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    انقالب و تعميق بينش سياسي
نگاهی به تاريخ كشورها نشان مي دهد تعداد اندكي از ملت ها در طول 
تحوالت خ��ود داراي »انقالب« به معناي دقيق كلم��ه بوده اند. نفس 
وقوع انقالب موجب ارتقای بينش سياس��ي م��ردم از طريق افزايش 
درگيري عيني با پديده هاي سياسي مختلف، افزايش مطالعه مكتوبات 
و افزايش تضارب آرا مي شود، بنابراين به روشني مي توان دريافت وقوع 
انقالب در يك كشور رابطه  مستقيمي با افزايش توان تحليل سياسي 

عمومي دارد. 
مؤلفه  ديگري كه مي تواند يك ملت انقالبي را داراي عمق بينش كند، 
در ماهيت آن انقالب نهفته اس��ت. به  عنوان  مثال وقوع انقالب1917 
در روسيه با ش��عار »نان، صلح، زمين« با زمينه هاي سوسياليستي به 
وجود آمد. اساس همه  تحوالت از فرهنگ تا سياست بر مبناي اقتصاد 
شكل گرفت. در انقالب فرانسه نيز زمينه هاي اقتصادي و شورش عليه 

اشرافيت از سوي اقشار متوسط و پايين به  وضوح قابل رؤيت است. در 
واقع هر چند برخي از تأثير انديشه هاي روسو بر وقوع انقالب در فرانسه 
سخن مي گويند اما دوران دو سده  تاريخ فرانس��ه ميان امپراطوري و 
انقالب نشان دهنده  حركت انقالب در سطح و نه در عمق انديشه است، 
بنابراين انقالب هاي بزرگ در جهان نيز با وجود افزايش سطح آگاهي 
سياسي مردم در سطح مشخصي از مفاهيم و معاني متوقف بوده اند، زيرا 
اين عمق دال هاي مركزي گفتمان يك انقالب است كه به ميزان نزديكي 

آن به ارزش ها، به انقالب غنا مي بخشد. 
برخ��الف انقالب ه��اي مادر در جه��ان ك��ه داراي ماهيت��ي مادي و 
ماترياليستي هستند، انقالب در ايران پس از تجربه  انقالب مشروطه، 

ساختي عميقاً ديني و فلسفي دارد. 
از سويي به دليل قرار گرفتن ايران در مركز دشمني تئوريك با غرب و 
تمركز نبرد رسانه اي دش��من براي تغيير باورهاي ذهن ايرانيان، فارغ 

از جنس و س��ن، مي توان اذعان كرد به صورت طبيعي يك فرد ايراني 
پس از مدتي بدون دريافت آموزش نظري، توانايي عملي براي مقابله با 
شايعه و شبهه را تا حد قابل قبولي پيدا مي كند. تجربه هاي ايرانيان از 
نبردهاي عيني و نظري با دشمن در طول 40سال گذشته بدل به تعميق 
ادراك آنها از فهم روابط بين الملل شده و ايران را به يكي از سياسي ترين 
كشورهاي جهان تبديل كرده است، البته اين وضعيت به صورت مشابه 
با اختالف در سطح براي ملت هاي ديگري نيز كه هدف جنگ رسانه اي 
اياالت متحده و متحدانش قرار گرفته اند ني��ز وجود دارد. در اين معنا 
ملت هاي جبهه  مقاومت مثل لبنان، سوريه و عراق و حتي افغانستان در 
تعميق بينش سياسي و فهم از روابط قدرت بسيار متفاوت از كشورهاي 

حاشيه  خليج فارس خواهند بود. 
از سوي ديگر به دليل افزايش دامنه  اين نبرد و ورود آن به عرصه هاي 
عيني و مصداق��ي همچون روابط خارج��ي و ديپلماتيك، تجربه هاي 

پيروزي و شكست ها و اعمال انواع عمليات حتي نظامي و غير آن، ملت 
ايران تجربه هاي متفاوتي از زيست سياس��ي را به دست آورده اند كه 
بي سابقه است. به بيان ديگر به واسطه  قرار گرفتن جمهوري اسالمي 
ايران در مركز آتش رسانه اي و عمليات نرم جبهه  غرب، دامنه و عمق 
جنگ در حوزه  ادراكي و انديشه اي با ساير كشورهاي جهان قابل مقايسه 
نيست. صدها شبكه  خبري، فرهنگي )فيلم و موزيك( هزاران ساعت 
برنامه در روز براي تخريب ذهن مخاطب ايراني پخش مي كنند و يك 
ايراني از بدو تولد تا مرگ به صورت مستمر مورد حمالت رسانه اي طرف 
مقابل قرار مي گيرد. بديهي است در چنين وضعيتي، فرد ايراني ساكن 
در جمهوري اسالمي به »چريك رس��انه اي« بدل مي شود كه از دفاع 
مقدس، تحريم، فتنه هاي داخلي، مذاكرات سعدآباد و برجام عبور كرده 
و تجربيات او بيش از آنچه در مكتوبات و رسانه هاي دنيا توليد مي شود، به 
كارش می آيد و ديگر سخت تر از هر ملت ديگري مي شود او را اغوا كرد. 

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)15(

    صفحه گام دوم انقالب كوششي است رسانه اي جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 

را مورد بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

محسن خاكي
  نگاه

»رابعاً: ]انقالب اس�المی[ بينش سياس�ي آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بين المللي را 
به گونه  شگفت آوري ارتقا داد. تحليل سياسي و فهم مس�ائل بين المللي در موضوعاتي 
همچون جنايات غرب به خصوص امريكا، مسئله  فلسطين و ظلم تاريخي به ملت آن، مسئله  
جنگ افروزي ها و رذالت ها و دخالت هاي قدرت هاي قل�در در امور ملت ها و امثال آن را از 
انحصار طبقه  محدود و عزلت گزيده اي به نام روشنفكر بيرون آورد. اين گونه روشنفكري 
ميان عموم مردم در همه  كشور و همه  ساحت هاي زندگي جاري شد و مسائلي از اين دست 

حتي براي نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.«
)بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

ارتقای شگفت آور 
بينش سياسي آحاد مردم

 حكومت هاي مس��تبد دنيا صرفه شان به اين است كه 
مردم سياس��ي نباش��ند، مردم درك و تحليل و شعور 
سياسي نداش��ته باش��ند، اما حكومتي كه مي خواهد 
به دس��ت مردم كارهاي بزرگ را انج��ام دهد، نظام را 
مي خواهد با قدرت بي پايان مردم به سرمنزل مقصود 
برساند و مردم را همه چيز نظام مي داند، مگر مردمش 
به خصوص جوان��ان و باالخص جواناِن دانش��جويش 
مي توانند غيرسياسي باشند؟! مگر مي شود؟! عالِم ترين 
عالِم ها و دانشمندترين دانشمندها را هم اگر مغز و فهم 
سياسي نداش��ته باشند، دش��من با يك آبنبات تُرش 
مي تواند به آن طرف بب��رد، مجذوب خودش كند و در 
جهت اهداف خودش قرار دهد. اي��ن نكات ريز را بايد 

جوانان ما درك كنند.« )1372/8/12(
كتابي براي پاس��خ به همين دغدغ��ه؛ »روش تحليل 
سياسي«، كتابي از منشورات مؤسسه انقالب اسالمي 
وابسته به مؤسسه پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي 
است. متن كتاب به شكل كامل برگرفته از بيانات رهبر 
معظم انقالب اسالمي است كه در طول سنوات گذشته 
در بيانات خود از راه و روش تحليل مس��ائل سياس��ي 

سخن گفته بودند. 
اين كتاب از مقدمه اي در ضرورت تحليل سياس��ي به 
قلم دكتر عباس علي رهبر، استاديار گروه علوم سياسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي آغاز مي شود. پس از آن كل 
متن خالصه مي شود در دو گفتار؛ گفتار اول، مقدمات 
الزم براي تحليل سياس��ي و گفت��ار دوم، مهارت ها و 
فنون تحليل سياس��ي. در انتهاي كتاب هم دو تمرين 
براي به كاربس��تن روش تحليل سياس��ي آمده است؛ 
يكي درباره مذاكره با امريكا و دوم تحليل كالن انقالب 
اسالمي. ويژگي تمرين هاي ارائه شده در اين است كه 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي در اين دو سخنراني، 
دو مسئله  مهم سياسي را تحليل مي كنند و از آنجا كه 
در اين تحليل ها از روش منظم و نظام مند بهره گرفته 
شده است، كشف اين نظام تحليلي براي مهارت آموز 

تمرين بسيار مهم و جذابي خواهد بود. 
از ويژگي ه��اي ديگ��ر كتاب اين اس��ت كه ع��الوه  بر 
ويژگي هاي مهارتي، كاربرد آن در سخنان رهبر معظم 
انقالب به صورت مصداقي نشان داده شده است. كتاب 
دستينه اي راهگش��ا براي جوانان دانش��جو و فعاالن 
سياس��ي اس��ت و آنقدر كاربردي اس��ت كه مي شود 
از روي دس��ته بندي آن، تحليل هاي سياس��ي رايج و 

مرسوم را نقد كرد. 
در مقدمه اين كتاب آمده اس��ت: براي تحليل درست 
يك پديده  سياسي، بايد روش و منطق درستي داشت. 
»الزام روش��ي« به عنوان يك شاخص مهم در مباحث 
روز علمي مرتبط ب��ا »تحليل سياس��ي« مورد توجه 
جدي اس��ت... تحليل سياسي روش��مند مي تواند به 
ارتقای آگاهي، بينش و بصيرت جامعه كمك شاياني 
كند. با اين ابزار است كه فرد در جامعه ضمن شناخت 
منطقي و صحيح پديده هاي سياسي در فضاي غبارآلود 
فتنه و هنگام درهم آميختگي ح��ق و باطل، مي تواند 
گرفتار حيرت نشود و در لحظات حساس كه بايد نقش 
تاريخي و تكليف شرعي خود را انجام دهد، قادر باشد 
با استفاده  مناس��ب از ابزار و فنون تحليل سياسي، به 

تصميمي مناسب، دقيق و صحيح برسد. 
حس��ن الگوي »روش تحليل سياس��ي« در آن است 
كه از تجارب علمي و عملي حوزه  امر سياس��ي در آن 
بهره گيري كامل صورت گرفته و س��بب ش��ده است 
لوازم فهم و تحليل پديده هاي سياس��ي و اجتماعي 
بهتر از روش هاي مرس��وم مطرح ش��ده براي جامعه 

فراهم آيد. 

معرفي كتاب

كتابي براي روش
 نظام مند  تحليل سياسي

بينش سياسي در علوم سياسي هم معناي روشنگري سياسي است. همچنين 
در علوم سياسي واژه »نخبگان سياسي« را داريم كه منظور كساني هستند 

كه داراي بينش سياسي هستند. 
بينش سياسي يا همان بصيرت سياسي يكي از موضوعات بسيار مهم در علم 
سياست است. غربي ها در دوره هاي استعمار )استعمار نو و فرانو( تالش شان 
اين بوده است كه مردم به مس��ائل سياسي ورود پيدا نكنند. استعمارگران 
معتقد به جدايي دين از سياست بودند و ورود مردم به سياست را مطلوب 
نمي دانس��تند. وقتي كه از مراجع ديني مانند آيت اهلل كاشاني سخن گفته 
مي شد، عنوان مي كردند كه آيت اهلل كاشاني مال، باسواد و مجتهد است، اما 
حيف كه سياسي است و سياسي بودن او را مورد مذمت قرار مي دادند. به طور 
كلي جا افتاده بود كه دين از سياست جداست و ورود به سياست كار هر كسي 

نيست. اين موضوع را حتي انسان هاي باسواد هم مطرح مي كردند. 
روش��نفكرهاي قبل از انقالب متصل به غرب بودند و روشنفكري را در آن 
مي ديدند كه مدرن، سكوالر و غيرسياسي باشند، در حالي كه روشنفكري 
در غرب اين معن��ي را نمي دهد. اينكه تقي زاده مي گف��ت اگر مي خواهيم 
آدم باشيم، بايد از نوك پا تا فرق س��ر غربي بشويم بر همين مبنا بود. اصل 
روشنفكري در اروپا سياسي بودن بود. روشنفكران انقالب فرانسه و انقالب 
روسيه سياسي بودند، البته نگاه شان سكوالري بود. با آغاز نهضت اسالمي به 
رهبري امام خميني)ره( بينش سياسي مردم ايران ارتقا پيدا كرد. پاكروان، 
رئيس ساواك در زندان با امام خميني ديدار كرد و به ايشان گفت: »آقا چرا 
شما خود را آلوده به سياست مي كنيد؟ سياست يعني دزدي و حقه. اين را 
بر عهده ما بگذاريد و شما به درس و حوزه بپردازيد و خود را آلوده سياست 
نكنيد.« امام پاسخ دادند كه »آنچه را كه گفتيد مال شماست و ما وارد آن 

نوع سياست نمي شويم.«
امام پس از آزادي از زندان در س��خنراني اي فرمودند كه »اس��الم همه اش 
سياسي است.« اين با آن چيزي كه مدرس فرموده بود: »سياست ما عين 
ديانت ماس��ت و ديانت ما عين سياست ماس��ت« خيلي فرق دارد. از نگاه 
امام حتي احواالت شخصي انسان هم سياسي است. شهيد بهشتي هم در 
سخنراني اي فرمودند كه »صبحانه خوردن و خوابيدن ما هم سياسي است. 
اينكه چرا بخوابيم و چرا بخوريم و اينكه چه مقدار بخوابيم و چه مقدار بخوريم 
هم سياسي است. ما مي خوريم و مي خوابيم براي اينكه كار بكنيم و كار كردن 

ما سياسي است.«
بعد از انقالب اسالمي، بينش سياسي مردم افزايش پيدا كرد. موضوع مهمي 
كه در بينش سياسي مهم است، نگاه كالن به مسائل است. متأسفانه دشمن 
همواره سعي كرده است از جزئي نگري به انقالب اسالمي و نظام جمهوري 
اسالمي حمله كند. براي برخورداري از بينش سياسي يا بصيرت سياسي چند 

شاخص و عنصر الزم است. 
نخس��ت، انتخاب دريچه درس��ت براي نگاه به جامعه و تح��والت داخلي، 
اجتماعي و جهاني است. كشور ايران در خأل زندگي نمي كند و زندگي مرتبط 

به هم و پيچيده اي با جهان دارد كه هر حادثه اي در جهان، مي تواند روي ما 
اثر بگذارد، ضمن اينكه هر حادثه اي در ايران مي تواند بر جهان تأثير بگذارد. 
امروزه افزايش سرعت ارتباطات نيز اثرگذار است. دريجه نگاه به جهان همان 
جهان بيني است. همه انسان هايي كه بينش سياسي دارند، داراي جهان بيني 

هستند. برخي ماركسيست، برخي ليبرال و برخي اسالمي هستند. 
قبل از انقالب جهان بيني اسالمي به آن صورت كه بعد از انقالب مطرح شد، 
وجود نداش��ت. بيش��تر مردم ايران پيش از انقالب تحت تأثير مدرنيسم و 
نظام هاي غيرسياسي بودند، اما بعد از انقالب مردم چارچوب نگاه پيدا كردند. 

در جهان بيني اسالمي، انقالب ادامه انقالب پيامبر اعظم)ص( است. 
دومين عنصر آگاهي است، اطالعات از حوادث و وقايع جهاني بسيار مهم 
است. بايد دانست كه امريكا و اروپا امروز هدف شان چيست و در چه تعارضي 
با ما هستند. اگر از چارچوب جهان بيني اسالمي به اين موضوع نگاه كنيم، 
آنان مستكبر هستند، اما اگر از چارچوب ديگري به اين موضوع نگاه كنيم، 

طبيعتاً گفته مي شود كه ما در تضاد نيستيم. 
اصوالً صاحبان قدرت اجازه نمي دهند مردم عادي اطالعات شان را درباره 
مسائل سياسي افزايش بدهند. از نگاه آنان، مردم كساني هستند كه احزاب 
و صاحبان قدرت بايد آنها را برانند. به اين صورت آگاهي هاي سياس��ي در 
غرب خيلي پايين است. بد نيست خاطره اي در اين رابطه ذكر كنم. من در 

سال1354 براي تحصيل دوره دكتراي علوم سياسي به امريكا رفتم. يكي از 
همكالسي ها از من پرسيد اهل كجا هستي؟ گفتم اهل ايران هستم. پرسيد 
ايران بخشي از كاليفرنياست؟! گفتم خير ايران بخشي از خاورميانه است. 
كمي فكر كرد و دوباره پرسيد همان جايي كه شتر و نفت دارد؟! دانشجوي 
دكتراي علوم سياسي به اين ميزان درباره ايران اطالعات داشت. همچنين بد 
نيست بدانيد نيمي از اعضاي كنگره امريكا، پاسپورت ندارند و از كشورشان 

خارج نشده اند. 
سومين عنصر يا شاخص هم كه پيش از اين گفته شد، نگاه كالن داشتن به 
مسائل جامعه است. اينكه بسياري از افراد بر اثر حادثه اي نااميد مي شوند و 
عنوان مي كنند انقالب از دست رفته است، به اين دليل است كه نگاه كلي 
ندارند، البته مردم ايران تحت تأثير تبليغات دشمن قرار نگرفته اند. امريكا فكر 
مي كرد با فشار اقتصادي مي تواند مردم را در تنگنا قرار دهد و شورشي عليه 
نظام به وجود بياورد، البته فشار اقتصادي به وجود آمد و مردم هم در تنگنا 
قرار گرفتند، اما مردم فهميدند اين فشارها منشأش كجاست، البته مردم از 

مسئوالن گاليه و شكايت دارند. 
چهارمين شاخصه اين است كه نگاه ما هرگز نبايد ايده آل و كمال مطلوب 
باشد، يعني براي خودمان جامعه را بهش��ت برين تلقي نكنيم. خداوند از 
بدو خلقت آدم به بشر هم عقل داده و هم شيطاني در كنار آن قرار داده كه 

مي تواند اغوا كند، از اين رو انسان مختار است. پس افراد منحرف در جامعه 
وجود دارند. اينجا بهشت نيست و دنيايي است كه مزرعه آخرت است. باالخره 

در انقالب اسالمي هم ريزش است و هم رويش. 
در يك جمع بندي بايد عنوان كرد براي اينكه بينش سياسي مان ارتقا پيدا 
كند، بايد جهان بيني  داشته باشيم و اگر جهان بيني مان اسالمي باشد، انقالب 
را الهي مي بينيم و آن وقت مطمئن هستيم كه راه درست را انتخاب كرده ايم. 
دوم اينكه نگاه مان بايد كالن باشد و هر حادثه خردي را در آن قالب نگاه كنيم 
و سوم اينكه اطالعات مان را افزايش بدهيم و اينكه به جهان بيني انتخابي 
وفادار باش��يم. در جريان فتنه دليل اينكه برخي بصيرت الزم را نداشتند، 
عدم انتخاب جهان بيني درست بود، اگرچه روحاني بودند و سواد سياسي هم 
داشتند. متأسفانه در حوزه هاي علميه نيز برخي بيان مي كنند كه كاري به 

مسائل سياسي نبايد داشته باشيم و اين بازگشت به گذشته است. 
در مورد تفاوت بينش سياس��ي و تحليل سياس��ي هم بايد عنوان كرد كه 
بينش سياسي چارچوب نگاه )جهان بيني( است. تحليل سياسي برآمده از 
بينش سياسي است كه در اين چارچوب مي توان رابطه هر يك از پديده ها 
را مورد بررسي قرار داد و در عين حال مي توان علت و معلول حوادث را هم 
پيدا كرد. اينكه چرا اين اتفاق افتاده و چرا اين فرد چنين كاري انجام داده 
است، به بينش سياسي برمي گردد. بينش و بصيرت سياسي الزمه تحليل 
سياسي درست است. اگر بينش درستي داشته باشيم، هم مي توانيم حوادث 
را به خوبي تحليل بكنيم، يعني علت و معلول را از هم تفكيك بكنيم و هم 
مي توانيم آينده را پيش بيني كنيم. به طور مثال وقتي كه بدترين حوادث 
پيش مي آمد و خيلي ها روحيه ش��ان را از دس��ت مي دادند، امام خميني 
مي فرمودند نگران نباش��يد و اين حوادث خواهد گذشت. بينش سياسي 
رهبران انقالب اين بوده و اس��ت كه انقالب به س��مت تعالي پيش خواهد 

رفت. 
آنهايي كه تحليل هاي شان غلط از آب درمي آيد، مانند كساني كه مي گفتند 
برجام هم چرخ س��انتريفيوژ را مي چرخاند و هم چرخ زندگي مردم را، به 
اين دليل بود كه بينش سياسي درستي نداشتتد و فكر مي كردند به امريكا 
مي توانند اعتماد كنند. 40سال از انقالب گذشته است و در طول اين 40سال، 
امريكا انواع و اقسام توطئه ها را عليه ايران انجام داده است. امريكا در هيچ يك 
از اين توطئه ها موفق نشده، چراكه در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود، 
از اين رو آنها نيز در بينش سياسي به دليل نگاه مادي گرايانه و جهان بيني 

مبتني بر آن دچار اشتباه بوده اند. 
در پايان بايد عرض كنم مردم ايران به عل��ت آموزه هاي ديني و مذهبي به 
خودي خود بينش سياس��ي خوبي پيدا كرده اند. وقتي كه گفته مي شود 
كل يوم عاشورا و كل ارض كربال و هر س��اله در ماه محرم مراسم عزاداري و 
سخنراني برپا مي شود، مردم بينش سياسي پيدا مي كنند و يادشان نمي رود 
پيرو امامي هستند كه فرمودند اگر دين نداريد، الاقل آزاده باشيد. مردم ايران 

چون مذهبي هستند، از بينش سياسي خوبي برخوردار هستند. 

آيا مردم ايران بينش سياسي بااليي دارند؟
دكتر منوچهر محمدي 
  يادداشت شفاهي 
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