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مقدمه
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نحوهازیآگاهنیازمندتبعبهوتفکرنیازمنداجتماعیوسیاسیهایپدیدهدرقضاوت

.ستهاپدیدهدرتفکرصحیح

.خورداگر ملتی قدرت تحلیل خود را از دست بدهد فریب و شکست خواهد 

وضروریامریسیاست،برمبتنیدینیساالرمردمالگویدرسیاسیتحلیلازآگاهی

.باشدمیعمومیزندگیازجزئی
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مجموعه راه های کشف 
مجهول 

مجموعه قواعد 
هنگام پژوهش

مجموعه ابزار و 
فنون جهت حل 

مجهول

3



لذا به حریم علت ها راه نمی. گزارش دقیق از چگونگی و روند رویدادهای سیاسی است•
.یابد

توصیف

ه کل می بررسی یک رویداد سیاسی در یک واحدکل و با اهتمام به تحلیل اجزا در نسبت ب•
.باشد تحلیل

.  ندوصول به استنباط در مورد روابط متغیرها و استخراج نتایج از آن را تفسیر می نام• رتفسی
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وحقآمیختگیهمدرهنگامتاگرددمیجامعهبصیرتوبینشآگاهی،ارتقاءموجب

درستصتشخیبراساسراخودتاریخینقشوشرعیتکلیفونشدهحیرتگرفتارباطل

.دهیمانجامفتنهغبارآلودفضایدر
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گفتار اول
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انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2کسب آگاهی دینی و تاریخی-3توجه به خودسازی معنوی -4آزاد اندیشی -5شجاعت در فهم -6توجه به خطوط قرمز -7جهان بینی توحیدی-1

میهدفدارومدارقانونمند،نظامایمجموعهراآنجهان،بهتوحیدینگاهباوبینیجهانانتخابدرانسان

ستجویجدرآنگاه.باشدهدفداربایداوزندگیووجودواستطبیعتاینازجزئینیزخودکهیابدمیوبیند

.آیدمیبرهدفآن

جهان بینی توحیدی-1
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همدیگراندقوطعنباوباشیددقیقباید.کنددرکرازمانهشرایطپیچیدگیهایوباشدبصیربایدانقالبی

.بمانیدصحنهدرنشوید،مایوسباشید،مراقبنکنید،همخامیبایدامانشوید،روگردان

درک پیچیدگیهای شرایط زمانه -2

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1
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امریمناسبفهمایجادجهتبهاجتماعیودینیمسائلزیرینسطوحبهدستیابیوسطحیهایالیهازعبور

دریشیاندژرف،(ص)اکرمپیامبرزندگیبهتوجهماثوره،ادعیهوقرآنباانسوتدبرطریقازکهاستضروری

.آیدمیدستبهمجربافرادباگفتگوومفیدآثارمطالعهجهان،وایرانتاریخ

کسب آگاهی دینی و تاریخی -3

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1

9



بگیرند،راماچشمجلویهاشهوترانیوهاطلبیدنیاها،حسادتها،طلبیجاهنفس،هوایطغیانوقتی

خواهدینوراندنیاوقتآنکنیمآرامخودمانوجوددررااینتوانستیماگر.کنیممشاهدهتوانیمنمیراواقعیت

.بیندمیراچیزهمهماچشموشد

توجه به خودسازی معنوی -4

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1
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پیشرفتبهکندمیکمکآنچه.استاندیشیآزادشعبشازیکیکهاستالهینعمتهایبزرگترینازیکیآزادی

وشویقتبهنترسیدن،جنجالوهوازکردن،مطرحآزادانهکردن،فکرآزادانهیعنی.فکرهاستواقعیآزادیکشور،

.نکردننگاههمآنواینتحریض

آزاد اندیشی -5

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1
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ازسترعدمنیازمندخارجیموضوعاتباانطباقدردینیموضوعاتومبانیصغریاتوکبریاتازصحیحدرک

ترساینخاطربهانسانگاهی.استدشمنمقابلدرانفعالعدموهاتهمتوهاحدیثوحرفآبرو،جان،مال،

.شدخواهداشتباهموجبونمایدحلوبکنددرکدرسترامسئلهتواندنمیها

شجاعت در فهم -6

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1
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:نیستندقرمزخطوطهمهاماهستندهاترینمهمازخطوطاین

توجه به خطوط قرمز -7

توجه به خطوط قرمز -7شجاعت در فهم -6آزاد اندیشی -5توجه به خودسازی معنوی -4کسب آگاهی دینی و تاریخی-3انه درک پیچیدگیهای شرایط زم-2جهان بینی توحیدی-1

رفتارهای قبیله 
گرایانه                

مواضع خالف 
وحدت                  

مواضع دشمن شاد 
کن 

مواضع خالف 
قانون 

مواضع خالف 
آرامش                
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دومگفتار 

مهارتها و فنون تحلیل سیاسی
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موارد 
ایجابی

موارد 
سلبی

: فنون مهارتها و 
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موارد ایجابی 
(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها 

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه 

لحظه شناسی 

تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل 

توجه به شاخصها 

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

اهدهمشآنوشودمیلغزشدچاربعضاًبینیواقعباهمراهگراییآرمان

ستمرممسیرنکردننگاهونگریجزیی.استواقعیتازبخشینکردن

.ندکمیگمراهدفوراهفردوکندمیگمراهراانسانانتها،تاابتدااز

ازماکهدنشوموجباجزاءبهنگاهاینبلکهنباشیم،نگرجزئیاینکهنه

.شویمغافلکلبهنگاه
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موارد ایجابی 
(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها -2

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه 

لحظه شناسی 

تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل 

توجه به شاخصها 

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

هایپیروزیهنگامدرنهبرداشت؛دستآرمانخواهیازنبایدیعنی

نانهبیواقعوصحیحخواهیآرمان.تلخهزیمتهایهنگامدرنهشیرین،

وهاموضعگیریگوناگون،حوادثقبالدرهابعضی.نداردبستبن

الزمهکهآنچهبامتناسبشانفکریومعنویوروحیهایموقعیت

.نیستاست،خواهیآرمان
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موارد ایجابی 
(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها -2

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه-3

لحظه شناسی 

تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل 

توجه به شاخصها 

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

جهنتیبهرسیدنراهدرانسانکهاستاینمعنایشگراییتکلیف

گراییفتکلی.نکندکاریآنخالفوکندعملتکلیفطبقبرمطلوب،

نتیجهبهرسیدنبرایکهکسی.نداردبودننتیجهدنبالبامنافاتیهیچ

خودوبمطلنتیجهبههموقتییکاگرکند،میعملتکلیفطبقبر،

راشتکلیفکهاستجمعخاطرشکند،نمیپشیمانیاحساسنرسید،

.دادهانجام

18



موارد ایجابی 
(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها -2

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه -3

لحظه شناسی -4

تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل 

توجه به شاخصها 

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

یاز،نموردومناسبیلحظهدرحضورنیاز،فهمیدن،موقعیتشناختن

واندبتتاباشدداشتهخودبارااینبایدمومنکهاستکاراساساین

.دهدبانجامبتواندبدهد،انجامبایدکهراکاریآنبشود؛موثروجودش

.دانستبایدرانیازشناخت،بایدرالحظه
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(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها -2

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه -3

لحظه شناسی -4

تحلیل همزمان نقاط قوت و ضعف در مسائل -5

توجه به شاخصها 

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

اینمهماماهست،خیزوافت.شناختبایدراضعفوقوتنقاطهمه

واقعخالفمنفینگاهدادنغلبه.باشدداشتهادامهحرکتکهاست

دندیبدونمثبتنگاهدادنغلبهوگرددمیامیدیناموجبوبینی

یمکاذبرضایتیکموجباست،کنندهگمراههماینمنفی،ینقطه

.گردد
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موارد ایجابی 
(مشاهده مجموعه واقعیات با هم ) کل نگری -1

مالحظه نسبت آرمانها و واقعیتها -2

مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه -3

لحظه شناسی -4
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توجه به شاخصها -6

مفهوم سازی 

تامل در افکار بازیگران سیاسی 

اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

حلیلتقدرتملتیاگر.کردپیدابایدتشخیصقدرتوتحلیلقدرت

فرمودند؛امام.خوردخواهدشکستوفریببدهددستازراخودش

شاخص.گرداندخواهندبررومنازمردمشومجدااسالمازمناگر

شاخصبایدهمیشهجادهدر.نیستنداشخاصشاخص،است؛اسالم

.کنیدمیاشتباهزودکردید،گمراشاخصاگر.باشدنظرمورد
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اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

یکایپایهمبانیوتفکراتبراساس«سازینهاد»و«سازیواژه»

بیداریواسالمینظاموقتی.استعمومیحرکتهرالزمهنهضت،

کندمیالقاءجامعهدرراجدیدیمفاهیمشودمیمطرحاسالمی

فتهآشفضاگرفت،وامبیگانههایواژهازاگر.خودشنهضتبامتناسب

.ماندخواهدناگفتهمطلبو
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اصلی و فرعی کردن مسائل

شنیدن همه ی سخنان و  انتقادها

شناخت نقشه دشمن 

صیرتبمسالهبندهاینکه.استاینمامشکلشناخت،رادشمنیهاباید

یمغفلتاوقاتگاهی.استاینخاطربهکنم،میتکرارخواصبرایرا

دکننمیحملرااینهاشود؛میدارداساسباکههاییدشمنیازشود

.جزئیمسائلبه
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شناخت نقشه دشمن 

کهایننهنکرد؛اصلیرافرعیمسائلوشناختبایدرااصلیمسائل

رحطبایدجزییاتهمهشود؛طرحبایدهمفرعیمسائلنه،نکرد،مطرح

وقتموافمالک.نگیردقرارموافقتومخالفتمالکونشوداصلیشود؛

بهپایبندیوتدینتشرع،اسالم،.استحقمستقیمصراطمخالفت،

.استانقالبمبانی
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ازبهترآنولوکند؛قبولانساناست،بهترچههربعدکرد؛استماعباید

یلیخاینندارد،قبولندارد،دوسترااوانسانکهبیایددرکسیزبان

یکطتوسکهاستایمنصفانهارزشیابیآنانتقادو.استخوبیحالت

.پذیردمیصورتفردکارشناس
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مالحظه نسبت تکلیف و نتیجه -3
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شناخت نقشه دشمن -11

استدشمنیدیدننخوردن،ضربهبرایمالحظهوتوجهلوازمازیکی

تاثیرازنخبگانوخواصاغفالخطبزند،ضربهمابهخواهدمیکه
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.شویممیدشمن
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دوبیننزاعیدنیا،ازجاییدریا.آیدمیکارسربرکشوریکدر

درروشنگرشواهدوکافیدالیلگاهیکهشودمیدرگیرجناح
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.کند
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