ به این پرسش و برهوردار است؟ 

شاود باه صاورت ضامنی، دساتورالعملی بارای تحلیال راهباردی در         ، تالش مای انقال(رهبر 

بار اسااس بیاناات مختلاف مقاام معظام        ،پیشنهاد شود. بدین منظاور  ایران لتیدوهای سازمان

هر یک از عناصار آن  مدلی از تحلیل راهبردی ترسیم شده و سپس  ابتداشود رهبری، تالش می

و پاژوهش   گیارد ای مورد آزمون قرار نمیبودن پژوهش، فرضیهبا توجه به اکتشافیتبیین شود. 

کاوی انجام شده و برای گردآوری بیانات مقام معظم رهباری،  به صورت نظری و با روش سند

 رسانی دفتر معظم له استفاده شده است.از پایگاه اطالر

 

 تحلیل راهبردی مدلالف. 
 بنیاان  در اتخاذ شاود،  مطلو( وضع به رسیدن تا موجود وضع از حرکتهر تصمیمی که برای 

 شاهودی  و حسای  ادراک و تعقال  قاوه کاه متناساب باا     جویاد مای  بهره تحلیلی روش از هود

 و نگریجانبههمه نگری،کالن لزوم واسطه به و مطالعاتی دولتیهای سازمانگیران است. تصمیم

 کنناده تاأمین  که دارند تحلیل ازهاصی  شیوه به نیاز جامعه، معنوی و مادی نیازهای لزوم درک

 بنیاادین  تغییارات  و پیشارفت  اصالی  محاور  که راهبردی تحلیل. باشد جامعه بلندمدتِ اهداف

 اسات  مناسابی  شیوه هود مختص فکری قاعده و رهاررو( واسطه به ،رودمی شمار به جامعه

 دلیال  باه  ایاران  جامعاه  ،در این میاان  .سازدمی مهیا را راهبردی اهداف به رسیدن رگونگی که

 و اجتمااعی  عمیاق  هاای الیاه  هاا، بینیجهان، هااسطوره، هااستعاره گسترده تنور از برهورداری

 بینای پیش غیرقابل زیادی تا حد و پیچیده ایجامعه هود، محیط دهندهتشکیل فراوان متغیرهای

 تحلیال  روشکاه باا اساتفاده از     دارد عمیاق  و گساترده  مطالعه به نیاز آن صحیح درک و است

 .میسر است راهبردی

 رسااند، مای  هادف  باه  را ساازمان  کاه  اسات  راهای  در تحلیل راهبردی، منظور از راهبارد 

گار راهباردی   تحلیل دیگر، سخن به. بخشدمی معنا اندازرشم به و سازدمی محقق را مأموریت
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 حاوزه  در دیگاری  و نبایادها  و بایادها  حاوزه  در یکای  کاه  دارد کار و سر مقوله دو با همواره

 راه و شاود مای  ترسیم نبایدها و بایدها حوزه در اندازرشم و مأموریت هدف،. هاسترگونگی

قارار   رگاونگی  حاوزه  درشاود  کاه راهبارد نامیاده مای     نبایدها از اجتنا( و بایدها به رسیدن

گیرناد و در حقیقات ابازاری هساتند کاه      های درازمدت نشأت مای راهبردها از هدف گیرد.می

 در . 98 :2973 ،)دیویاد  یاباد هاود دسات    راهباردی تواند به اهداف سازمان به کمک آنها می

 رسایم ت از عبارتناد  که نمود اشاره اصلی معرف سه به توانمی، یراهبرد تحلیل مفهومی فمای

 .(Downey, 2007: 3)اجرا  یشیوه بهترین ارائه امکانات و شناهت اهداف،

 هاا گیرىتصمیم همه براى را بزرگ فهمؤل سهمقام معظم رهبری نیز توجه به در این راستا، 

  :داند. این سه مؤلفه عبارتند ازی دولت جمهوری اسالمی ضروری میهااقدام و

 از نبایساتى  مطلقااً  آرمانها و اهداف این که اسالمى؛ جمهورى نظام اهداف و هارماناو  آ»

 ایان  کلّاى؛  و عمومى راهبردهاى رساند؛می اهداف این به را ما که هایىراهدوم  بشود؛ دور نظر
 را واقعیّتهاا  رنانچه دید؛ اگر باید هم را واقعیّات واقعیّات،و سوم  ؛شناهت بایستى را راهبردها

 منصارف  هایماان راه از را ما نبایستى هم واقعیّتها وجود امّا رفت؛ نخواهیم درست را راه نبینیم،
 درسات  بایاد  هام  را واقعیّتهاا . اسات  واقعیّتهاا  به نگاه با گرایىآرمان داریم، الزم ما بکند. آنچه

 کاه  هاا واقعیّات  از آنچاه  شاناهت؛  بایاد  را آنها است، اقتدار موجب هاواقعیّت از آنچه فهمید،
 شاناهت؛  بایاد  را اینهاا  است، حرکت مانع آنچه شناهت؛ باید هم را آنها است، نقص و کمبود

 باا  باز، رشم با که است همین «مُستَقیم صِراطٍ عَلى سَوِیّاً» معناى ؛فهمید درست باید را واقعیّتها
 هادف  ایان  به رسیدن راه و ریست هدف که ببینیم جوانب، همه مالحظه با بینش، با بصیرت،

 گیارى تصامیم  اینهاا  باه  توجّه با ریست؟ اینها دارد، وجود ما راه سر در که واقعیّاتى و ریست
   . 24/6/2931 ،ای)هامنه «بکنیم حرکت و کنیم

ساه   ،کاه در آن  توان در نمودار ذیل ترسیم کارد مد  تحلیل راهبردی در نظر رهبری را می

 های اجتماعی و تفکر راهبردی.است: اهداف راهبردی، تبیین راهبردی واقعیت مهممقوله 

 واقعیت

 )وضع موجود(

 هدف

 )وضع مطلوب(

   راهبرد

 )شیوه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب(
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 ماورد  بایاد  اصالى  و اساساى  عنصار  رندیند مذکور ابه عقیده مقام معظم رهبری، در فر

استفاده از هماه ابزارهاا و    ،ند از انتخا( جهت صحیح در هر اقدامکه عبارت گیرد قرار توجه

  فرماید:ایشان میها. نیروها و تمرکز بر روی اولویت

 ایان  کنایم؛  انتخاا(  درسات  بایاد  را گیارى جهات . اسات  درسات  جهت انتخا( او ،»

 در کاردیم،  انتخاا(  غلط را گیرىجهت رنانچه اگر. است اصلى شاهص این نماست،قطب
 بلکاه  رسااند، نمی نتیجه به را ما فقط نه ما مماعف تالش کردیم، اشتباه گیرىجهت انتخا(

 را، ابزارهاا  هماه . است اهتیار در که ابزارهائى همه کارگیرىبه دوم، .کندمی دور راه از را ما
. بیایاد  در عملى هاىسیاست شکل به باید هاگیرىجهت این. آورد کار پاى باید را نیرو همه

 نقاش  و شود تبیین هاگیرىجهت آن و کلى اهداف آن عملى، هاىسیاست این هال  در باید
. اسات  دیگارى  عنصار  یاک  هم این است؛ هااولویت به نگاه سوم، .شود برجسته و کند پیدا

 نیسات؛  نیازها همه قدر به مالى منبع و سرمایه یا توان و نیرو اوقات گاهى است، زیاد کارها
  . 91/4/2931 ،ای)هامنه «گرفت نظر در را هااولویت باید لذا

گانه تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری شود عناصر سهدر این مقاله تالش می

 های راهبردی و تفکر راهبردی است، تبیین شود.که شامل اهداف راهبردی، واقعیت

 

 اسالمیمهوری اهداف راهبردی جب. 
 انارژی  تاا  دهدمی را امکان این گرانتحلیل به که کندمی عرضه تمرکزی کانون راهبردی هدف

 تحاوالت  در کاانون  ایان . کنناد پرهیاز   پریشانی و تفرق ازکرده و  توجهم نآ سمت به را هود

 شامار  باه  بارای توساعه و پیشارفت    دولات  بعامن ترینمهم از ،دنیای کنونی شتابان و پرتالطم

 آن به مستمر دادنشکل و هدف مقوله با بنیادی صورت به راهبردی حلیلت ،در حقیقت. رودمی

  .شودمی هدایت آن توسط و است مرتبط

 نیا ا بدون اما باشند، متعارض هم با است ممکن که است یاهداف دارای ،یاجتماع نظام هر

دارای  اهاداف،  تحقاق . بود نخواهد هود حفظ به قادر آنها، به دنیرس برای الزم ابزار و اهداف

 شود:ملزوماتی است که به برهی از آنها اشاره می

 .های نیل به آنهاها بر سر اهمیت نسبی اهداف و روشوجود تفاهم در افراد و گروه .2
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 .توزیع مناسب منابع و امکانات موجود .1

 .در مسیر نیل به اهداف هااهتالفل و فصل مشکالت عملکردی و ح .9

بارای تحقاق    فعاا   مجموعاه  کیا  در هاا گروه و افراد بیترک و یهمبستگ جادیا ،بنابراین

ماردان  موجب ایجاد تفاهم میان مردم و دولت یاسالم انقال( یروزیپ. مهم استبسیار اهداف 

 ،«مااردم» ،«یاسااالم یجمهااور» ،«هیاافق تیااوال» ،«اسااالم» ماننااد هاااییارزشدر هصااو  

 ،«یطلبااشااهادت » ،«یزیسااتغاار(» ،«شاارفتیپ» ،«اسااتقال » ،«یآزاد» ،«یهااواهعاادالت»

هاای اصالی و   بارای تشاخیص اهاداف و ارزش   شد.  مشابه هایارزشدیگر  و «یهواهآرمان»

راهبردی، الزم است به اندیشاه رهباران انقاال( و مطالباات ماردم کاه در شاعارهای انقاال(         

 مراجعه شود.انعکاس یافته بود، 

 نظر مورد و مطلو( حکومتی معیارهاو شاهصها ، ضوابط بیان در)ره   اماااام همینااای 

در انصاف  وجودهایی مانند اسالم و التزام به قواعد شرعی، برقاراری عادالت و   بر ارزش هود

 مکتاب  یاک  اساالم  مکتاب » :فرمایاد کند و میکشور اشاره میستقال  و اآزادی  تحققجامعه، 

. دارد قباو   اساالم  معنویات،  پنااه  در را مادیات . است معنوی ا مادی مکتب یک نیست؛ مادی

 آماده  ساازی انساان  برای است؛ آمده انسان تهذیب برای اسالم. نفس تهذیب اهالق، معنویات،

 . 121 :2985 ،)امام همینی «است

مورد نیز در تشریح اصو  انقال( اسالمی، به طور دقیق هر رهار ارزش مقام معظم رهبری 

 هم شد؛ بنا مستحکمى اصو  پایه بر انقال( این» :فرمایدتوجه امام همینی را مطرح کرده و می

 تارین مهام  از ملتهاا  باراى  کاه  - را اساتقال   و آزادى هم داد، قرار نظر مورد را عدالت اجراى

 از ترکیبااى انقااال(، ایاان. را اهااالق و معنویاات هاام داد، قاارار توجّااه مااورد - ارزشهاساات

 . 2982 ،ای)هامنه «است اهالق و معنویت و استقال  و آزادیخواهى و عدالتخواهى

 یخیتاار  مباارزات  جماع  حاصلکه  را مطالبات دائمی مردم ایرانپردازان سیاسی نیز نظریه

 تاومم  و کجای صورت بهو در شعارهای انقال( اسالمی ایران انعکاس یافته و  است رانیا ملت

 دانناد مای رهار هدف استقال ، آزادی، عادالت و معنویات    شامل، است هشد رییگیپ و مطرح

. اسات  شاده  میتنظا اهداف  نیا محتوایاسالمی بر اساس  نظام جمهوری . 5 :2981 ،)هرمشاد

دهناده ایان   و نیروهاای اجتمااعی حرکات    آن ابعااد  و وجاوه  ۀهم در یاجتماع هایآرماناین 
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 قاانون  در اهاداف  نیا ابا توجه به اینکه  .باشدیماسالمی  جمهوریدر  پیشرفت مبنای ،اهداف

 یتلقا  رانیا ا ملات  یاجتمااع  یاساسا  آرماان  عنوان به و یافته تبلور یمل ثاقیم عنوان به یاساس

 در تواناد ینما  هاود  یتیمااه  و یذاتا  ضاروری  کارکردهای و فیوظا اعتبار به دولت، شودیم

 نظام و  یا به بهاناه برقاراری   ردیبگ دهیناد را آنها از کی چیه ها،زییربرنامه و هاگذاریاستیس

ابعاد  نقش و شودتالش می ،یک از آنها را محدود کند. در ادامه ، هریا توسعه و پیشرفت امنیت

 تشریح شود. جمهوری اسالمی ایران یک از اهداف راهبردی هر

 جامعاه  و هاود  سرنوشات  درباار   بتواند انسان که معناست نیا به آن مثبت وجه در آزادی

 و یبندگ از ییرها و آزادی رمبش اسالم، نید و است بشر فطرت مبنای بر آزادی. ردیبگ میتصم

 انقال( مبارزات امیا در اساس، نیهم بر. هداست ریغ موجود هر و طاغوت و طانیش تیعبود

 سرنوشات  نیتعا  حاق  گارفتن  دست به و انهیاقتدارگرا و استبدادی ودیق از آزادی ،هم یاسالم

 باه  یاساالم  جمهاوری  نظام. بود حوزه نیا در انقال( یاسیس شعارهای نیشتریب و شد مطرح

 بدون ایجامعه جادیا امکان ران،یا ملت دیجد تیهو نماد و یخیتار ندیفرا نیا محصو  عنوان

 آزادی البتاه، . ناامنی منجر هواهد شاد  ماندگی وعقب و محدودکردن آزادی، به ندارد را آزادی

 آزادی، افراط حد. کندیم زیمتما هانظامسایر  از را یاسالم نظام که دارد طیتفر و افراط حد دو

 آن، طیتفار  حاد  و شودیم منجر یاسیس یثباتیب و یاهالق گرییاباح به که است مرج و هرج

 جمهاوری  نظاام  و گرددیم هتم کتاتوریید و استبداد و فرد اضمحال  به که است یاقتدارگرائ

بایسات هماواره   گران راهبردی مای تحلیل ،از این رو. دارد قرار حد دواین  نیب همواره یاسالم

 نظر داشته باشند. آزادی را به عنوان ارزش مسلط در جمهوری اسالمی مد

 هاود  تیا حاکم اعماا   و یالمللنیب ۀعرص در دولت و لتم عمل آزادی معنای به استقال 

 ازهاای ین نیتاأم . این امر مستلزم است یهارج فشارهای و عوامل از منفعالنه رییرپذیتأث بدون

 ناه » شعار. است گرانید به کاات بدون یفرهنگ و یعلم اقتصادی، مختلف هایحوزه در یاساس

 عادم  معناای  باه ی اسات،  اساالم  جمهاوری  یهارج استیس دهند جهتکه  «یغرب نه ،یشرق

 برابار  در موضاع  اتخااذ  و رییا گمیتصام  در اساتقال   حفاظ  و بازرگ  هایقدرت به یوابستگ

 باه  دنیرسا  و اقتصاادی  و یفرهنگا  ،یعلما  اساتقال   آن، یداهل وجه. است یجهان داهاییرو

 دارد طیتفار  و افاراط  حد دو هم استقال  ،البته. است گانگانیب به یاتیح ازین عدم و ییهودکفا
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 و یجاوئ زهیسات  استقال ، افراط حد. کندیم زیمتما هانظامسایر  از را یاسالم جمهوری نظام که

 کاه  است کامل یجوئمصلحت آن، طیتفر حد و انجامدیمدولتی  سمیترور به و است هشونت

 طیتفار  و افاراط  حاد  دو نیب همواره یاسالم نظام و گرددیم یمنته یوابستگ و یطلبمیتسل به

گر راهبردی باید همواره توجه داشته باشد که حرکت باه سامت حادود افاراط و     تحلیل .است

 .شدهواهد  ایران جامعهدر نارضایتی عمیق موجب ایجاد تفریط استقال ، 

 حقوق که است ینظام عادالنه، نظام. است یحقذی هر حقِ دادن آن، عام معنای در عدالت

 عیتوز و صیتخص که یهنگام. اشدب یانحصارطلب و یازهواهیامتکرده و مانع  برآورده را انسان

 نشاان  وضاوح  باه  را هاود  عادالت  شاود، یما  مطرح جامعه در هافرصت و امکانات ها،ارزش

بایاد عادالت    فارد  و جامعاه  حرکت اریمع و زانیم ضابطه،در نظام جمهوری اسالمی، . دهدیم

. دمیاده شاود   اقتصاادی  و یاجتمااع  ،یاسیس فردی، هایعرصه در یهواهعدالت باشد و روح

 یستیمارکس هاینظام از یاسالم جمهوری زیتما هط که دارد طیتفر و افراط حد دو هم عدالت

 محاو  باه  کاه  اسات  کامل برابری و مساوات به شیگرا عدالت، افراط حد. است داریهیسرما و

 و اقتصااادی لیتعاادنااابرابری شاادید و  آن، طیتفاار حااد و شااودیماا منجاار تیاافرد هرگونااه

 و گاردد یما  هتم هاانسان روابط شدنیعرف و ساالریهیسرما به که است کامل سازییهصوص

پیشارفت و   تاا  کناد  حرکت طیتفر و افراط حد دو نیا نیب همواره دیبا یاسالم جمهوری نظام

 گر راهبردی نیز باید این دقیقه را مورد توجه قرار دهد.تحلیل .باشد داشته امنیت

 فارد،  کاه  اسات  آگاهانه ایرابطه بیانگر که است جمعی و فردی حیات از جنبه آنمعنویت 

 گفتاه  باشاد  روح و یمعن به مربوط ای شامل آنچه هر به تیمعنو. دارد متعالی امور با ارتباط در

 باه  قاادر  را شاخص  کاه  ی استدرون یراه تیمعنو. است یماد و یظاهر مقابلِدر  و شودیم

 از یکا ی تیا معنو باه  ازین. سازدیم یزندگ یمعان و هاارزش نیترقیعم ای یهست تیماه کشف

 زیا ر چیها  کاه  اسات  ییازهاا ین جملاه  از و باوده  خیتار طو  در بشر یهاهواسته نیتریاساس

ماردم ایاران باه     .شود آن نیگزیجا تواندینم یماد یهالذت و تجربه ،ییگراعقل مانند یگرید

اناد. معنویات نیاز    باوده  و هستی زندگی معنای لحاظ نفوذ اندیشه دینی، همواره در جستجوی

تقدیرگرایی و عدم توجه به عقل و معاارف  دارای دو حد افراط و تفریط است. حد افراطی آن 

 یای گراعقلشود. حد تفریط آن هم های کاذ( مشاهده میای که در عرفانبه گونه ،بشری است
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 الئیاک هاای  از زندگی انسان است که به شاکل نظاام   و شهودی ی و طرد معارف وحیانیافراط

ی با نفی عقل و اطلبیدنگرایی و کند. معنویت منبعث از دین اسالم حد وسط عقلهودنمایی می

 باه عناوان   تیا معنودر ایران نیز مستلزم حرکت در مسیر  امنیت نظم و برقراریترک دنیاست. 

 .گر راهبردی باشدنظر تحلیل که باید مد است ینید تجربه حیصح ابعاد از یکی

 یاساالم  جمهاوری  امنیات در  نظام و  برقراریتوسعه و پیشرفت و با توجه به موارد فوق، 

 ۀکپاررا ی تاالش  و اراده کاه  است مذکور یاجتماع هایآرمان نیب تعاد  تیرعا مستلزم ایران،

 واقاع،  در هاا آرماان  نیا ا نیبا  تعاد . است بوده آنها تحقق یپ در قرن رند مدت به رانیا ملت

اهمیات ممااعف    تحقاق توساعه و پیشارفت    کاه در  هسات  هم یاجتماع روهایین نیب تعاد 

ایران که در بیاناات مقاام معظام رهباری      یاسالم جمهوری اهداف راهبردی ،د. بنابرایننیابمی

اناد و  آماده  حو  اسالم گارد  شامل استقال ، آزادی، عدالت و معنویت است کهمنعکس شده، 

این اهداف راهبردی و عدم انحراف آنها به حادود افاراط و تفاریط    موجب حفظ تعاد   اسالم

 یاۀ مایک از اهداف راهبردی در برناماه دولات،    فقدان هردر جمهوری اسالمی ایران،  شود.می

باه توساعه و پیشارفت     تواناد که نمای  بود هواهد و(یمع و ناقص دولت ظهور و دولت نقص

اهاداف راهباردی   . امنیات را باه نحاو مطلاو( برقارار ساازد       مورد انتظار نایل شده و نظام و 

 ذیل قابل تعریف است. جدو به صورت  جمهوری اسالمی ایران

 

 حد تفریط حد افراط اهداف راهبردی

الم
اس

 

 اقتدارگرایی هرج و مرج آزادی

 تسلیم جوییستیزه استقال 

 نابرابری شدید برابری کامل عدالت

 گرایی افراطیعقل تقدیرگرایی معنویت

 

 یاا دو  کیا  غلباه  باا  گاناه رهاار  اهداف نیا از یبره ،یاسالم جمهوری یخیتار ۀتجرب در

 شادن کمرنا   لحاظ به لیو ،کرده حفظ را یاسالم جمهوری تیماه و افتهی نمود اصلی هدف

. اسات  شاده  یاساالم  جمهاوری  نظاام  یکاسات  و رییپاذ بیآس موجب گر،ید از اهداف یبره
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 اریا ع هام  کنناد،  ظااهر انقاال( اساالمی را    راهباردی  هدفرهار یا سه هایی که بتوانند دولت

 ؛شاوند یم مواجه کمتری هایرالش با در فرآیند پیشرفت هم و دارند باالتری یانقالب -یاسالم

 . 73-75 :2932فار،  )شاغیعی  دهناد یما  پوشش را جامعه از تریگسترده بخش تقاضاهای رایز

 گریکاد ی سوی از مختلف اقشار ازهایین و منافع شناهتن تیرسم به محصو نظم و پیشرفت، 

 بایاد اساالمی   راهباردی در جمهاوری  گار  تحلیال . است دولت گذاریاستیس در آنها لحاظ و

گار راهباردی بایاد    تحلیل .کند لیتبد یسازمان همکاری بهرا  های اجتماعییروین پنهان تزاحم

 و اسات  یمنتفا  رانیا ا در معنویت ای و عدالت، استقال ، آزادی نیب انتخا( اجبار که کندتوجه 

شاته باشاد و در هار تحلیال     دا زادیهام  و یهمراها  بایاد  یطلبعدالت با یهواهآزادی انیجر

 یاساالم تعالیم معنویت حو   و عدالت آزادی، ،استقال  هدف رهار زمانهم حمور راهبردی،

در  سیاسی اصالحات ایاقتصادی  توسعه ،یاجتماع عدالت هایبرنامه قِیتوف عدم والزامی است 

عادم پیگیاری   و  جامعاه  باه  نسابت  آنهاا  یقطبا  نگاه در شهیر های ایران،تجربه تاریخی دولت

بارای توساعه و پیشارفت در کشاور، الزم اسات       رد.دازمان رهار هادف اصالی   وزن و همهم

 و و کارشناسان دولتی تحو  یافتاه  اجتماعی نیروهای بر حاکم و گفتمان ایدئولوژی بینی،جهان

 پیگیری شود. و با اولویت زیاد وزناهداف راهبردی انقال( اسالمی به صورت هم

 

 ی اجتماعیهاواقعیتراهبردی  تبیینج. 
 برناماه،  داشاتن  مساتلزم  ایجامعاه  هار  در مطلو( وضع به حصو  و موجود وضع از حرکت

 و ماادی  ابزارهاای  داشتن اهتیار در و کارآمد و مطلو( مسیرهای تعیین اهداف، کردنمشخص

 تحاولی  و حرکات  گوناه  هیچ ،عوامل این از یک هر فقدان صورت در. است نیاز مورد معنوی

اهاداف راهباردی، تبیاین    وضاع مطلاو( یاا    یکی از ملزومات نیل به  .گرفت نخواهد صورت

گر راهباردی  های اجتماعی و وضع موجود کشور است که بر اساس آن تحلیلراهبردی واقعیت

قادر است ابزارهای مادی و معنوی حرکت به سامت اهاداف راهباردی و مواناع و مشاکالت      

هفت واقعیت راهبردی که در نگاه کالن به اوضار کشور ماورد توجاه    موجود را شناسایی کند.

 عبارتند از: ،مقام معظم رهبری بوده است
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 ماا  جغرافیائى موقعیت. مهم جغرافیاى با است کشورى ما کشور»: جغرافیاییممتاز  موقعیت .2

 لحااظ  از را دنیاا  کشاورهاى  اگر. دنیاست کشورهاى هو( جغرافیائى هاىموقعیت از یکى

 بااالترین  در یاا  بااال  درجاات  در ایاران  یقیناً کنیم، تقسیم درجه رند به جغرافیائى موقعیت

 .  «گرفت هواهد قرار درجه

 تااریخ  ماا،  تااریخ  ماا،  کهان  تمادنى  هااى ریشاه »: دارریشه و کهن تمدن و پرافتخار تاریخ .1

 هاام اسااالم از قباال. طاارف ایاان بااه اسااالم ىدوره از هصااو ه باا اساات؛ باافتخااارى

 مراتاب ه با  هابرجستگى این اسالم از بعد اما دارد، وجود ما کشور تاریخ در هائىبرجستگى

 افتخاارات  لحااظ  از فرهنگاى،  مساائل  لحاظ از صنعت، لحاظ از علم، لحاظ از شده؛ بیشتر

 ماا  تااریخ  ایان . کمّى توسعه ره کیفى، هتوسع ره کشور؛ توسعه لحاظ از سیاسى، گوناگون

 نظیرىکم میراث الهى، دانشهاى و بشرى دانش مختلف هاىبخش در ما علمى میراث. است

 .  «است

 در .اسات  گیار رشم انسانىِ و طبیعى هاىثروت سوم، واقعیت»: انسانی و طبیعی یهاثروت .9

 به هودش اداره براى کشور یک که گوناگونى ذهائر زمینه در انرژى، زمینه در فلزات، زمینه

 هم انسانى منابع لحاظ از .هستیم اىالعادهفوق کشور هستیم، اىغنى کشور دارد، احتیاج آنها

 .«جور همین

 ساختى  هااى ضاربه  اهیار  قارن  سه دو طو  در ما: »هارجی تهاجم و داهلی استبدادسابقه  .4

 ناحیااه از هام  کشاور،  داهال  هااى دیکتاااتورى و داهلاى  اساتبداد  ناحیاه  از هام  هاوردیم؛ 

 و کشاور  مساائل  بارآورد  در ماا  .هوردیم ضربه ما که است واقعیتى این. بیرونى هاىتهاجم

 ماا  به سختى هاىضربه. بگیریم ندیده را دوره این توانیمنمی کشور کنونى وضعیت شناهت

 غاارت  را ماا  مناابع  هام  کردناد،  پیادا  فرهنگى نفوذ هم کردند، پیدا سیاسى نفوذ هم زدند؛

 .«کردند

 دوم، مشاروطیت؛  مقطاع  او ،: داشاتیم  ملى و عمومى بیدارى ما مقطع، سه در»ملى:  بیدارى .5

 ملای  نهمات  و مشاروطیت  در ملای  قیاام  .اسالمى انقال( مقطع سوم، و ملى نهمت مقطع

 باه  بود قاطعی پاسخ اسالمی جمهوری تشکیل و اسالمی انقال( پیروزی اما ،هورد شکست

 .«بود کرده دریافت بیگانه تهاجم ناحیه از ایران که ضرباتی
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 باه  اماروز  تاا  انقاال(  پیاروزى  مقطع از ایران کشور»گوناگون:  هاىعرصه در پیشرفت تجربه .6

 دیگار  کشاورهاى  در مادت  ایان  ظارف  در ماا  را تغییار  مقدار این که است کرده تغییر قدرى

 سیاسات  زمیناه  در. ایام کارده  پیشارفت  سیاساى  زمینه در هم .ندارم سراغ بنده یعنى بینیم؛نمى

 ساى  ایان  در سازندگى زمینه در که کارى مقدار این. سازندگى در پیشرفت و هارجی، داهلى

 .  «جور همین هم فرهنگى زمینه در .است آورشگفت واقعاً است، گرفته انجام سا 

. اسات  مواجاه  معاناد  دشامن  جبهه با کشور که است این هفتم واقعیت»دشمن:  با جبهه مواجهه .7

 دنیاا  در هام  قسامت  ایان  در تکیم، دنیا در ما که دیگر هاىعرصه و دیگر ریزهاى از هیلى مثل

 وجاود  مقاابلش  در طاو   و عرض این با معاندى معارضِ جبهه یک که را کشورى نداریم! تکیم

 ساردمداران  از برهاى  هست، استکبار جبهه هست، ارتجار جبهه. هست ما مقابل در باشد؛ داشته

 یاک  بااالهره  هستند؛ هم اىمنطقه هاىدولت مسئوالن ضعفاى از برهى هستند، غربى کشورهاى

 . 91/4/2931 ،ای)هامنه «ما مقابل در است اىجبهه

های راهبردی هفتگانه مذکور، جمهوری اساالمی ایاران هام بصایرت و     با توجه به واقعیت

برای پیگیری اهاداف راهباردی   و هم ابزارها و امکانات مادی و معنوی مورد نیاز را اراده الزم 

موانع و مشکالتی نیز وجود دارد که اغلب ناشی از عملکرد جبهه دشامن   ،البتهدر اهتیار دارد. 

مهوری اسالمی ایران که شناهت آنها برای ارائه تحلیل راهبردی های راهبردی جواقعیت است.

 ذیل قابل ترسیم است: جدو از منظر مقام معظم رهبری به صورت  مورد نیاز است،

 

 واقعیت راهبردی

 راهبردی موانع راهبردی ابزار

 معنوی مادی

 ممتاز جغرافیایی موقعیت -

ساارمایه  طبیعاای و هااایثااروت -

 انسانی

 پیشرفت تجربه -

 تمادن  و پرافتخاار  تاریخ -

 کهن

 ملى بیدارى -

 ساااابقه اساااتبداد  -

 داهلی

 دشمن جبهه -
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 تفکر راهبردی  د. 
 وضاع  باه  موجاود  وضاع  از و حرکات  پیشرفت اصلی محرک و بنیادین محور رسد می نظر به

 و ساازی تصامیم  جهات  تفکار  از هاا   ایشیوه ،عبارتی به یا افزارینرم توان نوعی مطلو(،

 تاوان  باین  تناسابی  یاا  و نباشاد  جامعاه  در افازاری نارم  تاوان  ایان  اگار  و اسات  گیریتصمیم

 یاا  و غیرممکن امری موفقیت حصو  باشد، نداشته وجود جامعه آن افزارینرم و افزاریسخت

مقاام معظام رهباری نیاز در بیاان اهمیات تفکار         .باود  هواهد پرهزینه و مشکل بسیار حداقل

 فرمایند:می

 زنادگی  و معنویات  علم، فکر، عرصه رهار بر پیشرفت، ایرانی –اسالمی الگوی طراحی در باید»

   . 2932ای، )هامنه «هاستعرصه بقیه از تربنیانی «فکر» موضور میان این در که شود تکیه

 مطلاو(  باه  رسایدن  بارای  انساان  کاه  معلومااتی  باا  رابطاه  در اسات  عقلای  فعالیت تفکر

 ایرندمرحلاه  فراینادی  تفکر ،بنابراین .نشاندمی هود ذهن در را آن  مجهو  به پیداکردنعلم)

 باا . انجاماد می و ارائه پاسخ مسئله حل به و شده آغاز مجهو  یا مسئله رند یا یک ازکه است 

 اشاکا   و اقساام  باه  تاوان مای  را تفکار  معلومات، گردآوری و مجهو  شناهتن نحوه به توجه

 نور بین سنخیتی اگر و است هود مناسب تفکر روش نیازمند تصمیمی هر. کرد تقسیم مختلفی

 هماراه  به را هاییکاستی برنامه، و تصمیم آن ساهتار باشد، نداشته وجود تفکر روش و تصمیم

باه   .بگذارد جای بر منفی تأثیرات نیز نظر مورد اهداف تحقق در است ممکن که داشت هواهد

 صورت هالصه انوار تفکر عبارتند از:

و  گیارد مای  صاورت  پیشاین  معلوماات  باا  مجهاو   مشاابهت  مبنای بر تمثیلی: تفکری که تفکر .2

 .دهدمی پاسخ را دیگر جزئی مورد آن پایه بر و داده قرار مبنا را جزئی مورد یک گرتحلیل

 کلی معلومات سوی به جزئی معلومات از حرکت مبنای بر که است استقرایی: تفکری تفکر .1

گر باا شاناهت رناد    گیرد. یعنی تحلیلمی صورت تعمیم قابل کلی نتایج به دستیابی برای و

  دهد.نمونه، حکم مربوط را به تمام جامعه نمونه تعمیم می

 .اسات  جزئای  اینتیجه یا قمیه به دستیابی برای کلی قمایای بر مبتنی قیاسی: تفکری تفکر .9

 و پذیرفتاه  از پایش  که کلی قمایایله، به مسئ با مواجهه محض به گرتحلیل ،دیگر سخن به

 آورد.می فراهم را هاییپاسخ کرده و مراجعه ،پنداردمی صادق



  22 زمستان 62فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22

نظر گرفتن شرایط و اصو  هاصی استفاده  ، از هر سه روش مذکور با درراهبردی تفکردر 

 ایمناسب اسات و مجموعاه   اطالعاتی و ساهتاری علمی، بنیان مستلزمشود. تفکر راهبردی می

 طلبد که عبارتند از:ذهنی را می هایفعالیت از

 کلای  هاای دساتورالعمل  کاارگیری به جای به جدید موقعیت هر برای نو ذهنی الگوی یجادا .2

 متعدد. هایموقیعت در یکسان

 .حا  در نه آینده، موقعیت در تفکر به پرداهتن .1

 .استقرایی و تمثیلی در مواضع متعارض راولویت تفکر قیاسی ب .9

 .جداگانه اجزای جای به مرتبط هم به و کلی نظام اساس بر تفکر .4

 .حاصل نتایج بر تأکید جای به هافرایند بر حاکم ذهنی هایمد  بر تمرکز و تأکید .5

 .کنندهاهال  و محرک نیروهای آثار توجه به .6

 .یا کشور سازمان با رابطه در کامل و مطلق نظریه یا تعریف تردید در وجود .7

، )استیسای  پویاای آنهاا   و رواباط  یکادیگر  و کشور با سازمان مختلف وجوه توجه به تعامل .8

2984: 296 . 

 باید رگونه» که پرسش این به گفتنپاسخ راستای در راهبردی تفکر گفت باید ،تریب دینب

 پرساش  کناار  در. گیارد می قرار گرتحلیل روی پیش و شده طراحی ،«رسید نظر مورد هدف به

 شارور  آغاازین  پرسش با یعنی دارد؛ هود فراروی نیز را دیگری هایپرسش تفکر این مذکور،

 و داده قرار بررسی مورد را آن ابعاد تمامی ،و کشور سازمان ذیل تا رمس از تفکر سیر با و شده

 اداماه را  آنهاا  برای پاسخیافتن  ومطرح کرده  را اساسی هایپرسش ،مندنظام و جامع نگاهی با

 یاباد مای  اساتمرار  راهباردی  اهاداف  تحقاق  تاا  محایط  پویاایی  سبب به سیر هط این. دهدمی

 و بصیرت ناوعی  ،دولتی هایدر سازمان راهبردی تفکر ،بنابراین.  48 :2986 ،کیانی و)غفاریان 

 به آن قواعد و اجتماعی هایواقعیت ،اجتماعی پیچیده شرایط در کندمی کمک کااااهاست  فهم

 هایجهش ،شود کشف دیگران از زودتر جامعه جدید هایویژگی ،شود شناهته درستی

 تفکر. شود هلق بدیع رهایکاااااااااهرا ،شرایط این به گوییپاسخ برای و شود درک اجتماعی

 را راهبرد آنچه .است اجتمار فهم و هالقیت مبنای بر راهبرد هنرمندانه معماری ،راهبردی

 به نسبت بصیرت این بلکه ،نیست شده گرفته کار به یژمتدولو و روش ،کندمی اثربخش
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اصااو  و فاارامین تفکاار راهبااردی در   .بیافریند قوی راهبرد تواندمی که است اجتماعی عوامل

گران راهبردی برای تغییار رفتاار فکاری و    اندیشه مقام معظم رهبری که بایستی سرمشق تحلیل

 عبارتند از: ،آنها باشد و الگوی معتبر تفکر راهبردی را در اهتیار آنها قرار دهدنگرش 

 

 هدف رب تمرکز .1
 مسایر  در انحراف و تذبذ( بدون و مستمر حرکت در ثبات. تغییر هم و دارد ثبات هم اسالمی نظام»

 هایچ  باه  نظاام،  نوساازی  .حرکات  شکل و هطوط سازوکارها، در تغییر و انعطاف و هاآرمان تحقق

 تادابیر  و هاا نظاام  و هاسیاست در تغییر معنای به بلکه ،نیست هاآرمان در نظر تجدید معنای به وجه
 نظاام  ناو،  و جوان همیشه هایآرمان بر تکیه با و بشود نیز تحجر از مانع تواندمی مسئله این که است

 و هاا آرمان به اعتنابی که هاییدارد. حرکت نگه روندهپیش و بالنده شادا(، جوان، همیشه را، اسالمی
 بایاد  بناابراین  انجامد.می اشتباه و گمراهی به غالباً گیرد،می صورت دوردست هایافق به توجه بدون

 . 2931 ،ای)هامنه «کنیم بازنگری را فعلی وضع و شدهطی مسیر نیز زاویه این از

باه هادف    ، بایدسازوکارهای اجراییدر تفکر راهبردی بیش از با توجه به فرمایشات مذکور، 

در تحقق هدف نهایی  هابه میزان تأثیرگذاری آنسازوکارهای اجرایی ارزشمندی  ود.شنهایی توجه 

سازوکارها و هطاوط حرکات   تشخیص میزان تأثیرگذاری، صرف منابع برای  نبستگی دارد و بدو

در راساتای تحقاق   نیز مسائل برد. می داهتن به اهداف اصلی را از بینرغیر مؤثر، توان الزم برای پ

لت دارد تحقق هادف اسات و ناه حال     آنچه اصا ،بنابراین .کنندموضوعیت پیدا می اصلی اهداف

تارین  بادون توجاه باه اهاداف نهاایی، یکای از متاداو        سازوکارهای اجرایی پرداهتن به  له.مسئ

جروی شود، توجه مستمر تواند مانع این کاست. آنچه میهای دولتی کارشناسان سازماناشتباهات 

 گر راهبردی باشد:دهنده تحلیلتواند یاریمی از سه جهتکه به اهداف نهایی است 

. از منظار هادف   ساازد توجه به اهداف نهایی، فرصت بازنگری در راه تحقق آن را میسر مای  -

 توان نقشه راه را دید.بهتر می

و  ارزشی وجود نادارد سی و باهدف اسا ، واقعاًها  افتد که برای حل مسألهبسیار اتفاق می -

 .له نیستدر اصل نیازی به حل مسئ

 تر از حل صحیح مسأله است.شود که مهمتوجه به هدف موجب انتخا( صحیح مسأله می -
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 برراه میانتوجه به  .2
 از را آسافالته  جاده است ممکن بله،. آورددرمى را ما تکنولوژىِ پدر اقتصادى تحریم گویندمى»

 باه  انساان  کاه  هایىجاده هم گاهى نیست؛ هو( آسفالته جاده همیشه اما بگیرند، انسان جلوى

 انساان  عماالت  کاردن محکام  باراى  کند،مى طى آن روى را مسیرش و کشیده هودش دست
 را ماا  اناد، کشیده دیگران که یىآسفالته جاده. کندمى میانبر را راه هم گاهى است؛ مفیدتر هیلى

 بکشایم،  جااده  هودماان  بخاواهیم  اگار . هواستندمى جاده آن هاىکِشنده که بردمى جاهایى به
  2989 ،ای)هامنه «زنیممى میانبُر راه و کشیممى میانبُر جاده گاهى

و اساتفاده از   در حرکات باه ساوی هادف، بایش از سارعت      با توجه به فرمایشات ماذکور،  

بار بایاد متفااوت    برای دستیابی به راه میاان  بر بود.باید به فکر راه میان های مرسوم دیگران،روش

. اناد کاه دیگاران سااهته    شدن از قواعد فکاری موجاود اسات   اندیشید و اولین شرط آن هال 

و بارای بهتار و    اناد پذیرفتاه را  متعاارف  این قواعد عمو به طور م های دولتیان سازمانگرتحلیل

د، حا  آنکاه موفقیات و برتاری در    نکنمیشده تالش کردن در فمای قواعد پذیرفتهتر عملسریع

نبایاد بارای    ،ضامن اینکاه   تری به جای آنها نهفته اسات. نفی این قواعد و برپاداشتن قواعد عالی

 گرقواعدی که توسط هود تحلیل نشست، بلکه باید آنها را هلق کرد،آفرین به انتظار قواعد تحو 

 ه مسائل واقعی را دارند.تر بگویی مناسبشود، قدرت پاسخهلق می راهبردی

 

 جویی هوشمندانهفرصت .1
 شاکل  باه  تبدیل حا  در جهان اوضار. است تحو  وضعیت هست، دنیا در امروز که وضعیتى»

 کاه  ایفرصت است. توصیه به تهدید تبدیل در ایران ملت توانایی .است جدید هندسه و جدید

 از توانیممی وقت آن کنند، عمل تدبیر و حزم کنیم، بامی کشور مدیران و مسئولین به همیشه ما
 از بهینه و مناسب استفاده فرصت و از پیش از بیش گیریبسازیم؛ بهره فرصتی یک تهدیدی هر

   . 2/2/2931ای، )هامنه «است شُکر بزرگترین هافرصت

ت مذکور، متفکر راهبردی باید نسبت به تغییرات جهان هوشایار باوده و از   بیانابا توجه به 

ها باید تدبیر و اندیشه را با هیا  پیوناد  ها استفاده کند. برای کشف فرصتترین فرصتکورک

زد و بین تفکر و هالقیت ارتبااط اثربخشای برقارار کارد. بایاد هالقاناه فکار و یاا متفکراناه          



 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقام معظم رهبری اندیشه در راهبردی مدل تحلیل

گار راهباردی بایاد فکاری     ست، تحلیلنماتناقضی جدید که مملو از پردازی کرد. در دنیاهیا 

م و تغییاار، جمااع جمااع تااداو ؛داشااته باشاادهااای ناشاای از آن و فرصااتباارای جمااع اضااداد 

 شرفت.  یشکنی، جمع آزادی و امنیت، جمع عدالت و پمداری و سنتاصو 

 

 دشمن نقشه راه توجه به .1
 نقشاه  آن، هاای نقشه و دشمن شناهت و بصیرت با باید مسلمانان دشمن، راه نقشه به توجه با»

 اسالمی امت .بشناسند درستی به است همدلی و همکاری و اتفاق و اتحاد همان که را هود راه

 در بتوانناد  تاا  بشناساند  را دشمن راه نقشه این باید روشنفکران و سیاستمداران ها،ملت از اعم
 را صاحنه  اگار » . 27/9/2931، ای)هامناه  «نشاوند  اشتباه عملکرد درار و کنند تدبیر آن مقابل

 استکبار نشناسیم، را سلطه نظام امروز اگر نشناسیم، را دشمن نشناسیم، را دوست اگر نشناسیم،
 درسات  تاوانیم مای  رطاور  کنایم؟  حرکات  درایات  و حکمات  با توانیممی رطور نشناسیم، را

   . 13/8/2931ای، )هامنه «بشناسیم باید لذا کنیم؟ ریزىبرنامه

هاای  هاا و برناماه  نقشاه با توجه به اینکه یکی از موانع اصلی برای تحقق اهداف راهبردی، 

گار راهباردی امکاان    راه دشمن و اهداف راهباردی او، باه تحلیال    شناهت نقشه دشمن است،

تواند باا  میگر تحلیل بنابراین، .کرد دهد که دشمن در آینده ایجاد هواهدشناهت موانعی را می

 شناهت دقیق نقشه راه دشمن، امکان هار ریزی و تدبیر با موانع و مشکالت مواجه شود. برنامه

سااهتن  دساتی را از دشامن سالب کارده و در مقابال، امکاان برطارف       نور ابتکار عمل و پیش

  دهد.کشور قرار میگیران تصمیمسازی را در اهتیار ها و مقاومپذیریآسیب

 

 با نگاه به آیندهارزیابی ملی  .1
 نگااه  هودماان  باه  کنایم،  محاسبه را هودمان است؛ پرارزش و اهمیتبا کار یک هم ملی محاسبه»

 بگیاریم،  عبارت  و درس آن از دهیم؛ قرار نظر مورد دیگر بار است، گذشته ما بر که را آنچه کنیم؛
 نگااه  هودماان  آیناده  و گذشاته  برناماه  و هودماان  عملکارد  باه  که ببریم. البته ما بهره آینده برای

 . 2/2/2931، ای)هامنه «باشد درستی ارزیابی ما ارزیابی باشد؛ بینانهواقع باید نگاهمان کنیم،می
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جدای از هم نیستند. آینده بر مبنای گذشته  ،مذکور، گذشته، حا  و آینده بیانات به توجه با

گیرد و نقطه آغاز آن شرایط حا  است. ارزیابی ملی که بر اساس میازان دساتیابی باه    شکل می

شاود، امکاان بازاندیشای در ساازوکارهای اجرایای را فاراهم       اهداف راهبردی کشور انجام می

باه اساتقال ، آزادی، عادالت و     کند. در ارزیابی ملی باید توجه کرد باه راه میزانای کشاور    می

معنویت دست یافته و سرعت و جهت حرکت از ره کیفیتای برهاوردار باوده اسات. ارزیاابی      

تواناد مطلوبیات   ولای نمای   ،های اجرایی اگرراه مفیاد اسات   ها و دستورالعملاقدامات، پروژه

فت باه سامت   تواناد پیشار  گر راهبردی به وجود آورد، اما ارزیابی ملی میای برای تحلیلویژه

هاای اجرایای و اهاداف هارد و     هدف را تممین نموده و هودش معیاری برای ارزیابی برنامه

 میانی باشد.

عناصر تفکر راهبردی از منظر مقام معظام رهباری باه شاکل     با توجه به مطالب یادشده، 

 شده از واقعیت است و دربدیهی است هر الگویی، نمایی ساده نمودار ذیل قابل ترسیم است.

، باه مراتاب بیشاتر از نماای     میاان عناصار   عمل، عناصر دهیل در الگو و پیچیدگی تعامالت

 شده است.ارائه

 

 
  

 تمرکز بر هدف

جوییفرصت برراه میان   

 ارزیابی ملی نقشه راه دشمن
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 گیرینتیجه
معظم رهبری شاامل ساه مقولاه    شده، مد  تحلیل راهبردی از منظر مقام با توجه به مطالب بیان

 راهبردی است که فرآیند تحلیل تفکر و اجتماعی هایواقعیت راهبردی تبیین ،راهبردی اهداف

هاای فاوق در جمهاوری اساالمی     یک از مقولاه  دهند. عناصر اصلی هررا تشکیل می راهبردی

 :ایران به صورت شکل ذیل قابل ترسیم است

 

 

 
 

شاده بار اسااس برداشات شخصای      راهبردی ارائاه در پایان باید توجه کرد که مد  تحلیل 

ای بارای  تواناد باه عناوان مقدماه    و مای انات مقام معظم رهبری ترسیم شده بی گزیدهمحقق از 

های پژوهشی عمیق و کالن که مبتنی بر تحلیل محتوای بیانات و یا تحلیال گفتماان مقاام    طرح

 د.  ، مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرهستندمعظم رهبری 

 

 واقعیت
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 هدف
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 دشمن          )مانع  جبهه

 استقال 

 آزادی

 عدالت

 معنویت

 هدف بر تمرکز

 برمیان راه به توجه

 هوشمندانه جوییفرصت

 دشمن راه نقشه به توجه

 ملی با نگاه به آینده ارزیابی
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