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۱۰

درباره ی کتاب

آنچـهپیـشروداریـد،
تالشـیاسـتمبتنـیبر
منظــــومهیفکـــری
حضــرتآیتاهللخامنـهایباهـدفارائهی
روشیمنسجمومنطقیبرایتحلیلمسائل
وپدیدههـادرچهارچـوبتحلیلـیانقـالب
اسالمی.عنصر»روش«درتحلیلسیاسیاز
آنجهـتاهمّیـتمییابـدکـهافـرادرااز
نخسـتینگامتحلیـل-یعنـیحساسـّیت
نسـبتبهمسـائلوجمعآوریاّطالعاتالزم
دربارهیابعـادآنها-تاجمعبندیواسـتنتاج
ازاّطالعـاتگردآوریشـدهیـاریمیکنـدو
ذهنآنهاراانسـجاممیبخشـد.البتهمنظور
ایـنمجموعـهبههیچوجـهنگاهـیخشـک،
فرآینـدیومهندسیشـدهبـه»روش«بـه
مثابهیـکتابـعریاضینیسـت.حتیشـاید
یبین نتوانمرزبنـدیوتوالـیزمانـیخاّصّ
مراحـلفـوققائـلشـد،اماتـالششـدهتا
مقّومـاتاصلـیروششـناختیتحلیـل
سیاسیکهرهبرانقالباسـالمیدرالبهالی
بیاناتشـاننسـبتبهآنهـامتّذکرشـدهاند،
جمعآوریشـود.مجموعهیحاضر،درقالب
یـککتـابکارودردوگفتـارودوضمیمـه
تنظیمشـدهاست.فصلنخسـتبهمقّدمات
وپیشنیازهـایضـروریجهـتکسـب
آمادگیهـایالزمبـرایتحلیـلسیاسـی
پرداختـهاسـت.ایـنفصـلدرحقیقـت
ویژگیهـایکلنگرانـهیروحـی،ذهنـیو
رفتارییکعنصـرمتفّکروفّعالسیاسـیرا

برشـمردهاسـت؛ویژگیهایـیکـهبـدونکسـبآنهـاتـوان
تحلیلسیاسیدرمسائلجزئیوعینیازاوسلبمیشود.

فصـلدومدردوبخشایجابیوسـلبی،گامهاوبایسـتههاییک
تحلیلسیاسـیخوبومتقنرامشـّخصسـاختهاست.



۱۱

         تحلیل سیاسی

دربخشضمیمهنیـزدونمونـهازتحلیلهایرهبرانقـالباسـالمیازدوموضوع»مذاکـرهیایرانوآمریـکا«و»نگاه
تحلیلـیکالنبـهانقالباسـالمی«بـهمنظـورتمریـنخواننـدگانوتطبیقنـکاتروشـیمذکـوردرمتنکتـاببا
تحلیلهـایصورتگرفتهتوسـطرهبـرانقالبارائهشـدهاسـت.برخیمـواردنیـزبهصـورتمثالهاییحلشـدهدر

پیشرویخواننـدگانمحتـرمقرارگرفتهاسـت.



مقدمه

۱2

چرا باید جوان انقالب اسالمی قدرت تحلیل داشته باشد؟
ــبو ــدامازمکات ــتوهرک ــیاس ــیوسیاس ــوماجتماع ــجدرعل ــمورای ــثمه ــی"ازمباح ــلسیاس "تحلی
ــه"تفّکــر" ــهآننگریســتهاند.جامعــهایکــهخــودراملــزمب ــگاهخــودب گونههــایاندیشــهایاززاویــهین
ــزبرایــشمهــم ــنپدیدههــانی ــردرمــوردای ــد،نحــوهیصحیــحتفّک ــارهیپدیدههــایسیاســیمیدان درب
ــاوت ــهقض ــانب ــهانس ــتک ــیاس ــیواجتماع ــایسیاس ــِلپدیدهه ــهیتحلی ــرپای ــراب ــود،زی ــدب خواه

ــد. ــلمیکن ــردوعم ــممیگی ــیند،تصمی مینش
ــام ــدخــورد.اصحــابام ــبوشکســتخواه ــد،فری ــلخــودشراازدســتبده ــدرتتحلی ــیق ــرملّت »اگ
حســن)(،قدرتتحلیــلنداشــتند؛نمیتوانســتندبفهمندکهقضیهچیســتوچــهداردمیگــذرد.اصحاب
ــد،امــاخیلــیازآنهــا-مثــل ــد،همــهمغــرضنبودن امیرالمؤمنیــن)(،آنهایــیکــهدلاوراخــونکردن
خوارج-قــدرتتحلیــلنداشــتند.قــدرتتحلیــلخــوارجضعیــفبــود.امیرالمؤمنیــن)(میفرمــود:»و ال 
یحمــل هــذا العلــم ااّل اهــل البــص و الّصــب« )نهــج البالغــه: خطبــه ۳7۱(؛اّول،بصیــرت،هوشــمندی،بینایــی،قــدرتفهــم

وتحلیــل،وبعــدصبــرومقاومــتوایســتادگی.«)7۰/۱/26(
ازطرفــیبــاتوّجــهبــهگســترهیچشــمگیرمنابــعورســانههایخبــریوتحلیلــیکــهمیکوشــندرویدادها

ضرورت تحلیل سیاسی



۱۳

ــای ــلپدیدهه ــتتحلی ــتنروشدرس ــد،داش ــلکنن ــودتحلی ــعخ ــگاهومناف ــهین ــارااززاوی وپدیدهه
ــهدرآن ــی-ک ــاالریدین ــویمردمس ــردرالگ ــنام ــد.ای ــرمیرس ــهنظ ــروریب ــی،ض ــیواجتماع سیاس

سیاســتجزئــیاززندگــیعمومــیاســت-اهمّیــتویــژهایدارد.
»بلــه؛اگــرحکومــتاســتبدادیباشــد،میشــود.حکومتهــایمســتبددنیــاصرفهشــانبــهایــناســتکــه
مــردمسیاســینباشــند؛مــردمدركوتحلیلوشــعورسیاســینداشــتهباشــند.امــاحکومتــیکــهمیخواهد
بــهدســتمــردمکارهــایبــزرگراانجــامدهــد،نظــامرامیخواهــدبــاقــدرتبیپایــانمــردمبــهســرمنزل
ــص ــان،وباالخ ــوصجوان ــشبهخص ــرمردم ــد،مگ ــاممیدان ــزنظ ــردمراهمهچی ــاندوم ــودبرس مقص
جوانــاِندانشــجویش-میتواننــدغیــرسیاســیباشــند؟!مگــرمیشــود؟!عالِمتریــنعالِمهــاودانشــمندترین
دانشــمندهاراهــماگــرمغــزوفهــمسیاســینداشــتهباشــند،دشــمنبــایــکآبنبــاتتـُـرشمیتوانــدبــهآن
طــرفببــرد؛مجــذوبخــودشکنــدودرجهتاهــدافخــودشقــراردهــد.ایــننــکاتریــزرابایــدجوانان

مــادركکننــد.« )72/8/۱2(

چگونه میتوان تحلیل درستی داشت؟
بــرایتحلیلدرســتیــکپدیــدهیسیاســی،بایــدروشومنطــقدرســتیداشــت."الزامروشــی"بــهعنوان
یــکشــاخصمهــمدرمباحــثروزعلمــیمرتبطبــا"تحلیــلسیاســی"مــوردتوّجــهجــّدیاســت.روشدر
یــکعبــارتاصطالحــیمیتوانــدمبتنــیبــرســهگــزارهباشــد:۱.مجموعــهیراههــایکشــفمجهــول،۲.

مجموعــهیقواعــدهنــگامپژوهــش،۳.مجموعــهیابــزاروفنــونجهــتحــلمجهول.

ضرورت تحلیل سیاسی         تحلیل سیاسی



مقدمه

۱4

"توصیف"، "تفسیر" و "تحلیل" سیاسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 

"توصیــفسیاســی"بررســیوبیــانیــکرویــداداســتبــهصــورتســطحیوبیــانواقعیــت،آنگونــهکــه
هســت.درواقــعتوصیــفسیاســیگــزارشدقیــقازچگونگــیورونــدرویدادهــایسیاســیاســتولــذابــه
ــه ــهکلــی-ب ــهمعنــیشکســتنکل-ون حریــمعلّتهــاراهپیــدانمیکنــد."تحلیــل"درتحلیــلسیاســیب
قســمتهایمختلــفبــهمنظــورتعییــنماهیــتآناســت.پــستحلیــلسیاســیناظــربــرایــناســتکــه
پدیدهیــارویــدادسیاســیبــهعنــوانیــککلدرنظــرگرفتــهشــود،آنگاهآنپدیــدهبــهاَجــزاءوواحدهای
ــایکدیگــرو ــرتقســیمگــردد،ســپسایــناجــزاءبررســیشــودوپــسازآننیــزارتبــاطاجــزاءب کوچکت

همچنیــندررابطــهبــاکّلپدیــدهمــوردتوّجــهدقیــقومنطقــیقــرارگیــرد.
امــا"تفســیرسیاســی"مقولــهیدیگــریاســت.تفســیربــهمعنــیرســیدنبــهاســتنباطدربــارهیروابــط
بیــنمتغیرهــایمــوردمطالعــهواســتخراجنتایــجایــنروابــطبــهمعنــییافتههــایحاصــلازتحلیلاســت.
بــهعبارتــی،تفســیرسیاســیبــرپایــهییافتههــاونتایــجحاصــلازتحلیــلدربــارهیروابــطمــوردمطالعــه
ــدکــه"تفســیر" ــذاگفتهان ــد.ل ــدهیسیاســینتیجهگیــریمیکن ــطپدی ــنرواب ــارهیای ــاًدرب اســتولزوم

مقصــودتحلیــلاســت.

ــاتوصیــفو ــدکــهتحلیــلسیاســی،ضمــنتفــاوتب ــنمهــمبهدســتمیآی ازآنچــهکــهگفتــهشــد،ای
خــوداســتوبــههمیــندلیــلاســتکــهدرســطوحبــاالیدانشــگاهی تفســیرسیاســی،دارایروشخــاّصّ
ــی، ــزامروش ــنال ــد.ای ــژهدارن ــیوی ــهآنتوّجه ــیب ــومسیاس ــیوعل ــمجامعهشناس ــتههایمه ودررش

ــد. ــردیمیکن ــورراکارب ــتههایمذک رش

تحلیل سیاسی روشمند چه کاربردهایی دارد؟
تحلیــلسیاســیروشــمندمیتوانــدبــهارتقــاءآگاهــی،بینــشوبصیــرتجامعــهکمــکشــایانیکند.بــااین
ابــزاراســتکــهفــرددرجامعــهضمــنشــناختمنطقــیوصحیــحپدیدههــایسیاســی،درفضــایغبارآلود
فتنــهودرهنــگامدرهمآمیختگــیحــقوباطــل،میتوانــدگرفتــارحیــرتنشــودودرلحظــاتحســاسکــه
ــزارو ــااســتفادهیمناســبازاب ــادرباشــدب ــدنقــشتاریخــیوتکلیــفشــرعیخــودراانجــامدهــد،ق بای
فنــونتحلیلسیاســی،بــهتصمیمــیمناســب،دقیــقوصحیــحبرســد.دراینکتــاب،"فــنتحلیلسیاســی
روشــمند"ازمنظــرنظــاماندیشــگیوعملــیحضــرتآیتاهللالعظمــیخامنــهای)مّدظلّهالعالــی(مــوردتوّجــه
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ــی( ــهای)مّدظلّهالعال ــیخامن ــرتآیتاهللالعظم ــایحض ــدهازتوصیهه ــوبرآم ــنالگ ــت.ای ــهاس ــرارگرفت ق
ــداصلــی ــزا،دوبُع ــردیومهارتاف ــانگاهــیکارب ــرایتحلیــلپدیدههــایسیاســیاســتوســعیشــدهب ب
"قــدرتتحلیــلسیاســی"روشــنشــود.ابتــدامســائلذهنــیکــهمقّدمــهیتحلیــلسیاســیهســتند،بــه
عنــوانگاماّولمــوردتوّجــهقــرارگرفتــهاســت.درگامدومنیــزبــهفنــونتحلیــلسیاســیبــهعنــوانیــک
مهــارتدرامــرتحلیــلسیاســیتوّجــهشــدهاســت.عــدمتوّجــهبــههرکــدامازایــندو،بــهگونــهایباعــث
ــارخواهــد ــریورفت ــاًانحــرافواشــتباهدرقضــاوت،تصمیمگی ــاونهایت اشــتباهدرفهــموتحلیــلپدیدهه

ــد. ش
حســنالگــوی"روشتحلیــلسیاســی"،درآناســتکــهازتجــاربعلمــیوعملــیحــوزهیامــرسیاســی
ــیو ــایسیاس ــلپدیدهه ــموتحلی ــوازمفه ــال ــدهت ــببش ــهوس ــورتگرفت ــلص ــریکام درآنبهرهگی

ــد. ــمآی ــهفراه ــرایجامع ــایمرســوممطرحشــدهب ــرازروشه ــیبهت اجتماع

عباس على رهبر 
استادیارگروه علوم سیاسى دانشگاه عاّلمه طباطبایى


