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 چکيده
در حوزة تفكر و  "ره"مقالة حاضر انعكاس دهندة نتايج حاصل از بررسي انديشه هاي حضرت امام 

برنامه ريزي راهبردي مي باشد،که به صورت خالصه ابعاد و ويژگيهاي الگوي تفكر و برنامه ريزي 

صر رسالت نظام جمهوري اسالمي، را تبيين و تشريح شده و اجزاء و عنا "ره"راهبردي حضرت امام 

نقاط ضعف و قوت عوامل داخلي نظام، فرصت ها و تهديدات عوامل محيطي نظام، استراتژيهاي 

نظام در مواجهه با عوامل محيطي و داخلي، اجراي استراتژيها و نظارت بر اجراي استراتژيها، در 

امه ريزي راهبردي حضرت امام تبيين شده و الگوي جامع تفكر و برن "ره"سيرة نظري حضرت امام 

 ارائه شده است "ره"

رسالت نظام جمهوري )، (مديريت استراتژيك)، ( تفكر و برنامه ريزي راهبردي) :يديکل واژگان

 ( نقاط ضعف و قوت)، (تهديدات و فرصتها )، (اسالمي
 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تبيين انديشه . تي ايشان از هر حيث قابل مالحظه است از شخصيت هاي برجسته تاريخ است که ويژگيهاي شخصي« ره»حضرت امام         

حرکت مردمي و به ثمر رساندن « ره»از جمله ابعاد وجودي امام .قطعا چراغ راه کشور ، ملت و دولت خواهد بود ( ره)ها، اعمال و کردار امام 

وي با ژرف . مل بعادي استراتژيك مي باشدشا« ره»مديريت امام . آن و نيز مديريت و رهبري امور نظام جمهوري اسالمي ايران است

انديشي، آينده نگري و اتكال به خداوند توانست به عنوان يك استراتژيست در سطح جهان مطرح و با برقراري نظام جمهوري اسالمي در 

عی
ما

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 (

وم
ل د

سا
)

 

ره 
ما

ش
6 

  /
وم 

  د
لد

ج
 /

ن 
ستا

تاب
59

31
  /

ص 
51

1
-

58
1

 

 2صدیقه طوطيان ،1اسداله مهرآرا

 ايران. شهر قايم، شهر قائم واحد، اسالمي آزاد دانشگاه، دولتي مديريت گروه 1

 ايران. تهران، شرق تهران واحد، اسالمي آزاد دانشگاه، دولتي مديريت گروه  2

 

 :نويسنده مسئولميل نام و نشاني اي

  اسداله مهرآرا

mehrara_a@yahoo.com 

 

و برنامه ریزي راهبردي در اندیشه  بررسی نقش تفکر

 "ره"هاي امام خمينی 
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رات و دگرگونيهاي وسيع و همه تغيي.     کشور، الگويي اسالمي، مردمي از حكومت رابا تفكر و برنامه ريزي راهبردي به جهانيان عرضه نمايد

ز جانبة دنياي امروز، مديران سازمانها و جوامع را با چالشهاي متعددي مواجه ساخته و آنها را وادار نموده است تابراي حفظ موقعيت خود ا

در اين . سازد، استفاده نمايندابزارها و مفاهيمي که امكان عكس العمل مناسب را در برخورد با رويدادهاي غير قابل انتظار و ناگهاني فراهم 

تجربة وسيع وگستردة بخش خصوصي در زمينة . شرايط سازمانها و جوامع بر خالف گذشته نيازمند اقدام و تفكر استراتژيك هستند

غير  سال گذشته بدست آمده و همچنين تجارب رو به رشد بخشهاي دولتي و 22بكارگيري ابزارها و مفاهيم مديريت استراتژيك که در طي 

. انتفاعي در اين زمينه، موجب پديدار شدن گنجينه اي پر مايه از اندرزها دربارة چگونگي به کارگيري مديريت استراتژيك گرديده است

تفكر و برنامه ريزي راهبردي يكي از راههاي کمك به سازمانها و جوامع براي برخورد مناسب با تغيير (.  2، ص 1831برايسون، .  ام. جان)

تفكر و برنامه ريزي . اين امر مي تواند به سازمانها و جوامع در تنظيم و حل مسايل مهم راهبردي کمك  کند. و احوال جهان است اوضاع

راهبردي به  سازمان ها و جوامع  کمك مي کند تا نقاط قوت خود را شناسايي، از فرصتها استفاده و در عين حال بر ضعف ها و تهديدهاي 

همچنين تفكر و برنامه ريزي راهبردي به سازمانها و جوامع کمك ميكند تا در دنياي . آنها را به حداقل کاهش دهندخود فايق آمده يا 

در ادارة نظام جمهوري اسالمي ايران، به عنوان استراتژيست « ره»سيرة عملي و نظري حضرت امام . پرچالش هزاره سوم پوياتر باشند

ريزي راهبردي ، مي تواند به عنوان الگوي کارساز و مؤثر مورد توجه قرار گيرد و با کشف ابعاد، اجزاء و  برجستة جهان اسالم با تفكر و برنامه

 . عناصر آن، راهنمايي براي مديران در تمام شئون، خصوصاً در ارتباط با مديريت  نظام  جمهوري اسالمي ايران باشد

 تفکر و برنامه ریزي راهبردي

همانند بسياري ديگر از مفاهيم علوم انساني، تعاريف مختلفي  ي معادل مديريت استراتژيك است که تفكر و برنامه ريزي راهبرد

فرد ديويد تفكر و برنامه ريزي راهبردي را هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه مي داند که . از آن ارائه شده است

از نظر هانگر و ويلن مديريت استراتژيك (. 22، ص 1831ديويد، . فردآر. )دت خود دست يابدسازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلندم

مديريت استراتژيك بر نظارت و ارزيابي . مجموعه تصميم ها و اقدامات مديريتي است که عملكرد بلندمدت يك شرکت را تعيين مي کند

 12، ص  1831ديويد هانگر و توماس ويلن ، . جي.)ك شرکت داردفرصت ها و تهديدهاي خارجي در ساية توجه به نقاط قوت و ضعف ي

برايسون مديريت استراتژيك را اقدامي سازمان يافته براي اتخاذ تصميمها و انجام دادن اقدامهاي بنيادي مي داند که ضمن شكل دادن به (.

. ام. جان. )د و چرا اين کار را انجام مي دهدمشخص مي سازد که يك سازمان چيست، چه کاري انجام مي ده( يا هرنهاد ديگر)سازمان 

بهرحال تدوين استراتژيها، اجراي استراتژيها و ارزيابي استراتژيها از نقاط مشترك کليه تعاريف مديريت (.  ،ص ج و چ 1831برايسون،

يدات عوامل محيطي، تجزيه و تحليل مقصود از تدوين استراتژي، تعيين مأموريت، تجزيه و تحليل فرصتها و تهد. استراتژيك به شمار مي آيد

در . نقاط ضعف و قوت عوامل داخلي، تعيين هدفهاي بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژيهاي گوناگون و انتخاب استراتژيهاي مناسب مي باشد

د، فرهنگ سازماني و اجراي استراتژيها هدف هاي ساالنه و سياستها تعيين مي شود، منابع الزم براي اجراي استراتژيها تخصيص مي ياب

ساختار سازماني مناسب طراحي مي شود و سرانجام کارکنان و مديران بسيج مي شوند تا استراتژيهاي تدوين شده را به مرحلة عمل در 

ا و منظور از ارزيابي استراتژيها گرداوري اطالعاتي در مورد مفروضات مربوط به عوامل داخلي و خارجي، محاسبه و سنجش عملكرده. آورند

مديريت استراتژيك به مفهوم فوق، ابتدا در سازمانهاي خصوصي و ( 23، ص 1831ديويد، . فردآر. ) انجام اقدامات اصالحي مي باشد

بنگاههاي بازرگاني بكار گرفته شده و توسعه يافت و با گذشت زمان ضرورت بكارگيري آن در سطح سازمانهاي دولتي، غير انتفاعي و جوامع 

برايسون، .ام.جان. )امه ريزي استراتژيك دربادي امر در مقاصد نظامي و اقدامات مربوط به هنر کشورداري به کار رفته استبرن. آشكار شد

اما با پيشرفتهايي که صورت گرفته است در حال حاضر مي توان در سازمانهاي عمومي، وزارتخانه ها، واحدهاي حكومتي ( 6، ص 1831

رويكردمديريت استراتژيك مي تواند به سازمانهاي دولتي، غير . دمات عمومي و سراسر جوامع بكار گرفتمحلي، سازمانهاي ارائه دهندة خ

انتفاعي و جوامع کمك نمايد تا آنان با محيط هاي دستخوش تغييرات شگرف برخوردي مناسب داشته و به شيوه اي کارسازتر عمل 

اهيم مديريت استراتژيك که در بخش خصوصي بكار رفته عيناً در بخشهاي دولتي و البته اين به آن معنا نيست که همة ابزارها و مف.نمايند

. ام. جان.)جوامع کاربرد دارند، بلكه در نظر گرفتن مقتضيات خاص اين سازمانها از الزامات اساسي بكارگيري موفق اين رويكرد مي باشد

 .( 21، ص 1831برايسون، 

 اجزاء و عناصر مدیریت استراتژیك

 یست هااستراتژ
تفاوت بين استراتژيست ها به اندازه تفاوت . استراتژيست ها افرادي هستند که مسئول موفقيت يا شكست سازمان مي باشند     

استراتژيست ها از نظر نگرش، . بين سازمان هاست و بايد اين تفاوت ها را در فرايند تدوين استراتژي ها، شيوة اجرا وارزيابي آنها مشاهده کرد

اصول اخالقي، خطر پذيري، توجه به مسئوليت هاي اجتماعي، توجه به سودآوري، توجه به هدف هاي بلند مدت يا کوتاه مدت و  ارزش،

 .شيوة مديريت با هم متفاوت اند
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 (رسالت)بيانيه هاي مأموریت 

رسالت هر سازمان . مي نمايدبيانية مأموريت سندي است که يك سازمان يا حكومت را از ساير سازمانها يا حكومتها متمايز     

بيانگر ارزش ها و اولويت هاي يك سازمان است و باعث مي شودتا استراتژيست ها دربارة ماهيت و دامنه فعاليتهاي زير مجموعه خود 

ان، وجوه براي تدوين رسالت هر سازمان بايد فلسفة وجودي سازم. رسالت يا مأموريت مسير آينده هر سازمان را مشخص مي کند. بينديشند

 .مميزه آن و مسئوليت سازمان در قبال سايرين مشخص شود

 تجزیه و تحليل فرصتها و تهدیدات عوامل محيطی
مقصود از فرصتها و تهديدات عوامل محيطي، رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي، محيطي،      

فرصت ها و . مي توانند به ميزان زيادي در آينده به سازمان منفعت يا زيان برسانندسياسي، قانوني، دولتي، فن آوري، و رقابت است که 

تهديدهاي محيطي به ميزان زيادي خارج از کنترل يك سازمان است و مديران سازمان ها بايد براي بهره جستن از فرصتهاي محيطي و 

وين استراتژيهايي برآيند تا از اين طريق موفقيت سازمان را تضمين پرهيز از اثرات ناشي از تهديدات خارجي يا کاهش دادن آنها درصدد تد

 .نمايند

 تجزیه و تحليل نقاط ضعف و قوت عوامل داخلی
نقاط ضعف و قوت عوامل داخلي در زمرة فعاليتهاي قابل کنترل سازمان قرار مي گيرد که سازمان آنها را به شيوه اي بسيار      

يكي از فعاليت هاي اصلي و ضروري استراتژيست ها اين است که نقاط قوت و ضعف سازمان را . هدعالي يا بسيار ضعيف انجام مي د

 .شناسايي و آنها را ارزيابي کنند و استراتژي هايي را به اجرا در آورند که نقاط قوت داخلي تقويت شود و ضعف هاي داخلي برطرف گردد

 استراتژي

با توجه به تنوع کمّي و . مي تواند بدان وسيله به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد استراتژي ها ابزاري هستند که سازمان     

هرسازمان با توجه به نوع مأموريت و شرايط داخلي ومحيطي و ساير . کيفي اهداف، دسته بنديهاي مختلفي از استراتژيها وجود دارد

 .وردمقتضيات ، استراتژي هاي مناسبي را تدوين نموده و به اجرا درمي آ

 هدف هاي ساالنه
هدف . هدف هاي ساالنه، هدف هاي کوتاه مدتي هستند که سازمان براي رسيدن به اهداف بلند مدت بايد به آنها دست يابد     

 .ساالنه بايد قابل سنجش، به صورت کمّي، چالشگر، واقعي، سازگاربا ساير اهداف و اولويت بندي شده باشند

 سياست ها
مقصود از سياست، رهنمودها، مقررات و . ري هستند که بدان وسيله مي توان به هدف هاي ساالنه دست يافتسياست ها ابزا     

 .رويه هايي است که سازمان براي دستيابي به هدف هاي اعالن شده رعايت مي کند

 تخصيص منابع
ازمان، چهار نوع منبع دارد که براي هر س. تخصيص منايع يكي از فعاليت ها است که اجراي استراتژي را امكان پذير مي سازد

 .اين منابع شامل منابع مالي، منابع فيزيكي، منابع انساني و منابع فني مي باشد. تأمين هدفهاي مورد نظر بايد تخصيص يابد

 ارزیابی استراتژي
رزيابي استراتژي اهميت زيادي بيشتر استراتژيست ها در اين مورد اتفاق نظر دارند که از نظر سالمت و ادامه حيات سازمان، ا     

ارزيابي و نظارت در فرايند مديريت استراتژيك شامل سه فعاليت اساسي، بررسي مباني اصلي استراتژي ها، مقايسه نتيجه هاي مورد . دارد

هاي پيش بيني شده، مي انتظار با نتيجه هاي واقعي و انجام دادن اقدامات اصالحي به منظور اطمينان يافتن از تطابق عملكردها با برنامه 

 .شود

 «ره»تفکر و برنامه ریزي راهبردي وامام خمينی 
دانشمندي پارسا، خرمندي پرهيزگار، حكيمي سياستمدار، مؤمني نو انديش، عارفي شجاع و هوشمند و فرمانروايي عادل ( ره)امام 

موقعيت حساس و تعيين کنندة جغرافياي سياسي آن، و از  او از. و به ضعف ها و قوتهاي داخلي کامالً اشراف داشت. و مجاهدي فداکار بود

از نظر عوامل محيطي نيز با وضع جهان و . استعداد انباشتة طبيعي و انساني آن، دلبستگيها و هدفها و آرزوهاي بزرگ آن کامالً آگاه بود

او با تفكر و برنامه ريزي . مي نيز آشنا بود ملتهاي استعمار شده و دولتهاي مستكبر، به ويژه وضع اسفبار کشورهاي مسلمان و امت اسال

هويت راهبردي خود و با گشودن اين راه، الگوي زنده در برابر امت اسالمي نهاد و جريان تازه اي در دنياي اسالم پديد آورد که احياء دوباره 

با بكارگيري اصول و ارزشهاي الهي، يك مدير  او با نگرش عميق استراتژيك خود و. اسالمي در ميان مسلمانان، اولين محصول مبارك آن بود

 . و رهبر با تفكر و برنامه ريزي راهبردي در دوران معاصر بود



 581-511، ص 5931جلد دوم ، تابستان ، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 فلسفه وجودي نظام جمهوري اسالمی ایران

صحيفة امام، )در صحيفه داليل شكل گيري نظام جمهوري اسالمي و فلسفه وجودي آن را احياي اسالم "ره"حضرت امام      

صفحة  8و جلد  31، صفحه 1و جلد  22، صفحة 1جلد )، برقراري عدالت و آزادي( 21،ص  3و جلد  226، ص 2و جلد  228، ص22جلد 

، تشكيل (  13، ص 2و جلد 162ص 2و جلد  112، ص 2و جلد  212، ص 8جلد )، رهايي از وابستگي و دستيابي به استقالل( 221

ز وجوه منشور رسالت هر حكومت، تفاوتهاي آن نظام حكومتي با ساير نظامها يكي ا( 221، ص 8و جلد  832، ص 8جلد )حكومت اسالمي

وجوه مميزه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران شامل حاکميت مستضعفين و محرومين و  "ره"از ديدگاه حضرت امام . مي باشد

 2و جلد  286، ص 2و جلد  223، ص 2جلد )بودن مردمي.عنوان کرده اند(  188، ص 11و جلد  23، ص 13جلد . 16)حمايت از آنها

اين سه ويژگي نظام . مي باشد(  231ص 2و جلد  266، ص 2و جلد  122، ص 2جلد ). و اسالمي بودن(  222، ص 6و جلد 61ص

اين سوال که بعد دوم منشور رسالت نظام جمهوري اسالمي با پاسخ به . جمهوري اسالمي را از ساير نظامها و حكومتها متمايز مي سازد

نظام جمهوري اسالمي، در مقابل  "ره"از ديدگاه حضرت امام . مسئولين حكومت در مقابل چه کساني بايد پاسخگو باشند روشن مي شود

تالش در جهت حاکميت قانون عدل . خدا و اسالم، در مقابل مردم و در مقابل مستضعفان و محرومان مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد

، 1و جلد  223، ص 1جلد . 18)،انسان سازي.(212، ص 13جلد . ، اطاعت از دستورات خداوند( 238، ص 12و جلد 112، ص 2 جلد)الهي

و انطباق رفتار (212، ص 3و جلد 112، ص 1جلد ) و الگو سازي براي ساير ملل( 111، ص 18جلد . 12)، رهايي مستضعفان((  238ص 

 ( 112، ص 12جلد ). مسئولين با موازين شرعي

، 22جلد )و خدمت به آنان.( 223، ص 12جلد )از جمله مسئوليتهاي نظام در مقابل خدا و اسالم، هدايت مردم به صراط مستقيم

، ص 12و جلد   222، ص  6جلد )جزء مسئوليتهاي نظام در قبال مردم و تالش در جهت رفاه اقتصادي مستضعفان و محرومان( 863ص 

 .اجتماعي آنان جزء مسئوليتهاي نظام در قبال مستضعفان و محرومان مي باشدو ارتقاء مقام و منزلت ( 862

 اصول و ارزشهاي حاکم
. اصول و ارزشهاي حاکم بر استراتژيست ها يكي از عوامل اثر گذار بر تعريف نوع خاصي از رسالت از سوي آنان مي باشد     

اين اصول و ارزشها شامل عدالت . ه ارزشهاي قرآني رسالت نظام را تبيين کردندبا تاثير پذيري از تعاليم الهي وپايبندي ب "ره"حضرت امام 

جلد )، اصل نه شرقي و نه غربي.(  82، ص 2و جلد   821، ص  2جلد )، تبعيت از احكام اسالم.( 32، ص 1و جلد  836، ص  11جلد )جويي

، وحدت و برادري با ( 6، ص 18و جلد   811، ص  6جلد )ر، کسب رضاي خدا در اعمال، گفتار و کردا( 21، ص 13و جلد   811، ص  22

، ( 112، ص 3و جلد  82، ص 6و جلد   82، ص  16جلد )عدم سلطة کفار بر مسلمين(222، ص 6و جلد  883، ص  2جلد)مسلمانان

، برابري .(  223، ص 2جلد )، امر به معروف و نهي از منكر( 882، ص 2و جلد   831، ص  2جلد )احترام متقابل با ساير کشورها و دولتها

 .   مي باشد(  13، ص  2جلد )و مأمور بودن به تكليف نه نتيجه(  26، ص 11و جلد   2، ص 11جلد )انسانها در حقوق انساني

 تجزیه و تحليل فرصتها و تهدیدات عوامل محيطی نظام جمهوري اسالمی

 38، ص 18جلد )ي مسلمان از مخالفان نظام جمهوري اسالمي بطور کلي تهديدات ناشي از اين عامل، شامل حمايت کشورها     

، دامن زدن به تبليغات منفي بر عليه جمهوري (  822، ص 18جلد . 86)، عدم حمايت از نظام براي رويايي با اسرائيل و استكبار جهاني (

راه مقابله با تهديدات و  "ره"حضرت امام . ي شود، دوري از قرآن کريم و تعاليم اسالم و نژاد پرستي و تفرقه م( 121، ص 16جلد )اسالمي 

، ص 11جلد )نجات کشورهاي اسالمي را در وحدت کلمه، توجه به تعاليم نوراني قرآن کريم، بي توجهي به تبليغات سوءرسانه هاي غربي 

وحدت  "ره"همچنين حضرت امام ( 82، ص 13جلد ) انساني مي دانستند –، و ايستادگي در مقابل استكبار و دفاع از شرافت اسالمي (  22

را جزء فرصتهاي ناشي از اين عامل مي ( 811، ص 1و جلد   822، ص 18جلد) ، مراسم حج (  186، ص 18جلد )و اتحاد مسلمين 

 .دانستند

ه ايشان ضمن اشار. اين عامل محيطي را بيشتر يك عامل تهديد آميز براي جمهوري اسالمي مي دانستند "حضرت امام گره     

به جنايت کشورهاي استكباري در اقصي نقاط  جهان و حمايت تبليغاتي از ايادي خود، شگفتي خود را از سازمانهاي بين المللي که گاهي با 

، ص 13و جلد   136، ص 11جلد. )اعالم مواضع و صدور بيانيه و قطعنامه و گاهي اوقات با سكوت از آنان حمايت مي کنند، ابراز کرده اند

چنين ايشان اين سازمانها را جزء وابستگان قدرتهاي شيطاني و در خدمت آنان دانسته و مأموريت آنان را مبارزه و براندازي نظام و هم(  22

دشمنان داخلي هر چند از نظر جغرافيايي در درون مرزهاي کشور فعاليت (  812، ص 12جلد)ممانعت از صدور انقالب اسالمي برشمرده اند 

به عواملي نظير  "ره"در اين زمينه حضرت امام . آنجا که تحت کنترل نيستند، جزء عوامل محيطي نظام محسوب مي شوند مي کنند، اما از

، آشوب طلبان و مروجان فساد، ايادي و عمال استكبار و (که عمدتاً در دوران قبل از پيروزي انقالب اسالمي مطرح بوده است)رژيم پهلوي 

و   222، ص 2جلد)تهديدات ناشي از رژيم پهلوي شامل اشاعه فحشاء و فساد . هاي معاند نظام اشاره کرده اندضد انقالب، منافقين و گروهك

 823، ص 2و جلد  132، ص 2و جلد   68، ص  2جلد )ايجاد وابستگي کشور ( 121، ص 2جلد) مخالفت با احكام اسالم( 128، ص 1جلد 
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همچنين تهديدات ناشي از عمال . و غارت بيت المال مي باشد(  132، ص 3جلد)تبليغات منفي .( 222، ص 2جلد)تضعيف روحانيت (

آنها را با واژه هايي نظير شياطين، اشرار، فرصت طلبان، مغرض، عناصر فاسد و منحرف، توطئه گر،  "ره"استكبار يا گروهكها که حضرت امام 

وامل اجانب، جنايتكار، گروههاي منحرف، گروههاي مخالف و معاندين منفعت طلبان، اجانب، منافقين، مفسده طلبها، جيره خوار استكبار، ع

(  181، ص 6و جلد  122، ص 6جلد)، ايجاد هرج و مرج در داخل کشور ( 222، ص 12جلد)مورد خطاب قرار داده اند شامل تبليغات منفي 

، ص 1جلد)يجاد اختالف و تفرقه افكني (  826، ص 3جلد). ، مخالفت با اسالم ( 211، ص 1و جلد  231، ص 6جلد)توطئه بر عليه نظام 

، 8جلد]، ايجاد وابستگي [26]، ترور مردم ومسئولين [2، ص 12جلد]، ايجاد انحراف [2، ص 12جلد]، جاسوسي و نفوذ در دستگاهها (812

، 11جلد]فحشاء ، اشاعه فساد و [118، ص 12و جلد  821، ص 12جلد]، تضعيف روحانيت [826، ص 21جلد]، تهاجم فرهنگي [266ص 

دشمنان خارجي  "ره"در سيرة نظري حضرت امام . مي شود[ 222، ص 13و جلد  212، ص 11جلد]و جنگ[ 32، ص 12و جلد  223ص 

بصورت ابرقدرتها و استعمارگران، آمريكا، انگليس، بلوك شرق، بلوك غرب، اسرائيل، بيگانگان، دشمنان اسالم و خبرگزاريهاي خارجي مورد 

شامل ممانعت از تحقق حكومت   "ره"در مجموع مهمترين تهديدات ناشي از دشمنان خارجي از ديدگاه حضرت امام . رفته اندتوجه قرار گ

، [111، ص 12لدج]، ارائه تصوير خشن و نامطلوب از اسالم [816، ص 2جلد]، محو قرآن، اسالم و علماي اسالم [812، ص 3جلد]اسالمي 

تفرقه افكني بين کشورهاي مسلمان و نيز اقشار  ،(231و  28، ص 2و جلد  122و 21، ص 2جلد)تبليغات منفي بر عليه احكام مترقي اسالم

، ص 3و جلد  832، ص 12جلد]ترويج فساد و ممانعت از گسترش تربيت صحيح اسالمي  ،[282، ص 6و جلد  88، ص 2جلد]مختلف ملت 

، جاسوسي بر عليه نظام [11، ص 2جلد]، عقب نگه داشتن کشورهاي مسلمان [21، ص 6جلد]در جهت جدايي دين از سياست ، تبليغ [23

، ص 13جلد)اقدام نظامي بر عليه نظام جمهوري اسالمي  ،[232، ص 11جلد]تحريم اقتصادي  ،[221، ص 11و جلد  882، ص 11جلد]

 "ره"از ميان تمام دشمنان خارجي، حضرت امام .، مي باشد[216، ص 12جلد]ل آنها تضعيف روحية ملت ايران و ايجاد ترس در د(123

از سوي ديگر حضرت  ،[826، ص 2جلد]آمريكا را بيش از همه مورد توجه قرار داده اند و آمريكا را دشمن شمارة يك ملت ايران دانسته اند 

ن اسالم مي دانستند و از اين رو معتقد بودند اسرائيل براي اسالم و اسرائيل را در خط مقدم مبارزه استكبار جهاني با جها "ره"امام 

کشورهاي اسالمي خطر عظيم محسوب مي شود و اگر مسلمانان جهان تعلل کنند، بيم آن مي رود که فرصت نابود کردن اين غدة سرطاني 

همچنين از ميان تهديدات مختلف ناشي [. 112، ص 2جلد]از بين برود و با گذشت زمان اين بيماري مهلك تمام وجود مسلمين را فرا بگيرد

از دشمنان خارجي، تبليغات منفي بر علية اسالم و نظام جمهوري اسالمي، ايجاد اختالف و تفرقه در بعد داخلي و خارجي، مخالفت با احكام 

 .اندمورد تاکيد قرار گرفته  "ره"اسالم و توطئه چيني بيشتر از ساير موارد توسط حضرت امام خميني

 تجزیه و تحليل نقاط ضعف و قوت عوامل داخلی نظام جمهوري اسالمی ایران
قوة قضائيه بوده و ايشان با وقوف به مسالة حساس قضاوت و جايگاه  "ره"يكي از عوامل داخلي مورد توجه حضرت امام       

هاي قضات قرار دارد و با احكام آنها سرنوشت افراد رقم مي  کليدي قوة قضائيه فرموده اند با توجه به اينكه جان، مال و ناموس مردم زير قلم

خورد،بايد از هر گونه مسامحه و سهل انگاري پرهيز نمايند و مواظب باشند تا نه غيرمجرمي، مجرم شناخته شود و نه مجرمي از تحت حدود 

، لغزش، ندانم [ 1، ص 1جلد]ظلم "ره"امام  مهمترين نقاط ضعف دستگاه قضايي از ديدگاه حضرت[ . 112، ص 18جلد]الهي رهانيده شود

از سوي ديگر مهمترين [ . 282، ص 13جلد]کاري، خطاء و اشتباه و استفاده از قضاتي است که داراي شرايط عدالت، تقوا و اجتهاد نباشند

ح و شايسته و مسلط بر شيوة و استفاده از قضات صال[ 2، ص 12جلد]نقاط قوت دستگاه قضايي، جاري کردن احكام اسالم و عدالت اسالمي 

 ( .282، ص 13جلد)قضات اسالمي مي باشد

از آن جا که . قرار گرفته است  "ره"آموزش و پرورش يكي ديگر از عوامل داخلي نظام  مي باشد که مورد توجه حضرت امام      

. برخوردار بوده است "ره"در ديدگاه حضرت امام  آموزش و پرورش مأموريت تربيت نسل نوجوان و جوان را بر عهده دارد، از جايگاه ويژه اي

، 12جلد]، گرايش به شرق و غرب( 86، ص 12جلد) مهمترين نقاط ضعف سيستم آموزش و پرورش، تربيت دانش آموزان با اخالق شيطاني

اسالمي و ساختن انسانهاي در مقابل تربيت صحيح . ، مي باشد[ 223، ص 18جلد]، و استفاده از معلين آگاه امّا بدون تزکية نفس[132ص 

،ايمان [223،ص 18جلد]، استفاده از معلمين آگاه و داراي طهارت و تزکيه نفس [ 233، ص 6جلد]مسلمان واقعي و صالح در مدارس

مي  "ره"ازمهمترين نقاط قوت آموزش و پرورش در ديدگاه حضرت امام [132، ص 12جلد]معلمين به اصل اساسي نه شرقي و نه غربي 

 .باشد

. در ارتباط با آموزش عالي سه عامل اصلي دانشگاهها، اساتيد و دانشجويان را مورد توجه قرار داده اند "ره"حضرت امام      

مهمترين نقاط قوت دانشگاهها و دانشگاهيان را در هوشياري و آگاهي و جلوگيري از نفوذ افكار انحرافي به  "ره"حضرت امام 

، 1جلد]، کسب تربيت اسالمي همگام با کسب علم و دانش [ 3، ص 12جلد]ود شناسي و اعتماد به نفس ، خ.[  111، ص 11جلد]دانشگاهها

 .مي دانستند[  238، ص 12جلد]، و وحدت حوزه و دانشگاه .[ 1ص 
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، 12جلد]شامل، غربزدگي اساتيد دانشگاهها  "ره"همچنين مهمترين نقاط ضعف سيستم آموزش عالي از ديدگاه حضرت امام      

، تفرقه و تشتت بين دانشگاهيان و روحانيت  و عدم تزکيه نفس [ 223، ص 12جلد]، وابستگي و استعماري بودن دانشگاهها [ 223ص 

 .مي باشد[ 1، ص 1جلد]همراه و همگام با کسب علم و دانش 

 مجلس خبرگان
ل و آزادي ياد مي کردندو مهمترين نقاط از مجلس خبرگان به عنوان پشتوانة کشور و حافظ امنيت، استقال "ره"حضرت امام      

 .قوت اين مجلس را خدمتگذاري و ساده زيستي مي دانستند

   وزارتخانه ها و سفارتخانه ها 
مهمترين نفاط قوت اين . يكي ديگر از عوامل داخلي نظام تحت عنوان وزارتخانه ها و سفارتخانه ها مورد شناسايي قرار گرفت     

ري به ملت و اسالم و هوشياري و آگاهي مي باشد، و مهمترين نقاط ضعف، وجود فساد، دور شدن از اسالم ناب عامل داخلي، خدمتگذا

 .[ . 118، ص 13جلد]محمدي و وجود افراد غير متعهد در آنها مي باشد
ن نقاط قوت مهمتري. مي باشد "ره"مجلس شوراي اسالمي يكي از عوامل داخلي نظام جمهوري اسالمي از ديدگاه حضرت امام 

همچنين . ،انسجام و تفاهم و خدمتگذاري مي باشد[111، ص 18و جلد  12، ص 18جلد]اين عامل شامل، مردمي بودن نمايندگان مجلس 

و اهانت به ملّت و مقدسات از [ 31، ص 18جلد]دامن زدن به اختالفات و عدم رعايت جهات شرعي و اخالقي در مباحث و تعامل با يكديگر 

اين عامل داخلي را با عناويني همانند قواي نظامي، قواي انتظامي، سپاه پاسداران، ارتش،  "ره"حضرت امام . اط ضعف است مهمترين نق

مهمترين نقاط قوت اين عامل داخلي شامل وحدت، اتحاد و برادري نيروهاي . پاسبان و کميته هاي انقالب اسالمي مورد توجه قرار داده اند

، مردمي بودن و .[  132، ص 16جلد]وجود روحية مجاهدت و شهادت طلبي ( 238، ص 12جلد. 18]ردم مسلح با يكديگر و با م

، توانمندي نظامي، [ 132، ص 18و جلد  222، ص 12جلد]، رعايت نظم و انضباط [  861، ص 18جلد]خدمتگذاري به مردم و کشور 

، ص 13جلد]ين سياسي شدن نيروهاي نظامي و دخالت در امور سياسي استفاده از نصرت الهي و امدادهاي غيبي، هوشياري و آگاهي  همچن

، عدم رعايت سلسله مراتب و نظم و انضباط  ، خود باختگي، دخالت نابجا در امور و تفرقه از [ 222، ص 16جلد]، غفلت و غرور [ 22

اخلي ديگري است که مورد توجه حضرت امام روحانيت و حوزه هاي علميه عامل د. مهمترين نقاط ضعف اين عامل داخلي به شمار مي آيد

مجاهدت و مبارزه ، هوشياري و آگاهي، آماده کردن مردم  "ره"مهمترين نقاط قوت اين عامل از ديدگاه حضرت امام . قرار گرفته است "ره"

مهمترين نقاط ضعف  همچنين. براي مبارزه، انسجام و وحدت، متحول کردن مردم، شهادت طلبي، ساده زيستي و خدمتگذاري مي باشد

شامل خروج از زيّ طلبگي و دنياگرايي، اختالف و تشتت، ضعف تبليغاتي، غفلت، دور شدن از اسالم  "ره"روحانيت از ديدگاه حضرت امام 

مهمترين نقاط قوت اين عامل داخلي از ديدگاه حضرت امام . ناب محمدي، عدم انطباق گفتار و اعمال روحانيت و قدرت طلبي مي باشد

شامل خدمتگذاري و خدمت به مردم، وحدت و انسجام، ساده زيستي، هوشياري و آگاهي، تعهد به اسالم، ( فراواني)به ترتيب اهميت  "ره"

دامن زدن به : شايستگي، مردمي بودن و ترس نداشتن از ابرقدرتهامي باشد همچنين نقاط ضعف مسئولين نظام به ترتيب اهميت عبارتند از 

و غرور، افكارانحرافي، دخالت نابجا در کار يكديگر، دور شدن از اسالم ناب محمدي، ضعف تبليغاتي، بي نظمي، انتقامجويي،  اختالفات، غفلت

گروه زنان، جوانان، روستائيان،  "ره"در اين عامل داخلي حضرت امام .عدم اطالع رساني صحيح به مردم و بكارگيري افراد غير متعهد

فان و محرومان، اصناف، کشاورزان، ايثارگران، روشنفكران، ورزشكاران، فرهنگيان و اقليت هاي مذهبي را مورد کارگران، کارمندان، مستضع

مجاهدت و فداکاري، انسجام، تفاهم و وحدت، : شامل "ره"مهمترين نقاط قوت اين عامل داخلي از ديدگاه حضرت امام . توجه قرار داده اند

به خدا، تحول روحي و معنوي، استفاده از نصرت الهي، هوشياري و آگاهي، استقالل طلبي، مشارکت شهادت طلبي و عشق به شهادت، ايمان 

همچنين مهمترين نقاط . در امور، برخورداري از فرهنگ اسالمي، ارادة قوي و توانمندي، رشد سياسي، خدمتگذاري و شجاعت مي شود

از خودبيگانگي، اختالف و تفرقه، غفلت و غرور، بروز و ظهور افكار انحرافي، غربزدگي، : شامل  "ره"ضعف اين عامل از ديدگاه حضرت امام 

 فساد و فحشاء، دنياگرايي، ناآگاهي، هرج و مرج و ناآرامي، دور شدن از اسالم ناب محمدي، کم کاري و قانون گريزي مي شود 

. انه هاي گروهي را مورد توجه قرار داده اندتحت عنوان اين عامل، منابع طبيعي، منابع انساني، مساجد و رس "ره"حضرت امام 

وجود منابع زير زميني فراوان در کشور، استقالل طلبي، هوشياري و : شامل "ره"مهمترين نقاط قوت در اين عامل از ديدگاه حضرت امام 

شامل وابستگي، ضعف  "ره "همچنين مهمترين نقاط ضعف اين عامل از ديدگاه حضرت امام .آگاهي و وجود فرهنگ اسالمي مي باشد

 تبليغاتي، افكار انحرافي، اختالف و تفرقه، عقب ماندگي،غفلت و دور شدن ازاسالم ناب مي باشد 

در مديريت استراتژيك جهت دستيابي به مأموريت و اهداف مورد نظر از يكسو و بهره گيري از فرصتهاي محيطي و کاهش      

ت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف عوامل داخلي از سوي ديگر بايد استراتژيهاي خاصي اثرات نامطلوب تهديدات محيطي و همچنين تقوي

 . مي باشد "ره"منظور از استراتژيها در اين بخش، راههاي رسيدن به هدف از ديدگاه حضرت امام . پيش بيني شده و بكار گرفته شود

  "ره"انواع استراتژیها از دیدگاه حضرت امام 
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و  221، ص 1جلد]، وحدت مسئولين با يكديگر ، وحدت گروهها و جناحهاي سياسي [ 226، ص 11دجل]. وحدت دولت و ملت  

جلد ]، وحدت کشورهاي اسالمي .(  32، ص 1و جلد   222، ص 6و جلد  128، ص 6جلد ). ، وحدت مردم با همديگر .[ 131، ص 6جلد 

، .[  283، ص 1و جلد   23، ص 18و جلد  826، ص 1جلد ]، وحدت نيروهاي مسلح [ 82، ص 2و جلد   228، ص 2و جلد  886، ص 1

 [ 223، ص 1و جلد  26، ص 28جلد ]و وحدت روحانيون [ 221، ص 12و جلد  221، ص 8جلد ]وحدت حوزه و دانشگاه 

 [211، ص 3و جلد  86، ص 11جلد ]استراتژي تکيه بر ملّت 
تكاء به خدا نيست، بلكه مكمل و در راستاي اتكاء به خدا مي استراتژي تكيه بر ملت ناقض ا "ره"در ديدگاه حضرت امام      

 .باشد

 [121]استراتژي اجراي قوانين اسالم 

 (. 262، ص 2و جلد  232، ص 6جلد )استراتژي تبليغات 

 ،13جلد]و آن را در رأس همة امور مي دانستند [ 262، ص 8جلد]. تبليغات را يك وظيفة همگاني بر شمرده  "ره"حضرت امام   

 [ .21ص 

 (212، ص 1و جلد  31، ص 11جلد )استراتژي عمل به تکليف بدون توجه به نتيجه 
اين استراتژي به اين معناست که مسلمانان موظفند تا به تكاليف شرعي خود عمل نمايند بدون توجه به اينكه نتايج حاصل      

 .[ .163، ص 2جلد]مطلوب يا نامطلوب باشد 

 [6، ص 13و جلد  88، ص 6لد ج]استراتژي اجراي عدالت 

 استراتژي صبر، استقامت و پایداري

، مبارزه با .[ 126، ص 3جلد]در رابطه با سازندگي و آباد کردن خرابيها  "ره"بكارگيري اين استراتژي توسط حضرت امام      

و در برابر مصيبتهايي [ 123، ص 3جلد]، حل مشكالت مختلف کشور .[ 222، ص 12جلد]، مبارزه با دشمنان [ 231، ص 8جلد]استكبار 

 .توصيه شده است.[ 23، ص 12جلد]که وارد مي شود خصوصاً مصيبتهاي ناشي از توطئه دشمنان 

، [123، ص 1و جلد  22، ص 1و جلد  188، ص 2و جلد  22، ص 1جلد ]استراتژي استقالل و خودکفايي در ابعاد مختلف 

،استراتژي مبارزه و قيام [2، ص 8و جلد  883، ص 3و جلد  868، ص 12و جلد  12، ص 11جلد ( ]قطع ارتباط، اجتناب)استراتژي پرهيز 

و  126، ص 3و جلد  232، ص 6جلد ]،استراتژي سازندگي .[16، ص 21و جلد  216، ص 2و جلد  212، ص 8و جلد  212، ص 8جلد]

، استراتژي رأفت و رحمت .[886، ص 13و جلد  811، ص 2و جلد  82، ص 11جلد ]،استراتژي حمايت از نظام اسالمي [221، ص 11جلد 

و  232، ص 6و جلد  221، ص 6جلد ]،استراتژي تربيت اسالمي [212، ص 6و جلد  822،ص 3و جلد  262، ص 6و جلد  123، ص 3جلد]

ي نظم و ،استراتژ[123، ص 3و جلد  232، ص 3و جلد  121، ص 6و جلد 222،ص11جلد]، استراتژي انتقاد سازنده [221، ص 6جلد 

، 18و جلد  22، ص 11جلد ]، استراتژي ايجاد تحول و انجام اصالحات .[ 23، ص 18و جلد  182، ص 18و جلد  12، ص 13جلد ]انظباط 

، 12و جلد  186،ص 12جلد]،استراتژي آمادگي براي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان [266، ص 6و جلد  263، ص 13و جلد  213ص 

، 13و جلد  822، ص 1و جلد 218،ص2و جلد  862، ص 2جلد]،استراتژي مبارزه با فساد .[ 123، ص 3دو جل 232،ص 3و جلد  11ص 

، 12جلد ]،استراتژي حفظ آرامش [  263، ص 6و جلد  231، ص 2و جلد  233، ص 12جلد ]،استراتژي مصادرة اموال نامشروع .[ 162ص 

، 1جلد ]، استراتژي توجه به امور استراتژيك [ 222، ص 11جلد  و 232، ص 2و جلد  868، ص 12و جلد  232، ص 12و جلد  832ص 

و جلد  232، ص 8جلد .)،استراتژي اعتماد به نفس.[ 111، ص 3و جلد  28، ص 11و جلد  161، ص 3و جلد  22، ص 12و جلد  213ص 

 123، ص 12و جلد  2، ص 12و جلد  812، ص 12و جلد  836، ص 12جلد ]استراتژي خويشتن شناسي .( 281، ص 1و جلد  212، ص 1

، ص 18و جلد  888،ص12جلد]، استراتژي عمل در حوزة مسئوليت و عدم دخالت نابجا در کار و مسئوليت ديگران .[ 821، ص 12و جلد 

، ص 13و جلد  233، ص 12و جلد  162، ص 13جلد ]،استراتژي خدمت به مردم .[822، ص 1و جلد  222، ص 3و جلد  62

،استراتژي امر به [ 832، ص 3و جلد  231، ص 12و جلد  832، ص 3و جلد  213،ص3جلد].ت رفتار و منش اسالمي ،استراتژي رعاي[121

در فرايند مديريت استراتژيك پس از تدوين استراتژيها، (   226، ص 2و جلد  263، ص 12و جلد  112، ص 12جلد )معروف و نهي از منكر

به عنوان رهبر نظام جمهوري اسالمي ايفاي نقش مي کرده اند، نقش ايشان در  "ره"ضرت امام از آن جا که ح. نوبت به اجراي آنها مي رسد

در جاهايي از صحيفه نقش خود را به عنوان  "ره"حضرت امام . طراحي استراتژيها بسيار پررنگ تر از اجراي استراتژيها بوده است

يا در جاي ديگري به هنگام [ 123] "و حكومت بر عهده نمي گيرم من نقشي جز هدايت ملّت": استراتژيست اين چنين بيان کرده اند

همانگونه که از اين بيانات [ . 232، ص 2جلد ] "من در حكومت آينده نقش هدايت دارم"پيروزي انقالب اسالمي تاکيد کرده اند که 

ند و بدنبال ايفاي نقش اجرايي نبوده اند با براي خود نقش طراح استراتژي و هدايت گري قائل بوده ا "ره"استنباط مي شود، حضرت امام 

 .در اجراي استراتژيها در مواردي خاص قابل توجه مي باشد "ره"اين وصف نقش آفريني حضرت امام 
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ساختارهاي الزم را جهت اجراي  "ره"در برخي موارد خصوصاً سالهاي اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي حضرت امام      

از جمله اين موارد مي توان به تأسيس بنياد شهيد انقالب اسالمي جهت رسيدگي به امور خانواده . ظر بوجود آورده انداستراتژيهاي مورد ن

 . (283، ص 2جلد )شهدا 

، شورايعالي دفاع .[ 281، ص 12جلد ]. شورايعالي انقالب فرهنگي را براي ساماندهي به امور دانشگاهها و فرهنگ عمومي کشور 

، دفتر تبليغات حوزة علميه قم و سازمان تبليغات [ 268، ص 18جلد ]هماهنگي بين نيروهاي مسلح در دفاع از کيان کشور را جهت ايجاد 

، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي تشخيص مصالح نظام و حل اختالفات بين .[ 112، ص 12جلد ]را براي انجام تبليغات اسالمي 

جلد ]، بنياد مستضعفان و جانبازان را براي رسيدگي به جانبازان و محرومين و مستضعفان  [262، ص 22جلد ]مجلس و شوراي نگهبان 

، کميته امداد را جهت رسيدگي به افراد فقير و بي بضاعت و بنياد مسكن را جهت تأمين مسكن افراد ضعيف و ناتوان اشاره [ 111، ص 21

در بخش قبل تناسبب دارند به عنوان مثال جهت تحقق استراتژي خدمتگذاري  ساختارهاي ايجاد شده با اجراي استراتژيهاي مطروحه. نمود

 .به مردم با اولويت رسيدگي به مستضعفان و خانواده هاي شهدا، ساختار بنياد شهيد، بنياد جانبازان وکميته امداد ايجاد شده است

 نتيجه گيري 
همانگونه که در شكل . به شكل زير مي باشد "ره"حضرت امام با توجه به مباحث مطروحه، الگوي جامع مديريت استراتژيك      

تحت تآثير اصول و ارزشهاي حاکم که ناشي از تعاليم قرآن کريم و دين اسالم مي باشد، رسالت نظام  "ره"مشاهده مي شود، حضرت امام 

در ادامه ، تجزيه و . المي تعريف کرده اندجمهوري اسالمي ايران را در سه جزء فلسفة وجودي، وجوه مميزه و مسسئوليت نظام جمهوري اس

تحليل فرصتها و تهديدات عوامل محيطي نظام و تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت عوامل داخلي نظام صورت گرفته است، پس از آن 

رصتهاي محيطي و استراتژيهاي مناسب جهت مقابله با تهديدات عوامل محيطي و نقاط ضعف عوامل داخلي و نيز بهره برداري مناسب از ف

 . پيش بيني شده است "ره"نقاط قوت داخلي توسط حضرت امام 

را مورد بررسي قرار دهند، به تكميل اين بحث کمك شاياني خواهد  "ره"انجام پژوهشهاي ديگري که سيرة عملي حضرت امام    

 .کرد
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