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مقدمه:
تربیــت صحیــح و منطبــق بــر ارزش هــا و آرمــان هــا، بــرای نســل ســوم و چهــارم انقــاب اســامی 
از اولویــت هــای چشــم انــداز نظــام اســامی محســوب مــی شــود. نســلی کــه ســربازان جبهــه هــای 
مختلــف علمــی، فرهنگــی، سیاســی، نظامــی و اقتصــادی خواهنــد بــود. نســل میــراث دار انقابیــون و 

شــهدای 8 ســال جنــگ تحمیلــی. 
نوجوانــی و جوانــی دوره ای از زندگــی اســت کــه در آن شــخصیت و تفکــر انســان شــکل مــی گیــرد. 
دورانــی کــه جــوان و نوجــوان هــر موضوعــی را بــه چالــش کشــیده و در پی آن اســت که برای ســواالت 
و ابهامــات خــود پاســخ هــای در خــور و اغنــاء کننــده ای پیــدا کنــد. دشــمن نیــز بــا درک صحیــح از 
ویژگــی هــای روحــی و روانــی ایــن دوران پــر مخاطــره و نیــز اهمیــت فعالیــت در دو جبهــه فرهنگــی و 
سیاســی، در راســتای اســتراتژی برانــدازی نــرم خویــش، برنامــه هــای خــود را روی ایــن قشــر و در ایــن 

دو جبهــه متمرکز ســاخته اســت. 
در ایــن میــان مســجد بــه عنــوان یــک نهــاد اســامی- اجتماعــی مــورد وثــوق و امــام جماعــت بــه 
عنــوان یــک مربــی امیــن مــی تواننــد مامــن مناســبی بــرای تربیــت سیاســی و فرهنگــی نســل هــای 
ســوم و چهــارم انقــاب باشــند. در همیــن راســتا معاونــت آمــوزش مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد 
کتــاب آموزشــی »تحلیــل سیاســی، تربیــت سیاســی«  را کــه تبییــن کننــده اصــول هدایــت و تربیــت 
سیاســی در عرصــه جوانــان و نوجوانــان اســت، حضــور ائمــه جماعــات ارائــه مــی کنــد. ایــن کتــاب 
ســخنرانی حضــرت حجــت االســام و المســلمین حمیــد مشــهدی آقایــی در ســال 84 اســت کــه پیاده 
ســازی و بــه رشــته تحریــر درآمده اســت. امید اســت ضمــن مطالعــه و کاربردی نمــودن مطالــب کتاب، 
خادمــان خــود را در مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد از پیشــنهادات و بازخوردهــای تربیتــی ایــن اثــر 

ــد فرمایید.    بهــره من
                                                                                                معاونت آموزش

                                                                                         مرکز رسیدگی به امور مساجد



4

سی
سیا

ت 
ربی

ی؛ ت
یاس

لس
حلی

  ت

فن تحلیل سیاسی
دربــارة تحلیــل مســائل سیاســی،  می تــوان از جنبه هــای مختلفــی ســخن گفــت. هــم دربــارة مبانــی 
تحلیــل سیاســی و اصولــی کــه بــرای آن بایــد در نظــر گرفــت، هــم راجــع بــه علــم سیاســت و عواملی 
کــه در تحلیل هــای سیاســی مؤثــر اســت و همچنیــن کارکردهــا و فوایدی کــه تحلیل سیاســی می تواند 
در بخش هــای مختلــف داشــته باشــد. جنبه هــای مختلفــی کــه در اینجــا نمی تــوان بــه همــة آنهــا 
پرداخــت؛ بنابرایــن، بــه طــور خاصــه بــه تحلیــل سیاســی و ســپس تربیــت سیاســی می پردازیــم. برای 
روشــن تر شــدن بحــث، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه آیــا تحلیــل سیاســی علــم اســت یــا 

مهارت؟ 
    عــده ای معتقدنــد کــه تحلیــل سیاســی یــک فــن، هنــر و مهــارت اســت کــه انســان بایــد آن را 
فراگیــرد و در موقعیت هــای گوناگــون بــه کار بــرد، لــذا نمی توانــد علــم باشــد. اســتدالل ایــن افــراد ایــن 
اســت که سیاســت دارای قاعده و ضابطة مشــخصی نیســت و بســیاری از مســائل سیاســی، غیرمترقبه 
ــی خــاص،  ــل، براســاس فرمول های ــوم کــه از قب و پیش بینی نشــدنی اســت. برخــاف بســیاری از عل
پیش بینــی شــدنی هســتند و بــه بیانــی دیگــر، ماننــد »ســاعت« هســتند کــه به راحتــی می تــوان آنهــا 
را طــوری تنظیــم کــرد کــه مــدت مدیــدی ســر ســاعت، حتــی دقیقــه و ثانیــه، تنظیــم شــوند و از قبــل 
هــم، همــة کارهایشــان انجــام شــود. بــا چیــدن اجزایــی کنــار هم، ســاعت تشــکیل می شــود و ســاعت 

هــم طبــق قاعــدة خــودش می گــردد و زمــان را نشــان می دهــد.
برخــی، تحلیل هــای سیاســی را بــه »ابــر« تشــبیه می کننــد؛ یعنــی چنــدان پیش بینی شــدنی نیســتند. 
هــم می تواننــد بعضــی جاهــا باشــند، هــم بعضــی جاهــا نباشــند. درســت در شــرایطی کــه توقــع ندارید، 
هــوا ابــری می شــود و گاهــی کــه احتمــال می دهیــد هــوا ابــری  شــود، هــوا کامــًا آفتابــی می شــود؛ 

بنابرایــن نمی تــوان بــر تحلیــل سیاســی عنــوان »علــم« گذاشــت.
در پاســخ بــه ایــن افــراد می تــوان چنیــن گفــت کــه مســائل سیاســی را می تــوان براســاس فرمول هایی 
مشــخص و ثابــت در نظــر گرفــت و تحلیــل کــرد و آنهــا را قاعده منــد و نظام منــد و رِوشــمند ســاخت. 
علــم تحلیــل سیاســی مثــل ســاعت نیســت؛ امــا چیــزی شــبیه بــه ابــر اســت. بــه تعبیــر دقیق تــر، از 
مقولــة علــوم نــرم )soft( اســت؛ نــه از علــوم ســخت )hard(. بنابرایــن می شــود بــر آن عنــوان »علم« 
گذاشــت و ادعــا کــرد کــه می تــوان »علــم سیاســی« و »علــم تحلیــل سیاســی« را فراگرفــت؛ منتهــا، 
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ایــن علــم از جملــه علومــی اســت کــه شــاید بیــش از اینکــه بــه قواعــد و ضوابــط و اصــول نیازمنــد 
باشــد، بــه مهــارت، تمریــن، تکــرار و تجربــه نیــاز دارد. بنابرایــن بــه صــرف اینکه کســی اصــول تحلیل 
سیاســی را یــاد بگیــرد، نمی توانــد »تحلیل گــر سیاســی« بشــود. درســت مثــل کســی کــه بــه ادبیــات 
مســلط اســت، امــا شــاعر نیســت. چنیــن کســی بایــد تمریــن کنــد تــا شــاعر بشــود. از آنجــا کــه وجــه 
تمرینــی و تجربــی آن، بــر وجــه علمــی آن غلبــه دارد، بعضی هــا بــه اشــتباه افتاده انــد و مدعــی شــده اند 

کــه تحلیــل سیاســی »فــن« اســت، نــه »علم«.
در یــک جمع بنــدی می تــوان گفــت کــه بــرای تحلیــل سیاســی، بایــد مجموعــه ای از اصــول و قواعد را 
فراگرفــت و آن را بــا تمریــن و ممارســت  و تکــرار، منظــم کــرد. درواقــع، باید تلفیقــی از »علــم« و »فن« 

و »هنــر« را بــه کار گرفــت تــا بتــوان تحلیل گر سیاســی شــد. 
نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه چنانچــه کســی بخواهــد بــا مســائل سیاســی آشــنا شــود و بــر آن تســلط 
داشــته باشــد و بــه قــول امروزی هــا سیاســتمدار شــود، بایــد چهــار مرحلــه را طــی کنــد. مــا در جامعــة 

خودمــان کــه یــک جامعــة سیاســی اســت، بــا چهــار گــروه ســر و کار داریــم.
گــروه اول کســانی هســتند کــه فقــط اخبــار سیاســی را می شــنوند، از طریــق روزنامــه یــا رادیــو یــا هــر 
وســیلة دیگــری. بیشــتر مــردم جامعــة مــا »صاحب خبــر« هســتند؛ امــا صاحــب تحلیــل، بــه آن شــکل 
کــه بایــد و شــاید، نیســتند. دانش آمــوزان دبیرســتانی اگــر تــاش کننــد، می تواننــد صاحبــان خبرهــای 

ــی باشند.  سیاس
ــد  ــد، بای ــی باش ــر خوب ــد تحلیل گ ــی می خواه ــر کس ــی اگ ــت؛ یعن ــة اول اس ــدن مرحل صاحب خبرش
خبرهــای خوبــی داشــته باشــد و تــا خبــر خوبــی نداشــته باشــد، نمی توانــد تحلیــل خوبــی ارائــه دهــد. 
مرحلــة دوم »صاحــب تحلیــل« شــدن اســت. بــرای ایــن کار بایــد اخبــار را بــا در نظــر گرفتــن مســائل 
مختلــف، کنــار یکدیگــر چیــد و پدیده هــا را بــا ارتبــاط متقابلــی کــه بــا همدیگــر دارنــد، در نظــر گرفت 
و تحلیــل کــرد. در ایــران افــراد کمــی تحلیل گــر سیاســی هســتند. بیشــتر کســانی کــه در کشــور مــا 
فعــال سیاســی هســتند، در نهایــت صاحــب تحلیل هــای خــوب سیاســی هســتند. حــال آنکــه دو مرحلة 

دیگــر باقی اســت. 
در مرحلــة ســوم، فــرد بــه جایــی می رســد کــه »صاحــب آرای سیاســی« می شــود؛ یعنــی انتقــال از 
صاحب تحلیلــی بــه صاحب رأیــی. شــاید در ایــران بیشــتر از بیســت نفــر صاحــب رأی نداشــته باشــیم. 
اشــخاصی کــه خــود را صاحــب رأی می داننــد، حرف هــای دیگــران را اندکــی تغییــر می دهنــد و دوبــاره 
تکــرار می کننــد؛ حــال آنکــه صاحــب رأی سیاســی، یعنی کســی کــه رأیــش در جامعــه تأثیرگذار اســت. 
افــرادی از این دســت کــه در جامعــه نظــر خــود را مطــرح  کننــد و جامعــه هــم بــه نظــر آنــان واکنــش 

نشــان دهــد، بســیار معدود هســتند. 
از ایــن مرحلــه باالتــر ایــن اســت کــه انســان »صاحــب اندیشــة سیاســی« شــود. برجســته ترین صاحب 
اندیشــة سیاســی، حضــرت امــام خمینــی)ره( اســت؛ یعنــی کســی کــه اندیشــة حکومــت اســامی و 
جامعــة دینــی و جمهــوری اســامی را مطــرح کــرد. در زمــان حاضــر نیــز تنهــا فــرد صاحــب اندیشــة 
سیاســی، مقــام معظــم رهبــری اســت. غیــر از ایــن دو نفــر، در حــال حاضــر نمی تــوان کســی را صاحب 

اندیشــة سیاســی دانســت. افــراد دیگــر صاحب رأی هســتند. 
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تحلیل سیاسی

از تحلیل سیاسی چه تعریفی می توان داشت و چگونه باید انجام شود؟ 
تحلیــل سیاســی شــناخت دقیــق یک مفهــوم و پدیــده و رخداد سیاســی اســت. در تحلیل های سیاســی، 
کلمــة »پدیــده« بســیار شــنیده می شــود. »پدیــدة سیاســی« همــان رخدادهایــی اســت که با سرنوشــت 
جامعــه رقــم می خــورد و بــرای مدتــی کوتــاه یــا مدیــد، بــه موضــوع روز جامعــه و دغدغــة اصلــی مردم 
و مســئوالن تبدیــل می شــود. مثــًا بحــث دســتیابی ایــران بــه انرژی هســته ای و فشــارهایی کــه غرب 
بــر ایــران وارد می کنــد، امــروزه یــک پدیــدة سیاســی اســت. زیــرا مــردم، مســئوالن، رســانه ها و حتــی 

دشــمنان، هریــک به شــکلی بــا آن درگیر هســتند. 
وقتــی کــه گفتــه می شــود: »تحلیــل سیاســی، شــناخت دقیــق مفهــوم یــک رخــداد و پدیــدة سیاســی 

اســت«، یعنــی در تحلیــل بایــد یــک فراینــد طــی شــود تــا بتــوان ایــن پدیــده را شــناخت.
نخســتین مرحلــة ایــن فراینــد، »توصیــف آن رخــداد و پدیــده« اســت؛ مثــًا بــرای تحلیــل حادثــة یازده 
ســپتامبر، ابتــدا بایــد آن را توصیــف کــرد. بــرای توصیــف نیز بایــد اخبــار را به صــورت دقیق جمــع آوری 
کــرد. مثــًا اینکــه روز یــازده ســپتامبر بــا 21شــهریور1380 مصــادف بــود و دو بــرج بزرگــی کــه در 
منطقــة منهتــن نیویــورک قــرار داشــتند و برج هــای دوقلــو نــام گرفتــه بودنــد، منهــدم شــدند. اگــر آن 
صحنــه بــه خوبــی توصیــف شــود، تحلیــل نیــز به خوبــی انجــام می گیــرد. مثــًا تحلیل گــر بایــد بدانــد 
کــه آن روز کــه ایــن اتفــاق افتــاد، در آن برج هــا هیچ کــس نبــود یــا مثــًا اگــر ندانــد کــه قــرار بــود تــا 

ســال 2005،  ایــن دو بــرج منهــدم شــود، تحلیــل غلطــی ارائــه خواهــد داد.
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ــرای نگهــداری جمعیتــی کــه در  ــوان الزم را ب ــرا دیگــر ت ــرج منهــدم شــوند؛ زی ــود ایــن دو ب قــرار ب
طــول روز در آنجــا رفت و آمــد می کردنــد را نداشــتند. اگــر کســی فیلــم آن حادثــه را خــوب رصــد کنــد، 
می بینــد کــه هم زمــان بــا برخــورد هواپیمــا بــه بــرج، از جاهــای دیگــر هــم چنــد موشــک بــه آنجــا 
پرتــاب می شــود. چنانچــه بــه ایــن مســائل دقــت نشــود، توصیــف آن خبــر دقیــق نخواهــد بــود. پــس 
تــا هنگامــی کــه توصیــف بــه خوبــی انجــام نگیــرد، تحلیــل خوبــی نیــز حاصــل نمی شــود. بنابرایــن، 
مرحلــة اول در فراینــد تحلیــل سیاســی، بیــان یــک پدیــده، آن گونــه کــه اتفــاق افتــاده و دیــدن زوایــای 
تاریــک و روشــن آن اســت. در ایــن مرحلــه، »خبــر« نقــش بســیار مهمــی دارد و بایــد بــه دقــت، بــه 

جزئیــات آن پرداخــت. 
در تحلیــل سیاســی حــدود 40درصــد خطــا طبیعــی اســت؛ چراکــه تحلیــل سیاســی ماننــد آزمایش های 
تجربــی نیســت؛ بنابرایــن همیشــه احتمــال خطــا در آن وجــود دارد؛ عــاوه بــر ایــن بســیاری از اخبار نیز 

بــه تحلیل گــر منتقــل نمی شــود. 
بعــد از مرحلــة توصیــف، مرحلــة »توضیــح« اســت؛ بــه تعبیــر دیگــر بیــان چرایــی حادثــه. مثــًا بعــد از 
توصیــف حادثــة یــازده ســپتامبر، بایــد دانســت چــرا ایــن حادثــه اتفــاق افتاد و بــا توجه بــه اخبــار موجود 

و چینــش منطقــی آنهــا در کنــار هــم، درصــدد  یافتــن علــت حادثــه برآمد. 
در حقیقــت مرحلــة توضیــح و تبییــن، مرحلــة پاســخ بــه ســؤاالتی اســت کــه در ذهــن مخاطــب نقــش 

ــدد. می بن
ــران سیاســی  ــة گم شــدة تحلیل گ ــن، حلق ــة »آینده نگــری« اســت. ای ــح، مرحل ــة توضی ــد از مرحل بع
اســت. معمــواًل کســانی کــه تحلیل گــر سیاســی هســتند، یــک حادثــه را به خوبــی توصیــف می کننــد 
ــق و  ــِی دقی ــر سیاس ــد. تحلیل گ ــری درمی مانن ــی و آینده نگ ــا در آینده پژوه ــد؛ ام ــح می دهن و توضی
عمیــق کســی اســت کــه بتوانــد حادثــه ای را خــوب توضیــح دهــد، خــوب توصیــف کنــد و آینــده اش را 
پیش بینــی کنــد. معمــواًل سیاســت مدارها و تحلیل گــران، بــه علــل مختلــف، وارد فضــای پیش بینــی 

ــوند. نمی ش
کســی کــه اعتقــاد داشــته باشــد کــه مــا ناگزیــر، دیــر یــا زود، بایــد بــا آمریــکا درگیــر شــویم، ایــن 
ــی ســامان دهی اقتصــادی اش و مســائلی از  ــزی و حت ــر سیاســت گذاری ، برنامه ری ــاً ب ــی طبع پیش بین

ایــن قبیــل می توانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد.
البتــه در پیش بینی هــا بایــد دو گونــه عمــل کــرد: گاهــی اگــر پیش بینــی را بــه صــورت عمومــی اعــام 
کنیــم و بــه اطــاع همــة مــردم برســانیم، باعــث التهــاب و اضطــراب در جامعــه می شــود و جامعــه را 
از اهــداف اصلــی اش بــاز مــی دارد؛ بنابرایــن بایــد بــرای اعــام آن، ماحظاتــی را درنظرگرفــت. امــا اگــر 
مســئوالن بــه ایــن بــاور برســند کــه به هیچ وجــه نمی تــوان پیش بینــی کــرد کــه آمریــکا بــه ایــران 
حملــه می کنــد یــا نــه؛ یعنــی به قــدری شــواهد و قرایــن را نادیــده بگیرنــد کــه بگوینــد اصــًا چنیــن 
اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ اینجــا جــای تأمــل و درنــگ دارد. افــرادی کــه حاضر نیســتند حتــی در جمع های 
خــود ایــن مطلــب را پیش بینــی و تحلیــل کننــد، چطــور می تواننــد بــرای آینــده برنامه ریــزی کننــد؟ 
یکــی از جاهایــی کــه بــه بســیاری از مســئوالن سیاســت خارجی مــا انتقــاد وارد اســت، همین جا اســت. 

آنهــا نمی خواهنــد واقعیــت را بپذیرنــد. 
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تحلیل، تفسیر و توجیه سیاسی
ــه  ــح داد: »تحلیــل سیاســی«، »تفســیر سیاســی« و »توجی ــد توضی ســه اصطــاح دیگــر را هــم بای
سیاســی«. تحلیــل سیاســی یعنــی اینکــه حادثــه ای از درون خــودش توضیــح، توصیــف و تبییــن شــود. 
مثــًا نگاه کــردن بــه اتاقــی، بــا درنظرگرفتــن چینــش اثاثیــة آن،  رنگ آمیــزی و لــوازم موجــود در آن، 
تحلیــل آن اتــاق اســت؛ یعنــی نــگاه بــه درون اتــاق. بــه همیــن ترتیــب، نــگاه درونــی بــه یــک رخــداد 

سیاســی نیــز یعنــی تحلیــل سیاســی آن.
امــا تفســیر سیاســی یعنــی نــگاه بــه بیــرون یــک قضیــه و واقعــه. بعــد از اخبــار گفتــه می شــود تفســیر 
خبــری، نــه تحلیــل خبــری. تحلیــل خبــری یعنــی نــگاه از درون؛ امــا تفســیر خبــری یعنــی  دیــدن 
ــک  ــدن واقعیت هــای درون ی ــی دی ــل سیاســی یعن ــن تحلی ــرون. بنابرای ــه از بی ــات حادث ــام جزئی تم
پدیــده همان گونــه کــه هســت؛ امــا تفســیر سیاســی اثبــات یــک پدیــدة سیاســی اســت بــا اســتفاده از 
پدیده هایــی دیگــر کــه بــرای مخاطــب واضــح و آشــکار اســت. لذا تحلیل سیاســی نــگاه به درون اســت 
و  تفســیر سیاســی نــگاه بــه بیــرون. مثــًا در قــرآن آیــات متشــابه و محکــم وجــود دارد. آیــات متشــابه 
معمــواًل بــا آیــات محکــم کــه در حقیقــت بّینــات هســتند، تفســیر می شــود. در تفســیر سیاســی هــم 
عینــاً همیــن کار انجــام می شــود. حادثــه ای  مثــل حادثــة یــازده ســپتامبر رخ داده اســت. دقیقاً مشــخص 
ــگاه می شــود، بســیاری از حقایــق آشــکار  ــه باطــن آن ن ــاده اســت. وقتــی ب نیســت چــه اتفاقــی افت
می گــردد. امــا بــرای یافتــن نگاهــی ژرف تــر و دقیق تــر، بایــد آن را تفســیر کــرد؛ مثــًا بــا قــراردادن 
ایــن حادثــه در کنــار حوادثــی دیگــر کــه در ذهــن مــردم اســت، ماننــد: هم زمانــی ایــن حادثــه بــا حملــة 
رژیــم صهیونیســتی بــه جنــوب لبنــان، فعالیت هــای بــن الدن در افغانســتان و حمایت هــای مخفیانــه از 

القاعــده، زوایــای مخفــی ایــن حادثــه آشــکار می شــود. بــه ایــن کار تفســیر سیاســی می گوینــد. 
امــا توجیــه سیاســی بــه معنــی ناحــق جلــوه دادن حق اســت. »توجیــه« در لغــت از ریشــة »وجه« اســت 
کــه بــه بــاب تفعیــل رفتــه اســت؛ یعنــی چهــره را بــه طــرف خاصــی قــراردادن یــا بــه تعبیــری دیگــر: 

ــی. جهت ده
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ــل نظــام  ــی مث ــه سیاســی وجــود دارد؛ به خصــوص در نظام های در ارتــش همیشــه یــک افســِر توجی
کمونیســتی یــا نظام هــای متعصبــی ماننــد حــزب بعــث. بعثی هــا همیشــه یــک افســر توجیــه سیاســی 
داشــتند. ایــن افســر توجیــه سیاســی بــر فرمانــده گــردان هــم غلبــه داشــت و  حاکــم بــود؛ چون ِســمت 
جهت دهــی داشــت و در جبهــه نیــز آنــان را توجیــه سیاســی می کــرد. در حقیقــت جهت دهــی آنــان را 

ــرد.  ــت می ک درس
در شــرایط حســاس امــروزی بحــث توجیــه سیاســی جوانــان و نوجوانــان بســیار مهــم اســت. ممکــن 
اســت آنــان حوصلــة تفســیر و تحلیــل سیاســی نداشــته باشــند؛ امــا بایــد بــا توجــه بــه مشــکات و 

مســائلی کــه در جامعــه وجــود دارد، بــه توجیــه سیاســی اهتمــام ورزیــد.
بعــد از ایــن قضیــه، بحــث »موضع گیــری سیاســی« اســت. کســی کــه واقعــه ای سیاســی را تحلیــل، 
ــراوان  ــت ف ــری اهمی ــد. موضع گی ــته باش ــز داش ــری نی ــد موضع گی ــد، بای ــه می کن ــیر و توجی تفس
دارد. بســیاری، خــوب تحلیــل می کننــد، امــا موضع گیــری خوبــی ندارنــد؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه 
جرئــت پیــدا نمی کننــد. می داننــد آمریــکا چــه نیتــی دارد، امــا می ترســند آن را بگوینــد. کســی کــه 

ــا اینکــه فریفتــه شــده  اســت.  ــا مرعــوب اســت ی موضع گیــری سیاســی نمی کنــد ی
اســتکبار همیشــه »سیاســت چمــاق و هویــج« دارد. از یــک طــرف  بــه ســر آدم می زنــد، از یــک طــرف 
درِ بــاغ ســبز نشــان می دهــد. همــان کاری کــه اآلن آمریــکا بــا ایــران انجــام می دهــد: قاعــدة شــل 
کــن، ســفت کــن. وقتــی ماهیگیــر قــاب را در دریــا می انــدازد، طعمــه ای بــر آن می گــذارد و آن قــدر 
آن را بــاال می بــرد و پاییــن مــی آورد تــا ماهــی گیــج  شــود. درنتیجــه گرفتــار دام می شــود. کار شــیطان 
نیــز این گونــه اســت. ایــن قــدر طعمــه را می چرخانــد کــه آدم بــه طمــع آن طعمــة  کوچــک، فریــب 

ــود.  ــار می ش ــورد و گرفت می خ
ــف  ــری همیشــه مخال ــه موضع گی ــاز دارد. البت ــه آن نی ــد اســت و نظــام ب ــری همیشــه مفی موضع گی
اشــخاص نیســت؛ بلکــه گاهــی ممکــن اســت موافــق افــراد باشــد. گاهــی می توانــد ســکوت باشــد. 
ســکوت مــا در برخــی مــوارد مفهــوم دارد. مثــًا بــا تشــکیل دولتــی موقــت در عــراق، می تــوان ســه 
گونــه موضــع گرفــت: یــا آن را  پذیرفــت، یــا گفــت کــه ایــن دولــت فرمایشــی اســت، یــا ســکوت کــرد. 
نکتــة  دیگــر دربــارة موضع گیــری ایــن اســت کــه نمی تــوان خالــی از موضع گیــری بــود. بی اعتنایــی 
ــت،  ــت نیس ــل سیاس ــدارد و اه ــری ن ــه نظ ــد ک ــی بگوی ــه کس ــت. اینک ــراض اس ــن اعت مهم تری
ــا  ــن ب ــد. »م ــن از سیاســت خوشــم نمی آی ــی م ــن ســخن یعن ــم اســت. ای سیاســی ترین حــرف عال
سیاســت کاری نــدارم« یــا »مــن ایــن سیاســت را قبــول نــدارم«، سیاســی ترین حرفــی اســت کــه یــک 

ــد.  ــد بزن ــر می توان نف
بحــث دیگــر، چگونگــی تحلیــل سیاســی اســت. بــرای تحلیــل یــک پدیــده بایــد آن فراینــد را در نظــر 
داشــت و دربــارة آن توصیــف و تبییــن کــرد و توضیــح داد و آینده نگــری داشــت. مثــًا پــس از حادثــة 
یــازده ســپتامبر، چماقــی ضــد ایــران درســت کردنــد و کمیته ای تشــکیل دادنــد و  ایــران را متهــم کردند. 
هویجــی کــه نشــان می دادنــد، انتخاباتشــان بــود؛ بدیــن مفهــوم که بــه عنــوان مثــال، اگــر در انتخابات 

کاندیــدای کــذا پیــروز شــود، فــان اتفــاق می افتــد. ایــن، کار همیشــگی دشــمن اســت. 



10

سی
سیا

ت 
ربی

ی؛ ت
یاس

لس
حلی

  ت

مراحل تحلیل سیاسی
در تحلیــل سیاســی گام نخســت »تعییــن موضــوع« اســت. گام دوم نیز »جمــع آوری اطاعــات و اخبار« 
اســت. در جمــع آوری اخبــار بایــد بــه ایــن شــش پرســش پاســخ داد: چــه چیــزی؟  چگونــه؟ چــرا؟  چــه 

کســی؟ چــه وقــت؟ کجا؟
در یــک مقولــة خبــری مثــل حادثــة یــازده ســپتامبر بایــد بــه ایــن شــش پرســش پاســخ داد. اگــر بتوان 
راجع بــه حادثــة یــازده ســپتامبر چنیــن نکاتــی را در نظــر گرفــت، می تــوان خــوب تحلیــل کــرد. مثــًا 
بایــد گفــت حادثــة یــازده ســپتامبر چــه بــود؟ چگونــه اتفــاق افتــاد؟ بمب گــذاری بــود،  موشــک زدنــد،  
هواپیمــا بــود یــا شــکل دیگــری داشــت؟ چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟ آیــا اقتصــادی بــود یــا سیاســی، یــا 
تلفیقــی از ایــن دو؟ آیــا یــک خودزنــی سیاســی بــود؟ اگــر پاســخ آری اســت، چــرا آمریــکا خودزنــی 
سیاســی کــرد؟  خودزنــی یعنــی اینکــه یــک نفــر خــود را بزنــد تــا در دادگاه محکوم نشــود. در جایــی آدم 
مجبــور بــه خودزنــی می شــود کــه خطایــی کــرده و بیــم محکوم شــدن دارد، پــس بــرای نجــات خــود، 
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خودزنــی می کنــد. حــال بایــد دیــد چــه شــرایطی آمریــکا را بــه اینجــا رســانده اســت کــه مجبــور شــده 
خودزنــی  کنــد. ایــن حادثــه بــرای آمریــکا هشــت صدمیلیارد دالر ضــرر داشــته اســت. 

امــا چــه کســی ایــن کار را کــرد؟  ایــن هــم نکتــة  مهمی اســت. آیــا القاعــده ایــن کار را کرد یــا اف بی آی 
یــا ســازمان ســیا؟ چــه کســانی بودنــد؟ چــه زمانــی ایــن اتفــاق افتــاد؟ زمــان هــم اهمیــت بســیار دارد. 
مثــًا چــرا ایــن کار را بیســتم مــرداد یــا بیســتم مهــر نکردنــد؟ چــه فراینــد زمانــی را در نظر داشــتند که 

می خواســتند بــه آن برســند. 
افــراد و مــکان هــم اهمیتــی فــراوان دارد. پــس مســئلة دوم جمــع آوری اخبار و اطاعات اســت با شــش 

نکتــه ای کــه مطرح شــد. 
گام ســوم »تعییــن هــدف« اســت. در بعضــی جمع بندی هــا چنــد آفــت و محدودیــت موجــود اســت 
کــه بــرای رهایــی از آنهــا چنــد راهــکار وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، در همــان حادثــة یــازده ســپتامبر، 
اطاعــات بــه خوبــی جمــع آوری نمی شــود؛ مثــًا ســه مــاه بعــد، ایــن آگاهــی حاصــل می شــود کــه 
ســه موشــک هــم بــه آنجــا اصابــت کــرده اســت. قبــل از اصابــت موشــک بــه آنجــا، تمــام رؤســای 
شــرکت های صهیونیســتی، آنجــا را تــرک کــرده بودنــد. بــا ایــن اطاعــات، تحلیــل راجــع  بــه ایــن 
حادثــه بســیار تفــاوت پیــدا می کنــد. در ایــن صــورت، بــرای کشته شــدگان آن حادثــه شــمعی روشــن 

نمی شــود؛ چــرا کــه ایــن حادثــه اصــًا تلفاتــی نداشــته اســت. 
آن ســاختمان هــم از پاییــن بمب گــذاری شــده بــوده اســت و برخــورد هواپیمــا بــا آن برای صحنه ســازی 
بــوده اســت. محــال اســت یــک ســاختمان، بــا آن عظمــت، بــا یــک هواپیمــا به طــور کامــل منهــدم 

 . د شو
اینهــا نکاتــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. ناگفته هــای حادثــة یــازده ســپتامبر بســیار زیاد اســت 
کــه بــرای دســتیابی بــه آنهــا بایــد چنــد نکتــه را در نظــر گرفــت کــه یکــی از آنهــا دســتیابی بــه خبــر 
ــی از  ــد. یک ــادی دارن ــای زی ــمی، آفت ه ــه غیررس ــمی و چ ــه رس ــانه ها، چ ــت. رس ــق رسانه هاس دقی
ایــن آفت هــا زمان بــر بــودن آنهاســت. بــرای تحلیــل اخبــار بــه زمــان زیــادی نیــاز اســت. راهــکارش 
ایــن اســت کــه نهادهایــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد، مخاطبــان خــود را َمحــرم بداننــد و در 

بولتن هــای خــود، آخریــن داده هــای خبــری را منتشــرکنند تــا بتواننــد اخبــار را تحلیــل کننــد. 
در تعییــن هــدف بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه می خواهیــم چــه چیــز را اثبــات کنیــم و نقطــة 
ثقــل بحــث چیســت. مثــاً  در بحــث حادثــة یــازده ســپتامبر، نقطــة ثقــل بحــث ایــن اســت کــه ایــن 
ــه ایــن نتیجــه هســتیم. بــرای ایــن کار بایــد  حادثــه کار صهیونیست هاســت و بــه دنبــال رســیدن ب

مخاطــب را شــناخت. 
گام چهــارم »پــردازش اطاعــات، داده هــا و اخبــار« اســت. گاهــی ممکــن اســت یــک خبــر به قــدری 
حجیــم و ســنگین باشــد کــه نتــوان نتیجــة دلخــواه خــود را از آن گرفــت. مثــًا می خواهیــم ادعــا  کنیم 
ــن دادگاه  ــزاری ای ــه خاطــر برگ ــکا ب ــه دادگاه صــدام فرمایشــی اســت درحالی کــه عــده ای، از آمری ک
تعریــف و تمجیــد می کننــد. بــرای توجیــه آن بایــد اخبــار را طــوری پــردازش کــرد کــه وزن خبــر بــه 
انــدازه ای باشــد کــه واقعــاً بتوانــد ادعــای مــا را اثبــات کنــد؛ ازایــن رو، ایــن مرحلــه، مرحلة مهمی اســت. 

مرحلة  پنجم »تعیین موضع« است. در این مرحله باید موضع  خود را مشخص کرد. 
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عوامل مؤثر در تحلیل سیاسی

چنــد عامــل در تحلیــل سیاســی مؤثر اســت: نخســت »جهان بینــی«. اینکــه جهان بینــی ما دینی باشــد 
یــا مــادی؛ مثــًا در جهان بینــی مــا مهدویــت نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. در تحلیل هــای سیاســی نیــز 
بحــث روایــات آخرالزمانــی بســیار اهمیــت دارد. البته ممکــن اســت در روایــات آخرالزمانی، اســرائیلیات و 
مجعــوالت فراوانــی وارد شــده باشــد؛ امــا بعضی هایــش آن قــدر متواتــر اســت کــه می تــوان بــا توجــه 

بــه آنهــا تحلیل هــا و ارزیابی هــای کلــی کــرد. 
دومیــن عامــل مؤثــر در تحلیــل سیاســی، »تسلســل حــوادث سیاســی« اســت. مــا معتقدیــم حــوادث و 
وقایــع سیاســی کامــًا بــه هــم مرتبــط اســت و بــا یکدیگــر ربــط دارد. مثــًا چنانچــه انقاب اســامی 
ــچ وقــت شــروع انقــاب را از 22بهمــن57  ــم، هی ــرن بیســتم بدانی ــدة مهــم سیاســی ق را یــک پدی
نمی بینیــم؛ بلکــه آغــاز آن را از ســال 42 می دانیــم. اگــر دقیق تــر شــویم، بایــد منشــأ آن را از نهضــت 
ملی شــدن صنعــت نفــت و حتــی نهضــت مشــروطه دانســت. در یــک جمع بنــدی کلــی، بایــد چهارصد 
ســال اخیــر، یعنــی از زمــان صفویــه را در نظــر گرفــت تــا بــه نتیجــه رســید؛ چنان کــه دربــارة عاشــورا 

هــم بایــد همیــن کار را کــرد و نمی تــوان عاشــورا را بــدون ســقیفه تحلیــل کــرد. 
حــوادث تاریخــی به هم پیوســته هســتند. یکــی از دانشــمندان غربــی می گویــد: »مــا امــروز را از دیــروز 
بــه ارث نگرفتیــم، از فــردا وام گرفته ایــم«؛ یعنــی هــم از دیــروز بــه ارث بردیم و هــم از فــردا وام گرفتیم. 
حــاِل امــروز مــا، میــراث دیــروز و وام فــردا اســت؛ یعنــی بــرای تحلیــل یــک حادثــه، بی تردیــد بایــد 

حــوادث را مسلســل وار تحلیــل کرد. 
بنــا بــر »اصــل ارتبــاط متقابــل« کشــورها بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد. انقــاب اســامی بــر لبنــان 
ــروزی  ــذارد. پی ــر می گ ــران تأثی ــای ای ــان در موضع گیری ه ــت لبن ــروزی مقاوم ــذارد. پی ــر می گ تأثی

ایــران در خرمشــهر باعــث می شــود کــه قیمــت نفــت بــاال بــرود. 
اتفاقاتــی کــه در کشــورهای مختلــف می افتــد، بــه ظاهــر بــه یکدیگــر ربطــی ندارنــد، امــا در واقــع بــه 

هــم وابســته اند و بــر هــم تأثیــر می گذارنــد. 
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عامــل مؤثــر دیگــر، »تاریــخ« اســت. بــر خــاف آنچــه می گوینــد کــه تاریــخ تکــرار می شــود، تاریــخ 
تکــرار نمی شــود؛ بلکــه مشابه ســازی می شــود. ایــن تســامح در تعبیــر اســت. هیــچ وقــت عاشــورا تکرار 
نمی شــود؛ چــرا؟  چــون دیگــر شــخصیتی ماننــد امــام حسین)علیه الســام( وجــود نــدارد. همان طــور 
کــه پنــج انگشــت دســت مشــابه هســتند، امــا عیــن هم نیســتند؛ حــوادث هــم عین هــم نخواهند شــد. 
بــه همیــن علــت اســت کــه تاریــخ بــه کار مــا می آیــد. بایــد تاریــخ را به خوبــی دانســت: تاریــخ اســام 

و امامــان، تاریــخ ایــران، تاریــخ انقــاب اســامی؛ البتــه مقــداری هــم بایــد از تاریــخ جهــان آگاه بــود. 
عامــل چهــارم، »موقعیــت جغرافیایــی« اســت که بســیار مهم اســت. علــت حملــة آمریکا به افغانســتان، 
موقعیــت جغرافیایــی مناســب افغانســتان بــود. دســتیابی بــه چیــن و ایــران و هنــد کــه هریــک رقیب و 
تهدیــدی بــرای آمریــکا محســوب می شــوند، دلیــل اصلــی حملــه آمریــکا به افغانســتان بــود. عــراق نیز 

موقعیتــی اســتثنائی دارد. پــس از عــراق نیــز نوبــت ســوریه می رســد و در نهایــت ایران.
اینهــا نکاتــی اســت کــه اگــر در نظــر گرفتــه شــوند، متوجــه می شــویم کــه غــرب از صدوپنجــاه ســال 
قبــل فهمیــده اســت کــه بــرای تســلط بــر خاورمیانــه بایــد قلــب آن، یعنــی ایــران را بگیــرد. پــس همة 

فعالیت هایشــان بــر اســاس  برنامــه و نقشــه اســت. 
عامل پنجم »شناخت سیاستمداران مهم در ایران و کشورهای دیگر« است. 

عامــل دیگــر »جامعه شناســی« اســت، آن هــم جامعه شناســی دینــی و به خصــوص قرآنــی. گاهــی مــا 
بــه آمریــکا نگاهــی مــادی داریــم؛ امــا گاهــی نیــز بــا دیــدگاه ســنت های اجتماعــی قــرآن بــه آن نــگاه 
ــازده  ــازده ســپتامبر را تحلیــل کــرد و  گفــت کــه در ی ــة ی ــوان حادث ــم. در ایــن صــورت می ت می کنی

ســپتامبر آمریــکا خودزنــی کرد. 
خــدا در قــرآن می فرمایــد: »الـََـم تــَر کیــف َفعــَل ربُّــک بِعــاٍد، ارَم ذات العمــاد، الّتــی لــم ُیخلـَـق مثُلها فی 
البــاد، و ثمــود الذیــن جابــوا الّصخــَر بالــواِد، و فرعــون ذی االوتــاد« 1.  ایــن آیــات نشــان می دهــد کــه 
قدرت هــای مهــم دنیــا در یــک چیــزی برجســته بودنــد: »معمــاری«. نشــانة  تمدن، معمــاری اســت؛ در 

ایــران: تخت جمشــید؛ در مصــر: اهــرام و... . 
قــرآن می گویــد تمدن هایــی کــه از نظــر ظاهــر بــه اوج می رســند، ســر بــه طغیــان می گذارنــد. بعــد 
هــم »فصــبَّ علیهــم ربُّــک ســوَط عــذاب، اّن ربَّــک لبالمرصــاد« 2.   خــدا نمی گویــد »فنــزل علیهــم«، 
«؛ یعنــی مثــل آب بــر سرشــان عــذاب می ریــزد. عــاوه بــر ایــن، خــدا در کمینــگاه  می گویــد: »فصــبَّ

اســت و ایــن تحلیلــی درســت و واقع بینانــه اســت. 
نکتــة آخــر هــم قضیــة »مردم شناســی3« اســت. بایــد مــردم را شــناخت. بــرای نمونــه مــا راجع بــه مردم 
آمریــکا حــرف می زنیــم، امــا آنهــا را نمی شناســیم. هشــتاد درصــد مــردم آمریــکا آدم هــای بی اطــاع یــا 
کم اطاعــی هســتند. بــا اینکــه بیشــترین شــبکه های خبــری و تلویزیونــی در آمریــکا اســت، متأســفانه 
یــا خوشــبختانه در کودنــی سیاســی مطلــق بــه ســر می برنــد. برخــاف آنچــه تصــور می شــود، مــردم 

آمریکا مردم فهیمی نیستند.
ـ10 1. فجر: 6

ـ14  2 . همان: 13
3. مقصــود از مردمشناســی، معنــای لغــوی آن اســت نــه اصطاحــی. دانــش مردمشناســی شــاخه ای از علــوم اجتماعــی اســت کــه در جــای خود 

بایــد بــه  آن پرداختــه شــود.
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سه روش برای تحلیل سیاسی
بــرای تحلیــل سیاســی می تــوان روش هــای مختلفــی را در پیش گرفــت. اهمیــت انتخــاب روش در این 
اســت کــه اگــر کســی در تحلیــل سیاســی خــود، روشــی نداشــته باشــد یــا روش خــود را اشــتباه انتخاب 
کنــد، تحلیل هایــش غلــط از آب درمی آیــد. مســئله ای کــه امــروزه بســیاری از مــردم و حتــی مســئوالن 
مــا را دچــار اشــتباه کــرده اســت. چــه بســا آنهــا توصیــف و توضیح خوبــی از یــک حادثــه دارنــد، اخبار و 
اطاعــات و پــردازش اطاعــات درســتی نیــز دارنــد، موضــوع و هــدف را هــم تعییــن کرده انــد؛ یعنی در 

کل، مبانــی و اصــول را رعایــت کرده انــد؛ منتهــا در انتخــاب روش دچار مشــکل هســتند.
بــرای انتخــاب روش ســه شــیوه وجــود دارد. بایــد دقــت کــرد کــه ایــن روش هــا بــا هــم خلــط نشــود و 

بــا شــرایط خــودش انجــام گیرد. 
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روش استقرایی
نخســتین روش »روش اســتقرایی« اســت. در ایــن شــیوه، از بررســی جزئیــات بــه یــک نتیجــة کلــی 
می رســیم. بــرای نمونــه بــر مبنــای ایــن روش، بــرای تعییــن میــزان کارآمــدی نظــام، بایــد از افــراد 
مختلــف نظرســنجی کــرد. کامــًا مشــخص اســت کــه بــا ایــن روش بــه تحلیــل سیاســی درســتی 
نخواهیــم رســید؛ زیــرا انســان را به شــدت جزئی نگــر می کنــد. روش اســتقرایی نوعــاً نمی توانــد مبنــای 
درســتی بــرای تحلیــل سیاســی باشــد؛ زیــرا روی رفتارها و عملکــرد افــراد و نهادها و مســئوالن متمرکز 
می شــود کــه ایــن خطــا اســت. حــق را نبایــد بــا افــراد و عملکردهــا ســنجید؛ بلکــه بایــد افــراد را بــا 

ــنجید.  حق س

روش قیاسی
روش دوم »روش قیاســی« اســت. ایــن صحبــت امــام )رحمةاهلل علیــه( کــه اگــر یــک آخونــد بــد شــد، 
همــه کــه بــد نمی شــوند، ناظــر بــه ایــن روش اســت. کســانی کــه این گونــه تحلیــل می کننــد و بــرای 
مثــال عملکــرد برخــی طــاب و بســیجیان را مــاک ارزیابــی خــود قــرار می دهنــد، بــه تحلیلی اشــتباه 

ــند.  می رس
آفــت مهــم قیــاس نیــز، ماننــد اســتقرا، ایــن اســت کــه آدم را جزئی نگــر می کنــد. مثــل اینکــه کســی 
بخواهــد بررســی کنــد کــه آیــا عالــم بــر نظــام احســن خلقــت اســتوار اســت یــا نــه. چنیــن فــردی باید 
نگاهــی دقیق تــر، کل تــر و کل نگرتــر داشــته باشــد کــه ایــن، همــان روش ســوم اســت کــه بــه آن 

اشــاره خواهــد شــد.
اگــر کســی می خواهــد عــدل الهــی را بررســی کنــد، اگــر بخواهــد بــه روش اســتقرا پیــش بــرود، بــا 
ــر از  ــم را پ ــواردی از این دســت، عال ــده و م ــای طبیعــی، انســان های ناقــص و عقب مان مشــاهدة بای
حــوادث و نقــاط زشــت و تاریــک می بینــد و نتیجــه می  گیــرد کــه خــدا عــادل نیســت. بنابرایــن روش 

اســتقرایی و قیاســی در مســائل و تحلیل هــای سیاســی بــه کار نمی آیــد. 

روش کل نگری
روش ســوم کــه روش درســتی اســت، »روش برخــورد بــا اجــزاء در پرتــو کل« یــا بــه ســخن دیگــر، 

»کل نگرانــه« اســت؛ البتــه کل نگرانــه، نــه کلی نگرانــه. 
فــرق بیــن کلــی و کل مشــخص اســت؛ بــرای مثــال وقتی یــک ســاختمان تجزیــه و تحلیل می شــود، 
اگــر تمرکــز بــر جزئیــات باشــد، ممکــن اســت نتیجــه بگیریــم کــه ســاختمان خوبی نیســت. امــا وقتی 

از تمــام جهــات بــه آن نگریســته شــود، آن را ســاختمانی مناســب خواهیــم یافت. 
در بحــث کارآمــدی نظــام نیــز اگــر فقط جزئیــات در نظــر گرفته شــود، بــا دیدن تبعیــض، رشــوه، دروغ، 
اختــاس و مســائلی از ایــن قبیــل، نتیجــه می گیریــم کــه نظــام مــا ناکارآمــد اســت و همــه چیــز آن از 

دســت رفته اســت. 
یکــی از مأموریت هــای مهــم مــا بــرای نوجوانــان و جوانــان، تعلیــم کل نگــری به آنهاســت. بســیار مهم 
اســت کــه یــک پدیــده یــا شــیء بــه صــورت جــدا دیــده نشــود و آن را یــک کل ببینیــم. همچنان کــه 
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نظــام احســن خلقــت را بــا همــة نازیبایی هایــش، »خــوب« می دانیــم. بــا ایــن نــگاه، حتی شــیطان شــّر 
مطلــق نیســت. حضــور شــیطان هــم می توانــد فوایــدی بــه همراه داشــته باشــد. 

نــگاه کل نگــر، امیــد، نشــاط، انســجام، وحــدت، اعتمــاد و اتخــاذ موضــع صحیــح را بــه همــراه مــی آورد 
و حیرانــی و ســرگردانی را از بیــن می بــرد؛ بــه انســان بصیــرت می دهــد؛ در مواقــع حســاس مواجهــة 
انســان را تصحیــح می کنــد؛ انســان را از لغــزش  در لغزشــگاه های مهــم و ورطه هــای مختلــف، نجــات 

می دهــد. 
بنابرایــن روش ســوم روش مهمــی اســت. مثــًا حکومــت علی بن ابی طالــب )علیه الســام( حکومتــی 
الگــو و نمونــه اســت. امــا نــگاه اســتقرایی و قیاســی، آن حکومــت را حکومتــی ایــده آل نمی دانــد. زیــرا 
ــه علــت  ــدار و اســتاندار را ب ــه مــاه حکومــت، امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 23 فرمان در چهارســال و ن
دزدی یــا رعایت نکــردن حقــوق بیت المــال برکنــار کــرد. بــه یکــی از اســتاندارانش، مصقلــه بــن هبیــره 
شــیبانی، می گویــد کــه روی تــو ســیاه بــاد. دســتور می دهــد کــه حاکــم اهــواز را بگیرنــد، زندانــی اش 
کننــد، تازیانــه بزننــد و در شــهر بچرخاننــد. البتــه حضــرت امیر)علیه الســام( ســه نــوع حاکــم داشــتند: 
کســانی چــون مالــک اشــتر و کمیــل و زیادبن ابیــه. زیادبن ابیــه اســتاندار بصــره می شــود. تکلیــف و 
سرنوشــت او مشــخص اســت. کمیــل هــم آدم بســیار خوبــی اســت؛ امــا امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــن  ــّر امیرالمؤمنی ــان  س ــواص و از صاحب ــل از خ ــه کمی ــا اینک ــد. ب ــه او تشــر می زن ــه ب در نهج الباغ
)علیه الســام( اســت، حضــرت بــه او می فرمایــد کــه تــو بــرای ایــن کار آدم ضعیفــی هســتی؛ بــرای 
مدیریــت جــواب نمی دهــی؛ ولــی بــه هــر حــال َســرت در کار اســت. ولــی یکــی هــم مثــل مالک اشــتر 
اســت کــه حضــرت می فرمایــد تــو بــرای مــن، مثــل مــن بــرای پیغمبــر هســتی. عیــن تعبیــری کــه 
ــارة مالــک  ــه( راجع بــه حضــرت امیــر دارد، حضــرت علــی )علیه الســام( درب پیغمبــر )صلی اهلل علیه وآل
دارد. امــا حضــرت امیــر )علیه الســام( ایــن را بــه مالــک می گویــد، زیــرا دیگــر عمــاری نــدارد. مقــام 
معظــم رهبــری می فرماینــد کــه علــت اینکــه ســرانجاِم جنــگ صفیــن به صلح کشــیده شــد، بــا اینکه 
علــی مالــک را داشــت، ایــن بــود کــه اندیشــة عمــار نبود. عمــار چنــد روز قبــل به شــهادت رســیده بود.
اگــر کســی روش درســت داشــته باشــد، نــه دچــار بدبینــی می شــود و نــه دچــار خوش بینــی؛ بلکــه بــه 
»روشــن بینی« می رســد. آدم بدبیــن کارش بــه یــأس می کشــد و ســرانجاِم آدم خوش بیــن نیــز غــرور 
و فریفتگــی اســت. امــا آدمــی کــه روشــن بین اســت، حــرف درســت می زنــد و موضــع صحیــح اتخــاذ 
می کنــد. امــروزه برخــی می گوینــد کــه مقــام معظــم رهبــری خیلــی خوش بیــن اســت کــه می گویــد 
افــق آینــده روشــن اســت، مــردم مــا خوب انــد و ... در پاســخ بایــد گفــت کــه مقــام معظــم رهبــری 
خوش بیــن نیســت، بلکــه روشــن بین اســت. چیــزی کــه دیگــران در آیینــه نمی بیننــد، آدم بصیــر در 

خشــت خــام می بینــد؛ زیــرا همــة اجــزا را بــا هــم در نظــر گرفتــه اســت.
اصــول و مبانــی مــا در تحلیــل سیاســی بایــد درســت باشــد؛ بایــد بــه همــة عوامــل مؤثــر در مســائل 
سیاســی آگاه بــود؛ فراینــد را درســت طــی کــرد و روش درســت را انتخــاب کــرد. چنانچــه همــة ایــن 
کارهــا انجــام بگیــرد، امــا روش درســت انتخــاب نشــود، راه بــه جایــی نمی بریــم. مثــل اینکــه شــخصی 
بدانــد کــه بایــد طلبــه بشــود و می دانــد کــه طلبگــی یعنــی چــه و بــه آن عاقــه دارد؛ امــا روشــی خوبی 

بــرای دســتیابی بــه آن انتخــاب نکند. 
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بســیاری از کســانی کــه اآلن در جامعــة مــا تحلیــل می کننــد، ماننــد آن آدم مســتی هســتند کــه دچــار 
لوچــی شــده بــود و هنگامــی کــه راه می رفــت، می گفــت: ایــن دیــوار را از ســر راه مــن برداریــد. یــک 
ــه او زد و گفــت: تــو مســت شــده ای و دو می بینــی؛ فکــر می کنــی دیــوار از  نفــر ســیلی محکمــی ب

ــد. ــو می آی ــد و ســر راه ت جایــش حرکــت می کن
خیلــی از افــرادی کــه امــروزه در جامعــة مــا مســائل را معضــل می بیننــد، گرفتــار ایــن نــوع نگــرش 
هســتند. در جامعــة مــا، معضــل بــه آن معنــا وجــود نــدارد. معضــل اعتیــاد، مســئله ای اســت کــه بایــد 
حــل شــود. بایــد بــه آن درســت نــگاه کــرد. منتهــا گاهــی مســئله چندمجهولــی اســت کــه حــل آن 
تــوان بیشــتری می بــرد. امــا برخــی چیزهــا معمــا اســت. معمــا یعنــی چیــزی کــه نــه بایــد از ســر راه 
برداشــته شــود و نــه نیــازی بــه حل شــدن دارد. معمــا، رازگشــایی و رمزگشــایی می شــود. معمــا یعنــی 
ــارة نســل  ــری درب ــام معظــم رهب ــی کــه مق ــًا حرف های ــد. مث ــوان بیشــتری می طلب ــزی کــه ت چی
امــروز دارد و می گویــد کــه مــن معتقــدم نســل امــروز نســلی خــوب، غیــور، پــاک و باصفــا اســت، ایــن 

ــت.  ــایی کردن اس رازگش
رازگشــایی یعنــی اینکــه بگوییــم ایــن جــوان مــا یــک مجموعــه نیازهــا و مطالبــات و مصلحت هایــی 
دارد. بعضی هــا بــر طبــل مطالبــات می کوبنــد و بعضی هــا بــر طبــل مصلحت هــا. ایــن افــراط و تفریــط، 
هــر دو غلــط اســت. عــده ای می گوینــد مصلحــت ایــن اســت که ایــن مطالبــات گفتــه نشــود. در مقابل، 

بعضــی دائمــاً می گوینــد: مطالبــات جوانــان، مطالبــات زنــان، مطالبات مــردان.
از ضــرب مصلحت هــا و مطالبــات چیــزی بــه وجــود می آیــد کــه حاصــل آن نیــاز اســت؛ نیــاز واقعــی. 
ســخن مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت کــه بــه ایــن نیازهــای واقعــی پرداختــه شــود. رمزگشــایی 
درســت از مشــکل امــروز نســل جــوان ایــن اســت کــه نیازهــای واقعــی آنــان فهمیــده شــود و مثــًا 
بدانیــم کــه برخــاف آنچــه امــروز گفتــه می شــود، جوانــان مــا بــه شــدت بــه مســائل عرفانــی رویکــرد 
مثبــت دارنــد. یعنــی اگــر مبلّغــی بــا ظرافت هــای خــاص خــودش، نــه بــا دکان  باز کــردن، مقــداری 

چاشــنی عرفــان بــه صحبتــش اضافــه کنــد، تأثیــر فروانــی بــر مخاطبانــش می گــذارد. 
امــروز نــگاه جوانــان مــا بــه مســائل معرفتــی و عرفــان مثبت اســت و بــا آن بیگانه نیســتند؛ شــاهدی بر 
ایــن مدعــا، همیــن هیئت هایــی اســت کــه تشــکیل می شــوند، امــا متأســفانه خــوب هدایــت و کنتــرل 

نمی شــوند و درنتیجــه بــه ورطــة افــراط و تفریــط  می افتنــد.
نســل ســوم نســل معمایــی انقــاب اســت. اگــر نســل اول انقــاب را بــه وجــود آورد؛ نســل دوم جنــگ 
را هدایــت کــرد؛ نســل ســوم نســل شگفتی ســاز آخرالزمــان اســت و تــوان آن را دارد کــه در رکاب امــام 
زمــان )عــج( جهــاد کنــد. برخــی شــبهه افکنی می کننــد و می گوینــد کــه انقــاب و شــهدا محصــول 
نظــام طاغوتــی هســتند و جمهــوری اســامی کاری نکــرده و تاثیــری نداشــته اســت. در جــواب اینــان 
بایــد گفــت کــه اگــر معرکــه اش پیــش بیایــد، نســل ســوم خــود را نشــان خواهــد داد. بــرای نســل اول 
معرکــة 22بهمــن پیــش آمــد و بــرای نســل دوم هــم معرکــة جنــگ؛ امــا بــرای نســل ســوم هنــوز 
موقعیتــی بــه وجــود نیامــده اســت کــه خــود را نشــان بدهــد. در آنجــا نســل ســوم نشــان خواهــد داد که 
واقعــاً نســلی معمایــی بــوده اســت و کســانی کــه آن را معضــل و مســئله حســاب می کردنــد، در اشــتباه 

ــد.  ــه ســر می بردن ب
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تربیت سیاسی
اخیــراً مقولــه ای مطــرح شــده اســت بــه نــام »تربیــت سیاســی« یــا »پــرورش سیاســی« کــه می تــوان 

ایــن بحــث را بــرای نوجوانــان و جوانــان مطــرح کــرد. 
ــی، نوجــوان و جــوان  ــوع مخاطــب وجــود دارد. مخاطــب اصل ــد دانســت کــه چهــار ن قبــل از آن بای
هســتند. یــک ســری مخاطــب فرعــی  داریــم کــه پــدر و مــادر و معلم هــای نوجوانــان و جوانان هســتند. 
گــروه دیگــر، مخاطبــان عمــوم و عــام هســتند. یــک مخاطــب هــم مخاطــب کلیــدی اســت؛ یعنــی 
مســئوالن درجــه اول نظــام یــا مســئوالن مافــوق مــا. هنگامــی کــه ما آنهــا را مخاطــب قــرار می دهیم، 
بــرای آنهــا تحلیــل نمی کنیــم کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؛ بلکــه بــه آنهــا هشــدار می دهیــم کــه 
اوضــاع نامناســب اســت و بایــد برنامه ریــزی کنیــد، در غیــر ایــن صــورت، اوضــاع بدتــر می شــود. در 
واقــع بــرای مخاطبــان کلیــدی ِســمت هشــداردهی داریــم؛ امــا بــرای مخاطبان اصلــی، یعنی نوجــوان و 
جــوان، تبییــن و توضیــح و توصیــف داریــم. بــرای مخاطبــان فرعــی  نیز کــه پــدران و مــادران و معلمان 

هســتند، بایــد اطاع رســانی کــرد و بــرای مخاطبــان عمــوم هــم عائــم هشــداردهنده ارائــه داد. 
وجهــة همــت  مــا در درجــة اول بایــد مخاطــب اصلــی باشــد کــه مخاطــب اصلــی  مــا یــک نوجــوان و 

جــوان اســت. 
ــام  ــان خــاص )خــواص(، ع ــرد: مخاطب ــوان مخاطــب را تقســیم بندی ک ــز می  ت از منظــری دیگــر نی

)عــوام(، عمــوم و تــوده. 
نوجــوان و جــوان طبعــاً جــزء خــواص نیســت؛ البتــه می شــود بــه ســمت خــاص شــدن پیــش بــرود که 
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بــه آن نخبه پــروری، زبده پــروری یــا پــرورش بــه ســمت خــاص شــدن گفتــه میشــود. پــس مخاطــب 
مــا جــزء خــواص نیســت، البتــه در بیــن آنــان مخاطــب خــاص هــم پیــدا می شــود، ولــی قاعــده کلــی 

 . نیست
مخاطــب مــا بــه جهتــی جــزء عــوام اســت. البتــه عوام نــه به معنــای منفــی آن؛ بلکــه یعنــی مخاطبانی 
کــه ذائقه هــا و روحیــات و خواســته هایی دارنــد کــه آنهــا را در دســتة مخاطبــان خــاص قــرار نمی دهــد. 
نوجوانــان و جوانــان مــا چــه بســیجی باشــند، چــه انجمــن اســامی باشــند، چــه جــزء دســته بندی هایی 
دیگــر باشــند، همــه اینترنــت، فوتبــال، پیتــزا، بــازی و... را دوســت دارنــد و می پســندند. پــس ذائقه هــا و 
خواسته هایشــان خیلــی بــه هــم شــبیه اســت. بنابرایــن مخاطــب مــا عــوام اســت، منتهــا هرکــس یک 

طــور عوامــی می کنــد. 
افــراد اندکــی کــه در یــک مســجد، فعــال هســتند و نظایــر آنــان، مخاطــب خــاص محســوب میشــوند. 
در مقابــل، مخاطــب عمــوم داریــم؛ عمــوم مــردم عــادی کــه نــه عضــو بســیج هســتند و نــه انجمــن 
اســامی. امــا تــوده یعنــی پیرمــردان و پیرزنــان و نوبــاوگان، همــه اینــان تــوده   را تشــکیل می دهنــد. 
امــام جماعــت بایــد بــرای همــة ایــن مخاطبــان حــرف بزنــد. وقتــی می خواهــد بــرای همــه حــرف 
بزنــد، بایــد بــرای تــوده حــرف بزنــد؛ وقتــی جوانــان را جــذب می کنــد، بــرای عمــوم حــرف می زنــد؛ 
وقتــی نوجوانــان پایــگاه مســجد را جمــع می کنــد، بــرای عــوام حــرف می زنــد؛ وقتــی مثــًا شــورای 

ــد.  ــرای خــواص حــرف می زن فرهنگــی مســجد را جمــع می کنــد، ب
همان گونــه کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد مرحلــة اول سیاستمدارشــدن، صاحب خبــری اســت. مــا، هم در 
ایــن مرحلــه مشــکل داریــم،  هــم در مرحلــة تحلیــل. بایــد افــراد زبــده و خبــره، بــرای نوجــوان و جــوان 

تحلیــل ارائــه کننــد. بــرای همیــن آنهــا جزء عــوام می شــوند.
نوجــوان و جــوان دو نکتــه دارد: نخســت »تغییــر ذائقــة معرفتــی« اســت. ذائقــة معرفتــی آنان تغییــر پیدا 
کــرده اســت. همان طــوری کــه ذائقه شــان دیگــر آبگوشــت را نمی پســندد و ســراغ پیتــزا و ســاندویچ 
مــی رود. دیگــر حرف هــا و ســخنرانی های طوالنــی را نمی پســندند. بــه تعبیــر حجــت االســام قرائتــی، 
حرف هــای ســاندویچی دوســت دارنــد. درواقــع کــم حوصلــه شــده اند و دوســت دارنــد مســائل بامــزه 
و بدیــع را بشــنوند. انــگار دچــار یــک نــوع ســیری کاذب شــده اند. مشــکل دوم، اشــتباه در تعییــن الگــو 
اســت. از الگوهــای قبلــی خودشــان جــدا شــده اند. نوجوانــان مــا آیتــاهلل قاضــی طباطبایی، آیتــاهلل مدنی 
و امثــال ایــن افــراد را نمی شناســند. از شــهید مطهــری مطالــب زیــادی نمی داننــد. از الگوهایــی کــه 
ــد. از شــهید  ــًا منقطــع هســتند و احســاس گسســت می کنن ــد، کام ــد و از دســت رفته ان ــر بودن برت
چمــران،  حــاج همــت، خــرازی اطــاع کمــی دارنــد. برخــی الگوهــای دیگــر هــم یــا بــه مــرور زمــان، 
ــوم و  ــد. بعضی هــا مظل ــا دیگــران تخریبشــان کردن ــد ی ــا عملکردهایشــان تخریــب کرده ان خــود را ب
مهجورنــد، بعضی هــا هــم خودشــان مقصــر بودنــد. نتیجــة ایــن غفلت هــا، تغییــر ذائقــة معرفتــی شــد. 
از آنجــا کــه جــوان الگوطلــب اســت، امــروزه عوامــل غرب بــه آنهــا الگوهای بدلــی می دهنــد: هنرمندان 
و ورزشــکاران. جوانــی کــه اتاقــش را عکــس ورزشــکاران و هنرمنــدان پــر کــرده اســت، عاقــه ای بــه 
مســائل سیاســی نــدارد. غــرب کارهایــی می کنــد کــه قشــر نوجــوان و جــوان مــا احســاس نکنــد کــه 
بــه مســائل سیاســی عاقه منــد اســت. اصــًا احســاس نکنــد کــه بایــد بدانــد چــرا بــه آمریــکا حملــه 
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می کننــد؛ ندانــد آمریــکا بــد اســت یــا خــوب اســت. ایــن انحــراف تــا جایــی اســت کــه ممکــن اســت 
آرزوی حملــة آمریــکا بــه ایــران را داشــته باشــد. 

پــس تربیــت سیاســی همــان پــرورش سیاســی اســت. تربیــت سیاســی، یعنــی جــذب و درونی کــردن 
هنجارهــا و ارزش هــای نظــام سیاســی جامعــه. البتــه بــا توجــه بــه ارزش هــا و هنجارهایــی کــه در هــر 
جامعــه وجــود دارد، طبعــًا  اهــداف تربیــت سیاســی هــم ممکــن اســت متفــاوت شــود. لــذا می تــوان 
تربیــت سیاســی را این گونــه تعریــف کــرد: »تربیــت سیاســی بــه معنــای پــرورش آزادانــه و آگاهانــة 
ــان در مســائل  ــال نوجوان ــه باعــث رشــد احســاس مســئولیت و مشــارکت فع ــی اســت ک ویژگی های
سیاســی می شــود و توانایــی نقــد و ارزیابــی و نظــارت بــر مســائل سیاســی را بــه منظــور پیشــگیری 
از بــروز انحرافــات اجتماعــی حکومــت از موازیــن و آرمان هــای مــورد نظــر در آنهــا، ایجــاد می کنــد.« 
یعنــی نوجوانــی تربیــت شــود کــه آزادانــه بــه آگاهــی رســیده باشــد؛ احســاس مســئولیت و مشــارکت 
ــِو انحرافــات را بگیــرد. ایــن  بکنــد؛ توانایــی نقــد و نقــادی داشــته باشــد، بــه شــکلی کــه بتوانــد جل
پتانســیلی اســت کــه نســل ســوم دارد. شــاهد ایــن ســخن نیــز تاریــخ اســت. نســل اول، دانش آمــوز بود 
کــه شــاه را ســاقط کــرد. نســل دوم هــم دانش آمــوز بــود کــه جنــگ را اداره کــرد. پــس نســل ســوم 

ــد.  ــد کاری بکن هــم می توان
نوجوانــی دوره ای بیــن دوازده تــا نــوزده ســالگی اســت کــه مقــارن بــا دورة بلــوغ اســت. در روایــات مــا از 
ایــن دوره بــا تعابیــری همچــون »شــباب« و »حــدث« یــاد شــده اســت. ریشــة اصلــی و لغــوی شــباب، 

یعنــی روشــن شــدن و افروختن.
شــب تولــد حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها(، مقــام معظــم رهبــری دربــارة دوران جوانــی صحبــت کردند 
و فرمودنــد کــه مشــهدی ها وقتــی آتــش ُگــر می گیــرد و ســرخ می شــود، می گوینــد ولــول می زنــد. 
شــباب یعنــی افروختــه، یعنــی روشــن، یعنــی مشــتعل. »حــدث« هــم یعنــی نــو و تــازه. بنابرایــن دورة 
نوجوانــی دوره ای اســت کــه بــا برافروختــه و شــعله ور شــدن نوجــوان همراه اســت و نوجــوان همــواره در 

پــی چیزهــای نــو و تــازه اســت.
پیغمبــر اکــرم )صلـّـی اهلل علیــه و آلــه( جغرافیــای تربیــت انســانی را اینگونــه توضیــح می دهــد: »الولــد 
ســید ســبع ســنین و عبــد ســبع ســنین و وزیر ســبع ســنین«.1 طبــق ایــن روایــت، دوران نوجوانــی،  دورة 
وزارت  اســت. ویژگی هــای دوران نوجوانــی عبــارت اســت از: فطرت گرایــی، آرمان گرایــی، الگوپذیــری، 
نوجویــی، هویت جویــی، اســتقال طلبی، آزادی خواهــی، هنجارشــکنی، ماجراجویــی، گروه گرایــی 
)عاقــه بــه تشــکیات و تشــکل داشــتن(، بی ثباتــی عاطفــی، پرســش گری و کنجــکاوی، تنوع طلبــی 

ــات.  و غلبة احساس
نوجــوان سیاســی، کســی اســت کــه بــا تکیــه بــر هویــت دینــی و ملــی و بــا رســیدن بــه خودبــاوری 
و اســتقال فکــری، بــه دفــاع از آزادی، عدالــت اجتماعــی و قانون گرایــی می پــردازد و همــواره ســعی 

می کنــد وقایــع و مســائل داخلــی و خارجــی را از زوایــای مختلــف بررســی کنــد.

1. حسن بن  فضل طبرسی، مکارم االخاق، ص222 
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ویژگی های مورد نیاز نوجوان و جوان

  مخاطبــان  مــا عــوام هســتند؛ امــا بایــد بــا تربیــت صحیــح، آنــان را بــه ســمت و ســویی مشــخص 
هدایــت کــرد تــا بــه انســان هایی نخبــه تبدیــل شــوند و مــا نیــز بــه نتیجــة مطلــوب برســیم. نوجــوان 

مــا بایــد شــانزده ویژگــی داشــته باشــد: 
1. آگاه به دانش سیاسی و اجتماعی؛

2. آشنا با مبارزات معصومین و علما و بزرگان؛
3. حامل و حافظ هویت مذهبی و ملی؛

4. خودباور و متکی به نفس در فعالیت های سیاسی و اجتماعی؛
5. پرسش گر در برابر پدید ه های بیرونی؛

6. مطلع از مسائل سیاسی روز و تحوالت؛
7. حافظ ارزش ها و میراث های فرهنگی؛

8. مقید به ارزش های اسامی و مبانی انقاب؛
9. متعهد و تحلیل گر مسائل؛

10. ملتزم به رعایت تقوای سیاسی؛
11. مسئولیت پذیری؛

12. فعالیت در عرصه های اجتماعی؛
13. قانون پذیری؛

14. عاقه مند به عضویت در تشکیات یا تعلق تشیکاتی؛
15. آرمان خواه و عدالت خواه؛

16. مدافع منافع و مصالح ملی.
بــرای تربیــت سیاســی، اصولــی کلــی وجــود دارد؛ مثل حمایت از رشــد سیاســی جوانــان و هدایــت آنان، 
آشــناکردن آنــان بــا تجزیــه و تحلیــل سیاســی، ایجــاد روحیــة نظــم و انضبــاط در آنــان، توجــه دادن آنان 
بــه ارزش هــا، آشــنا کردن آنــان بــا واقعیــت زندگــی، ایجــاد زمینــه بــرای نیــل بــه اســتعدادهای فکــری، 
جهــت دادن تدریجــی بــه فعالیت هــای تشــکیاتی و حیــات عقانــی آنــان، مســئولیت دادن و تشــویق 
بــه مشــارکت اجتماعــی، ترغیــب بــه رعایــت حقــوق دیگــران، تشــویق بــه مشــورت و کمــک بــه آنان 
ــان و  ــرون آوردن نوجوان ــد بی ــن دوره، از تردی ــا در ای ــن مســئولیت م ــد. مهم تری ــی از تردی ــرای رهای ب

ــت. جوانان اس



22

سی
سیا

ت 
ربی

ی؛ ت
یاس

لس
حلی

  ت

شاخصه های تربیت سیاسی

برای تربیت سیاسی بیست شاخصه وجود دارد:
1. شناخت سلسله مراتب حاکمیت در اسام؛

2. شناخت ارزش های انقاب اسامی؛
3. آشنایی با جایگاه و نقش والیت و رهبری؛

4. آشنایی با قانون اساسی؛
5. آشنایی با الگوهای ارزشمند؛

6. تخلق به اخاق اسامی؛
7. پرورش روحیة آزادگی؛

8. پرورش روحیة عدالت خواهی؛
9. هویت یابی و خودباوری فکری؛

10. جامعه پذیری سیاسی؛
11.  ایجاد روحیة نقادی؛

12.  شناخت مصالح و منافع؛
13. تأمین بینش سیاسی؛

14. قانون گرایی؛
15. مشارکت سیاسی و اجتماعی؛

16. شناخت احزاب، سازمان ها و گروه ها؛
17. شناخت سیاسی در عرصة خارجی؛

18. شناخت شیوه های تبادل و تهاجم فرهنگی و مقابله با آن؛
19. آشنایی با فرایند ارتباطات و جریان اطاع رسانی آزاد؛

20. مشارکت در پیشرفت و بالندگی جامعه.
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هریک از موارد مذکور دارای مجموعه ای از اهداف کلی، راهبرد، اهداف رفتاری و راهکار هستند. 
نهادهایــی کــه بــه نوجوانــان مــا در مســائل سیاســی خدمــت می  رســانند، دو گروه انــد: نهادهای رســمی  

و نهادهای غیررســمی.
ــواده« اســت. بیشــتر خانواده هــا در تربیــت سیاســی و آگاهی دهــی  نخســتین نهــاد غیررســمی، »خان
سیاســی دچــار مشــکل اند. گروه هــای غیررســمی دیگــر مثــل گروه هــای همســال، مراکــز آموزشــی 
غیررســمی )مؤسســات مختلــف فنی حرفــه ای، زبــان، رایانــه، تقویت درســی(، شــخصیت های برجســته، 
احــزاب و ســازمان های عمومــی اجتماعــی )مثــل مؤسســات خیریــه( نیــز در زمینــة تربیت سیاســی دچار 

مشــکل هســتند. برخــی مشــکات زیــادی دارنــد و بعضــی نیــز مشــکات کمتــری دارند. 
نهادهــای رســمی و دولتــی )ماننــد مراکــز آموزشــی، معلمــان، متــون و محتــوای آموزشــی و فعالیت های 
فــوق برنامــه مثــل اردوهــا( نیــز در عرصــة تربیت سیاســی کار چندانــی از پیــش نمی برنــد و حتی گاهی 
عملکردشــان در ایــن زمینــه منفــی اســت. نتیجــة فعالیت هــای فــوق برنامــه هم صرفــاً پرکــردن اوقات 
فراغــت اســت، نــه غنی ســازی اوقــات فراغــت. پــس نوجوان هــا از جانــب نهادهــای رسمی شــان هــم 

دچــار مشــکل می شــوند. 
برای پرکردن این خأل مساجد خیلی بهتر از نهادهای رسمی می توانند فعالیت کنند. 
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بهترین راه تربیت سیاسی
ــان خبــر برســد و افــرادی کــه  ــه آن ــان ایــن اســت کــه ب ــرای تربیــت سیاســی نوجوان بهتریــن راه ب

ــد.  ــی پی ببرن ــرورت کار سیاس ــه ض ــد ب ــد، بای ــی بکنن ــان کار سیاس ــرای آن ــد ب می خواهن
در زمینة تربیت سیاسی دو کار اساسی ضرورت دارد:

1. »حــل تعارضــات فکــری و پاســخگویی بــه ســؤاالت سیاســی نوجوانــان«. آنــان ممکن اســت چندان 
تحلیــل سیاســی نخواهنــد. بهتریــن راه ایــن اســت کــه بــه پرسش هایشــان پاســخ داده شــود. البتــه باید 

جواب هــا کوتــاه و گویــا و جامــع باشــد. 
2. »مشــارکت دادن آنــان در یــک فراینــد عملــی و علمــی«. مثــًا اگــر قــرار اســت بریــدة نشــریات 
ــچ واهمــه ای، از روزنامه هــا و نشــریاتی کــه  ــدون هی ــات مســجد نصــب شــود، ب ــوی اعان را در تابل

باورهایشــان بــا عقایــد مــا همخوانــی نــدارد نیــز اســتفاده شــود. 
نکتــة دیگــر اینکــه فضایــی بــاز بــه وجــود آیــد تــا نوجوانــان هــر ســؤالی کــه دارنــد، بپرســند. نبایــد 
از ســؤاالت آنهــا ترســید. اکثــر ســؤاالت نوجوانــان اعتراضــی اســت و تعــدادی هــم عمومــی اســت؛ 
ماننــد: حملــة احتمالــی آمریــکا، انــرژی هســته ای، انتخابــات مجلــس، روابــط دختــر و پســر، بحث ها ی 
اجتماعــی. نــوع ســؤاالت نوجوانــان ســؤاالتی اســت کــه در خانه هایشــان مطــرح می شــود کــه از همان 

ــد. ــت می کن ــری حکای بی خب
کارهایی که در این زمینه می توان انجام داد، به این قرار است:

1. بــه نوجوانــان گوشــزد شــود کــه بســیاری از اطاعاتــی که دربارة فســاد نظام و مســئوالن می شــنوند، 
دقیــق نیســت و بایــد دربــارة آن تحقیــق کــرد؛ زیــرا هــر کــس در قبــال ســخنانی کــه می شــنود و 

ــد، مســئول اســت.  ــی کــه می زن حرف های
2. نکتــة دیگــر اینکــه کل نگــری رواج داده شــود. اگــر جایــی تبعیــض و فســاد وجــود دارد، انــکار نشــود؛ 
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ولــی خوبی هــا هــم دیــده شــود و بیــان گــردد. در مراتــب تفکــر، تجزیــه و تحلیــل و ترکیــب وجــود دارد 
کــه تمــام اینهــا بایــد در تفکــر سیاســی لحاظ شــود. 

ــرای اینکــه روزی نیم ســاعت، ســایت ها و روزنامه هــا مطالعــه شــود. ممکــن اســت  3. برنامه ریــزی ب
روزنامــه ای بیشــتر خوانــده شــود، ولــی انداختــن نگاهــی کلــی بــه دیگــر روزنامه ها نیــز الزم اســت. تیتر 
صفحــة اول روزنامه هــا، حتــی بــه صــورت گــذرا، بایــد خوانــده شــود. جلــِو دکه هــای روزنامه فروشــی 
یــک ربــع یــا نیــم ســاعت بایــد ایســتاد تــا از بســیاری از اخبــار آگاه شــد. یــک هفته کــه ایــن کار انجام 
شــود، از ســرخط جمله هــای سیاســی و خبــری روزنامه هــای زنجیــره ای آگاهــی بــه دســت می آیــد. 
حداقــل یــک یــا دوبــار در روز، بایــد بــه اخبــار بــه صــورت تفصیلــی گــوش داد. ســخنرانی های مقــام 
معظــم رهبــری را هــم بایــد گــوش داد و هــم بایــد مطالعــه کــرد. صحبت هــای ایشــان نکته هــای 
فراوانــی دارد، بــه خصــوص صحبت هایــی کــه در اجتماعــات خصوصی تــر ایــراد می شــود؛ مخصوصــًا 
صحبت هــای ایشــان در جمــع جوانــان. ایشــان در ســال 79 ، در جمعــی کــه در مصلــی بودنــد، فرمودنــد 

کــه مــن از امســال تصمیــم گرفتــه  ام کــه حرف هــای اصلــی و جــدی را در جمــع جوانــان بزنــم. 
بحــث انــرژی هســته ای و ســلول های بنیــادی و جنبــش نرم افــزاری را ایشــان در جمــع جوانــان مطــرح 
کردنــد. البتــه ایشــان حرف هــای جدیدتــری هــم دارنــد. مثــًا در بحــث مــد، مطلقاً مــد را نفــی نکردند. 
در تبییــن مــوارد فــوق بایــد گفــت کــه بــا پدیده هــا  می تــوان ســه گونه برخــورد داشــت: یــا تســلیم، یــا 
طــرد، یــا انتخــاب. مثــًا جنبــش نرم افــزاری یعنــی نــه تســلیم محــض، نــه طــرد مطلــق. دربــارة مــد و 

نوگرایــی نیــز آن چیــزی را قبــول می کنیــم کــه خودمــان می خواهیــم. 
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کتاب های سودمند
کتاب هــای تاریــخ اســام و ایــران و در مرحلــة بعــد، تاریــخ جهــان بایــد مطالعــه شــود؛ چون اگر کســی 
تاریــخ اســام، ایــران، تشــیع و انقــاب اســامی را ندانــد، مطمئنــاً در تحلیــل دچــار مشــکل می شــود. 
ــوان دســتمایة اصلــی  ــان می ت ــا مطالعــة کتاب هــای حجت االســام رســول جعفری ــه، ب در ایــن زمین

تحلیــل سیاســی را پیــدا کــرد؛ کتاب هایــی از قبیــل:

تاریخ سیاسی اسالم )سیرت رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله((؛
تاریخ سیاسی اسالم )تاریخ خلفا از رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( تا زوال امویان(؛

حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)علیهم السام(؛
تحلیلی از تفکرات فکری و سیاسی پس از رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله(؛

تاریخ ایران اسالمی )در چهار دفتر(.
انسان 250 ساله )مقام معظم رهبری(

آشــنایی بــا جریان هــای سیاســی یــا بــه عبارتــی دیگــر »جریان شناســی سیاســی« نیــز موضــوع  مهمی 
اســت کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد. بــرای آگاهــی از ایــن موضــوع نیــز منابــع زیــر معرفی می شــود: 

روش تحلیل سیاسی )مقام معظم رهبری(
آموزش و تربیت سیاسی )جواد منصوری(؛
شناخت و تحلیل سیاسی )جواد منصوری(؛

منشور تربیت سیاسی )به اهتمام کارشناسی تربیت سیاسی اجتماعی آموزش و پرورش(؛
روش تحلیل سیاسی )محمد عباس زادگان(؛

فن تحلیل سیاسی )حمید فرهادی نیا(؛
نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمدۀ سیاسی )عماد افروغ(؛

چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب اسالمی ایران )محمدباقر حشمت زاده(؛
واژه نامۀ فرهنگی سیاسی )شهریار زرشناس(؛
روش تحلیل سیاسی )محمد عباس زادگان(؛

دانــش سیاســی )5جلــد(: 1. اصطاحــات سیاســی؛ 2. شناســنامة احــزاب سیاســی ایــران؛ 3. احــزاب 
سیاســی؛ 4. تحلیــل سیاســی؛ 5. جریان شناســی سیاســی.
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خالصه نمودار کتاب
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برای تحلیلی سیاسی باید اصولی را فراگرفت و با به 
کارگیری آن تحلیل گر خوبی شد.

تحلیل  سیاسی
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تقسیم بندی 
مردم از جهت 
سیاسی بودن

صاحب اخبار

نوجوان و جوان، که 
مخاطب ما می باشد

با لحاظ کردن مسائل، 
پدیدۀ سیاسی را تحلیل 

می کند.

در کشور 10-20 نفر 
بیشتر نداریم.

حضرت امام خمینی
 مقام معظم رهبری

صاحب تحلیل

صاحب آراء 
سیاسی

صاحب اندیشه 
سیاسی

تعاریف:
تحلیل سیاسی: شناخت دقیق یک پدیده و رخداد سیاسی )نگاه درونی به یک پدیده(؛ مانند 
رخدادهای که سرنوشت جامعه را رقم می زند و عملکرد ذهنی جامعه به آن مشغول می شود، 

مثل انرژی هسته ای.
تفسیر سیاسی: اثبات یک پدیدۀ سیاسی با استفاده از پدیده های دیگر که برای مخاطب واضح 

و آشکار ا  ست )نگاه بیرونی به یک پدیده(؛ مثاًل سنجیدن حادثه یازده سپتامبر با حمله رژیم 
صهیونیستی به فلسطین و وجود بن الدن در افغانستان.

توجیه سیاسی:  جهت دهی درست
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توصیف 
یک پدیده

توضیح
 )بیان چرایی حادثه( 

پردازش اطالعات و اخبار 
و داده های اخیر.

آینده نگری
 )حلقه مفقوده در 
تحلیلهای سیاسی(، 

)تعیین موضع صحیح(

تعیین 
موضوع

جمع آوری
 اخبار

چه کسی؟
چگونه؟

چرا؟

چیزی؟
چه 

ی؟
ک

جا ؟
ک

مراحل تحلیل 
سیاسی

2

3

1
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اصول حاکم بر تحلیل سیاسی: 
عوامل موثر، اصول و بایدهای یک تحلیل سیاسی شامل موارد زیر است:

1. اصل نگرش یا جهان بینی )الهی یا مادی، شیعی یا سنی و...(؛
2. اصل تفکر جریانی )تسلسل حوادث سیاسی و اتصال اتفاقات سیاسی به یکدیگر(؛

3. اصل ارتباط متقابل )جنگ با نفس، سالح و جنگ، ارتباط ایران و لبنان و...(؛
4. شناختن تاریخ )دانستن این نکته که تاریخ تکرار نمی شود مشابه سازی می شود(؛

5. شناخت سیاستمداران و جریانات سیاسی در کشور و جهان؛
6. مردم شناسی و جامعه شناسی.
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1. استقرایی 

2. قیاسی 

3. کل نگری
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سه دیدگاه جامعه در مورد جوان:

مسئله است 

معضل است

معماست
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تربیت سیاسی:
 پرورش و انتقال آزادانه و آگاهانه ی ویژگی ها و آگاهی هایی که باعث رشد احساس 

مسئولیت و مشارکت فعال نوجوانان در مسائل سیاسی می شود.) توانایی نظارت بر مسائل و 
نقد و ارزیابی آن(  
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طبقه بندی مخاطب 

فرعیاصلی

کلیدیعمومی

نوجوان 
و جوان

پدر و 
مادر

تودۀ مردم
مسئولین 

درجه اول نظام

تبیین و توضیح و 
توصیف می خواهد.

اطالع رسانی 
می نمائیم.
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نوجوان  سیاسی:
 کسی که با کسب هویت دینی و ملی و با رسیدن به خودباوری به 

برقراری عدالت اجتماعی و قانون گرایی می پردازد و سعی می کند وقایع و 
مسائل داخلی و خارجی را از زوایای مختلف بررسی کند.

مشکالت امروزه نوجوان و جوان:
1ـ کسانی هستند که در صاحب خبر بودن مشکل دارند.

2ـ تغییر ذائقه ی معرفتی داده اند.
3ـ در تعیین الگو مشکل دارند.
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اصول کلی تربیت سیاسی:

●  حمایت از رشد سیاسی جوانان
●   آشنایی با تحلیل و تجزیه سیاسی

●  ایجاد روحیه نظم و انضباط
●  توجه دادن به ارزش ها

●  آشناکردن به واقعیت های زندگی
●   ایجاد زمینه برای نیل به استعدادها

●  مسئولیت دادن، تشویق، مشورت و کمک به رهایی از تردید.
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نهادهایی که به نوجوانان در مسائل سیاسی 
خدمت می رسانند:

غیررسمی
غیررسمی

غیررسمی
غیررسمی

رسمی

غیررسمی

  دچار مشکل است

 مشکل است

محیط خوبی نیست

شخصیت های برجسته 
 آسیب پذیر

احزاب
 پاسخگو نیستند

آموزشگاه / معلم / متون و محتوای 
آموزشی / فعالیت های فوق برنامه

فعالیت های آزاد تشکیالتی با خصوصیت انقالبی و اسالمی همانند مساجد، 
می توانند  بهترین باشند

عملکرد خوبی ندارند

خانواده

گروه همسال

مراکز آموزشی
 )مدرسه ها( 
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چه کنیم؟
در تربیت سیاسی  دو کار ضروری است:

حوزۀ فکر و 
اندیشه:

حوزۀ عمل و رفتار:   

حل تعارضات فکری و 
پاسخگویی به سؤاالت 
سیاسی نوجوان و جوان

مشارکت نوجوان و جوان 
در یک فرایند علمی و 
عملی گفتمان انقالب 

اسالمی مانند انتخابات 
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عملکرد ائمه جماعات در قبال نوجوان و جوان:
1. به آنها خبررسانی کنید.

2. با آ نها همدلی کنید.
3. برای آنها کل نگری را ایجاد و ترویج کنید.
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الزمه ائمه جماعات:

1. تورق روزنامه ها؛
2. گوش دادن به اخبار؛

3. مطالعه ی  سخنرانی های مقام معظم رهبری؛
4. مطالعه ی   تاریخ اسالم و ایران و جهان؛

5. آشنایی با اصطالحات سیاسی؛
6. آشنایی با جریانات سیاسی.





نســل ســوم نســل معمایــی انقــالب اســت. اگــر نســل اول 
انقــالب را بــه وجــود آورد؛ نســل دوم جنــگ را هدایــت 
ــان اســت و  ــرد؛ نســل ســوم نســل شگفتی ســاز آخرالزم ک
تــوان آن را دارد کــه در رکاب امــام زمــان )عــج( جهــاد کنــد. 
برخــی شــبهه افکنی می کننــد و می گوینــد کــه انقــالب و 
شــهدا محصــول نظــام طاغوتــی هســتند و جمهــوری اســالمی 
کاری نکــرده و تاثیــری نداشــته اســت. در جــواب اینــان باید 
گفــت کــه اگــر معرکــه اش پیــش بیایــد، نســل ســوم خــود را 
نشــان خواهــد داد. بــرای نســل اول معرکه22بهمــن پیــش 
آمــد و بــرای نســل دوم هــم معرکــه جنــگ؛ امــا بــرای نســل 
ســوم هنــوز موقعیتــی بــه وجــود نیامــده اســت کــه خــود را 
نشــان بدهــد. در آنجــا نســل ســوم نشــان خواهــد داد کــه 
واقعــًا نســلی معمایــی بوده اســت و کســانی کــه آن را معضل 
و مســئله حســاب می کردنــد، در اشــتباه بــه ســر می بردنــد. 

معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد


