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ــری  ــات مقــام معظــم رهب ــات و مکتوب ضــرورت رصــد در فرازهــای مختلــف بیان
ــد  ــوده و تأکی ــاره نم ــت آن اش ــر اهمی ــان ب ــت؛ و ایش ــه اس ــرار گرفت ــه ق موردتوج
فرموده انــد؛ امــا باوجــود توجــه و تأکیــد معظم لــه، مقولــۀ رصــد کمتــر موردتوجــه 
ــل  ــع، تحلی ــا تجمی ــالش اســت ب ــن نوشــته در ت ــن رو، ای ــه اســت. از ای ــرار گرفت ق
ــازان،  ــئوالن، تصمیم س ــا، مس ــازمان ها، نهاده ــان، س ــگاه ایش ــن رصــد در ن و تبیی

ــدگاه ایشــان در خصــوص رصــد آشــنا ســازد. ــا دی ــان و... را ب محقق
ــۀ  ــه زمین ــته ب ــه بس ــت دارد ك ــددی دالل ــال متع ــی و اعم ــر معان واژۀ «رصــد» ب
ــه ذهــن  ــا و مضمــون مشــخصی را ب ــد؛ امــا در كل، معن كاربســت آن تفــاوت دارن
«رصــد»  واژۀ  حــول  صورت گرفتــه  معنایــی  می ســازند. كاربســت های  متبــادر 
همســو و مکمــل یکدیگرنــد و می تــوان تمــام آن هــا را باوجــود تفاوت هــای ظاهــری، 
از یــك خانــواده دانســت. بــرای فهــم زمینــۀ مفهومــی ایــن واژه، بایــد بــه فرهنگ هــای 
واژگان از گذشــته گرفتــه تــا معاصــر و آثــار نویســندگان، حکمــا، دیوان هــای شــعرا و 
دیگــر آثــار نگاشته شــده پیرامــون علــم نجــوم مراجعــه كــرد و نســبت بــه كاربردهــای 

آن شــناخت بهتــری بــه دســت آورد.



 ٢

(۶)

 در «فرهنگ معین» ذیل مفهوم رصد چنین آمده است:
ــودن، چشــم داشــتن چیــزی را، مراقــب،  ــزی، مترصــد ب ــه چی «نظــر دوختــن ب

ــت.»١ ــارت و مراقب ــق، نظ ــان، راه، طری نگهب
در «فرهنــگ بــزرگ ســخن» نیــز در تعریــف و معنــای كلمــه رصــد چنیــن آورده 

شــده اســت:
«عمــل مطالعــه و مشــاهدۀ اجــرام ســماوی و پدیده هــای آســمانی از نظــر 

حــركات و مواضــع و خــواص آن هــا.»٢
عالمــه دهخــدا بــا اســتناد بــه متــون متعــدد، توضیــح جامع تــری دربــارۀ رصــد 
ــا و  ــه معن ــوم رصــد س ــرای مفه ــدا ب ــهیر دهخ ــۀ ش ــرده اســت. در لغت نام ــان ك بی

كاربــرد ذكــر شــده اســت:
١‑ معنــا و کاربــرد مصــدری آن  کــه به معنــای چشــم داشــتن، مراقبــت و كمیــن 

گذاشــتن اســت.
٢‑ كاربرد اسم فاعلی آن  که به معنای گروه چشم دارنده و نظرکننده است.
۶‑ كاربرد مکانی آن  که به معنای عمارت، مکان، سرزمین و اقلیم است.

در این لغت نامه در شرح مفهوم رصد چنین آمده است:
«به اصطــالح نجــوم چوتــره ای٣ كــه بــر قلــۀ كوهــی ســازند و هفت صــد گــز اقــًال 
بلنــدی آن باشــد و منجمــان بــر آن نشســته، احــوال كواكــب معلــوم كننــد و هــودل 
نیــز گوینــد... چوتــره ای باشــد بــه ارتفــاع هفت صــد گــز كــه بــر تیــغ كوهــی شــامخ 
ــدان حکیمــان و منجمــان نشــینند و طلــوع و غــروب ســتارگان و اســرار  بندنــد و ب
كواكــب را معاینــه و مشــاهده کننــد؛ و چوتــره را منــاره گوینــد. رصــد چنــان باشــد 
كــه در صحــرا بــر گریــوه ای۴ كــه در غایــت بلنــدی باشــد، ســطح آن را همــوار كــرده، 
بــر آن ســطح دو قصــر مقابــل یکدیگــر بنــا كننــد؛ روی یکــی به ســوی مشــرق و روی 

١. ر.ك. فرهنگ لغت معین، ذیل واژۀ رصد.

٢. ر.ك. «فرهنگ بزرگ سخن» فارسی، ذیل واژۀ رصد.

٣. سکویی مربعی شکل.

۴. تل، پشته. 
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دیگــر بــه مغــرب و در میــان هــر دو قصــر فاصلــه به قــدر چهــار ذراع بــود و طــول هــر 
یکــی از ایــن دو قصــر چهارصــد گــز باشــد و بلنــدی هــر دو قصــر صــد گــز بیشــتر. 
در تواریــخ والیت نامــه مســطور اســت كــه در ملــك فرنــگ، “رصــد” عمارتــی باشــد 
ــدور  ــود؛ م ــش پانصــد دســت خواهــد ب ــزار دســت و چــاه زیرین ــه ارتفاعــش ه ك
و مثمــن از ســنگ ترتیــب یافتــه و طبقــه ای متعــدد ســاخته و بــر ســر گنبــد بــاالی 
آن پركالــۀ شیشــه نهــاده و در میــان هــر طبقــه ســوراخی مــدور مقــدار یــك انگشــت 
می ســازند كــه روشــنی آفتــاب از بــاالی طبق هــا تــا بــه تــه چــاه نمایــان باشــد؛ و در 
ــا  ــاده باشــد. حکم ــم نه ــت و تنجی ــم هیئ ــای عل ــا، كتاب ه ــا، جابه ج ــان طبقه ه می
ــروج و  ــای كالن احســاس ب ــه های دوربین ه ــیلۀ شیش ــاالی آن به وس ــه ب ــن ب ــا رفت ب
ســیاره ها نماینــد. چاهــی عمیــق كــه علمــای هیئــت حفــر كننــد؛ داخــل آن شــوند و 
ــا چگونگــی مســیر و حركــت نجــوم و ثوابــت را یادداشــت  ــه آســمان می نگرنــد ت ب

ــد.»١ ــم اســتخراج كنن ــد و سال به ســال از آن تقوی ــج می گوین ــد و آن را زی كنن
واژۀ «رصــد» در زبــان عربــی نیــز كاربــرد دارد. ایــن واژه در ســه معنــی بــه كار 
بــرده می شــود؛ یکــی به معنــای حّصــه و بهــره اســت كــه معــّرب رســد فارســی اســت. 
ــای مراقبــت  ــرده می شــود؛ و ســوم به معن ــه كار ب ــای راســت و مســتقیم ب دوم به معن

كــردن و كمیــن نهــادن اســت.٢ درك رایــج از رصــد همیــن داللــت ســوم اســت.
رصــد و مشــتقات آن در آیــات شــریفۀ قــرآن كریــم نیــز آمده انــد كــه بــار معنایــی 
یکســان و مشــابهی دارنــد. بــر اســاس آنچــه محققــان الفــاظ قرآنــی آورده انــد، «الّرصــد» 
در قــرآن كریــم به معنــای آمادگــی بــرای مراقبــت و دیده بانــی٣، مراقبــت كــردن و چیــزی 
را در نظــر گرفتــن (كمیــن كــردن) و نیــز نگهبــان و مراقــب (کمین کننــده) آمده اســت.۴

ــز واژۀ  ــوان شــعرا و نویســندگان نی ــان ســاده تر، دی ــه زب ــا ب در ادبیــات فارســی ی
رصــد دیــده می شــود. در بیشــتر اشــعار، رصــد در معنــای نظــارت، دیــدن و مراقبــت 

١. ر.ك. لغت نامۀ دهخدا، واژگان رصد، رصدگاه و رصدبندی.

٢. ر.ك. قرشی، ١٣۵٢، ج ٣؛ لغت نامۀ دهخدا، واژۀ رصد.

٣. ر.ك. راغب اصفهانی، ١٣٧۴، ج ٢.

۴. ر.ك. قرشی، ١٣۵٢، ج ٣.
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بــه كار گرفتــه شــده اســت. بــرای مثــال، در ابیــات زیــر از «خاقانــی» رصــد در معنــای 
نگهبــان، مطالعــه و نظــارت آمــده اســت:

دگــر ســال  ســیزده  رصدهــا  از 
ــته اند ــان دانس ــادی در جه خســف ب

(ترجیعات ٧)
رصــد روز و شــب چــه می بایــد

كــه نــدارد ره كــرم گــردی
(قطعۀ ٣٢٣)

می گیــرد نفــس  بــاج  لــب  ز  غــم 
چــه كنــم رصدبــان  در كار  عمــر   

(قصیدۀ ١۵١)
ــر ــحر هســت رصــددار عم ــام و س ش

زیــن دو رصــد خــط امان كــس نیافت
(غزل ٢٨)

ــر ره دل داشــتن ــو ب ــد رصــدگاه دی چن
چنــد قدمــگاه پیــل بیت حرم ســاختن 

(قصیدۀ ١٧٣)
 ای حکیمان رصدبین خط احکام شما

همه یاوه است و شما یاوه سرایید همه
(قصیدۀ ٢٠٧)

در این رصدگه خاكی چه خاك می بیزی 
نه کودکی نه مقامر ز خاک چیست تو را؟ 

(قصیدۀ ٣)    
زانــو کنــم رصدگــه و در بیــع خــان جان

درآورم  معیــن  درد  كاروان  صــد 
(قصیدۀ ١۴٩)١

١. ر.ك. دیوان خاقانى.
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در اشعار زیر از مولوی نیز مفهوم رصد به معنای دیده بانی و بررسی آمده است:
رصــد از  را  كاروان  آن  بپــرس  رو 

كــز كدامیــن شــهر ایــدر می رســد 
(مثنوی، دفتر ششم)

مــا  بندیــم  رصــد  میــالدش  و  روز 
تــا نگــردد فــوت و نجهــد ایــن قضــا 

(مثنوی، دفتر سوم)
وان دگر گفتی كه ســحر است و طلسم

 كــه رصــد بستســت بهر جان و جســم 
(مثنوی، دفتر سوم)١

بــا بررســی معانــی و نحــوۀ كاربســت آن در اشــعار و گفته هــا آشــکار می شــود كــه 
ایــن مفهــوم بیشــتر در علــم نجــوم كاربــرد داشــته اســت. بــه همیــن دلیــل در تعریــف آن 
بیشــتر مصادیــق عمــل آن ذكــر می شــود. بنــا بــه گفته هــا، «رصــد نــزد منجمــان عبــارت 
اســت از نظــر کــردن در احــوال اجــرام علویــه بــه آلتــی مخصــوص كــه حکمــا به جهــت 
ــدان آلــت دانســته شــود مواضــع ســتارگان در فلــك و  ــا ب ــد ت آن غــرض وضــع كرده ان
مقــدار حركــت آن هــا در طــول و عــرض و ابعــاد آن هــا از یکدیگــر و از زمیــن؛ و بزرگی و 
كوچکــی اجــرام و آنچــه بــدان مانــد. و فایــدۀ رصــد آن اســت كه اگــر در مواضــع كواكب 
در ایــام حالــی ظاهــر شــود، آن را صاحــب رصــد درســت كنــد تــا در اســتخراج خطــا 
واقــع نشــود؛ چــه اگــر یــك درجــه تقویــم كوكبــی خطــا باشــد، یــک ســال در ســیرات 

تفــاوت شــود و اگــر یــك دقیقــه خطــا افتــد، شــش روز تفــاوت شــود.»٢
ــم  ــط در خدمــت عل ــه رصــد فق ــد ك ــان می دهن ــن نش ــن شــواهد و قرای بنابرای
ستاره شناســی نبــوده، بلکــه در خدمــت رفــع نیازهــای روزمــره و مشــکالت زندگــی 
افــراد نیــز بــوده اســت؛ و بــا ایــن عمــل، اهــداف دیگــر زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی 

افــراد تأمیــن می شــده اســت.

١. ر.ك. مثنوى معنوى، مولوی.

٢. ر.ك، دهخدا، لغتنامه، ذیل واژۀ رصد، منقول از تاریخ تمدن اسالمى، جرجی زیدان، ج ٣، ص ١٩١.
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در علــوم جدیــد، اولیــن فــردی کــه بــه حــوزۀ رصــد١ به عنــوان یــک روش کســب 
شــناخت عطــف توجــه کــرد، آگیــوالر٢ بــوده اســت (موریســن٣، ١٩٩٣).

 آگیوالر (١٩۶٧) برای رصد چهار حالت را شناسایی کرد:
ــچ  ــدون هی ــریات ب ــواع نش ــدن ان ــامل خوان ــه ش ــت؛ ک ــدون هدای ١‑ رصــد ب

ــع شــدن» اســت. ــرای «مطل ــاً ب هــدف خاصــی صرف
ــی  ــر ارزیاب ــات از نظ ــه اطالع ــخ گویی ب ــامل پاس ــه ش ــروط؛ ک ٢‑ رصــد مش

ــا ســازمان اســت. ــاط آن هــا ب ارتب
ــاص  ــات خ ــۀ اطالع ــکل از جســت وجوی فعاالن ــمی؛ متش ۴‑ رصــد غیررس

ــدون ســاختار انجــام می شــود. ــه روشــی کمابیــش ب ــا ب اســت، ام
۵‑ رصــد رســمی؛ یــک حالــت فعــال کــه روش شناســی های (متدولوژی هــای) 

رســمی را بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات بــرای اهــداف خــاص بــه همــراه دارد.
موریســن و همــکاران (١٩٨۴) بــا اســتفاده از نظــرات آگیــوالر، رصــد را بــه دو نــوع 
رصــد فعــال و رصــد انفعالی تقســیم کردنــد. رصد انفعالی کاری اســت کــه اکثر ما هنگام 

مطالعــۀ مجــالت و روزنامه هــا انجــام می دهیــم. پیامــد رصــد انفعالی عبــارت اســت از:
 ١) مــا به طــور ســامانمند (سیســتماتیک) از اطالعــات به عنــوان اطالعــات 

بینــش زا اســتفاده نمی کنیــم.
ــاد  ــا ایج ــت ب ــن اس ــه ممک ــود ک ــی می ش ــت دادن ایده های ــب از دس  ٢) موج

ــذارد. ــر بگ ــا تأثی ــای م ــر تصمیم ه ــد ب ــط کالن بتوان ــی در محی تغییرات
و از ایــن رو، بــرای گســترش دیــدگاه و مبــارزه بــا آفــت نزدیک بینــی کــه خصلــت 

ذاتــی اکثریــت انسان هاســت، بایــد از رصــد فعــال اســتفاده کنیــم.
ــد کــه حوزه هــای  ــع اطالعاتــی ای متمرکــز می کن ــر مناب رصــد فعــال توجــه را ب
مختلــف اجتماعــی، فناوری، اقتصادی، سیاســی و... را در ســطح محلی، منطقه ای، 
ــه  ــی ای ک ــع اطالعات ــع مناب ــال، تجمی ــد. در رصــد فع ــی دربرمی گیرن ــی و جهان مل
نمایانگــر ابعــاد مختلــف یــک مقولــه هســتند، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

1. Scanning
2. Aguilar
3. Morrison 
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ــه ای از سیســتم های رصــد استفاده شــده  ــز نمون فهــی١ و همــکاران (١٩٨١) نی
توســط ســازمان ها را معرفــی کردنــد:

١‑ سیســتم های رصــد نامنظــم: کــه به صــورت موقــت و اغلــب در زمــان 
ــۀ  ــه کمیت ــوند ک ــتفاده می ش ــی اس ــتم ها هنگام ــن سیس ــد. ای ــه کار می رون ــران ب بح
برنامه ریــزی بــرای فرضیه هــای برنامه ریــزی بــه اطالعــات نیــاز داشــته باشــد و 

ــن منظــور انجــام دهــد. ــرای ای رصــد را فقــط ب
تحقیقــات  یــا  برنامه ریــزی  مدیــر  وقتــی  دوره ای:  رصــد  سیســتم های   ‑٢
نهــادی به طــور دوره ای رصــد را بــه روز می کنــد، شــاید در حــال آماده ســازی چرخــۀ 

ــد. ــد باش ــزی جدی برنامه ری
۵‑ سیســتم های رصــد پیوســته: از حالــت رصــد فعــال جمــع آوری داده هــا 
ــردی  ــزی راهب ــرد برنامه ری ــتماتیک) و عملک ــامانمند (سیس ــانی س ــرای اطالع رس ب
(اســتراتژیک) در یــک مؤسســه اســتفاده می کننــد. منطــق زیربنایــی ایــن حالــت آن 
ــا تصــور و درک فــرد از محیــط کالن  اســت کــه «داده هــای» بالقــوۀ مرتبــط فقــط ب
مربوطــه محــدود می شــوند. ایــن داده هــا به طــور ذاتــی پراکنــده، ســیال، غیرصریــح و 
انبوهــی از منابــع متنــوع هســتند. ازآنجاکــه ســیگنال های اولیــه اغلــب در مکان هــای 
غیرمنتظــره نشــان داده می شــوند، میــدان دیــد رصــد بایــد گســترده و مــداوم باشــد.

فهــی و نارایــان٢ (١٩٨۶) معتقدنــد رصــد به عنــوان شناســایی ســیگنال های تغییر 
ــد،  ــاق افتاده ان ــر اتف ــه پیش ت ــرات محیطــی ای ک ــا تشــخیص تغیی ــوۀ محیطــی ی بالق
فقــط یکــی از چهــار مؤلفــۀ تحلیــل محیــط اســت. ســه مؤلفــۀ  دیگــر تحلیــل محیــط 
عبارت انــد از: (١) نظــارت کــه بــر روندهــا و الگوهــای خــاص محیطــی توجــه دارد؛ 
(٢) پیش بینــی کــه بــه مســیر آینــدۀ تغییــرات محیطــی دقــت می کنــد؛ و (٣) ارزیابــی 
کــه بــر تغییــرات فعلــی و آینــدۀ محیطــی بــرای داللت هــای ســازمانی متمرکــز اســت.

هــدف از رصــد، هشــدار دادن بــه تصمیم ســازان نســبت بــه مشــکالت احتمالــی 
بیرونــی درخــور  توجــه اســت؛ پیــش از آنکــه به صــورت عینــی در جامعه متبلور شــوند. 
بنابرایــن رصــد، تصمیم گیرنــدگان را توانمنــد می ســازد کــه تــا حــد ممکــن زمــان بــرای 

1. Fahey 
2. Narayanan 
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ــۀ رصــد  ــن رو، دامن ــند؛ و از ای ــته باش ــر داش ــای تغیی ــزی پیامده ــی و برنامه ری بررس
گســترده اســت و می تــوان آن را بــه مشــاهدۀ صفحــۀ رادار بــا قــدرت جابه جایــی ٣۶٠ 

درجــه بــرای مقایســۀ هــر ســیگنال تغییــر تشــبیه کــرد (فهــی و نارایــان، ١٩٨۶).
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، ضــرورت و اهمیــت توجــه ویــژه بــه امــر رصــد بــر کســی 
پوشــیده نیســت؛ ولــی تهیه کننــدگان ایــن گــزارش به منظــور تحکیم بیشــتر توجــه نخبگان 
حاکمیتــی و غیرحاکمیتــی و همچنیــن هیئت هــای اندیشــه ورز بــه امــر رصد بر آن شــدند 
کــه رصــد را از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی معظــم کل قــوا تدویــن کننــد که 

می تــوان گفــت اصلی تریــن استراتژیســت نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت.
بــرای درک بیشــتر اهمیــت رصــد و توجــه بــه آن می تــوان بــه خــود بیانــات و 
دیدگاه هــای معظــم لــه اســتناد کــرد. ایشــان معتقدنــد رصــد مهم اســت، چراکــه موجب 
می شــود مــا بدانیــم در کجــای بزرگــراِه رســیدن بــه اهــداف سیاســت های خویــش قــرار 
داریــم.١ از طرفــی، رصــد الزمــۀ پیشــرفت و شناســایی مشــکالت راه اســت؛ به عبارتــی، 
به واســطۀ رصــد مــا تشــخیص می دهیــم کــدام دســتگاه توانســته و پیــش رفتــه اســت و 
یــا در کجــا مشــکل وجــود دارد.٢ بایــد بدانیــم رصــد کــردن دائــم بــرای ملتــی کــه طالــب 
پیشــرفت اســت، یــک امــر الزم اســت و بایــد جــزء مســائل اصلــی او باشــد.٣ مهم تریــن 
داللــت بــر اهمیــت رصــد در بیانــات مقــام معظــم رهبــری جایــگاه رصد به عنــوان متمم 
نظام ســازی اســت. بایــد بدانیــم کــه نظام ســازی یــک امــر جــاری اســت و نــه دفعــی و 
یک بــاره و از ایــن رو، اصــالح و تکمیــل مســیر حرکــت جــزء متمــم نظام ســازی اســت؛ 
ــا رصــد و بررســی مــداوم،  ــد ب ــد و از ایــن روی بای ــا رصــد تحقــق می یاب و ایــن امــر ب

اشــتباهات را تصحیــح، نواقــص را رفــع و نظام ســازی را تکمیــل کــرد.۴
مقــام معظــم رهبــری اولیــن بــار کلمــۀ رصــد را به معنــای دیده بانــی و رصــد امــور 
در بیاناتشــان در جمــع اســتادان، فضــال و طــالب حــوزۀ علمیــۀ قــم در مدرســۀ فیضیه 

١. بیانات در دیدار مسئوالن قضایی کشور، ۴/۵/١٣٨٧.

٢. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت،  ١٣٩۴/۶/۴.

٣. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

۴. دیدار اعضاى مجلس خبرگان با رهبر انقالب، 1390/6/17.
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در ســال ١٣٧٩ بــه کار بردنــد و عنــوان فرمودنــد: «طــالب و فضــالی جــوان کارهــای 
تحقیقاتــی انجــام می دهنــد؛ این هــا را بایــد بــا تدبیــری، مدیریــت حــوزه مکّمــِل هــم 
کنــد؛ به طوری کــه از مجموعــۀ ایــن تحقیقــات یــک منظومــۀ کامــل بــرای رصــد کردن 

هجــوم فکــری و تبلیغاتــی دشــمن و امــکان مقابلــه بــا ایــن هجــوم بــه وجــود آیــد.»١
ایشــان بعــد از ســال ١٣٧٩، در شــرایط و موضوع هــای مختلــف بــه رصــد 
پرداختــه یــا اشــاره کرده انــد. آخریــن اشــارۀ ایشــان تــا هنــگام تهیــۀ ایــن گــزارش، در 

بیانــات تلویزیونــی در ســالروز قیــام ١٩ دی بــوده اســت کــه فرمودنــد:
«امــروز، یکــی از کارهــای مهــم دســتگاه های جاسوســی همیــن اســت کــه 
می نشــینند حــوادث دنیــا را رصــد می کننــد و بعــد نــه خودشــان مســتقیم، بلکــه بــه 
زبــان دیگــران، از قلــم دیگــران، بــا مقالــه و تحلیــل اشــخاص معتبــر و معــروف، بــا 
وســایلی کــه خودشــان دارنــد ‑بــا پــول، بــا تهدیــد، بــا تطمیــع‑ آنچــه را در تفســیر 

ــد.»٢ ــۀ موردنظــر خودشــان اســت، منعکــس می کنن یــک حادث
ایــن گــزارش بــا اســتفاده از روش تحلیل مضمون، بیانــات و ابالغیه های مقام معظم 
رهبــری را در موضــوع رصــد در ســه مضمون کلیدی، یکپارچه کننــده و کالن تحلیل کرده 
کــه خروجــی آن بــه ایــن گــزارش  منجــر شــده اســت. ایــن تحلیــل بــه مــا می گویــد کــه 
بیانــات و ابالغــات معظم لــه را در خصــوص رصــد می توانیــم مبتنــی بــر کنــش، ذیــل 
دو مضمــون کالن دســته بندی کنیــم: ١‑ رصــد کنش مــدار؛ و ٢‑ رصــد واکنش مــدار.

١. بیانات در جمع استادان، فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ فیضیه، ١٣٧٩/٧/١۴.

٢. بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ١٩ دی، ١٣٩٩/١٠/١٩.



 ١٠

(۶)

رصد کنش مدار
در رصــد کنش مــدار، کنشــگران بــا آگاهــی و اراده تصمیــم بــه برنامه ریــزی و 
سیاســت گذاری دارنــد و امــری یــا حادثــه ای آن هــا را وادار بــه ایــن کار نکــرده اســت. 

ــیم پذیر اســت: ــته تقس ــه دو دس ــدار ب رصــد کنش م
رصد سیاستی و گفتمانی (رصد سیاست ها و گفتمان های انقالب اسالمی)

ــام معظــم  ــات مق ــوان در بیان » می ت ــاً ــاً و دائم ــا کلیدواژۀ«مرتب ــوع رصــد را ب ــن ن ای
ــن پدیده هــا دارد؛ و  ــدی و اســتمرار ای ــه زمان بن ــری مشــاهده کــرد کــه اشــاره ب رهب
دال مرکــزی ایــن نــوع رصــد کــه متوجــه تقریبــاً تمــام دســتگاه ها و نهادهــا و حتــی 
اقشــار مــردم اعــم از جوانــان، بســیجیان، نخبــگان و... می شــود، سیاســت ها و 
جهت گیری هــای کالن کشــوری ماننــد سیاســت های اصــل ۴۴ قانــون اساســی، 
ســند چشــم انداز و... و گفتمان هــای اصلــی انقــالب اســالمی ماننــد گفتمــان 

ــت، وحــدت، پیشــرفت، اســتقالل و... اســت. عدال
در ایــن نــوع رصــد، بایــد دســتگاه هایی کــه در چارچــوب سیاســت ها حرکــت 
ــا برخــالف  ــتند و ی ــاوت هس ــه بی تف ــتگاه هایی ک ــز دس ــایی] و نی ــد [شناس می کنن
ــوند.١  ــده ش ــی برگردان ــیر اصل ــه مس ــد، ب ــده حرکــت می کنن سیاســت های تعیین ش
«هــدف، پیشــرفت اســت؛ منتهــا رصــد کــردن مرحله به مرحلــه هــم الزم اســت کــه 
ــا چیســت،  ــع م ــه اســت، موان ــا چگون ــروز، شــرایط م ــگان اســت. ام ــن کارِ نخب ای
نقــاط قــّوت مــا کــدام اســت، نقــاط ضعــف مــا کــدام اســت، فرصت هایمــان کــدام 
ــدی از فرصت هــا و  ــرای بهره من ــم، ب ــد بکنی اســت، تهدیدهــا چیســت، چــه کار بای
جلوگیــری از خطــر تهدیدهــا چگونــه برنامه ریــزی کنیــم؛ این هــا کارهایــی اســت کــه 
ــه کار  ــد؛ هــم در برنامه ریزی هــا آن را ب ــه ای انجــام دهن ــگان در هــر مرحل ــد نخب بای
ببرنــد و هــم مــردم را آگاه کننــد؛ چــون مــردم می خواهنــد بــا چشــم بــاز و بــا بصیــرت 
ــی این جــور شــد،  ــد. وقت ــد کجــا می رون ــد، بدانن ــد چــه می کنن ــد، بدانن حرکــت کنن

مــردم بــا همــۀ وجــود وارد میدان هــای دشــوار خواهنــد شــد.»٢

١. دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن کشور با رهبر انقالب، ١/١١٨/١٣٩۵.

٢. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.



مقدمه 

 ١١

به نوعــی می تــوان گفــت کــه منظــور از ایــن رصــد اشــراف و نظــارت بــر جریــان 
اجــرا و پیاده ســازی سیاســت ها و گفتمان هــای انقــالب اســالمی اســت؛ و از ایــن رو، 
ــم و ضــروری اســت، داشــتن شــاخص هایی  ــیار مه ــوع رصــد بس ــن ن آنچــه در ای
اســت کــه بتوانیــم به واســطۀ آن هــا مقــدار پیشــرفت و پیاده ســازی ایــن سیاســت ها 
ــردم  ــا م ــم ت ــی مختلــف بســنجیم و گــزارش دهی و گفتمان هــا را در بازه هــای زمان
عمومــی و ایــن  در جریــان قــرار گیرنــد؛ چراکــه آگاهــی عمومــی موجــب تنویــر افکارِ
ــری  ــود و مطالبه گ ــئوالن می ش ــر مس ــی ب عموم ــار افکارِ ــب فش ــود موج ــر، خ تنوی

درســت و آگاهانــه از آنــان را در پــی دارد.
رصد محیطی

ــات مقــام  ــدواژۀ «مســتمر و مــداوم» می شــود در بیان ــا کلی ــوع رصــد را کــه ب ایــن ن
معظــم رهبــری شناســایی کــرد، اغلــب شــامل دیده بانــی مســتمر فرصت هــا و 
ــد  ــد؛ مانن ــی و خارجــی وجــود دارن ــای داخل ــه در محیط ه ــی می شــود ک تهدیدهای
دفاعــی١،  فناوری هــای  تحــول  و  علمــی  تحقیقــات  و  یافته هــا  مســتمر  رصــد 
رصــد حــرکات کســانی کــه دل هــا را از وحــدت و صمیمیــت می خواهنــد دور 
کنند٢، رصد مســائل بین المللــی٣ و... در ایــن نــوع رصــد، فرصت هــا و تهدیدهــای 
محیطــی محــور رصدنــد. رصــد محیطــی چیــزی غیــر از نظــارت و ارزیابــی اســت. 
ــی و آینده نگــری اســت و از  ــوع رصــد در حــوزۀ آینده پژوهــی مــالزم پیش بین ایــن ن

ــد. ــوان می کنن ــگاری عن ــۀ اول آینده ن ــی را مرحل ــد محیط ــن رو، رص ای

 رصد واکنش مدار
همان طــور کــه از عنــوان ایــن نــوع رصــد معلــوم اســت، ایــن رصــد اغلــب در واکنــش 
بــه بحران هــا و مســائلی اســت کــه در محیــط مــا روی می دهنــد و جامعــه را مجبور به 
واکنــش می کننــد و الزم می شــود کــه مــواردی را مــورد رصــد قــرار دهیــم. ایــن نــوع 

١. انتصاب سردار دهقان به عنوان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزۀ صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، 
.١٣٩۶/۵/٢٩

٢. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ٢۵/١٣٩۴/۶.

٣. بیانات در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران کردستان،  ١٣٨٨/٢/٢٢.



 ١٢

(۶)

ــۀ زیســت محیطی  رصــد شــامل مــواردی از قبیــل بحران هــا و آســیب های غیرمترقب
ــد  ــه بای ــه فراخــور رخــداد اســت. در حــوادث غیرمترقب ــوردی ب ــوارد خــاص م و م
ــات  ــه هســتند، کمک هــا و امکان ــوه مجری مســئوالن امــر کــه اغلــب از مســئوالن ق
ارسال شــده بــه آســیب دیدگان و توزیــع مناســب آن را رصــد کننــد.١ در مــورد مــوارد 
خــاص می تــوان بــه برجــام اشــاره کــرد. مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد کــه وجــود 
ــات و  ــد و تخلف ــض عه ــان نق ــز گم ــام و نی ــن برج ــا در مت ــا و ابهام ه پیچیدگی ه
ــد کــه یــک هیئــت  ــکا، ایجــاب می کن ــژه آمری ــل، به وی فریــب کاری در طــرف مقاب
قــوی و آگاه و هوشــمند بــرای رصــد پیشــرفت کارهــا و انجــام شــدن تعهــدات طــرف 

مقابــل و تحقــق آنچــه ایشــان بــدان تصریــح کرده انــد،  تشــکیل شــود.٢
این گزارش شامل:

- مقدمــه؛ کــه بــه تعریــف و دســته بندی رصــد در متــون داخلــی و خارجــی 
ــه اســت. پرداخت

- فصــل اول؛ مربــوط بــه رصــد سیاســتی و گفتمانــی اســت و ضــرورت، اهمیت، 
کارکــرد، دســته بندی و... رصــد سیاســت ها و گفتمان هــای انقــالب اســالمی را 

دربرمی گیــرد.
- فصــل دوم؛ مربــوط بــه رصــد محیطــی اســت و وظایــف، کارکردهــا، اهمیــت، 

چگونگــی و... ایــن نــوع رصــد را شــامل می شــود.
- بحث و نتیجه گیری.

بــه  خطــاب  ابالغیه هــا  و  بیانــات  از  بخش هایــی  شــامل  پیوســت؛ کــه   -
دســتگاه های کشــور اســت کــه در آن هــا بــه امــر رصــد اشــاره شــده اســت.

١. پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعۀ ملی، ١٣٩٨/١/٢٣.

٢. نامۀ رهبر انقالب به رئیس جمهور دربارۀ الزامات اجرای برجام، ٧/٢٩/١٣٩۴.



    :  

ــای  ــی سیاســت ها و گفتمان ه ــتی و گفتمان ــد، رصــد سیاس ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
انقــالب اســالمی را مدنظــر قــرار می دهــد. ایــن نــوع رصــد به طــور ویــژه بــه منظــر و 
چشــم انداز خــود مقــام معظــم رهبــری بــه حــوزۀ رصــد اختصــاص دارد؛ به عبارتــی، 
ایــن نــوع رصــد شــاید در ادبیــات علمــی بیشــتر بــا نظــارت و ارزیابــی همــراه باشــد، 
ــه غیــر از اینکــه دســتگاه های ارزیابــی و نظارتــی کار خــود را  ولــی در نــگاه ایشــان ب
انجــام می دهنــد، افــراد و بخش هایــی متولــی رصــد سیاســت ها و گفتمان هــای 
انقــالب اســالمی بایــد باشــند. هرچنــد مقــام معظــم رهبــری ایــن نــوع رصــد را نوعــی 
اشــراف و نظــارت عنــوان می فرماینــد١، بــا تحلیــل بیانــات دیگــر ایشــان درمی یابیــم 
ــاوت اساســی دارد و آن هــم در  ــی یــک تف ــا نظــارت و ارزیاب ــوع رصــد ب ــن ن ــه ای ک
نــوع مخاطــب اســت. معمــوًال مخاطــبِ گزارش هــای نظارتــی و ارزیابــی، مســئوالن 
ــانِ ایــن نــوع رصــد در نــگاه معظم لــه بــه غیــر از  و دســتگاه ها هســتند؛ ولــی مخاطب
نخبــگان حاکمیتــی کــه می تواننــد ایــن گزارش هــا را در برنامه ریزی هــا بــه کار ببرنــد، 

١. بیانات در دیدار استادان دانشگاه ها، ١۵/۵/١٣٩٢.



 ١۴

(۶)

مــردم هســتند؛ یعنــی به عبارتــی، هــدف اصلــی ایــن گزارش هــای رصــد بایــد این باشــد 
کــه «مــردم را آگاه کننــد؛ چــون مــردم می خواهنــد بــا چشــم بــاز و بــا بصیــرت حرکــت 
ــا  ــد کجــا می رونــد. وقتــی این جــور شــد، مــردم ب ــد، بدانن ــد چــه می کنن ــد؛ بدانن کنن
همــۀ وجــود وارد میدان هــای دشــوار خواهنــد شــد.»١ تفــاوت دیگــر رصــد سیاســتی 
ــی  ــودن آن اســت؛ یعن ــی در رســمی و غیررســمی ب ــا نظــارت و ارزیاب ــی ب و گفتمان
نظــارت و ارزیابــی در بخــش ســازمانی تعبیــه می شــود و گــزارش آن از نظــر ســازمانی 

ــۀ آگاهی بخشــی دارد. ــاً جنب ــی گزارش هــای مرکــز رصــد صرف الزم االجراســت، ول

اهمیت و ضرورت رصد سیاستی و گفتمانی
ایــن نــوع رصــد مهــم اســت؛ چراکــه موجــب می شــود مــا بدانیــم در کجــای بزرگــراِه 
ــۀ  ــی، رصــد الزم ــم.٢ از طرف ــرار داری ــه اهــداف سیاســت های خویــش ق رســیدن ب
پیشــرفت و شناســایی مشــکالت راه اســت. به عبارتی به واســطۀ رصد، ما تشــخیص 
می دهیــم کــدام دســتگاه توانســته و پیــش رفتــه اســت و یــا در کجــا مشــکل وجــود 
دارد.٣ بایــد بدانیــم رصــد کــردن دائــم بــرای ملتــی کــه طالــب پیشــرفت اســت، یــک 
امــر الزم اســت و بایــد جــزء مســائل اصلــی او باشــد.۴ مهم تریــن داللــت بــر اهمیــت 
ــوان متمــم نظام ســازی  رصــد در بیانــات مقــام معظــم رهبــری جایــگاه رصــد به عن
اســت؛ بایــد بدانیــم کــه نظام ســازی یــک امــر جــاری اســت و نــه دفعــی و یک بــاره و 
لــذا، اصــالح و تکمیــل مســیر حرکــت جــزء متمــم نظام ســازی اســت و ایــن امــر بــا 
رصــد تحقــق می یابــد. از ایــن روی، بایــد بــا رصــد و بررســی مــداوم، اشــتباهات را 

تصحیــح، نواقــص را رفــع و نظام ســازی را تکمیــل کــرد.۵
ــد  ــتند، بای ــی هس ــان پیش روندگ ــر خواه ــا اگ ــا و مجموعه ه ــتگاه ها، نهاده دس
[آن هــا را] رصــد کــرد کــه متوقــف نشــوند؛ بایــد رصــد کــرد کــه راه را خطــا نرونــد، 

١. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

٢. بیانات در دیدار مسئوالن قضایی کشور، ۴/۵/١٣٨٧.

٣. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت،  ١٣٩۴/۶/۴.

۴. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

۵. دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب، ١٧/۶/١٣٩٠.
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ــد، مریــض نشــوند،  ــد؛ بایــد رصــد کــرد کــه مــورد آســیب قــرار نگیرن اشــتباه نرون
ــد.١ ویروس هــای گوناگــون در آن هــا نفــوذ نکن

پیش نیازهای رصد سیاستی و گفتمانی
مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد کــه برنامه ریــزی و تدویــن سیاســت های برنامــه ای و 
نقشــۀ راه بایــد قبــل از رصــد وجــود داشــته باشــد: «اوًال بایــد اقدامات عملــِی الزم در 
خصــوص هــر بنــد تشــخص بشــود؛ مجری هایــش، دســتگاه هایی کــه متصدی انــد 
ــات الزم و  ــرد؛ امکان ــام بگی ــدی الزم انج ــی، زمان بن ــر بخش ــوند؛ در ه ــوم بش معل
چگونگــی تأمیــن آن امکانــات بایــد روشــن بشــود. باالخــره ایــن سیاســت ها یــک 
تحــرک عملــی و میدانــی اســت؛ وقتــی راهــکار فراهــم می کنیــد، درواقــع یــک 
تحــرک میدانــی می خواهیــد بــه وجــود بیاوریــد؛ ایــن الزاماتــی دارد. الزاماتــش 
ــد تشــخص  ــن آن الزامــات بای ــن کــرد؟ راه تأمی چیســت؟ چه جــوری می شــود تأمی
بشــود. اگــر ایــن کارهــا شــد، آن وقــت شــما می توانیــد رصــد کنیــد.»٢ معظم لــه در 
جــای دیگــری بــه اهمیــت نقشــۀ راه و چشــم انداز به عنــوان پیش نیــاز رصــد چنیــن 
ــد: «بایــد یــک نقشــۀ راه وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی هــدف حرکــت  اشــاره می کنن
ــن حرکــت ترســیم   ــوم باشــد، خــط ســیر ای ــوم باشــد، چشــم انداز حرکــت معل معل
شــده باشــد؛ بعــد هــم فهــم دائمــی و درســت و رصــد کــردن دائــم از ایــن حرکــت.»٣

هدف از رصد سیاستی و گفتمانی
اهداف از رصد را در بیانات مقام معظم رهبری می توان چنین برشمرد:

١‑ افزایش آگاهی ملت

ــد،  ــور می افت ــن کش ــی دارد در ای ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــه بفهمن ــت آگاهان ــاد مل ــر آح اگ
ایســتادگی آن هــا بیشــتر می شــود... رصــد، ایــن امــر را رقــم می زنــد.۴

١. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.

٢. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت ١٣٩۴/۶/۴.

٣. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

۴. بیانات در دیدار جمعى از مردم آذربایجان  شرقى، 1387/11/28.



 ١۶
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٢‑ سنجش تناسب خروجی سیاست ها با هزینه ها

ــا  ــدر متناســب اســت ب ــالش چق ــن ت ــم خروجــی ای ــم ببینی ــاً رصــد کنی ــد دائم بای
ســرمایه گذاری ای کــه شــده اســت.١

٣‑ تصحیح اشتباهات و رفع نواقص
باید با رصد و بررسی مداوم، اشتباهات را تصحیح و نواقص را رفع کرد.٢

‑ کارکرد رصد سیاستی و گفتمانی
رصد در بیانات معظم له کارکردهایی دارد؛ ازجمله:

١‑ پیشرفت
بایــد... مرتبــاً رصــد کنیــد کــه معلــوم شــود چقــدر پیــش رفته ایــم و چقــدر بــه آن 

اهــداف نزدیــک شــده ایم و چقــدر زمینه هــا فراهــم شــده اســت.٣
٢‑ نقش آفرینِى حقیقی و عمیق کشور

رصد موجب نقش آفرینی حقیقی و عمیق کشور در عرصۀ بین الملل می شود.۴
٣‑ تداوم سیاست ها

هر قدمی باید به دنبال خود، قدم بعدی را پیش بیاورد. برای اینکه ما بتوانیم جریان 
نوآوری را در کشور حفظ کنیم، یک رصد دائمی الزم است؛ دائم باید همین مسئوالن 

محترمی که در معاونت علمی حضور دارند، این جریان علمی در کشور را رصد کنند.۵
۴‑ ارتقا و توسعۀ قابلیت ها

رصــد... [موجــب] ارائــه پیشــنهاد [و] دســتیابی بــه ارتقــا و توســعۀ قابلیت هــای 
مــورد انتظار اســت.۶

١. بیانات در دیدار نخبگان جوان،  ١٣٨٩/٧/١۴.

٢. دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب، ١٧/۶/١٣٩٠.

٣. بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ٢/۶/١٣٨٧.

۴. بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، ١٣٩٠/١٠/٧.

۵. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان، ١٣٩٢/٧/١٧.

۶. انتصاب سردار دهقان به عنوان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزۀ صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، 
.١٣٩۶/۵/٢٩
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رصدگران رصد سیاستی و گفتمانی
مقــام معظــم رهبــری ضمن اشــاره بــه خصوصیــات الزم برای کســانی کــه می خواهند 
در جامعــه به عنــوان رصدگــر فعالیــت کننــد، معتقدنــد: «وجــود پیچیدگی هــا و 
ــوی و آگاه و هوشــمند  ــت ق ــک هیئ ــه ی ــد ک ــائل]...ایجاب می کن ــا در [مس ابهام ه
بــرای رصــد پیشــرفت کارهــا...  تشــکیل شــود.»١ و از ایــن رو، معظم لــه در دیــدار بــا 

نخبــگان، جوانــان و بســیجیان آن هــا را بــه امــر رصــد تشــویق نموده انــد.
نخبگان جوان و مسئلۀ رصد

«بــرای ملتــی کــه درصــدد حرکــت بــه جلــو اســت، درصــدد ترقــی و تعالــی اســت، 
ــای  ــه کاری، نشــاط، ســرزندگی و پ ــن حالــت آماده ب ــه اســت؛ ای ــات طیب ــال حی دنب
کار بــودن نعمــت بزرگــی اســت؛ ولــی ایــن کافــی نیســت. بــرای رفتــن بــه قله هــا، 
شــرط های دیگــری هــم وجــود دارد. اوًال بایــد یــک نقشــۀ راه وجــود داشــته باشــد؛ 
یعنــی هــدف حرکــت معلــوم باشــد، چشــم انداز حرکــت معلــوم باشــد، خــط ســیر 
ایــن حرکــت ترســیم  شــده باشــد؛ بعــد هــم فهــم دائمــی و درســت و رصــد کــردن 
دائــم از ایــن حرکــت. ایــن بــرای یــک ملــت الزم اســت. امــروز، این هــا جــزء مســائل 
اصلــی ماســت... هــدف، پیشــرفت اســت؛ منتهــا رصــد کــردن مرحله به مرحلــه هــم 

الزم اســت کــه ایــن کارِ نخبــگان اســت.»٢
بسیجیان و مسئلۀ رصد

«اگــر چنانچــه مــا ایــن هیئت هــای اندیشــه ورز را داشــتیم و فعــال کردیــم، در کنــار 
ایــن، هیئت هــای رصدگــر الزم اســت. رصــدِ چــه؟ چــون بســیج یــک موجــود 
ــده اســت، پویاســت، مشــغول رویــش اســت،  ــۀ زن متحــرک اســت، یــک مجموع
مشــغول پیش روندگــی اســت؛ بایــد رصــد کــرد کــه متوقــف نشــود، بایــد رصــد کــرد 
کــه راه را خطــا نــرود، اشــتباه نــرود؛ بایــد رصــد کــرد کــه مــورد آســیب قــرار نگیــرد، 

ــد.»٣ ــوذ نکنن مریــض نشــود، ویروس هــای گوناگــون در آن نف

١. نامۀ رهبر انقالب به رئیس جمهور دربارۀ الزامات اجرای برجام، ٧/٢٩/١٣٩۴.

٢. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

٣. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.
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مرکز رصد سیاستی و گفتمانی
برای انجام دادن درست رصد ناگزیر از ساختار و مرکز هستیم. مقام معظم رهبری 
ضمن تبیین اهمیت، ضرورت و ویژگی های مرکز رصد به موارد مختلفی در ارتباط 
با آن در بیانات خویش پرداخته اند؛ ازجمله مبنای تحلیل در مراکز رصد، رابطۀ مرکز 
رصد با دستگاه های مشابه، بایدهای گزارش های مرکز رصد، شیوه و روش فعالیت 
مرکز رصد، تبیین مراکز رصد متعلق به دشمن و...؛ که در ادامه به آن ها می پردازیم.

اهمیت و ضرورت مرکز رصد سیاستی و گفتمانی

در ایــن راســتا، «ایجــاد و ســامان دهی مجموعه هــای اندیشــه ورز و رصدگــر در تمــام 
ســطوح... مــورد انتظــار اســت.»١ چیــزی کــه نبایــد فرامــوش کنیــم، «ایــن اســت کــه 
ــن  ــم خروجــی ای ــم، ببینی ــاً رصــد کنی ــد دائم ــم. بای ــا یــک نظــام رصــد الزم داری م
تالشــی کــه... انجــام می گیــرد، چقــدر متناســب اســت... بــا ســرمایه گذاری ای کــه 
شــده. این جــور نباشــد کــه مــا ســرمایه گذاری را بکنیــم، بعــد خروجــی نباشــد. اگــر 
خروجــی کــم بــود یــا متناســب نبــود، کاشــف از ایــن اســت کــه در روش هــا اشــکال 

وجــود دارد، روش هــا غلــط اســت؛ بنابرایــن، ایــن کار رصــد دائمــی الزم دارد.»٢
 ویژگی های مرکز رصد سیاستی و گفتمانی

ــل صفحــۀ مغناطیســی  ــه مث ــی اســت ک ــد و عاقل ــز رصــد «آن دســتگاه خردمن مرک
ــد،  ــرون را مشــاهده می کن و برقــی کــه انســان جلویــش گذاشــته و دارد واقعیــت بی
ــن مرکــزی ضمــن  ــد این چنی ــن رو، بای ــد.»٣؛ و از ای ــی می افت ــد کــه چــه اتفاق می بین
«رصــد کارآمــد و روزآمــد، ... پیش بینــی و آینده نگــری تحــوالت»۴ را مدنظــر داشــته 
باشــد. از ویژگی هــا و شــاخصه های دیگــر مرکــز رصــد ایــن اســت کــه «قــوی، 

ــا»۶ باشــد. هوشــمند، نافذالکلمــه»۵ و «بین

١. انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج، ٩/١٧/١٣٩۵.

٢. بیانات در دیدار نخبگان جوان،  ١٣٨٩/٧/١۴.

٣. بیانات در دیدار بسیجیان ٩/٣/٩۵

۴. حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی ١۴/٩۴/۶

۵. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت  ١۴/٩۴/۶

۶. بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی ٩٢/١٢/٢٠
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بایدهای گزارش های مرکز رصد سیاستی و گفتمانی

ــگاری»١ باشــد.  ــد به صــورت «راهبردن خروجی هــا و گزارش هــای مراکــز رصــد بای
«ظرفیت هــای ممکــن، فرصت هــای ممکــن و تهدیدهــا را منعکــس کنیــد؛ بایــد هــم 
بکنیــد. البتــه این طــور هــم نباشــد کــه همــه اش تهدیدهــا منعکــس شــود؛ بعضی هــا 
کارشــان فقــط منعکــس کــردن تهدیدهاســت کــه نتیجــه اش ‑نمی گویــم آن هــا 
ــل مرعــوب  ــن اســت‑ مرعــوب کــردن مســئوالن باالســت؛ اگــر قاب قصدشــان ای
شــدن باشــند.»٢ بایــد مدنظــر داشــت کــه «کارهــای تحقیقاتــی... با تدبیــری مدیریت 
[شــوند] کــه از مجموعــۀ ایــن تحقیقــات، یــک منظومــۀ کامــل بــرای رصــد کــردن 
هجــوم فکــری و تبلیغاتــی دشــمن و امــکان مقابلــۀ بــا ایــن هجــوم بــه وجــود آیــد.»٣

شیوه و روش فعالیت مرکز رصد سیاستی و گفتمانی

را  پیشــرفت کار [سیاســت ها]  دقیــق  به طــور  بینــا...  و  مرکز رصد قــوی  «بایــد 
پایــش کننــد؛ اطالعــات را گــردآوری کننــد، پــردازش کننــد، اســتنتاج کننــد؛ احیانــاً آن 
حرکتــی را کــه بایــد در هــر مقطعــی و هــر مرحلــه ای انجــام بگیــرد، مشــخص کننــد؛ 
ــه  ــت، اطالع رســانی ب ــد؛ و درنهای ــن کنن ــرای هــر بخشــی شــاخص ســنجش معی ب

مــردم انجــام بگیــرد؛ یعنــی مــردم دوســت دارنــد بداننــد.»۴

انواع مراکز رصد سیاستی و گفتمانی
ــه ٧ سیاســت  و  ــات، پیام هــا و ابالغیه هــای خویــش ب مقــام معظــم رهبــری در بیان
گفتمــان  انقــالب اســالمی اشــاره کــرده و از مســئوالن و مــردم خواســته اند کــه رصــد 
آن هــا را موردتوجــه قــرار دهنــد. از میــان این ٧ سیاســت  و گفتمان ، ســند چشــم انداز 
بیست ســاله و رصــد پیشــرفت کشــورهای رقیــب ایــران موضــوع بســیار کالن 
محســوب می شــوند کــه ذیــل دســته بندی و حــوزۀ موضوعــی خاصــی نمی گنجنــد؛ 
امــا از میــان ۵ سیاســت  و گفتمــان  دیگــر، رصــد اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت های 

١. انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج ٩/١٧/٩۵

٢. بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه ٢۵/۵۶/٨٣

٣. بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه ٧٩/٧/١۴

۴. بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی ٩٢/١٢/٢٠



 ٢٠

(۶)

ــان ذیــل حــوزۀ اقتصــاد؛ رصــد عدالــت ذیــل حــوزۀ  اصــل ۴۴ و اقتصــاد دانش بنی
اجتماعــی؛ و رصــد نــوآوری ذیــل حــوزۀ علــم و فنــاوری قــرار می گیرنــد. در ادامــه، 
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه رصــد ایــن سیاســت ها و گفتمان هــای انقــالب اســالمی 

در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری.
١‑ مرکز رصد سند چشم انداز

رصــد ســند چشــم انداز به عنــوان یــک کالن برنامــه کــه موضوع هــای بســیاری ذیــل آن 
مطــرح می شــوند، بســیار موردتوجــه مقــام معظــم رهبــری اســت. ایشــان معتقدنــد: 
چشــم      انداز  ســند  شــاخص  بــا  را  دولــت  و کاری  برنامــه      ای  «جهت گیری هــای 
بســنجید. ایــن ســند چشــم      انداز چیــز مهمــی اســت؛ ایــن را دســت      کم نبایــد گرفــت. 
شــاید بتــوان گفــت کــه بعــد از قانــون اساســی، مــا هیــچ ســندی را در کشــور بــه ایــن 
اهمیــت نداریــم. یــک نــگاه کالن و بلندمــدت اســت.»١ «نقشــۀ راه، ســند چشــم انداز 
اســت. ســند چشــم انداز را هیــچ نبایســتی مــورد غفلــت قــرار داد. ایــن حقیقتــاً یــک 
ســند واقعــی و یــک نقشــۀ راِه حقیقــی اســت. بایــد دســتگاه های نظارتــی خودتــان 
را محاســبه کنیــد. حــاال دیگــران ممکــن اســت نظــارت بکننــد، ممکــن اســت نکننــد؛ 
ممکــن اســت نظارتشــان درســت باشــد، ممکــن اســت ناقــص باشــد. امــا در درون 
خــودِ مجموعــۀ قــوۀ مجریــه ‑کــه نقشــش در رســیدن بــه اهــداف چشــم انداز، بســیار 
حســاس اســت‑ دســتگاه های نظارتــی را فعــال کنیــد؛ بعــد ســازوکارهای نظارتی را 
بــه کار بیندازیــد تــا ببینیــم برنامه هــا و سیاســت ها چقــدر جلــو رفتــه؛ یعنــی این جــور 
نباشــد کــه ســال دهــم ســند چشــم انداز نــگاه کنیــم و ببینیــم پیشــرفتی پیــدا نکرده ایم؛ 
نــه، بایســتی این هــا را مرتبــاً رصــد کنیــد کــه معلــوم شــود چقــدر پیــش رفته ایــم و 

چقــدر بــه آن اهــداف نزدیــک شــده ایم و چقــدر زمینه هــا فراهــم شــده اســت.»٢
٢‑ مرکز رصد اقتصاد مقاومتی

«قــرارگاه مرکــزی اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــا فرماندهــی دولــت و شــخص معــاون اول 
رئیس جمهــور، ضمــن جلــب همــکاری و کمک همۀ دســتگاه ها و رصــد دقیق عملکرد 

١. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ١۶/۶/١٣٨٨.

٢. بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ٢/۶/١٣٨٧.
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و حرکــت بخش هــای مختلــف و حمایــت جــدی از تولیــد داخلــی، زمینه ســاز اقــدام 
همه جانبــه و فراگیــر به منظــور تحقــق “اقــدام و عمــل” در اقتصــاد مقاومتــی شــود.»١

ــی را در رصــد  ــرارگاه اقتصــاد مقاومت ــری نقــش فرماندهــی ق ــام معظــم رهب مق
دقیــق فعالیت هــای دســتگاه ها بســیار بااهمیــت خواندنــد و فرمودنــد: «در ایــن رصــد، 
ــد، تقویــت و  بایــد دســتگاه هایی کــه در چارچــوب ایــن سیاســت ها حرکــت می کنن
دســتگاه هایی کــه بی تفــاوت هســتند، بــه مســیر اصلــی کشــانده شــوند؛ و از اقدامــات 
دســتگاه هایی کــه برخــالف اقتصــاد مقاومتــی حرکــت می کننــد، جلوگیــری شــود.»٢

اقتصــاد  و گزارش هــای  فعالیت هــا  بــه  نقادانــه  نگاهــی  ضمــن  معظم لــه 
ــی ضــروری و الزم دانســته و  ــرای رصــد اقتصــاد مقاومت ــی را ب ــی، مقدمات مقاومت
فرموده انــد: «کارهایــی کــه انجــام  گرفتــه در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی، بعضی هایــش 
ــد،  ــول می کش ــم، ط ــم بزن ــش را بخواه ــاال مثال های ــی اســت؛ ح ــای مقدمات کاره
وقــت می گــذرد. بعضــی از کارهایــی کــه گــزارش  شــده، مربــوط بــه بندهــای 
ــای جــاری  ــا کاره ــاط داده  شــده، ام ــی نیســت؛ اگرچــه حــاال ارتب اقتصــاد مقاومت
را  این هــا  و  دارنــد  جــاری  یــک کارهــای  دســتگاه ها  باالخــره  دستگاه هاســت. 
ــه شــما گــزارش کردنــد کــه ایــن کارهــا را مــا کردیــم؛ این هــا آمــده جــزء کارنامــۀ  ب
دســتگاه ها در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی؛ درحالی کــه ایــن نیســت. بعضــی از کارهــا 
هــم ارتباطــی اصــًال بــه بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نــدارد؛ ایــن مقــدار کافــی نیســت. 
ــته  ــن بس ــجم اســت؛ ای ــل و منس ــتۀ کام ــک بس ــی ی سیاســت های اقتصــاد مقاومت
هــم تراوش شــدۀ فکــر شــخصی نیســت؛ ایــن عقــل جمعــی اســت؛ یــک جماعتــی 
نشســته اند؛ دوســتان اقتصــاددان حاضــر در ایــن مجلــس هــم بعضی هایشــان 
می داننــد و مطلع انــد. کار مفصلــی انجــام  گرفتــه روی ایــن؛ بعــد هــم آمــده اینجــا، 
ــه  ــد رفت ــه شــده؛ بع ــر شــده، مطالع چکــش کاری شــده، روی آن بحــث شــده، فک
ــده و  ــره آم ــده؛ باالخ ــه ش ــام] و روی آن مطالع ــخیص [مصلحــت نظ ــع تش مجم
ــه ای  ــد معقــول و مدبران ــی محصــول یــک فراین ــن سیاســت ها؛ یعن نتیجــه شــده ای

١. دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن کشور با رهبر انقالب، ١/١٨/١٣٩۵.

٢. همان.
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اســت. لذاســت کــه اقتصــاد مقاومتــی را همــه تأییــد کردنــد؛ یعنــی مــن یــک مــورد 
ســراغ نــدارم کــه از اقتصاددانــان و از کســانی کــه بــا مــا خوب انــد، کســانی کــه بــا مــا بد 
هســتند؛ کــه ایــن اقتصــاد مقاومتــی، ایــن سیاســت ها را تخطئــه کــرده باشــند؛ نــه، همه 
قبــول کردنــد. خــب، ایــن یــک بســتۀ منســجم اســت؛ بایــد مجموعــاً انجــام بگیــرد. 
ــۀ  ــک به اصطــالح برنام ــه ی ــرد؟ آن وقتی ک ــاً انجــام بگی چه جــوری می شــود مجموع
اجرایــی و عملیاتــی منســجمی بــرای آن ارائــه بشــود؛ کــه ایــن چیــزی بــود کــه مــن چنــد 
وقــت پیــش بــه آقــای دکتــر روحانــی گفتــم و بنــا شــد کــه ایشــان بگوینــد دوســتان تهیه 
کننــد. ان شــاءالله ایــن را بدهنــد، ایــن الزم اســت؛ یعنــی مــا یــک برنامــۀ عملیاتــی الزم 
داریــم. در ایــن برنامــه تشــخص بشــود ســهم دســتگاه ها؛ فــالن دســتگاه ایــن ســهم 
اوســت از ایــن بندهــای سیاســت ها. بعــد زمــان گذاشــته بشــود؛ زمــان خیلــی مهــم 
ــا ایــن زمــان بایــد انجــام بگیــرد؛ واال  اســت، زمان بنــدی بشــود، معلــوم بشــود کــه ت
اگــر زمان بنــدی نشــود، هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد کــه ایــن در طــول دولــت شــما 
حتــی انجــام بگیــرد. شــما می خواهیــد ایــن را عملیاتــی کنیــد؛ می خواهیــد اجرایــی 
ــد]. اوًال  ــان [بگذاری ــس زم ــد؛ پ ــتفاده کنن ــردم اس ــد از منافعــش م ــد؛ می خواهی کنی
بایســتی اقدامــات عملــِی الزم در خصــوص هــر بنــد تشــخص بشــود؛ مجری هایــش، 
دســتگاه هایی کــه متصدی انــد، معلــوم بشــوند؛ در هــر بخشــی زمان بنــدی الزم انجــام 
بگیــرد؛ امکانــات الزم و چگونگــی تأمیــن آن امکانــات بایســتی روشــن بشــود. باالخره 
ایــن سیاســت ها یــک تحــرک عملــی و میدانــی اســت؛ وقتــی راهــکار فراهــم می کنیــد، 
ــی دارد.  ــن الزامات ــد. ای ــه وجــود بیاوری ــد ب ــی می خواهی ــع، یــک تحــرک میدان درواق
ــد  ــات بای ــن آن الزام ــرد؟ راه تأمی ــن ک ــش چیســت؟ چه جــوری می شــود تأمی الزامات
تشــخص بشــود. آن وقــت اگــر ایــن کارهــا شــد، آن وقــت شــما می توانید رصد کنیــد؛ 
می توانیــد پیگیــری کنیــد، ببینیــد شــد یا نشــد؛ فــالن دســتگاه کار خــودش را انجــام داد 

یــا نــداد؛ کار چطــور پیــش مــی رود.»١
معظم لــه ضمــن تأکیــد بــر پایــش و اطالع رســانی اقتصــاد مقاومتی، بــه  ضرورت 
ایجــاد مرکــز رصــد اقتصــاد مقاومتــی اشــاره فرمودنــد: «بایســتی مرکز رصد قــوی 

١. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت، ١٣٩۴/۶/۴.
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و بینایــی وجــود داشــته باشــد کــه به طــور دقیــق پیشــرفت ایــن کار را پایــش کنــد؛ 
اطالعــات را گــردآوری کننــد، پــردازش کننــد، اســتنتاج کننــد؛ احیانــاً آن حرکتــی را 
کــه بایــد در هــر مقطعــی و هــر مرحلــه ای انجــام بگیــرد، مشــخص کننــد؛ بــرای هــر 
بخشــی شــاخص ســنجش معیــن کننــد و درنهایــت، اطالع رســانی بــه مــردم انجــام 

بگیــرد؛ یعنــی مــردم دوســت دارنــد بداننــد.»١
٣‑ مرکز رصد سیاست های اصل ۴۴

از دیگــر موضوع هــای مهــم اقتصــادی سیاســت های اصــل ۴۴ اســت. «اجــرای کامل 
ــن سیاســت های اصــل ۴۴، آن  ــم اســت. ای ــیار مه سیاســت های اصــل ۴۴... بس
روزی کــه مطــرح شــد، همــۀ دســت      اندرکاران اقتصــادی و خبــرگان مســائل گوناگــون 
ــن کار انجــام  ــد کــه اگــر چنانچــه ای ــرار کردن ــد، اق ــراف کردن ــی کشــور اعت مدیریت
بگیــرد، یــک تحــول عظیــم اقتصــادی در کشــور انجــام خواهــد گرفــت. خــوب، باید 
ایــن سیاســت ها به طــور کامــل اجــرا بشــود. کارهایــی شــده؛ مــن گزارش هایــی، هــم 
از آقــای رئیس جمهــور، هــم از بعضــی از مســئوالن دیگــر شــنفته      ام؛ لکــن آنچــه انجام 
 گرفتــه، همــۀ ظرفیــت سیاســت های اصــل ۴۴ نیســت؛ یعنــی همــه کــه می گوییــم، 
شــاید بخــش عمــده      ای از ایــن ظرفیــت هنــوز بــر زمیــن مانــده اســت. یــک  چیزهایــی 
ــت از  ــی بایســتی دول ــذار می شــده، نشــده؛ یــک  چیزهای ــد مدیریت هایــش واگ بای
تصدیگــری در آن هــا اجتنــاب می کــرده، نشــده؛ کارهــای الزم انجــام نگرفتــه. حــاال 
می توانیــم همین طــور کــه آقــای رئیس جمهــور اشــاره کردنــد، بگوییــم زیرســاخت ها 
و ســازوکارها و موجــودی در نظــام اقتصــادی کشــور جــواب نمی دهــد. پــس بایــد 
اول ایــن طــرح تحــول اقتصــادی انجــام بگیــرد. مــن ایــن را نفــی نمی کنــم؛ ممکــن 
ــم؛  ــا کار را بن      بســت بدانی ــه م ــور نیســت ک ــن این ج ــور باشــد. لیک اســت همین ج
درب را قفل      شــده بدانیــم. نــه، باالخــره بایــد حرکــت کــرد و پیــش رفــت. حــاال ایــن 
ــی  ــا تغییرات ــن اســت ب ــد؛ ممک ــس درمی آی ــک روزی از مجل ــد ی ــرح تحــول الب ط
بیایــد؛ ممکــن اســت خصوصیاتــی در آن لحــاظ شــده باشــد؛ باالخــره بایــد کار را 
ــد رصــد  ــد و سیاســت های اصــل ۴۴ را بای ــاد داری ــن هــم کــه زی ــرد. قوانی پیــش ب

١. بیانات در جلسۀ تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، ١٣٩٢/١٢/٢٠.
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ــت، دســتگاه ریاســت  ــی رود. خــود دول ــاً پیــش دارد م ــدر واقع ــد چق ــد، ببینی بکنی
جمهــوری، ایــن کار را بکنــد.»١
۴‑ مرکز رصد اقتصاد دانش بنیان

«یــک مســئلۀ مهــم ایــن اســت کــه دســتگاه های دولتــی مــا اختراعــات و ثبــت 
اختراعــات را رصد کننــد و خــود آن هــا بــه ســراغ صاحبــان اختراعــات و نخبــگان 
فکــری برونــد و از آن هــا بخواهنــد کــه همــکاری کننــد؛ کمــک کننــد تــا آن هــا بتواننــد 
ــر ســهیم شــوند.  ــان در آن بخــش موردنظ ــک شــرکت دانش   بنی ــد در ایجــاد ی بیاین
ــد تــوی  ــد؛ کار بیفت ــه آن هــا مراجعــه کنن دســتگاه های مــا ننشــینند کــه مخترعــان ب
پیچ وخم هــای اداری و بوروکراســی و مشــکالتی کــه وجــود دارد. این هــا یقینــاً 
ــزارش دارم،  ــن گ ــه م ــور ک ــرد. آن ط ــد ک ــف خواه ــتعدادها را تضعی شــوق ها و اس
ــی  ــر جای ــد؛ ه ــا را رصد می کنن ــور م ــود کش ــتعدادهای موج ــد اس ــا دارن خارجی ه
کــه بــه دردشــان می خــورد، می آینــد ســرمایه   گذاری می کننــد و می برنــد. خــب، 
اســتعداد انســانی، نیــروی انســانی، ارزشــمندترین موجــودی یــک کشــور اســت.»٢

«البتــه در تشــخیص شــرکت های دانش بنیــان دقــت بشــود، یعنــی شــاخصه ها و 
مشــخصه ها [معیــن بشــود] و شــرکت دانش بنیــان استانداردســازی بشــود؛ این جــور 
نباشــد کــه بــه اســم شــرکت دانش بنیــان کســانی بیاینــد و همیــن کارهایــی را کــه در 
برخــی از عرصه هــای دیگــر معمــول اســت ‑دّلالــی و ماننــد این هــا‑ در [اینجــا] 
پیــش ببرنــد. به معنــای واقعــی کلمــه، شــرکتِ دانش بنیــان [باشــد]؛ ایــن را بایــد یکــی 

از محورهــای اساســی قــرار داد.»٣
۵‑ مرکز رصد عدالت

ــد کــه گفتمــان عدالــت از گفتمان هــای بســیار مهــم  ــری معتقدن ــام معظــم رهب مق
انقــالب اســت کــه بایــد رصــد شــود.۴ «یکــی از کارهــای مهــم نظــری مــا ایــن اســت 
کــه شــاخص های عدالــت را پیــدا کنیــم. خــب، امــروز شــاخص هایی کــه در غــرب 

١. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ١۶/۶/١٣٨٨.

٢. بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان، ٨/۵/١٣٩١.

٣. بیانات در دیدار استادان دانشگاه ها، ١١/۴/١٣٩٣.

۴. بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، ١٢/١٣٩۵/۴.
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مطــرح اســت، به طــور مشــروط قابل قبــول اســت؛ بعضــی از آن هــا مطلقــاً شــاخص 
نیســت، بعضــی شــاخص های ناقصــی اســت، بعضــی در شــرایطی ممکــن اســت 
شــاخص باشــد. مــا بایــد بنشــینیم مســتقًال شــاخص های عدالــت را، اســتقرار 
ــه  ــن اســت. البت ــم کار ای ــم؛ یکــی از بخش هــای مه ــدا کنی ــه را پی عدالــت در جامع
در عرصــۀ عمــل هــم خیلــی کارهــا بایــد انجــام بگیــرد کــه یکــی از آن هــا ایــن اســت 
کــه عدالــت را یــک معیــار و یــک ســنجۀ اساســی در قانونگــذاری بدانیــم. ایــن نکتــه 
قابل توجــه نماینــدگان محتــرم مجلــس و شــورای نگهبــان اســت کــه در قانونگــذاری 

بالخصــوص بــه مســئلۀ عدالــت و همچنیــن رصــد دائمــی آن توجــه شــود.»١
۶‑ مرکز رصد نوآوری

نــوآوری یکــی از مباحــث اصلــی و محــوری در حــوزۀ علــم و فنــاوری اســت کــه مقــام 
معظــم رهبــری در مــورد رصــد آن می فرماینــد:

«مهم تریــن کاری کــه ایــن دو وزارت و ایــن معاونــت [علمــی ریاســت جمهوری] 
ــد  ــد همــت خــود را صــرف کنن ــن اســت کــه بای ــد، ای ــد انجــام بدهن ــم می توانن مه
بــرای زمینه ســازىِ نــوآوری علمــی؛ نــوآوری مهــم اســت. ایــن جریــان نــوآوری نبایــد 
متوقــف بشــود؛ هــر قدمــی بایــد به دنبــال خــود قــدم بعــدی را پیــش بیــاورد. بــرای 
اینکــه مــا بتوانیــم جریــان نــوآوری را در کشــور حفــظ کنیــم، یــک رصــد دائمــی الزم 
ــت علمــی حضــور  ــه در معاون ــی ک ــن مســئولین محترم ــم بایســتی همی اســت؛ دائ
ــت،  ــا کجاس ــد گره ه ــد؛ ببینن ــور را رصــد کنن ــی در کش ــان علم ــن جری ــد، ای دارن
ــا را  ــا کجاســت، آن ه ــای کار کجاســت، مشــکالت کجاســت، ناهماهنگی ه گیره
ــه ایــن مســائل در حــد  ــه ب برطــرف کننــد. شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی کــه البت
وظایــف و مســئولیت های خــودش می پــردازد، مهــم اســت. بخــش معاونــت علمــی 
هــم کــه یــک مجموعــۀ ســتادی اســت، بــرای هماهنــگ کــردن دســتگاه ها و خــود 
دســتگاه های علمــی کشــور یعنــی ایــن دو وزارت و پژوهشــکده ها و پژوهشــگاه ها 
ــه  ــد هم ــا بای ــتند، این ه ــان کار هس ــه مجری ــاوری ک ــم و فن ــون عل ــز گوناگ و مراک

١. بیانات در دومین نشست اندیشه های راهبردی، ١٣٩٠/٢/٢٧.



 ٢۶

(۶)

ــرود.»١  ــد؛ ناهماهنگی هــا بایســتی از بیــن ب هماهنــگ عمــل بکنن
«یــک خألیــی وجــود دارد‑ و همیــن خــأل موجــب شــده نقشــۀ جامــع علمــی 
ــأل  ــن خ ــت از همی ــارت اس ــود؛ و آن عب ــی نش ــاید عملیات ــه بایدوش ــم آنچنان ک ه
نظــام ملــِى نــوآوری کــه عبــارت اســت از یــک شــبکه ای از فعالیت هــا، تعامل هــای 
زنجیــره ای، در ســطح های کالن، میانــی و خــرد، بیــن دســتگاه های علمــی کشــور؛ 
ــی  ــط علمــی. یــک تعامــل این چنین ــرون محی ــی، چــه بی ــط علم چــه در درون محی
بایــد بــه وجــود بیایــد کــه ایــن به عنــوان نظــام ملــِى نــوآوری شــناخته شــود. کارش 
هــم عبــارت اســت از اینکــه جریــان دانــش و نــوآوری را مدیریــت کنــد، رصــد کنــد، 
ارزیابــی کنــد، هدایــت کنــد. ایــن امــروز، یــک  چیــز الزمــی اســت و بــه نظــر مــن، 

مســئوالن و مدیــران بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کننــد.»٢
۵‑ مرکز رصد کشورهای رقیب ایران

بایــد بپذیریــم همان گونــه کــه کشــور مــا طالب پیشــرفت و توســعه اســت، کشــورهای 
ــاً اگــر مــا بخواهیــم در جهــان پیشــی  دیگــر نیــز طالــب ایــن امــر هســتند؛ و قاعدت
بگیریــم، می بایــد ایــن کشــورهای رقیــب را در موضوع هــای مختلــف رصــد کنیــم. 
مقــام معظــم رهبــری بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع می فرماینــد: «بایســتی کشــورهایی 
را هــم کــه همــت مــا و نیــت مــا ایــن اســت کــه از آن هــا جلــو بیفتیــم، رصــد کنیــم. 
نبایــد تصــور کــرد کــه کشــورهای دیگــر، کشــورهای همســایه، کشــورهای اســالمی 
ــه،  ــم؛ ن ــو بزنی ــا جل ــا از آن ه ــا م ــو ت ــد جل ــد بفرمایی ــا می گوین ــه م ــتاده اند و ب ایس
آن هــا هــم دارنــد تــالش می کننــد. ایــن رصــد هــم الزم اســت. اگــر قــرار اســت مــا 
جلــو بیفتیــم، بایســتی اطــراف را هــم بدانیــم؛ بقیــۀ بازیگــران ایــن صحنــه بایــد زیــر 
نظــر باشــند؛ بدانیــم چــه کار دارد انجــام می گیــرد؛ آن وقــت بســنجیم کــه حرکــت مــا، 

همــت مــا متناســب هســت یــا نــه.»٣

١. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان، ١٣٩٢/٧/١٧.

٢. بیانات در دیدار استادان دانشگاه ها، ٢٢/۵/١٣٩١.

٣. بیانات در دیدار نخبگان جوان،  ١٣٨٩/٧/١۴.



  :  

«رصد محیطی» که به عنوان نوع دوم رصد کنش مدار در اندیشۀ معظم له بیان شد، به تعاریف 
محققان حوزۀ رصد و آینده پژوهی از این نوع رصد بسیار نزدیک است؛ و از این رو، می توان 

از ادبیات موجود علمی در تبیین بهتر این نوع رصد در اندیشۀ ایشان سود برد.
رصــد محیطــی عبــارت از ارزیابــی انتقــادی و مشــاهدۀ تغییــرات محیــط و درک 
پدیده هــا از لحــاظ رخدادهــا، تصمیم گیــری، گزینه هــا، پیامدهــا و انــواع آینده هــای 
بدیــل اســت. ادبیــات و روش شناســی رصــد و پویــش محیطــی بــه مفهــوم و معنــای 
جدیــد خــود از حــوزۀ ادبیــات برنامه ریــزی راهبــردی گرفتــه شــده اند؛ چراکــه 
ــک  ــان ی ــاق و تناســب می ــن انطب ــردی ســعی در شناســایی بهتری ــزی راهب برنامه ری
ســازمان و محیــط خارجــی آن دارد و به دنبــال رشــد و تعالــی مــداوم برنامه هاســت.

ارشــد،  مدیــران  تصمیم گیرنــدگان،  کــه  اســت  ابــزاری  محیطــی  رصــد 
سیاســت گذاران و آینده پژوهــان را قــادر می ســازد بــه نقــش محیــط خارجــی و ارتبــاط 
آن بــا محیــط درونــی پــی ببرنــد و بــا ایجــاد رابطــه بیــن بخش هــای مختلــف محیــط 
و انتقــال ایــن درک بــه فرایندهــای برنامه ریــزی، بــه برنامه ریــزی راهبــردی نایــل آینــد.



 ٢٨

(۶)

ضرورت رصد محیطی
«دســتگاه ها، نهادهــا و مجموعه هــا اگــر خواهــان پیش روندگــی هســتند، بایــد 
[آن هــا را] رصــد کــرد کــه متوقــف نشــوند؛ بایــد رصــد کــرد کــه راه را خطــا نرونــد، 
ــد، مریــض نشــوند،  ــد؛ بایــد رصــد کــرد کــه مــورد آســیب قــرار نگیرن اشــتباه نرون

ــد.»١ ــوذ نکن ــا نف ــون در آن ه ــای گوناگ ویروس ه
ــون  ــد. چ ــع را نفهمیدن ــیت موق ــاس، حساس ــع حس ــا در مواق ــی از ملت ه «خیل
نفهمیدنــد، حــوادث بــر ســر آن هــا بــار شــد، از روی آن هــا عبــور کــرد و غافــل ماندنــد و 
لگدمــال حــوادث شــدند. اگــر آن روزی کــه بعضــی از علمــا در مقابــل خودکامگی هــای 
ــه  ــت آگاهان ــاد مل ــر آح ــد، اگ ــی می کردن ــا همراه ــا آن ه ــه ب ــتادند، هم رضاخــان ایس
می فهمیدنــد کــه چــه اتفاقــی دارد در ایــن کشــور می افتــد و می ایســتادند، شــاید ملــت ما 
پنجــاه ســال جلوتــر بــود و خســارت های پنجــاه ســال دوران انحطــاط رژیــم طاغوتــی و 
وابســتۀ پهلــوی را تحمــل نمی کــرد. غفلــت موجــب می شــود که انســان این خســارت ها 
را تحمــل کنــد. غفلــت نبایســتی بــه خــرج داد. اگــر آن روزی کــه آمریکایی هــا در ایــن 
کشــور کودتــا راه انداختنــد ‑آمریــکا و انگلیس توأمان، در ســال ٣٢‑ حساســیتِ موقع 
درک می شــد، اقــدام مناســب انجــام می گرفــت، یقینــاً ســال ها خســارت هایی کــه عایــد 

شــد بــرای کشــور، پیــش نمی آمــد. هوشــیارانه حــوادث را بایــد رصــد کــرد.»٢

هدف از رصد محیطی
اهداف از رصد را در بیانات مقام معظم رهبری می توان چنین برشمرد:

۴‑ شناخت تهدیدها

رصد کردن... موجب می شود که ما بدانیم تهدیدها چیست. برای اینکه ببیند از کجا تهدید 
وجود دارد؛ نسبت به چه کسی یا نسبت به چه تهدید وجود دارد. اینجا شخص مطرح 

نیست؛ بلکه  تهدید وجود دارد نسبت به انقالب؛ لذا رصد دائمی باید بکنید.٣

١. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.

٢. بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان  شرقی، ١٣٨٧/١١/٢٨.

٣. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ٢۵/١٣٩۴/۶.



بخش دوم: رصد محیطی 

 ٢٩

۵‑ جلوگیری از نفوذ دشمن

ــری از  ــه جلوگی ــه ب ــد، بالفاصل ــوان می کنن ــا را عن ــه رصــد فعالیت ه ایشــان وقتی ک
نفــوذ دشــمن اشــاره دارنــد؛ یعنــی به نوعــی رصــد فعالیت هــا مانعــی در برابــر نفــوذ 

دشــمن اســت.١

کارکرد رصد محیطی
رصد در بیانات معظم له کارکردهایی دارد؛ ازجمله:

١‑ امنیت

[اگر کسانی] حرکات دشمن را رصد کنند، از هیچ نقطه ای غافل نشوند، امنیت داخل 
حصار محفوظ خواهد بود؛ در سایۀ آن امنیت، مردم به دین و دنیا می توانند برسند.٢

٢‑ نقش آفرینِى حقیقی و عمیق کشور
رصد موجب نقش آفرینی حقیقی و عمیق کشور در عرصۀ بین الملل می شود.٣

٣‑ بصیرت نسبت به حرکت دشمن

کسـانی که مسـائل بین المللی را، مسائل سیاسی را، مسـائل خبری را، برخوردهای گوناگون 
بین المللـی را رصـد می کننـد، به خوبی [حرکت هـای دشـمن را] دریافت می کنند.۴

۴‑ افزایش تمرکز و دقت برای مواجهه با مسائل

طبعــاً اوضــاع و احوالــی بــرای مــا پیــش می آیــد کــه ناگزیــر بایســتی نســبت بــه ایــن 
ــون  ــب گوناگ ــد، جوان ــاد باش ــان زی ــد، دقتم ــع باش ــوال حواســمان جم اوضاع واح

] رصــد کنیــم و بســنجیم و ببینیــم.۵ قضیــه را [مســتمراً

حوزه های قابل توجه رصد محیطی
ــه به صراحــت رصــد  ــی را ک ــوان موضوع های ــه می ت ــات معظم ل ــه بیان ــی ب ــا نگاه ب

١. انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج، ٩/١٧/١٣٩۵.

٢. بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، ١٣٨٩/١/٢٢.

٣. بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، ١٣٩٠/١٠/٧.

۴. بیانات در دیدار نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی، ١٣٩١/٧/٢۵.

۵. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ١۵/۶/١٣٩٧.



 ٣٠

(۶)

آن هــا در ســخنان ایشــان یــاد شــده اســت، بــه دو ســطح تقســیم کــرد:
الف‑ در سطح داخل کشور

ــل  ــوان در ذی ــد، می ت ــا اشــاره کرده ان ــه آن ه ــه ایشــان ب ــی ای را ک موضوع هــای داخل
ایــن مــوارد دســته بندی کــرد:

١‑ موضوع های فرهنگی

مســائل فرهنگــی کشــور١ ازجملــه مباحثــی هســتند کــه بایــد به طــور دائــم مــورد رصــد 
ــی  ــان عموم ــه جری ــد ب ــه کنن ــه توج ــد ک ــئوالن موظف ان ــت و مس ــد. «دول ــرار گیرن ق
فرهنــگ جامعــه؛ ببیننــد کجــا داریــم می رویــم، چــه دارد اتفــاق می افتــد، چــه چیــزی 
در انتظــار ماســت؛ اگــر چنانچــه مزاحماتــی وجــود دارد، آن هــا را برطــرف کننــد؛ جلوی 
موانــع را، عناصــر مخــرب را، عناصــر مفســد را بگیرنــد... مــن، هــم بــه وزرای ارشــاد 
و بــه وزیــر ارشــاد محتــرم خودمــان در ایــن مضمــون مطالبــی را گفتــه ام، هــم بــا جنــاب 
آقــای روحانــی در ایــن زمینه هــا صحبــت کــرده ام، بــه شــماها هــم عــرض می کنــم؛ یکــی 
از وظایــف نظارتــی و مراقبتــی دســتگاه حکومــت این اســت کــه متوجه مزاحم ها باشــد. 
شــما فــرض کنیــد در فرهنــگ عمومــی یــک عامــل و یــک آســیب مهمــی بــه نــام طــالق 
مثــًال وجــود دارد. حــاال اگــر چنانچــه فــرض کنیــم در مجموعــۀ کشــور یــک تبلیغاتــی 
ــه طــالق می انجامــد، خــب،  ــد و ب ــواده را سســت می کن ــان خان شــروع بشــود کــه بنی
شــما مجبوریــد جلــوی ایــن را بگیریــد؛ یعنی اگــر چنانچــه می خواهید طــالق در جامعه 
رواج پیــدا نکنــد، بایســتی بــه ایــن معنــا توجــه بکنیــد؛ یعنــی بایــد جلــوی ایــن چیــزی که 
به طــور طبیعــی مــردم را، جــوان را، دختــر را، پســر را می کشــاند بــه بی میلــی بــه خانــواده 

و بی اعتنایــی بــه کانــون خانــواده و بی اعتنایــی بــه همســر بگیریــد... .»٢
یکــی از مباحــث اساســی کــه معظم لــه در حــوزۀ فرهنــگ اهتمــام زیــادی بــه آن 
دارنــد، مســئلۀ تهاجــم فرهنگــی اســت. «[دشــمنان] مســائل مــا را رصــد می کننــد 
و بــر طبــق آن مســائل، موضوعــات و محتــوا بــرای رســانۀ خودشــان تهیــه می کننــد؛ 
یعنــی کامــًال واضــح اســت کــه هــدف اینجاســت. خودشــان هــم می گوینــد، انــکار 

١. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ١٠/١٣/١٣٨۴.

٢. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ١٣٩٩/٩/١٩.
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ــود دارد؛  ــه وج ــی اســت ک ــک حقیقت ــی ی ــم فرهنگ ــن تهاج ــد؛ بنابرای ــم نمی کنن ه
می خواهنــد بــر روی ذهــن ملــت مــا و بــر روی رفتــار ملــت مــا ‑جــوان، نوجــوان، 

حتــی کــودک‑ اثرگــذاری کننــد.»١ 
«رصــد و مقابلــۀ هوشــمندانه بــا تهاجمات فکــری و فرهنگی و تبلیغی و رســانه ای 
دشــمنان دیــن و انقــالب و کشــور [رســالت] اســت. دشــمنانی کــه نــه امــروز بلکــه از 
چنــد دهــۀ پیــش، هویــت و شــخصیت و بــاور و رفتــار و ســبک زندگــی اســالمی‑

ایرانــی مــردم خصوصــاً جوانــان را هــدف قــرار داده و بــا شــیوه ها و ابزارهــای متکــی 
بــه فناوری هــای ارتباطــی و رســانه ای اعــم از هنــر و ســینما و فضــای مجــازی و غیــره 

درصــدد تهــی کــردن انقــالب از عقبــۀ دینــی و ایمانــی و مردمــی آن می باشــند.»٢
٢‑ موضوع های اجتماعی

یکــی از مســائل اساســی اجتماعــی مســئلۀ وحــدت و انســجام اجتماعــی اســت. مقام 
معظــم رهبــری معتقدنــد کــه جوانــان بایــد بــا آگاهــی و بیــداری بــه رصــد حــرکات 
کســانی بپردازنــد کــه می خواهنــد دل هــا را از وحــدت و صمیمیــت دور کننــد. 
«کســانی می خواهنــد بــه هــر وســیله ای، بــه هــر بهانــه ای، میــان آحــاد ملــت اختــالف 
و تفرقــه بــه وجــود بیاورنــد. هــر کســی کــه دیدیــد در ایــن زمینــه کار می کنــد، دربــارۀ 
او داوری کنیــد کــه سرانگشــت دشــمن اســت؛ بدانــد یــا ندانــد. ممکــن اســت ندانند، 
امــا سرانگشــت دشــمن اند؛ بــرای دشــمن کار می کننــد. نتیجــه یکــی اســت. آن کســی 
کــه دانســته بــه شــما ضربــه می زنــد، بــا آن کســی کــه ندانســته همــان ضربــه را وارد 

می کنــد، بــا هــم فرقــی در نتیجــه ندارنــد. بایــد هوشــیار بــود؛ بایــد بیــدار بــود.»٣
۴‑ موضوع های علم و فناوری

«رصــد مســتمر تحقیقــات علمــی و تحــول فناوری هــای دفاعــی و ارائــه پیشــنهاد در 
دســتیابی بــه ارتقــا و توســعۀ قابلیت هــا یــک از مباحــث مهــم در ایــن حــوزه اســت.»۴

از مباحــث مهــم دیگــر ایــن حــوزه موضــوع رصــد فضــای مجــازی اســت. «جنــگ 

١. همان.

٢. انتصاب حجت االسالم محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی، ٢٨/۵/١٣٩٧.

٣. بیانات در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران کردستان،  ١٣٨٨/٢/٢٢.

۴. انتصاب سردار دهقان به عنوان مشاور فرماندهى کل قوا در حوزة صنایع دفاعى و پشتیبانى از نیروهاى مسلح، 1396/5/29.
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(۶)

ــا گســترش ایــن فضــای  ــه روز هــم ب ــرم یــک عرصــۀ بســیار وســیعی اســت و روزب ن
مجــازی دارد گســترده تر می شــود و خیلــی هــم خطرناک تــر از جنــگ ســخت اســت.»١ 
«بــا توجــه بــه تحــوالت ســریع و پیچیــده در ایــن میــدان ازیک طــرف و نیازهــای 
واقعــی و متراکــم کشــور، نظــارت و رصــد کارآمــد و روزآمــد در این عرصــه موردنیاز 
اســت. رصــد وضعیــت جــاری فضــای مجــازی و پیش بینــی و آینده نگــری تحــوالت 

در ایــن فضــا در ســطح ملــی و بین المللــی از وظایــف مســئوالن ایــن حــوزه اســت.٢
ب‑ در سطح خارج از کشور

ســطح دیگــر موضوع هایــی کــه بایــد مــورد رصــد قــرار گیرنــد، حــوزۀ بین الملــل و 
خــارج از مرزهــای کشــور اســت. بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبری ایــن حوزه 

را در ذیــل ایــن عناویــن می تــوان دســته بندی کــرد:
١‑ رصد جریان استکبار و نظام سلطه

«مــا در دورۀ حساســی قــرار داریــم؛ اآلن ‑آن دوره ای کــه مــا داریــم می گذرانیــم‑ دورۀ 
ــا کــه دشــمن بیشــتری داریــم یــا دشــمن قوی تــری  حساســی اســت؛ نــه بــه ایــن معن
داریــم؛ نــه، ایــن دشــمن های امــروز، همــه از روز اول انقــالب بوده انــد و چیــزی اضافه 
نشــده... بلکــه از ایــن جهــت کــه یــک جامعــه و یک نظــام، وقتــی در یــک  راه نویی قدم 
می گــذارد و یــک مدعــای غیرمتعارفــی را، یــک مدعــای متفاوتــی را مطــرح می کنــد 
ــوه تعارضــات بین المللــی  ــو وارد ایــن جنــگل انب ــا ایــن مدعــای متفــاوت و راِه ن و ب
می شــود، بــا ایــن خصوصیــات طبعــاً در دوره هــای مختلــف اوضــاع گوناگونــی پیــدا 
می کنــد کــه بایســتی بــر طبــق آن اوضــاع، شــرایِط خــودش را تطبیــق کنــد و بــر طبــق 
آن هــا پیــش بــرود. در صــدر اســالم هــم همین جــور بــوده اســت. امــروز هــم همین جور 
اســت؛ تعارض هــای جهانــی وجــود دارد؛ ایــن دنیــای سیاســت بین المللــی یــک 
جنــگل انبوهــی اســت، مــا هــم برخــالف جریــان داریــم حرکــت می کنیــم. جریــان کلی 
دنیــا، جریــان اســتکبار و جریــان نظــام ســلطه اســت؛ یعنــی یــک عــده ســلطه گرند، 
یــک عــده هــم زیــر بــار ایــن ســلطه می رونــد، ســلطه پذیرند. مــا برخــالف ایــن جریــان 

١. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.

٢. حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ١۴/١٣٩۴/۶.
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داریــم حرکــت می کنیــم؛ در ایــن چهــل ســال این جــوری پیــش رفته ایــم، این جــوری 
حرکــت کرده ایــم. طبعــاً اوضاع واحوالــی بــرای مــا پیــش می آیــد کــه ناگزیــر بایســتی 
نســبت بــه ایــن اوضاع واحــوال حواســمان جمــع باشــد، دقتمــان زیــاد باشــد، جوانــب 

گوناگــون قضیــه را دائمــاً رصــد کنیــم و بســنجیم و ببینیــم.»١
٢‑ رصد حرکت دشمن

رهبــر معظــم انقــالب «حساســیت در مقابــل دشــمن» را به عنــوان شــاخص چهــارم 
ــد هــر  ــد: «همچــون جبهــۀ جنــگ، بای ــد کردن ــد و تأکی انقالبیگــری تبییــن فرمودن
حرکــت دشــمن را رصــد و تحلیــل کــرد، اهــداف او را شــناخت و بــا حساســیت الزم 

در مقابــل زهــر احتمالــی فعالیت هــای دشــمن پادزهــر آمــاده کــرد.»٢
٣‑ رصد مسائل، حوادث و خبرهای بین المللی

رصــد کــردن مســائل بین المللــی و حــوادث بین المللــی و خبرهــای بین المللــی 
ــا چیســت.٣ ــم تهدیده ــا بدانی ــه م ــود ک موجــب می ش

۴‑ رصد تحوالت منطقه ای و جهانی

«تحــوالت منطقــه ای و جهانــی، بســیار ســریع اســت و بایــد به طــور آنــی آن هــا را رصد 
کــرد و بــا تحــرک بــاال، هــر حادثــه و رویــدادی را بالفاصلــه تحلیــل کــرد و بــا درک 

نســبت آن بــا اهــداف و آرمان هــا، موضــع خــود را در قبــال آن مشــخص نمــود.»۴ 
«آغــاز تحــوالت اساســی در جهــان و منطقــه و آشــکار شــدن نشــانه های آن در نقاط 
مختلــف ازجملــه شــمال آفریقــا، آســیا و اروپــا، یکــی از واقعیــات امــروز اســت کــه بایــد 

ایــن نشــانه ها را دیــد و بــا رصــد تحــوالت، آن هــا را موردبررســی دقیــق قــرار داد.»۵ 
ــم  ــاده عظی ــه ای فوق الع ــه، حادث ــی در منطق ــزون کنون ــالمی روزاف ــداری اس بی
اســت و بایــد توجــه کنیــم کــه «تحــوالت کنونــی در منطقــه قطعــاً در آینــدۀ جهــان 

١. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ١۵/۶/١٣٩٧.

٢. حضور و سخنرانی رهبر انقالب در مراسم بیست وهفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله)، ٣/١۴/١٣٩۵.

٣. بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ٢۵/١٣٩۴/۶.

۴. دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
با رهبر انقالب، ٢٢/۵/١٣٩٣.

۵. دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب، ١٣٩٢/١٢/١۵.



 ٣۴

(۶)

ــاد  ــد و ابع ــه رص ــوالت را فعاالن ــن تح ــد ای ــن بای ــود؛ بنابرای ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
ــرد.»١ ــق ک ــی دقی ــف آن را بررس مختل

۵‑ رصد مراکز رصد جهانی

ــی حرکــت کشــور را باوجــود برخــی مشــکالت و  ــد کل ــر معظــم انقــالب رون رهب
ــی مراکــز رصــد  ــد: «حت ــد و معتقدن ــی می کنن ــو ارزیاب ــه جل ــا رو ب ــاط ضعف ه نق
جهانــی نیــز بــه رونــد پیشــرفت های ایــران اذعــان دارنــد؛ امــا برخــی در ایــن زمینــه 

دچــار توهــم ناشــی از ارزیابــی غلــط هســتند.»٢ 
از ایــن بیــان ایشــان چنیــن مســتفاد می شــود کــه بــا توجهــات و دقت هــای 

خــاص، بایــد مراکــز رصــد جهانــی را رصــد کنیــم و از آن بهره منــد شــویم.

مرکز رصد محیطی
بــرای رصــد ناچــار از ســاختار و مرکــز هســتیم. مقام معظم رهبری ضمــن تبیین اهمیت، 
ضــرورت و ویژگی هــای مرکــز رصــد بــه مــوارد مختلفــی در ارتبــاط بــا مرکــز رصــد در 
بیانــات خویــش پرداخته انــد؛ ازجملــه: مبنــای تحلیــل در مراکــز رصــد، رابطــۀ مرکز رصد 
بــا دســتگاه های مشــابه، بایدهــای گزارش هــای مرکــز رصــد، شــیوه و روش فعالیــت مرکز 
رصــد، تبییــن مراکــز رصــد متعلــق بــه دشــمن و... کــه در ادامــه به آن هــا پرداخته می شــود.

اهمیت و ضرورت مرکز رصد محیطی

تهاجمــات...  بــا  هوشــمندانه  مقابلــۀ  [دســتگاه ها] رصد و  دیگــر  «رســالت 
دشــمنان دیــن و انقــالب و کشــور اســت.»٣ در ایــن راســتا، «ایجــاد و ســامان دهی 
ــار اســت.»۴ ــورد انتظ ــام ســطوح... م ــر در تم ــه ورز و رصدگ ــای اندیش مجموعه ه

ویژگی های مرکز رصد محیطی

مرکــز رصــد «آن دســتگاه خردمنــد و عاقلــی اســت کــه مثــل صفحــۀ مغناطیســی و برقــی 
کــه انســان جلویــش گذاشــته و دارد واقعیــت بیــرون را مشــاهده می کنــد، می بینــد کــه 

١. بازدید ۶ ساعتۀ رهبر انقالب از وزارت اطالعات، ١٣٨٩/١٢/١٢.

٢. دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت با رهبر انقالب، ٢/۶/١٣٩١.

٣. انتصاب حجت االسالم محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی، ٢٨/۵/١٣٩٧.

۴. انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج، ٩/١٧/١٣٩۵.



بخش دوم: رصد محیطی 

 ٣۵

چــه اتفاقــی می افتــد.»١؛ و از ایــن رو، بایــد این چنیــن مرکــزی ضمــن «رصــد کارآمــد و 
ــی و آینده نگــری تحــوالت»٢ را مدنظــر داشــته باشــد. از ویژگی هــا  روزآمــد... پیش بین
و شــاخص های دیگــر مرکــز رصــد ایــن اســت کــه «قــوی، هوشــمند، نافذالکلمــه»٣ و 
«بینــا»۴ باشــد و «تحــوالت را فعاالنــه رصــد و ابعــاد مختلف آن را بررســی دقیــق»۵ کند.

مبنای تحلیل در مراکز رصد محیطی

«تحــوالت منطقــه ای و جهانــی، بســیار ســریع اســت و بایــد به طــور آنــی آن هــا را رصد 
کــرد و بــا تحــرک بــاال، هــر حادثــه و رویــدادی را بالفاصلــه تحلیــل کــرد و بــا درک 

نســبت آن بــا اهــداف و آرمان هــا، موضــع خــود را در قبــال آن مشــخص نمــود.»۶
رابطۀ مرکز رصد محیطی با دستگاه های مشابه

«دســتگاه رصدگــر غیــر از دســتگاه اطالعــات و حفاظــت اطالعــات و ماننــد 
این هاســت؛ آن هــا را کار نــدارم، آن هــا به جــای خــودش هرکــدام مســئولیتی دارنــد.»٧

بایدهای گزارش های مرکز رصد
ــگاری»٨ باشــد.  ــد به صــورت «راهبردن خروجی هــا و گزارش هــای مراکــز رصــد بای
«ظرفیت هــای ممکــن، فرصت هــای ممکــن و تهدیدهــا را منعکــس کنیــد؛ بایــد هــم 
بکنیــد. البتــه این طــور هــم نباشــد کــه همــه اش تهدیدهــا منعکــس شــود؛ بعضی هــا 
کارشــان فقــط منعکــس کــردن تهدیدهاســت کــه نتیجــه اش ‑نمی گویــم آن هــا 
ــل مرعــوب  ــن اســت‑ مرعــوب کــردن مســئوالن باالســت؛ اگــر قاب قصدشــان ای

١. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.

٢. حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ١۴/١٣٩۴/۶.

٣. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت،  ١۴/١٣٩۴/۶.

۴. بیانات در جلسۀ تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، ١٣٩٢/١٢/٢٠.

۵. بازدید ۶ ساعتۀ رهبر انقالب از وزارت اطالعات، ١٣٨٩/١٢/١٢.

۶. دیدار مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
با رهبر انقالب، ٢٢/۵/١٣٩٣.

٧. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.

٨. انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج، ٩/١٧/١٣٩۵.



 ٣۶

(۶)

شــدن باشــند.»١ بایــد مدنظــر داشــت کــه «کارهــای تحقیقاتــی... با تدبیــری مدیریت 
[شــود] کــه از مجموعــۀ ایــن تحقیقــات، یــک منظومــۀ کامــل بــرای رصــد کــردن 
هجــوم فکــری و تبلیغاتــی دشــمن و امــکان مقابلــۀ بــا ایــن هجــوم بــه وجــود آیــد.»٢

مراکز رصد محیطی متعلق به دشمن
مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد کــه مراکــز رصــد متعلق بــه دشــمنان انقــالب همواره 
مســائل و مباحــث انقــالب را رصــد می کننــد. بیانــات ایشــان را در ایــن خصــوص 

می تــوان ذیــل دو مضمــون جمع بنــدی کــرد:
١‑ موضوع های مورد رصد دشمن

دشــمنان انقــالب همــۀ تحــوالت و فعالیت هــای جمهــوری اســالمی ایــران را رصــد 
می کننــد.٣ یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه دشــمنان کشــور همــواره به دقــت آن 
ــک،  ــران، از نزدی ــت ای ــات اســت. «دشــمنان مل ــئلۀ انتخاب ــد، مس را رصــد می کنن
صحنــۀ انتخابــات را رصــد می کننــد... [بــه همیــن علــت] بایــد چهــرۀ ملــت ایــران 
در مقابــل بدخواهــان، چهــره ای مصمــم و دارای عــزم راســخ بــرای تصمیم گیــری و 
درعین حــال چهــره ای همــراه بــا اعتمادبه نفــس، قدرتمنــد و بــا آرامــش باشــد.»۴ ایــن 
دشــمنان هرآنچــه احســاس کننــد، نقطــۀ قوتــی بــرای ایــران اســالمی می توانــد باشــد؛ 
دائمــاً مــورد رصــد قــرار می دهنــد، از«پیــاده روی اربعیــن»۵ گرفتــه تــا «اســتعدادهای 

موجــود کشــور مــا را رصــد می کننــد.»۶
٢‑ هدف دشمن از رصد محیطی کشورمان

ــل  ــران، از تبدی ــوری اســالمی ای ــا رصــد تحــوالت و فعالیت هــای جمه «دشــمن ب
ایــران از کشــوری عقب افتــاده و وابســته بــه کشــوری اثرگــذار، متنفــذ و برخــوردار 

١. بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه، ٢۵/۵/١٣٨٣.

٢. بیانات در جمع استادان، فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ فیضیه، ١٣٧٩/٧/١۴.

٣. دیدار نخبگان جوان علمی با رهبر انقالب، ٧/٢۶/١٣٩۶.

۴. دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقالب، ٢/٢٧/١٣٩۶.

۵. بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست وهشتمین کنفرانس بین المللى وحدت اسالمى،  ١٣٩٣/١٠/١٩.

۶. بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان، ٨/۵/١٣٩١.



بخش دوم: رصد محیطی 

 ٣٧

از اقتــدار روزافــزون سیاســی، دفاعــی و علمــی، کامــًال عصبانــی و به شــدت نگــران 
اســت.»١ آن هــا «مســائل مــا را رصــد می کننــد و بــر طبــق آن مســائل، موضوعــات 
ــه  ــًال واضــح اســت ک ــی کام ــد؛ یعن ــه می کنن ــان تهی ــانۀ خودش ــرای رس ــوا ب و محت
هــدف اینجاســت. خودشــان  هــم می گوینــد، انــکار هــم نمی کننــد؛ بنابرایــن تهاجــم 
فرهنگــی یــک حقیقتــی اســت کــه وجــود دارد؛ می خواهنــد بــر روی ذهــن ملــت مــا 
و بــر روی رفتــار ملــت مــا ‑جــوان، نوجــوان، حتــی کــودک‑ اثرگــذاری کننــد.»٢

 بایــد بدانیــم کــه «دســتگاه های فکــری دشــمنان ‑بــه قــول خودشــان، اتاق هــای 
فکــر‑ نشســته اند رصــد می کننــد مقدمــات ایــن انتخابــات را، ایــن حادثــۀ بــزرگ 
را؛ دارنــد نــگاه می کننــد؛ نقشــه هــم دارنــد، هــدف هــم دارنــد. هــدف جبهۀ دشــمنان 
ــد،  ــات شــرکت می کنی ــه در انتخاب ــل هــدف شماســت. شــما ک ــۀ مقاب شــما، نقط
ــن ســرعت،  ــا همی ــد کشــورتان را ب ــد کــه بتوان ــرد اصلحــی می گردی ــال یــک ف دنب
بلکــه بیــش از ایــن، پیــش ببــرد؛ هــم در عرصــۀ مــادی، هــم در عرصــۀ معنــوی. شــما 
ــد  ــوری بتوان ــی، رئیس جمه ــا کســانی، دولت ــه کســی ی ــرای اینک ــد ب ــال انتخاباتی دنب
ــد، وضــع زندگــی شــما  ــر کن ــرد، اســتقالل شــما را عمیق ت ــاال بب عــزت شــما را ب
ــه  ــد و شــور و شــوقی در کشــور ب ــد، امی ــاز کن ــد، گره هــا را ب ــر کن ــر و مرفه ت را بهت
ــی انجــام  ــل اســت انتخابات ــا دشــمن شــما درســت به عکــس، مای وجــود آورد؛ ام
بگیــرد ‑حــاال کــه بناســت انجــام بگیــرد؛ البتــه اگــر می توانســتند کاری کننــد کــه 
انتخابــات انجــام نگیــرد، آن کار را می کردنــد؛ امــا حــاال کــه باالخــره چــاره ای 
ندارنــد و انتخابــات انجــام خواهــد گرفــت‑ کــه بــرای آینــدۀ کشــور ایــن محســنات 
را نداشــته باشــد؛ بلکــه کشــور را به ســمت وابســتگی، به ســمت ضعــف، به ســمت 
عقب ماندگــی در صحنه هــای گوناگــون حرکــت دهــد؛ کشــور را بــه عقــب بکشــاند، 
بــه عقــب برانــد؛ آن هــا هدفشــان ایــن اســت. پــس دو تــا هــدف در مقابــل هــم قــرار 

دارد: هــدف ملــت ایــران، هــدف جبهــۀ دشــمنان.»٣

١. دیدار نخبگان جوان علمی با رهبر انقالب، ٧/٢۶/١٣٩۶.

٢. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، ١٣٩٢/٩/١٩.

٣. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم،  ١٣٩٢/٢/٢۵.



 ٣٨

(۶)

معظم لــه بــا عنایــت بــه حــوزۀ فرهنــگ می فرماینــد: «آن چیــزى کــه مــن 
درمجمــوع احســاس کــردم در ایــن ســال های متمــادى، ایــن اســت کــه ایــن 
ــل  ــار و از قبی ــى و در رفت ــار فرهنگ ــار و در آث ــه در گفت ــى ک ــاى فرهنگ ناهنجارى ه
ــا را دشــمن ها  ــۀ این ه ــم هم ــم بگویی ــه بخواهی ــه اینک ــود؛ ن ــاهده می ش ــا مش این ه
ـــاین را نمی شــود گفتــــ ناهنجارى ها[یــى  دارنــد ترتیــب می دهنــد و تزریــق می کننــدـ 
اســت کــه] پشــت آن یــک برنامــه وجــود دارد؛ انســان ایــن را احســاس می کنــد. حــاال 
گاهــى هســت کــه فــرض بفرماییــد در یــک جمــِع آدم بى خیــال و مســت و مثــًال فالن 
کــه کارهــاى عجیب وغریبــی انجــام می گیــرد، نمی شــود گفــت کــه ایــن حرکتــى کــه 
ایــن آدم نابــاب یــا مســت یــا بى خیــال انجــام داد، ایــن را قبــًال بــه او دســتور دادنــد؛ 
ــه، لکــن گاهــى  ــده؛ ن ــد ایــن کار را بکــن، انجــام ب مثــل یــک هنرپیشــه کــه می گوین
اوقــات پشــت صحنه یــک نفــر، دو نفــر نشســتند، ایــن حــرکات را رصــد می کننــد 
ــف  ــد تضعی ــه بای ــى ک ــد؛ آنجای ــرد، تشــدید می کنن ــد تشــدید ک ــه بای ــى ک و آنجای
کــرد، تضعیــف می کننــد؛ آنجایــى کــه بایــد باهــم جفت وجــور کــرد، جفت وجــور 
می کننــد. یــک برنامه ریــزى انســان احســاس می کنــد پشــت ایــن حــوادث فرهنگــى 

ــدا شــد.»١ و آفت هــای فرهنگــى کــه در طــول ایــن زمان هــا ســر راه مــا پی
«امــروز، شــما وقتــی ســرنخ بســیاری از قضایــای داخــل کشــور و مشــکالت را 
دنبــال کنیــد، بــه سرانگشــتِ بیگانــه می رســید؛ بــه دســت های مــزدور دشــمنان و بــه 
تدبیــر دســتگاه هایی کــه همــۀ نیــروی خودشــان را علیــه نظــام اســالمی تجهیــز کــرده 
و می کننــد. انقــالب بــه فضــل الهــی و بــه نیــروی ایــن ملــت در ســال پنجاه وهفــت 
پیــروز شــد. جبهــۀ مقابــل انقــالب و اســالم کــه وابســته بــه همــان دشــمنان بیرونــی 
بــود، سرشکســته و مأیــوس شــد و عقــب نشســت؛ امــا آیــا از معارضــه و دشــمنی 
. دشــمن  کــردن و از انتقــام کشــیدنِ از انقــالب و ملــت ایــران منصــرف شــد؟ ابــداً
در یــک رویارویــی ممکــن اســت شکســت بخــورد و عقب نشــینی کنــد؛ امــا کمیــن 
ــا در  خواهــد گرفــت، مواظبــت خواهــد کــرد و حــوادث را رصــد خواهــد نمــود ت
یــک فرصــت مناســب حملــه کنــد و انتقــام بگیــرد. جوانــان غیــور و مؤمــِن ایــن مــرز 

١. بیانات در دیدار جمعى از مسئوالن فرهنگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ١٣٩٢/٢/٢٠.
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و بــوم از هــر قشــری، از روحانــی و دانشــجو و کاســب و کارگــر و کشــاورز، همــه 
بایــد متوجــه باشــند. همــۀ آن هایــی کــه دل بســتۀ دیــن و شــرف خــود و عــزت ملــی 
و اســتقالل کشــور هســتند، بایــد مراقــب و مواظــب باشــند. دشــمن ممکــن اســت 
در یــک برهــه شکســت خورده باشــد و خــورد. دشــمن در مراحــل متعــدد شکســت 
مفتضحانــه ای هــم خــورد؛ امــا ایــن دشــمن کمیــن می گیــرد، از غفلت هــا اســتفاده 
می بــرد و حملــه می کنــد. حملــۀ دشــمن هــم همیشــه نظامــی نیســت. دشــمن ممکــن 
اســت حملــۀ فرهنگــی، اخالقــی، اقتصــادی و حملــۀ امنیتــی کنــد یــا در دســتگاه های 
ــور  ــئوالن به ط ــد. مس ــیار باش ــه هش ــد همیش ــت بای ــذا مل ــد. ل ــوذ نمای حســاس نف
ــن  ــمنان اســالم و ای ــد دش ــه امی ــند. به خصــوص ک ــیار باش ــتی هش مضاعــف بایس
انقــالب بــه ایــن بــوده و بــه ایــن اســت کــه مــردم را از نظــام اســالمی مأیــوس کننــد و 
این طــور قلمــداد نماینــد کــه نظــام اســالمی نمی توانــد. درحالی کــه نظــام اســالمی 
بهتــر از همــۀ نظام هــا می توانــد مشــکالت و گره هــا را برطــرف کنــد. نظــام اســالمی 
بــود کــه بــه ایــن ملــت کــه در طــول قرن هــای متمــادی همــواره زیــر پنجــۀ نظام هــای 
اســتبدادی دســت وپا مــی زد، آزادی داد؛ بــدون اینکــه ایــن آزادی حقــوق عمومــی و 

آســایش عمومــی را از بیــن ببــرد و پایمــال کنــد.»١

رصدگران رصد محیطی
مقــام معظــم رهبــری ضمن اشــاره بــه خصوصیــات الزم برای کســانی کــه می خواهند 
در جامعــه به عنــوان رصدگــر فعالیــت کننــد، نخبــگان، جوانــان و بســیجیان را بــه امــر 

رصــد تشــویق می کننــد.
نقــش عاملیــت در حرکــت و انجــام دادن امــور جامعه بر کســی پوشــیده نیســت. 
ــرات،  ــای تغیی ــواره کارگزاره ــع هم ــان در جوام ــگان و جوان ــع، نخب ــۀ جوام در هم
ــته،  ــن دو دس ــه ای ــت ب ــا عنای ــری ب ــم رهب ــام معظ ــتند. مق ــا هس تحــوالت و کاره
بســیجیان را کــه ثمــرۀ شــجرۀ طیبــۀ انقــالب هســتند، به عنــوان عاملیــت دیگــر 

ــد. ــه رصــد می کنن ــا را مکلــف ب ــی و آن ه ــه معرف ــرات جامع ــزاران تغیی کارگ

١. بیانات در دیدار مردم قم، ١٣٨١/١٠/١٩.



 ۴٠

(۶)

ویژگی های رصدگران رصد محیطی
وجــود پیچیدگی هــا و ابهام هــا در [مســائل]...ایجاب می کنــد کــه یــک هیئــت قــوی 

گاه و هوشــمند برای رصد پیشــرفت کارها...  تشــکیل شــود.١  و آ
«خــدای متعــال ان شــاءالله بــه شــماها کمــک کنــد تــا در دنیایــی کــه بــه نظــر مــن دارد 
شــکل می گیــرد ‑کــه گفتــم هنــوز درســت روشــن نیســت، بــرای مــا قابــل تحلیل نیســت 
کــه چــه اتفاقــی دارد می افتــد؛ بایــد کامًال هوشــمندانه رصد کنیــم آنچه را کــه پیش خواهد 

آمــد و شــکل خواهــد گرفــت‑ بتوانیــد نقش آفرینــِى حقیقــی و عمیقی داشــته باشــید.»٢ 
«وضــع دنیــا در حــال تغییــر اســت. شــرایط سیاســی دنیــا موازنه هــای سیاســی و 
ــا در حــال تحــوالت اســت و انســان شــکل گیری  موازنه هــای قــدرت در ســطح دنی
جدیــدی را مشــاهده می کنــد. شــما کــه دســتی در سیاســت داریــد، خــوب می دانیــد 
ــه نفــع اهــداف و  ــد ب ــه می توانن کــه در ایــن شــرایط، همــۀ عناصــر حاضــر در صحن
آرمان هــای خــود نقــش بیافریننــد؛ یــا می تواننــد عاطــل و باطــل بماننــد. آن وقتی کــه 
جابه جایی هــا دارد صــورت می گیــرد، تحــوالت جهانــی دارد انجــام می گیــرد؛ یــک 
عنصــر بیــکار، کــم کار و غافــل قطعــاً در تحــول آینــده در شــکل جدیــدی کــه بناســت 
بــر اوضــاع سیاســی دنیــا حاکــم شــود، نقــش ضعیف تــری نصیــب خــود خواهــد کرد. 
عنصــری کــه فعــال اســت، هوشــیار اســت، بیــدار اســت، صحنــه را رصــد می کنــد، 
فعل وانفعــاالت را می بینــد و پیش بینــی می کنــد، او می توانــد در شــکل جدیــدی کــه 
بناســت بــه وجــود بیایــد، بــرای خــود جایــگاه محکم تــری، بــا برکت تــری و نزدیک تــر 

بــه اهــداف و آرمان هــای خــود فراهــم کنــد. شــرایط امــروز ایــن اســت.»٣
«اگر [رصدگران]... دائم هشیار بودند، مراقب بودند، حرکات دشمن را رصد 
کردند، از هیچ نقطه ای غافل نشدند، امنیت داخل ... محفوظ خواهد بود؛ در سایۀ 

آن امنیت، مردم به دین و دنیا می توانند برسند؛ که اگر امنیت نبود، نمی توانند.»۴

١. نامۀ رهبر انقالب به رئیس جمهور دربارۀ الزامات اجرای برجام، ٧/٢٩/١٣٩۴.

٢. بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور، ١٣٩٠/١٠/٧.

٣. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ١٣٨٩/٣/١٨.

۴. بیانات در دیدار فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، ١٣٨٩/١/٢٢.
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نخبگان و مسئلۀ رصد محیطی
«بــرای ملتــی کــه درصــدد حرکــت بــه جلــو اســت، درصــدد ترقــی و تعالــی اســت، 
ــای  ــه کاری، نشــاط، ســرزندگی و پ ــن حالــت آماده ب ــه اســت، ای ــات طیب ــال حی دنب
کار بــودن نعمــت بزرگــی اســت؛ ولــی ایــن کافــی نیســت. بــرای رفتــن بــه قله هــا، 
شــرط های دیگــری هــم وجــود دارد. اوًال بایــد یــک نقشــۀ راه وجــود داشــته باشــد؛ 
یعنــی هــدف حرکــت معلــوم باشــد، چشــم انداز حرکــت معلــوم باشــد، خــط ســیر 
ایــن حرکــت ترســیم  شــده باشــد، بعــد هــم فهــم دائمــی و درســت و رصــد کــردن 
دائــم از ایــن حرکــت. ایــن بــرای یــک ملــت الزم اســت. امــروز، این هــا جــزء مســائل 
اصلــی ماســت... هــدف، پیشــرفت اســت؛ منتهــا رصــد کــردن مرحله به مرحلــه هــم 
الزم اســت کــه ایــن کارِ نخبــگان اســت. امــروز، شــرایط مــا چگونــه اســت، موانــع مــا 
چیســت، نقــاط قــوت مــا کــدام اســت، نقــاط ضعف مــا کــدام اســت، فرصت هایمان 
کــدام اســت، تهدیدهــا چیســت، چــه کار بایــد بکنیــم، بــرای بهره منــدی از فرصت هــا 
و جلوگیــری از خطــر تهدیدهــا چگونــه برنامه ریــزی کنیــم؛ این هــا کارهایــی اســت 
کــه بایــد نخبــگان در هــر مرحلــه ای انجــام دهنــد؛ هــم در برنامه ریزی هــا آن را بــه کار 
ببرنــد و هــم مــردم را آگاه کننــد؛ چــون مــردم می خواهنــد بــا چشــم بــاز و بــا بصیــرت 
ــی این جــور شــد،  ــد. وقت ــد کجــا می رون ــد، بدانن ــد چــه می کنن ــد، بدانن حرکــت کنن

مــردم بــا همــۀ وجــود وارد میدان هــای دشــوار خواهنــد شــد.»١

جوانان و مسئلۀ رصد محیطی
«جوانــان عزیــز! میهــن شــما امــروز احتیــاج دارد بــه آگاهــی، بــه بیــداری. حــرکات 
کســانی را کــه دل هــا را از وحــدت و صمیمیــت می خواهنــد دور کننــد، رصــد کنیــد. 
امــروز، در میــدان شــهر بــه همــه عــرض کــردم، بــه شــما هــم عــرض می کنــم: کســانی 
می خواهنــد بــه هــر وســیله ای، بــه هــر بهانــه ای، میــان آحــاد ملــت اختــالف و تفرقــه 
ــارۀ او  ــد، درب ــه کار می کن ــن زمین ــد در ای ــه دیدی ــی ک ــر کس ــد. ه ــود بیاورن ــه وج ب
داوری کنیــد کــه سرانگشــت دشــمن اســت؛ بدانــد یــا ندانــد. ممکــن اســت نداننــد، 

١. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.
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امــا سرانگشــت دشــمن اند؛ بــرای دشــمن کار می کننــد. نتیجــه یکــی اســت. آن کســی 
کــه دانســته بــه شــما ضربــه می زنــد، بــا آن کســی کــه ندانســته همــان ضربــه را وارد 

می کنــد، باهــم فرقــی در نتیجــه ندارنــد. بایــد هوشــیار بــود؛ بایــد بیــدار بــود.»١

بسیجیان و مسئلۀ رصد محیطی
ــار  ــم، در کن «اگــر چنانچــه مــا ایــن هیئت هــای اندیشــه ورز را داشــتیم و فعــال کردی
ایــن، هیئت هــای رصدگــر الزم اســت. رصــدِ چــه؟ چــون بســیج یــک موجــود متحرک 
ــغول  ــت، مش ــش اس ــغول روی ــت، مش ــت، پویاس ــده اس ــۀ زن ــک مجموع ــت، ی اس
پیش روندگــی اســت، بایــد رصــد کــرد کــه متوقــف نشــود؛ بایــد رصــد کــرد کــه راه 
را خطــا نــرود، اشــتباه نــرود؛ بایــد رصــد کــرد کــه مــورد آســیب قــرار نگیــرد، مریــض 
نشــود، ویروس هــای گوناگــون در آن نفــوذ نکننــد. دســتگاه رصدگــر غیــر از دســتگاه 
اطالعــات و حفاظــت اطالعــات و ماننــد این هاســت. آن هــا را کار نــدارم، آن هــا 
به جــای خــودش هرکــدام مســئولیتی دارنــد. دســتگاه رصدگــر، آن دســتگاه خردمنــد و 
عاقلــی اســت کــه مثــل صفحــۀ مغناطیســی و برقــی کــه انســان جلویــش گذاشــته و دارد 

ــد.»٢ ــد کــه چــه اتفاقــی می افت ــد، می بین ــرون را مشــاهده می کن واقعیــت بی

١. بیانات در دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران کردستان،  ١٣٨٨/٢/٢٢.

٢. بیانات در دیدار بسیجیان، ٩/٣/١٣٩۵.



 

مقــام معظــم رهبــری ضــرورت رصــد را در فرازهــای مختلــف بیانــات و مکتوبــات 
خویــش موردتوجــه قــرار داده و بــر اهمیــت آن اشــاره و تأکیــد کرده انــد؛ امــا باوجــود 

توجــه و تأکیــد معظم لــه، مقولــۀ رصــد کمتــر موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایشــان رصــد را نه تنهــا چــون آینــه ای می داننــد کــه وضعیــت موجــود جامعــه را 
گــزارش می دهــد، بلکــه همچنیــن آن را مســتلزم پیش بینــی و آینده نگــری تحــوالت١ 
می پندارنــد؛ و از ایــن رو، بــه غیــر از گــزارش وضــع موجــود، ایشــان توقــع دارنــد کــه 

رصــد نگاهــی راهبــردی و آینده نگرانــه داشــته باشــد.
معظم لــه رصــد را مهــم می داننــد؛ چراکــه موجــب می شــود مــا بدانیــم در 
کجــای بزرگــراِه رســیدن بــه اهــداف سیاســت های خویــش قــرار داریــم.٢ از طرفــی، 
رصــد الزمــۀ پیشــرفت و شناســایی مشــکالت راه اســت. به عبارتــی، به واســطۀ 
ــه [اســت] و  ــش رفت ــته و پی ــتگاه توانس ــدام دس ــم ک ــا تشــخیص می دهی رصــد، م

١. حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، ١۴/١٣٩۴/۶.

٢. بیانات در دیدار مسئوالن قضایی کشور، ۴/۵/١٣٨٧.
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یــا در کجــا مشــکل وجــود دارد.١ بایــد بدانیــم رصــد کــردن دائــم بــرای ملتــی کــه 
طالــب پیشــرفت اســت، یــک امــر الزم اســت و بایــد جــزء مســائل اصلــی او باشــد.٢ 
مهم تریــن داللــت بــر اهمیــت رصــد در بیانــات مقــام معظــم رهبــری جایــگاه رصــد 
ــر جــاری  ــه نظام ســازی یــک ام ــم ک ــد بدانی ــوان متمــم نظام ســازی اســت. بای به عن
اســت و نــه دفعــی و یک بــاره؛ و از ایــن رو، اصــالح و تکمیــل مســیر حرکــت جــزء 
ــا رصــد تحقــق می یابــد. از ایــن روی، بایــد  متمــم نظام ســازی اســت؛ و ایــن امــر ب
بــا رصــد و بررســی مــداوم، اشــتباهات را تصحیــح، نواقــص را رفــع و نظام ســازی 

را تکمیــل کــرد.٣
ــا توجــه بــه آنچــه در مقدمــه و بیانــات مقــام معظــم رهبــری در حــوزۀ رصــد  ب
گذشــت، می توانیــم مبتنــی بــر کنــش، رصــد را بــه دو دســته تقســیم کنیــم: ١‑ رصــد 

ــدار. ــد واکنش م ــدار؛ و ٢‑ رص کنش م

١‑ رصد کنش مدار
در رصــد کنش مــدار، کنشــگران بــا آگاهــی و اراده تصمیــم بــه برنامه ریــزی و 
سیاســت گذاری دارنــد و امــری یــا حادثــه ای آن هــا را وادار بــه ایــن کار نکــرده اســت؛ 

ــه دو دســته تقســیم پذیر اســت: کــه خــود ب
١‑ ١‑ رصد سیاستی و گفتمانی

ــه کــه از عنوانــش پیداســت، سیاســت ها و گفتمان هــای  ــوع رصــد همان گون ــن ن ای
انقــالب اســالمی را مدنظــر قــرار داده، آن هــا را رصــد می کنــد؛ سیاســت هایی ماننــد 
ــی، نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور  ســند چشــم انداز، اصــل ۴۴، اقتصــاد مقاومت
و... و نیــز گفتمان هایــی ماننــد عدالــت، پیشــرفت، اســتقالل و... به نوعــی می تــوان 
گفــت کــه منظــور از ایــن رصــد اشــراف و نظــارت بــر جریــان اجــرا و پیاده ســازی 
سیاســت ها و گفتمان هــای انقــالب اســالمی اســت. از ایــن رو، آنچــه در ایــن نــوع 

١. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت،  1394/6/4.
٢. بیانات در اجتماع مردم بجنورد، ١٣٩١/٧/١٩.

٣. دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب، ١٧/۶/١٣٩٠.
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رصــد بســیار مهــم و ضــروری اســت، داشــتن شــاخص هایی اســت کــه بتــوان 
به واســطۀ آن هــا مقــدار پیشــرفت و پیاده ســازی ایــن سیاســت ها و گفتمان هــا را در 
بازه هــای زمانــی مختلــف ســنجید و گــزارش کــرد تــا مــردم در جریــان کارهــا قــرار 
گیرنــد؛ چراکــه آگاهــی عمومــی موجــب تنویــر افکارعمومــی می شــود و ایــن تنویــر، 
ــری درســت و  ــد و مطالبه گ ــئوالن می انجام ــر مس ــی ب ــار افکار عموم ــه فش ــود ب خ

گاهانــه از آنــان را در پــی دارد. آ
ــوع  ــن ن ــازی در ای ــاخص و شاخص س ــث ش ــد، بح ــوان ش ــه عن ــور ک همان ط

ــی فعالیــت اســت. رصــد محــور اصل
ــ ٢‑ رصد محیطی ١ـ 

در ایــن نــوع رصــد، فرصت هــا و تهدیدهــای محیطــی محــور رصــد اســت. رصــد 
محیطــی چیــزی غیــر از نظــارت و ارزیابــی اســت. ایــن نــوع رصــد در حــوزۀ 
آینده پژوهــی مــالزم پیش بینــی و آینده نگــری اســت؛ و از ایــن رو، رصــد محیطــی را 

مرحلــۀ اول آینده نــگاری عنــوان می کننــد.

٢‑ رصد واکنش مدار
همان طــور کــه از عنــوان ایــن نــوع رصــد معلــوم اســت، ایــن رصــد اغلــب در واکنــش 
بــه بحران هــا و مســائلی اســت کــه در محیــط مــا روی می دهنــد و جامعــه را مجبــور 
ــد  ــد؛ مانن ــد و الزم می آیــد کــه مــواردی مــورد رصــد قــرار گیرن ــه واکنــش می کنن ب
ــا رصــد انجــام شــدن  ــه آســیب دیدگان در بحران هــای طبیعــی و ی ــان کمــک ب جری

تعهــدات کشــورهای ۵+١ در جریــان برجــام.





مقــام معظــم رهبــری به طورکلــی معتقدنــد کــه همــۀ مســئوالن و دســتگاه ها 
ــر از  ــه غی ــا ب ــد١؛ ام ــرار دهن ــورد رصــد ق ــواره م ــود را هم ــرد خ ــد عملک موظف ان
ایــن نــگاه عــام، ایشــان در بعضــی از دیدارهــا و مکاتبــات خویــش بــا دســتگاه ها و 
نهادهــای کشــور، مســئلۀ رصــد را عنــوان کــرده و رصــد موضــوع یــا موضوع هــای 
ــل  ــه ذی ــد؛ ک ــب کرده ان ــا جل ــه آن ه ــان را ب ــا توجهش ــه ی ــا مطالب خاصــی را از آن ه
هــر دســتگاه بــه ترتیــب تاریخــی، از ســال ١٣٩٩ بــه قبــل، آورده شــده اســت. ایــن 

از: عبارت انــد  دســتگاه ها 
- قوه مجریه (به طور عام)؛
- مجلس و شورای نگهبان؛

- قوه قضائیه؛
- شورای عالی انقالب فرهنگی؛
- شورای عالی فضای مجازی؛

- وزارت امور خارجه؛

١. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1383/6/31.
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- وزارت اطالعات؛
- سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛

- سازمان تبلیغات اسالمی؛
- سازمان بسیج مستضعفین؛ و

- بنیاد نخبگان.

قوه مجریه (به طور عام)
١٣٩٨/١/٢٣

پاســخ بــه درخواســت مجــوز رئیس جمهــور بــرای برداشــت از صنــدوق توســعۀ 
ملــی جهــت جبــران بخشــی از خســارات ســیل

پایــگاه اطالعــات جامــع و قابل اتــکا از کلیــۀ عناصــر حقیقــی و حقوقــی متأثــر از 
ســیالب اخیــر بــا قابلیــت بــرآورد دقیــق خســارات و نیازهــا و رصد کلیــۀ خدمــات و 

کمک هــای دریافتــی از مبــادی مختلــف در اســرع وقــت ایجــاد شــود.

١٣٩۵/١/١٨
دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن کشور با رهبر انقالب

قــرارگاه مرکــزی اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــا فرماندهــی دولــت و شــخص معــاون 
اول رئیس جمهــور، ضمــن جلــب همــکاری و کمــک همــۀ دســتگاه ها و رصــد 
دقیــق عملکــرد و حرکــت بخش هــای مختلــف و حمایــت جــدی از تولیــد داخلــی، 
زمینه ســاز اقــدام همه جانبــه و فراگیــر به منظــور تحقــق «اقــدام و عمــل» در اقتصــاد 

مقاومتــی شــود.
ایشــان نقــش فرماندهــی قــرارگاه اقتصاد مقاومتــی را در رصد دقیــق فعالیت های 
دســتگاه ها بســیار بااهمیــت خواندنــد و گفتنــد: در ایــن رصــد، بایــد دســتگاه هایی 
ــد، تقویــت و دســتگاه هایی کــه  کــه در چارچــوب ایــن سیاســت ها حرکــت می کنن
بی تفــاوت هســتند، بــه مســیر اصلــی کشــانده شــوند و از اقدامــات دســتگاه هایی کــه 

برخــالف اقتصــاد مقاومتــی حرکــت می کننــد، جلوگیــری شــود.
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١٣٩۴/٧/٢٩
نامۀ رهبر انقالب به رئیس جمهور دربارۀ الزامات اجرای برجام

: وجــود پیچیدگی هــا و ابهام هــا در متــن برجــام و نیــز گمــان نقــض عهــد و  تاســعاً
تخلفــات و فریــب کاری در طــرف مقابــل، به ویــژه آمریــکا، ایجــاب می کنــد کــه یــک 
هیئــت قــوی و آگاه و هوشــمند بــرای رصــد پیشــرفت کارهــا و انجــام [شــدن] تعهــدات 
طــرف مقابــل و تحقــق آنچــه در بــاال بــدان تصریــح شــده اســت،  تشــکیل شــود. ترکیب 

و وظایــف ایــن هیئــت بایــد در شــورای عالی امنیــت ملــی تعییــن و تصویــب شــود.

١٣٩۴/۶/۴
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت 

ــی اســت. خــب، امســال ســال دوم اقتصــاد  یکــی هــم مســئلۀ اقتصــاد مقاومت
مقاومتــی اســت؛ یعنــی پارســال ‑ســال ٩٣‑ شــروع اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی بــود. دوســتان دولــت هــم گزارش هایــی بــه مــن دادنــد کــه مــن شــخصاً 
ــزده دســتگاه  ــه پان ــری تشــکر کــردم؛ آن وقتی کــه ایشــان ب ــاً از آقــای جهانگی و زبان
ابــالغ کردنــد کــه ایــن کارهــا را، ایــن وظایــف را بایــد انجــام بدهیــد. بعــد هــم حــاال 
یــک گــزارش مفصلــی فرســتادند کــه البتــه بــرای مــن خالصــه کردنــد. آن گــزارش را 
تمامــاً خوانــدم، نــگاه کــردم. کارهایــی کــه انجــام  گرفتــه در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی، 
بعضی هایــش کارهــای مقدماتــی اســت؛ حــاال مثال هایــش را بخواهــم بزنــم، طــول 
می کشــد، وقــت می گــذرد. بعضــی از کارهایــی کــه گــزارش  شــده، مربــوط بــه 
ــا کارهــای  بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نیســت؛ اگرچــه حــاال ارتبــاط داده  شــده، اّم
ــد و این هــا  جــاری دستگاه هاســت. باالخــره دســتگاه ها یــک کارهــای جــاری دارن
را بــه شــما گــزارش کردنــد کــه ایــن کارهــا را مــا کردیــم؛ این هــا آمــده جــزء کارنامــۀ 
دســتگاه ها در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی؛ درحالی کــه ایــن نیســت. بعضــی از کارهــا 
هــم ارتباطــی اصــًال بــه بندهــای اقتصــاد مقاومتــی نــدارد؛ ایــن مقــدار کافــی نیســت. 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی یــک بســتۀ کامــل و منســجم اســت؛ ایــن بســته 
هــم تراوش شــدۀ فکــر شــخصی نیســت؛ ایــن عقــل جمعــی اســت، یــک جماعتــی 
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نشســته اند؛ دوســتان اقتصــاددان حاضــر در ایــن مجلــس هــم بعضی هایشــان 
می داننــد و مطلع انــد. کار مفصلــی انجــام  گرفتــه روی ایــن؛ بعــد هــم آمــده اینجــا، 
ــه  ــد رفت ــه شــده؛ بع ــر شــده، مطالع چکــش کاری شــده، روی آن بحــث شــده، فک
ــده و  ــره آم ــده؛ باالخ ــه ش ــام] و روی آن مطالع ــخیص [مصلحــت نظ ــع تش مجم
ــه ای  ــد معقــول و مدبران ــی محصــول یــک فراین ــن سیاســت ها؛ یعن نتیجــه شــده ای
اســت. لذاســت کــه اقتصــاد مقاومتــی را همــه تأییــد کردنــد؛ یعنــی مــن یــک مــورد 
ســراغ نــدارم کــه از اقتصاددانــان و از کســانی کــه بــا مــا خوب انــد، کســانی کــه بــا مــا 
بــد هســتند، کــه ایــن اقتصــاد مقاومتــی، ایــن سیاســت ها را تخطئــه کــرده باشــند؛ 
نــه، همــه قبــول کردنــد. خــب، ایــن یــک بســتۀ منســجم اســت، بایــد مجموعــاً انجــام 
بگیــرد. چه جــوری می شــود مجموعــاً انجــام بگیــرد؟ آن وقتی کــه یــک به اصطــالح 
ــود  ــه بشــود؛ کــه ایــن چیــزی ب ــرای آن ارائ برنامــۀ اجرایــی و عملیاتــی منســجمی ب
ــا شــد کــه ایشــان  ــم و بن ــی گفت ــر روحان ــای دکت ــه آق ــد وقــت پیــش ب کــه مــن چن
بگوینــد دوســتان تهیــه کننــد. ان شــاءالله ایــن را بدهنــد، ایــن الزم اســت؛ یعنــی مــا 
یــک برنامــۀ عملیاتــی الزم داریــم. در ایــن برنامــه تشــخص بشــود ســهم دســتگاه ها؛ 
فــالن دســتگاه ایــن ســهم اوســت از ایــن بندهــای سیاســت ها. بعــد زمــان گذاشــته 
بشــود؛ زمــان خیلــی مهــم اســت، زمان بنــدی بشــود، معلــوم بشــود کــه تــا ایــن زمــان 
ــدارد کــه  ــرد؛ واّلا اگــر زمان بنــدی نشــود؛ هیــچ ضمانتــی وجــود ن بایــد انجــام بگی
ایــن در طــول دولــت شــما حتــی انجــام بگیــرد. شــما می خواهیــد ایــن را عملیاتــی 
ــد،  ــردم اســتفاده کنن ــد از منافعــش م ــد، می خواهی ــی کنی ــد اجرای ــد، می خواهی کنی
ــد  ــِی الزم در خصــوص هــر بن ــد]. اوًال بایســتی اقدامــات عمل پــس زمــان [بگذاری
تشــخص بشــود؛ مجری هایــش دســتگاه هایی کــه متصدی انــد، معلــوم بشــوند؛ در 
ــن آن  ــات الزم و چگونگــی تأمی ــرد؛ امکان ــدی الزم انجــام بگی هــر بخشــی، زمان بن
امکانــات بایــد روشــن بشــود. باالخــره ایــن سیاســت ها یــک تحــرک عملــی اســت 
ــی  ــع، یــک تحــرک میدان ــد، درواق ــکار فراهــم می کنی ــی راه ــی اســت؛ وقت و میدان
می خواهیــد بــه وجــود بیاوریــد. ایــن الزاماتــی دارد. الزاماتــش چیســت؟ چه جــوری 
می شــود تأمیــن کــرد؟ راه تأمیــن آن الزامــات بایــد تشــخص بشــود. آن وقــت اگــر ایــن 
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کارهــا شــد، آن وقــت شــما می توانیــد رصــد کنیــد، می توانیــد پیگیــری کنیــد، ببینیــد 
شــد یــا نشــد، فــالن دســتگاه کار خــودش را انجــام داد یــا نــداد. کار پیــش مــی رود.

قــدم بعــدی ایــن اســت کــه یــک ســتاد قــوی و هوشــمند و نافذالکلمــه تشــکیل 
بشــود. مــن البتــه اطــالع دارم کــه آقــای رئیس جمهــور شــورایی را تشــکیل داده انــد؛ 
خــود ایشــان  هــم شــرکت می کننــد؛ بســیار هــم کار خوبــی اســت؛ امــا ایــن آن ســتاد 
فرماندهــی نیســت. خــب، آقــای رئیس جمهــور کارهــای فــراوان دیگــری هــم دارنــد که 
بایــد بــه آن هــا هــم برســند؛ نمی شــود کــه همــۀ وقــت و همــۀ همــت، صــرف ایــن کار 
بشــود. یــک ســتادی الزم اســت ‑مثــل ســتادهای فرماندهــی کــه مــا در دورۀ جنــگ 
داشــتیم؛ و در بعضــی از کارهــای دیگــر هــم یــک ســتادهای فرماندهــی ایجــاد شــده 
ــه داریــد‑ یــک ســتاد  ــی، در ایــن مســائل تجرب ــر روحان کــه خــود شــما، آقــای دکت
ــد، ببینــد کــدام دســتگاه  ــد، نــگاه کن فرماندهــی الزم دارد کــه به طــور دائــم رصــد کن
ــه، کجــا مشــکل وجــود دارد. چــون حــرف زدن آســان اســت،  توانســته و پیــش رفت
ــا این هــا فــرق دارد.  برنامه ریــزی هــم خیلــی مشــکل نیســت؛ [ولــی] عمــل کــردن ب
خــب، آدم بخواهــد در میــدان وارد بشــود و پیــش بــرود، گاهــی اوقــات یــک موانعــی 
پیــش می آیــد کــه قبــًال پیش بینــی نشــده؛ بعضــی پیش بینــی هــم شــده، لکــن موانعــی 
ــع را  ــی آن موان ــد به صــورت ضربت ــتاد بتوان ــتی آن س ــد؛ بایس ــش می آی ــه پی اســت ک
برطــرف کنــد، راه را بــاز کنــد و پیــش بــرود؛ و نافذالکلمــه [باشــد]، یعنــی بایــد گــوش 
کننــد؛ این جــور نباشــد کــه حــاال مثــل امــروز کــه آقــای جهانگیــری مکــرر می گفتنــد 
پنــج دقیقــه [صحبــت کنیــد]، آقایــان پنــج دقیقــه را مثــًال بــه هفــت دقیقــه و ده دقیقــه 

افزایــش [می دادنــد]؛ هرچــه آن ســتاد گفــت، واقعــاً همــه آن حــرف را بپذیرنــد.

١٣٩٢/١٢/٢٠
بیانات در جلسۀ تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی

آخریــن نکتــه ای هــم کــه در ایــن زمینــه عــرض می کنــم و عرایضــم را تمــام می کنــم، 
پایــش و اطالع رســانی اســت. بایســتی مرکــز رصــد قــوی و بینایــی وجــود داشــته باشــد 
کــه به طــور دقیــق پیشــرفت ایــن کار را پایــش کنــد؛ اطالعــات را گــردآوری کنند، پــردازش 



 ۵٢

(۶)

کننــد، اســتنتاج کننــد؛ احیانــاً آن حرکتــی را کــه بایــد در هر مقطعــی و هر مرحلــه ای انجام 
بگیــرد، مشــخص کننــد؛ بــرای هــر بخشــی شــاخص ســنجش معیــن کننــد و درنهایــت، 

اطالع رســانی بــه مــردم انجــام بگیــرد؛ یعنــی مــردم دوســت دارنــد بداننــد.

١٣٨٨/۶/١۶
بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت

ــم  ــن ه ــل سیاســت های اصــل ۴۴ اســت. ای ــرای کام ــا، اج ــارم م ــۀ چه توصی
بســیار مهــم اســت. ایــن سیاســت های اصــل ۴۴ آن روزی کــه مطــرح شــد، همــۀ 
ــراف  ــی کشــور اعت ــرگان مســائل گوناگــون مدیریت دســت      اندرکاران اقتصــادی و خب
کردنــد، اقــرار کردنــد کــه اگــر چنانچــه ایــن کار انجــام بگیــرد، یــک تحــول عظیــم 
اقتصــادی در کشــور انجــام خواهــد گرفــت. خــوب، بایــد ایــن سیاســت ها به طــور 
کامــل اجــرا بشــود. کارهایــی شــده، مــن گزارش هایــی، هــم از آقــای رئیس جمهــور، 
هــم از بعضــی از مســئولین دیگــر شــنفته      ام؛ لکــن آنچــه انجــام  گرفتــه، همــۀ ظرفیــت 
سیاســت های اصــل ۴۴ نیســت؛ یعنــی همــه کــه می گوییــم، شــاید بخــش عمــده      ای 
از ایــن ظرفیــت هنــوز بــر زمیــن مانــده اســت. یــک  چیزهایــی بایــد مدیریت هایــش 
ــا  ــت از تصدیگــری در آن ه ــی بایســتی دول ــذار می شــده، نشــده؛ یــک  چیزهای واگ
اجتنــاب می کــرده، نشــده؛ کارهــای الزم انجــام نگرفتــه. حــاال می توانیــم همین طــور 
کــه آقــای رئیس جمهــور اشــاره کردنــد، بگوییــم زیرســاخت ها و ســازوکارها و 
موجــودی در نظــام اقتصــادی کشــور جــواب نمی دهــد. پــس بایــد اول ایــن طــرح 
تحــول اقتصــادی انجــام بگیــرد. مــن ایــن را نفــی نمی کنــم؛ ممکــن اســت همین جور 
باشــد. لیکــن این جــور نیســت کــه مــا کار را بن      بســت بدانیــم؛ در را قفل      شــده 
بدانیــم. نــه، باالخــره بایــد حرکــت کــرد و پیــش رفــت. حــاال ایــن طــرح تحــول، البــد 
ــا تغییراتــی بیایــد؛ ممکــن اســت  یــک روزی از مجلــس درمی آیــد؛ ممکــن اســت ب
خصوصیاتــی در آن لحــاظ شــده باشــد؛ باالخــره بایــد کار را پیــش بــرد. قوانیــن هــم 
کــه زیــاد داریــد و سیاســت های اصــل ۴۴ را بایــد رصــد بکنیــد، ببینیــد چقــدر واقعــاً 

پیــش دارد مــی رود. خــود دولــت، دســتگاه ریاســت جمهــوری، ایــن کار را بکنــد.
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١٣٨٧/۶/٢
بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت

نقشــۀ راه، ســند چشــم انداز اســت. ســند چشــم انداز را هیــچ نبایســتی مــورد غفلــت 
قــرار داد. ایــن حقیقتــاً یک ســند واقعی و یک نقشــۀ راِه حقیقی اســت. باید دســتگاه های 
نظارتــی خودتــان را محاســبه کنیــد. حــاال دیگــران ممکــن اســت نظــارت بکننــد، ممکــن 
اســت نکنند؛ ممکن اســت نظارتشــان درســت باشــد، ممکن اســت ناقص باشــد؛ اما در 
درون خــودِ مجموعــۀ قــوۀ مجریــه ‑کــه نقشــش در رســیدن به اهداف چشــم انداز بســیار 
حســاس اســت‑ دســتگاه های نظارتــی را فعــال کنیــد؛ بعــد ســازوکارهای نظارتــی را بــه 
کار بیندازیــد تــا ببینیــم برنامه هــا و سیاســت ها چقــدر جلــو رفتــه؛ یعنــی این جــور نباشــد 
کــه ســال دهــم ســند چشــم انداز نــگاه کنیــم و ببینیم پیشــرفتی پیــدا نکرده ایم؛ نه، بایســتی 
این هــا را مرتبــاً رصــد کنیــد کــه معلــوم شــود چقــدر پیــش رفته ایــم و چقــدر بــه آن اهداف 

نزدیــک شــده ایم و چقــدر زمینه هــا فراهــم شــده اســت.

مجلس و شورای نگهبان
١٣٩٠/٢/٢٧

بیانات در دومین نشست اندیشه های راهبردی
یــک کار مهــم دیگــر شــاخص گذاری اســت؛ تعییــن شــاخص های عدالــت. 
یکــی از کارهــای مهــم نظــری مــا ایــن اســت کــه شــاخص های عدالــت را پیــدا کنیــم. 
خــب، امــروز شــاخص هایی کــه در غــرب مطــرح اســت، به طــور مشــروط قابل قبــول 
اســت؛ بعضــی اش مطلقــاً شــاخص نیســت، بعضــی شــاخصۀ ناقصــی اســت، بعضــی 
در شــرایطی ممکــن اســت شــاخص باشــد. مــا بایــد بنشــینیم مســتقًال شــاخص های 
عدالــت را، اســتقرار عدالــت در جامعــه را پیــدا کنیــم؛ یکــی از بخش هــای مهــم کار ایــن 
اســت. البتــه در عرصــۀ عمــل هــم خیلــی کارهــا بایــد انجــام بگیــرد کــه یکــی از آن هــا 
ایــن اســت کــه عدالــت را یــک معیــار و یــک ســنجۀ اساســی در قانونگــذاری بدانیــم. 
ــه در  ــان اســت ک ــس و شــورای نگهب ــرم مجل ــدگان محت ــه، قابل توجــه نماین ــن نکت ای
قانونگــذاری به خصــوص بــه مســئلۀ عدالــت و همچنیــن رصــد دائمــی آن توجــه شــود.
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مسئوالن قضایی کشور
١٣٨٧/۴/۵

بیانات در دیدار مسئوالن قضایی کشور
اگــر قانــون کــم داریــم، بایــد ایــن قانــون تأمیــن شــود؛ اگــر دســتگاه های گوناگونــی 
کــه از ظرفیت هــای آن هــا اســتفاده نشــده، وجــود دارد، بایســتی ایــن ظرفیت هــا مــورد 
ــا همفکــری و کمــک ایشــان یــک هیئتــی  ــرد. در ســال گذشــته، ب اســتفاده قــرار بگی
بــرای بررســی ارتقــای قــوۀ قضائیــه درســت شــد کــه ایشــان حکــم دادنــد و چنــد نفــر 
از بــرادران خــوب رفتنــد در قــوۀ قضائیــه مطالعــه کردنــد، بــرای اینکــه راه هــای ارتقــای 
قــوۀ قضائیــه و موانــع آن را پیــدا کننــد. گــزارش بســیار خوبــی هــم تهیــه کردنــد، بــه 
ایشــان دادنــد، یــک نســخه هــم بــه مــا دادنــد؛ راهکارهــای بســیار خوبــی ارائه شــده 
ــن  ــی همی ــه یک ــردم ک ــد ک ــا تأکی ــب آن راهکاره ــه را در تعقی ــد نکت ــده چن ــود. بن ب
ــدر پیشــرفت  ــی چق ــم در تحقــق سیاســت های کل ــم، ببینی ــی کنی ــا ارزیاب ــه م ــود ک ب
داشــتیم. ایــن آن کاری اســت کــه در قــوۀ قضائیــه بایــد انجــام بگیــرد. مــا سیاســت های 
خوبــی، سیاســت های کلــی مناســبی بــرای قــوۀ قضائیــه تصویــب کردیــم کــه عمدتــاً 
پیشــنهادهای خــود قــوۀ قضائیــه بــود و بــرای مشــورت بــه مجمع تشــخیص مصلحت 
فرســتاده شــد و بعــد هــم ابــالغ و اعــالم شــد؛ سیاســت های خیلــی خوبــی اســت. 
مــا دائــم بایــد رصــد کنیــم، ببینیــم ایــن سیاســت ها چقــدر تحقــق پیــدا کــرده اســت؛ 
ایــن معیــار و شــاخص حرکــت اســت. ببینیــم از ایــن سیاســت های کلــی کــه اهــداف 
ــدا کــرده اســت؟ مــا کجــا قــرار  ــه اســت، چــه مقــدار تحقــق پی مقطعــِى قــوۀ قضائی
داریــم؟ ایــن ارزیابــی و تقویــم درســتِ حرکــت بــه مــا کمــک می کنــد. گاهــی انســان 
خیــال می کنــد از ایــن راهــی کــه صــد کیلومتــر اســت، مثــًال شــصت کیلومتــر، هفتــاد 
کیلومتــر را طــی کــرده اســت؛ وقــت هــم کــه هســت، انســان می گویــد پــس بنشــینیم 
اســتراحت کنیــم؛ چایــی ای بخوریــم. اگــر کیلومترشــمار درســت کار کند، انســان نگاه 
می کنــد، می بینــد نــه شــصت کیلومتــر نیامده ایــم، مثــًال فــرض کنیــد بیســت کیلومتــر، 
پانــزده کیلومتــر آمده ایــم. وقتــی فهمیدیــم کــه ایــن مقــدار راه را طــی کرده ایــم، بیشــتر 
طــی نکرده ایــم، طبعــاً ســرعت را اضافــه خواهیــم کــرد، از توقــف در بیــن راه پرهیــز 
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می کنیــم. لــذا اینــی کــه مــا در کجــای بزرگــراِه رســیدن بــه اهــداف آن سیاســت ها قــرار 
داریــم، ایــن خیلــی مهــم اســت؛ ایــن را مــا به عنــوان یکــی از اولویت هــا از قــوۀ قضائیــه 
ــۀ دادرســی، به خصــوص در پرونده هــای مهــم  خواســته ایم؛ به خصــوص مســئلۀ اطال

و ازجملــه پرونده هــای مهــم مفاســد اقتصــادی.

شورای عالی انقالب فرهنگی
١٣٩٢/٩/١٩

بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی
فرهنــگ، برنامه ریــزی هــم الزم دارد؛ نبایــد انتظــار داشــت کــه فرهنــگ کشــور 
‑چــه فرهنــگ عمومــی چــه فرهنــگ نخبگانــی، دانشــگاه ها و غیــره و غیــره‑ 
به خودی خــود خــوب بشــوند و پیــش برونــد؛ نــه، ایــن برنامه ریــزی می خواهــد. 
ــم  کــرد؛ نمی شــود  ــا را عــرض خواهی ــن چیزه حــاال مســئلۀ نظــارت و رصــد و ای
ــه.  ــۀ هدایــت فرهنگــی جامع ــد در زمین مســئولین کشــور مســئولیتی احســاس نکنن
همان طــور کــه اشــاره کردنــد، آقــای رئیس جمهــور، دولــت و مســئوالن موظف انــد 
کــه توجــه کننــد بــه جریــان عمومــی فرهنــگ جامعــه؛ ببیننــد کجــا داریــم می رویــم، 
چــه دارد اتفــاق می افتــد، چــه چیــزی در انتظــار ماســت؛ اگــر چنانچــه مزاحماتــی 
وجــود دارد، آن هــا را برطــرف کننــد؛ جلــوی موانــع را، عناصــر مخــرب را، عناصــر 
ــده  ــر و زب ــان و بوســتان بان ماه ــک باغب ــه ی ــر چنانچــه ب ــا اگ ــد. م مفســد را بگیرن
می گوییــم کــه علف هرزه هــای ایــن بــاغ را جمــع کــن، معنــای آن ایــن نیســت کــه از 
رشــد گل هــای ایــن بــاغ می خواهیــم جلوگیــری کنیــم یــا بــه آن هــا دســتور بدهیــم؛ 
نــه، شــما اجــازه بدهیــد گل هــای معطــر و خوشــبو طبــق طبیعــت خودشــان، طبــق 
اســتعداد خودشــان، از آب و از هــوا اســتفاده کننــد، از نــور خورشــید اســتفاده کننــد، 
رشــد کننــد؛ امــا در کنــار آن هــا علف هرزه هــا را هــم اجــازه ندهیــد کــه رشــد کننــد؛ 
اگــر ایــن بــود، مانــع رشــد آن هــا می شــود. اینکــه مــا گاهــی بــا بعضــی از پدیده هــای 
ــم و انتظــار می بریــم از مســئوالن کشــور ‑چــه  ــه جــد مخالفــت می کنی فرهنگــی ب
مســئوالن فرهنگــی، چــه غیرفرهنگــی‑ و از ایــن شــورا کــه جلــوی آن را بگیرنــد، بــه 
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خاطــر ایــن اســت؛ یعنــی معارضــۀ بــا مزاحمــات فرهنگــی هیــچ منافاتــی نــدارد بــا 
رشــد دادن و آزاد گذاشــتن و پــرورش دادن مطلوبــات فرهنگــی؛ ایــن نکتــۀ بســیار 
مهمــی اســت. مــن، هــم بــه وزرای ارشــاد و بــه وزیــر ارشــاد محتــرم خودمــان در ایــن 
مضمــون مطالبــی را گفتــه ام، هــم بــا جنــاب آقــای روحانــی در ایــن زمینه هــا صحبــت 
کــرده ام؛ بــه شــماها هــم عــرض می کنــم، یکــی از وظایــف نظارتــی و مراقبتــی 
ــد در  ــن اســت کــه متوجــه مزاحم هــا باشــد. شــما فــرض کنی دســتگاه حکومــت ای
فرهنــگ عمومــی یــک عامــل و یــک آســیب مهمــی بــه نــام طــالق مثــًال وجــود دارد. 
حــاال اگــر چنانچــه فــرض کنیــم در مجموعــۀ کشــور یــک تبلیغاتــی شــروع بشــود کــه 
ــه طــالق می انجامــد، خــب، شــما مجبوریــد  ــواده را سســت می کنــد و ب بنیــان خان
جلــوی ایــن را بگیریــد؛ یعنــی اگــر چنانچــه می خواهیــد طــالق در جامعــه رواج پیــدا 
نکنــد، بایســتی بــه ایــن معنــا توجــه بکنیــد؛ یعنــی بایــد جلــوی ایــن چیــزی کــه به طــور 
ــواده  ــه خان ــه بی میلــی ب ــر را، پســر را می کشــاند ب طبیعــی مــردم را، جــوان را، دخت
و بی اعتنایــی بــه کانــون خانــواده و بی اعتنایــی بــه همســر بگیریــد. قهــراً معارضــه 

وجــود دارد، مزاحمــت وجــود دارد. ایــن هــم یــک مطلــب.
مســئلۀ چهارمــی کــه عــرض می کنیــم، مســئلۀ تهاجــم فرهنگــی اســت. مــا چنــد 
ســال قبــل از ایــن، بحــث تهاجــم فرهنگــی را مطــرح کردیــم؛ بعضی هــا اصــل تهاجم 
را منکــر شــدند؛ گفتنــد چــه تهاجمــی؟ بعــد یواش یــواش دیدنــد کــه نــه [فقــط] مــا 
می گوییــم، خیلــی از کشــورهای غیرغربــی هــم مســئلۀ تهاجــم فرهنگــی را مطــرح 
می کننــد و می گوینــد غربی هــا بــه مــا تهاجــم فرهنگــی کردنــد؛ بعــد دیدنــد کــه خــود 
ــد،  ــد دیده ای ــرده! الب ــا تهاجــم فرهنگــی ک ــه م ــکا ب ــد آمری ــم می گوین ــا ه اروپایی ه
ــی چــه تهاجــم  ــی، کتاب هــای آمریکای ــد] فیلم هــای آمریکای ــد کــه [گفتن خوانده ای
فرهنگــی ای بــه مــا کرده انــد و دارنــد فرهنــگ مــا را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. بعــد 
باالخــره بــه برکــت قبــول دیگــران، ایــن حــرف مــا هــم موردقبــول خیلــی از کســانی 
کــه قبــول نمی کردنــد، قــرار گرفــت! تهاجــم فرهنگــی یــک واقعیتــی اســت. صدهــا 
‑حــاال مــن کــه می گویــم صدهــا، می شــود گفــت هزارهــا؛ منتهــا حــاال بنــده چــون 
ــم، می گویــم صدهــا‑  یک خــرده در زمینه هــای آمــاری دلــم می خواهــد احتیــاط کن
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رســانۀ صوتــی، تصویــری، اینترنتــی، مکتــوب در دنیــا دارنــد کار می کننــد بــا هــدف 
ایــران! بــا هــدف ایــران! نــه اینکــه دارنــد کار خودشــان را می کننــد. یک وقــت هســت 
کــه فــرض کنیــد رادیــوی فــالن کشــور یــا تلویزیون فــالن کشــور یــک کاری دارد برای 
خــودش می کنــد؛ ایــن نیســت، اصــًال هــدف اینجاســت؛ بــا زبــان فارســی [برنامــه 
می ســازند]؛ آن را بــا وقــت اســتفادۀ فارســی زبان یــا عنصــر ایرانــی تطبیــق می کننــد؛ 
ــرای  ــوا ب ــق آن مســائل، موضوعــات و محت ــر طب ــد و ب ــا را رصــد می کنن مســائل م
رســانۀ خودشــان تهیــه می کننــد؛ یعنــی کامــًال واضــح اســت کــه هــدف اینجاســت. 
ــک  ــی ی ــم فرهنگ ــن تهاج ــد؛ بنابرای ــم نمی کنن ــکار ه ــد، ان ــم می گوین ــان  ه خودش
ــر روی  ــا و ب ــت م ــن مل ــر روی ذه ــد ب ــه وجــود دارد؛ می خواهن ــی اســت ک حقیقت

رفتــار ملــت مــا ‑جــوان، نوجــوان، حتــی کــودک‑ اثرگــذاری کننــد.

١٣٨۴/١٠/١٣
بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

شــورای عالی انقــالب فرهنگــی بایــد یــک شــورای زنــده، فعــال، حســاس، 
ــن،  ــد. ای ــم مســائل فرهنگــی کشــور را رصــد کن ــالش باشــد و دائ پرتحــرک و پرت
حــرف اصلــِى ماســت کــه حــرف تــازه ای هــم نبــود؛ حــرف همیشــگی اســت و تکــرار 
مکــررات اســت؛ منتهــا بعضــی از تکرارهــا واجــب اســت؛ مثــل نمــاز؛ صبــح شــما 
ســورۀ حمــد و اذکار و رکــوع و ســجود را می خوانیــد و به جــا می آوریــد کــه در ظهــر 
و عصــر و شــب هــم همــان را تکــرار می کنیــد؛ چــون اهمیــت دارد؛ چــون موضــوع 
آن قــدر مهــم اســت کــه بایــد مرتــب و دائــم تکــرار شــود تــا ذهــن ســیراب شــود از یــاد 

ایــن حقایــق و انســان بــه عمــل تحریــک و وادار شــود.

شورای عالی فضای مجازی
١٣٩۴/۶/١۴

حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی
وظیفــۀ اصلــی ایــن تشــکیالت سیاســت گذاری، مدیریــت کالن و برنامه ریــزی 
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و تصمیم گیری هــای الزم و بهنــگام و همچنیــن نظــارت و رصــد کارآمــد و روزآمــد 
در ایــن عرصــه می باشــد. لــذا الزم اســت بــا توجــه بــه تحــوالت ســریع و پیچیــده در 
ایــن میــدان ازیک طــرف و نیازهــای واقعــی و متراکــم کشــور از طــرف دیگــر، خــود را 
بــرای انجــام [دادن] رســالتی ســنگین در یــک دورۀ چهارســاله آمــاده کنیــد... تثبیــت 
و تقویــت جایــگاه مرکــز ملــی فضــای مجــازی به عنــوان بــازوی شــورای عالی فضــای 
مجــازی در جهــت تحقــق تصمیمــات آن شــورا بــا وظایــف؛ رصــد وضعیــت جــاری 
فضــای مجــازی و پیش بینــی و آینده نگــری تحــوالت در ایــن فضــا در ســطح ملــی 
و بین المللــی؛  ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی میــان وزارتخانه هــا، ســازمان ها و 
نهادهــای مختلــف ذی ربــط در ابعــاد علمــی، فنــی،  اقتصــادی،  بازرگانــی،  حقوقــی، 
انتظامــی،  امنیتــی و دفاعــی مرتبــط بــا فضــای مجــازی؛ و نظــارت مســتمر بــر 
عملکــرد دســتگاه ها و بخش هــای ذی ربــط در چارچــوب مصوبــات شــورای عالی.

وزارت امور خارجه
١٣٩٣/۵/٢٢

دیــدار مســئوالن وزارت امــور خارجــه و ســفرا و رؤســای نمایندگی هــای 
ــالب ــر انق ــا رهب ــور ب ــارج از کش ــران در خ ــالمی ای ــوری اس جمه

ــر  ــه رهب ــود ک ــری ب ــۀ دیگ ــا نکت ــح از آن ه ــتفادۀ صحی ــا و اس ــکار فرصت ه ش
ــد. ــان کردن ــور خاطرنش ــی کش ــئوالن دیپلماس ــه مس ــالب ب انق

ــد  ــیار ســریع اســت و بای ــی، بس ــه ای و جهان ــد: تحــوالت منطق ایشــان افزودن
به طــور آنــی آن هــا را رصــد کــرد و بــا تحــرک بــاال، هــر حادثــه و رویــدادی را 
بالفاصلــه تحلیــل کــرد و بــا درک نســبت آن بــا اهــداف و آرمان هــا، موضــع خــود را 

ــود. ــال آن مشــخص نم در قب
١٣٩٠/١٠/٧

بیانات در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور
خــب، مــا هــم دیگــر دعایتــان کنیــم. دعــا می کنیــم کــه ان شــاءالله شــما در ایــن 
عرصه هــا موفــق باشــید و پیــش برویــد. خــدای متعــال ان شــاءالله بــه شــماها کمــک 
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کنــد تــا در دنیایــی کــه بــه نظــر مــن دارد شــکل می گیــرد ‑کــه گفتــم هنــوز درســت 
روشــن نیســت، بــرای مــا قابــل تحلیــل نیســت کــه چــه اتفاقــی دارد می افتــد؛ بایــد 
ــد و شــکل خواهــد  ــم آنچــه را کــه پیــش خواهــد آم ــًال هوشــمندانه رصــد کنی کام

گرفــت‑ بتوانیــد نقش آفرینــِى حقیقــی و عمیقــی داشــته باشــید.

١٣٨٣/۵/٢۵
بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه

مــن البتــه معتقــدم در دســتگاه سیاســت خارجــی مــا کارهــا و تــالش صادقانــه و 
مخلصانــۀ خوبــی انجــام می گیــرد. مــن نمی گویــم همــۀ گزارش هایــی کــه از شــماها 
می آیــد، می بینــم یــا می خوانــم؛ امــا نــکات عمــده را می بینــم و رویــش فکــر و 
ــرات محیطــی  ــد تغیی ــم. شــماها می توانی ــم؛ تبادل نظــر می کن گاهــی مطالعــه می کن
ــا را  ــن و تهدیده ــای ممک ــن، فرصت ه ــای ممک ــد؛ ظرفیت ه ــد کنی ــًال رص را کام
منعکــس کنیــد؛ بایــد هــم بکنیــد. البتــه این طــور هــم نباشــد کــه همــه اش تهدیدهــا 
منعکــس شــود؛ بعضی هــا کارشــان فقــط منعکــس کــردن تهدیدهاســت کــه نتیجه اش 
‑نمی گویــم آن هــا قصدشــان ایــن اســت‑ مرعــوب کــردن مســئوالن باالســت؛ اگــر 

قابــل مرعــوب شــدن باشــند.

وزارت اطالعات
١٣٨٩/١٢/١٢

بازدید ۶ ساعتۀ رهبر انقالب از وزارت اطالعات
ایشــان  همچنیــن بــا قدردانــی از وزیــر اطالعــات در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود، بیــداری اســالمی روزافــزون کنونــی در منطقــه را حادثــه ای فوق العــاده عظیــم 
خواندنــد و افزودنــد: تحــوالت کنونــی در منطقــه قطعــاً در آینــدۀ جهــان تأثیرگــذار 
خواهــد بــود؛ بنابرایــن بایــد ایــن تحــوالت را فعاالنــه رصــد و ابعــاد مختلــف آن را 

بررســی دقیــق کــرد.
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سپاه پاسداران انقالب اسالمى
١٣٩۴/۶/٢۵

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى
وقتــی شــما می گوییــد مــن پاســدار انقالبــم، یکــی از معانــی پاســداری و یکــی 
از ابعــاد مفهومــی پاســداری ایــن اســت کــه انقــالب مــورد تهدیــد اســت؛ بلــه، اگــر 
تهدیــد نباشــد، پاســداری الزم نیســت. آنجایــی انســان پاســداری می کنــد کــه تهدیــد 
ــد  ــان تأیی ــم خودت ــا اس ــد ب ــالب را داری ــود انق ــم وج ــما، ه ــس ش ــود دارد؛ پ وج
ــد  ــن می کنی ــد تبیی ــه متوجــه انقــالب اســت، داری ــی را ک ــم تهدیدهای ــد، ه می کنی
ــر می دهیــد. خــب، اگــر پاســدار انقالبیــم، بایــد ایــن تهدیدهــا  و از وجودشــان خب
را بشناســیم. یکــی از کارهــای اساســی ســپاه رصــد مســائل بین المللــی فقــط بــرای 
شــناخت تهدیدهاســت. رصــد کــردن مســائل بین المللــی و حــوادث بین المللــی و 
خبرهــای بین المللــی موجــب می شــود کــه مــا بدانیــم تهدیدهــا چیســت؛ و همچنیــن 
رصــد حــوادث داخلــی کشــور. بنابرایــن ســپاه یــک موجــود ســربه زیر کنــار نشســتۀ 
ســرگرم کارهــای اداری خــود نیســت؛ یــک موجــود آگاه، ناظــر، بینــا، متوجــه اطــراف 
ــی و در  ‑هــم متوجــه اطــراف در کشــور، هــم متوجــه اطــراف در ســطح بین الملل
ســطح منطقــه‑ [اســت کــه] دارد نــگاه می کنــد، مثــل یــک موجــود زنــده ی بیــدار؛ 
بــرای اینکــه ببینــد از کجــا تهدیــد وجــود دارد. نســبت بــه چــه کســی [یــا] نســبت 
بــه چــه تهدیــد وجــود دارد؟ اینجــا شــخص مطــرح نیســت؛ [بلکــه] تهدیــد وجــود 
ــذا] رصــد دائمــی بایــد بکنیــد. بخش هــای اطالعاتــی  ــه انقــالب؛ [ل دارد نســبت ب
ســپاه و هرآنچــه پهلــو می زنــد بــه مســائل اطالعاتــی ســپاه، ناظــر بــه ایــن معناســت. 
البتــه درجــات مختلــف، سلســله مراتب، کادرهــا بایــد در جریــان ایــن مســائل قــرار 
بگیرنــد، بایــد در جریــان تهدیدهــا قــرار بگیرنــد تــا همــه بداننــد کــه چــه کار دارنــد 
ــه  ــه چ ــد ک ــپاه ندانن ــله مراتب س ــر سلس ــد. اگ ــد بکنن ــه کار می خواهن ــد و چ می کنن
تهدیدهایــی متوجــه آن چیــزی اســت کــه آن هــا پاســدارش هســتند، معلــوم نیســت 
بتواننــد درســت بــه وظیفــه عمــل کننــد. وقتــی انســان فهمیــد تهدیــد چیســت و از 

ــد. ــدا می کن ــزه پی کجاســت، انگی
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سازمان تبلیغات اسالمی
١٣٩٧/۵/٢٨

انتصاب حجت االسالم محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی
ــا تهاجمــات فکــری و  ــۀ هوشــمندانه ب رســالت دیگــر ایــن ســازمان رصد و مقابل
فرهنگــی و تبلیغــی و رســانه ای دشــمنان دیــن و انقــالب و کشــور اســت. دشــمنانی که نه 
امــروز، بلکــه از چنــد دهــۀ پیــش، هویــت و شــخصیت و بــاور و رفتــار و ســبک زندگــی 
اســالمی‑ایرانی مــردم خصوصــاً جوانــان را هــدف قــرار داده و بــا شــیوه ها و ابزارهــای 
متکــی بــه فناوری هــای ارتباطــی و رســانه ای اعــم از هنــر و ســینما و فضــای مجــازی و 

غیــره درصــدد تهــی کــردن انقــالب از عقبــۀ دینــی و ایمانــی و مردمــی آن می باشــند.

سازمان بسیج
١٣٩۵/٩/١٧

انتصاب سردار غالمحسین غیب پرور به ریاست سازمان بسیج
ارتقــای حضــور ســازمان یافته تر مــردم (به ویــژه جوانــان عزیــز) و اعتــالی 
ــاع و  ــگ، دف ــم، فرهن ــل عل ــاز انقــالب اســالمی (مث بســیج در عرصه هــای موردنی
خدمات رســانی)، ایجــاد و ســامان دهی مجموعه هــای اندیشــه ورز و رصدگــر در 
تمــام ســطوح به خصــوص در ســتاد بســیج بــرای راهبردنــگاری و رصــد فعالیت هــا 
ــی  ــت هم افزای ــرای تقوی ــی ب ــازوکار قطع ــاد س ــمن، ایج ــوذ دش ــری از نف و جلوگی

ــورد انتظــار اســت. ــط م ــا دســتگاه های ذی رب اقشــار و همــکاری و هماهنگــی ب

١٣٩۵/٩/٣
بیانات در دیدار بسیجیان

 اگــر چنانچــه مــا ایــن هیئت هــای اندیشــه ورز را داشــتیم و فعــال کردیــم، در کنــار 
ایــن، هیئت هــای رصدگــر الزم اســت. رصــدِ چــه؟ چــون بســیج یــک موجــود متحرک 
ــغول  ــت، مش ــش اس ــغول روی ــت، مش ــت، پویاس ــده اس ــۀ زن ــک مجموع ــت، ی اس
پیش روندگــی اســت، بایــد رصــد کــرد کــه متوقــف نشــود؛ بایــد رصــد کــرد کــه راه 
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را خطــا نــرود، اشــتباه نــرود؛ بایــد رصــد کــرد کــه مــورد آســیب قــرار نگیــرد، مریــض 
نشــود، ویروس هــای گوناگــون در آن نفــوذ نکننــد. دســتگاه رصدگــر غیــر از دســتگاه 
اطالعــات و حفاظــت اطالعــات و ماننــد این هاســت؛ آن هــا را کار نــدارم، آن هــا 
به جــای خــودش هرکــدام مســئولیتی دارنــد. دســتگاه رصدگــر آن دســتگاه خردمنــد و 
عاقلــی اســت کــه مثــل صفحــۀ مغناطیســی و برقی که انســان جلویــش گذاشــته و دارد، 

ــد کــه چــه اتفاقــی می افتــد. ــد، می بین ــرون را مشــاهده می کن واقعیــت بی

بنیاد نخبگان
١٣٩۴/٧/٢٢

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی«نخبگان فردا»
انجمن های علمی؛ باالخره نخبۀ جوان باید فرصت ظهور و ُبروز پیدا بکند، احساس 
کند که وجود او به«نظر» آمده است، برای او ارج قائل اند، روی وجود او حساب می کنند؛ 
این را باید در عمل احساس کند. بعد، بنیاد نخبگان عمدتاً و حاال دستگاه های دیگر هم 
در کنارش، رصد کنند، خروجی کار را مالحظه کنند؛ چون اگر خروجی کار عیب داشته 
باشد، اشکال داشته باشد، پیداست یک جایی اشکال در بین راه وجود دارد؛ عیب ها را 

بشناسند، عیب ها را عالج بکنند. یکی از توصیه های مهم بنده هم این است.

١٣٩٢/٧/١٧
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان

بــه نظــر مــن، مهم تریــن کاری کــه ایــن دو وزارت و ایــن معاونــت مهــم 
ــرای  ــد ب ــد همــت خــود را صــرف کنن ــد، ایــن اســت کــه بای ــد انجــام بدهن می توانن
زمینه ســازىِ نــوآوری علمــی؛ نــوآوری مهــم اســت. ایــن جریــان نــوآوری نبایــد 
متوقــف بشــود؛ هــر قدمــی بایــد به دنبــال خــود، قــدم بعــدی را پیــش بیــاورد. بــرای 
اینکــه مــا بتوانیــم جریــان نــوآوری را در کشــور حفــظ کنیــم، یک رصد دائمــی الزم 
ــت علمــی حضــور  ــه در معاون ــی ک ــن مســئولین محترم ــم بایســتی همی اســت؛ دائ
دارنــد، ایــن جریــان علمــی در کشــور را رصد کننــد؛ ببیننــد گره هــا کجاســت، 
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ــا را  ــا کجاســت، آن ه ــای کار کجاســت، مشــکالت کجاســت، ناهماهنگی ه گیره
ــن مســائل در حــد  ــه ای ــه ب ــه البت ــد. شــورای عالی انقــالب فرهنگــی ک برطــرف کنن
وظایــف و مســئولیت های خــودش می پــردازد، مهــم اســت. بخــش معاونــت علمــی 
هــم کــه یــک مجموعــۀ ســتادی اســت، بــرای هماهنــگ کــردن دســتگاه ها و خــود 
دســتگاه های علمــی کشــور یعنــی ایــن دو وزارت و پژوهشــکده ها و پژوهشــگاه ها 
ــه  ــد هم ــا بای ــتند، این ه ــان کار هس ــه مجری ــاوری ک ــم و فن ــون عل ــز گوناگ و مراک

ــرود. ــن ب ــا بایســتی از بی ــد؛ ناهماهنگی ه ــل بکنن ــگ عم هماهن

١٣٩١/۵/٨
بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان

ــا اختراعــات و ثبــت  ــی م ــن اســت کــه دســتگاه های دولت یــک مســئلۀ مهــم ای
اختراعــات را  رصد کننــد؛ و خــود آن هــا بــه ســراغ صاحبــان اختراعــات و نخبــگان 
فکــری برونــد و از آن هــا بخواهنــد کــه همــکاری کننــد، کمــک کننــد تــا آن هــا بتواننــد 
ــر ســهیم شــوند.  ــان در آن بخــش موردنظ ــک شــرکت دانش   بنی ــد در ایجــاد ی بیاین
ــد تــوی  ــد، کار بیفت ــه آن هــا مراجعــه کنن دســتگاه های مــا ننشــینند کــه مخترعــان ب
پیچ وخم هــای اداری و بوروکراســی و مشــکالتی کــه وجــود دارد؛ این هــا یقینــاً 
ــزارش دارم،  ــن گ ــه م ــور ک ــرد. آن ط ــد ک ــف خواه ــتعدادها را تضعی شــوق ها و اس
ــی  ــر جای ــد؛ ه ــا را رصد می کنن ــور م ــود کش ــتعدادهای موج ــد اس ــا دارن خارجی ه
کــه بــه دردشــان می خــورد، می آینــد ســرمایه   گذاری می کننــد و می برنــد. خــب، 

اســتعداد انســانی، نیــروی انســانی، ارزشــمندترین موجــودی یــک کشــور اســت.

١٣٨٩/٧/١۴
بیانات در دیدار نخبگان جوان 

یک چیــز دیگــر هــم کــه فرامــوش نشــود، ایــن اســت کــه مــا یــک نظــام رصــد الزم 
داریــم. بایــد دائمــاً رصــد کنیــم ببینیم خروجی این تالشــی کــه در زمینۀ نخبــگان انجام 
می گیــرد، چقــدر اســت؛ چقــدر متناســب اســت ایــن خروجــی بــا ســرمایه گذاری ای 



 ۶۴

(۶)

کــه شــده. این جــور نباشــد کــه مــا ســرمایه گذاری را بکنیــم، بعــد خروجــی نباشــد. اگر 
خروجــی کــم بــود یــا متناســب نبــود، کاشــف از ایــن اســت کــه در روش هــا اشــکال 

وجــود دارد، روش هــا غلــط اســت؛ بنابرایــن، ایــن کار رصــد دائمــی الزم دارد.
 در ایــن بخــش، فقــط هــم رصــد کافــی نیســت؛ بایســتی کشــورهایی را هــم کــه 
همــت مــا و نیــت مــا ایــن اســت کــه از آن هــا جلــو بیفتیــم، رصــد کنیــم. نبایــد تصــور 
کــرد کــه کشــورهای دیگــر، کشــورهای همســایه، کشــورهای اســالمی ایســتاده اند و 
بــه مــا می گوینــد بفرماییــد جلــو تــا مــا از آن هــا جلــو بزنیــم؛ نــه، آن هــا هــم دارنــد 
ــم،  ــو بیفتی ــا جل ــرار اســت م ــر ق ــم الزم اســت. اگ ــن رصــد ه ــد. ای ــالش می کنن ت
بایســتی اطــراف را هــم بدانیــم؛ بقیــۀ بازیگــران ایــن صحنــه بایــد زیــر نظــر باشــند؛ 
بدانیــم چــه کار دارد انجــام می گیــرد؛ آن وقــت بســنجیم کــه حرکــت مــا، همــت مــا 

متناســب هســت یــا نــه.
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