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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 انقالبیــون و
شــهدای  8ســال 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  84اســت 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
بهــره منــد فرمایید.
معاونت آموزش
مرکز رسیدگی به امور مساجد
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دربــارة تحلیــل مســائل سیاســی ،میتــوان از جنبههــای مختلفــی ســخن گفــت .هــم دربــارة مبانــی
تحلیــل سیاســی و اصولــی كــه بــرای آن بایــد در نظــر گرفــت ،هــم راجــع بــه علــم سیاســت و عواملی
كــه در تحلیلهــای سیاســی مؤثــر اســت و همچنیــن كاركردهــا و فوایدی كــه تحلیل سیاســی میتواند
در بخشهــای مختلــف داشــته باشــد .جنبههــای مختلفــی كــه در اینجــا نمیتــوان بــه همــة آنهــا
پرداخــت؛ بنابرایــن ،بــه طــور خالصــه بــه تحلیــل سیاســی و ســپس تربیــت سیاســی میپردازیــم .برای
روش ـنتر شــدن بحــث ،بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه آیــا تحلیــل سیاســی علــم اســت یــا
مهارت؟
عــدهای معتقدنــد كــه تحلیــل سیاســی یــك فــن ،هنــر و مهــارت اســت كــه انســان بایــد آن را
فراگیــرد و در موقعیتهــای گوناگــون بــه كار بــرد ،لــذا نمیتوانــد علــم باشــد .اســتدالل ایــن افــراد ایــن
اســت که سیاســت دارای قاعده و ضابطۀ مشــخصی نیســت و بســیاری از مســائل سیاســی ،غیرمترقبه
و پیشبینینشــدنی اســت .برخــاف بســیاری از علــوم كــه از قبــل ،براســاس فرمولهایــی خــاص،
پیشبینــی شــدنی هســتند و بــه بیانــی دیگــر ،ماننــد «ســاعت» هســتند کــه بهراحتــی میتــوان آنهــا
را طــوری تنظیــم كــرد كــه مــدت مدیــدی ســر ســاعت ،حتــی دقیقــه و ثانیــه ،تنظیــم شــوند و از قبــل
هــم ،همــة كارهایشــان انجــام شــود .بــا چیــدن اجزایــی كنــار هم ،ســاعت تشــكیل میشــود و ســاعت
هــم طبــق قاعــدۀ خــودش میگــردد و زمــان را نشــان میدهــد.
برخــی ،تحلیلهــای سیاســی را بــه «ابــر» تشــبیه میکننــد؛ یعنــی چنــدان پیشبینیشــدنی نیســتند.
هــم میتواننــد بعضــی جاهــا باشــند ،هــم بعضــی جاهــا نباشــند .درســت در شــرایطی كــه توقــع ندارید،
هــوا ابــری میشــود و گاهــی کــه احتمــال میدهیــد هــوا ابــریشــود ،هــوا کامـ ً
ا آفتابــی میشــود؛
بنابرایــن نمیتــوان بــر تحلیــل سیاســی عنــوان «علــم» گذاشــت.
در پاســخ بــه ایــن افــراد میتــوان چنیــن گفــت کــه مســائل سیاســی را میتــوان براســاس فرمولهایی
مشــخص و ثابــت در نظــر گرفــت و تحلیــل كــرد و آنهــا را قاعدهمنــد و نظاممنــد و ر ِوشــمند ســاخت.
علــم تحلیــل سیاســی مثــل ســاعت نیســت؛ امــا چیــزی شــبیه بــه ابــر اســت .بــه تعبیــر دقیقتــر ،از
مقولــة علــوم نــرم ( )softاســت؛ نــه از علــوم ســخت ( .)hardبنابرایــن میشــود بــر آن عنــوان «علم»
گذاشــت و ادعــا کــرد كــه میتــوان «علــم سیاســی» و «علــم تحلیــل سیاســی» را فراگرفــت؛ منتهــا،
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ایــن علــم از جملــه علومــی اســت كــه شــاید بیــش از اینكــه بــه قواعــد و ضوابــط و اصــول نیازمنــد
باشــد ،بــه مهــارت ،تمریــن ،تكــرار و تجربــه نیــاز دارد .بنابرایــن بــه صــرف اینكه كســی اصــول تحلیل
سیاســی را یــاد بگیــرد ،نمیتوانــد «تحلیلگــر سیاســی» بشــود .درســت مثــل كســی كــه بــه ادبیــات
مســلط اســت ،امــا شــاعر نیســت .چنیــن کســی بایــد تمریــن كنــد تــا شــاعر بشــود .از آنجــا کــه وجــه
تمرینــی و تجربــی آن ،بــر وجــه علمــی آن غلبــه دارد ،بعضیهــا بــه اشــتباه افتادهانــد و مدعــی شــدهاند
کــه تحلیــل سیاســی «فــن» اســت ،نــه «علم».
در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه بــرای تحلیــل سیاســی ،بایــد مجموعـهای از اصــول و قواعد را
ت و تكــرار ،منظــم كــرد .درواقــع ،باید تلفیقــی از «علــم» و «فن»
فراگرفــت و آن را بــا تمریــن و ممارسـ 
و «هنــر» را بــه كار گرفــت تــا بتــوان تحلیلگر سیاســی شــد.
نكتــۀ دیگــر ایــن اســت كــه چنانچــه کســی بخواهــد بــا مســائل سیاســی آشــنا شــود و بــر آن تســلط
داشــته باشــد و بــه قــول امروزیهــا سیاســتمدار شــود ،بایــد چهــار مرحلــه را طــی كنــد .مــا در جامعــۀ
خودمــان كــه یــك جامعــۀ سیاســی اســت ،بــا چهــار گــروه ســر و كار داریــم.
گــروه اول كســانی هســتند كــه فقــط اخبــار سیاســی را میشــنوند ،از طریــق روزنامــه یــا رادیــو یــا هــر
وســیلة دیگــری .بیشــتر مــردم جامعــۀ مــا «صاحبخبــر» هســتند؛ امــا صاحــب تحلیــل ،بــه آن شــكل
كــه بایــد و شــاید ،نیســتند .دانشآمــوزان دبیرســتانی اگــر تــاش كننــد ،میتواننــد صاحبــان خبرهــای
سیاســی باشند.
صاحبخبرشــدن مرحلــۀ اول اســت؛ یعنــی اگــر كســی میخواهــد تحلیلگــر خوبــی باشــد ،بایــد
خبرهــای خوبــی داشــته باشــد و تــا خبــر خوبــی نداشــته باشــد ،نمیتوانــد تحلیــل خوبــی ارائــه دهــد.
مرحلــۀ دوم «صاحــب تحلیــل» شــدن اســت .بــرای ایــن کار بایــد اخبــار را بــا در نظــر گرفتــن مســائل
مختلــف ،کنــار یکدیگــر چیــد و پدیدههــا را بــا ارتبــاط متقابلــی كــه بــا همدیگــر دارنــد ،در نظــر گرفت
و تحلیــل كــرد .در ایــران افــراد کمــی تحلیلگــر سیاســی هســتند .بیشــتر كســانی كــه در کشــور مــا
فعــال سیاســی هســتند ،در نهایــت صاحــب تحلیلهــای خــوب سیاســی هســتند .حــال آنکــه دو مرحلۀ
دیگــر باقی اســت.
در مرحلــۀ ســوم ،فــرد بــه جایــی میرســد کــه «صاحــب آرای سیاســی» میشــود؛ یعنــی انتقــال از
صاحبتحلیلــی بــه صاحبرأیــی .شــاید در ایــران بیشــتر از بیســت نفــر صاحـبرأی نداشــته باشــیم.
اشــخاصی کــه خــود را صاحـبرأی میداننــد ،حرفهــای دیگــران را اندکــی تغییــر میدهنــد و دوبــاره
تکــرار میکننــد؛ حــال آنکــه صاحـبرأی سیاســی ،یعنی كســی كــه رأیــش در جامعــه تأثیرگذار اســت.
افــرادی از ایندســت کــه در جامعــه نظــر خــود را مطــرحكننــد و جامعــه هــم بــه نظــر آنــان واکنــش
نشــان دهــد ،بســیار معدود هســتند.
از ایــن مرحلــه باالتــر ایــن اســت کــه انســان «صاحــب اندیشــۀ سیاســی» شــود .برجســتهترین صاحب
اندیشــۀ سیاســی ،حضــرت امــام خمینــی(ره) اســت؛ یعنــی كســی كــه اندیشــۀ حكومــت اســامی و
جامعــۀ دینــی و جمهــوری اســامی را مطــرح كــرد .در زمــان حاضــر نیــز تنهــا فــرد صاحــب اندیشــۀ
سیاســی ،مقــام معظــم رهبــری اســت .غیــر از ایــن دو نفــر ،در حــال حاضــر نمیتــوان كســی را صاحب
اندیشــۀ سیاســی دانســت .افــراد دیگــر صاحبرأی هســتند.

تحلیلسیاسی
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از تحلیل سیاسی چه تعریفی میتوان داشت و چگونه باید انجام شود؟
تحلیــل سیاســی شــناخت دقیــق یك مفهــوم و پدیــده و رخداد سیاســی اســت .در تحلیلهای سیاســی،
كلمــۀ «پدیــده» بســیار شــنیده میشــود« .پدیــدۀ سیاســی» همــان رخدادهایــی اســت كه با سرنوشــت
جامعــه رقــم میخــورد و بــرای مدتــی كوتــاه یــا مدیــد ،بــه موضــوع روز جامعــه و دغدغــة اصلــی مردم
و مســئوالن تبدیــل میشــود .مثـ ً
ا بحــث دســتیابی ایــران بــه انرژی هســتهای و فشــارهایی كــه غرب
بــر ایــران وارد میكنــد ،امــروزه یــک پدیــدۀ سیاســی اســت .زیــرا مــردم ،مســئوالن ،رســانهها و حتــی
دشــمنان ،هریــک به شــكلی بــا آن درگیر هســتند.
وقتــی کــه گفتــه میشــود« :تحلیــل سیاســی ،شــناخت دقیــق مفهــوم یــك رخــداد و پدیــدۀ سیاســی
اســت» ،یعنــی در تحلیــل بایــد یــك فراینــد طــی شــود تــا بتــوان ایــن پدیــده را شــناخت.
نخســتین مرحلــۀ ایــن فراینــد« ،توصیــف آن رخــداد و پدیــده» اســت؛ مثـ ً
ا بــرای تحلیــل حادثــۀ یازده
ســپتامبر ،ابتــدا بایــد آن را توصیــف کــرد .بــرای توصیــف نیز بایــد اخبــار را به صــورت دقیق جمـعآوری
کــرد .مث ـ ً
ا اینکــه روز یــازده ســپتامبر بــا 21شــهریور 1380مصــادف بــود و دو بــرج بزرگــی كــه در
منطقــۀ منهتــن نیویــورك قــرار داشــتند و برجهــای دوقلــو نــام گرفتــه بودنــد ،منهــدم شــدند .اگــر آن
صحنــه بــه خوبــی توصیــف شــود ،تحلیــل نیــز بهخوبــی انجــام میگیــرد .مثـ ً
ا تحلیلگــر بایــد بدانــد
کــه آن روز كــه ایــن اتفــاق افتــاد ،در آن برجهــا هیچكــس نبــود یــا مثـ ً
ا اگــر ندانــد کــه قــرار بــود تــا
ســال  ،2005ایــن دو بــرج منهــدم شــود ،تحلیــل غلطــی ارائــه خواهــد داد.
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قــرار بــود ایــن دو بــرج منهــدم شــوند؛ زیــرا دیگــر تــوان الزم را بــرای نگهــداری جمعیتــی كــه در
توآمــد میكردنــد را نداشــتند .اگــر كســی فیلــم آن حادثــه را خــوب رصــد كنــد،
طــول روز در آنجــا رف 
میبینــد کــه همزمــان بــا برخــورد هواپیمــا بــه بــرج ،از جاهــای دیگــر هــم چنــد موشــك بــه آنجــا
پرتــاب میشــود .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 نمیشــود .بنابرایــن،
مرحلــۀ اول در فراینــد تحلیــل سیاســی ،بیــان یــك پدیــده ،آنگونــه كــه اتفــاق افتــاده و دیــدن زوایــای
تاریــك 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 آزمایشهای
تجربــی نیســت؛ بنابرایــن همیشــه احتمــال خطــا در آن وجــود دارد؛ عــاوه بــر ایــن بســیاری از اخبار نیز
بــه تحلیلگــر منتقــل نمیشــود.
بعــد از مرحلــۀ توصیــف ،مرحلــۀ «توضیــح» اســت؛ بــه تعبیــر دیگــر بیــان چرایــی حادثــه .مثـ ً
ا بعــد از
توصیــف حادثــۀ یــازده ســپتامبر ،بایــد دانســت چــرا ایــن حادثــه اتفــاق افتاد و بــا توجه بــه اخبــار موجود
و چینــش منطقــی آنهــا در كنــار هــم ،درصــددیافتــن علــت حادثــه برآمد.
در حقیقــت مرحلــۀ توضیــح و تبییــن ،مرحلــۀ پاســخ بــه ســؤاالتی اســت كــه در ذهــن مخاطــب نقــش
میبنــدد.
بعــد از مرحلــۀ توضیــح ،مرحلــۀ «آیندهنگــری» اســت .ایــن ،حلقــۀ گمشــدۀ تحلیلگــران سیاســی
اســت .معمــو ًال كســانی كــه تحلیلگــر سیاســی هســتند ،یــك حادثــه را بهخوبــی توصیــف میکننــد
سیاســی دقیــق و
و توضیــح میدهنــد؛ امــا در آیندهپژوهــی و آیندهنگــری درمیماننــد .تحلیلگــر
ِ
عمیــق كســی اســت كــه بتوانــد حادثـهای را خــوب توضیــح دهــد ،خــوب توصیــف كنــد و آینــدهاش را
پیشبینــی کنــد .معمــو ًال سیاس ـتمدارها و تحلیلگــران ،بــه علــل مختلــف ،وارد فضــای پیشبینــی
نمیشــوند.
کســی كــه اعتقــاد داشــته باشــد کــه مــا ناگزیــر ،دیــر یــا زود ،بایــد بــا آمریــكا درگیــر شــویم ،ایــن
پیشبینــی طبع ـ ًا بــر سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی و حتــی ســاماندهی اقتصــادیاش و مســائلی از
ایــن قبیــل میتوانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد.
البتــه در پیشبینیهــا بایــد دو گونــه عمــل كــرد :گاهــی اگــر پیشبینــی را بــه صــورت عمومــی اعــام
کنیــم و بــه اطــاع همــة مــردم برســانیم ،باعــث التهــاب و اضطــراب در جامعــه میشــود و جامعــه را
از اهــداف اصلـیاش بــاز مـیدارد؛ بنابرایــن بایــد بــرای اعــام آن ،مالحظاتــی را درنظرگرفــت .امــا اگــر
مســئوالن بــه ایــن بــاور برســند کــه بههیچوجــه نمیتــوان پیشبینــی کــرد كــه آمریــكا بــه ایــران
حملــه میكنــد یــا نــه؛ یعنــی بهقــدری شــواهد و قرایــن را نادیــده بگیرنــد كــه بگوینــد اصـ ً
ا چنیــن
اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ اینجــا جــای تأمــل و درنــگ دارد .افــرادی کــه حاضر نیســتند حتــی در جمعهای
خــود ایــن مطلــب را پیشبینــی و تحلیــل كننــد ،چطــور میتواننــد بــرای آینــده برنامهریــزی كننــد؟
یکــی از جاهایــی كــه بــه بســیاری از مســئوالن سیاســت خارجی مــا انتقــاد وارد اســت ،همینجا اســت.
آنهــا نمیخواهنــد واقعیــت را بپذیرنــد.

تحلیل ،تفسیر و توجیه سیاسی
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ســه اصطــاح دیگــر را هــم بایــد توضیــح داد« :تحلیــل سیاســی»« ،تفســیر سیاســی» و «توجیــه
سیاســی» .تحلیــل سیاســی یعنــی اینكــه حادثـهای از درون خــودش توضیــح ،توصیــف و تبییــن شــود.
مثـ ً
ا نگاهکــردن بــه اتاقــی ،بــا درنظرگرفتــن چینــش اثاثیــۀ آن ،رنگآمیــزی و لــوازم موجــود در آن،
تحلیــل آن اتــاق اســت؛ یعنــی نــگاه بــه درون اتــاق .بــه همیــن ترتیــب ،نــگاه درونــی بــه یــك رخــداد
سیاســی نیــز یعنــی تحلیــل سیاســی آن.
امــا تفســیر سیاســی یعنــی نــگاه بــه بیــرون یــك قضیــه و واقعــه .بعــد از اخبــار گفتــه میشــود تفســیر
خبــری ،نــه تحلیــل خبــری .تحلیــل خبــری یعنــی نــگاه از درون؛ امــا تفســیر خبــری یعنــیدیــدن
تمــام جزئیــات حادثــه از بیــرون .بنابرایــن تحلیــل سیاســی یعنــی دیــدن واقعیتهــای درون یــك
پدیــده همانگونــه كــه هســت؛ امــا تفســیر سیاســی اثبــات یــك پدیــدۀ سیاســی اســت بــا اســتفاده از
پدیدههایــی دیگــر كــه بــرای مخاطــب واضــح و آشــكار اســت .لذا تحلیل سیاســی نــگاه به درون اســت
و تفســیر سیاســی نــگاه بــه بیــرون .مثـ ً
ا در قــرآن آیــات متشــابه و محكــم وجــود دارد .آیــات متشــابه
معمــو ًال بــا آیــات محكــم كــه در حقیقــت ّبینــات هســتند ،تفســیر میشــود .در تفســیر سیاســی هــم
عینـ ًا همیــن کار انجــام میشــود .حادثـهایمثــل حادثــۀ یــازده ســپتامبر رخ داده اســت .دقیق ًا مشــخص
نیســت چــه اتفاقــی افتــاده اســت .وقتــی بــه باطــن آن نــگاه میشــود ،بســیاری از حقایــق آشــکار
میگــردد .امــا بــرای یافتــن نگاهــی ژرفتــر و دقیقتــر ،بایــد آن را تفســیر كــرد؛ مث ـ ً
ا بــا قــراردادن
ایــن حادثــه در کنــار حوادثــی دیگــر كــه در ذهــن مــردم اســت ،ماننــد :همزمانــی ایــن حادثــه بــا حملــۀ
رژیــم صهیونیســتی بــه جنــوب لبنــان ،فعالیتهــای بـنالدن در افغانســتان و حمایتهــای مخفیانــه از
القاعــده ،زوایــای مخفــی ایــن حادثــه آشــكار میشــود .بــه ایــن کار تفســیر سیاســی میگوینــد.
امــا توجیــه سیاســی بــه معنــی ناحــق جلــوهدادن حق اســت« .توجیــه» در لغــت از ریشــۀ «وجه» اســت
کــه بــه بــاب تفعیــل رفتــه اســت؛ یعنــی چهــره را بــه طــرف خاصــی قــراردادن یــا بــه تعبیــری دیگــر:
جهتدهــی.
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در ارتــش همیشــه یــك افس ـ ِر توجیــه سیاســی وجــود دارد؛ بهخصــوص در نظامهایــی مثــل نظــام
كمونیســتی یــا نظامهــای متعصبــی ماننــد حــزب بعــث .بعثیهــا همیشــه یــك افســر توجیــه سیاســی
داشــتند .ایــن افســر توجیــه سیاســی بــر فرمانــده گــردان هــم غلبــه داشــت و حاكــم بــود؛ چون سِ ــمت
جهتدهــی داشــت و در جبهــه نیــز آنــان را توجیــه سیاســی میكــرد .در حقیقــت جهتدهــی آنــان را
درســت میكــرد.
در شــرایط حســاس امــروزی بحــث توجیــه سیاســی جوانــان و نوجوانــان بســیار مهــم اســت .ممكــن
اســت آنــان حوصلــۀ تفســیر و تحلیــل سیاســی نداشــته باشــند؛ امــا بایــد بــا توجــه بــه مشــكالت و
مســائلی كــه در جامعــه وجــود دارد ،بــه توجیــه سیاســی اهتمــام ورزیــد.
بعــد از ایــن قضیــه ،بحــث «موضعگیــری سیاســی» اســت .كســی كــه واقعـهای سیاســی را تحلیــل،
تفســیر و توجیــه میكنــد ،بایــد موضعگیــری نیــز داشــته باشــد .موضعگیــری اهمیــت فــراوان
دارد .بســیاری ،خــوب تحلیــل میكننــد ،امــا موضعگیــری خوبــی ندارنــد؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه
جرئــت پیــدا نمیكننــد .میداننــد آمریــكا چــه نیتــی دارد ،امــا میترســند آن را بگوینــد .كســی كــه
موضعگیــری سیاســی نمیكنــد یــا مرعــوب اســت یــا اینكــه فریفتــه شــده اســت.
اســتكبار همیشــه «سیاســت چمــاق و هویــج» دارد .از یــك طــرف بــه ســر آدم میزنــد ،از یــك طــرف
د ِر بــاغ ســبز نشــان میدهــد .همــان كاری كــه اآلن آمریــكا بــا ایــران انجــام میدهــد :قاعــدۀ شــل
كــن ،ســفت كــن .وقتــی ماهیگیــر قــاب را در دریــا میانــدازد ،طعمـهای بــر آن میگــذارد و آنقــدر
آن را بــاال میبــرد و پاییــن مـیآورد تــا ماهــی گیــجشــود .درنتیجــه گرفتــار دام میشــود .كار شــیطان
نیــز اینگونــه اســت .ایــن قــدر طعمــه را میچرخانــد كــه آدم بــه طمــع آن طعمــۀ كوچــك ،فریــب
میخــورد و گرفتــار میشــود.
موضعگیــری همیشــه مفیــد اســت و نظــام بــه آن نیــاز دارد .البتــه موضعگیــری همیشــه مخالــف
اشــخاص نیســت؛ بلکــه گاهــی ممکــن اســت موافــق افــراد باشــد .گاهــی میتوانــد ســكوت باشــد.
ســكوت مــا در برخــی مــوارد مفهــوم دارد .مثـ ً
ا بــا تشــکیل دولتــی موقــت در عــراق ،میتــوان ســه
گونــه موضــع گرفــت :یــا آن راپذیرفــت ،یــا گفــت کــه ایــن دولــت فرمایشــی اســت ،یــا ســکوت کــرد.
نکت ـ ة دیگــر دربــارة موضعگیــری ایــن اســت کــه نمیتــوان خالــی از موضعگیــری بــود .بیاعتنایــی
مهمتریــن اعتــراض اســت .اینكــه کســی بگویــد کــه نظــری نــدارد و اهــل سیاســت نیســت،
سیاس ـیترین حــرف عالــم اســت .ایــن ســخن یعنــی مــن از سیاســت خوشــم نمیآیــد« .مــن بــا
سیاســت كاری نــدارم» یــا «مــن ایــن سیاســت را قبــول نــدارم» ،سیاسـیترین حرفــی اســت كــه یــك
نفــر میتوانــد بزنــد.
بحــث دیگــر ،چگونگــی تحلیــل سیاســی اســت .بــرای تحلیــل یــك پدیــده بایــد آن فراینــد را در نظــر
داشــت و دربــارة آن توصیــف و تبییــن کــرد و توضیــح داد و آیندهنگــری داشــت .مثـ ً
ا پــس از حادثــۀ
یــازده ســپتامبر ،چماقــی ضــد ایــران درســت كردنــد و كمیتهای تشــكیل دادنــد و ایــران را متهــم كردند.
هویجــی كــه نشــان میدادنــد ،انتخاباتشــان بــود؛ بدیــن مفهــوم که بــه عنــوان مثــال ،اگــر در انتخابات
کاندیــدای کــذا پیــروز شــود ،فــان اتفــاق میافتــد .ایــن ،كار همیشــگی دشــمن اســت.
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مراحل تحلیل سیاسی

در تحلیــل سیاســی گام نخســت «تعییــن موضــوع» اســت .گام دوم نیز «جمـعآوری اطالعــات و اخبار»
اســت .در جمـعآوری اخبــار بایــد بــه ایــن شــش پرســش پاســخ داد :چــه چیــزی؟ چگونــه؟ چــرا؟چــه
كســی؟ چــه وقــت؟ كجا؟
در یــك مقولــۀ خبــری مثــل حادثــۀ یــازده ســپتامبر بایــد بــه ایــن شــش پرســش پاســخ داد .اگــر بتوان
راجعبــه حادثــۀ یــازده ســپتامبر چنیــن نكاتــی را در نظــر گرفــت ،میتــوان خــوب تحلیــل كــرد .مثـ ً
ا
بایــد گفــت حادثــۀ یــازده ســپتامبر چــه بــود؟ چگونــه اتفــاق افتــاد؟ بمبگــذاری بــود ،موشــك زدنــد،
هواپیمــا بــود یــا شــكل دیگــری داشــت؟ چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟ آیــا اقتصــادی بــود یــا سیاســی ،یــا
تلفیقــی از ایــن دو؟ آیــا یــك خودزنــی سیاســی بــود؟ اگــر پاســخ آری اســت ،چــرا آمریــكا خودزنــی
سیاســی كــرد؟ خودزنــی یعنــی اینکــه یــک نفــر خــود را بزنــد تــا در دادگاه محکوم نشــود .در جایــی آدم
مجبــور بــه خودزنــی میشــود كــه خطایــی کــرده و بیــم محکومشــدن دارد ،پــس بــرای نجــات خــود،
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خودزنــی میکنــد .حــال بایــد دیــد چــه شــرایطی آمریــكا را بــه اینجــا رســانده اســت كــه مجبــور شــده
خودزنــیكنــد .ایــن حادثــه بــرای آمریــکا هشـتصدمیلیارد دالر ضــرر داشــته اســت.
امــا چــه كســی ایــن كار را كــرد؟ ایــن هــم نكتــۀ مهمی اســت .آیــا القاعــده ایــن كار را كرد یــا افبیآی
یــا ســازمان ســیا؟ چــه کســانی بودنــد؟ چــه زمانــی ایــن اتفــاق افتــاد؟ زمــان هــم اهمیــت بســیار دارد.
مثـ ً
ا چــرا ایــن كار را بیســتم مــرداد یــا بیســتم مهــر نكردنــد؟ چــه فراینــد زمانــی را در نظر داشــتند كه
میخواســتند بــه آن برســند.
افــراد و مــکان هــم اهمیتــی فــراوان دارد .پــس مســئلۀ دوم جمـعآوری اخبار و اطالعات اســت با شــش
نکتـهای كــه مطرح شــد.
گام ســوم «تعییــن هــدف» اســت .در بعضــی جمعبندیهــا چنــد آفــت و محدودیــت موجــود اســت
کــه بــرای رهایــی از آنهــا چنــد راهــکار وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،در همــان حادثــۀ یــازده ســپتامبر،
اطالعــات بــه خوبــی جمـعآوری نمیشــود؛ مثـ ً
ا ســه مــاه بعــد ،ایــن آگاهــی حاصــل میشــود کــه
ســه موشــك هــم بــه آنجــا اصابــت کــرده اســت .قبــل از اصابــت موشــك بــه آنجــا ،تمــام رؤســای
شــركتهای صهیونیســتی ،آنجــا را تــرک کــرده بودنــد .بــا ایــن اطالعــات ،تحلیــل راجــعبــه ایــن
حادثــه بســیار تفــاوت پیــدا میكنــد .در ایــن صــورت ،بــرای کشتهشــدگان آن حادثــه شــمعی روشــن
نمیشــود؛ چــرا کــه ایــن حادثــه اصـ ً
ا تلفاتــی نداشــته اســت.
آن ســاختمان هــم از پاییــن بمبگــذاری شــده بــوده اســت و برخــورد هواپیمــا بــا آن برای صحنهســازی
بــوده اســت .محــال اســت یــک ســاختمان ،بــا آن عظمــت ،بــا یــک هواپیمــا بهطــور کامــل منهــدم
شو د .
اینهــا نكاتــی اســت كــه بایــد بــه آن توجــه کــرد .ناگفتههــای حادثــۀ یــازده ســپتامبر بســیار زیاد اســت
کــه بــرای دســتیابی بــه آنهــا بایــد چنــد نكتــه را در نظــر گرفــت کــه یكــی از آنهــا دســتیابی بــه خبــر
دقیــق رسانههاســت .رســانهها ،چــه رســمی و چــه غیررســمی ،آفتهــای زیــادی دارنــد .یکــی از
ایــن آفتهــا زمانبــر بــودن آنهاســت .بــرای تحلیــل اخبــار بــه زمــان زیــادی نیــاز اســت .راهــکارش
ایــن اســت كــه نهادهایــی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میكننــد ،مخاطبــان خــود را َمحــرم بداننــد و در
بولتنهــای خــود ،آخریــن دادههــای خبــری را منتشــرکنند تــا بتواننــد اخبــار را تحلیــل كننــد.
در تعییــن هــدف بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه میخواهیــم چــه چیــز را اثبــات كنیــم و نقطــۀ
ا در بحــث حادثــۀ یــازده ســپتامبر ،نقطــۀ ثقــل بحــث ایــن اســت كــه ایــن
ثقــل بحــث چیســت .مثـ ً
حادثــه كار صهیونیستهاســت و بــه دنبــال رســیدن بــه ایــن نتیجــه هســتیم .بــرای ایــن کار بایــد
مخاطــب را شــناخت.
گام چهــارم «پــردازش اطالعــات ،دادههــا و اخبــار» اســت .گاهــی ممكــن اســت یــك خبــر بهقــدری
حجیــم و ســنگین باشــد كــه نتــوان نتیجــة دلخــواه خــود را از آن گرفــت .مثـ ً
ا میخواهیــم ادعــاكنیم
كــه دادگاه صــدام فرمایشــی اســت درحالیکــه عــدهای ،از آمریــکا بــه خاطــر برگــزاری ایــن دادگاه
تعریــف و تمجیــد میکننــد .بــرای توجیــه آن بایــد اخبــار را طــوری پــردازش كــرد كــه وزن خبــر بــه
انــدازهای باشــد كــه واقعـ ًا بتوانــد ادعــای مــا را اثبــات كنــد؛ ازایـنرو ،ایــن مرحلــه ،مرحلة مهمی اســت.
مرحل ة پنجم «تعیین موضع» است .در این مرحله باید موض ع خود را مشخص کرد.

عوامل مؤثر در تحلیل سیاسی
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چنــد عامــل در تحلیــل سیاســی مؤثر اســت :نخســت «جهانبینــی» .اینكــه جهانبینــی ما دینی باشــد
یــا مــادی؛ مثـ ً
ا در جهانبینــی مــا مهدویــت نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .در تحلیلهــای سیاســی نیــز
بحــث روایــات آخرالزمانــی بســیار اهمیــت دارد .البته ممكــن اســت در روایــات آخرالزمانی ،اســرائیلیات و
مجعــوالت فراوانــی وارد شــده باشــد؛ امــا بعضیهایــش آن قــدر متواتــر اســت كــه میتــوان بــا توجــه
بــه آنهــا تحلیلهــا و ارزیابیهــای كلــی کــرد.
دومیــن عامــل مؤثــر در تحلیــل سیاســی« ،تسلســل حــوادث سیاســی» اســت .مــا معتقدیــم حــوادث و
ا بــه هــم مرتبــط اســت و بــا یکدیگــر ربــط دارد .مثـ ً
وقایــع سیاســی كامـ ً
ا چنانچــه انقالب اســامی
را یــك پدیــدة مهــم سیاســی قــرن بیســتم بدانیــم ،هیــچ وقــت شــروع انقــاب را از 22بهمــن57
نمیبینیــم؛ بلكــه آغــاز آن را از ســال  42میدانیــم .اگــر دقیقتــر شــویم ،بایــد منشــأ آن را از نهضــت
ملیشــدن صنعــت نفــت و حتــی نهضــت مشــروطه دانســت .در یــک جمعبنــدی کلــی ،بایــد چهارصد
ســال اخیــر ،یعنــی از زمــان صفویــه را در نظــر گرفــت تــا بــه نتیجــه رســید؛ چنانکــه دربــارة عاشــورا
هــم بایــد همیــن كار را کــرد و نمیتــوان عاشــورا را بــدون ســقیفه تحلیــل كــرد.
حــوادث تاریخــی بههمپیوســته هســتند .یكــی از دانشــمندان غربــی میگویــد« :مــا امــروز را از دیــروز
بــه ارث نگرفتیــم ،از فــردا وام گرفتهایــم»؛ یعنــی هــم از دیــروز بــه ارث بردیم و هــم از فــردا وام گرفتیم.
ـال امــروز مــا ،میــراث دیــروز و وام فــردا اســت؛ یعنــی بــرای تحلیــل یــك حادثــه ،بیتردیــد بایــد
حـ ِ
حــوادث را مسلسـلوار تحلیــل کرد.
بنــا بــر «اصــل ارتبــاط متقابــل» کشــورها بــر یکدیگــر تأثیــر میگذارنــد .انقــاب اســامی بــر لبنــان
تأثیــر میگــذارد .پیــروزی مقاومــت لبنــان در موضعگیریهــای ایــران تأثیــر میگــذارد .پیــروزی
ایــران در خرمشــهر باعــث میشــود كــه قیمــت نفــت بــاال بــرود.
اتفاقاتــی کــه در کشــورهای مختلــف میافتــد ،بــه ظاهــر بــه یکدیگــر ربطــی ندارنــد ،امــا در واقــع بــه
هــم وابســتهاند و بــر هــم تأثیــر میگذارنــد.

 .1فجر6 :ـ10
 . 2همان13 :ـ14
 .3مقصــود از مردمشناســی ،معنــای لغــوی آن اســت نــه اصطالحــی .دانــش مردمشناســی شــاخه ای از علــوم اجتماعــی اســت کــه در جــای خود
بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
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عامــل مؤثــر دیگــر« ،تاریــخ» اســت .بــر خــاف آنچــه میگوینــد کــه تاریــخ تكــرار میشــود ،تاریــخ
تكــرار نمیشــود؛ بلکــه مشابهســازی میشــود .ایــن تســامح در تعبیــر اســت .هیــچ وقــت عاشــورا تكرار
نمیشــود؛ چــرا؟ چــون دیگــر شــخصیتی ماننــد امــام حسین(علیهالســام) وجــود نــدارد .همانطــور
کــه پنــج انگشــت دســت مشــابه هســتند ،امــا عیــن هم نیســتند؛ حــوادث هــم عین هــم نخواهند شــد.
بــه همیــن علــت اســت کــه تاریــخ بــه كار مــا میآیــد .بایــد تاریــخ را بهخوبــی 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 حملــۀ آمریكا به افغانســتان،
موقعیــت جغرافیایــی مناســب افغانســتان بــود .دســتیابی بــه چیــن و ایــران و هنــد کــه هریــک رقیب و
تهدیــدی بــرای آمریــکا محســوب میشــوند ،دلیــل اصلــی حملــه آمریــکا به افغانســتان بــود .عــراق نیز
موقعیتــی اســتثنائی دارد .پــس از عــراق نیــز نوبــت ســوریه میرســد و در نهایــت ایران.
اینهــا نكاتــی اســت کــه اگــر در نظــر گرفتــه شــوند ،متوجــه میشــویم کــه غــرب از صدوپنجــاه ســال
قبــل فهمیــده اســت کــه بــرای تســلط بــر خاورمیانــه بایــد قلــب آن ،یعنــی ایــران را بگیــرد .پــس همۀ
فعالیتهایشــان بــر اســاسبرنامــه و نقشــه اســت.
عامل پنجم «شناخت سیاستمداران مهم در ایران و كشورهای دیگر» است.
عامــل دیگــر «جامعهشناســی» اســت ،آن هــم جامعهشناســی دینــی و بهخصــوص قرآنــی .گاهــی مــا
بــه آمریــکا نگاهــی مــادی داریــم؛ امــا گاهــی نیــز بــا دیــدگاه ســنتهای اجتماعــی قــرآن بــه آن نــگاه
میكنیــم .در ایــن صــورت میتــوان حادثــۀ یــازده ســپتامبر را تحلیــل كــرد و گفــت كــه در یــازده
ســپتامبر آمریــكا خودزنــی كرد.
ـر كیــف َفعـ َ
ـل ربُّــك بِعــادٍ ،ار َم ذات العمــاد ،ال ّتــی لــم ُیخلَــق مث ُلها فی
خــدا در قــرآن میفرمایــد« :الَــم تـ َ
1
ـر بالــوادِ ،و فرعــون ذی االوتــاد»  .ایــن آیــات نشــان میدهــد کــه
البــاد ،و ثمــود الذیــن جابــوا ّ
الصخـ َ
قدرتهــای مهــم دنیــا در یــك چیــزی برجســته بودنــد« :معمــاری» .نشــانۀ تمدن ،معمــاری اســت؛ در
ایــران :تخت جمشــید؛ در مصــر :اهــرام و. ...
قــرآن میگویــد تمدنهایــی کــه از نظــر ظاهــر بــه اوج میرســند ،ســر بــه طغیــان میگذارنــد .بعــد
ـب علیهــم ربُّــك سـ َ
ـوط عــذابّ ،ان ربَّــك لبالمرصــاد»  .2خــدا نمیگویــد «فنــزل علیهــم»،
هــم «فصـ َّ
ـب»؛ یعنــی مثــل آب بــر سرشــان عــذاب میریــزد .عــاوه بــر ایــن ،خــدا در كمینــگاه
میگویــد« :فصـ َّ
اســت و ایــن تحلیلــی درســت و واقعبینانــه اســت.
نكتــۀ آخــر هــم قضیــۀ «مردمشناســی »3اســت .بایــد مــردم را شــناخت .بــرای نمونــه مــا راجعبــه مردم
آمریــكا حــرف میزنیــم ،امــا آنهــا را نمیشناســیم .هشــتاد درصــد مــردم آمریــكا آدمهــای بیاطــاع یــا
كماطالعــی هســتند .بــا اینكــه بیشــترین شــبکههای خبــری و تلویزیونــی در آمریــکا اســت ،متأســفانه
یــا خوشــبختانه در كودنــی سیاســی مطلــق بــه ســر میبرنــد .برخــاف آنچــه تصــور میشــود ،مــردم
آمریكا مردم فهیمی نیستند.
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سه روش برای تحلیل سیاسی

بــرای تحلیــل سیاســی میتــوان روشهــای مختلفــی را در پیش گرفــت .اهمیــت انتخــاب روش در این
اســت كــه اگــر كســی در تحلیــل سیاســی خــود ،روشــی نداشــته باشــد یــا روش خــود را اشــتباه انتخاب
كنــد ،تحلیلهایــش غلــط از آب درمیآیــد .مســئلهای كــه امــروزه بســیاری از مــردم و حتــی مســئوالن
مــا را دچــار اشــتباه كــرده اســت .چــه بســا آنهــا توصیــف و توضیح خوبــی از یــك حادثــه دارنــد ،اخبار و
اطالعــات و پــردازش اطالعــات درســتی نیــز دارنــد ،موضــوع و هــدف را هــم تعییــن كردهانــد؛ یعنی در
کل ،مبانــی و اصــول را رعایــت كردهانــد؛ منتهــا در انتخــاب روش دچار مشــكل هســتند.
بــرای انتخــاب روش ســه شــیوه وجــود دارد .بایــد دقــت كــرد کــه ایــن روشهــا بــا هــم خلــط نشــود و
بــا شــرایط خــودش انجــام گیرد.

روش استقرایی
نخســتین روش «روش اســتقرایی» اســت .در ایــن شــیوه ،از بررســی جزئیــات بــه یــک نتیجــة کلــی
میرســیم .بــرای نمونــه بــر مبنــای ایــن روش ،بــرای تعییــن میــزان كارآمــدی نظــام ،بایــد از افــراد
مختلــف نظرســنجی کــرد .کامـ ً
ا مشــخص اســت کــه بــا ایــن روش بــه تحلیــل سیاســی درســتی
نخواهیــم رســید؛ زیــرا انســان را بهشــدت جزئینگــر میكنــد .روش اســتقرایی نوعـ ًا نمیتوانــد مبنــای
درســتی بــرای تحلیــل سیاســی باشــد؛ زیــرا روی رفتارها و عملكــرد افــراد و نهادها و مســئوالن متمرکز
میشــود کــه ایــن خطــا اســت .حــق را نبایــد بــا افــراد و عملكردهــا ســنجید؛ بلکــه بایــد افــراد را بــا
حق ســنجید.

روش کلنگری
روش ســوم كــه روش درســتی اســت« ،روش برخــورد بــا اجــزاء در پرتــو كل» یــا بــه ســخن دیگــر،
«كلنگرانــه» اســت؛ البتــه کلنگرانــه ،نــه كلینگرانــه.
فــرق بیــن كلــی و كل مشــخص اســت؛ بــرای مثــال وقتی یــک ســاختمان تجزیــه و تحلیل میشــود،
اگــر تمرکــز بــر جزئیــات باشــد ،ممكــن اســت نتیجــه بگیریــم کــه ســاختمان خوبی نیســت .امــا وقتی
از تمــام جهــات بــه آن نگریســته شــود ،آن را ســاختمانی مناســب خواهیــم یافت.
در بحــث كارآمــدی نظــام نیــز اگــر فقط جزئیــات در نظــر گرفته شــود ،بــا دیدن تبعیــض ،رشــوه ،دروغ،
اختــاس و مســائلی از ایــن قبیــل ،نتیجــه میگیریــم کــه نظــام مــا ناکارآمــد اســت و همــه چیــز آن از
دســت رفته اســت.
یكــی از مأموریتهــای مهــم مــا بــرای نوجوانــان و جوانــان ،تعلیــم كلنگــری به آنهاســت .بســیار مهم
اســت كــه یــک پدیــده یــا شــیء بــه صــورت جــدا دیــده نشــود و آن را یــك كل ببینیــم .همچنانکــه
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روش قیاسی
روش دوم «روش قیاســی» اســت .ایــن صحبــت امــام (رحمۀاهللعلیــه) كــه اگــر یــك آخونــد بــد شــد،
همــه كــه بــد نمیشــوند ،ناظــر بــه ایــن روش اســت .كســانی كــه اینگونــه تحلیــل میكننــد و بــرای
مثــال عملکــرد برخــی طــاب و بســیجیان را مــاک ارزیابــی خــود قــرار میدهنــد ،بــه تحلیلی اشــتباه
میرســند.
آفــت مهــم قیــاس نیــز ،ماننــد اســتقرا ،ایــن اســت كــه آدم را جزئینگــر میكنــد .مثــل اینكــه كســی
بخواهــد بررســی کنــد کــه آیــا عالــم بــر نظــام احســن خلقــت اســتوار اســت یــا نــه .چنیــن فــردی باید
نگاهــی دقیقتــر ،كلتــر و كلنگرتــر داشــته باشــد كــه ایــن ،همــان روش ســوم اســت كــه بــه آن
اشــاره خواهــد شــد.
اگــر کســی میخواهــد عــدل الهــی را بررســی كنــد ،اگــر بخواهــد بــه روش اســتقرا پیــش بــرود ،بــا
مشــاهدة بالیــای طبیعــی ،انســانهای ناقــص و عقبمانــده و مــواردی از ایندســت ،عالــم را پــر از
حــوادث و نقــاط زشــت و تاریــك میبینــد و نتیجــه میگیــرد کــه خــدا عــادل نیســت .بنابرایــن روش
اســتقرایی و قیاســی در مســائل و تحلیلهــای سیاســی بــه كار نمیآیــد.
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ـر
نظــام احســن خلقــت را بــا همــة نازیباییهایــش« ،خــوب» میدانیــم .بــا ایــن نــگاه ،حتی شــیطان شـ ّ
مطلــق نیســت .حضــور شــیطان هــم میتوانــد فوایــدی بــه همراه داشــته باشــد.
نــگاه كلنگــر ،امیــد ،نشــاط ،انســجام ،وحــدت ،اعتمــاد و اتخــاذ موضــع صحیــح را بــه همــراه مـیآورد
و حیرانــی و ســرگردانی را از بیــن میبــرد؛ بــه انســان بصیــرت میدهــد؛ در مواقــع حســاس مواجهــۀ
ش در لغزشــگاههای مهــم و ورطههــای مختلــف ،نجــات
انســان را تصحیــح میكنــد؛ انســان را از لغــز 
میدهــد.
بنابرایــن روش ســوم روش مهمــی اســت .مث ـ ً
ا حكومــت علیبنابیطالــب (علیهالســام) حكومتــی
الگــو و نمونــه اســت .امــا نــگاه اســتقرایی و قیاســی ،آن حکومــت را حکومتــی ایــدهآل نمیدانــد .زیــرا
در چهارســال و نــه مــاه حكومــت ،امیرالمؤمنیــن (علیهالســام)  23فرمانــدار و اســتاندار را بــه علــت
دزدی یــا رعایتنکــردن حقــوق بیتالمــال بركنــار كــرد .بــه یكــی از اســتاندارانش ،مصقلــه بــن هبیــره
شــیبانی ،میگویــد کــه روی تــو ســیاه بــاد .دســتور میدهــد کــه حاكــم اهــواز را بگیرنــد ،زندانـیاش
كننــد ،تازیانــه بزننــد و در شــهر بچرخاننــد .البتــه حضــرت امیر(علیهالســام) ســه نــوع حاكــم داشــتند:
کســانی چــون مالــك اشــتر و كمیــل و زیادبنابیــه .زیادبنابیــه اســتاندار بصــره میشــود .تکلیــف و
سرنوشــت او مشــخص اســت .كمیــل هــم آدم بســیار خوبــی اســت؛ امــا امیرالمؤمنیــن (علیهالســام)
ســر امیرالمؤمنیــن
در نهجالبالغــه بــه او تشــر میزنــد .بــا اینكــه كمیــل از خــواص و از صاحبــا ن ّ
(علیهالســام) اســت ،حضــرت بــه او میفرمایــد کــه تــو بــرای ایــن كار آدم ضعیفــی هســتی؛ بــرای
مدیریــت جــواب نمیدهــی؛ ولــی بــه هــر حــال َســرت در كار اســت .ولــی یكــی هــم مثــل مالك اشــتر
اســت كــه حضــرت میفرمایــد تــو بــرای مــن ،مثــل مــن بــرای پیغمبــر هســتی .عیــن تعبیــری كــه
پیغمبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) راجعبــه حضــرت امیــر دارد ،حضــرت علــی (علیهالســام) دربــارة مالــك
دارد .امــا حضــرت امیــر (علیهالســام) ایــن را بــه مالــك میگویــد ،زیــرا دیگــر عمــاری نــدارد .مقــام
معظــم رهبــری میفرماینــد کــه علــت اینكــه ســرانجا ِم جنــگ صفیــن به صلح كشــیده شــد ،بــا اینكه
علــی مالــك را داشــت ،ایــن بــود کــه اندیشــة عمــار نبود .عمــار چنــد روز قبــل به شــهادت رســیده بود.
اگــر كســی روش درســت داشــته باشــد ،نــه دچــار بدبینــی میشــود و نــه دچــار خوشبینــی؛ بلكــه بــه
«روشـنبینی» میرســد .آدم بدبیــن كارش بــه یــأس میكشــد و ســرانجا ِم آدم خوشبیــن نیــز غــرور
و فریفتگــی اســت .امــا آدمــی كــه روشـنبین اســت ،حــرف درســت میزنــد و موضــع صحیــح اتخــاذ
میكنــد .امــروزه برخــی میگوینــد کــه مقــام معظــم رهبــری خیلــی خوشبیــن اســت کــه میگویــد
افــق آینــده روشــن اســت ،مــردم مــا خوبانــد و  ...در پاســخ بایــد گفــت کــه مقــام معظــم رهبــری
خوشبیــن نیســت ،بلکــه روش ـنبین اســت .چیــزی كــه دیگــران در آیینــه نمیبیننــد ،آدم بصیــر در
خشــت خــام میبینــد؛ زیــرا همــة اجــزا را بــا هــم در نظــر گرفتــه اســت.
اصــول و مبانــی مــا در تحلیــل سیاســی بایــد درســت باشــد؛ بایــد بــه همــۀ عوامــل مؤثــر در مســائل
سیاســی آگاه بــود؛ فراینــد را درســت طــی کــرد و روش درســت را انتخــاب کــرد .چنانچــه همــة ایــن
كارهــا انجــام بگیــرد ،امــا روش درســت انتخــاب نشــود ،راه بــه جایــی نمیبریــم .مثــل اینكــه شــخصی
بدانــد کــه بایــد طلبــه بشــود و میدانــد کــه طلبگــی یعنــی چــه و بــه آن عالقــه دارد؛ امــا روشــی خوبی
بــرای دســتیابی بــه آن انتخــاب نكند.
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بســیاری از كســانی كــه اآلن در جامعــۀ مــا تحلیــل میكننــد ،ماننــد آن آدم مســتی هســتند کــه دچــار
لوچــی شــده بــود و هنگامــی کــه راه میرفــت ،میگفــت :ایــن دیــوار را از ســر راه مــن برداریــد .یــك
نفــر ســیلی محکمــی بــه او زد و گفــت :تــو مســت شــدهای و دو میبینــی؛ فكــر میكنــی دیــوار از
جایــش حركــت میكنــد و ســر راه تــو میآیــد.
خیلــی از افــرادی کــه امــروزه در جامعــۀ مــا مســائل را معضــل میبیننــد ،گرفتــار ایــن نــوع نگــرش
هســتند .در جامعــۀ مــا ،معضــل بــه آن معنــا وجــود نــدارد .معضــل اعتیــاد ،مســئلهای اســت کــه بایــد
حــل شــود .بایــد بــه آن درســت نــگاه کــرد .منتهــا گاهــی مســئله چندمجهولــی اســت کــه حــل آن
تــوان بیشــتری میبــرد .امــا برخــی چیزهــا معمــا اســت .معمــا یعنــی چیــزی كــه نــه بایــد از ســر راه
برداشــته شــود و نــه نیــازی بــه حلشــدن دارد .معمــا ،رازگشــایی و رمزگشــایی میشــود .معمــا یعنــی
چیــزی كــه تــوان بیشــتری میطلبــد .مث ـ ً
ا حرفهایــی كــه مقــام معظــم رهبــری دربــارة نســل
امــروز دارد و میگویــد کــه مــن معتقــدم نســل امــروز نســلی خــوب ،غیــور ،پــاك و باصفــا اســت ،ایــن
رازگشــاییكردن اســت.
رازگشــایی یعنــی اینكــه بگوییــم ایــن جــوان مــا یــك مجموعــه نیازهــا و مطالبــات و مصلحتهایــی
دارد .بعضیهــا بــر طبــل مطالبــات میكوبنــد و بعضیهــا بــر طبــل مصلحتهــا .ایــن افــراط و تفریــط،
هــر دو غلــط اســت .عــدهای میگوینــد مصلحــت ایــن اســت كه ایــن مطالبــات گفتــه نشــود .در مقابل،
بعضــی دائمـ ًا میگوینــد :مطالبــات جوانــان ،مطالبــات زنــان ،مطالبات مــردان.
از ضــرب مصلحتهــا و مطالبــات چیــزی بــه وجــود میآیــد كــه حاصــل آن نیــاز اســت؛ نیــاز واقعــی.
ســخن مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت كــه بــه ایــن نیازهــای واقعــی پرداختــه شــود .رمزگشــایی
درســت از مشــكل امــروز نســل جــوان ایــن اســت كــه نیازهــای واقعــی آنــان فهمیــده شــود و مثـ ً
ا
بدانیــم كــه برخــاف آنچــه امــروز گفتــه میشــود ،جوانــان مــا بــه شــدت بــه مســائل عرفانــی رویكــرد
مثبــت دارنــد .یعنــی اگــر مبلّغــی بــا ظرافتهــای خــاص خــودش ،نــه بــا دكا ن بازكــردن ،مقــداری
چاشــنی عرفــان بــه صحبتــش اضافــه كنــد ،تأثیــر فروانــی بــر مخاطبانــش میگــذارد.
امــروز نــگاه جوانــان مــا بــه مســائل معرفتــی و عرفــان مثبت اســت و بــا آن بیگانه نیســتند؛ شــاهدی بر
ایــن مدعــا ،همیــن هیئتهایــی اســت كــه تشــكیل میشــوند ،امــا متأســفانه خــوب هدایــت و كنتــرل
ط میافتنــد.
نمیشــوند و درنتیجــه بــه ورطــۀ افــراط و تفریـ 
نســل ســوم نســل معمایــی انقــاب اســت .اگــر نســل اول انقــاب را بــه وجــود آورد؛ نســل دوم جنــگ
را هدایــت كــرد؛ نســل ســوم نســل شگفتیســاز آخرالزمــان اســت و تــوان آن را دارد کــه در ركاب امــام
زمــان (عــج) جهــاد کنــد .برخــی شــبههافکنی میکننــد و میگوینــد کــه انقــاب و شــهدا محصــول
نظــام طاغوتــی هســتند و جمهــوری اســامی کاری نکــرده و تاثیــری نداشــته اســت .در جــواب اینــان
بایــد گفــت کــه اگــر معركـهاش پیــش بیایــد ،نســل ســوم خــود را نشــان خواهــد داد .بــرای نســل اول
معركــۀ 22بهمــن پیــش آمــد و بــرای نســل دوم هــم معركــۀ جنــگ؛ امــا بــرای نســل ســوم هنــوز
موقعیتــی بــه وجــود نیامــده اســت کــه خــود را نشــان بدهــد .در آنجــا نســل ســوم نشــان خواهــد داد که
واقعـ ًا نســلی معمایــی بــوده اســت و كســانی کــه آن را معضــل و مســئله حســاب میكردنــد ،در اشــتباه
بــه ســر میبردنــد.

تربیتسیاسی
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اخیــراً مقولـهای مطــرح شــده اســت بــه نــام «تربیــت سیاســی» یــا «پــرورش سیاســی» کــه میتــوان
ایــن بحــث را بــرای نوجوانــان و جوانــان مطــرح کــرد.
قبــل از آن بایــد دانســت کــه چهــار نــوع مخاطــب وجــود دارد .مخاطــب اصلــی ،نوجــوان و جــوان
ی داریــم کــه پــدر و مــادر و معلمهــای نوجوانــان و جوانان هســتند.
هســتند .یــك ســری مخاطــب فرعـ 
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 میدهیم،
بــرای آنهــا تحلیــل نمیكنیــم كــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؛ بلکــه بــه آنهــا هشــدار میدهیــم کــه
اوضــاع نامناســب اســت و بایــد برنامهریــزی كنیــد ،در غیــر ایــن صــورت ،اوضــاع بدتــر میشــود .در
واقــع بــرای مخاطبــان كلیــدی سِ ــمت هشــداردهی داریــم؛ امــا بــرای مخاطبان اصلــی ،یعنی نوجــوان و
ی نیز كــه پــدران و مــادران و معلمان
جــوان ،تبییــن و توضیــح و توصیــف داریــم .بــرای مخاطبــان فرعـ 
هســتند ،بایــد اطالعرســانی کــرد و بــرای مخاطبــان عمــوم هــم عالئــم هشــداردهنده ارائــه داد.
ی مــا یــك نوجــوان و
ت مــا در درجــۀ اول بایــد مخاطــب اصلــی باشــد کــه مخاطــب اصلـ 
وجهــۀ همـ 
جــوان اســت.
از منظــری دیگــر نیــز میتــوان مخاطــب را تقســیمبندی كــرد :مخاطبــان خــاص (خــواص) ،عــام
(عــوام) ،عمــوم و تــوده.
نوجــوان و جــوان طبعـ ًا جــزء خــواص نیســت؛ البتــه میشــود بــه ســمت خــاص شــدن پیــش بــرود که
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بــه آن نخبهپــروری ،زبدهپــروری یــا پــرورش بــه ســمت خــاص شــدن گفتــه میشــود .پــس مخاطــب
مــا جــزء خــواص نیســت ،البتــه در بیــن آنــان مخاطــب خــاص هــم پیــدا میشــود ،ولــی قاعــده كلــی
نیست .
مخاطــب مــا بــه جهتــی جــزء عــوام اســت .البتــه عوام نــه به معنــای منفــی آن؛ بلکــه یعنــی مخاطبانی
كــه ذائقههــا و روحیــات و خواســتههایی دارنــد کــه آنهــا را در دســتۀ مخاطبــان خــاص قــرار نمیدهــد.
نوجوانــان و جوانــان مــا چــه بســیجی باشــند ،چــه انجمــن اســامی باشــند ،چــه جــزء دســتهبندیهایی
دیگــر باشــند ،همــه اینترنــت ،فوتبــال ،پیتــزا ،بــازی و ...را دوســت دارنــد و میپســندند .پــس ذائقههــا و
خواستههایشــان خیلــی بــه هــم شــبیه اســت .بنابرایــن مخاطــب مــا عــوام اســت ،منتهــا هركــس یك
طــور عوامــی میكنــد.
افــراد اندکــی کــه در یــك 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
ـوده را تشــکیل میدهنــد.
اســامی .امــا تــوده یعنــی پیرمــردان و پیرزنــان و نوبــاوگان ،همــه اینــان تـ 
امــام جماعــت بایــد بــرای همــة ایــن مخاطبــان حــرف بزنــد .وقتــی میخواهــد بــرای همــه حــرف
بزنــد ،بایــد بــرای تــوده حــرف بزنــد؛ وقتــی جوانــان را جــذب میكنــد ،بــرای عمــوم حــرف میزنــد؛
وقتــی نوجوانــان پایــگاه مســجد را جمــع میكنــد ،بــرای عــوام حــرف میزنــد؛ وقتــی مثـ ً
ا شــورای
فرهنگــی مســجد را جمــع میكنــد ،بــرای خــواص حــرف میزنــد.
همانگونــه کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد مرحلــۀ اول سیاستمدارشــدن ،صاحبخبــری اســت .مــا ،هم در
ایــن مرحلــه مشــکل داریــم ،هــم در مرحلــۀ تحلیــل .بایــد افــراد زبــده و خبــره ،بــرای نوجــوان و جــوان
تحلیــل ارائــه کننــد .بــرای همیــن آنهــا جزء عــوام میشــوند.
نوجــوان و جــوان دو نکتــه دارد :نخســت «تغییــر ذائقــۀ معرفتــی» اســت .ذائقــۀ معرفتــی آنان تغییــر پیدا
كــرده اســت .همانطــوری كــه ذائقهشــان دیگــر آبگوشــت را نمیپســندد و ســراغ پیتــزا و ســاندویچ
مـیرود .دیگــر حرفهــا و ســخنرانیهای طوالنــی را نمیپســندند .بــه تعبیــر حجــت االســام قرائتــی،
حرفهــای ســاندویچی دوســت دارنــد .درواقــع كــم حوصلــه شــدهاند و دوســت دارنــد مســائل بامــزه
و بدیــع را بشــنوند .انــگار دچــار یــك نــوع ســیری كاذب شــدهاند .مشــکل دوم ،اشــتباه در تعییــن الگــو
اســت .از الگوهــای قبلــی خودشــان جــدا شــدهاند .نوجوانــان مــا آیتــاهلل قاضــی طباطبایی ،آیتــاهلل مدنی
و امثــال ایــن افــراد را نمیشناســند .از شــهید مطهــری مطالــب زیــادی نمیداننــد .از الگوهایــی كــه
برتــر بودنــد و از دســت رفتهانــد ،كامــ ً
ا منقطــع هســتند و احســاس گسســت میكننــد .از شــهید
چمــران ،حــاج همــت ،خــرازی اطــاع کمــی دارنــد .برخــی الگوهــای دیگــر هــم یــا بــه مــرور زمــان،
خــود را بــا عملکردهایشــان تخریــب كردهانــد یــا دیگــران تخریبشــان كردنــد .بعضیهــا مظلــوم و
مهجورنــد ،بعضیهــا هــم خودشــان مقصــر بودنــد .نتیجــۀ ایــن غفلتهــا ،تغییــر ذائقــۀ معرفتــی شــد.
از آنجــا کــه جــوان الگوطلــب اســت ،امــروزه عوامــل غرب بــه آنهــا الگوهای بدلــی میدهنــد :هنرمندان
و ورزشــكاران .جوانــی کــه اتاقــش را عکــس ورزشــکاران و هنرمنــدان پــر کــرده اســت ،عالقـهای بــه
مســائل سیاســی نــدارد .غــرب كارهایــی میكنــد كــه قشــر نوجــوان و جــوان مــا احســاس نكنــد كــه
بــه مســائل سیاســی عالقهمنــد اســت .اصـ ً
ا احســاس نكنــد كــه بایــد بدانــد چــرا بــه آمریــكا حملــه
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میكننــد؛ ندانــد آمریــكا 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 درونیكــردن
هنجارهــا و ارزشهــای نظــام سیاســی جامعــه .البتــه بــا توجــه بــه ارزشهــا و هنجارهایــی كــه در هــر
جامعــه وجــود دارد ،طبع ـًا اهــداف تربیــت سیاســی هــم ممكــن اســت متفــاوت شــود .لــذا میتــوان
تربیــت سیاســی را اینگونــه تعریــف کــرد« :تربیــت سیاســی بــه معنــای پــرورش آزادانــه و آگاهانــۀ
ویژگیهایــی اســت كــه باعــث رشــد احســاس مســئولیت و مشــاركت فعــال نوجوانــان در مســائل
سیاســی میشــود و توانایــی نقــد و ارزیابــی و نظــارت بــر مســائل سیاســی را بــه منظــور پیشــگیری
از بــروز انحرافــات اجتماعــی حكومــت از موازیــن و آرمانهــای مــورد نظــر در آنهــا ،ایجــاد میكنــد».
یعنــی نوجوانــی تربیــت شــود كــه آزادانــه بــه آگاهــی رســیده باشــد؛ احســاس مســئولیت و مشــاركت
بكنــد؛ توانایــی نقــد و نقــادی داشــته باشــد ،بــه شــكلی كــه بتوانــد جل ـ ِو انحرافــات را بگیــرد .ایــن
پتانســیلی اســت كــه نســل ســوم دارد .شــاهد ایــن ســخن نیــز تاریــخ اســت .نســل اول ،دانشآمــوز بود
کــه شــاه را ســاقط كــرد .نســل دوم هــم دانشآمــوز بــود کــه جنــگ را اداره کــرد .پــس نســل ســوم
هــم میتوانــد كاری بكنــد.
نوجوانــی دورهای بیــن دوازده تــا نــوزده ســالگی اســت کــه مقــارن بــا دورۀ بلــوغ اســت .در روایــات مــا از
ایــن دوره بــا تعابیــری همچــون «شــباب» و «حــدث» یــاد شــده اســت .ریشــۀ اصلــی و لغــوی شــباب،
یعنــی روشــن شــدن و افروختن.
شــب تولــد حضــرت زهــرا (ســاماهللعلیها) ،مقــام معظــم رهبــری دربــارة دوران جوانــی صحبــت كردند
و فرمودنــد کــه مشــهدیها وقتــی آتــش ُگــر میگیــرد و ســرخ میشــود ،میگوینــد ولــول میزنــد.
شــباب یعنــی افروختــه ،یعنــی روشــن ،یعنــی مشــتعل« .حــدث» هــم یعنــی نــو و تــازه .بنابرایــن دورۀ
نوجوانــی دورهای اســت كــه بــا برافروختــه و شــعلهور شــدن نوجــوان همراه اســت و نوجــوان همــواره در
پــی چیزهــای نــو و تــازه اســت.
پیغمبــر اكــرم (صلّــی اهلل علیــه و آلــه) جغرافیــای تربیــت انســانی را اینگونــه توضیــح میدهــد« :الولــد
ســید ســبع ســنین و عبــد ســبع ســنین و وزیر ســبع ســنین» 1.طبــق ایــن روایــت ،دوران نوجوانــی ،دورۀ
ت اســت .ویژگیهــای دوران نوجوانــی عبــارت اســت از :فطرتگرایــی ،آرمانگرایــی ،الگوپذیــری،
وزار 
نوجویــی ،هویتجویــی ،اســتقاللطلبی ،آزادیخواهــی ،هنجارشــكنی ،ماجراجویــی ،گروهگرایــی
(عالقــه بــه تشــكیالت و تشــكل داشــتن) ،بیثباتــی عاطفــی ،پرسـشگری و كنجــكاوی ،تنوعطلبــی
و غلبۀ احساســات.
نوجــوان سیاســی ،كســی اســت كــه بــا تکیــه بــر هویــت دینــی و ملــی و بــا رســیدن بــه خودبــاوری
و اســتقالل فكــری ،بــه دفــاع از آزادی ،عدالــت اجتماعــی و قانونگرایــی میپــردازد و همــواره ســعی
میكنــد وقایــع و مســائل داخلــی و خارجــی را از زوایــای مختلــف بررســی کنــد.
 .1حسن بن فضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص222

ویژگیهای مورد نیاز نوجوان و جوان
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مخاطبــا ن مــا عــوام هســتند؛ امــا بایــد بــا تربیــت صحیــح ،آنــان را بــه ســمت و ســویی مشــخص
هدایــت کــرد تــا بــه انســانهایی نخبــه تبدیــل شــوند و مــا نیــز بــه نتیجــۀ مطلــوب برســیم .نوجــوان
مــا بایــد شــانزده ویژگــی داشــته باشــد:
 .1آگاه به دانش سیاسی و اجتماعی؛
 .2آشنا با مبارزات معصومین و علما و بزرگان؛
 .3حامل و حافظ هویت مذهبی و ملی؛
 .4خودباور و متكی به نفس در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی؛
 .5پرسشگر در برابر پدی دههای بیرونی؛
 .6مطلع از مسائل سیاسی روز و تحوالت؛
 .7حافظ ارزشها و میراثهای فرهنگی؛
 .8مقید به ارزشهای اسالمی و مبانی انقالب؛
 .9متعهد و تحلیلگر مسائل؛
 .10ملتزم به رعایت تقوای سیاسی؛
.11مسئولیتپذیری؛
 .12فعالیت در عرصههای اجتماعی؛
 .13قانونپذیری؛
 .14عالقهمند به عضویت در تشكیالت یا تعلق تشیكالتی؛
 .15آرمانخواه و عدالت خواه؛
 .16مدافع منافع و مصالح ملی.
بــرای تربیــت سیاســی ،اصولــی كلــی وجــود دارد؛ مثل حمایت از رشــد سیاســی جوانــان و هدایــت آنان،
آشــناکردن آنــان بــا تجزیــه و تحلیــل سیاســی ،ایجــاد روحیــۀ نظــم و انضبــاط در آنــان ،توجـهدادن آنان
بــه ارزشهــا ،آشــناكردن آنــان بــا واقعیــت زندگــی ،ایجــاد زمینــه بــرای نیــل بــه اســتعدادهای فكــری،
جهــت دادن تدریجــی بــه فعالیتهــای تشــكیالتی و حیــات عقالنــی آنــان ،مســئولیتدادن و تشــویق
بــه مشــاركت اجتماعــی ،ترغیــب بــه رعایــت حقــوق دیگــران ،تشــویق بــه مشــورت و كمــك بــه آنان
بــرای رهایــی از تردیــد .مهمتریــن مســئولیت مــا در ایــن دوره ،از تردیــد بیــرون آوردن نوجوانــان و
جوانان اســت.

شاخصههایتربیتسیاسی
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برای تربیت سیاسی بیست شاخصه وجود دارد:
 .1شناخت سلسلهمراتب حاكمیت در اسالم؛
 .2شناخت ارزشهای انقالب اسالمی؛
 .3آشنایی با جایگاه و نقش والیت و رهبری؛
 .4آشنایی با قانون اساسی؛
 .5آشنایی با الگوهای ارزشمند؛
 .6تخلق به اخالق اسالمی؛
 .7پرورش روحیۀ آزادگی؛
 .8پرورش روحیۀ عدالتخواهی؛
 .9هویتیابی و خودباوری فكری؛
 .10جامعهپذیری سیاسی؛
 .11ایجاد روحیۀ نقادی؛
 .12شناخت مصالح و منافع؛
 .13تأمین بینش سیاسی؛
 .14قانونگرایی؛
 .15مشاركت سیاسی و اجتماعی؛
 .16شناخت احزاب ،سازمانها و گروهها؛
 .17شناخت سیاسی در عرصۀ خارجی؛
 .18شناخت شیوههای تبادل و تهاجم فرهنگی و مقابله با آن؛
 .19آشنایی با فرایند ارتباطات و جریان اطالعرسانی آزاد؛
 .20مشاركت در پیشرفت و بالندگی جامعه.

هریک از موارد مذکور دارای مجموعهای از اهداف كلی ،راهبرد ،اهداف رفتاری و راهكار هستند.
نهادهایــی كــه بــه نوجوانــان مــا در مســائل سیاســی خدمــت میرســانند ،دو گروهانــد :نهادهای رســمی
و نهادهای غیررســمی.
نخســتین نهــاد غیررســمی« ،خانــواده» اســت .بیشــتر خانوادههــا در تربیــت سیاســی و آگاهیدهــی
سیاســی دچــار مشــكلاند .گروههــای غیررســمی دیگــر مثــل گروههــای همســال ،مراكــز آموزشــی
غیررســمی (مؤسســات مختلــف فنیحرفـهای ،زبــان ،رایانــه ،تقویت درســی) ،شــخصیتهای برجســته،
احــزاب و ســازمانهای عمومــی اجتماعــی (مثــل مؤسســات خیریــه) نیــز در زمینــۀ تربیت سیاســی دچار
مشــکل هســتند .برخــی مشــکالت زیــادی دارنــد و بعضــی نیــز مشــکالت کمتــری دارند.
نهادهــای رســمی و دولتــی (ماننــد مراكــز آموزشــی ،معلمــان ،متــون و محتــوای آموزشــی و فعالیتهای
فــوق برنامــه مثــل اردوهــا) نیــز در عرصــة تربیت سیاســی کار چندانــی از پیــش نمیبرنــد و حتی گاهی
عملکردشــان در ایــن زمینــه منفــی اســت .نتیجــۀ فعالیتهــای فــوق برنامــه هم صرفـ ًا پركــردن اوقات
فراغــت اســت ،نــه غنیســازی اوقــات فراغــت .پــس نوجوانهــا از جانــب نهادهــای رسمیشــان هــم
دچــار مشــكل میشــوند.
برای پرکردن این خأل مساجد خیلی بهتر از نهادهای رسمی میتوانند فعالیت كنند.
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بهترین راه تربیت سیاسی
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بهتریــن راه بــرای تربیــت سیاســی نوجوانــان ایــن اســت كــه بــه آنــان خبــر برســد و افــرادی كــه
میخواهنــد بــرای آنــان كار سیاســی بكننــد ،بایــد بــه ضــرورت كار سیاســی پیببرنــد.
در زمینۀ تربیت سیاسی دو كار اساسی ضرورت دارد:
« .1حــل تعارضــات فكــری و پاســخگویی بــه ســؤاالت سیاســی نوجوانــان» .آنــان ممكن اســت چندان
تحلیــل سیاســی نخواهنــد .بهتریــن راه ایــن اســت كــه بــه پرسشهایشــان پاســخ داده شــود .البتــه باید
جوابهــا کوتــاه و گویــا و جامــع باشــد.
« .2مشــاركت دادن آنــان در یــك فراینــد عملــی و علمــی» .مث ـ ً
ا اگــر قــرار اســت بریــدۀ نشــریات
را در تابلــوی اعالنــات مســجد نصــب شــود ،بــدون هیــچ واهم ـهای ،از روزنامههــا و نشــریاتی کــه
باورهایشــان بــا عقایــد مــا همخوانــی نــدارد نیــز اســتفاده شــود.
نكتــۀ دیگــر اینكــه 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 :حملــۀ احتمالــی آمریــكا ،انــرژی هســتهای ،انتخابــات مجلــس ،روابــط دختــر و پســر ،بحثهای
اجتماعــی .نــوع ســؤاالت نوجوانــان ســؤاالتی اســت كــه در خانههایشــان مطــرح میشــود كــه از همان
بیخبــری حكایــت میكنــد.
كارهایی كه در این زمینه میتوان انجام داد ،به این قرار است:
 .1بــه نوجوانــان گوشــزد شــود کــه بســیاری از اطالعاتــی که دربارة فســاد نظام و مســئوالن میشــنوند،
دقیــق نیســت و بایــد دربــارة آن تحقیــق کــرد؛ زیــرا هــر کــس در قبــال ســخنانی کــه میشــنود و
حرفهایــی کــه میزنــد ،مســئول اســت.
 .2نكتــة دیگــر اینكــه كلنگــری رواج داده شــود .اگــر جایــی تبعیــض و فســاد وجــود دارد ،انــکار نشــود؛

ولــی خوبیهــا هــم دیــده شــود و بیــان گــردد .در مراتــب تفكــر ،تجزیــه و تحلیــل و تركیــب وجــود دارد
کــه تمــام اینهــا بایــد در تفكــر سیاســی لحاظ شــود.
 .3برنامهریــزی بــرای اینکــه روزی نیمســاعت ،ســایتها و روزنامههــا مطالعــه شــود .ممكــن اســت
روزنامـهای بیشــتر خوانــده شــود ،ولــی انداختــن نگاهــی کلــی بــه دیگــر روزنامهها نیــز الزم اســت .تیتر
صفحــۀ اول روزنامههــا ،حتــی بــه صــورت گــذرا ،بایــد خوانــده شــود .جلـ ِو دکههــای روزنامهفروشــی
یــك ربــع یــا نیــم ســاعت بایــد ایســتاد تــا از بســیاری از اخبــار آگاه شــد .یــك هفته كــه ایــن كار انجام
شــود ،از ســرخط جملههــای سیاســی و خبــری روزنامههــای زنجیــرهای آگاهــی بــه دســت میآیــد.
حداقــل یــك یــا دوبــار در روز ،بایــد بــه اخبــار بــه صــورت تفصیلــی گــوش داد .ســخنرانیهای مقــام
معظــم رهبــری را هــم بایــد گــوش داد و هــم بایــد مطالعــه كــرد .صحبتهــای ایشــان نکتههــای
فراوانــی دارد ،بــه خصــوص صحبتهایــی كــه در اجتماعــات خصوصیتــر ایــراد میشــود؛ مخصوصـ ًا
صحبتهــای ایشــان در جمــع جوانــان .ایشــان در ســال  ، 79در جمعــی کــه در مصلــی بودنــد ،فرمودنــد
کــه مــن از امســال تصمیــم گرفتــهام کــه حرفهــای اصلــی و جــدی را در جمــع جوانــان بزنــم.
بحــث انــرژی هســتهای و ســلولهای بنیــادی و جنبــش نرمافــزاری را ایشــان در جمــع جوانــان مطــرح
کردنــد .البتــه ایشــان حرفهــای جدیدتــری هــم دارنــد .مثـ ً
ا در بحــث مــد ،مطلق ًا مــد را نفــی نكردند.
در تبییــن مــوارد فــوق بایــد گفــت کــه بــا پدیدههـا میتــوان سـهگونه برخــورد داشــت :یــا تســلیم ،یــا
طــرد ،یــا انتخــاب .مثـ ً
ا جنبــش نرمافــزاری یعنــی نــه تســلیم محــض ،نــه طــرد مطلــق .دربــارۀ مــد و
نوگرایــی نیــز آن چیــزی را قبــول میكنیــم کــه خودمــان میخواهیــم.
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کتابهایسودمند
کتابهــای تاریــخ اســام و ایــران و در مرحلــة بعــد ،تاریــخ جهــان بایــد مطالعــه شــود؛ چون اگر كســی
تاریــخ اســام ،ایــران ،تشــیع و انقــاب اســامی را ندانــد ،مطمئنـ ًا در تحلیــل دچــار مشــكل میشــود.
در ایــن زمینــه ،بــا مطالعــۀ کتابهــای حجتاالســام رســول جعفریــان میتــوان دســتمایۀ اصلــی
تحلیــل سیاســی را پیــدا کــرد؛ کتابهایــی از قبیــل:
تاریخ سیاسی اسالم (سیرت رسول خدا(صلیاهللعلیهوآله))؛
تاریخ سیاسی اسالم (تاریخ خلفا از رحلت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) تا زوال امویان)؛
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(علیهمالسالم)؛
تحلیلی از تفکرات فکری و سیاسی پس از رسول خدا(صلیاهللعلیهوآله)؛
تاریخ ایران اسالمی (در چهار دفتر).
انسان  250ساله (مقام معظم رهبری)
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آشــنایی بــا جریانهــای سیاســی یــا بــه عبارتــی دیگــر «جریانشناســی سیاســی» نیــز موضــو ع مهمی
اســت کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد .بــرای آگاهــی از ایــن موضــوع نیــز منابــع زیــر معرفی میشــود:

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

روش تحلیل سیاسی (مقام معظم رهبری)
آموزش و تربیت سیاسی (جواد منصوری)؛
شناخت و تحلیل سیاسی (جواد منصوری)؛
منشور تربیت سیاسی (به اهتمام كارشناسی تربیت سیاسیاجتماعی آموزش و پرورش)؛
روش تحلیل سیاسی (محمد عباسزادگان)؛
فن تحلیل سیاسی (حمید فرهادینیا)؛
نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمدۀ سیاسی (عماد افروغ)؛
چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب اسالمی ایران (محمدباقر حشمتزاده)؛
واژهنامۀفرهنگیسیاسی(شهریارزرشناس)؛
روش تحلیل سیاسی (محمد عباسزادگان)؛
دانــش سیاســی (5جلــد) .1 :اصطالحــات سیاســی؛  .2شناســنامۀ احــزاب سیاســی ایــران؛  .3احــزاب
سیاســی؛  .4تحلیــل سیاســی؛  .5جریانشناســی سیاســی.

خالصه نمودار کتاب
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

برای تحلیلی سیاسی باید اصولی را فراگرفت و با به
کارگیری آن تحلیلگر خوبی شد.

تحلیل سیاسی

علم است؟
فن و هنر و مهارت است؟
28

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

علم نیست چون دارای
قاعده و قانون نیست و
پیشبینینشدنیاست.

از مقوله علوم نرم است؛ یعنی با تکرار
و تجربه حاصل میشود و با صرف
دانستن اصول نمیتوان صاحب فن
تحلیلسیاسیشد.

صاحباندیشه
سیاسی

صاحب آراء
سیاسی

حضرتامامخمینی
مقام معظم رهبری

در کشور  20-10نفر
بیشترنداریم.
تقسیمبندی
مردم از جهت
سیاسیبودن

صاحبتحلیل

صاحباخبار

بالحاظکردنمسائل،
پدیدۀ سیاسی را تحلیل
میکند.

نوجوان و جوان ،که
مخاطبمامیباشد
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تحلیل سیاسی :شناخت دقیق یک پدیده و رخداد سیاسی (نگاه درونی به یک پدیده)؛ مانند
رخدادهای که سرنوشت جامعه را رقم میزند و عملکرد ذهنی جامعه به آن مشغول میشود،
مثل انرژی هستهای.
تفسیر سیاسی :اثبات یک پدیدۀ سیاسی با استفاده از پدیدههای دیگر که برای مخاطب واضح
و آشکار است (نگاه بیرونی به یک پدیده)؛ مث ًال سنجیدن حادثه یازده سپتامبر با حمله رژیم
صهیونیستی به فلسطین و وجود بنالدن در افغانستان.

توجیه سیاسی :جهتدهی درست

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

تعاریف:

3

آیندهنگری

(حلقه مفقوده در
تحلیلهایسیاسی)،
(تعیینموضعصحیح)

مراحلتحلیل
سیاسی
30

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

2
توضیح

1

توصیف

تعیین
موضوع

یک پدیده

(بیان چرایی حادثه)
پردازش اطالعات و اخبار
و دادههای اخیر.

سی؟
ک

چه
چگونه؟
چرا؟

جمعآوری
اخبار
کی؟
کجا ؟

چه

ی؟
یز
چ

اصول حاکم بر تحلیل سیاسی:

عوامل موثر ،اصول و بایدهای یک تحلیل سیاسی شامل موارد زیر است:
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

 .1اصل نگرش یا جهانبینی (الهی یا مادی ،شیعی یا سنی و)...؛
 .2اصل تفکر جریانی (تسلسل حوادث سیاسی و اتصال اتفاقات سیاسی به یکدیگر)؛
 .3اصل ارتباط متقابل (جنگ با نفس ،سالح و جنگ ،ارتباط ایران و لبنان و)...؛
 .4شناختن تاریخ (دانستن این نکته که تاریخ تکرار نمیشود مشابهسازی میشود)؛
 .5شناخت سیاستمداران و جریانات سیاسی در کشور و جهان؛
 .6مردمشناسی و جامعهشناسی.

روشهایتحلیل
.1استقرایی

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

سوالکردن از افراد و گروهها (به
خاطر جزئی نگری نمیتواند این
روش مبنای درستی برای تحلیل
سیاسیباشد).

داشتن این تفکر که اگر یک
آخوند ،پلیس ،دکتر و ...بد شد
همه بد میشوند؛ این نیز به
جزءنگریمیانجامد.

برخورد با اجزاء در پرتو کل (بسیاری از
ناامیدیها و دلسردیها از جزءنگری حاصل
میشود) .باعث نشاط ،امید ،وحدت ،اعتماد
و اتخاذ موضع صحیح میشود.

 .2قیاسی
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 .3کلنگری

تربیتسیاسی:
پرورش و انتقال آزادانه و آگاهانهی ویژگیها و آگاهیهایی که باعث رشد احساس
مسئولیت و مشارکت فعال نوجوانان در مسائل سیاسی میشود (.توانایی نظارت بر مسائل و
نقد و ارزیابی آن)

سه دیدگاه جامعه در مورد جوان:

مسئلهاست

معماست

باید حل شود (اعتیاد)

باید برداشته شود (بیکاری)

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

باید رمزگشایی شود؛ لذا توان مضاعفی میخواهد.
( نسل سوم نسل معمایی و شگفتی سازند).

معضلاست
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اطالعرسانی
مینمائیم.

تبیین و توضیح و
توصیفمیخواهد.

طبقهبندی مخاطب

نوجوان
و جوان

پدر و
مادر
عمومی
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اصلی

کلیدی
فرعی

عالئمیصادر
میکنیم

هشداردهی
میکنیم.

تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

تودۀ مردم

مسئولین
درجه اول نظام

نوجوان سیاسی:

کسی که با کسب هویت دینی و ملی و با رسیدن به خودباوری به
برقراری عدالت اجتماعی و قانونگرایی میپردازد و سعی میکند 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 ذائقهی معرفتی دادهاند.
3ـ در تعیین الگو مشکل دارند.
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

اصول کلی تربیت سیاسی:
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

● حمایت از رشد سیاسی جوانان
● آشنایی با تحلیل و تجزیه سیاسی
● ایجاد روحیه نظم و انضباط
● توجهدادن به ارزشها
● آشناکردن به واقعیتهای زندگی
● ایجاد زمینه برای نیل به استعدادها
● مسئولیتدادن ،تشویق ،مشورت و کمک به رهایی از تردید.

نهادهایی که به نوجوانان در مسائل سیاسی
خدمتمیرسانند:
غیررسمی

خانواده
دچار مشکل است

شخصیتهایبرجسته

غیررسمی

آسیبپذیر

غیررسمی

غیررسمی

گروههمسال
مشکل است

احزاب
پاسخگونیستند

غیررسمی

مراکزآموزشی
(مدرسهها)
محیطخوبینیست

آموزشگاه  /معلم  /متون و محتوای
آموزشی  /فعالیتهای فوق برنامه

رسمی

عملکردخوبیندارند
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

فعالیتهای آزاد تشکیالتی با خصوصیت انقالبی و اسالمی همانند مساجد،
میتوانند بهترینباشند

چهکنیم؟
در تربیت سیاسی دو کار ضروری است:

حوزۀ عمل و رفتار:

حل تعارضات فکری و
پاسخگوییبهسؤاالت
سیاسی نوجوان و جوان
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

حوزۀ فکر و
اندیشه:

مشارکت نوجوان و جوان
در یک فرایند علمی و
عملیگفتمانانقالب
اسالمیمانندانتخابات

عملکرد ائمه جماعات در قبال نوجوان و جوان:
 .1به آنها خبررسانی کنید.
 .2با آنها همدلی کنید.
 .3برای آنها کلنگری را ایجاد و ترویج کنید.
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

الزمه ائمه جماعات:
 .1تورق روزنامهها؛
 .2گوشدادن به اخبار؛
 .3مطالعهی سخنرانیهای مقام معظم رهبری؛
 .4مطالعهی تاریخ اسالم و ایران و جهان؛
 .5آشنایی با اصطالحات سیاسی؛
 .6آشنایی با جریانات سیاسی.
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تحلیلسیاسی؛ تربیت سیاسی

نســل ســوم نســل معمایــی انقــاب اســت .اگــر نســل اول
انقــاب را بــه وجــود آورد؛ نســل دوم جنــگ را هدایــت
كــرد؛ نســل ســوم نســل شگفتیســاز آخرالزمــان اســت و
تــوان آن را دارد کــه در ركاب امــام زمــان (عــج) جهــاد کنــد.
برخــی شــبههافکنی میکننــد و میگوینــد کــه انقــاب و
شــهدا محصــول نظــام طاغوتــی هســتند و جمهــوری اســامی
کاری نکــرده و تاثیــری نداشــته اســت .در جــواب اینــان باید
گفــت کــه اگــر معركـهاش پیــش بیایــد ،نســل ســوم خــود را
نشــان خواهــد داد .بــرای نســل اول معركه22بهمــن پیــش
آمــد و بــرای نســل دوم هــم معركــه جنــگ؛ امــا بــرای نســل
ســوم هنــوز موقعیتــی بــه وجــود نیامــده اســت کــه خــود را
نشــان بدهــد .در آنجــا نســل ســوم نشــان خواهــد داد کــه
واقعـ ًا نســلی معمایــی بوده اســت و كســانی کــه آن را معضل
و مســئله حســاب میكردنــد ،در اشــتباه بــه ســر میبردنــد.

معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد

