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 تیریکرونا و مطالعات مد روسیو
 

 السالمهیدانشگاه امام صادق عل تیریو مد یمعارف اسالم انیدانشجو یانجمن علم

 شهیکتاب رواق اندناشر: 

 ۱۳۹۹چاپ اول: 

 تومان ۶۰۰۰۰قیمت: 

 طراح جلد: محمد اسماعیل خاتمی

 چاپخانه هورنوچاپ و صحافی: 

 
 

/ به اهتمام تیریکرونا بر مباحث رشته مد روسیو یریگهمه ریتاث رامونیپ ییگفتارها ؛تیریکرونا و مطالعات مد روسیو :عنوان و نام پدیدآور
 .السالمهیدانشگاه امام صادق عل تیریو مد یمعارف اسالم انیدانشجو یانجمن علم
 .۱۳۹۹ ،شهیتهران: کتاب رواق اند نشر: مشخصات
 .مس ۵/۲۱ × ۵/۱۴ ؛ .ص۳۳۳ :یظاهر مشخصات

۹78 :شابک ۶۰۰ 8۰7۶ ۹۴ ۰ 

 .پایف :یسیفهرست نو تیوضع
 .تیریکرونا بر مباحث رشته مد روسیو یریگهمه ریتاث رامونیپ ییگفتارها :گرید عنوان

 هاروسیکروناو :موضوع

 Coronaviruses :موضوع
 رانیا -- هاروسیکروناو :موضوع
 Coronaviruses -- Iran :موضوع
 یاقتصاد یهاجنبه -- هاروسیکروناو :موضوع
 Coronaviruses -- Economic aspects :موضوع
 تیریو مد یمعارف اسالم ییدانشجو یدانشگاه امام صادق)ع(. انجمن علم افزوده: شناسه

 QR۳۹۹ کنگره: یبند رده
 ۵7۹/۲۵۶ :ییوید یبند رده

 7۵۵۵۲۴7 :یمل یکتابشناس شماره
ا.پیف رکورد: وضعیت
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 شگفتاريپ

 

 اندشکل گرفته ياتفاقات و اختراعات متعدد خ، رخدادها،يدر طول تار

بشر را  يزندگ يو ظاهر ي، فرهنگيمدن، تيتفکر يهاهيکه تمام ال

ه در ک يگوناگون يهايبنداز طبقه يارياند. بسر قرار دادهيتحت تأث

-شده ين حوادث، ناشيها صورت گرفته است از همنانسا يدوران زندگ

افته يفناورانه  يکرديرات، رويين تغير عمده اياخ يهادهه ياند. ط

بشر  يزندگ يهابود که برگ ين توسعه فناوريگر ايبودند و به عبارت د

؛ به عنوان ساختيش ميپ يهاز از دورهيرا متمازد و آن يرا ورق م

ر عص»ا ي« چهارم يانقالب صنعت»که تحت عنوان  يمثال عمده تحوالت

شود تحت ياد ميها ن دست، از آنياز ا يا مواردي« يهوش مصنوع

 يبيچندگانه و ترک يان کاربردهايژه در جريو به و ير توسعه فناوريتأث

 است. يو علوم محاسبات يستيز يهايان فناوريم

 يهايماريدهد بيبشر نشان م يخ زندگيبر تار ين همه، مروريبا ا

داده و  ريياند مناسبات قدرت و ثروت را تغز توانستهين ير جهانيفراگ

ن يترر قرار دهند که مهميها، نقشه جهان را تحت تأثاز آن يبرخ يحت

در  يالديدر قرن چهاردهم م« اهيمرگ س»ا ي« اهيطاعون س»ها آن

ت آن زمان اروپا در يک چهارم جمعيش از ياروپاست که به مرگ ب
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ا سم در اروپيدوره فئودال يجه آن فروپاشيد و نتيطول چهار سال انجام

 يهانيکار در سرزم يروهاين يبب مهاجرت اجباربود، چرا که به س

ت در يش جمعيها به هم خورد و هم با افزا، هم توازن قدرتيفئوال

 ها شکل گرفتند.ملت -مناطق، دولت يبرخ

 2019در سال « 19د يکوو»با عنوان  يجهان يروسيو يريو اما با فراگ

رفت قرار گر يبشر تحت تأث يزندگ يهااز نظام ياري، باز هم بسيالديم

را  «يپزشک»گرفته تا « فلسفه و عرفان»مختلف دانش از  يهاو حوزه

در جهان، شدت گرفتن توسعه  يآموزش يهار نظاميير ساخت. تغيدرگ

 روسيک ويروس کرونا را ينکه وي، فارغ از ايمجاز يآموزش يهايفناور

خاص  يا کشورهايها از گروه يم که توسط برخيبدان يشگاهيآزما

در پس پرده آن نهفته  يو اقتصاد ياسيس يهاشده و کنشساخته 

ر هر م که ديکن يتلق يعيکامالً طب يماريک بينکه آن را يا اياست 

داشته ن يه تفاوتياول يريگجهين نتيد در ايکند، شايچند سال بروز م

که ني، چه ا«جهان به قبل از کرونا باز نخواهد گشت»باشد که باالخره 

بشر رخ داده  يدر سبک زندگ يکوتاه، تحوالت فراوانن مدت يدر هم

-يز نميا نهين فناوريرترين و فراگيترشرفتهيگاه توسعه پچياست که ه

مردم از  يمختلف زندگ يهاهين درجه و عمق و در اليتوانست تا به ا

 ر خود قرار دهد.يرا تحت تأث ير تا غنيفق

ن است که يا يتماعژه علوم اجيعلوم مختلف به و يهااز رسالت يکي

-قيتر و دققيعم ينموده و بکوشند که فهم يد را واکاويجد يهادهيپد

شر ب يو معنو يماد يده در زندگي، اثرات و تبعات آن پديستيتر از چ

ه ديآن پد يذات يهايدگيچياست که هر قدر پ يهيارائه کنند و بد

ارتر تجربه شده بشر ناسازگ ينيشيو پ يذهن يهاشتر بوده و با نمونهيب

پژوهانه تبعات ندهيآن و هم در درک آ يستيباشد، هم در مقام کشف چ
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روس کرونا، ينک که ويم بود. ايفراوان مواجه خواه يهايآن، با دشوار

و  يبشر را در همه شئون اعم از مناسک و عبادات فرد يسبک زندگ

، يتيحاکم يهاتي، کسب و کارها، محدودي، تعامالت اجتماعيجمع

ر يو آموزش، مفهوم مرگ و... تحت تأث يريادگيط، يبهداشت روان و مح

ز ا ياريشمندان بسياند ياز سو ياگسترده يهاقرار داده است تالش

ن يجهت درک و فهم ا يارشتهنيو ب يارشتهانيم يکردهايعلوم با رو

 رد.يگيده صورت ميپد

 يو گفتگوها يعلم يهاجلسات، مجامع، نشست يدر کنار برگزار

ا روس کرونين مدت و با موضوعات مربوط به ويکه در طول ا يگوناگون

از  يعلم يهاادداشتيها و توان به انتشار کتابيانجام شده است م

-ات، جامعهي، حقوق، الهياسيفلسفه، ارتباطات، علوم س يهارشته

ون رامي... در مباحث پو يطنز، روانشناسات، شعر و ي، هنر و ادبيشناس

چه يانگر دريها بکه عمده آن ييهاادداشتيز اشاره کرد. يروس کرونا نيو

د يووک يريگده همهيها به پدن رشتهيسندگان و پژوهشگران اينگاه نو

ه دين پديح تمام ابعاد ايقادر به توض ييبوده و هر چند به تنها 19

در  کنند و يين را بازنماين جورچياز ا يتوانند بخشيم يستند ولين

ونا در روس کريو تبعات و يستيتر از چقيدق ييها، معنار نگاهيکنار سا

 ند.يبشر را ارائه نما يزندگ

و  يان معارف اسالميدانشجو يکتاب حاضر که با همت انجمن علم

د يهفده نفر از اسات يالسالم و با همکارهيت دانشگاه امام صادق عليريمد

ور طبع يت و اقتصاد به زيريمد يهادر رشته يو سخنرانان دانشگاه

ر يثرامون تأيرا پ يو کاربرد ينظر يده است مباحثيآراسته شده، کوش

، يتيريمد ينکيارائه کرده و با ع يتيريم مديروس کرونا بر مفاهيو
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خ ر ين بحران جهانيکه به واسطه ا يديتر از مناسبات جدقيدق يفهم

 د. ين نماييداده است را تب

ن، به آ يرامونيت و مسائل پيريکه گستره دانش مدداست يناگفته پ

از آن را پوشش داده و عمده  ين اثر، تنها بخشياد است که ايز يقدر

ها و موضوعات از سرفصل يح بخشيسخنرانان، تنها موفق به توض

 ياند و فرصت کافخود شده ينه تخصصين موضوع در زميمرتبط با ا

آن موضوع را نداشتند. با وجود  يهاپرداختن به همه ابعاد و جنبه يبرا

ار ارزشمند است و يبس يشناسن، کتاب حاضر از جهت موضوعيا

 يو حت يپژوهش يهاتيانجام فعال يبرا يار خوبيبس يهاسرخط

د يروس کوويت با ويريمختلف مواجهه رشته مد يهانهيدر زم يکاربرد

 پژوهشگران تواند مورد استفاده و استناديرا ارائه نموده است که م 19

 رد.يز قرار گيان عزيو دانشجو

ه م که بزرگوارانيتشکر نما يد بزرگوارين جا از اساتيجا دارد که در هم

ارائه در گام اول سلسله  يارزشمند را برا يمطالب يساززحمت آماده

« تيريروس کرونا و مطالعات مديو»ر که با عنوان يجلسات تدب

رفتند و از يلسه برگزار شد، پذج 15در قالب  99و در بهار  ينامگذار

مانه يکه با حضور گرم، عالمانه و صم ينيان و مخاطبيهمه دانشجو

نت دهنده جلسات شدند کمال تشکر را داشته يبخش و زخود، رونق

 يانجمن علم يشورا يغ اعضايدريشک بدون تالش بيباشم. ب

مجموعه  يت و بدون همکاريريو مد يان رشته معارف اسالميدانشجو

 نشست. ازين کار به ثمر نميالسالم، اهيدانشگاه امام صادق عل يادار

به ويژه آقايان  ز دانشگاهيان عزياز دانشجو يگر، تعداديد يسو

محمدصادق غضنفري، حسن خاتمي، محمد احمدي، سيدجواد 

ز ين پور کندلجيمقدم، محمد اسماعيل خاتمي و علي يعقوبعليکمالي
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ارزشمند  يجلسات نقش يو برگزار يراستاري، ويسازادهيدر مراحل پ

زان را به ين عزيم که تمام ايخواهيداشتند که از خداوند متعال م

 .شاءاهللاش قرار دهد، انات خاصهيه عناياسالمت بدارد و همواره در س

در پايان از فرهيخته ارجمند آقاي محمدجعفر کبريايي مدير انتشارات 

انتشار رسمي اين کتاب کمال تشکر رواق انديشه به جهت همکاري در 

 را داريم.
 

 م احتراميبا تقد

 يمحمد نوروز

 تيريو مد يان معارف اسالميدانشجو يانجمن علم ياستاد راهنما

 



 فصل اول

 
 يت جهاديريمد

 

 و

 

 1مواجهه با کرونا 
  2يفيلط ثميدکتر م

                                                                                       
 ايراد شده است. 23/01/1399اين سخنراني در تاريخ . 1

ي مديريت منابع انساني و عضو هيئت علمي گروه دولتي دانشکده معارف اسالمي دکترا. 2
 .السالمهيعلو مديريت دانشگاه امام صادق 
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 مقدمه

ت يريدر مورد مد کنميمخدمت بزرگواران عرض  امروزمن  که يبحث

روس منحوس کرونا هست که به نظر ين ويو نسبت آن با ا يجهاد

اده قرار د يخيچ تاريپک يدر  د ما رايوجود دارد که شا ينکات رسديم

در  طعاًق ميکنبن فرصت استفاده ياز ا يم به خوبيکه اگر بتوانست ا

 خواهد ياسالمگسترش انقالب استمرار  يبرا يجد يارهيذخ ،ندهيآ

 بود.

 ؟يت جهاديريچرا مد

ادمان يد يم بايدار يقاتيکه اگر ما امروز توف کنميمن مقدمه شروع يبا ا

 يکسان ثاريا و يفشانجان و اخالص يقات ثمرهين توفيباشد که ا

ف يمبارزه تعر يرا برا ليبديب يک الگوي واقعاًاست که در دفاع مقدس 

 يهاحوزه در و چه يگرينظام يدر حوزه چه کردند و آن الگو هنوز هم

گرفته است. لذاست که عرض بنده مورد استفاده قرار  يو علم يفرهنگ

 م ازيتوانن بيا يريم، به تعبيبتوانما ن است که اگر يشتر ناظر به ايب

م يناستفاده بک تيظرفن يم، از ايد بتوانيبا يعني ؛است جنس وجوب

م ينده خواهيآ يهاسال يبرا يت جديک ظرفيل و يک پتانسي قطعاً

 داشت.
نم که کعرض  يستيکنم، باباز  يوع را کمن موضينکه ايا يمن برا اوالً

 يا حتيک سبک و ي ، منظور مايت جهاديريم مدييگويم يوقت

ن يا در ما است. هاسازمانجوامع و  يمکتب ادارهک ي ،تربزرگ

 ييکاراو  ي، اثربخشيوربهره که تحت عنوان يزيآن چ عالوه بر مکتب

م ينيبيمکه م يهم دار يديم جديمفاه م،يشنويت ميريات مديدر ادب

 به آن يات ماديادب درست که ا يزيتر از آن چار فراتر و متفاوتيبس
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 هانياکه  ،لت و توکيمعنو ب،يمان به غيا ؛ مثل موضوعشوديمتوجه 

 پررنگ است. يليخ يت جهاديريدر مد

 يت جهاديريمد يهاسبکانواع 

وارد  يک مقدارين مقدمات نپردازم و يبه ا يليحاال اگر بخواهم خ

د يبا يطورنياست، ا مدنظرمانکه  يم و وارد آن بحثيات شويعمل

ت را هم در کشور يريم دو سبک از مديتوانيم االنما  عرض بکنم که

 م:ينيالملل هم ببنيدر سطح ب يخودمان و حت

که از قبل  ييهابر اساس پروتکلست ا يسبکت، يريمد ک سبکي

مردم  شاديبن ش ويشتر از آنکه مبنايب يرينوشته شده است؛ به تعب

 عتاًيطبهستند که  يمؤسساتها و ، شرکتهاسازمانها، د، ساختارنباش

 اند.جاد شدهيا يطيشران يچن يبرا از قبل

مردم وم يست که ما با آن مواجه هستا ييالگو ک سبکيدر مقابل، 

هستند که  يمردمستند، يهم ن ين مردم، مردم معمولياست و ااد يبن

را در معرض خطر قرار  شانخود دارند و حاضر هستند يه جهاديروح

 دهند.

اه نگ االناست. شما  يمتفاوت فردمنحصربه طيشراک ي، طيشران يا

که  ين اتفاقاتيد و از اينيبيد ميکه در غرب دار يتين وضعيد، ايکن

توحش و  جورکيافتد يها مافتد، در فروشگاهيها مابانيدر خ مثالً

است که  يانيمحصول همان جر ،افتدياتفاق م گريداز هم يريگپاچه

ن داشته و از آ ديتأکبشر  يماد يازهايات و توجه به نيماد يشتر رويب

ات خودش را يرده و حکيا ميآبشخور داشته است، خودش را اح

ک ي مثالً ،رسماًد که ينيبيد ميداده است. امروز دارياستمرار م

رد  يک کشوريکه دارد از  يل پزشکيو وسااز ماسک  يامحموله

 دهديو اجازه نم کنديمضبط حرف است(  يليک کشور، خي) شوديم
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بزرگ  يهاها و فروشگاها مغازهي دارد،يخودش برم يامنتقل شود و بر

]مردم[ داخلش مواجه هستند،  يد که با مشکالت جدينيبيم را

را داخل  يزين چيشما چن کهيدرحالبرند؛ يدزدند، مي، مزنديريم

نکه يا اساساًا يوجود ندارد  اصالًم يخواهم بگوينم د.ينيبيکشور ما نم

 !هستند؛ نه يبا فرهنگ يريو به تعبخته يار فرهيمردم ما، مردم بس

فتد و باز احتمال دارد يب ياگونهنياتفاقات ا ،ممکن است گوشه و کنار

و  افتديدارد م يک اتفاقي يفکر نکنند؛ ول گونهنيامردم  يکه همه

و آن  شوديمدر محاسبات ما دارد وارد  يک عنصرين است که يآن، ا

که خودش را  يت جهاديرياست و عنصر مد يجهاد يروهايمسئله ن

 .دهديمنشان  کامالً

 در يمتماد يهاتساع يا پرستاريپزشک  مثالًد ينيبيمشما 

خودش را در  است که يت جهاديرين عنصر مديا ؛مارستان هستيب

داشته  نانهيبواقعم نگاه ي. اگر بخواهدهديمنشان  يپزشک يحوزه

 يدان را خاليهم از پزشکان ما م ييک جاهايم که ييد بگويم بايباش

انست ما نتو يپرستار يروياز ن يدان نبودند و بخشيدر م يعني ؛کردند

ن يا يآمادگ عتاًيطبنکه يا به خاطرن را بر عهده بکشد ين بار سنگيا

ن ين است که ما در کشورمان ايتش ايواقع يحجم از فشار هم نبود؛ ول

موضوع،  نيم حداقل ايبگو خواهميمم. من ين بار تجربه کرديرا چند

 ين تفکر جهاديا) بهداشت و درمان يدر حوزه فقطکه است  بار سوم

 .شوديما يدارد اح (در عرصه بهداشت و درمان يت جهاديريو مد

 ک بحران سختيتجربه حل 

که  ييهايماريبهداشت بود و مبارزه با ب يهاک مورد، بحث خانهي

، يکه دکتر مرند يطبق آمار بارکي مثالًب هم بود. يب و غريعج يليخ

نفر  هزار 17انه در کشور ما يسال کردنديمر وقت بهداشت، مطرح يوز
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از دو ماه  حدوداًکرونا  االند، يمردند. دقت کنيکودک بر اثر اسهال م

 عموماً ، آن هم تلفات داشته است نفر 4500ر يگذشته در کشور ما ز

 80ت يو در جمع يانهيزم يهايماريبا ب سالانيمافراد مسن و 

 هزار 17انه يسال 57، 56ما در سال  يونيليم 35ت يجمع. در يونيليم

 مردند.يکودک بر اثر اسهال م

سازمان بهداشت  يهاج و پروتکليرا يبا الگوها ميخواستيمما اگر 

م يگرفتين موضوع جواب نميا يحاالها براحاال  م،يکنبحرکت  يجهان

 م.يمشکل را حل کنن يام يتوانستينم و

ف يدر دانشگاه خودمان تعر ياجلسه در يدکتر مرند يخود آقا

ا چگونه ينم دينيم ببيما رفت ن موضوع اتفاق افتاد،يا يکه وقت کردنديم

ن يحل ا يکشورها آمدند برا يم بعضيدي. دکنديمن مشکل را حل يا

ب نمک و شکر با نسبت يار ساده دادند: ترکيبس حلراهک ي ،مشکل

درست شود که هم قندش کمک  يدر آب محلول شود و شربت يمساو

 ين نرود و هم نمکش اجازه دهد که فشار داخليکند قند کودک از ب

، آب از بدن کودک رفتبرونبا  يريو به تعب شودم يبدن کودک تنظ

 ين الگويبا هم نشود. يستم گوارشيسوء هاضمه و سمشکالت دچار 

داشت هم به يهان خانهيکه ا بهداشت يهاآمدند در خانه هانياساده، 

ن نحو که يبهداشت به ا يدر حوزه ،بودند يساز يمردم يک الگويباز 

همه  يم برايخواستيم و نه پرستار و ما مين تعداد نه پزشک داشتيما ا

 ن امکان وجوديا يم؛ وليرا منتقل کن يشهرها و روستاها خدمات پزشک

 ييک الگويم از يآمد يعني؛ کرديکمک نم قدرنيانداشت. آموزش ما 

همان  يهابهداشت با بچه يهان الگو خانهيم که در اياستفاده کرد

نند يک دوره دوساله ببيکالس پنجم سواد داشته باشند، حداقل روستا، 

و  دشونهمان روستا مستقر  درنند و يار و بهورز آموزش ببيبه عنوانبه
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هر فرد به ش از باشدينکه نيرا بدون ا يه بهداشتيخدمات اول يک سري

که در مواجه با  ميمواجهن مشکل يبا ا نوعاًما  مراجعه کند حل کند.

 م؛يسابق استفاده کن يحل مسئله از الگوها يم برايخواهيمشکالت م

که مسئله  ديجد يهابحران تجربه نشان داده است در کهيدرحال

 يبلق يالگوها اساساً .نان استيعدم اطم طيشرا، طيشرا، ده استيچيپ

چار د ميکن يرويپ يقبل يم از آن الگوهاياگر بخواهست و يجوابگو ن

به  ميم بروينکه بخواهيا يجابهلذا  ؛ميشويم يريگميتصم خطا در

ا م يهاانقالب عمده پزشک لياواپزشک و پرستار که در  يسمت الگو

ا، هند، يا و جنوب غرب آسيجنوب آس يبودند از کشورها يواردات

م يتقاز به مراجعه مسين يک مقدارين الگو يبا ا ؛و... بنگالدش، پاکستان

 دا کرده است.يبه پزشک کاهش پ

 ها را به شدت باال بردند.دانشگاه يستم آموزشيت سياز آن طرف ظرف

ن بود يا به خاطراز آن  يبرخ شد؛ يجد يهاهمان موقع هم مخالفت

از آن  يد و بخشياين بييت آموزش پايفين بودند کيکه چه بسا نگران ا

 طيشران ياگر در ا وجود داشت که ييهان بود که نگاهيا به خاطرهم 

 د.يآين مييپا يزنچانهقدرت  ،متناسب با تقاضا شود اد شود ويعرضه ز

م. يه انقالب تجربه کردياول يهابوده است که ما در سال ييالگوهان يا

از کودکان  يم که تعداديمواجه بود يما با مشکل 70بعدها هم در دهه 

از بود که در کل يآن ن يکنشهير يبرا شدند.يما دچار فلج اطفال م

ک زمان مشخص از قطره فلج اطفال استفاده يکشور همه کودکان در 

ان يرجبا م که آن موقع، ينيبينه شود. باز هم ميکنند تا کشور واکس

 انهفلج اطفال اتفاق افتاد. تشدن  کنشهير ،جيو بس يو انقالب يجيبس

فلج اطفال  يه دارويته ينهيکرد، هز که دولت در آن موقع يانهيهز

 ه موارد با مردم بود.يبود و بق
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را که در  يمسائلکه  شوديمباعث  يو جهاد يمردم يهين نوع روحيا

 د حل شود.يآيبه نظر م رممکنيغت يسعت و جمعن ويکشور با ا

اعتقاد داشته  واقعاًم و يرا قبول بکن يت جهاديريمد ياگر ما الگو

 د،م، توکّلمان به خدا باال باشيداشته باش اعتمادت مردم يظرفبه م، يباش

و متفاوت عرضه  خالقانه يهاحلم و راهيمرسوم نباش يهاحلدنبال راه

 م.يم مسائل را حل کنيتوانيم م،يبکن

 داستان مواجهه با کرونا

دو  ،اول يروزهام. يبا آن مواجه هست االنکروناست که  يبعد مورد

 يليرفتند که خيک عده پذيرد کردند و  يکلبهک عده يدسته شدند: 

ه شور نه ب يشور آنالبته من اعتقاد دارم نه به  ؛ کهاست يمشکل جد

است که خطرناک است نه تا آن  يروسيک وي. باالخره ينمکيبن يا

نه يبا قرنط را يمارين بيا يم جلويتوانستيم. دهنديمکه نشان  يحد

 م.يريبگ مطمئنهت فاصله يشدن و رعا

 محضبهم. يما در قم بود اتفاقاًن اتفاق افتاد، ياول که ا يآن روزها

رد. ک يدان را خاليما م ياز جامعه پزشک ين اتفاق افتاد بخشينکه ايا

 ياهک عديم که ياست. ما در قم دنبال متخصص بود يتيک واقعين يا

 يپرستار يبودند و فعال هم بودند. در حوزه ياک عدهي ينبودند؛ ول

ما منتظر بود  ينظام بهداشت يم. همهين مشکل مواجه بوديهم با هم

د تا يايب يوزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهان يهاکه پروتکل

در م يداشتن بود که يتش ايواقع يف را مشخص کند. وليتکل

 م.يشديک بحران مواجه ميها با مارستانيب

 و ن بوديکارشان ا هانياک عده طلبه بودند که ياول  يروزهان هما

دهند؛ ماران بيها بروند و گل به بمارستانيفقط اجازه داشته باشند به ب
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به  ي؛ ولوجود داشتمارستان از قبل يخطر کرونا در ب يچون فضا

 اجازه نداده بودند. هانيا

هاست. ن حرفيتر از ايم که بحث جديدي، دميماجرا شدوارد  يوقت

 ودبه وج يل شده است، مشکالت اقتصادياز صنعت تعط يک بخشي

شما  م.يدار يبهداشت هياول لياست. مشکل ماسک، گان و وسا آمده

 و هر نظام يگذارهيسرما ،بهداشت و درمان يد که در حوزهيدانيم

ا درمان برود. يبهداشت  يرو توانديم يکشور هر يگذاراستيس

 يعني ؛بهداشت سالم. يزندگ يعني؛ بهداشت .يريشگيپ يعني؛ بهداشت

 ات ساده.نک يت برخيبا رعا يحذف خطرات احتمال

متعرض بحث بهداشت  يليست که خا ييدرمان، الگو يدر مقابل الگو

اجعه مار شد به ما مريب يوقت ،مار بشوديب ،بگذار فرد ديگويم، شودينم

، تعداد تخت ميکنيمت يمان را تقويمارستانيما نظام ب؛ کنديم

تم سي، تعداد سپرستارانمانم، تعداد يدهيش ميرا افزا مارستانمانيب

اده ت استفياز آن ظرف يريک تعبيم و به يدهيش ميمان را افزايدرمان

بعد از جنگ دهه  يهادر سال ،کشور در يگذاراستيسن ي. اميکنيم

 تحت پررنگ شد. از آن طرف مسئله طب مکمل که متأسفانه 80، 70

 ا هر چه کهي ي، طب بوميراني، طب ايا طب اسالمي يعنوان طب سنت

که  ييالگو يريقرار گرفت و به تعب يلطفکمم، مورد ياسمش را بگذار

 ياصالح مزاج و توجه به سبک زندگ يرو يشتر ما در طب سنتيب

ه باز آن  يکنار گذاشته شد. بخش يک حدين هم تا يم، ايدار ديتأک

ان نفوذ از يست که جرا بهداشت و درمان يهاتياز واقع يبرخ خاطر

اطلب ]هم از طرف يدنو  ادوستيدنو  خواهادهيزان يک طرف و جري

شتر از بخش بهداشت يست که باالخره سود در بخش درمان با گر[يد
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ه نظام ب ي، سوديمار نشويب يت اصول بهداشتينکه شما با رعاياست. ا

 رسد.يظاهر نم حسببه يپزشک

ه نکيپزشک خانواده و ا يبا الگو کردند؛ ييکارهاک ي هانياا يدن در

مار به پزشک خانواده کمتر باشد يب يکنندهمراجعهزان يم هرچقدر

ن يهم به ا هاآنکه  دهديمن نشان ي. اشوديمشتر يدستمزد پزشک ب

جاد يمار ايو ب يسازماريل به بيم ينکه مخاطرهيا يراب .فکر کردند

 يطراح يگريشان را به نحو ديقيتشو يهانظام ،کاهش بدهندکردن را 

 ند.کرد

ن بود که يم و آن، ايمواجه شد ين دوره با مشکليدر هر صورت ما در ا

نظام  نکهياشت؛ ضمن ااز را ندين نيبه ا ييپاسخگو ينظام درمان آمادگ

م. من همان يبهداشت نداشت يبرا يخاص يبهداشت ما رها بود و الگو

نوشتم که اتاق جنگ ما دست پزشکان داده شده  يک مطلبيموقع هم 

ن شد وزارت بهداشت يين موضوع تعيا يکه برا ييجا اساساً و است

داشت، هم بعد  ياهم بعد رسانه ،ن مسئلهيا کهيدرحال بود؛

 يداشت، هم بعد اقتصاد يشناختجامعهداشت، هم بعد  يشناختروان

 يو معنو ينيو د يداشت، هم بعد مذهب يتيريداشت، هم بعد مد

ن بود و يان ايآقا يريگميتصمکه  هم داشت يداشت و البته بعد پزشک

ت يبه تبع مأموردر مقام عمل ما  يهم بود؛ ول يغلط يريگميتصم

که  ين اتفاق افتاد. وقتيهم که در زمان جنگ ا يطورهمان م،يهست

کاغذ شکست  يما رو ديد بجنگيک جنگ بخواهيکالس يبا الگو

جلو دارد  ياگر لشکر زره ديگويمک جنگ يکالس يم. الگوياخورده

 صدام ي. لشکر زرهياوريات را جلو بيد لشکر زرهيد، شما هم بايآيم

 يداا در ابتم يزره 92نک داشت، لشکر تا تا 60تا  50اوقات  يگاه

شده بود و  ريگنيزمهم  هانيااز  يلينک داشت که ختا 25 کالًجنگ 
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ک يرا رحمت کند چون در  يد باقريمکان استفاده نداشت. خدا شها

م شکست يبجنگ طورنيهمم يکه اگر ما بخواه گفته بود ياجلسه

مان را م، سبک مبارزهيرا عوض بکن جنگماند سبک يبام، يخوريم

 عرض کردم، است که يت جهاديرين همان سبک مديم. ايعوض بکن

 ،روديمدان يدر مه به او خط بدهند، يستد تا بقينکه منتظر بايا يجابه

 .کنديمن ييو سبک خودش را تع کنديممالحظه 

 يت جهاديرياز جنس مد يشگفت

به بخش  يجهاد يروهايورود ن کردنديفکرش را نم اصالًکه  يزيآن چ

ورود  يليخ]قبالً[ ما هم  يجهاد يروهايو ن بهداشت و درمان بود

رفتند بخش بهداشت يهم که م يجهاد يدر اردوها يکردند و حتينم

وارد داستان  هانيا. بود يو پرستار يپزشک يهاو درمان دستِ بچه

طلبه  يهاقرار بود بچه يعني ؛شروع شد ادنبا گل دداستان شدند. 

جاد يکه ا يانهو رسا يروان يبا آن فضا مخصوصاًداخل مجموعه بروند 

 بعداً  کهيدرحالند؛ اهجاد کرديها کرونا را ايقم شده بود که انگار

د و نخواسته ناهن مسئله بودير اياستان ما درگ 15مشخص شد حدود 

بود که اصرار داشت تست کرونا از  يين جايقم اولبودند اعالم بکنند. 

عالم جه اينت يکه مشکوک هستند گرفته شود. وقت ين دو سه نفريا

 کهنيا ح ويضر ن،يت، تديعده آمدند مسئله را به روحان کيشد، 

 ، چسباندند.کننديم کارچهپس  تيباهل

 ياگر بخواه يجنگ يالگو درم و يار مواجه هستيک جنگ تمام عيما با 

صه با ن عريا در. يمحکوم به شکست هست يک بجنگيکالس يبا الگو

مشکل کمبود ماسک  هانياشروع شد و بعد مشخص شد که  دادن گل

وارد  يجهاد يهامجموعهن ياز ا يو... دارند. خاطرم هست که بخش

بود  نيم ايکه داشت يد گان مشکليساخت ماسک شدند. در بخش تول
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 300، آن هم کرديمد يجا در تهران بود که گان تولک يفقط  اساساًکه 

ر هم د از ما نبود. نکته مهمين يکه پاسخگو کرديمد يتا در روز تول

د را دادن هانيااز  ييچندتانبود؛ بلکه نوع دوختش بود.  کمبود پارچه

 به همان شکل قاًيدق هانيابلد بودند و  ياطيدر قم که خ يبه خواهران

د گان در کشور يهزار تول 4 ،3ش از يم بيتوانيم که ميديدوختند و د

 م.يداشته باش

 16تا که  يامواتاموات به وجود آمد.  يدر کشور مشکل شستشو بعداً

نکه يا رغميعل ؛شستشو نشدندن بر اثر کرونا فوت شده بودند يفرورد

. ن مراجع و هم حضرت آقا ورود کردنديبحث و جدل شد هم در ب يليخ

جاد يا ييک فضاي ،نيمم دهند. خود ايرا ت هانياحاضر نبودند که  يحت

شده بودند. از  يما دچار سردرگم نِينياز متد ياريکرده بود که بس

، دکنيممسئله رقص را مطرح  ،که ستون پنجم ينيبيشما م يطرف

دان جنگ يک ميما با  يعني؛ کنديممسئله مصرف الکل را مطرح 

ا ب از جنگ نداشته باشد يم و اگر اتاق جنگ ما هنوز تلقيمواجه هست

 م.يهم مواجه شد يم که تا حديشويمشکل مواجه م

 مياز مسائل مواجه هست يک سرينده هم با يدر آ کنميممن احساس 

ت يمان را تقويجهاد يروهايند سازمان رزم يبا ترعيسر ه هر چهک

 ک فرصت است.يما  ين برايا اتفاقاًم. يبکن

 تيبا رعا م.ين است که در خانه نباشيا دانشگاه، يهااز بچه خواهشم

ا مشکوک است يدارد  يانهيزم يماريب ي)اگر کس ياصول بهداشت

 ن را از آنيم. ايباشن تشکالت حضور داشته يدر ا حتماًرون نرود( يب

ت. اس يتجربه نگار يبرا يار خوبيک فرصت بسيم که يگويجهت م

ها چگونه ن مجموعهيا يدهسازمان د.ياخوانده يتيريشما مباحث مد

به هم  يليخ هانيا يدهسازماناوقات که  يگاه ؟رديگيمصورت 
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که ن بود يا دم،يام دين ايکه در ا ياز موارد يکي مثالًخته است. ير

 يعني؛ ستين يستم منسجميک سيع کاال و خدمات ما يستم توزيس

منطقه  هرکه  ينيات ببينقشه شهر را با جزئ مثالًاز باشد که يد نيشا

 يياز کرونا را شناسا دهيدبيآسفقرا و افراد  ،يست و افراديدست ک

 وکل بر خدا وم با تيتوانيما م االنن است ياحساسم ا يعني؛ بکنند

م و يااد گرفتهيدانشگاه  درعه داده است و يکه خداوند به ما ود يدانش

ثل م ياشتراک يفضاها يم و حتيم، جلو برويکه بلد هست يهمان قدر

 نجا درست بشود و مباحثه و بحث شود.يا

 از سکنه يخال يسنگرها

م. يارد ينگران تاکه حضرت آقا فرمودند چند  يش مواساتيدر بحث رزما

بسته گوشت  4ا ي 3 ياد به خانوادهيشا کننديم يقربان که االن مثالً

 يمنحن ييک جاياز  ياست؛ ول يام پرگوشتيا االنهم برسد. باالخره 

رند. خوب ما يگينم ياد جديو مردم ز کنديمع گوشت افول يتوز

 يمردم کالر که رمضانمه دوم ماه يام نيم که در ايع کنيچگونه توز

 االن م.يم برسانيم و بتوانيکمبود مواجه نشواز دارند با يهم ن يشتريب

امه د برنيشا عمانيتوز يبرنامه زمان ياد است؛ وليکردن ز يآمار قربان

 نباشد. يخوب

ل کردن مساجد يخطر تعط ،بنده از اول اعالم کردم که ،از آن طرف

چون احتمال  يينکه شما بگوياست. مساجد مثل سنگرند. مثل ا

م و يه کنيبرخورد توپ دشمن به سنگر وجود دارد، سنگر را تخل

ه سنگر محل مبارز م.يکن يم در شهر زندگيم و برويکن ينينشعقب

د شما يشا. يو مبارزه را ادامه ده يستيد در سنگر بايشما با است.

ک يمن همان موقع  اتفاقاً نماز جماعت سخت است. يبرگزار ييگوب

 يبا برگزار يرا حتم مسجد يتوانينوشتم که ما م ياادهم 14پروتکل 
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د. گاه و تشکالت هستني. در کنار مسجد، پاميا کنيم و احينماز نگه دار

کمک کنند مسائل را  تواننديمهستند که  ييهادر محله خانواده االن

جنگ  االنم. ين اتفاق را رقم زديمثل زمان جنگ که ا ؛حل کنند

محله  درنکه در مرز باشد داخل شهر و يا يجابه شده است، يشهر

 يم. باالخره برخيشنويرا م ياجتماع يهابيآس يصدا کمکماست. ما 

 يبرخ ين همه مدت در خانه بمانند. حتيها تحمل ندارند اخانواده

د. ده بودنيمدند و ترسآيمگرفتن بسته تا دم در هم ن يها براخانواده

 ر شوند.يد خانواده با هم درگيباالخره شا

و تلگرام ن يو الکه با واتساپ  ييهابچه ،يمجاز يفضا يدر حوزه

م امثال يند و اگر برنامه نداشته باشن فضاها شدينداشتند، وارد ا ييآشنا

د يبا که دهديمنشان  هانيان فضاها هستند. يمانکن و تتلو در ا يساس

 م.يبرنامه داشته باش

نه همان حالت سابق،  يحالت عاد يعني ؛بازگشت به حالت قبل يبرا

 يوزهح يبراحرفم  اصالًد فکر کرد. يم، بايگرديبه قبل باز نم اصالًما 

ما افتد. شياتفاق م طيشران يد در همين بود که جهش تولياقتصاد، ا

و  ودشيممت فروخته ين قي، نفت با کمترطيشران يد در اينگاه کن

ل ين وسايهم يحال براهرما وجود ندارد. به يوش هم براامکان فر

 ،م هستاز هيکه ن ميکن يابيبازار شوديمد يکه در کشور تول يبهداشت

ن ين اوليم. چيدار يياروپا يکه ما با کشورها يودياختالف پر به خاطر

ا بعد م انش را هم گرفت.يجشن پا باًيتقرو  بود که شروع کرد يکشور

هست. در اروپا تازه  يا نزوليثابت  صورتبهر يس االنم و ين بودياز چ

ر است، از لحاظ ين مالحظه که اروپا به شدت پيشروع شده است با ا

 يرويرتر از ما مواجه شده است، نيسرد است و د ييآب و هوا

ک ي توانديمن يا هم که ندارد بخواهد کمک کند؛ يجيسو ب ياللهحزب



37 ل: مديريت جهادي و مقابله با کرونافصل او  

  

 د هر چهيبا فعالًما  اد بکند.جيما و صادرات ما ا يبرا يابازار گسترده

د فقط خودمان را يما نبا ست.ا يقحطم چون احتمال يم بکارينتوايم

م استفاده يتوانين فرصت تا ميد از ايم بلکه بايندار يم که مشکلينيبب

 م.يکن

د که زرنگ بودن ييآن کشورها ،دينيا را ببيدن يهاشما اگر تمام جنگ

س، فرانسه، يانگل کا،ياند. آلمان، آمرخودشان را بعد از جنگ رشد داده

 ،ک بحران بزرگيهمه بعد از  هانياد، ين و ژاپن را نگاه بکنيه، چيروس

 کنديمن کار را يدارد هم االنکا يآمر اتفاقاً اند.ا کردهيخودشان را اح

تا خودش را  کنديمرا که در اداراتش هست حذف  يآن زوائددارد و 

 برساند که مشکالتش را حل بکند. ييجابه

 يبا الگو يلو وجود دارد، االنما  يبرا يکه مشکالتاست درست 

آقا  ر حضرتيبه تعب م ويش برويم پيتوانيتوکل م و يت جهاديريمد

م ه، است الزمانصاحبفرج  قشياز مصاد يکيکه مفهوم انتظار تنها 

ود وجن مفهوم يدر ااست  ي، آسانينکه بعد از هر سختياهم ش و يگشا

 يهااقتصادسمت  به ديکه با کنميم ديتأکم. يد داريام کامالًو ما  دارد

 يهاازيناظر به ن و اقتصادِ انيبندانشکوچک و خانواده محور و اقتصاد 

فع رن صورت يم مشکل اقتصاد کشور را به هميتوانيم و ميبرو يواقع

 م.يکن

ست ا آمدهبحران به وجود  م؛يک نگاه کنيکالس يالگو م باياگر بخواه

 کهيرحالم؛ ديروبرو هست يم با چه مشکالتينيم ببيد منتظر باشيو با

 يلين نکته خيا م.يرويبه استقبال خطر م يت جهاديريمد يدر الگو

داوطلبانه وارد  يکه در ابتدا سختش بود کس يآن فردمهم است. 

با کاهش مراجعات به  االنماران دهد، يمارستان شود و گل به بيب

روند مارستان بيداوطلبانه از ب يروهاين نينگران است که ا ،مارستانيب



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  38

زات يروها تجهين نيرفت که ا شيپ ييتا جا يبماند. حت يو دستش خال

جه بود کهيدرحال ها آشنا شده بودندند و با واسطهديخريرا م يپزشک

ن يا يه جهادين روحيبا ا يول ،دا نکرده بوديش پيها افزامارستانيب

ت ه هم جذاب اسم کيروبرو هست يک سبکيبا  يعني؛ مشکالت حل شد

ن سبک، همه با يظهور است. با ا دبخشينو ييجورهاکي. يدنيو هم د

نکه يو بدون ا کننديممشکالت خود را حل  يمواسات و اخوت و برادر

 .رونديمش يبکند به پ تشکر هاآناز  يکس

 ثلم قاًيدقن دوران يد. ايو از آن استفاده کن ديبدانن فرصت را قدر يا

را رحمت  يمانيد حاج قاسم سليدوران دفاع مقدس است. خداوند شه

ت شماس يش رويپ ياميا ود:از دوستان فرموده ب يکيشان به يکند. ا

ک يام ين ايدر ا يعني؛ خورنديجنگ، حسرت آن را م يهاکه بچه

 .جاد کرده استيرا ا ياتيحشکل گرفته که  يو مساوات ياخوت و برادر

نند. زمان جنگ هم ينشيم در خانه دغدغهبدون  االنز ين يکسان

ک ي به ويات طيک حي يبرخ يبودند؛ ول اليخيب يبود. برخ طورنيهم

قتصاد ا ين را به فضايد ايدا کرده بودند. ما بايپ يديجد يسبک زندگ

که  يم و آن اتفاقينيم و ثمرات آن را هم ببيد منتقل کنيو جهش تول

دارند که ما  ديتأکشند و به آن يانديم يتمدن يحضرت آقا در الگو

، يعلم متعددِ يهادر عرصه مؤثر يو جهان ياک قدرت منطقهي يستيبا

ق شاءاهلل محقم انيشو يتيو امن ياسي، سينظام، يفرهنگ، ياقتصاد

 شود.

 پرسش و پاسخ
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را مورد  هاآند يم که بايما چند مسئله در کارگران روزمزد دار 

از کار را  يد بخشيتوجه قرار داد. من همان موقع هم گفتم که نبا

ون و يليم 1حدود ان در جهان تا امروز يزان مبتاليم. ميل بکنيتعط

د )حدو االنه تا يفور يا از ابتدايدر دن ريوممرگزان يهزارتاست. م 700

 از کرونا يناش ريوممرگکل  کهيدرحالون نفر است؛ يليم 16ماه(  5

 يروسيو يماريک بيش از آنکه يکرونا ب يعني؛ هزارتاست 90 حدود

 خواهديموجود دارد که  ييهااست. دست يشناخت يماريک بيباشد، 

ک ين يا بلهاز آنچه که هست نشان دهد.  تربزرگرا  يمارين بيا

 دارند يانهيزم يماريکه ب يافراد يبرا است، يجد يسرماخوردگ

م. ياط کنيد احتيما هم با جاد کند،يباشد و خطر ا مؤثر توانديم

وده هم ب قبالًاست که  ياست، دستورات االنهم که  يدستورات بهداشت

ده جاد شيا ييک فضاي يول است،فتاده ين ياتفاق خاص يعني؛ است

ن يد از اياب بلکه م،يکن يضا را نفن فيد ايباکه م يخواهم بگويست. نما

است  يشگاهيماروس آزيک وين يا نديگويم يبرخم. يفضا استفاده کن

 ينفثبات کردن و ا هم هست که هاحرفن يک است. ايولوژيو جنگ ب

ت يعام که با ريروبرو هست ييک فضايسخت است. باالخره با  کردنشان

ن يم. هميرا فعال نگه دار وکارکسبط يمحم يتوانيم ينکات بهداشت

.کنديمکرده است کمک  اجراهوشمند که دولت  يگذارفاصلهطرح 

 ت آنيواقع يول ت است،يواقع کي نيم. اينداشت يد خوبيع ما شبِ 

وارد نشده است. پسته  يما شوک ييد غذاواد که به مينيطرف را هم بب

شده  ها حذفد خانوادهيست که از سبد عا يل هم چند ساليو آج

بوده  يافراد يصاد زندگما وابسته به اقت از اقتصاد يبخشباالخره است. 

 با هايفروشهياغذ که به مشکل برخوردند. هافروشدست مثل ،است

مواجه شده  يبا مشکل جد ونقلحملبخش  اند.مشکل مواجه شده



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  40

د ياز آن را با يجد ک مقدارِيم. يکن يفکر شانيبراد يرا با هانيااست، 

ت محله. منتظر دول ازمند دريافراد ن ييشناسا يعني ،ميدر محله حل کن

ورم را اثر ت بعداً يرا قرار داده است؛ ول يک پوليدولت  م.يستيد باينبا

که  ييجاد فضايا مقررات وم يد با تنظيذاشت. دولت باخواهد گ

 که ما در مخصوصاً؛ ندازديبراه را اقتصاد ها شروع بکنند، وکارکسب

روز  عنوانبهرا  يک روزيدوارم دولت يم. اميد هستيحوزه جهش تول

ها وکارکسبکرونا اعالم بکند که  يت نرمال در حوزهيدن به وضعيرس

؛ به چرخش بکند بتوانند کار خودشان را شروع کنند، اقتصاد ما شروع

م. يآحاد جامعه دار يم از برخيکمک مستق از بهين فاصله نيالبته ما در ا

ن است يم، ايبا آن مواجه هست االنو که من دغدغه دارم  يزيآن چ

و  ج محالتيبس اتفاقاً .ميازمند مشکل دارين يهاآدم ييشناسا در که

 يهاخانواده االننجا کمک کنند. ما يدر ا تواننديممساجد محالت 

ن يز اا يکيم ي. کمک مستقکمک کنند تواننديمم که ير کم نداريخَ

نشود. به  يگريباشد که موجب تکد حواسماند يبا يموارد است؛ ول

 از آن يکمک کند. بخش يليخ توانديمنجا سنت قرض ينظرم در ا

از  مثالًحل مشکل است؛  يت براين ظرفي، استفاده از همکمک

اده ها استفع بستهيتوز يدر راستا ،مسافر ندارند االنکه  يرانندگان

؛ مياستفاده کن يفروشهياغذن يگرم از هم يع غذايتوز يا برايم يکن

اد نکه به افريم. ايها را فعال کنتين ظرفيهم يانبريک ميبا  يعني

 ، تبعات دارد.ميکنيم کمکتاند داخل خانه و ما يم بروييبگو

 يجاهب ش آمديپ يمشکل ياست که وقت نيم ايکه ما دار يک فرهنگي

دت که خو ميد درست کنين را بايم. ايزنيغر مم ينينشيکار کردن م

توان به يم ييها. آموزشيکن برطرفو مشکل را  يحل کن يتوانيم

 يجاهدر خانه انجام دهند. اقتصاد را ب ييک کارهاين افراد داد که يا
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م، ينف کيبزرگ تعر يهام در شرکتيمان ببريسنت ينکه با الگويا

 يخانواده محور تا حد يهاک مجموعهيم به اقتصاد خانواده و با يبرگرد

 ت.ف کرده اسيتعر يشتيمع يهابسته دولت االنم. يمسئله را حل کن

 ،ر هستندياند و خود مردم هم درگهن کار را انجام داديا يمردم ينهادها

 ن بستهيچند يم برخيمشکل دار ييچون ما در مسئله شناسا يول

 محله محور ين را با الگويکه ما ا رنديگيمن اصالً يرند و برخيگيم

ن ياز ا يلياست. خ يار جديم و مسئله قرض هم بسيحلش کن يستيبا

ند، امروز ستير نيفق يريستند و به تعبآبرومند ه يهازرگواران، خانوادهب

سمت م به ين است که برويا دميتأکمن  ؛ وانددچار مشکل شده

ها و خانواده يعني؛ ن ارحاميو آن هم تکافل ب ياسالم يالگوها

 به هم کمک کنند. يحکومت ياستفاده از الگوها يجابه هاهيهمسا

 

 

 

ک يدر  يعني ؛است يقرارگاه يگو، اليکيدو راه وجود دارد.  :

ل يتشک ين جا برايل شود که ما بهتريتشک يقرارگاه شهر از ييجا

م. بعد از امام جمعهيدانيمشهر  يو امام جمعه مصالقرارگاه در شهر را 

در  مثالً ،ت دارنديمحورشهر  يدر محالت اصلکه  يشهر، مساجد ي

 يمساجد محور هاآنتا از  55م که يتا مسجد دار 700قم حدود 

ل خودشان پوشش يتا مسجد را ذ 15، 10 هانياک از يهر  هستند.

ما متصل به مساجد شود. زمان جنگ  يجهاد يهاحرکت يعني؛ دهند
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ات را يبود. چون مسجد، محله دارد و شما باالخره عمل طورنيهمهم 

ا بسته ي يريکمک بگ يد. اگر بخواهيمردم انجام ده يد درِ خانهيبا

ردن س کاالن، بي. کار قرارگاه مرکزيد در محله انجام دهيبا يع کنيتوز

 ن محالت و مساجد است.يب

؛ اجدو مس مصال يم منهايل دهيتشک ين بود که قرارگاهيک الگو هم اي

ل يشکا تشنهاد ميل دهد که پيتشک يد که قرارگاهيايسپاه ب مثالً يعني

نکه مکان و يا يجابه يعني؛ و کمک از مساجد بود مصالقرارگاه در 

ن يت موجود که همين ظرفيم از هميدرست کن يديالت جديتشک

 م.يباشد استفاده کنيو مساجد م مصال

 

 

ه يکسان شد. روسيدوم با خاک  يپس از جنگ جهان که آلمان 

پس از  دکه در ژاپن افتا يدوم. ژاپن، اتفاقات مهم يپس از جنگ جهان

اول و دوم  يکا پس از جنگ جهانيدوم است. خود آمر يجنگ جهان

 دهديمک فرصت يبزرگ،  يهابحرانها و جنگ اصالًرشد کرده است. 

 يار اشتباهيک تصور بسين يم. ايکن يبازنگر زمانيچهمهکه ما در 

بعد  دوران يبرا يستيم. ما باياست که ما به دوران قبل از کرونا برگرد

ک يد، يجد طيشراک ي يعني م؛يبکن يزيربرنامهخودمان  ياز کرونا

در دانشگاه  مثالًد. يک تعامل جديد، يک فرهنگ جديد، ياقتصاد جد

نوشته شده است،  يآموزش مجاز يبراکه  يانامهانيپان ياولخودمان 

 يمحقق نشده بود؛ ول االننوشته است. تا  83سال  يد محمد موسويس

آن  ن موضوع فکر بکند.يا يبراد يايدانشگاه مجبور شده است که ب االن

ت ين ظرفيد از ايد. بايدوباره به عقب برگرد ديخواهيموقت شما 
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 فتد کهيگر بيکه بعد از جنگ افتاد د يد آن اتفاقيم. نباياستفاده کن

د يتان برگرديهاد به خانهيبعد از جنگ گفتند: برادران رزمنده، شما با

م بود. بعد ين تصمين بدتريو ادارات هم به کار خودشان ادامه دهند. ا

م، يد به عقب برگردين اتفاق افتاد. ما بعد از کرونا نباياز انقالب هم هم

است. آمدهکه به وجود  ييبا الگوهام يبرود رو به جلو يبا



 فصل دوم

 

 ياستراتژ

 

 و

 

 1مسئله کرونا
2اسديبن دکتر رضا

                                                                                       
 ايراد شده است. 26/01/1399سخنراني در تاريخ ن يا. 1

مشي گذاري عمومي و عضو هيئت گيري و خطتصميم -دولتيي تخصصي مديريت دکترا. 2
 .مالسالهيعلمعارف اسالمي و مديريت دانشگاه امام صادق  علمي گروه بازرگاني دانشکده
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 مقدمه

که امشب  يزمانن ياسالم و ادب و احترام دارم و  خدمت همه عرض

 شما يبنده و هم برا يهم برا دوارميام ميهست زانيخدمت شما عز

 يامر فرمودند که در حوزه از انجمن د واقع شود. دوستانتانيمف

 حيخدمت شما توض و ميا مطرح کنر يموضوع کي، کياستراتژ تيريمد

 .ميده

 ک چتريبه مثابه  ياستراتژ

 ،يبه سطح جهان يو از سطح مل شوديمر ي، فراگمسئله کيکه  يوقت

 تيبحث و اهمآنجا  اتفاقاً رديگيمکل جهان را در بر  و رسديم يفرامل

 ليدل نيبه ا تشين اهمياول .شوديمشتر يب يليخ کيژت استراتيريمد

است مطرح  هر آنچه که قرارو است چتر ک ي ياستراتژ است که

م ييوبگ ديدر کشورمان شا ما يد. به نوعيايچتر بن ير ايد زيشود، با

ه که ما ب يزمان روناست.مبارزه با ک يستاد مل ،چتر نيا دارپرچمامروز 

 ،نامسئله کرو نيا يو برا رههب نيدر ا، ميکنيمفکر  يمقوله استراتژ

خودش  که در اوج يامسئله يعني؛ مينيبيم يمسئله را چند بعد کي

ال و با تيبا اولو کياستراتژ ک مسئلهيم ييبگو يا به نوعياست 

ما را تحت  ط کشوريمح که همه ابعاد. خدمتتان عرض کنم ياضطرار

 ،يفناور ،يمجاز يفضا ،فرهنگ ،اقتصاداز  يعني ه است؛قرار داد ريتأث

 ريتأثما را هم تحت ن و عبادت يدمربوط به  يهابحث يو حت سالمت

 هانيانسبت به  يمجدد فيتعر کيم ياز داريما نو  است قرار داده

 م.يداشته باش



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  46

 يف استراتژيکوتاه به تعر ينگاه

بعد  و داشته باشم ياستراتژ فيبه تعر يکوتاه نگاه کي دياجازه بده

 ديبا يکارچههست و چه  يياوندوره کر نيکه رسالت ما در ا ميبگو

 کيم يخواهيم کياستراتژت يريف مديکه ما در تعر ي. زمانانجام داد

ازمان ک سي ديفرض کن .ميتوجه دار طيمحبه  حتماً ميدهارائه  يفيتعر

 د،کن فيخودش تعر يبرا را يبخواهد استراتژ وکارکسب کي اي

 ارد.د يکه همکار يطيا در محي يط رقابتيدر مح يخلق برتر :ديگويم

، دارند يهمکار هاسازماناز  يکه برخ مينيبيم تيوضعن ياما در 

 يرقابت طيمح است، يهمکار تيماه انطشيمح رقابت دارند، يبرخ

است؛ شده  يجهان يهمکار طيمح کي طي، محکرونا يبرااما  است،

، مقاله ونيليم 70بالغ بر  وحوشحول يزيکه چ ميتعجب کن ديبا يعني

اطالعات در  تيترابا ارديليم نيچندو  ياطالعات گاهيپا واحد هزار 4

 يمجاز يکه در فضا ياطالعاتن انبوه يو از ا دوجود دار يمجاز يفضا

دارو  کيکه  دا نشديپ يرپزشکيغو  يپزشک ک مقاله در حوزهي، هست

 .دکن ديکرونا تول ين زمان برايدر ارا  يواکسن کي و

 ط متخاصميمح

وجود دارد  يزيچ کياما م؛ ينيبيم يهمکار طيط را محيمح االنما 

. تماس طيژه محيو و ستين ک هميت استراتژيريمد يهادر کتاب که

 ديخواهيمشما  ش رادرصد کيد که وجود دار يکيک کيرقابت  در

در  کهيدرحالد؛ بردار خواهديم يگريد را درصدش کي د،يبردار

 اما ؛ديکنيم يو همکار ديشويم ميبا هم سه کيکآن  يبرا يهمکار

 ؛است متخاصم طيمح ،نظام سلطه يکشور ما از سو بر حاکم طيمح

به  باًيتقر ط مايکه مح ميکنيمبا کرونا مبارزه  ميدار يزماندر ما  يعني
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 هامي. به خاطر تحرستين رگيد يکشورها اب يط همکاريمح يليدال

خود  يپا يرو دين بااو ما در کشورماست قطع شده  اارتباطات م

 م.يستيبا

 و کايآمر استکبار، يعني؟ چه يعني؛ است متخاصم طيمحما  طيمح

ه به دنبال بلک ؛ستنديبه دنبال رقابت با اقتصاد ما ن يستيونيصه ميرژ

 پس .فرهنگ ما هستند ينابود ، به دنبالاقتصاد ما هستند ينابود

قرار  که است بابت نياز ا و آن هم ستاتر دهيچيمبارزه پ کيمبارزه ما 

 يهمکار ميدار از کشورها يبعضاً با تعداد کم .ميرقابت کن ستين

 مرتباً  دشمن که ميهستمبارزه  در حال ياجبههک ي و در ميکنيم

 م.ي، با شکست مواجه شوکيولوژيب احتماالًجنگ  نيا د ما دردار ليتما

، ميمواجه هست آن امروز در مسئله کرونا با که يطي، محيدر استراتژ

 طيمح کيبلکه  ؛يهمکارط ينه محاست و  يرقابت طيمح از جنس نه

 شيآرا کي طين محيدر اما  شيآرا طبعاًپس  ستا يمتخاصم اريبس

 شيزماما ر شيفرموده حضرت آقا رزماطبق  .بود دخواه يجنگ

 رودا در ما را که مينيبيم ميدار ياچون مبارزه ؛خواهد بود کيولوژيب

کته ن نيم. ايمواجه هست يمشکالتبا ند و اهکرد ميتحر اهزيچ يليخو 

 اول.

 ک در دولتيت استراتژيريمد

کاربرد  مشهود کامالًو  وضوحبهن روزها ياکه ما  ستا نيدوم ا نکته

 اورب نيا بر يم. تعدادينيبيم در سطح دولترا  کياستراتژ تيريمد

 راگا يست هاوکارکسب يفقط برا کياستراتژ تيريکه مد هستند

ر سطح دفقط  کيت استراتژيري، مدميکار کن يدولت يدر فضا ميهبخوا

 که طورهماناما  ،شودينمشتر از آن يگر بياست، د يدولت يکارها

امروز اند هنوشت نهيزم نيدر ا يمتعدد يهاکتاب يغرب انمتخصص
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هر آنچه که  .مينيبيم وضوحبه را در دولت کياستراتژ تيريمد کاربرد

مبارزه  يستاد مل يهمکار ها،ق وزارت خانهيش دقيمربوط است به آرا

 در سطح يد، از جنس استراتژينيبيکه م ييهاو انواع طرح با کرونا

 است که يک طرحيهوشمند،  يگذارفاصلهطرح  يعنيهستند؛  يمل

مجموعه  يبه طور کل دولت و روند کياستراتژ يحاصل همکار

 هر سه قوه منظورم ،رمآويمرا که اسم دولت . ستا يو لشکر يکشور

رات اث ميدار وضوحبه ه.يقوه مجرمقننه و  ، قوههييقوه قضا يعني؛ ستا

 يروند يهاتيبه قابل يمتک يطيمح يهاليتحل زيآنال م.ينيبيم را نيا

 نيکردن ا يياجرا درکه  است نيا يبرا نگرانهندهيآ يهاهدفو 

و  يياروپا يخوشبختانه نسبت به کشورها .ميشوموفق  هاياستراتژ

رض ع شما يبرا خواستم است که ين نکته مهمي. امياهموفق بود کايآمر

 کنم.

ها را ادداشتي صفحه از 920ماه  کي نيا درداد که  قيخداوند توف

چاپ  يزودبهشاءاهلل . انهاهمه حوزه در البته؛ ميکرد يگردآور

 .رديگيمقرار  هم شما اريدر اخت و شوديم کينشر الکترون ،شوديم

 يراب ديهداجازه است،  اديز يليمطلب خ .هم قابل استفاده است اريبس

ط يحم مثالًشده،  يگذارشماره طورنيهم ديايب دستتان يتيکل نکهيا

 گريموارد د نيا ،طورنيهمگفتم بعد بحث دولت را گفتم و متخاصم را 

 .کنم يبندجمعدر آخر هم عرض کنم و  خدمتتان ار

 (يک )سنتيکالس يهاياستراتژ

حث ب ،ميتوجه دار يليخ آن به يت استراتژيريدر مدکه  يبعد نکته

. در ستا نينو يهايبا استراتژ يو سنت کيکالس يهايراتژاست

 از آن بعد ،ميکن ميترس اندازچشمابتدا  ديبا کيکالس يهاياستراتژ
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 يعوامل درونل شد، يط تحليمح کهآنو بعد از  ميکن ليرا تحل طيمح

خودمان توجه  يهايو توانمند به منابع يعني ؛ميکنيم ليرا تحل

 نيم. ايدهيم ياستراتژ ،اريسه مع نيبر اساس ا ،تيدرنها. ميکنيم

: ديگويم کيکالس . در نگاهسال طول بکشد کيماه،  6ممکن است 

 حاصل که يايو استراتژ يارهيزنج گامبهگام ينديفرا ياستراتژ

 يياجرا تيعموم ،شوديم يداخل طيو مح يخارج طيمح ،اندازچشم

ند: يگويم اصطالحبهاست.  کينگاه کالس نيا .کنديمدا يپ

 .1شده نييتع شياز پ يهاياستراتژ

 نينو يهاياستراتژ

ينوظهور م جنس ازک را يستراتژا تيريمد يه نوعب نينو کرديدر رو

شما سال  اگر مثالً .2ياورژانسا ي دينوپد ند:يگويم اصطالحبه ،مينيب

ا کرون يبرا جهيچند تا نت ديکرديمجستجو نترنت يدر ا گذشته

 ايکلمه در دن نيا ديجستجو کن ديهبخوا راگ االن ؟ديجستجو داشت

ک يا ي ياتفاق ناگهان کي که يمانشده است. زتکرار  ارديليم يباال

 يهازهدر حو وکارکسب کي يبرا ک کشور،ي يبرا يجهان ريفراگ مسئله

شده  نييتع شياز پ يهايزمان استراتژر گيد ،افتدياتفاق ممختلف 

گفت يمدولت  مثالً؛ ميشد کرونا ماه گرفتارنبهمما از . ستين

 اندازچشمبهمن و اسفند  ،ميکن يطراح اندازچشم ميخواهيم

 ليرا تحل يخارج طيبهشت محين و ارديم، فرورديسيرا بنو طمانيمح

مان يهاتيلقابو منابع  ريو ت خرداد، کننديم کارچه هيبق مينيبب م تايکن

 اصالً ن يم. ايکرونا را طرح کنمقابله با  ياستراتژ ورماهيشهرم و ينيرا بب

                                                                                       
1. deliberate 

2. emergency strategy 
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تفاده پس اس رفتيد پذيرا نخواه ياستراتژ نيچنشما  و ستين ييعقال

باال رفته است. به  يليخ ياورژانس يو استراتژ نينو يهاياز استراتژ

 مواجه دينوظهور و نوپد يهايبا استراتژ يفعل تيما در وضع ينوع

 م.يهست

گر، ين معناست که ما دي؟ به ابه چه معناست دينوپد يهاياستراتژ نيا

 هانيا؛ بلکه همه ميرا ندار ياستراتژ رهيو زنج گامبهگام نديفرا آن

 طيمح زمانهم، سميونيهدف م زمانهم يعني؛ شوديمانجام  زمانهم

ه تا چ يماريب نيا کنميم يگذارهدف مثالً ؛کنميم ليتحل را يخارج

 .مچند درصد کاهش داشته باش ود وتمام ش موقع

ه تجرب ؟کنميم کارچه يعني کنميم ليتحلرا  يخارج طيمح کهنيا

 ،کنميم رصد را ايدن اداقتص تيضعو ،نميبيرا م گريد يکشورها

به درون  زمانهمو  کنميم زيگر را آناليد يتالطم کشورها تيوضع

 د:باش ذهنتان م کردم دريکه ترس ين مثلثي. اکنميمفکر  مکشور

اوج تفکر . يخارج طيمح ،ناخودم يهاتيقابل ومنابع ،اندازچشم

 که ي. وقتمثلث است نياست، هم اندازچشمن ي، هميت استراتژيريمد

ه ، همکنميمنگاه  ياستراتژبه نک يع نينگاه و با ا نيمن دارم با ا

، يگذارهدف يعني ؛شوديمانجام  زمانهم ددار ن است کهيمثل ا هانيا

 يک طرحي آن و ازد يآي... مو يداخل طيحم ،يخارج طيمح ليتحل

بل ق يگذارفاصلهطرح  ،هوشمند يگذارفاصلهطرح  مثل ؛ديآيم رونيب

طرح ،هانياهمه  .مؤمنانه شيپو همچون ييهاانواع طرح اي آن واز 

 است. يآن در سطح مل يرياست که فراگ کياستراتژ يها
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 يمل ي، طرحيگذارفاصله

ر طرح کشو يعني؛ دما بو يبرا يگذارفاصله طرحرا عرض کنم که  نيا

 socialو  ها سرقت کردن طرح را مثل آن ماسکياترامپ ما بود. 

distancing من در  هم است. ييبايرا اعالم کرد که اسم زAlexa  چند

به  االنکه  social distancingوحشتناک در مورد  م،ديد شيروز پ

ن طرح يا مطرح است، مقاله نوشته شده است.ا ياسم ترامپ در دن

 ک است.ياستراتژ

 ا ...؟يکرونا، بحران 

ا کرون يبراآقا  حضرتچون  ؛ذارمگبحران باسم به کرونا  مهخوايمن نم

جا بحران  چيه ي؛ ولفرمودند مشکل و ابتال ،آزمون ،حادثه ،دهيپد از

ن يا پس به .بحران مييبگو دينبا . ماستيحرف ما ن بحران، نفرمودند.

 شوديم هياز هر زاو ابتالن حادثه، آزمون و يو به ا مشکل نيبه ا مسئله و

 که ي. زمانميکن د فکريپدنو يهايبه استراتژ ديبا. ما نگاه کرد آن به

 ،شوديم ايوو پ دهيچيو پ شوديم رکنندهيغافلگ اريبس اريبس ما طيمح

 نکته سوم بنده.ن هم ي. اخورديم ما درده ب يليخ هاياستراتژ نيا

 يط خارجيمح ييايو پو يدگيچيپ

 يخارج طيمح ييايو پو يدگيچيپ يرو خواهميم نکته چهارمم را

ط يمحبه ن يک و نويکالس ياستراتژ بحثِ نيعرض کنم و از هم

 است که کياستراتژ تيريمددر  سؤالن يشه اي. همل بزنمپ يخارج

 ياز استراتژ يکِ م واستفاده کن کيکالس ياستراتژ د ازيبا يمن کِ

مک ک توانديم هانيااز  يکيا يخوب است  هانيااز  يبيا ترکي؟ آنينو

 کند؟



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  52

ست. ا رکنندهيتالطم غافلگ ،سطح تالطم نيباالتر يخارج طيمحدر 

ود. ب ايدن يهمه کشورها يبرا يجهان رکنندهيغافلگک تالطم يکرونا 

 يهايبه استراتژ ازي، نشوديم رکنندهيغافلگ در سطحتالطم  يوقت

که تالطم  يتيوضع نيبه ا 1نسوف. آروديمباال  يليو نوظهور خ دينوپد

 کي :مزنب ک مثالي. ديگويم عالئم کم سو تيريمد ،شوديم ريفراگ

 کي ، حداکثرديکنيم يرانندگ ديک جاده داريدر  يبرف کيشب تار

 هشيش به برف نيا است، روشن هم نور چراغ ،دينيبيم را تانيجلومتر 

جاده  يهااطراف جاده و شانه دپوش شده است،يجاده سف ،خورديم

 جاده و نيا نيب يزيد تمايتوانيشما نم اصالً دپوش است ويسف هم

 طيک محي کامالًاست و  آلودمه طيمحنجا يا د،يشوجاده قائل  طيمح

 نيا يبه نوع م.يهست طيشرا نيکرونا در ا تيما در وضع ابهام است.

قرار  ريتأثها را تحت همه حوزه است که ي، تالطمرکنندهيغافلگ تالطم

در سطح ، فرهنگ را يدر سطح جهان راحوزه اقتصاد  يعني ؛دهديم

چند نفر  .دهديمقرار  ريتأثتحت  يدر سطح جهاناست را ي، سيجهان

ن يز اااروپا  در دهمه دبدبه و کبکبه داشتن نيکه ا يير و وزرايوز نياز ا

 به آنجلسه  نياز ا ،شيهما آنبه  شيهما نياز ا سالن،به آن سالن 

 ريهمه درگ است؟ برگزار شده شانيهاجلسهبعد از کرونا بروند،  جلسه

 ندهستند حلش کنمجبور  که ييکرونا يعني هستند؛ خودشان يکرونا

 و يجهان فاجعه کي ند بهاعالم فاجعه کرد که ناخودشبه قول وگرنه 

ط ي. پس محشوديم ليکا تبديدر آمر ژهيوبه هاآن يبرا يک فاجعه ملي

نوظهور و  يهاياز به استراتژين و است رکنندهيغافلگط يمح کامالً

د حاصل يد باينوپد يهاين استراتژيهم ي. براروديمباال  يليد خينوپد

                                                                                       
1. Ansoff 
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که  يکسان يبرا يعني ها باشد؛از آدم يريتفکرات هوشمندانه جمع کث

وقت حساب پس دادن  االناند کرده خرد استخوان اقتصاد در مثالً

 ناالست، ين يمدت زمان طوالن ياست، وقت مطالعه و طرح نوشتن برا

 و ، دانش اقتصاديگرفتن از دانش کشور، دانش پزشک يوقت خروج

بت ک نسيکالس صورتبهست که من ين ني. زمان ااست دانش فرهنگ

 ف کنم.يگر آن پروژه تعريبه اقتصاد و مسائل د

 مبارزه با کرونا يبرا يبه همت همگان ازين

 به روناک کياستراتژ مسئله در که است يديار کليک نکته بسين يا

 ،يانرژد يبا پس .بود ميخواه مواجه يبعد چند مسئله کي با ينوع

 اميپ .ديايکار ب يپاود دارد وج کشور در آنچه هر قدرت و توان زمان،

 .دينيمسلح را بب يروهايبه ن يسالما هوشمندانه رهبر معظم انقالب

 انهمتأسفحاال  ند.مسلح را در کنار بدنه دولت گذاشت يروهاين قاًيدق

 انجيا درواقعل کردند. يکردند و تعط يکارکم يک مقداريمجلس ما 

 هييقضا قوه الحمدهلل يآن مجلس است؛ ول يهايخروج و بروز يجا

 هالبت خدا؛ لطف به طورنيهم هم دولت است، ستادهيا کار يپا يليخ

 هابحران ينوظهور وقت يهايدر استراتژ. هم هست ييهاضعف

وجود ندارد  يقبل يهاو تجربه شونديمبر کشورها حاکم  يطورنيا

زمان مطالعه، زمان  يعني ؛مياز اشتباهات را اغماض کن يک سريد يبا

 کي و ميم مطالعه کنيبخواه قاًيعمکه ست ين طورنيا ،است يکم

 يدهانق با مثالً شما دينبا .دارد راديا ييجاها کي نيبنابرا م،يده يطرح

راد هست منتها رو يشود؛ بله احمله  يد به طرحيبخواه يارانهيگسخت

است  يت جهاديريمد يهايژگين هم از ويشرفت است و ايبه بهبود و پ

شرفت استيدارد اما رو به پ ييهايرتپِ :که حضرت آقا فرمودند
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 کيکالس يگاه استراتژيجا

آن عوامل  يعني ؛طيده در محيچيم. پيا داريده و پويچيما دوتا واژه پ

 االنبوده  يخط مثالً  يعني ؛تردهيچيتر شده است. پدهيچيپ يقبل

ک ي ،شوديمر يتکث ن عامليکه هم يعني ؛ايپو .شده است ينوسيس

 .ستاگر هم يد موارد و ها عاملعامل مرتبط با اقتصاد بوده و حاال ده

 ره شد؟ چه کيکالس ياستراتژ يجا که ديبگو نفر کي است ممکن

 کيکالس ياستراتژ جنس از ميداشت کشورمان در امروز تا که آنچه

 ، پزشکدرمانمان. ميهست موفق االن ميکرد کار موفق اگر است، بوده

ساخت  ييها، توانامارستانيز بيمان، تجهيخانواده، نظام درمان

 ما يدرمان يگردشگر ،متخصصمان، پزشکان ييصحرا يهامارستانيب

 يهاياز استراتژ هانياها، همه بحث جنس نيا از يمختلف انواع و

 يهاياستراتژ ما اگر يعني ؛ميابوده است که انجام داده يکيکالس

ينم هرگز مين شده و با مطالعه را نداشتييش تعيک و از پيکالس

 م.يم امروز در برابر کرونا مقاومت کنينستاتو

 هانياروح همه  يشاد يرا برا يصلوات ،مرحوم شدند يامروز هم کسان

نفر شد  98 يعني است؛ شده يدو رقم ما يهاي. تعداد فوتميفرستيم

هزار نفر  23ش به يهاکشته يعني ؛کا که وحشتناک استيآمر برخالف

. ميکنيمم موفق عمل يدارکه  مينيبياروپا م نسبت بهد و يرس

 ينم که رهبر معظم انقالب اسالميبيم ،کنميم فکر لحظه کي يوقت

ت يريها چقدر خوب دارد همه مشکالت کشور را مدن دورانيدر ا

استيکالن سالمت، س يهااستيس هانياد. پشت يقدر بدان ،کنديم

 اندازه هر ما است که يگريد يهااستيو س ياقتصاد مقاومت يکل يها

ن ياز ا يکيم. يريگيم جهينت ميدار االن ميداد انجام يخوب به را هاآن

 خودش يد سر جايدهان است که اجازه يبنها، اقتصاد دانشاستيس
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 ينوسيس حاال و بوده يخط که يعامل کي پس. دهمح يتان توضيبرا

؛ کنديم ايپو و دهيچيپ را طيمح است، شده تا ده بوده، يکي و است شده

 ميروبرو هست يطين محيت کرونا با چنيدر وضع االنپس 

 يدرون يهاتيظرف

م ينيو ببم يتمرکز کنم يدرون يهاتيظرف يرا رو يبحث بعد

 کياستراتژ تيريمد در ؟ديگويمما چه  يدرون يهاتيو ظرف ياستراتژ

ت يار از اهميکه بس راًياخ مخصوصاً ،مهم است يليها ختيظرف بحث

 نيبه ا ن است که کشورهايلش هم ايبرخوردار شده است، دل ييباال

 يبر منابع و توانمند يت و مبتنيبر ظرف يمبتن يهادند نگاهيجه رسينت

 اصالً نکه ينه ا ،دهديمط جواب يمح يهابهتر از نگاه يليخودشان خ

ف ط حذيک، محيت استراتژيريمد يچ جايط توجه نکنند. در هيبه مح

اول  يعني؛inside out ميگوي، مشوديم يبندتياولومنتها  شودينم

ط يرسم بعد به محيستم کشور خودم ميرسم، به درون سيبه خودم م

. مييگويمگرا برونو زا درون به آن ي. در اقتصاد مقاومتکنميمتوجه 

به  منابعمانها و تيمان، در ظرفيط داخليط و محيما در حوزه مح

کشور چگونه بالغ شده، بالنده شده و  يهاتيم که ظرفينيبيم يخوب

 .در خدمت مبارزه با مسئله کروناست

 انيبندانشاقتصاد 

، انيبندانش يهاست. شرکتا انيبندانش يهان بخش آن، شرکتياول 

 نيدر ا مشخصاًهستند که  ياقتصاد مقاومت يکل يهااستيحاصل س

د ار ارزشمنين بسيتوجه شده است. ا انيبندانشاقتصاد ها به استيس

 ييهاکاردارند انِ ما يبندانش يهام شرکتينيبياست. امروز ما م
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 يزشکپ زاتيتجه انواع وماسک  ديتا تول گرفته تي، از ساخت ککننديم

ما در  يعني؛است نيغرورآفر هانياد. ينيبيم اخبار در شب هر که

يمل يهاتيظرف يمان، رويداخل يهاتيظرف يم رويکشورمان توانست

ن حاصل همان اقتصاد يم. ايکن يگذارهيسرماخوب  يليمان در ابعاد خ

ثل م و البته افراد فعال و با پشتکار باال و با تخصص باال انيبندانش

 است. يدکتر سورنا ستار يآقا

 تيبر ظرف يمبتن ياقتصاد مقاومت

اقتصاد ن است که يم اينيبيم يمقاومت اقتصاد در ما که يدوم نکته

. گرابرونو  زادرون مييگويم يعنياست؛  تيبر ظرف يتنمب يمقاومت

ر يگيک کشتيکار کنم. اگر من  يدرون يهاتيظرف يم روياياول من ب

م يام را درست کنم، تهيرم، تغذياد بگي يکشتد اول فنيهستم با

 هيروس و لهستان رانيگيکشت ايدن در بروم بعد و داشته باشم يپزشک

ک يبه مسابقات المپ کسچيه. من و شما را کننديمکار  چطور نميبب را

 ،ميستين يقو هانياو  يو بدن يفرستد؛ چون ما از لحاظ فنينم يکشت

ن يا مثالً م کهيز کنيرا آنال يران لهستانيگيم هزار بار کشتيهرچند برو

ست. ين کنندهکمک هانياو...،  زنديم زند، باراندازيتو ميزند، فيفن را م

 يد بازوهايدرون کشور دار که شما ديگويمبه ما  يمقاومتاقتصاد 

 انيبندانش اقتصاد بُعدش کي و يکنيم يمبارزه قو يرا براخودت 

، کنميمها را عرض بحث نياکه  من. است نيغرورآفر واقعاً که است

ن يست که اا هم ضعف ييک جاهاينم، يبيوان را ميمه پر ليدارم ن

 م،ينکن م و برطرفينپرداز هاآننکه به ينه اها قابل اغماض است قسمت

 نيگزيجا دينبا سوزناک و گزنده ينقدها اما م؛يکن توجه ديبا حتماً

 بشود. سازنده ينقدها
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 بر دانش يت مبتنيظرف

که  يتيو آن ظرف ميکنيمم به آن فکر يکه دار يت داخلين ظرفيدوم

ه ين نظرياز ا يعنيت؛ اس بر دانش يت مبتنيظرفا وجود دارد يدر دن

از  يکي يک به نوعيت استراتژيريکه در مداست  يبر دانش يمبتن

خوب  يلين خي. اميکنيمم استفاده يدار يدر سطح عال ومرزهاست 

 70 يتوان بااليم که ميدار يگاه سالمتيپا يعني چه؟ يعني؛ است

که  ييهاآمار بدهد با وجود ضعف ياش کند، لحظهيون نفر را پايليم

افراد  يک سريکه دشمنان و  يعاتيوجود دارد و شا يمجاز يدر فضا

 يدر فضا يو مباحث نادرست هاياندازسنگ با دارند يداخل مغرض

خوب عمل  يليدانش خ يگذاراشتراکاما در  ،کننديم پخش يمجاز

ن يمثل دانشگاه خودمان، دانشگاه امام حس ي، دانشگاهميکنيم

دقت  بان يمختلف به ا ياز جاها يليو خ مؤسساتاز  يلي، خالسالمهيعل

امروز به نحو مطلوب خلق دانش، اشتراک دانش  يفکر کردند و به نوع

 کنميمعاجزانه دعا  متعال يخدا از من وم يدانش را دار يريکارگبهو 

خار ن افتيشود، اد يهم تول يين و دارون، واکسيا ياگر قرار است برا که

 اران امام زمان عجليب فرزندان و يعه، نصيب شيب کشور ما، نصينص

 .شودف يفرجه الشر ياهلل تعال

 يمردم يهاتيظرف

ما در  يعني ؛است يممرد يهاتيظرف جالبِ يليمورد سوم، بحث خ

تيم که چه ظرفينيبيط کشورمان ميمح يل درونيها و تحلتيظرف

 ؛ستيکا نيها هرگز در آمرتين ظرفيدر وجود مردم است و ا ييباال يها

ب مدفون بود و سراسر يکارائ ياير دريکا در زيکه قاره آمر يچون زمان

 رانياساله  7000تمدن  ين تمدن بشرين قاره را آب گرفته بود، اوليا

رهنگ ف ين تالقيا .بودشکل گرفته  نيالنهرنيبا يرودان انيبود که از م
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دارد بروز  االن يبا فرهنگ ناب اسالم يرانيهزارساله ا 7000تمدن ساز 

. تاس ريناپذانيپاه يسرما کيو  يت مليک ظرفين ي. اکنديمدا يپ

، در يسازشبکهدر  يمردم يت مليظرف پس. دارد ارزش يليخ هانيا

مبارزه با کرونا،  يخودجوش بودن، در استفاده از همه امکانات برا

رم شود. به نظکار  يليآن خ يرو واقعاًد يو با است يت ممتاز داخليظرف

 يبردارهيالک يخواهد بود. حاال  يجهان يک الگوهاي هانيا اصالً

 ؛مينيبيم ضعفش را ميدار االن ما و از فرهنگ غرب شده است يسطح

خرد؛ يم ياطيچرخ خ مثالًد يآيجا منيخرد، ايجا اسلحه مآن يعني

 ياطيخ چرخ نجايا کند، مبارزه خرد تاي. اسلحه مکنديم فرق يليخ

گران قرار دهد و يار ديو وجودش را در اخت يکه تمام زندگ خواهديم

هنگ فر ارا ب يرانيه فرهنگ ايما که سرما يک مليه استراتژين سرمايا

 ديشا و ما خواهد ماند يشاءاهلل براان هاسالداده است،  يتالق ياسالم

 ،کندما روشن  يبعد از ظهور را برا ياياز دن ييهاروزنه متعال خداوند

ن يعارب يروادهيپ واقعاً يعني ؛ن استياربع يروادهيپ هاآن از يکي مثالً

يم يباشد که شما هر چه را داريت بعد از ظهور مياز انسان ينماد

ن ي، ااست طورنيهمهم  االن. يم کنيبا تمام وجود تقد يخواه

ن يريما ش يبرا واقعاًکه  ييهان بحثيها، اين همدليها، ايهمکار

ما افتخار  يشکر، خداوند در وجود ما قرار داده است و برااست، خدا را 

 است

 تيبر قابل يمبتن يزيربرنامه

 بهنجا يدر ا ميناتويم ما ؟شوديمط چه يمح ين فضايا يحاال خروج

ت يبر قابل يمبتن يزيربرنامهن، يم و آن نگاه نويتوجه کن ينينو نگاه کي

د يکن فرض مثالً ،ميمنابع را دار يسر کينکه ما يا يعني ؛تياست. قابل

، ميکنيمب يمختلف را ترک يهاو سامانه ي، فرهنگ غنيمنابع اعتبار
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 کيما در حالت کالس. شوديم تيقابلن منابع يا يشيب آرايترک

ت يبر قابل يمبتن يزيربرنامه يراحتبهم يتوانيک هرگز نمياستراتژ

م ييايکشور ب ت مهميک قابلي يد رويفرض کن مثالً يعني ؛ميهد

ت، يبر قابل يمبتن يزيربرنامهد، ينيبيشما م االنم. يکن يگذارهيسرما

 يبه خوب ميدار ده و متالطم است کهيچيپ يهان دورانيحاصل ا

ح که رهبر معظم مسل يروهاين در ت رايبر قابل يمبتن يزيربرنامه

چه؟  يعني؛ مينيبيتشکر کردند، م هاآنژه از يوبه طور  يانقالب اسالم

ت يشهرها، توان و قابل يت ارتش در ضدعفونينکه توان و قابليا يعني

ت سپاه در تعامل با وزارت يها، توان و قابلمارستانيب ياندازراهارتش در 

اد يه، بنياهلل علرحمة امام فرمان يياجرا ستاد امداد، تهيکم اقتصاد،

 و قرارگاه امام حسن مؤمنانهش يانجام پو ير موارد برايمستضعفان و سا

ب يسکرونا آ ين برهه از فضايکه در ا يکسان يبرا السالمهيعل يمجتب

 يهات است و در زمانيبر قابل يمبتن يزيربرنامه، هانيادند. همه يد

متوجه  98سال  يلِ ابتدايدر اتفاق س مثالً ،مينيبين کم مير از ايغ

از  يکي. رحمت کند ار يمانيافتاد. خدا حاج قاسم سل يم چه اتفاقيشد

ز يد عزين شهي، ايمانيسلقاسم ت حاج يبر قابل يمبتن يهايزيربرنامه

 کين يبه کار گرفت. ا زدگانليسها را به خدمت ن بود که موکبيما، ا

به نام  يت بزرگيک قابلي يعني ؛ت استيبر قابل ينمبت يزيربرنامه

 مشکل کي و چالش کي يبرا شما دارد، وجود رانيا و عراق در موکب

بر  يمبتن يزيربرنامهن يامروز ما ا. ديکنيم استفاده تيقابل نيا از

 ک وجود ندارديکالس يم که در حالت استراتژينيبيت را ميقابل

 د؟يا تهديفرصت 

ن روزها يدهم. ايد اختصاص ميمورد هشتم بحثم را به فرصت و تهد

ت ها فرصوکارکسب از يبرخ يبرا .ميديشن يليد خياز فرصت و تهد
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و  يزات پزشکيحوزه تجه يهاوکارکسب يبرا .جاد شده استيا

بل ا گل و بليدن ن کهيآنالآموزش  وکارکسب ي، برايپزشک يمهندس

 ي، برايخانگ يوش لوازم ورزشفر يهاوکارکسب مثالً يبرا شده است،

العاده ، فوقينيچننياو موارد  کننديمکه سِرورها را عرضه  يکسان

ها هم وکارکسباز  يليخ يبرا حالنيدرعم و ينيبيم فرصت ميدار

رکتت شيم که موفقيد فراموش کنين نکته را نبايا. د وجود دارديتهد

ن يم در ايگويد به فرصت است، نميل تهديدر تبد ،بزرگ يها

 و دارد وجود فرصت عالمِ کي کرونا مسئله مثل زمان

 يهارندهيکه گ يکسان يکرد، نه! برا يفرصت جار شوديم طورنيهم

 تواننديم باالست، کشانياستراتژ شهود که يکسان درباره و دارند يقو

 اجتماع ما، اقتصاد ما، يهاوکارکسب پس کنند؛ کسب ها ران فرصتيا

د د دارنيل فرصت به تهديش تبديک رزمايما همه در  يمجاز يفضا ما،

 يکه فراتر از حت يشيو رزما يش ملي، رزماکننديمت يفعال

هم  يست، ممکن است که در سطح ملاشان يمحل يهاوکارکسب

ه که فرصت ب يد به فرصت تا زمانيل تهدين تبديباشد؛ پس ا يجار

م يدانن را بيد قدر ايمت است و بايما غن يل نشده است برايد تبديتهد

 ميکن يگذارهيسرمان به شدت يا يو رو

يط به دست ميدات از محيد، تهديآيط به دست ميها از محفرصت

 يهاتيو قابل يبه توانمند ياز فرصت متک يبرداربهره د منتهايآ

ک يدر دات يد، تهديآيک شب ميدر ها خودمان است. فرصت يدرون

قوت ي. براشودينم جاديا ک شبيدر ما  يهاد؛ اما قوتيآيشب م

نظام درمان کار  يم رويم. چهل سال داريک عمر کار کنيد يمان بايها

تاز فرص يبرداربهره يد و حتيالحمدهلل امروز در برابر تهد و ميکنيم
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شعار سال  يهاو دستورالعمل ياست کليم. چهل سال سيهست يها قو

 مينه توانمند هستين زمياتفاق افتاده است و ما امروز به لطف خدا در ا

 ديجهش تول يبرا يکرونا، سال

 اسم که فرمودند مکرر آقا حضرت و است ديتول جهش امسال شعار 

 است يمتوال يهاسال يبرا ندارد و سال آن به اختصاص ک سالي

 الامس اتفاقاً اما م؛يدانيم و ميداشت را ياسام نيا هم قبالً که طورهمان

 ليدل به ما مهم است؛ چون يلين سال خيا ين نام برايو ظهور ا بروز

 از يبرخ توقف زمان و از برهه کي در مانيهاوکارکسب ينينشخانه

 ولق به و ميدار ازين جهش به برهه نيا جبران يبرا يديتول تيفعال

 و روازپ بلکه ست؛ين لير يرو حرکت گريد جهش ،يفيلط دکتر يآقا

است که رهبر  يقير هوشمندانه دقيک تدبين هم يست. اا پرش کي

ساِل ن يا يخودشان برا ييحايبا نفس مس يمعظم انقالب اسالم

نند. مه کيب پساکروناما در نظر گرفتند که کشور را در دوران  ييکرونا

م کردند ير را ترسين مسيزمان ايبا رهبر عزيم که چقدر زيد فکر کنيبا

 جهش يعني ؛مياز مشکالت را مرتفع کن يليخ پساکروناکه ما در دوران 

ما،  يين سال کرونايا ياما برا ،شه کشور استيهم يبرا يد ساليتول

م مخاطرات، مشکالت و مسائل پس از ياست تا بتوان يکيسال استراتژ

 م.يت کنيريمد يکرونا را هم به خوب

 مرور بحث

 .محور با شما صحبت کردم ۹کنم، در اگر بخواهم مرور 

که با کرونا مبارزه  يطيط کشور ما در شرايفتم که محگ -

ه است و ن ينه رقابت يعني ؛ط متخاصم استيک محي کنديم
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خواهند ما را يم و ميکه دشمن دار است يطيمحو  يهمکار

 .ن ببرندياز ب

هين شکل ممکن در اليک به بهتريگفتم استراتژ کهنيادوم  -

ها را ياز استراتژ يک نمادي در حال اجراست ودولت  يها

 م.ينيبيمم يدار

ن يک و نويما کالس يهاينکته سوم، عرض کردم استراتژ -

 به و ده شده استيچيپ يليط ما خينکه محيل ايبه دل ؛است

 يليخ .مياز دارين يليو نوظهور خ emergent يهاياستراتژ

 م.ينيبيمختلف م يهاانواع طرح را در هانيا از

 ت.اس رکنندهيغافلگ تالطم طيمح ما، طيمح چهارم گفتم که -

ر يک مسين در يک ماشيتار يشب. است اديز سو کم عالئم

 يم متر جلوين يتوانيخورد، نمينه ميآ يبرف رو است، يبرف

 است. يطورنيا طيشرا .ينيخودت را بب

 .مينيمان را ببيدرون يهاتيد ظرفيبعد عرض کردم که ما با -

ت. ن اسيصحبت کردم که غرورآفر انيبندانشدرباره اقتصاد  -

در کشور  يمردم يهاتيدانش و ظرف بحث دانش، اشتراک

 .است يعال

 ن روزها عرضيا يت را برايبر قابل يمبتن يزيربرنامهبحث  -

 .است يکاربرد العادهفوقکردم و گفتم 

 ين فسفرهايد را گفتم که به تمام اين فرصت و تهديهمچن -

د يد فرصت را به تهديتوانيد که چگونه مياوريمغزتان فشار ب

 .ديل کنيتبد
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رهبر معظم انقالب صحبت کردم که  ير راهبردياز حسن تدب -

کشورمان  يهاهمه دوران ينکه براين سال عالوه بر اياشعار 

 دارد. ياژهيو يک معنايامسال  يست، برااالزم 

 پرسش و پاسخ

   

 

ط وجود دارد، همواره يکه در مح يزان تالطميتوجه به مبا  

ل مث يکه مسائل يم. زمانين داريک و نويکالس يهاياز استراتژ يبيترک

است  ٪90 مثالًنوظهور  يافتد درصد استفاده از استراتژيکرونا اتفاق م

ع يها و صنااز شرکت ياما برخ ؛٪10ک يکالس يو استفاده از استراتژ

نوظهور  ٪10ک و يکالس ٪90در دوران کرونا  االنن يممکن است هم

نياز ا يبي، ترکيدر سطح مل وکارکسبح يصح يباشد، پس استراتژ

 شوديمن ييتع يطيمح يهارها و تالطميهاست منتها متناسب با متغ

 

 

 يردارببهرهو  يقيچ وقت مطالعات تطبيک هيت استراتژيريمد 

 اصالً مسدود نکرده است.  يطيشراچ يگران را تحت هيد يهااز تجربه

گران يد يهاتيها و قابلياست که ما از توانمند آمدهن يا يط برايمح
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ن، بحث يچ ياستفاده کامل و تام از الگوم. در ياستفاده کن

( و يوسي)تمدن کنفوس ينيچ يمطرح است. از الگوها يمدارارزش

وس يا( که خودش امروز تابع تمدن کنفوسيتالي)تمدن ا يغرب يالگوها

م منتها بافت يکن يبرداربهرهم استفاده و يتوانين شده است ميچ

ن جواب ينه در چياست و اگر قرنط هاآنکشور ما متفاوت از  يفرهنگ

ک يد يفرض کن مثالًو اگر  هرگز جواب نخواهد داد رانيادر  دهديم

ن يا رانياکشد، هرگز در يس او را مينه فرار کرد در جا پلينفر از قرنط

دند که به خاطر يجه رسين نتياتفاق نخواهد افتاد. اگر در غرب به ا

 هاآننه دارد، يهز يدارهينظام سرما ير برايو پ سالکهننکه افراد يا

س پ شودينممطرح  ين بحثين بروند، در کشور ما هرگز چنيد از بيبا

از است منتها ين کشورها نين و ايچ يهام استفاده از مدلييد بگويبا

استفاده شود و  خورديکه به درد ما م يک شود و آن بخشيد تفکيبا

م يک عده از هول حلير. يخخورد يبه درد ما نم اصالًکه  يآن بخش

خودشان را وابسته به فرهنگ  مرتباً که ييهاآنافتند. يگ ميد يتو

 نيخودشان را وابسته به فرهنگ چ مرتباً غرب کرده بودند، امروز هم

د، ش يش خالير پايشد و ز يتوخالم که فرهنگ غرب يدي. دکننديم

ق يق و دقيمطالعه عم حتماًف است. يم چقدر ضعيدين خورد و فهميزم

اما از هول  ؛کنميمشما جداً سفارش  ين و غرب را برايچ يهاتجربه

يجا مکه از آن يانکه هر نسخهيد و دوم ايفتيگ نيد يم تويحل

 ستين يما کاربرد يبرا ديآ
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 يکشور اجتماع نکه مايل اين دلياولل وجود دارد: يچند تا دل 

ن وجود دارد؟ چند تا يما در چ يهاييمايم. چند تا مثل راهپيهست

د؟ يايت بين همه جمعيو اماکن مقدسه وجود دارد که ا تيباهلحرم 

 يخود را دارد. زمان يجا هاآنندارم،  يکار هانياحات و يبا صنعت تفر

 يعنيد؛ يم هستيک تي ديکنيمدا يکه شما در اماکن مقدسه حضور پ

 ياجتماع ي، پس ما کشورديکنيمک هدف واحد را دنبال يهمه 

نکه اگر يرا دارند. نکته دوم ا ين تعامالت اجتماعيم و مردم ايهست

م ممکن است يمان فکر کنيشهرها ينهيقرنط مثالًبحث  يم رويبخواه

ن يدارد که ا ييسازوکارها يک سرياز به ياجرا نشود؛ چون ن يبه خوب

امروز  ديفرض کن مثالً  شود، ينه خوب طراحيقرنط يد برايبا سازوکارها

 هانيااز به غذا دارند، يون نفر نيلين ميچند شود نهيا تهران قرنطيقم 

مشکالت  يک سري است ممکن م؟يکن نيتأم يد چطوريرا با

فرهنگ  يبرا ياجتماع يگذارمن به نظرم طرح فاصله کند. جاديا

 نه مخالف هستم منتها باياست؛ البته من با قرنط يما طرح خوبکشور 

 يهر کار يعنيهم مخالفم؛  ينوروز يهادوره اول مسافرت يريگسهل

پند و اندرزگونه  صورتبه، آن هم يک عده از دستورات اجتماعيم يکن

 يهاک دستورالعملي هانيا يپس برا کننديت نميو ملتمسانه، تبع

 يليخودرو خ ماههکيف يمه و توقيجر تومانر هزا 500مثل  يديجد

احترام به شعور مردم  واقعاًنکه يا اي شتر نشان دادياثر خودش را ب
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 يتمام يم که حتين ما متوجه آن شديزدهم فرورديم و در سيبگذار

ه خاطر نه بين بحث قرنطيبنابرا؛ مراجعه نکرد يبود و کس يها خالپارک

نه يکه در قرنط ييهابه خانواده دني، به خاطر رسيات اجتماعيروح

د و نه جوابگو نباشيد قرنطيم شايکه ما دار يتعامالت به خاطرهستند، 

ک ياگر  روديمش يدارد پ االنکه دولت  يرين مسيبه نظر من ا

اثراتش را به  توانديمشاءاهلل ن مشکالت را حل کند انياز ا يمقدار

شه ينخواهد شد و همروس هرگز گم ين ويا ايحداقل برساند. در دن

گر، وبا، يد يهايماريمثل ب يمارين بيدرمان ا يهاخواهد بود منتها راه

د قابل يايگر، واکسن و درمانش که بيد يماريها بسل، حصبه و ده

 نخواهد داشت. يکنترل است و مشکل

 

 

ت يئولمس يم، استراتژيم صحبت کنيديکه ما نرس يک بحثي 

، يت اجتماعيمسئول يشه وجود دارد. استراتژيبود که هم ياجتماع

 ي، براايدن يد برايکه من با ديگويم يعنياست؛  فراسود ياستراتژ

هم در آن  يد باشم. سوديستم مفيط زيمح يجامعه و برا يمردم، برا

 ت ويک ني واقعاً شوديماجرا  ين استراتژيدر کشور ما اگر ا ست.ين

و هر نوع  يهر نوع راهبرد يدر پشت آن وجود دارد. انتها يقرب اله

 ين حتيچ يعنياست؛  انهيگرامنفعت ن،يمثل چ ياز کشور ياقدام
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رد، در مراسمش شرکت يميم يفرد مثالًپس از مرگ دارد.  ياستراتژ

 يما بود، عجب مشتر ين مشتريند ايگويزنند، مي، پارچه مکننديم

 وارثش! يپسرش، ا يا يعنيچه؟  يعني بود، خدا رحمتش کند. يخوب

 يرضا ين نگاه منفعت طلبانه است، برايد. ايما شو يشما هم مشتر

ک نگاه يخدا که نرفته است به دنبال منفعتش رفته است. همواره 

 ين، رابطه خوب و مطلوبيبا چ رانيامنفعت طلبانه وجود دارد. رابطه 

 يخپاس خواستيم يها به نوعن کمکين با اينکه چياست. نکته دوم ا

 يما تعداد ف در آن زمان انجام داد دهد کهيظر يکه آقا ييهابه کمک

ن يهست که چ ين کار به نظر من کار خوبيا م.ين داديماسک به چ

ن يم اگر ايگويد و البته باز هم ميافزايو بر اعتبارش م دهديم انجام

شود  يريگين تعامالت پيها و ان کمکيم و اينيرا فرصت بب تعامالت

سوگند خورده است که از منافع  يهرکسو  ي)به هر حال هر کشور

ک ارتباط يگر يد ين و جاهايم با چيتوانيکشورش دفاع کند( م

ند، زنين حرف را مين حاال که ايم. هميداشته باش يترقيتر و عمقيدق

ن يو محور ا ديآياز سمت غرب دارد به سمت شرق م سرعتبهتمدن 

ن ي. به نظر من اننديبيم رانياه و ين و روسيرا چ ينده بشريتمدن آ

، ميکه دار ييهان ارزشيم، با ايبدان حتماًارتباطات خوب است منتها 

 .کنديمفرق  هاآنما با  ياجتماعت يمسئول ينوع استراتژ
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له ک مسئيکه  ينکه زمانياول ا من دو سه تا نکته عرض کنم. 

 يعني د؛يشناسيعوامل ناشناخته را شما م از يليخ افتدياتفاق م يمل

م که يمثل کرونا نداشت يادهي. ما هرگز پدديکنيم ييات شناسايبا جزئ

سامانه مشکل دارد.  ير بار برود و متوجه شود که ده جايک سِرورِ ما زي

باند  يشدت پهنادئو به يباند کشور در حوزه و ينکه مصرف پهنايدوم ا

ن، در انواع يآنال يها. در آموزشدهديمبه خودش اختصاص  ييباال

 هانيادئو و امثال ينت، آپارات، دلميمو، فيليلم مثل فيف يهاتيسا

 800ل حدود يهزار فا 600 مثالًدرس ما يخود و يع شد و حتيتوز

 گونهنيا. يت عاديبرابر ظرف 4 يعنيدانلود شد؛  ک ماه از آنيگ در يگ

 يتن 30ون يک کاميکه شما  يم. وقتيک مواجه شديش ترافيبا افزا

 20به  تيدرنهااست و  تن 15 يط معموليد، همواره بار آن در شرايدار

ش کيم، الستيون کنين کاميتن بار ا 300 بارهکي؛ اما رسديمتن  25ا ي

ها مشکل رد و دهيگيخورد، ترمز نميم ترکد، راننده حالش به هميم

که  يطورهماند، يار مبارک بدانين را بسيز ايگر؛ اما دوستان عزيد

م، امروز عالوه يشو يد قويبا يمجاز يحضرت آقا فرمودند ما در فضا

 يمجاز يشدن در فضا يش قويک، ما رزمايولوژيش جنگ بيبر رزما

ها به طور کامل با تمام توان ن شرکتيو ا ميکنيمم تجربه يرا هم دار

ار يک برکات بسين يباشند و ا يکه قو کننديمدارند تالش خودشان را 

 ميکنيماستفاده  يرانيک محصول ايما خواهد داشت. اگر  يبرا يخوب
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تا  ديفرض کن مثالً يعنين اشتباهاتش رشد کند؛ يبا هم مياجازه ده

ن نگاه يا ام. بيل نکنيع تعطيم سريديد يروم دانشگاه، مشکل يدر اسکا

 يضام. امروز فيخودمان قائل شو يمل يبه کاال حتماًد و يبه آن فکر نکن

 يهاست. اگر خواستک چتر است، مادرِ همه حوزهيت استراتژيريمد

شتر ياز خودش ب يک منابع انسانيت استراتژي، اهميبخوان يمنابع انسان

ا ن چتر ريا ي. وقتشتر استيب يابيک بازاريت استراتژياست، اهم

 يش مليوجود دارد؛ پس رزما يد، درونش مسائل چند بعدينيبيم

 يش مليرزما م،يدار يمجاز يفضا يش مليم، رزمايدار ياقتصاد

در  يبازنگر يش مليم، رزمايفرهنگ دار يش مليم، رزمايسالمت دار

چقدر  م،يديح چسبيم و فقط به ضريم. چقدر تا حاال رفتيدمان داريعقا

ا يم؟ آيچقدر دلمان را روانه کرد واقعاًم، يطال بود ين درهاياعاشق 

 دارد هانيام؟ همه يارت بخوانيم از راه دور زينشست ماندر خانه بارکي

م و يد به استغاثه برسيبا افتد کهيدارد اتفاق م يطي. شرادهديمدرس 

مان آقا امام ز قطعاًم يم. اگر به استغاثه برسيديهنوز به استغاثه نرس

شاءاهلل که رند. انيگيو دست ما را م کننديمعجل اهلل فرجه ظهور 

ا يدن که در ييهاآنکرونا، ظهور باشد و  ير جهانين مسئله فراگيان ايپا

که  ننديبعد از ظهور را بچشند و بب يزندگ ينيريهستند لذت و ش

و خالصانه عاجزانه  واقعاًم. يم و توجه نکرديچقدر ما در خسران بود

 م.يظهور دعا کن يبرا
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ک، يسکال ياز نگاه استراتژ شما مطرح کردم، يکه من برا يبحث 

 االناش آن کار شود و ثمره يسال، رو 40، هاسالد ين الگو بايا

 بحران ينکه در فضاينکته دوم ا است. نکته اولن يمشخص شود، ا

 يوکارکسبدرون  يراهبردها ،ما خودشان يهاوکارکسب عمدتاً

از ين يگذاراستيسشتر به يب االنما  يجامع اقتصاد يدارند؛ اما الگو

ده يپد يهاه دولت در دوران دورهک ياقتصاد يهااستيس يعنيدارد؛ 

به کار  لطفاًبرم، شما هم يبحران را به کار نمواژه مسئله کرونا ) مثل

شه در اقتصاد يدولت )دولت هم يهااستيافتد، سياتفاق م د(ينبر

وزن دولت به شدت باال رفته است(،  االننفع بوده است و يذ

است که بفهمد چطور  يعيو تسر يتي، حمايتيهدا يهااستيس

 روکاکسب ،انهيم سکيرسک و با يرسک، پر يکم ر يهاوکارکسب

 يک برنامه براي ت کند.يرا هدا يو فرامل يکوچک، بزرگ، مل

 يهاوکارکسبفعال،  يهاوکارکسب، دهيدبيآس يهاوکارکسب

ن ياکه در  ييهاوکارکسب، انيبندانش يهاوکارکسب، نيآفرفرصت

که بعد از بحران به دردمان  ييهاوکارکسبخوردند، يبرهه به دردمان م

از  عمدتاًها وکارکسب يهانسخهن يبنابرا؛ زدي، برخورنديم

 .کنديمت يتبع شوديم يکه طراح ييهااستيس

 يشتر از خود استراتژيو ب نکردم وکارکسبمن امروز بحث را مختص 

ن يا ابيد که چقدر زينيگاه آن در سطح کالن صحبت کردم و ببيو جا
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ا به يندر د ين را در کشورمان و حتينو يم اثرات استراتژيروزها دار

.ميکنيمتجربه  ينحو مطلوب



 فصل سوم
 

 

 ديجهش تول

 

 و

 

 1کرونا
2ينيراز اهللدکتر روح

                                                                                       
 برگزار شده است. 30/01/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

و  يدانشکده معارف اسالم يگروه صنعت يئت علميه د و عضويت توليريمد يدکترا. 2
 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريمد
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 طرح بحث قدمه وم

د يد خدمت بزرگواران باشم، بحث جهش توليکه به ذهنم رس يموضوع

: رو شدبا آن روبه يسال جار يابتداکشور که  يادهيست. پداو کرونا 

 اصالً ا يست که آن ايا سؤالباشد. يم کرونا و شعار سال يابتال بحث

 ر؟يا خيد و کرونا وجود دارد يتولن جهش يب يچ ارتباطيه

ن يا شوديممطرح  يررسميغ يو گاه يرسم يکه گاه ياشبههک ي

کرونا قبل از سال هم شروع شده بود،  ينکه ابتاليست که با توجه به اا

د را مطرح ي( بحث جهش توليالعالمدظلهچرا رهبر معظم انقالب )

مواجهه  يت الزم را برايد که ما ظرفيرسيکردند؟ ظاهر امر به نظر م

. ن کار قابل درک نبوديا ياک عدّهي يد برايم. شايندار ين شعاريبا چن

 ماهبهمناُم يس) م.يان سال داشتيماه مانده به پاکرونا را در چند  يابتال

 يليکشور خ يو اقتصاد يت اجتماعين ابتال اعالم شد.( از قضا وضعياول

اد يد را زيمقدار ترد کيم که يداشت يمشکالت يعني؛ نبودمطلوب 

د ا نه؟! چه برسيم يد حرف بزنيم در مورد توليتوانيم اصالًکه  کرديم

نده که ب يم. بحثيد صحبت کنيم در مورد جهش تولينکه بخواهيبه ا

: )طرح بحث کنميمم يخدمت دوستان آماده کردم، در سه بخش تقد

 .ده باشد(يد فايدوارم مفيست که اما يتيريدوستان مد يبرا

 کرونا يامدهايپ .1

 جم داشت؟ مويخواه يتينکه ما چه وضعيت اقتصاد کشور و ايوضع 

ن يکه ا يليدر رابطه با کرونا تازه شروع شده است. اوا ياقتصاد اخبار

 تيو رعا يو درمان ير مباحث بهداشتيبحث مطرح شد، عمده افراد درگ
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غهشدند. دغد مسلطک مقدار به اوضاع ي جيتدربهامّا  ن نکات بودند،يا

عد از ب ياقتصاد طيشراست که ان يا کنديمدا يکه دارد گسترش پ يا

 يد که برايريبگ مؤمنانه يش همدلين ماجرا چه خواهد بود؟ از رزمايا

 ييهاحطراند تا ن فضا گرفتار شدهيست که در اا ين آالم کسانيتسک

اد يس بني، رئمثالعنوانبهاجرا کردند.  يتيحما يهاسازمانکه 

 مشاغلشانه ک يرا به کسان يص واميمستضعفان بودند که تخص

 نيتحسقابلن دست که ياز ا يبود به ثمر رساندند و موارد دهيدبيآس

 است.

 م،ير چند شاخص را خدمت دوستان بگواگر بخواهم به شکل مختص

در  شانياثرگذارزان يدر محاسبه و مرا  هاشاخصن يالبته ما ا

ک ي هاحرفن يا يول م،يث هم داريحرف و حد ياقتصاد يهابحث

در ماه  پول يالمللنيبصندوق که  ين گزارشيست. آخرا ينماد

ت يوضع يکه برا ينيبشيپه کرده است، يته (ي)ماه جار 2020ل يآور

ه سبنده ان کرونا دارد، يجر ريتأثو تحت  2020در سال  رانيا ياقتصاد

که ما در سال  ،ي: رشد اقتصادکنميمشاخص خدمت شما عرض 

 %13.6از  يکاريو رشد ب ٪-6به  %-7.6از  ،ميگذشته به صفر رسانده بود

 کرده است. ينيبشيپ %16.3به 

 يکاريش بيافزا %6ن هست که ما حداقل يناظر به ا ينيبشيپن ي* ا

ب يآس توانديمست و به هر حال ا ييباال يليک آمار خيم داشت. ياهخو

 ن بخش وارد کند.يرا در ا يجد

خواهد  يبنده ناظر به مطالب اقتصاد يهاحرفاز  يبه هر حال بخش

 رگذار است.يقدر تأث آنچه ينکه اثرات اقتصاديبود و ا

ديجهش تول .2
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ديارتباط کرونا با جهش تول  .3

ا در يآ اصالً  يريم و به تعبيم داشته باشيتوانيم يانکه ما چه مواجههيا

و  يداخل يم و ناکارآمدي، تحريقبل يهابحرانکه عالوه بر  يزمان

دا کرده و حاال ما ين جنس بوده، مشکل کرونا را هم پياز ا يهابحث

 هايبعضنکه يم؟ کما ايد را هم مطرح کنيجهش تول يهابحثم ييايب

ر ين موضوع را زيو ا ميرمستقيغم و ين فضا شدند و مستقيهم وارد ا

م و يت را داشتين وضعيند که سال قبل که ايگوياند و مبرده سؤال

 فتاد و... .ين ياتّفاق يليد بود، خيرونق تول

 م:يرويک از موارد ذکرشده ميهر  يخُب به سراغ بررس

 کرونا يامدهايپ

 يت اقتصاديوضع 

 نيچننياما )آن سه شاخص( را  ياصل يهاشاخص يالمللنيبصندوق 

 کرده است: ينيبشيپ
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مانند  يليم که از داليدار يکاريش نرخ بيدرصد افزا 6حداقل  يعني

باشد.ياز مشاغل ما م يبرخ يکاريشوک به عرضه و تقاضا و ب

م، ير عرضه به مشکل بخوريست که در مسن ايک اشاره: شوک عرضه اي

ک تقاضا هم به ، شوشوديمل ير بر ما تحمين مسيدر ا ييهاتيمحدود

دن ش نگرندهي، آيت نکات بهداشتيبه علت رعا م؛يل مختلف داريدال

 کيداشته باشند و باألخره  يره اقتصاديخواهند ذخينکه ميمردم و ا

هم عرضه و هم تقاضا در  عتاًيطبست. هم ا ينيچننيا يهااطياحت

يد صورت نميهم خر گريدعبارتبهند. يبيب ميآس يحوزه اقتصاد

م.يندار ييرد و هم تقاضايگ

ک ي ند که کرونايگويباالتّفاق م ياقتصاد ينظرهاصاحب يهمه باًيتقر

جاد يا ايبلکه در دن رانيا در تنهانه ياقتصاد يزيربرنامه ياخالل جد

اند. حاال همه کشورها به تکاپو افتاده همل ين دليبه هم خواهد کرد؛

ال که ما از س يراث بحرانيم يک سريد به يز اضافه کنين مطلب را نيا

 درم، يرا در سال گذشته داشت هاميتحرم. ما ياگذشته به همراه آورده

د ده به چند صيون بشکه رسيليدو سال گذشته فروش نفت ما از دو م

ها ميبه فرض رفع تحر يتر و حتّنينه سنگيآن هم با هز ،هزار بشکه

م يتحر قبالًما  ده است.يرس يمت نفت به چه سطحيه قد کينيبيم

کرونا همان معدود  واسطهبه االنداشت.  يمان مشکالتيم و مرزهايبود

 ؛ه بازارشان بسته شده استيهمسا يمانند کشورها لمانفعّا يمرزها

 را به ياعدّهک يبند که به تفاوت نرخ دالر ميهمان صادرات ن يعني

د بر عّلت شده يگر مزيرساند و اکنون آن هم ديم ييک نان و نواي

است.

 1398در سال  م.يمان بسته شده و هم آن معامالت را نداريهم مرزها

بحران شده  محلن بوده که خودش يما به چ يرنفتيصادرات غ 23٪



77 سوم: جهش توليد و کرونافصل   

 

 ٪50ارزش خود را حداقل  رانيا يکه پول ملّ ديگويم هاگزارشاست. 

بوده  ٪40حدود  هاسالن يتورّم هم در ا ياز دست داده است و از طرف

ه نقطه ب احتماالًکه دارد ) يپول هم برآورد يالمللنيباست و صندوق 

 يب زدن به کسانيدر آس هانياع باشد. مجمويم ٪34.2نقطه است( 

وزه ن حيکارشناسان در ا يداشتند، سبب بررس يردائميغکه مشاغل 

د يجهش تول ،يرهبر ن فضايدر اشد. حاال  ينيچننيارامون مطالب يپ

.کننديم يگذارنامرا 

بود،  زيبرانگبحثن موضوع يا ماهااز  يبعض ين است که برايت ايواقع

ن يمه ما القاعدهيعلم گرفته شود؟ ين تصميا طيشران يد در ايچرا با

 م.يندازيباال بد يبارا  کالهمان ميدمان را حفظ کنيتول

 ت تلخيواقع

طح س اصالً در موضوع کرونا  يرين سطح از درگيست که ان ايت ايواقع

 يپزشک يک بحران درمانيست. موضوع کرونا به ين يق و درستيدق

ست، ين يبحران در سطح پزشک نيم که اييگويل شده است. ما نميتبد

، شوديممطرح  ين سطح جهانيک بحران در ايکه  يم وقتييگويبلکه م

صحبت شود.  ياسيسطح اقتصاد سد در يبه قول دوستان با

به  ينگيق نقديد کردن مشاغل و تزريدر مورد تهد يوقت مثالعنوانبه

ت موضوع بهداشت و درمان يمحور ي. وقتميکنيمکشور و... صحبت 

 هايگذاراستيسو  يگذار يکه نوع خط و مش رسديمبه نظر  شوديم

 حوزه بهداشت بزرگواراننکه تالش يبحث باشد، ضمن ا محل توانديم

 ر است.يما قابل تقد يو درمان برا
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 ديجهش تول

مواجهه با شعار سال در  م.يسال مشکل دار ين شعارهايبا ا يليما خ

به  دکننيما شروع ي ست؛ينق يدق يليخ متأسفانهمختلف  يهابخش

 يخاز برخورد بر متأسفانهگذرند. ياز کنار آن م تفاوتيبا ينقد کردن 

 يليک برخورد خي کنديمن و کارشناسان، آدم احساس ياز مسئول

 دارند. يفاتيتشر

در مورد  کردم يک وِب گرديسال گذشته بود، دو هفته از آغاز  يوقت

که  يکسان زده شده است. ييهاد و شعار سال چه حرفيجهش تول

ان ندگيگرفته تا نما ين اتاق بازرگانياند )از مسئولموضع گرفته

ت. سن موضوع هيژه به ايک نگاه ويکه  شودينماحساس  اصالًمجلس(، 

را به  ييهااستيسک ياست محترم مجلس يد ريع ييابتدا يروزها

ابالغ  يد ملّيت از توليون حمايسيمجلس و کم يهاپژوهشمرکز 

 يراگر بيشده که د يما تکرار يبرا قدرنياکه  ييزهايک چي. کننديم

... و يو اصالح نظام گمرک ينظام بانکشده است. اصالح  آورماللما 

 ؛شوديممختلف استفاده  يهان شعارها هست که به بهانهياز ا قدرنيا

 رسديمبه نظر  واقعاً... . و يد گرفته تا رونق اقتصاديش تولاز جه

 اداره مثالعنوانبهنشده است.  محققانتظار دارند  يکه رهبر يازهاندا

ُخب شما  ،د استيند که امسال، سال جهش توليگويم جا فالنفروش 

دهند و ينشان نم يالعملعکسچ يه هم که هي؟! بقيکرد کارچه

ن مشکل وجود دارد يهم ا کننديمند صحبت يآيکارشناسان هم که م

 ديکنيم يان سعياست. البته شما دانشجو نادرستنوع مواجهه  که

ن است که ين خوب است. عرض بنده ايد و هميکه درست برخورد کن
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م شعار را يم، داريشعار خرج کن ينکه خودمان را برايا يجابهما  يگاه

ه تمام يو قض ميکنيم يامصاحبهک ي ،ميکنيمخودمان خرج  يبرا

 .شوديم

ن يه انم کيکردم بب يک بررسيد است. ير از رونق توليد غيجهش تول

ن واژه در يم؟ ايات علم اقتصاد هم داريا در ادبياست  يرهبر يواژه برا

 مشورت يباشد. با دوستان اقتصاديم ياز مراحل رشد اقتصاد يکي

ر د ياقتصاد يهابخشاز  يکياز مراحل در  يکي :گرفتم که فرمودند

ن عنوان نام يکه با همست د ايبحث جهش تول ينه رشد اقتصاديمز

ک نفر ياند و فقط نفر سخن گفته 100، مثالعنوانبهبرده شده است. 

 يهياست که بن يک شعاريد ين موضوع پرداخته است. جهش توليبه ا

 يطرف شه نداشته باشد و ازيست که رين طورنياز دارد و ين يعلم

م.يب نکنيب و غريعج يهاليتحل

 رونق ر ازيدارد. جهش غ يالزامات کيم که جهش يدانيهمه ما م

د اتّفاق ينکه جهش توليا يفرمودند: برا يک شاخصي يرهبر است.

ده شود و مردم حس ين موضوع ديمردم ا يد در زندگيبافتد، يب

ا يم، آيمتعارف بدان يهاحرفن يد را با همياگر ما جهش تول کنند.

نمود؟د يتوان جهش توليمتعارف م يهايتئورن يبا ا واقعاً

 ي. برخديآيمن ي، با پا به زمي: گربه را از هر دست بندازيبه قول

ل ه را به روش برجام حيقض يک شکلياند که به دوستان مصاحبه کرده

راغ د به سيست بايمناسب ن يت اقتصاديدر کشور وضع مثالًکنند، 

 دهمتحاالت يد با کدخدا )ايم و بعد باألخره بايبرو يخارج گذارهيسرما

 يعني ؛ن نوع نگاه استيباألخره مفروضاتِ ا هانيام. ييايکنار ب کا(يآمر
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گذرد و يهلل ماءاشست و انيمان مسئله نيبرا يلينا خما فقط کرو

 !؟کنديمجاد يا ما يرا برا يتياست که کرونا چه ظرفن يما ا يدغدغه

 د و کرونايارتباط جهش تول 

ست، بحث را يصِرف ند يموضوع بحث ما فقط جهش تول چونهم باز 

 :کنميمدر ارتباط با هم عرض 

م. يريگيم يخوب يليخ يم، کدهايابتال نگاه کن منطقاگر به کرونا با 

 يلبجاان د تا به داستييسوره بقره را مشاهده فرما 155و  154ات يآ

نند شهادت سردار سال گذشته، ما يهابحراند. با گذشت از يببر يپ

 م در مورد جهشيما بتوان االنر ربط دارد که قد چه... ل ويو س يمانيسل

 م؟يد صحبت کنيتول

که  ميگويد ميت توليريدوستان در مد يرا برا يک داستانيمن 

ش برسم.يبحث خو يريگجهيق به نتين طرياز ا خواهميم

 يگذارليداستانِ جذّاب ر

دوم  يژاپن پس از جنگ جهان يهابحران روداريگدر : 

 ني)ا که وارد صنعت خودرو شود رديگيمم يتصم وتايتوشرکت 

ز ا ياريدانند که بسيالبته دوستان م ،(بوده است يشرکت خدمات

ن ياز مهندس يکي. اندبوده يبزرگ مانند فورد خانوادگ يهاشرکت

که کارخانه  رونديمکا يخانواده به آمر ياز اعضا يکيخودشان )اهنو( و 

شان يا يد خودرويستم توليخواستند از سيمرا که يز؛ ننديفورد را بب

ه يته يک گزارشيگردد و ياٌهِنو به ژاپن بازم يکنند. آقا يالگوبردار

م ستيسن مطلب که يان ايب ق استدالل متقن بهيو از طر کنديم
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 خورد،يو به درد کشور ژاپن نمبوده است  د انبوهيتولکه  د فورديتول

 را:يز؛ پردازديم

 نداشته  يتوان صادرات اصالً ک بوده است و شان کوچيبازار ا

د انبوه بازار مناسب ياست که مفروض تول ين در حالياست و ا

 د.يآيد ميز پدين تنوع آن ياست که در پ

 سعه که در تو توانستهينمداشته و  يبحران اقتصاد به شدت

ر زه مستقيزات مکانيد تجهيد. باينما يگذارهيسرماصنعت 

شود.

 را هم  ه در گردش منابعيسهم پول ينکه حتيضمن ا

ک يفراهم نبوده که  ين قدر موجوديد اينداشته است. شا

داشته باشد. يانبار

 د ياز تول ياگستردهن است که حجم يد انبوه ايتمام هنر تول

 م.يرا داشته باش

  يهستند که م يخارج يرقبا يک سري هانيادر کنار همه

 خواهند بازار را اشباع کنند.

ن مفروضات و ياز ا يگر بُرد، بعضيد ييجابهو تراز بحث را آمدشان يا

سم کرد که ابتدا به ا يگذارهيپارا  يديستم توليس را عوض کرد. هانگاه

م ن اسيبه ا مواقع يو هنوز هم البته بعض« وتايد تويستم توليس»
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 خواهميم. شوديمگفته  1«د نابيتول»که به آن  شوديمشناخته 

افتاده است؟ ياتّفاقم که چه يبگو

را عوض کرد: هافرضن ياز ا ياريد ناب بسيتول

د متناسب يبا قاًيدقم؟ ما يت انبار داشته باشيريد مديگفته که ما با يک

 ديم و متناسب با آن توليدهه ي، سفارش مواد اوليواست مشتردرخ

دون د و بيندار يبيچ رقيکه ه شوديمالتان راحت يشما خ يم. وقتيکن

مشهور  خودروسازد به سراغ دو يفقط با ،يواردات يخودرو گونهچيه

 يتح کننديمد کردند به شما عرضه يرا تول يزيشان هم هر چيد. ايبرو

ل يگر به شما تحويد ييخودرو تا آنجا که در قبال سفارش شما،

 .دهنديم
ن صورت که يست، به اد ايتول يستم فشاريستم همان سين سيا

را بخرد. هانياد يو بازار با دهديمدکننده هُل يتول

ه ن صورت کيهست، به ا يستم کششيم که سيدار يگريستم ديس

ند.د کيتول يزيه چدکننده چيکه تول کنديمن ييکننده تعمصرف

 متأسفانهمفروضات را عوض کرد. هنوز هم  ،کنندهنياُهنو در حوزه تأم

 مثالعنوانبهم. يبخر ياهيک مواد اولين صورت است که يذهن ما به ا

م يشويها مواجه مم که با حضور در مناقصهينيگزيمت را برميمنطق ق

ها را مشاهده فروشها و خردهفروشوهيمانند م يان رابطهين بيو در ا

م، ياز به اعتماد دارين بلندمدتتعامل  يبرا ياز طرف و ميکنيم

ن بحث يا و.بنده با تد فوالد يم تولييم که بگويبرس ييجابه مثالعنوانبه

 ن محفل نگنجد.يمفّصل است و در ا

                                                                                       
1. Lean Production 
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را  يديل جديرک يمفروضات را عوض کرد و  يک سرياُهنو آمد و 

د و اصل بر ن باشييد پايگفته تنوع با ينکه چه کسيمانند ا؛ ان نهاديبن

ن ياز ا يسؤاالتد مناقصه باشد؟ و يگفته با يمنابع کمتر است؟ چه کس

ان کرد.يدست را ب

ن معنا که اگر اشکال در ي. به اشوديمد شما ناب ين شکل توليابه 

 ستم به سمت خالصين حالت سيد! در ايفهميکارگر بوده است، شما م

.روديمشدن 

ک يد انبوه که يتول برخالفاست.  يک منطق شرقيد ناب، يمنطق تول

 يو مسائل فرهنگ يدئولوژيافته از نگاه و ايرياست و تأث يمنطق غرب

دارد.  يسازگار يليخ يباشد. منطق اُهنو با منطق عرفان شرقيم شانيا

 م، چرايم که گناهانمان را کوچک نپندارياه شدهين مورد توصيا در ما

آن  ،رظاه يعنيره شود؛ يل به گناه کبي، تبدن گناهيکه امکان دارد هم

شه هم بشکند اثر يک شيست. اگر ين يزين چيا ديگويماست که 

گذارد.يخودش را م

 ست؟يما چ ياشتباه راهبرد

که  يطيد و کرونا، آن هم در شرايم بر سر بحث جهش توليبرگرد

 منفعالنه عمل يم، دولت کميگر حاج قاسم را نداريهستند، د هاميتحر

 نيم. در ايرو هستشان روبهيکه با ا يگريد يهاتيمحدودو  کنديم

 آموزنده را گفته يدرسان کردم که ين منظور بين، مثال اٌهنو را بديب

کرد يرو يليد ناب خيم تولين است که فکر کنيا يباشم. اشتباه راهبرد

د يتولبه اسم  يگريد ديک تولينکه بعد از آن يا اياست  يمناسب

م نسخه ين است که فکر کنيا يم. اشتباه اصليکن يرا الگوبردار 1چابک

                                                                                       
1. Agile Manufacturing 
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سخه م نيتوانيم که ما ميم باور کنينکه نتوانيشان، نسخه ماست. ايا

ن است که نگاه ما يا يم. نکته بعديخودمان را داشته باش ياختصاص

ان خودم يبرا يشان را فرصتيباشد که ا يها به شکلد به بحرانيبا

 رمود:فيکه م يمانيد سردار حاج قاسم سليم از شهيکن ياديم. ينيبب

«. ستيها نها وجود دارد در خود فرصتکه در بحران يزان فرصتيم»

مانند  ،ت هستيم محدوديکرديکه ما فکر م ييزهايآن چ يههم

. است فاق افتادهات االن هانيا يابع و... . همهه، بازار، منينداشتن سرما

ها د، از خود فرصتيآيم به دستها ن بحرانيکه در دل ا ييهافرصت

ف را که نظام متعاريز ؛د استيفرصت جهش تول قاًيدق االن. ترندمغتنم

 خته است.يکرونا به هم ر لهيوسبهما 

 ييد کرونايجهش تول

 م:ييل نمايد را به دو صورت تحليم کرونا و جهش توليتوانيما م

 م.ييل نمايتحل يبر اساس سنّت اله 

 م.ييل نمايتحل يبر اساس استدالالت علم

ن يه همم، بيبه شکل درست استفاده کن يالبته اگر از استدالالت علم

 به آن توانديمها را دارد و م. )بشر توان درک سنّتيرسيم يسنّت اله

برسد(.

که  شوديمنگاه کرد متوجّه  ياگر کس يعني ؛«نيوَ بَشِّر الصّابر»فرمود: 

ماست. يهايبحران در هر زمان به هم خوردن روزمرگ

ته سال گذش مثالعنوانبهم. ينيمشکالت را نب يم که همهيگويمن نم

د يم که بايبگو خواهميمم. يچاره شديکه بل آمد هم گفتند يکه س

ا به سمت منفعت. در يم تراز آن به سمت خسارت بوده است ينيبب
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د که چه قدر ينيبب يهست، ول يو اجتماع يمجموع خسارت مال

 يجهاد يهاگروهت ين ظرفيد هميجاد کرد. شايا ياجتماع يهيسرما

شمرده  ينيک نمونه مانور تمري عنوانبهل سال گذشته يکه از س

ابانيب هاسالل کردند يتحل کمکمه بود که ين قضي. از پس همشوديم

د به يکه امکان کشت و زرع نداشتند. ما با آمدهکه به وجود  ييها

 متعارف يهابر هم زدن نگاه يک فرصت براي عنوانبهموضوع کرونا 

 اصالً م، البته که ينگاه کن ديجد يگذارلير طورنيهمو  گذشته

 ييهااستين سي. اگر قرار باشد که همخواهديمن را يد هميجهش تول

 ز،ياست اصالح فالن چيمانند س کنديمب يتصو هرسالکه مجلس 

د، د باشيم نبايگوينم زمان شاه هم بوده است، هانياد يببخش يليخ

 ياقتصاد يکلل يکجاست؟ همان اصالح ر يم نقطه اهرمينيد ببيبا

 يياهک حوزهيدر  ميتوانست ياسالمکه ما در انقالب  يکشور است. وقت

وزه در ح يا تا حدّي ياسيم مانند حوزه سيجاد کنيا يميانقالب پارادا

 يتيموفق يليخ ين است که در حوزه اقتصاديت اي. امّا واقعيفرهنگ

 يانقالب اسالم ياقتصاد يآن، ما الگو موسعم. در مفهوم يانداشته

مان ياهبر سر بانک يرنگيک نيم که يرا کرد تالشمانم. ما تمام يندار

خواهم يهستند. البته نم يها اسالمم بانکييم بگويبتوان م کهيسوار کن

 صورتبهها از حوزه يانجام نشده است. در برخ يم که تا حاال کاريبگو

بر انقالب  يو مبتن يميخودجوش در حال رُخ دادن است. تحوّل پارادا

 يک سرياست و  آمدهاده نشده است. کرونا يدر کشور ما پ ياسالم

جاد شده يما ا يت برايمحدود يک سريرا به هم زده است،  هانظام

 م.يادهيک مقدار به انقطاع رسيمان بسته شده است. به ياست. مرزها
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ر اگ که همان نقطه انقطاع است. ينقطه رشد، اوج و جهش و تعال قاًيدق

 يتوانيست، مين ياکا( کارهيآمر متحدهاالت ي)اکه کدخدا  يباور کرد

ن انقطاع يبرسد که ا ييجابهد يمردم با يعموم ي. فضايموفّق شو

 يالمللنيب، صندوق يبانک جهان يگر الگوين شکل، ديحاصل شود. به ا

د خودباخته و ين است که نبايخورد. منظور بنده ايپول به دردِ ما نم

نده خودم م. بيم و دوباره خودمان را بسازينيد ببيم. بايشان شويم ايتسل

 1970در سال  مثالعنوانبه. کنميمن ينم و تحسيبيد ناب را ميتول

 د ناب، گفته است:يانجام داده و در رابطه با تول يقيتحق MIT دانشگاه

ت کرونا يم از ظرفيما اگر بخواه«. ر دادييکه جهان را تغ ينيماش»

د يتول جهش يبرا يد فرصتيجد يگذارليرم با يتوانيم، مياستفاده کن

 يهاتينکه ما ظرفيما را برگرداند به ا توانديمم. کرونا يرا فراهم آور

د يجد يک بازسازيخودمان  يهاتيبر ظرف يم و مبتنينيخودمان را بب

 ينّتد سيتول يگسترده يهاد ناب از روشيدر تول حتماًم. يداشته باش

 ياک مجموعهين است که ينکته بر سر ا يول هم استفاده شده است،

 يينکه خودتان توانايد به ايد و باز هم برگرديها داشته باشيدياز ناام

 د.ير را دارييتغ

 شنهاداتيپ
 :کنديمجاد يت دو حالت ايد محدودينيبب

 و شکست ندارد. يديجز ناام يزيکه چ کنديمجاد يا يگناهک حالت ي

 توانديمکه  کنديمجاد يا ينوآورت و يو خالق ييک حالت شکوفاي

. شوديم ينقطه عطف زندگ جاهمان مثالعنوانبهباعث رشد ما شود. 

ت يظرف چه قدرم که ينيد و ببيجهش تول ياست برا يکرونا فرصت
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شد؟  يق اقتصاد ما مردمين طرياز ا چه قدرجاد شده است. يد ايجد

 يطحس يشدن است و اقتصاد مردم ير از خصوصيشدن غ يمردم

خلّاق  يهادهيق انواع ايتر است که مسائل را خود مردم از طرگسترده

 يگفته که همه ي. چه کسکننديمحل  نينيمتدت مساجد و يبا محور

کل بزرگ باشد. مش يهاد انبوه و شرکتيبر تول يد مبتنيصنعت ما با

 کشند.يرا مردم به دوش م ياصل

ت ياست که به شدّت ظرف يگريد يدهيبرگشت به اقتصاد خانواده هم ا

م به يد برويه باند کيگويم صنعت همه مييگويم يدارد. وقت ييباال

مانند  ييهام؟ مکانياز صنعت دار يخودرو. ما چه تصوّررانيسمت ا

ر يين مفهوم تغيبه ا نگاهماند يد. بايآيم ذهنمانبه  هانياه و يعسلو

ان به شينر است و ايکانتک ي يهست که اندازه ييهاروگاهين االنکند. 

روشند. فيمت ميو برق را به چند برابر ق شونديموصل  يشبکه سراسر

ما در  مثالعنوانبهم داشت. يهم خواه يين شکل درآمدزايبه ا

اق ک اتيدر خانه و در  تواننديمم که يدار ياريها بانوان بسشهرستان

 يبرا را ياند کارکنند که بتو ياندازرا راه يوکارکسب يراحتبهکوچک 

 خانواده به جلو ببرد.

ات يدن در رابطه با فرضيشيد دوباره انديمان به جهش تولگر ما نگاها

 النابد يدر شهر م مثالعنوانبهم. يم جهش کنيتوانيمتعارف باشد، م

 تيمحدود کهيدرحالماند آن هم يکار نميداوطلب کار باشد، ب يکس

است که  نينکته ااند. کرده يکاشعت وجود دارد و همان خاک را يطب

نکه يا يب برايترغبوده است. يخانوادگ چه قدرد که ينيبيدر آنجا م

 يدوستان شهرستان مخصوصاً  م،يدکننده باشياز ما تول هرکدام

 يکه کارها يين رفقاين فرصت استفاده کنند و همياز ا تواننديم

 ار سودمند است.يبس رونديم يجهاد
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مانند  يد کند. البته موارديتول توانديمهر کس در هر جا هر چه 

 کهنيا مثالعنوانبهندارد.  يدر بورس ارزش اقتصاد يگذارهيسرما

ما  يت اقتصاديست که وضعين نيانگر ايب روديمشاخص بورس باال 

 يالترار بايم رشد بسيتوانيم ترکوچک يهايديمناسب است. ما با تول

 م.يدر اقتصادمان داشته باش

 يبندجمع

 ياست که در مسائل يجاد شده است، فرصت مناسبيکه ا ييهابحران

ي. نمميکن ي... بازنگرو يديستم توليو س يستم بازرگانيمانند س

ه مثبت ب اتفاقاتد از آن يم، بايام که خسارت نداشتهييم بگويخواه

از  ياريم. بسينا برگردد به قبل از کرويم که نبايبرو يساز ليرسمت 

م يتوانيم اتفاقاًما غلط بوده است و  يما، مانند نظام اقتصاد يهانظام

 م.يخودمان بساز يرا برا يديجد يهاافق

 پرسش و پاسخ

 

خودمان  يني، با نگاه دکنميمبنده برداشت خودم را عرض  

ت جهش دارد. ي. بحران ظرفکنميمهمان نگاه ابتال صحبت  يعني

و  ديکنيمدا يپ فشارخون کمکم روديمسن شما که باال  مثالعنوانبه

د، ارزش ين نعمت را از دست ندهيا يتا وقت يعني؛ گريد يهايماريب

 با وجود ين صنعت کشاورزياز ا چه قدرنکه يد. ايشويآن را متوّجه نم

از  يکياست.  يان خودش مسئلهي؟ اميکنيمفراوان استفاده  يبارندگ
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ن يست و اا ياستفاده از صنعت کشاورزد يما در جهش تول يهاتياولو

.ندکنيدرک نم يفهمکج[ ي]روها از يد بعضياست که شاک فرصت ي



 فصل چهارم
 

 ؛کرونا رمسئلهابَ
 

 ها يفناور ،يسازمدل

 و

 1ع نرميناص
2پورحمزه يدکتر مهد

                                                                                       
 راد شده است.يا 02/02/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

دانشکده  يگروه صنعت يئت علميو عضو ه يو منابع انسان يت رفتار سازمانيريمد يدکترا. 2
 السالم.هيت دانشگاه امام صادق عليريو مد يمعارف اسالم
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 مقدمه

م و سال .نير ناصر و معين انه خيم و به نستعيبسم اهلل الرحمن الرح

هم هرچه  يمارين بيشاءاهلل اانزان. يعرض ادب دارم خدمت همه عز

دوستان را  يمبارک با نشاط و با انرژ يدا بکند و رويزودتر خاتمه پ

کردم  ئلهابرمسر به يکه تعب ،روس کرونايد وين تهديم. در مقابل اينيبب

ه ب ييهافرصت يک سريزان باز کنم، يعز يهلل بحث را براءاشاو ان

در حوزه  يسازفرهنگ کنندهرهيخ واقعاًد مثل بحث ارتقاء يآيوجود م

 .يمانند جلسات مجاز يتعامالت مجاز

و هر صاحب  يو استاد يزيکه هر عزاست  نيکه وجود دارد ا يانکته

ت. نگاه کرده اس ين مسئله جهانيبه ا ياز منظر يشمنديو هر اند يقلم

ت ين سايمهر و همچن يخبرگزار ،آنا يکه خبرگزار يمن در گزارش

ادداشت در مورد يمنتشر کرد دو تا  السالمهيعلدانشگاه امام صادق 

 را که داشتم به اشتراک گذاشتم. ينگاه و ده کرونا نوشتميپد

ز يستاخک ري، کنميمز کرونا ير به رستاخيدواژه کرونا که تعبين کليا

م بدون استثنا همه کشورها يخدمت شما هست که االنبود و  يهمگان

د يست که در آن در کوويک کشور ني يحت يعني؛ است ر کردهيرا درگ

روس ين ويا يند کل حجم ماديگويرسوخ و نفوذ نکرده باشد. م 19

گرم  0.01کمتر از  رانياو در  رسدينمگرم  5ا به يکرونا در کل دن

ما ا ،است يروس کوچکيروس چه ويد که وينيبب ياست. به لحاظ ماد

است که ما  ۱يان همان اثر پروانهيگفت ا شوديم باًيتقر. ]است[ پر اثر

 يليخ توانديمر کوچک ييک تغي يگاه يعني ؛ميخوانديت ميريدر مد

شتن يوت بر خيريک مديبود،  يک تلنگري رهاييتغن ياما ا؛ اثرات بگذارد

                                                                                       
1. Butterfly effect 
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 يفناور و يتکنولوژ ين وانفسايشتن بود که در ايبود و بازگشت به خو

اش يبرد تا آن لبه تعاليرا با خود م شتر ماياش بيکه آن لبه انحراف

سته ب هانياسا و همه يدر مساجد و معابد و کل يم. حتينيم و ببيبرگرد

که  خواستيمواگذار کرد و  خودمانما را به  يواقع يشد و به معنا

 السَّمَاوَاِت لِلَّهِ مُلْکُ»م که ينيم و قدرت خدا را ببيم، تفکر بکنيفکر بکن

 .1«وَالْأَرْضِ

 وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ ». کنميمگر بخوانم و بعد بحثم را شروع يه ديک آي من

جالب است که قرآن هم به  2«عْمَلُونَيمِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّکَ بغَافِلٍ عَمَّا 

 امتيکه در صحنه ق کنديماشاره  يو رتبه گذار يبندتياولوبحث 

از افراد  يليخز کرونا يم شد. در رستاخيخواه يبندرتبههمه ما 

دا کرد و يشان کاهش پها درجهيدا کرد، بعضيش پيشان افزادرجه

وجه د تيم. ما بايم که متنبه شده باشيباش يهلل ما جزو کسانءاشاان

 .است ت و جهانيکل بشر يبرا يصالح هايماريم تلخ بودن بيکن

ن يظم نوک نيچرا که  ؛ميفکر کن پساکرونابه جهان  يستيما با عتاًيطب

ان ين جريکلمه خودش پس از ا يقرآن يواقع يرا به معنا يجهان

م داشت و يخواه حتماًرا ت يبه معنوم داشت. بازگشت انسان يخواه

ت و انسان را به تفکر و وجود خداوند يد که بازگشت بشريمطمئن باش

اق ده اتفين پديبود که در ا يراتين هم از خيم داشت که ايمتعال خواه

 افتاد.

                                                                                       
 لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُکُورَ . 1

 (ي/ شور49)
 انعام( /132. )2
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 يچندوجه يائلهکرونا، مس

است. آنچه که تا  يچندوجه يت و رهبريريد مديز کرونا از ديرستاخ

 يک وجهيم يمشاهده کرد رانيا ياسالم يجمهور يمايصداوساز  االن

به  اهيرساناطالعخوب عمل کردند،  يليبوده است. البته به نظر من خ

ه به ک ييساختند و با همه نقدها ياديز يبيترک يهاموقع بوده، برنامه

وجود  يل ارتباط جمعير وسايو سا مايصداوسها در از برنامه يبعض

ه ک يادند. نکتهيخوب درخش يلين مسئله به نظرم خيدر ا يول ،دارد

ود ب يک قطبي يفضا عمدتاًکه در کشور به وجود آمد،  ييهست فضا

 ييم بزرگنمايدار دائماًو سالمت  يد پزشکيکرونا را از د ابرمسئلهو 

 هاانسانن جهتش سالمت است چون ما با جان ياول قطعاً. ميکنيم

 م.يدار سروکار

ه است. ب يچندوجهک مسئله يکه مسئله کرونا  رسديمپس به نظر 

م يدار يو با لطف اله يگر، با عقل بشريکه با همد يداتينظر من با تمه

 ني. اميکنيموجود دارد که عرض  ييهاحلراهمسئله  يشاءاهلل براان

 ،يمختلف روان يهاجنبهمختلف سالمت،  يهاگروهکرونا  ابرمسئله

ش ، آموزونقلحمل، يا، رسانهيتي، امني، اعتقادياتي، الهي، ذهنيرفتار

 يگو فرهن ي، اجتماعياقتصاد يهاژه جنبهيوبهگر ياز مسائل د يليو خ

 قرار داد. يرات اساسييدستخوش تغرا 

 کرونا؟ ابرمسئلهچرا 

ه را مورد توج بومستيزک منطقه و يچون فقط  ؛ابرمسئلهم ييگويم

الب است که کل جهان ر کرده و جيبلکه کل جهان را درگ ،قرار نداده

 يانهمگ يک مسئلهيت مشترک، با يمشترک، با موقع يک مسئلهيبا 
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ن يدا شود. از ايز پين يجهان يهاحلراهد ير مواجه شده و بايو فراگ

 م.يروبرو هست يچندوجهجهت با مسئله 

 يت رسالت اجتماعياهم

مشابه چه  يهات و رشتهيريما در رشته مد کهنياست که ه يسؤال

 يف اصلينخبگان، نخبه در تعر ياد مليم؟ در بنيدار يت اجتماعيمسئول

ن است که عالوه بر آن يا ين در سند امور راهبرديخودش و همچن

و  يو موارد مربوط به شغل، نوآور يو اخالق يعلم يهايبرجستگ

، نخبه و مستعد و سرآمد يجوهره اصل نيترمهم ]که دارد[ تيخالق

 يبرا يرسالت اجتماع ياگر کس يعني؛ اش استياجتماع ياثرگذار

ن . آرديگينمره نخبگان قرار يدر دا اصالًف نکرده باشد يخودش تعر

ر سرآمدان و استعدادان برتر يو از سا کنديمکه فرد را نخبه  يزيچ

د يشه مثالًد ينياست. شما بب ياجتماع ي، اثرگذارکنديمجدا 

 کردند. يبزرگ يک بودند و کارهايزياستاد تمام رشته ف ياريشهر

ار يفاصله بس ياريد شهريشان باعث شد که شهيا ياجتماع ياثرگذار

. تن صوريبه هم يمحمديد عليرند. شهيبگ يگريد ديبا اسات ياديز

م ا کيک پالسما در دنيزين صورت. مگر استاد فيد چمران به هميشه

برجسته  قدرآن دکتر چمراند يشه رانياا در يا يم؟ اما چرا در دنيدار

است که در عمل و نه در حرف،  ي؟ به خاطر رسالت اجتماعشونديم

 يجاد کردند و رسالت اجتماعيک نهضت را اينه در شعار بلکه در عمل 

 خودشان را جلو بردند.

 وجه مسئله کرونا نيترمهم

کرونا دارد  يچندوجه ابرمسئلهن يکه ا يوجه نيترمهمبه نظر من 

ت يريت مديفياست. ک نيآفربحرانده ين پديا يت و رهبريريوه مديش
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ت اس يامسئله واقعاًت است؛ چون يحائز اهم يليبر مسئله خ يو رهبر

ت يفيما، ک يت و رهبريريت مديفيلحظه که لحظه به يه به ثانيکه ثان

که  يماتين تصميما از ب ۲يريگميت تصميفيما و ک ۱يسازميتصم

مهارت  شوديم يو طراح شوديمتوسط کارشناسان ساخته و عرضه 

 يهاوهيشو  حلراهن چند تا ين قدرت انتخاب بي. اخواهديم ييباال

ران خود يمد عمدتاًکه  خواهديم ييک مهارت بااليحل مسائل خودش 

 ياصل يجوهرهشاکله و  يريگميو تصم کننديم يريگمير تصميرا درگ

م در رشته خودمان به يبتوانط ين شرايدر ات است. ما اگر يريکار مد

 ميابرداشتهرا ، قدم خودمان ميکمک کن يريگميو تصم يسازميصمت

 عام يمعنات به يريم. در رشته مديخود را انجام داد يرسالت اجتماع و

 يها، حوزهيمنابع انسان يها، حوزهيرفتار يهادر حوزه يو تخصص

 يهاات، حوزهيق در عمليتحق يهاک، حوزهيت استراتژيريمد

مختلف در  يهاجنبهو  ير آماريو غ يآمار يها، حوزهيسازمدل

م؟ و رسالت يم بکنيتوانيم کارچهن مسئله بحران، يبرخورد با ا

 يهاوگرنه بحث مهم است يلين خي؟ استيچم يکه دار ياياجتماع

 اد زده شده است.يز يليخ يکل

 تيريرشته مد يرسالت اجتماع

ما  يرسالت اجتماع کهکنم يمحدود م نابحث را به رشته خودم

 نيز و با اين رستاخين دو ماه که با ايا يست تجربيدر زست؟ يچ

                                                                                       
1. Decision making 

2. Decision taking 
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 خواهديمکه  يت و رهبريريد مديم، از ديداشت يچندوجه ابرمسئله

 يوبمات خيبگذارد و تصم يحلراه يار بزرگ جهانين مسئله بسيا يبرا

هر  داشته باشند و يخوب ييکاراو  يمات اثربخشين تصميرد که ايبگ

اتش را اثر قتاًيحق يعنيدارد؛  يااثر پروانه شوديمکه گرفته  يميتصم

جامع مات پخته و ين تصميد ايگذارد لذا بايگر جامعه ميد يدر جا

که  ياز مناطق هرکدامو  يمي، اقليفرهنگ بومستيزباشد، متناسب با 

حث در ب نيترمهمن يبنابرا؛ م گرفته شود باشديش تصميقرار است برا

 يبرا يسازمياست و در حال حاضر تصم يسازميرشته خودمان، تصم

و  يسازمدلرا  يمتعدد يهاحلد راهيران کالن. ما بايگميتصم

در ستاد  ياصل رانيگميتصمشنهاد را به دست ين پيم و ايشنهاد کنيپ

 م.يمبارزه با کرونا برسان يمل

 يسازمدل

 -3نرم  يهايفناور -2 يسازمدل -1بحث امروزم سه قسمت است:  

 پساکروناها در وکارکسبع نرم و يصنا

د يام؛ بيبروجلو  يچندوجهن مسئله يرا در ا يسازميم تصمياگر بخواه

 صورتهب د[ي]با که ينديفرا ند است؛يک فراي يسازميتصمم يه کنتوج

 يسخت است. ما برا يليخ يفرد صورتبهباشد چون  يو گروه يميت

ک يل يد تشکيبا حتماًابرمسئله کرونا  يسازميو تصم يسازمدلبحث 

، يخوب در مقطع دکتر يليان خيد و دانشجوياز اسات يام حرفهيت

ن يم. ابتدا اين شده بدهييش تعيپ ک طرح ازيبا  يارشد و کارشناس

 عنوانبهم. ين کار را جلو ببريم و ايبکن يخودمان حالج يمسئله را برا

از  يکيبا  يخيمشا ينقيعلدکتر  يار خوب و ارزنده آقاينمونه کار بس

ت و اقتصاد دانشگاه يريشان در دانشکده مديا يدکتر انيدانشجو

د شود و زودتر در يودتر تولز توانديم هامدلن يلذا ا ف؛يشر يصنعت
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 يهافناز  يکيد تازه ينيبيرد. شما ميقرار بگ يريگميچرخه تصم

در ذهن  که حداقل اثرش را کنديمد يد گزارش توليآيم يسازمدل

ذا ل ها است؛يتيريما مد يرسالت اجتماعن يگذارد. ايران ميگميتصم

اش را ياجتماعشود که دانشگاه رسالت ل يدر دانشگاه تشک يميد تيبا

 يجامعه پژوهش ياجتماعنه نشان بدهد. رسالت ين زميدر عمل در ا

ت که اس يريگميو تصم يسازميت تصميفيک يکمک به ارتقا و تعال

 کمتر توجه شده است.

است.  ۱مسئله ،يسازميتصم يبرا يورود نيترمهمم يند تصميدر فرا

 مسئله حل شود که حلن يد ايبا گامبهگامند است و يفرا يمسئله دارا

 دارد. يفيو ک يکم يهاشدنش، روش

 است؟ ياکرونا چه نوع مسئله

 م:يسه نوع مسئله دار

ل به مسائ کننديمر يا مسائل ساختارمند که تعبيمسئله  .1

 هستند که يمسائل هانياک. يا مسائل کالسي فيتعرخوش

شده است.  ينيبشياز قبل پ ييهاحلراهرند و يپذينيبشيپ

له م مثل مسئياد داريز ين مسائليات از چنيق در عمليدر تحق

نشان.ا مسئله آتشي گرددورهفروشنده 

ده و بدون ساختار يچيپ يليکه خ رساختارمنديغمسائل  .2

هستند.

ن مسائل ساختارمند و يمه ساختارمند که مابيمسائل ن  .3

 .يبيم مسائل ترکييگويم اصطالحاًهستند که  رساختارمنديغ

                                                                                       
1. Problem 



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  98

د هم در حوزه يستم جلو رفته باشياگر در مسائل مربوط به علم س

د که يوشيمتوجه م يستميو نگرش س يستميها، هم تفکر سستميس

م يد تالش کني. ما بااست رساختارمنديغکرونا جزو مسائل  ابرمسئله

ا توجه . بميل کنيتبد مه ساختارمنديبه مسئله نحداقل  ن مسئله رايا

انجام  ن کار رايتوان ايوجود دارد م يسازمدلکه در  ييهابه مهارت

 داد و جلو برد.

 کرونا ابرمسئله يسازمدل

ف مسئله است. ي، فهم درست مسئله و تعريسازمدل ين گام براياول

 ؛ کهاست ن کدام از آن سه نوع مسئلهين مسئله در بيم که اينيد ببيبا

حداقل  ايرساختارمند يل غاش از مسائدهيچيبا توجه به ابعاد پ عتاًيطب

که وجود دارد در  ييهاميکردها و پارادايمه ساختارمند است. از روين

 يهاروش يسازمدل يبرا کنميمتوان استفاده کرد. فکر ينه مين زميا

 .کنديکمک م يليخ يسازهيشب يهاا مدلي يبيترک

مسائل ساختارمند و  يسخت برا ۱اتيق در عمليتحق يهاروش

 ياراده و ديچين مسئله پيما در ا عتاًيطب. شوديمک استفاده يکالس

 .ميکنيمات سخت استفاده يق در عمليابعاد فراوان، کمتر از تحق

ات يق در عمليات نرم، تحقيق در عملياز مباحث تحق احتماالً

ا يم چندگانه يات، پارادايق در عمليتحق يم انتقادي، پارادابخشييرها

ق يتحق فياز ط هرچقدرم. يکناستفاده  ميتوانيم مدرنپستم يپارادا

ن است روبه يسنگ ياضير يهامدلبر  يسخت که مبتنات يدر عمل

م يسريات نرم ميق در عمليا تحقينرم  يسازمدلم به يجلو حرکت کن

و اگر ساختارمند بودن  شوديمده به کار گرفته يچيپ يهاحوزهکه در 

                                                                                       
1. Operation Research (OR) 
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ده توان استفايم بخشييرها اتيق در عمليتحقابد از يمسئله کاهش 

 کرد.

 و نيمؤثرترموجود،  يهان روشيد از بيف مسئله تازه بايپس از تعر

ر م. دين روش را انتخاب کنيترمنطبق ترمهمن و از همه يتريکاربرد

بلکه  ،ميستينه نيک به دنبال پاسخ بهيا کالسيافته يمسائل ساختار

مهم  يليخ يابيالگو و يسازمدلکرد يو مدل کردن و رو يسازمدل

 است.

م يل تيکه با تشک يسازمدل يم برايهان بخش اول صحبتيپس ا

که مسئله جزو کدام نيف مسئله و اي، تعرياحرفهر و يگيمنسجم و پ

موجود و  يهاک از سه دسته مسئله است، سپس احصاء همه روشي

و  يابيالگو يسازمدلها و بعد ا روشين روش يترانتخاب منطبق

و  ياسيران کالن کشور در امور سيگميتصم يبرا يسازميتصم

 .کنديمدا يما تحقق پ ياجتماع، رسالت ياجتماع

و  کنديمتا ذهن خوب کار  دندار يبه نظر من دوستان جوان تا انرژ

ورز هشيم انديرند تا تدان گام برداين ميدر ا حتماًباال دارند  يازهيانگ

ه و نين هزيبا کمتر يتيريمدمات يتصم تيدرنهاتا  ل شوديتشک

 نب دانشگاهاز جا يسازمين مسئله تصميت گرفته شود. ايفين کيشتريب

به مردم کمک  يرسانو خدمت يريگميت تصميفيدر ک توانديمما 

 کند.

 نرم يهايفناور

من از  ينيقيو  ينيع کامالًل يو تحل ينگرندهيآقسمت دوم بحث من، 

 يراز کرونا بيد رستاخيافتد. تهديدارد اتفاق م االناست که  يتيوضع

دارد و  يايدارد، اعتقادات قو يمانند ما که فرهنگ قو ييکشورها

دارند،  يخوب يليو در اصل فرهنگ عامه خ ي، فرهنگيمنابع اعتقاد
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 يهايفناورارتقاء  ين زمان برايتريخين و تاريتريين زمان، طاليبهتر

 است.ل خودش يع نرم ذينرم و صنا

ست ا ينرم، فناور ينرم را ندارند. فناور يکشورها استعداد فناور يتمام

طراحان و  يت و نوآوريبر خالق يبر ذهن و مبتن يکه در اصل مبتن

ع نرم، يسخت هم است؛ اما آنچه که در صنا يخالقان است. در فناور

م. صنعت يدار ياديع نرم زيباشد. ما صناينرم م يمحور است فناور

 يسخت وجود دارد؛ مثل فناور ياست که در آن فناور يصنعتسخت، 

که محور است، مثل صنعت خودرو و صنعت فوالد که صنعت  يمهندس

شوند؛  هم يريگيد پيما هستند و با يع سنتيسخت هستند و جزء صنا

ت يوضع االنشران بودند، يستند و اگر پيشران نيپ يليخ هانيااما 

 ياسين شکل نبود. به لحاظ سيبه ا کشور ما يت اقتصاديصنعت و وضع

م به يدار يخوب يثبات نسب يتيم، به لحاظ امنيدار يخوب يثبات نسب

و از مرزها  کننديمکه دارند تالش  ييهابچه لطف خدا و مجاهدت

 يليکه کشور ما دارد و با پتانس يتين وضعي. با اکننديمدارند محافظت 

ن شران باشد و مطمئيتواند پينم يليکه کشور ما دارد صنعت سخت خ

ع يصنا ن وينو يهايفناوربا  حتماًد يجهش تول ينيد به لحاظ تضميباش

د يکه رهبر معظم انقالب در مورد تول يهرسال. کنديمدا ينرم تحقق پ

 يو بعد به فراموش شوديم ييهادو ماه بحث يکي، کننديمصحبت 

رهبر معظم انقالب  امسال يهام صحبتي؛ اما اگر بخواهشوديمسپرده 

تفاق د ايجهش تول واقعاًدا کند و يپ ينه جنبه شعار يجنبه تحقق عمل

 ژهيوبه يشران اصلي، پيت فعليو وضع پساکرونادر جهان  يفتد حتيب

 ييرهان، کشويمثل کشور ما، کشور سنگاپور، کشور چ ييکشورها يبرا

 يايآس از کشورها مثل يع نرم است. بعضيا و انگلستان صنايمثل استرال

با صنعت نرم  واقعاًهم معروف هستند  ياکه به موج کره يجنوب شرق
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 يتر روبرود؛ بااليريشرفت کنند. شما دانشگاه را در نظر بگيتوانستند پ

 يکيابان، سئول شد؟ يد. چرا اسم آن خيابان سئول را دارين خيهتل او

ن يو گفتند که ا رانياد ها اول انقالب آمدنياگفت کرهيد ما مياز اسات

سئول ما مثل  يک روزيد تا يتخت ما قرار بدهيابان را به اسم پايخ

 يحت انقالب ييابتدا يهاتهران در سال يعني؛ شرفته شوديتهران شما پ

 ،يد که با توجه جدينيبيم االناما ؛ تر بودشرفتهياز سئول هم پ

د ينرمشان مثل تول يهايفناورکه در حوزه  يو همت يجد يزيربرنامه

مختلف،  يهاشنيکي، اپليقيال، تئاتر، موسيلم، سريد فيشن، توليميان

 .شرفت کردنديت پيريمد يو فناور يت فکري، مالکيت معنويمالک

 نرم يهايفناور، جهان پساکروناجهان 

د جهش يفتد و تولين اتفاق بيا يشرانيپ د اگر قرار باشديمطمئن باش

نرم است. صنعت سخت که به لحاظ  يفناور سارهيساکند، در دا يپ

جاد يشران است و جهش ايپ کهآناما ؛ روديمک دارد جلو يکالس

ع نرم و خالق يساز است. چند تا از صناتينرم و هو يهايفناور، کنديم

 ،ي، صنعت مشاوره، صنعت اجتماعيرا نام ببرم: صنعت خدمات فکر

دارد دارد. صنعت استان ي، صنعت آموزش. هر صنعتيصنعت فرهنگ

مثل  يخاص خودش را دارد. استاندارد يآموزش هم استانداردها

د جهان يگر. پس مطمئن باشيمختلف د يو استانداردها 10015

و  يبابت معامالت مجازکه  يقيعم يسازن فرهنگيبا ا پساکرونا

نرم و  يجهان فناور دفعه در جهان اتفاق افتاد، کي يآموزش مجاز

 يود ريد برسد باياگر کشور بخواهد به جهش تول ؛ وع نرم استيصنا

ر شرفت ديپ يکه برا يکند. تمام موارد يگذارهيسرمانرم  يهايفناور

 يکشور اهتمام جد االن و مي، ما داراستالزم  يع و فناوريحوزه صنا

است که ما در  يحداقل کار يسازفرهنگنرم دارد.  يهايفناوربه 
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د که جهان يم و مطمئن باشيم انجام دهيتوانينرم م يهايفناورحوزه 

 نرم است. يهايفناور، جهان پساکرونا

سترشگنرم توسعه و  يست. فناورين ينرم مختص رشته صنعت يفناور

ارد که د ينه طوالنيشيم که پيدار يمختلف يهايفناوراست و ما  افتهي

غات يلتب يثبت اختراع، فناور يپول، فناور يبه فناور کننديمر يتعب

 ياقتصاد، فناور يبورس و اوراق بهادار، فناور يت، فناوريريمد يناورف

 يگجن يهافن ي، فناورنيتأمره يزنج ير، فناوريخطرپذ يگذارهيسرما

 سازتيهونرم و  يهايفناورنه يدر زم باعث شد که پساکرونا... . و

 ياديار زيار بسيبس سرعتبهو خالق  يع فرهنگيصنا خصوصبه

 شود. يسازفرهنگ

از  يليخ ياست. اگر برا يخيک فرصت تاريکرونا  يچندوجهمسئله 

که  يو کسان سازهامدل يبرا ،د بودهيز کرونا تهديمباحث، رستاخ

ساز تينرم و هو يهايفناورو در حوزه  کننديم يسازمدل يهاتيفعال

اده د استفياست که ما با يخيک فرصت تاري حتماً کننديمت يفعال

 شگفتاريپ ي، جهان نرم است که من در انتهاپساکرونام. جهان يکن

ن يا در اکنونهمط اتفاق افتاده و ين شرايکرده بودم که ا ينيبشيپ

، ندهيجهان حال و آ ياچ مداهنهيه يم. گفته بودم که بيط هستيشرا

کشورها  يقيجهان نرم است و قدرت حق يريو به تعب يجهان فرهنگ

در بستر  يفرهنگ يهارقابتدر  يبرتره قدرت نرم برآمده از يدر سا

 است. يصنعت فرهنگ

 السالمهيدانشگاه امام صادق عل يت رقابتيمز

و  ع خالقيو صنعت غرب و صنا يبستر رشد صنعت فرهنگ نيترمهم

است. با توجه به  يو علوم اجتماع ينرم علوم انسان يهايفناور کالً

و  يعلوم اسالم يهاليپتانسالسالم، هيدانشگاه امام صادق عل کهنيا
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گاه م، دانشين جهت حرکت کنيم در ايرا دارد؛ اگر ما بتوان يعلوم انسان

امام  ن حوزه. به نظر من دانشگاهيا يباشد برا يمرجع اساس توانديم

 يت رقابتيمز يليتواند خيالسالم در صنعت سخت نمهيصادق عل

 باشد. در حوزهينرم م يدانشگاه در فناور يت رقابتيداشته باشد. مز

عالقه دارم که از  يليشده و بنده خودم خ کارکم ينيد يهايفناور

 م.ياستفاده کن يهايفناوردر حوزه  ينيد ياسالم يقيتلف يکردهايرو

 نرم يفناور يشناسبيآس

به  ما ينرم برا يکه فناور يخيتار يهاکه با همه فرصتنينکته آخر ا

م. يد مورد توجه قرار دهيز بايم را ننر يفناور يشناسبيآسوجود آورده، 

که  يفناور يشناسبيآسبه نام  کنميم يک کتاب به دوستان معرفي

و  يروان يامدهايند که پيگويم يشيپر يا فناوريدر دن اصطالحاً

م هم خانواده و هم يد دقت کني. باکنديمرا مطرح  يفناور يرفتار

 يبه شدت فضا االنم چون ينشو يفناور يشناسبيآسدچار  خودمان

م ي. توجه داشته باشميکنيمرا تجربه  يمجاز يمربوط به حوزه فضا

 12م دچار حداقل يرا از دست بده يمجاز ياگر تعادل استفاده از فضا

است نام  يشيپر يل فناوريرا که ذ يماريب 12ن يم. ايشويم يماريب

بار، وسواس و اج يشيپر ي، فناوريفتگيخودش يشيپر يبرم: فناوريم

. شوديممعتاد  يمجاز ياد که فرد به شدت به فضاياعت يشيپر يفناور

 ت بکند دچاريفعال ياگر فرد افراط يقيحق يو فضا يمجاز يدر فضا

ود گر کمبيد يهايشيپر ي. از فناورشوديم يدو قطب يشيپر يفناور

. رديگيماست که آرامش را از افراد  يش فعاليتوجه و تمرکز همراه با ب

 ياست چون ممکن است در فضا يارتباط يشيپر يفناور يمار بعديب

ود خ يشيپر يفناور يماريند. بيايخود ن يت واقعيافراد با هو يمجاز

با خودمان  يمجاز يرا در فضا ياست. چون افراد متعدد يمار انگاريب
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ت خودمان يد نقش خودمان را با هويما با کهيدرحال ميکنيمسه يمقا

 يهرکس :ديگويمسوره نساء هم  32ه يم. آيبکن ياجتماع باز در مدل

هر  يه خداوند براين آي. در ايگريد يخودش باشد نه جا يد جايبا

 يطيو شرا ي، خانوادگيت و نوآوريک از ما با هر نوع درجه خالقي

 بدن يپندار بدشکل يشيپر يباز کرده است. فناور ياژهيحساب و

، فکر ننديبيمر مختلف را ياست. چون افراد تصاو يبعد يماريب

 يافه هستند. فناوريد قدارند و ب ينامناسب يت جسميوضع کننديم

ل افراد به وجود و اختال يکه برا است يزوفرنياسک ينوع يبعد يشيپر

 يندزيو د يراخالقيغ يکنجکاو يشيپر يفناور ي. بعدکنديمجاد يا

 است. يجنس

 ينينرم و مباحث د يفناور

 عنوانبهات را يا همه آيات قرآن ياز آ يه و بعضياز ادع يمن بعض

 د اگر مايني. ببکننديمتعجب  ي. برخکنميم ينرم معرف يفناور

ت يک روايمتن محور و خواندن  صورتبهرا  يو فرهنگ ينيمباحث د

 ريتأثم يان کنير هنرمندانه بيخشک و غ صورتبهمردم  ياز رو برا

تمام  شوديمامبر که ساخته يوسف پيال يسر مثالًخودش را ندارد. 

ه ترجمه کنيد بدون اينار بخويکه تفسبدون آن يدرستبهوسف يسوره 

مباحث  دينرم. با يفناور يعنين يا و دير در ذهنتان داريد با تصوينابخو

 م.يز فناورانه آموزش دهيرا ن ينيد

 خالصه

ک يکرونا بود که  يچندوجه ابرمسئلهمحور بحث امشب من 

ن يت ايريو مد يرا در عالم به وجود آورده است. رهبر يزيرستاخ

 نيترمهمرا  يريگميتصمو  يم سازيبود که تصم يچندوجه ابرمسئله
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هرهجو واقعاً يريگميتصمگفتم  و ان کردميوجه آن در رشته خودمان ب

که در  شوديمانجام  يندياست که در فرا يت و رهبريريمد ياصل ي

ا يا ساختارمند هستند يمهم است. مسائل  يليند مسئله خين فرايا

ه ب شوديمتر دهيچيده پيمه ساختار. هرچقدر پديا نيبدون ساختار 

 ها وکيتکن حتماًم که يرويش ميها پبودن مسئله رساختارمنديغ

م يورز انجام دهشهياند يل گروه کاريد با تشکيرا با يمتعدد يهاروش

 يبرا يم سازيحوزه تصم يعنين حوزه يدر ا يو گزارش خوب

شاءاهلل به رسالت ان ؛ وميد کنيکالن کشور تول يهايريگميتصم

در م. يده کرونا و جهان پس از کرونا عمل کنيخودمان در پد ياجتماع

 ژهيوبهع نرم ينرم و صنا يهايفناورت يانتها هم در مورد ضرورت و اهم

نرم  يهايفناورمرتبط با  يهايفناورع خالق و يو صنا يع فرهنگيصنا

خواهد بود.  يجهان نرم و فرهنگ پساکروناصحبت کردم که جهان 

ن يمفتد و تضياتفاق ب يديکه اگر قرار است جهش تولنياز همه ا ترمهم

د يعمل شود، مطمئن باش يمقام معظم رهبر يهام که صحبتيکن

 يرهنگع فيصنا ژهيوبهآن  يفناور يد به سمت ارتقا و توسعه و تعاليبا

ار يبس يانسان يرويم، نيل آن را داريم که پتانسيو خالق حرکت کن

برابر  20ش از يد ثروت را بيو تول يم، ارزآوريخوب و متخصص دار

 يو مل يد ناخالص داخليحجم تول ن زدند.يع سخت تخميصنا

 نرم ثروت يهايفناورا و انگلستان از حوزه يمانند استرال ييکشورها

هستند از  يجنوب شرق يايکه در آس يين شد. کشورهايآفر

ور . در کشکننديماستفاده  ينينرم در جهت توسعه کارآفر يهايفناور

د ما يکه تول يزيع نرم شروع شده است. آن چيد صنايما الحمدهلل تول

ع يو صنا سازتيهونرم و  يهايفناورشران است يبرد و پيرا باال م

خواهد بود. يفرهنگ



 فصل پنجم
 

 يجستار

 

 رامونيپ 

 

 1و کرونا يحکمران
2آذريجوانعل يدکتر مرتض

                                                                                       
 راد شده است.يا 04/02/1399خ يدر تار يسخنران نيا. 1 

دانشکده معارف  يگروه دولت يئت علميو عضو ه يبخش عموم يگذاراستيس يکترا. د2 
 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريو مد ياسالم



107 پنجم: جستاري پيرامون حکمراني و کرونا  فصل  

 

 مقدمه

ن يدند و ايکه زحمت کش ياز بزرگواران اوالً .ميبسم اهلل الرحمن الرح

 يلين سلسله جلسات خيتر اقير دقيخوب را به تعب يليخ يليجلسه خ

ام ين ايا دربه نظر من  .کنميمکردند تشکر  ياندازراهخوب را  يليخ

 کنميمت يموفق يآرزو شانيبراهم  .است يمبارک يلياقدام خ ييکرونا

 ؛دباش ين جلساتيک چنياز  يانيک جرين سرآغاز يدوارم که ايو هم ام

تر شود. با بد يمجاز يليوع کرونا خيچون احتمال دارد جهان بعد از ش

و  دارد ييدهايها و تهدفرصت قطعاً يول ،ن داستان کار ندارميو خوب ا

 م بهتر استيشوان ين جريناخودآگاه وارد ا يتا حدود است قرار اگر

شان ن اقدام ارزشمند و ارزندهيم. از ايش برويهاشتر به سمت فرصتيب

 .کنميمتشکر  قتاًيحق

کرده مفراه را نهيزم نيا که يبزرگواران نيا ن نکته بعد از تشکر ازيدوم

 دوارميک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دارم و امياند، عرض تبر

 يکي ما همه يمانده از ماه شعبان برايدو روز باق يکين يا شاءاهللانکه 

ه وارد ک ميالزم را کسب کن ين آمادگيباشد و ا يپربرکت اريبس روز دو

 ،ستميها نن صحبتياهل ا مهق کليدق يبنده به معنا. ميشو ماه رمضان

 اتمام شرف که ماه رمضان در است از بزرگان نقل شده ياز برخ يول

د که يفرض کن مثالً يعني ؛اندنشده رمضان ماه وارد هنوز يبرخ و است

 طيد که شراينيبيروز روزه گرفتن تازه م 30 اي روز 24 مثالًتازه بعد از 

شب قدر تمام شده،  گر[ي]د يول است،ورود به ماه رمضان فراهم شده 

 خداوند و مينباش هانياکه جزء  شاءاهللان. ماه رمضان تمام شده است

جَعَْلُت »ه هست: يکه در مناجات شعبان گونههمانبه لطف خودشان 

 قرار خدا هب تقرب لهيوس را ذنوب به اقرار «إِلَيْکَ وَسِيلَتِيالْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ 

 يلن شکست حايا .رنديکرم و لطف خداوند از ما بپذ بلکه از باب ،ميده
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را به ماه مبارک رمضان جاد کند و بخرد و ما يرا خود خدا در ما ا

 ماه نيا در باشد هم يبزرگ مقدرات که يمقدرات سال آت .برساند

 .شاءاهلل رقم خواهد خوردان رمضان

تا  کنميمعلوم شروع  يبندطبقهدر  ياک نکتهيمقدمه بحثم از  يبرا

 اناتيجر نيا نيب که يمناسبات بحث ،بحثمانت يبه آن غا شاءاهللان

چه  هانياو  شوديمبرقرار  يبه اسم حکمران يدانش يحوزه و ييکرونا

ک درس را يمن فقط  احتماالً م.يبرس هم دارند يرا برا ييهادرس

 .اجماالً مرور کنم

 يو علوم رصد يشگاهيعلوم آزما

علوم  يدر حوزه يبندطبقهک يروع کنم با اگر بخواهم بحثم را ش

. ما يو علوم رصد يشگاهيبه اسم علوم آزما يبندطبقه ؛کنميمشروع 

 م(يندار يبه علوم اجتماع يکار فعالًرا ) يم علوم تجربياگر بخواه

 .يرصد يهستند و برخ يشگاهيآزما يبرخ م،يکن يبندطبقه

يگاهشيآزما ياديکه تا حدود ز يميک و شيزيمثل ف يشگاهيعلوم آزما

 يادک تعدي م؛يکن ين حاکم بر جاذبه را بررسينم قوايخواهيم مثالً ،اند

 يميا در شي ميکنيمرا محاسبه  ييهازيک چيو  ميکنيمپرتابه را پرت 

را  هانيام ينيرا بب ييايميش يال دو مادهانفعم فعل و يخواهيم يوقت

 يرا بررسجه ينت که از قبل آماده است تا ياط کنترل شدهيک شرايدر 

 ،ک اتاقيعوامل مزاحم وارد نشود. در  که يبه طور ديکنيموارد د، يکن

ده و ثبت يج را ديم و بعد نتايدهيرا انجام م انفعاالت و فعل يک سري

ن را يو قوان ميکنيمشات را تکرار کرده و استقرا ين آزماي. اميکنيم

حاالت موضوع مورد  ين حالت باالخره بررسي. در اميکنيمکشف 

شگاه در مشت ماست و به هر صورت يبه نام آزما يک اتاقيمطالعه در 

وم، عل نيم. به ايبرس يبندجمعتا به  ميکنيمش يم آزمايکه بخواه
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د که هستن ياز علوم تجرب ياما برخ ؛نديگويم يشگاهيا آزماي يشيآزما

 يدرص ،علوم گونهنيامدل  اصطالحاً ستند،ين يشگاهيمثل علوم آزما

 م،ينکش يم آزمايکه بخواه هرگونهت که سيار ما نيدر اخت يعني ؛است

ارهن ستيم ايتوانياست. ما نم گونهنيا ياديعلم نجوم تا حدود ز مثالً

از خودمان را به يج مورد نيتا اطالعات و نتا ميکنها را عقب و جلو 

 يا نجومي يسماو يدهيک پديدن يد يم. ممکن است برايدست آور

 يجيخود نتا يم تا بر اساس مشاهدهيل منتظر باشسا 50ا ي 40ا ي 30

د فتيب يش قرار بود اتفاقيسال پ 7ا ي 6م. خاطرم هست يرا کسب کن

ن يشتينا يوتون و تئورين يتئورک بار يکه دانشمندان فرصت داشتند 

 يبحث ستاره يمعروف علوم رصد يهااز مثالسه کنند. يرا با هم مقا

 ياست که عقبه يداردنباله يک ستارهي ياست. هال يهال داردنباله

وارد  بارکيسال  76تا  75هر  داردنباله ين ستارهيهم دارد. ا يروشن

ک ياشته باشد هر کس شانس دو  شوديمن يزم يما در کره دِيافق د

ش محال است. دنيند و دو بار ديآن را بب توانديمبار در طول عمرش 

 ند.يگويم ين علوم رصديبه ا

 ؟يا رصدي يشگاهيآزما علوم ؛يعلوم اجتماع

ترند کينزد يشگاهيبه علوم آزما يجتماعم که علوم اينيم ببيخواهيم

 است ينه رصد ياجتماعن است که علوم ي؟ پاسخ ايا به علوم رصدي

 يعني ؛يشگاهياست و هم آزما يهم رصد ي. از طرفيشگاهينه آزما

شگاه يدر آزما يشات رفتاريزمااز آ يمثل برخ ييهاکار شوديم واقعاً

م ييگوينم م،يرا انتخاب کن يکي، ن دويان ايم از ميانجام داد. اگر بخواه

تر کيته نزدن دسياما به ا است يعلوم رصد ءجز يکه علوم اجتماع

مکرر  به طورتوان گفت که ينم ياسيعلوم س يدر رشته مثالًاست. 

 مثالً ؟ مردم چگونه است ياسيم رفتار سينيد تا ببيانتخابات برگزار کن
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 ياسيس يابيسد و بحث بازاريبنو نامهانيپاک نفر بخواهد يد يفرض کن

تواند يکند. او نم يبررس ياسالم يجمهورغات را در انتخابات يتبل

 ليتکم يوزارت کشور برا يک انتخابات از سوي يردرخواست برگزا

م يهرگاه که بخواه يميش يخود بکند؛ اما در رشته نامهانيپا

جام ربوطه را انشات ميشگاه رفته و آزمايم به آزمايسيبنو يانامهانيپا

 ياگر کس مثالًست. ين يتين ظرفيچن يم. در علوم اجتماعيدهيم

ا نه سال صبر يد هشت يکار کند؛ با يخبرگان رهبر يبخواهد درباره

ات کند که رفتار مردم در انتخاب يند و بررسينتخابات را ببک ايکند تا 

است ير يهاکند اگر انتخابات يبررس مثالً .ستيتابع چ يخبرگان رهبر

 است يجانيا انتخابات خبرگان هيآ است، يجانيه درصد 60 يجمهور

 ثالً محوزه  ديتائسهم  ياست جمهورياگر در انتخابات ر مثالًا ي ر؟يا خي

ن يمدرس يد جامعهيانتخابات خبرگان سهم تائدر  است درصد 30

 فرصت دارد بارکيده سال  ياسيعلوم س يک دانشجوي چگونه است؟

 يجينتا يند. از طرفکه گفته شد کار ک يل موارديز قبا يمسائل يکه رو

در  مثالًخورد. ينم االنبه درد  شده است لزوماًکه ده سال قبل حاصل 

ست يک ليها از يبات خبرگان بحث بود که اگر خارجگذشته در انتخا

 د،آورينم يرأ قطعاًست يل آن ؛کردنديمت يانتخابات خبرگان حما در

با  VOAمانند  يخارج يهارسانه ،1که گذشت ين انتخاباتيدر ا يول

و  يجنت اهللتيکه به آ کردنديمه يبه مردم توص ياغات رسانهيتبل

ن ياز ا که دو نفر ميديو دندهند  يرأ يزدي اهللتيآمصباح و  اهللتيآ

تهران  يرأ ين الگويد اييممکن است بگو اوردند.ين يبزرگواران رأ

مردم  م کهينيم و ببيم هر روز انتخابات برگزار کنيتواني؛ اما ما نماست

                                                                                       
 1394انتخابات خبرگان . 1
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قبل  يکه دوره ين مردمي. همدهنديم يچگونه رأ االنتهران 

م مرد نيهم دادند؛ يرأ طلباناصالحست کامل يانتخابات مجلس به ل

انتخابات کردند و  يچ برندهيهبر  30را  انياصولگرار يدر انتخابات اخ

 ينيچننيا يجهيک نتيد شاه يست که در مجلس بعديد نيچ بعيه

 ک هستند.ينزد يرصد يفضاشتر به ين علوم، بيم. پس ايباش

. شوديمار مهم يش بسيع برايشد وقا يصدر يک علمي يوقت جهيدرنت

 بارکيسال  30هر  مثالًکه  يفشانک آتشياز  توانديم دانيميشک ي

ن آتشيم ايمستق ي؛ اما اگر به مشاهدهرديبگ يدرس کنديمفوران 

 همان صورت فراهمط را به يشگاه شرايدر آزما توانديمد يان هم نرسفش

م يتوانينم يدر علوم اجتماعاما ؛ بپردازد يکند و به مطالعه و بررس

ا به م تيداشته باش يداريچشمان ب دائماًد يم. ما بايعمل کن گونهنيا

ج يمردم و نتا يهاافتد، واکنشيکه در کشور اتفاق م يعيوقاموازات 

 شوديم نجايام. از ينيها را ببن واکنشيبه ا مرداندولتحاصل از پاسخ 

 يپ ،بودن آن ارتباط يبوم يعني ،ياجتماع گر علوميک خصلت ديبه 

در هند  مثالًهم باشد.  يک بوم خاصيد در ين رصد بايا يعني برد؛

 ،مينه کنيم و قرنطيم مردم را با چوب بزنيممکن است ما بتوان

م ياما اگر بخواه ،نکنند يهند اعتراض خاص يهارسانه کهيدرحال

يزود شکست م يليخ مياجرا کن رانيانه را در ياست قرنطين سيهم

د. ستنين يرينه پذيمردم قرنط يليخ رانيامردم  مثالً  چرا که ؛خورد

م يبگو خواهميماما  ،نه کردن بدهميقرنط يدرباره يخواهم نظرينم

ن خاطر اگر يد. به همهم دار يک بوم و خصلت بومي شهيمن رصد هيا

ار حساس يد بسيما با اتفاق افتاد رانيامانند کرونا در  ياک مسئلهي

 يابر ييهان اتفاق چه درسيدر کشور افتاد و ا يم که چه اتفاقيباش

 ييهادر سال يک دولتياگر ما در  مثالًما داشت.  يحکمران يالگو
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ن يدر ا ميرفت ينظام يهانهاد يعموم يبودجهکاهش ف يتضع يسوبه

 يخوب يعموم يبودجهها ن نهاديکه اگر ا مينيبيمکرونا  يمسئله

 هانياکمک کنند.  دولتبه  تواننديمخوب  يليخ اتفاقاًداشته باشند 

 م.يد به آن توجه داشته باشيست که باما يبرا ييهادرس

، ز آنا يبخش عنوانبهت يريمدو  يگفته شد علوم اجتماع بر آنچه بنا

ما  و رديگيمع شکل يوقان يو حول هم قرار گرفته يعلوم رصد ءجز

ه را ک يزيم آن چيتوانيم ميداشته باش مدنظرع را يوقا نياگر خوب ا

 مياآموختهها که در کالس را يزيم و آن چيتر بخوانقيم عميخوانيم

 يمطالب يکه اگر منجم طورهمان ؛مين رصد بگذاريبه محل آزمون ا

ن يکنار جو زمآن ستاره از  يخوانده باشد وقت ياستاره يدرباره

ن ياز ا يکيذارد. به محک بگ آنچه را که خوانده است توانديمگذرد يم

 ميريم و از آن درس بگيم آن را به محک بگذاريتوانيکه م يموضوعات

 است. يداستان حکمران

 يداستان حکمران

ور ام يا ادارهيت يريکه اگر منظورشان مد ،ج امروزيتصور را برخالف

 يقيمض يک معنايامروزه  يحکمران ند،يگويم يباشد حکمران يعموم

رهک خاطياست  زيآماغراقن مطلب يد اينکه احساس نکنيا يدارد. برا

در دانشگاه دفاع  يحکمران يش ملي. در هماکنميمعرض  يکوتاه ي

دهنينما عنوانبهآن  يدر اجالس عموم يقه فرصتيبودم و چند دق يمل

ها نلران پيگر از دبيد يکيداشتم. با  ياسالم يرانيا يپنل حکمران ي

م. ياشتد يبودند( فرصت شد و با هم صحبت يکه با موضوع حکمران يي)

 و governance و management تفاوت ين فرد حتيا

administration ح کرد. ين امر هم تصريبه ا يو حت دانستيرا نم
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 ين حکمرانيم ايم مملکت را اداره کنيخواهيکه م يگفت وقتيم

 ست؟!يچ يد که منظور شما از حکمراني. در آنجا از من پرسشوديم

اد استفاده شده است يز رانيادر  يحکمران يهيم که قضيبگو خواهميم

 . درشوديم يرتخصصيغهم خراب و  ياد استفاده شود قدريز يو وقت

 يزيچ ياک دورهين قرار است که ما در ياز ا يهر حال داستان حکمران

ا حکومت که ما امروزه به آن ي government عنوان م تحتيداشت

administration وجود  يمراتبسلسله يهام. نظامييگويا اداره مي

ت قانون يبر قدرت مشروع ين مبتنييکرد باال به پايک رويداشتند که با 

يکم تئور. کمکردنديم، امورات جامعه را اداره يدستور دهاز  يبا خط

ت سيکارآمد ن يلين مدل از اداره خينکه ايبر ا يمطرح شد مبن ييها

ا راه يدر دن که است يسال 50 ،40ان، ين جريدارد. ا ياديو مفاسد ز

 که ديگويمده است. ير به ما رسيک مقدار امواجش ديافتاده است و 

است. در هر حال شرق  زيخفسادشد و دولت بزرگ د کوچک بايدولت با

لت دو يکا شروع به کوچک سازيس و آمريتا غرب عالم از ژاپن تا انگل

 يچه کس شوديمدولت کوچک  يکه وقت شوديمکردند. سؤال مطرح 

 يبخش خصوص يعني : بازار؛شوديم؟ پاسخ داده رديگيمدولت را  يجا

نظارت را  يفهيکند و دولت وظد ياجات مردم را توليشود تا احت يقو

ن کاال يترتيفين و با کيتررقابت کند و ارزان يدارد که بخش خصوص

به  که گرابازارت يرين مدين امور در ايتراز مقدس يکي باًيتقررا دهد. 

رقابت است.  ين کلمهيند هميگويم new public management آن

ن بازار يکه بر ا يبه طورم يدرست کن يم بازارين اساس اگر بتوانيبر ا

ه دست مت بين قيترن خدمات با ارزانيترتيفيحاکم باشد، باک يرقابت

http://tahlilgaran.org/TDictionary/WebApp/?q=government
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گر بهشت يو اگر دولت هم بتواند خوب نظارت کند، د رسديممردم 

و  يخواهحقان يها جر. بعدترشوديمجاد ين دولت اين توسط ايبر

 ف ويها ضعدولت ين سمت رفت که صدايبه ا يخواهيدموکراس

 مثالً جاد شد. يا يقبل يد در کنار بازارهايجد يهاتر شد، بازارفيضع

به وجود آمدند. به طور مثال  هاNGOها و يتيمانند سلبر يادهيپد

ها يتيتا از سلبر 10بزند و  يس جمهور حرفيم اگر رئينيبيامروزه م

 يعموم يفضا از درصد 50تا  40د ين حرف را مسخره کنند شايا

جمهور  سيست که رئين ياگر آن دورهيرد. ديقرار بگ ريتأثکشور تحت 

 يآقادر زمان  ياست جمهورير مثالًد و آن انجام شود. يبگو يزيچ

ز از امرو ترسادهار يشان( بسي)نه به خاطر شخص ا يرفسنجان يهاشم

 يخاص يمردم يا رسانهي يتيچ سلبريه باًيتقرکه  يطياست. در شرا

ها بودند. در جامعه، روزنامه يرساناطالعوجود نداشت و عمده کانال 

 ،وجود نداشت. در ادارات يوتريکامپ ينترنت و شبکهيشبکه ا مطلقاً

ک يخواندند و يرا م هاآن ياسين سيبود که مسئول ياسيس يهابولتن

شدند؛ اما امروزه به برکت ياز اطالعات سطح باالتر مطلع م يمقدار

منتشر نشود. در آن زمان  سرعتبهست که ين يها روزانه خبرکانال

است و اقتصاد نداشتند. ياز س يقيفضا بسته بود و مردم اطالعات دق

بلکه در آن زمان  ،يرفسنجان يهاشم ينه به خاطر آقا ن هميالبته ا

ن تحوالت در جامعه اتفاق يا ياما وقت ،ن امکانات وجود نداشتيا

ر د يرساناطالعگر ي. دکنديمر ييز تغيجامعه ن ياداره يافتد الگوهايم

 ،تسين ياقتصاد فقط در دست بانک مرکز ،ستين مايصداوسدست 

 گرانيد که بازينيبيست. شما ميفرهنگ در دست وزارت فرهنگ ن
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ها و NGO ي، برخيتيسلبر يکه برخ يگرانيدا شدند. بازيهم پ يگريد

ئات يمساجد و ه االنهستند.  يررسميغ نهادمردم يهاسازمان يبرخ

م ينيبيان کرونا مين جريمهم هستند. در هم ياسيگر سيک بازي واقعاً

ادم يد. يلنگيت مينبود چقدر ُکم يمردم يهاشين پويکه اگر هم

گفت که ما در يم يروز گذشته سردار سالم 15، 10د که در يآيم

د يماسک تولون يليد ماسک روزانه چهار ميتول يخانگ يهاکارگاه

کا و يم در آمرينيبينکه ميار بزرگ است. ايک عدد بسين ي. اميکنيم

ن است يبه خاطر ا پوشند،يزباله م يسهيپرستاران ک اروپا پزشکان و

دارد  يک سرعتيد يهم ثروتمند باشد تول هرچقدر يکه باالخره کشور

 شونديممجبور  شونديمر يماران سرازيب ي. وقتيد هم سرعتيو خر

 کايست؛ چرا که آمرين از سر فقر نيزباله بپوشند. ا يسهيک
1

4
 تا 

1

5
ثروت  

است که  نيست. مشکل ايمشکل فقر ن قطعاًپس  ،کنديمد يا را توليدن

و با عشق  يروزشبانهگان، يرا يطين شرايرا که در چن ييروين هاآن

 يکمرانکه در عرصه ح ييروين نيک چني اصالًد کند ندارند. يد و توليايب

وجود ندارد. به طور خالصه  جاآنگران است در ياز باز يکي عنوانبهما 

دا شدند و يهم پ يگريگران ديکم بازب اداره و بازار، کميدر آن ترک

صالح م نيتأم يکه متول ينهاد شونديمدا يپ يگريگران ديباز يوقت

را  يديجد يهاد الگوين دولت بايدولت است. ا شوديممردم  يعموم

 الناک زمان فقط بازار بود و ي)که دا کند يپگران ين بازيتعامل با ا يبرا

ن تعامل بتواند منافع و مصالح يق ايمتنوع شدند( تا از طر نيچننيا

مردم پاسخ دهد. به طور مثال در  يازهاين کند و به نيرا تضم يعموم
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ما  نرم يهاابزار نياز ا يکيداشتند.  ييازهايان کرونا مردم نين جريهم

ن اعتقادات يبر بستر ا توانديمن اعتقادات مردم است که سپاه يهم

م که يديد مثالًا يکند.  ياندازراهد ماسک يتول يخانگ يهاکارگاه

ف ين سطح جامعه ما با تعريتريکه در عال يکس عنوانبهحضرت آقا 

، 1يک خطيام يک پيهستند با  يدر حال حکمران يحکمران يتخصص

 ميادهيدل دادند. ياز گسيگاه مورد نيرا به سمت جا يمردم يهاکمک

که به  يهرکس»ند: يگويم ،کننديمحضرت آقا هرگاه که صحبت 

 ياز مردم را پا يهن، بخشيبا ارزش عشق به م ،...«کشور عالقه دارد

شان يمهم بود که ا يلين خياما به نظر من ا؛ اندن نظام نگه داشتهيکار ا

له با ن مسئينخواستند که ا يعنياست؛  مؤمنانهک کار ين، يا :فرمودند

م که در سراسر ينيبيام مين پيا يجهيدرنتخلط شود.  يهن پرستيم

کم در حال و کم رديگيمها به طور پشت سرهم انجام کشور کمک

 يمردم يهابازار فروش کمک به نام يديک آفت جديمواجه شدن با 

 ييدر مناطق انتها االنکه  کردنديمد نقل ياز اسات يکيم. يهست

ماد از فقرا که ن يک تعدادي يعني؛ مين مسئله مواجه هستيبا ا 2روگاهين

اند. دهيها رسفروش کمک يمرحلهبه  االنت در قم بودند يمحروم

کا وجود نداشته ياست که ممکن است در آمر يک ابزارين يباالخره ا

د الت را آزاد کننيکه طرفداران من سه ا ديگويمکا يباشد. ترامپ در آمر

ر د اصالًن مدل هم يا عتاًيطب. زنديريمابان يهم با اسلحه به خ هاآنو 

 يک معنايا در يم که هر دولت، ينيبيندارد. پس م يگاهيجا رانيا

                                                                                       
 مؤمنانه خواهد بود. يهمدل يبرا يشيک رزماين ياهلل اشاءان. 1
 از مناطق محروم شهر قم. يک. ي2
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 يک روش خاصيمردم از  يهاازيرفع ن ي، هر حکومت برايترکالن

ا آن بوم يآن کشور  يخاص حکمران يالگو ،و آن کنديماستفاده 

 .شوديم

 ين حکمرانيدر زم يقواعد باز

ته گف صحبت کردم. يدر مورد داستان حکمران يک مقدارينجا يمن تا ا

و  بازار -ادارهبه  اداره م از سمت دورهيداشت يريک سيشد که 

 يگرانيو باز نفعانياز ذ ياشبکهو  اداره، بازار يبه دوره تيدرنها

د به دنبال يها باو دولت 1.ج کار هستنديکه در حال مشخص کردن نتا

ند. افراد، کارآمد باش يازهاين الگوها در پاسخ به نيباشند که ا ييهاالگو

ا يسوم  يدر دوره ين بازين باره فکر شد که اصول زميدر ا يليخ

از  يکيم؛ ين فوتبال داشته باشيک زميما اگر  مثالًست؟ يچ يحکمران

ور ک لحظه تصيد توپ را با دست گرفت. ين است که نبايا ياصول باز

گر يد رند،يحق داشتند با دست توپ را بگ کنان فوتبالين بازيم که ايکن

م هندبال ينيبيم چنانکهماند. ينم يباق يزيت فوتبال چياز جذاب باًيتقر

 ينعيت فوتبال را ندارد؛ يجذاب اصالً ه فوتبال است اما يبه شدت شب

 قدرنيان است که فوتبال را يکار کنترل توپ با پا است و ا يسخت

ن يفوتبال ا ياز اصول باز يکيکه  شوديمپس گفته  .کنديمجذاب 

ن اصول يا ياز دست استفاده کرد. همه وجهچيهبهد ياست که نبا

ر که اگ ييهامؤلفهاما آن  ،سازديفوتبال را م ياست که باز ييهامؤلفه

                                                                                       
 گويند.مي governanceي حکمراني يا ي پاياني را دورهدوره. 1
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 يحکمران يفکر شود سازنده هاآنشوند و درست به  يطراحدرست 

 ست؟يهستند چ

 خوب يحکمران

 هامؤلفهن يدرست ا يطراح يدرباره يحکمران يشمندان حوزهياند

ند يآجه و بريمتعدد نوشتند. نت يهاار فکر و بحث کردند و مقالهيبس

است. بعدها  دهيرس good governance1 به نام ين کارها به مفهوميا

ن اصول يو صندوق توسعه شرط پرداخت وام را عمل به ا يبانک جهان

 يک سريخوب  يحکمران بر اساساند. خوب در نظر گرفته يحکمران

ر ند. ديعمل شوند تا جامعه رنگ صالح و فالح را بب حتماًد ياصول با

 ،نظارت و رقابت ييبازار با دو اصل طال -اداره يدوره يعنيدوره دوم 

ن حرف هم يا يگرفت که البته پايانجام م يامور عموم ياداره

 نيتأمکه امکان دارد به سمت  ييتا جا کننديم ياند و سعستادهيا

 ين مسئله به خوبيحد ا نکهيا يبرا زنميمبروند. دو مثال  يبازار

 يمسئله مثالًگردم. يباز م يمشخص شود و سپس به بحث حکمران

مار ها به شف دولتياخ جز وظيبوده است که در تار يزيلشکر چ نيتأم

سرباز  نيتأمد نظام يلب باشد که بدانجاان تيد براياما شا رفته است،يم

 انعنوبه يزيچ هاآن يعنياست؛  يخصوص نيتأمک نظام يکا يدر آمر

ها هستند شرکت يک سريندارند. در عوض آن،  يعموم يفهيوظنظام

 يرا آموزش داده و برا هاآنو  کننديماستخدام  ياکه سرباز حرفه

 نيد صد تا از اي. شاکننديمپول پرداخت  هاآنبه  ياخدمت در منطقه

                                                                                       
 ي خوب يا شايستهحکمران. 1
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که  Black Water کا وجود داشته باشد مانند شرکتيها در آمرشرکت

کا دولت يمر. در آکننديمت يترب يت سرباز، جانيقت به اسم تربيدر حق

 يان سرباز را بريد اي. فرض کنخواهميممن فالن تعداد سرباز  ديگويم

بتواند سرباز کارآمدتر و  يکه هر شرکت يبه صورتگذارد. يمناقصه م

 خواهد کرد. نيتأمش را از آن يبه دولت بدهد، دولت سربازها يترارزان

Black Water هر سرباز  يکه به ازا دهديمشنهاد يبه دولت پ

. ارتش هم رديگيمهفتاد هزار دالر پول  مثالً خود، يشدهتيترب

مل ع ين سربازها به خوبيکه ا کنديماز دولت نظارت  يبخش عنوانبه

 Black Water که شرکت کنديمقت نظارت ير. در حقيا خي کننديم

از کشورها  يزندان است. در برخ ين مثال مسئلهيا نه. دوميموفق است 

و  کنديماند. دولت مناقصه برگزار شده يسازيخصوصها زندان

 يدهم به شرطيپانصد دالر در ماه م مثالً يهر زندان يبه ازا ديگويم

 دولت درواقعت شود. يرعا کنميمکه مشخص  يطيشرا يک سريکه 

 ينعي؛ داده است يو کار را به بخش خصوص کنديمن کار نظارت يبا ا

ن را مردم هم يست و ايکار دولت ن يدارو زندان يبانزندانگر يد

 طورنيهمهم  ونقلحملم که ينيبيکم مانجام دهند. بعد کم تواننديم

ه ک ييند. تا جايآيد ميپد يخصوص ونقلحمل يهاو شرکت شوديم

شده است.  يجز موارد نادر و محدود خصوصم کل جامعه بهينيبيم

 يحال در دورهن دوره رقابت و نظارت بود. يپس منطق کار در ا

 ست؟يچ ييمنطق کار و اصول طال يحکمران
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 خوب يحکمران يهامؤلفه

 يبه چند اصل برا يپس از بحث و بررس يحکمران يشمندان حوزهياند

ار متکثر يگران بسيکه در آن باز يحکمران يجامعه در دوره ياداره

خوب گذاشتند. معمواًل  يدند و اسم آن را حکمرانياند رسشده

، يمحور اجتماع شناسند:ين هشت مورد ميخوب را با ا يحکمران

و  يياکار، ييجو، عدالتيريپذتيمسئولت، ي، شفافييگوپاسخ

 يا به معناي حکومت .ييجوو مشارکت ي، قانون محورياثربخش

ا را داشته باشد ت يژگين هشت ويد ايبا يند حکمرانيترش فراقيدق

ازها و مصالح و منافع يبه ناداره شود و مردم  يجامعه به نحو مطلوب

 خود برسند.

 يحکمران يرانيا-ياسالم يالگو

م ييوبگ ميتوانيم السالمهيعلدانشگاه امام صادق  يدانشجو عنوانبهما 

 يطيدر شرا يو حکمران ده استيرس يحکمرانبه  يبشر يتجربهر يس

 د منظور بندهيرا داشته باشد. دقت کن هايژگيون يدرست است که ا

ار الزم يت بسيبلکه شفاف ،ستين يز خوبيت چيست که شفافين نيا

 نيدر امر حکومت است. همچن يار ضروريبس يهامؤلفهاز  يکياست و 

 ،ار الزم هستنديخوب که همه از امور بس ير اصول حکمرانياست سا

 مالسالهيعلدانشگاه امام صادق  يک دانشجوين است که يبحثم ا اما

ن يرد تا اجرا کند. اياد بگين مطالب را خوب يک سطح ايدر  توانديم

 يلين است که در کشور ما خيتش اياست. واقع يريادگيک سطح از ي

. درنيگينماد ين سطح را هم خوب يا يحت هادانشگاهان در ياز دانشجو

که  ييو هر دانشجو السالمهيعلدانشگاه امام صادق  يک دانشجويپس 
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 ن اصولين است که بداند ايگامش ان يخوب درس بخواند اول خواهديم

 هاآنتحقق  يابزارهاست، يدارند، هدفشان چ ييچه معنا گانههشت

ق درس خواندن يعم ،نيبه ا چقدر است؛ هاآن يگسترهست و يچ

 يهامدلان يک مدل از ميخوب فقط  ي. البته حکمراننديگويم

 نيو ا ميکنيمک جلسه صحبت ياست و ما چون  يمختلف حکمران

 م.ياست به آن پرداخت مشهورترل مد

دانشگاه امام صادق  يک دانشجوي روديمکه انتظار  ين سطحيدوم

 يعيوقا کيق کلمه در يدق ين است که به معنايرد اياد بگي السالمهيعل

ار يسق بيکه بعد از تحق ين اصوليا واقعاًا يمثل کرونا رصد کند که آ

 طورهمانر. يا خيجامعه هستند  اداره ينهيبهوضع شده بودند اصول 

ر ، دخوانديمرا در کتاب  يک مطلبي يوقت يميش يک دانشجويکه 

ک ي ا نه،ي ديآيمبه کار  واقعاًن نکته يا ايکه آ کنديم يشگاه بررسيآزما

ت اس يا شبه رصدي يان علوم رصديکه از دانشجو هم يدولت يدانشجو

ن اصول يا ايمثل کرونا آ ياواقعهدر ند يد با چشمان باز نگاه کند و ببيبا

 ادمان باشديد يبا شهيهمکرد؟  برآوردهمنافع جامعه را  واقعاًمطرح شده 

به ذات  يعني ندارند؛ يکدام ارزش نفسچيه هاارزشپ ين تيکه ا

ا ن مثال ريذهنتان روشن شود ا نکهيا يستند. برايخودشان مقدس ن

د بع ياجتماع يهاارزش نيترمقدساز  يکي ميتوانيمما  مثالً .زنميم

؛ ستهاارزشن ياز بهتر يکيم. صدق يبدان يو درست ياز عدالت را راست

د. پس اگر ياست که جامعه به سامان درآ آن ين ارزش براياما خود ا

 جانيادر  ييگوراستن يکشته شدند ا يک تعداديم و يراست گفت

ا آن يآ دکنيمن يياست که تع يچون آن هدف عال ست،يدرست ن

ن امر است که يک مثال معروف از اين يا ا نه؟يم يارزش را به کار ببر

 اً بيتقراست که  ين مثاليم. ايهم دار يد شرعيار مؤيبس آن يما برا
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 يست. صداقت هم اگر قرار است که منجر به مرگ کسيقابل نقض ن

چرا  ميگذاريمم آن را کنار يآن قائل يکه برا ياحترام يهمهشود، با 

ن مسئله ي. در کرونا اهاانسانم به اسم جان يدار يترمهمارزش  که

و اند که خوب درس خوانده ياز کسان يبعضدار شده است. يپد کمکم

ن يم که ايبگو خواهميم)البته ن ف هم هستنديدر دانشگاه شر مثالً

ن ممک ،جاد کرده باشميا يک دگر پنداريا ي دانندينم يافراد حکمران

ن يک مقدار اين است که يمشکلشان ا ،(باشم طورنيااست من هم 

خود  مثالً ا يکه گو ياگونهبهشان مقدس شده است يبرا هاارزش

 يهم برا هايغربخود  بعضاًکه  ييت دارد. تا جايت است که اهميشفاف

حواسشان هست که  هايغربستند. يتقدس قائل ن هاارزشن يا

 يجامعه يادارهت که ما را به ن اسيبه خاطر ا هاارزشن يا يارزشمند

ال مث به طور. گذارنديمرا کنار  هاآنبرسانند و اگر نرسانند  يانسان

ن يبهتر يحوزهدر  باًيتقر يناوياسکاند يحوزه يکشورهاو  1سوئد

 يکلمهدر گوگل سه  اگر خوب هستند. يحکمران يحوزهدر  کشورها

سوئد  که کشور مينيبيم ميرا سرچ کن «کرونا»و  «سوئد»، «تيشفاف»

ق کرونا را افشا نخواهد کرد. ياعالم کرده است آمار دق يرسم به طور

ل يحلک تي؟ کنديمد که چرا سوئد آمار را اعالم نيايش بيد سؤال پيشا

ک ياد جيق را منتشر بکند منجر به اين باشد که اگر آمار دقيا توانديم

 يمنيستم ايشود سجاد ين رعب ايا يدر مردم شود. وقت يرعب عموم

عداد فتد تين اتفاق بيا يف خواهد شد و وقتياز مردم ضع ياريبدن بس

ت موجب کاهش سالمت مردم يل شفافين تحليا با .رنديميم يشتريب

 نيحفظ سالمت مردم بود. پس ا يت برايشفاف کهيدرحال شوديم

                                                                                       
 ي حکمرانيحوزهي بهترين کشورها در بندرتبه. ششمين کشور در 1
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که به ما  ييهادرساز  يکي. پس کرونا گذارديمت را کنار يشفاف

دانشگاه امام صادق  يک دانشجوي عنوانبهن است که يا دهديم

صورمان م و تيبرخورد نکن يحکمران يبا الگوها انگارانهساده السالمهيعل

فقط  خوب گفته شد يحکمران يگانههشتن نباشد که اگر اصول يا

 يادمان باشد که حکمراني. گذرديمن موارد يخوب از دل هم يحکمران

 برآوردهمردم( که اگر آن هدف  يازهاين نيتأم ثالًم) دارد يخوب هدف

 .روديمسؤال ر ياصول ز يهمهنشود 

 اوالً ه کند ک يد بررسيالسالم باهيدانشگاه امام صادق عل يپس دانشجو

 است هاآنبر  يمبتن يکه حکمران ين نظام ارزشيا يدر نگاه اسالم

زار با -نظام ادارهن يمسلمان اگر قرار بر انتخاب ب عنوانبهست. ما يچ

وب که بر هشت اصل خ يو نظام حکمران که بر دو اصل رقابت و نظارت

ه از ک ياز سؤاالت يکي؟ ميکنيمباشد کدام را انتخاب  انداستوار شده

ن است که: اگر شما چند يده شده است ايپرس 98 يان وروديدانشجو

 منتشر شده است رانياد که کرونا در يدانستيروز قبل از انتخابات م

ا ا به نفع سالمت، مشارکت ريآ يعنيد؟ يکرديل ميا انتخابات را تعطيآ

 يد؟ برايکرديمشارکت، سالمت را فدا م يا برايد يکرديل ميتعط

م خودمان به آن فکر يتوانين است که ميک راه اين سؤال يجواب به ا

 يالماس يم بر اساس آن مبانينين است که ببيگر ايک راه ديم. يکن

ن اصول با هم يادمان باشد باالخره ايد يم. بايداديد انجام ميبا کارچه

ک دوگان شکل يم که ينيبيا ميامروزه در کل دن مثالًاند. در چالش

ن يساده در قبال ا يريگک جهتيگرفته است: سالمت و اقتصاد. 

است که هم مردم سالم باشند و هم چرخ اقتصاد بچرخد.  نيمسئله ا
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ه يشب يلياما خ ا نه،ين جواب امکان دارد يرم که ان ندايبه ا يمن کار

 يگر چالشين امکان داشت که ديست؛ چرا که اگر ايبه حل مسئله ن

ن يا يول ند،يايسرکار ب يبهداشت يهاپروتکلنکه مردم با يا اينبود. 

ها يده نفر هم به آمار فوت يروز مثالًسرکار آمدن مردم ممکن است 

د و يانجام ده يکار حکومت ديخواهيمکه  يکس عنوانبهد. شما يفزايب

امت يق يمتان فردايمن تصيا يد و به ازايريم بگين باره تصميدر ا

 ديکنيما انتخاب ي؟ آديکنيمرا انتخاب  يحلراهچه  د،يپاسخگو باش

صد هزار نفر  مثالًرند و در عوض يده نفر هم بم يکه اشکال ندارد روز

د اشکال ندارد صد هزار نفر گرسنه ييگوينکه ميا ايگرسنه نمانند؟ 

 خواهميد نميبمانند و در عوضش چند خانواده داغدار نشوند؟ دقت کن

ا آن صد هزار نفر را. يم ين ده نفر را انتخاب کنيد ايم ما بايبگو

ر د مثالًا ين است که آيک چالش است. چالش اين يم ايبگو خواهميم

ه ها اضافيبه آمار فوت ک درصديد که يريگيم ميئت دولت تصميه

نده به خاطر يماه آچرخ اقتصاد بچرخد تا دولت در شش  يول شود،

ا يد آيم را گرفتين تصميا يمد ورشکست نشود؟ و وقتو عدم درآ يبده

ه ک ديکنيمت را اجرا ياصل شفاف يعني؟ ديکنيمآن را به همه اعالم 

ار يرا بس ين خود اتفاقيو ا شوديم ين رفتن اعتماد عموميمنجر به از ب

 .زنديرقم م صد هزار نفر يکاريتر از آن فوت ده نفر و بنيسهمگ

شرفته يپ يک الگويازمند يو ما ن شوديمده يچينجاست که مسئله پيا

 م.يهست ياسالم

بوم ما  د باي، آن است که بايشرفته اسالميپ ين الگويا يژگين ويدوم

مردم ما انتظار دارند که دولت در  مثالًباشد.  يرانيا يعني ؛سازگار باشد
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؛ ستندين گونهنيا کشورها ياما مردم برخ ها کنارشان باشد؛يسخت

که  يست. من خاطرم هست زمانين طورنياتصورشان از دولت  يعني

س يئس جمهور بود. ريپسر رئ کا اتفاق افتاد بوشِينا در آمريطوفان کاتر

 وسازساختهور[ به س جمي]رئ گفتنديمکه  يجمهور در جواب کسان

شان خراب شده است و يهاخانهکه  ييهاآن: گفت کمک کند، هاخانه

 ،اندنکردهمه يهم که ب ييهاآن رند.يمه خسارت بگي؛ از باندمه بودهيب

را ساختند  هاخانهاول  يدفعهکه  طورهمانپس  ؛اندداشتهالبد  مثالً

زلزله  هنکيا محضبه مثالًکه  مينيبيم رانيااما در  .ز بسازندين بار نيا

الت را ياز تسه يامجموعهک يمردم منتظر هستند که دولت  ديآيم

 از يمخارج ناش نيتأم يآلمان برا مثالًاعالم و به مردم پرداخت کند. 

دولت  رانيااما در  کم کرده است،کارمندان خود  يهمهکرونا از حقوق 

ک يو  کنديمپرداخت  يهزار تومان 600تا  200 يشتيمع يهابسته

با نقش  هايرانيانقش دولت در ذهن ما  چرا که ؛دهديمون وام يليم

دولت در آلمان مانند مادرخرج متفاوت است.  هايآلماندولت در ذهن 

 ي. وقتکنديمرا در جامعه خرج  شوديمکه حاصل  يپول يعني است؛

 (هايرانيا)ذهن  رانيااما دولت در  ،ستيهم ن يپول نباشد خرج کردن

ه ک يبه طور شودينمورشکست  گاهچيهاز پول است که  ياخزانهک ي

 شهيمهد تا يدا کنيپ يک شغل دولتي گفتنديم هايميقد ميادهيشن

د ياست که باالخره با يد. دولت کسيهرچند اندک داشته باش يدرآمد

پول مردم را  يگذارهيسرما يهاشرکتبه مردم کمک کند. اگر 

 هانيا. باالخره خواهنديمن مردم پول خود را از دولت يخوردند، ا

س د. پيرا کنار بگذار هاآنک شبه ي شودينمست و هايرانياما  يباورها

 که يدر کشور يحکمران يبرا ميخواهيم يرانيا ياسالم يک الگوي

ت سکشورها ار يدر سا يينهادها يک سري اگر دارد. يگران متفاوتيباز
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در  يمردم يهاشيپوج و يمثل بس يينهادهام، يرندا رانياکه ما در 

ا که ب ميخواهيم ييک الگويست. ين نيريوجود دارد که در سا رانيا

ما را  يجامعهبتواند  هاارزشب با ين اختصاصات و با ترکيتوجه به ا

 ريتصو يکه در قانون اساس طورآنمردم  يازهاينکند که  اداره يطور

 شده است فراهم شود.

 ياسالم يرانيچقدر در ذات خودش ا يحکمران هاحرفن يا يهمهبا  

 يرانيا ياسالم ،از آن ياديار زين است که مقدار بسياست؟ پاسخ ا

ن يم خود ايبفهم هستند تا ييهاشگاهيآزماع مثل يوقا ياست. از طرف

ها به اندازهيغربا خود يت دارند. آيچقدر اهم يحکمران و اصول هاارزش

ن موارد يت ارزش قائل هستند؟ ايمانند شفاف يميمفاه يما برا ي

ن يداشته باشد. در ا يحکمران يبرا توانديماست که کرونا  ييهادرس

حاکم بر آن را  يهاارزشو  يک نسخه از حکمرانيشما  يبرا جلسه

را به چالش  هاارزشن يا توانديمان شد که چطور کرونا يو ب گفتم

ن است که تا قبل کرونا دولت يا هاچالش نياز اک نمونه يبکشاند. 

ان ين جرياما حداقل ا شد،يم يک ارزش تلقي يدر جوامع غربکوچک 

داشتند در  يتربزرگ يهادولتکه  ييکشورهاکرونا نشان داد که 

 ترموفق يلين خيمثل چ يک دولتي. اندبوده ترموفقمواجهه با کرونا 

 باشند عمل کرد گرميظتن خواستنديمکه فقط  يکوچک يهادولتاز 

 دشويمجاد يدر مردم ا يجانيه يرفتارها نيچننيا يم که وقتيديو د

 رقابت با يجابهکه منطقشان منطق سود است  يخصوص يهاشرکت

اگر  ست کهنجايابفروشند و  ترگرانتا  کننديمگر همه احتکار يکدي

 يولت کاردم را نداشته باشد يمستق نيتأم ييدولت بزرگ نباشد و توانا

گرفتار  زالوصفتک عده يو مردم در دست  ديآيماز دستش برن

ج و سپاه و يمثل بس ييهاسازمان رانياد اگر در ي. باور کنشونديم
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د و د کننيون ماسک توليلينبودند تا روزانه چند م يمردم يهاشيپو

 هامتيقکه  کردنديمکه ماسک احتکار کردند احساس  ين افراديا

 .کردنديمخود را وارد بازار ن يهاجنس ،روديمباالتر 

 يبندجمعمرور و 

. يو علوم رصد يشگاهيم. علوم آزمايم کرديعلوم را به دو دسته تقس

 دتواننيم يع اجتماعياست. پس وقا يشبه رصد يپ علوم اجتماعيت

علوم  يدانشجو عنوانبهما داشته باشند و ما  يبرا ياديز يهادرس

 م آنيم. گفتيع به چشم دقت نگاه کنين وقايد به ايبا ياجتماع

ن را ع بر آيرات وقاييم و تغيده يع تالقيد آن را با وقايکه با يموضوع

ه شد گفت ياز حکمران ياخچهياست. تار يم موضوع حکمرانيکن يبررس

د و در اداره بازار جامعه با دو يرس بازار -اداره به اداره که چگونه از

 يحکمرانر به ين سيه اداره شد و بعدتر اجامع نظارت و رقابتاصل 

است  ها قرارن ارزشيد. در ادامه گفته شد که ايآن رس يهاو ارزش

 يعني؛ ]انجام دهد[ اداره هم بود يقبل يکه در الگوها يهمان کار

ط روز. عرض کردم که يمردم متناسب با شرا يازهايبه ن ييپاسخگو

ار مهم هستند مانند صداقت يخود بس يهستند که به خود ييهاارزش

 ييم در کشورهايت اما ممکن است که اگر به آن هدف نرسيا شفافي

ن تقدم و تأخر يت نشود. ايها رعان ارزشيهستند ا هاحرفن يکه مهد ا

نمان به ما چه ينکه ديا يکيما برآمده از دو منطق است:  يها برادادن

اتفاق افتاد بحث  راًياخآنکه  يهان مثاليترکياز نزد يکي .ديگويم

د ينکه بايک منطق، منطق بازار است و اياست.  1هاجوجه يسازمعدوم

                                                                                       
 منتشر گرديد. 1399فروردين  29که فيلم آن در  روزهکي يهاجوجهکردن  گور به زنده. 1
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ت که يم به اسم انسانيهم دار يگريک ارزش ديور عمل کرد و بهره

تواند بکشد تا ينم يعنيوان را بکشد؛ يح يانسان حق ندارد هر جور

اما آن  م،يا دارعت رياستفاده از طب يازهمت را باال ببرد. در اسالم اجيق

اداره  يم جامعه را اسالميخواهياند! اگر مکه به ما اجازه داده يحد

ن يد تقدم و تأخر اياً بايم و ثانيها را مشخص کند ارزشيبا اوالًم يکن

ن يکه نسبت به ا يرش اجتماعيم و ثالثاً پذين کنييها را تعارزش

ن سه مورد يق ايتلف تيدرنهام. يها وجود دارد را مشخص کنارزش

ال د به دنبياست که با ين کاريسازد. ايرا م ياسالم -يرانيا يحکمران

 ين کار مطالعهياز ا ياک بخش عمدهيم ين را هم بدانيم. ايآن باش

که در روزانه  يعيو وقا يغرب يهاو تجربه يات موجود غربين ادبيهم

شگاه يآزماک يع به چشم ين وقايد به ايافتد، است. باياطراف ما اتفاق م

ه شگايوارد آزما يوقت يميش يک دانشجويکه  طورهمانم. ينگاه کن

 يوافتد؛ دانشجيم يحواسش باشد که چه اتفاق دانگششد يبا شوديم

 يش خود بداند و همهيآزما يد اجتماع را نقطهيبا يعلوم اجتماع

و بازخوردها  کننديمند مردم و دولت چه يحواسش را جمع کند تا بب

است که ممکن است همانند ستاره يرينظکمات يتجرب هانياست. يچ

فقط و  يععلوم اجتما يک دانشجويدر طول عمر  يهال داردنباله ي

 فتد.يک بار اتفاق بيفقط 

 پرسش و پاسخ
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 کنديمها را مطرح ن ارزشيکه ا ياست. هرکس يسؤال خوب 

در  يک سنديش ير دارند. چند وقت پيت تفسيظرف هانياداند که يم

مطرح بود. خاطرتان هست که  2030با عنوان  يعدالت آموزش يحوزه

ورود  يعال يو شورا يبه پا کرد و مقام معظم رهبر ياديز يسروصدا

به  يانقالب فرهنگ يعال يشورا يحضرت آقا از مجموعه يکردند. حت

ن حوزه گله کردند. در آن سند بحث يخاطر نبود سرعت عمل در ا

 يليم که عدالت خييگويآموزش مطرح بود. ما م يعدالت در حوزه

 ياما وقت ،ميکنيممبارزه  يشعدالت آموز يهمه برا اصالًخوب است و 

ه ک شوديمن يا يعدالت آموزش مثالً ،شوديمگر وارد يک منطق ديبه 

د يد آموزش عقايوارد دانشگاه شود و با توانديم ينيبا هر د يهرکس

در  يشه اسالمياند واحد 2د. اگر ين را در دانشگاه داشته باشيآن د

د. يرا داشته باش ييبهاد يواحد هم آموزش عقا 2د يبا د،يدانشگاه دار

 ييدر درس آشنا يم که فردينيبير کشورها ميدر سا شيوبکمن را يا

 .شوديمو در ادامه مسلمان هم  کنديماسالم را انتخاب  مثالًان، يبا اد

 نکتهاما  هم داشته باشد، يخوب يک جنبهيست ممکن ا يالبته هر کار

ا يکه گو شوديمر يتصو طورنيان عدالت يا ين در وراينجاست که ايا

اجازه  هاآنافراد به  يقهيد با توجه به سليست و باين يتيحق و واقع

 يآن عدالت با عدالت عتاًيطبخواستند انتخاب کنند.  ينيبدهد که هر د

 يوبار خيشما که سؤال بس يم متفاوت است. سؤالِ محورييگويکه ما م
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ک دست يم( يمفاهن يا )اين است که پس چگونه در دنيهم هست ا

ن يا .کنميمتان نقل يان برايياز دکتر رضا ييطال يک جملهي؟ شوديم

ت يرينده که وارد مدياهلل در آشاءد. انيسيذهنتان بنو يرا گوشه

ت يت اهميرين اصل چقدر در مديد که ايد ديخواه د،يشو هاسازمان

 گفتند:يمن را يان مکرر اييدارد. دکتر رضا

”If you can control it so you can manage it.” د ياگر بتوان» يعني

 «د.يت کنيريد آن را مديتوانيد، ميرا کنترل کن يزيچ

 نيترمهمت يرياما در مد زش است،يعامل، انگ نيترمهم يدر رهبر

 يابيرت کنترل و ارزشاگر شما قد يعني؛ است يابيعامل کنترل و ارزش

ا کنترل ر يين توانايد. اگر ايت داريريشما قدرت مد د،يداشته باش

را  تيريمد اگر بخواهم اصالًد. يت هم نداريريد قدرت مدينداشته باش

بود که عرض  يان جملهيمن هم يتجربه ک جمله خالصه کنم،يدر 

د. مهم يده باشيشن احتماالًرا  هاشاخص يحکمران ين واژهيکردم. ا

م ين مفاهيا يا قدرت دارند برايکه در دن ين است که آن کسانيا

ها را تا سطح قابل ن شاخصي. در ادامه اکننديمف يشاخص تعر

 ديها به حد سنجش رسن شاخصيا يقتبرند. ويش ميپ يسنجش

ا م مثالً. کننديمها ن شاخصيشروع به متر کردن کشورها بر اساس ا

 يم ارزشيند مفاهيگويم هاآنم، اما يدار يم که عدالت آموزشييگويم

 يهاو شاخص شوديمس يک طرفه تدريشما  يآموزشستم يدر س

 يپس شما عدالت آموزش م،ييگويم است که ما يآن موارد ،عدالت

 يند در حوزهيگويم مثالًم. يدهيبه شما وام نم جهيدرنتد و يندار
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د زن و مرد در يند بايگويف آن ميد عدالت باشد و در تعريحقوق با

 يد ما ساليت نکنين مورد را رعاياگر ا ها با هم برابر باشند.حوزه يهمه

ک مجموعه ي سازنهيزم هانياو  ميکنيمه شما امضا يدوتا قطعنامه عل

را  FATFد و يند اگر شفاف نباشيگويم مثالً. شونديمگر يم ديتحر

 گران با شمايم که ديدهيم و اجازه نميدهيد به شما وام نميامضا نکن

 ريخودمان تفس يم برايتوانيم را مين مفاهيمعامله کنند. درواقع ا

را  که قدرت يل به شاخص شد کسيم تبدين مفاهيا يم، اما وقتيکن

ادتان باشد که تمام ين را ي. اکنديمف يدر دست دارد شاخص را تعر

اگر  مثالًبه نام قدرت دارند.  ياشهيک بن و ريا يدن ياسيمناسبات س

اند، را امضا کرده رانياه يها علميلغو تحر ين که نامهيه و چياز روس

 دهنديمپاسخ  کار کنندجهان با ما  يم که در نظام بانکيدرخواست کن

ن ي. اشونديممه يکا جريشان توسط آمريهاتوانند، چون بانکيکه نم

عماًل ما را مجبور  کنديمها که از شاخص يرين تفسينظام سلطه با ا

 .کننديمت از خود يبه تبع

 

 ؛است يا قانون محوري ييگراقانون ياز اصول حکمران يکي 

موجود  يا نهادهاير پا بگذارد ين را زيامده است تا قوانين يحکمران يعني

 يرت است. حکمرانيک بصيبرآمده از  يبلکه حکمران ن ببرد،يرا از ب

د که اناضافه شده يگرانياما امروزه باز ک قوا هست،يدارد که تفک قبول
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ه قدرت سابق را ندارد ييقضا يگر قوهيد يعني؛ اندک شدهيدر قدرت شر

ر ها نفک نفر صادر کند دهيه يک حکم علينکه بخواهد يا محضبهو 

ر يل قوا درگيها از صدر تا ذجوجه يهيدر قض مثالًرند. يگيموضع م

کرده  آن را منتشر يست چه کسيمعلوم ن اصالً که  شونديم يپيک کلي

ت يدر محکوم ،ک کشوري يک سوم قواي يعني ،هييا قوه قضاياست 

گر مجبور يد يندهينما يريگموضعندگان و در جواب ياز نما يکي

 يقام آيبگو خواهميمه را روشن کند. يسد و قضيک نامه بنوي شوديم

 يزند قوهيم يحرف يک نفر است اما وقتيکه باالخره  ياندهينما

 شأتنن مسئله ياز هم يين پاسخگويد پاسخگو باشد. ايه باييقضا

اند و هم اضافه شده يديجد يآن قوا هستند و نهادها يعني؛ رديگيم

م تا به حرف ما گوش يرا اداره کن هاآنن است که ما چطور يهنر ا

و  ر ارشد استيک نفر مدي يک زمانيتان بزنم. يک مثال برايبدهند. 

ر هر طور که با آن کارگران رفتار ين مديه هم کارگر ساده هستند. ايبق

 يبرا يزيچ هاآنحقوق بدهد  هاآن. اگر به کننديمت يتبع هاآنکند 

آن  يبرا جورکين کارگران يخوردن دارند و اگر ندهد ندارند. خوب ا

ر ارشد با يک مديد که يرا تصور کن ياما زمان ،کننديمر کار يمد

 يک مقداريست و اگر ير او در کشور نيکه نظ کنديمکار  يمهندس

ل و ک کنديمند شرکت را ترک يبب يبدرفتار ايحقوقش کم باشد 

ت کردن در مورد دوم يريافتد. مشخص است که مديشرکت از کار م

است که  يااست. دوره يان دورهيچن يحکمران يتر است. دورهسخت

گوش  هاآناند و اگر به حرف همه زبان دارند و همه در حال حرف زدن

انند.جامعه را به آشوب بکش تواننديمد ينده
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 مقدمه

ن جلسه حاضر يکه در ا يدوستان يعرض سالم و ادب خدمت تمام

دوارم طاعات و عبادات شما دوستان قبول درگاه حضرت يهستند. ام

بنده  ،خدا يارزشمند مهمانق ين روزها، ساعات و دقايحق باشد و ا

 رتان محروميخ يکه التماس دعا دارند از دعا ار يدوستان ير و تماميحق

است باعث نشود که يس جملهمنکرونا،  جملهمن يزيچ چيد. هيينفرما

دن يرس يعني ،ماه مبارک رمضان است ژهيکار وما نسبت به آنچه که در 

د م و خداونيغافل بشو، يزگاريه پرهيدن به روحيه تقوا و رسيبه روح

حضرت حجت بن الحسن  خودش يات خاصه وليهمه ما را مشمول عنا

ک يخوشحالم محضر دوستان هستم که از  يليخ. دهدقرار  السالمهيعل

 ياسالم گر بحثيو از طرف د کننديمت را دنبال يريطرف حوزه مد

 ر را.يت و تدبيريبودن مد

 نگرانهشيپ يهانگاه

 کيد به يبا يااز منظر رسانه پساکروناقبل از پرداختن به موضوع 

 ديايش بينکه کرونا پيم. قبل از ااندک اشاره کن هرچند يانهيشيپ

علوم  مشخصاً ت ارتباطات و يريدر حوزه مد يانگرانهشيپ يهابکتا

ر د ا کاستلزيمثل تافلر در کتاب موج سوم  يارتباطات توسط افراد

بود که بر  يانگرانهشيپ يها. نگاهنوشته شده بود ياجامعه شبکه

فت و شريپ ياز فاکتورها ياريبا در نظر گرفتن بس ياساس روند پژوه

را در نظر گرفته  يژگينده جهان، سه ويآ يا برايدن يتمدن يتوسعه

ه ينظر که نالوهمارشال مک يهاهيدر نظر يژگين سه ويبودند که ا

 يشد و شاکله معماريده ميرا مطرح کرده بودند د يدهکده جهان

 جاد کرد.يست ااکه عصر ارتباطات  د رايجد يايدن
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 مکان يفشردگ

و  يجامعه ارتباطات يريگشکلعد اول بُ يبرا مکان ينکته اول فشردگ

ا هعصر ارتباطات، عصر اطالعات و عصر رسانهبود که ما بهش  ياجامعه

ن يکوتاه ا يليح خيم. توضيدر آن حضور دار االنکه  ييجا ؛مييگويم

 ياطالعات اطالعات يبه ابزارها يگر به خاطر دسترسياست که شما د

ما از آن استفاده  االنکه  ياطالعات يهايفناورو سرعت اطالعات و 

 هاميقدبکشد.  رخمانما را به  يهافاصله تواندينم يزيچ چيه ميکنيم

 کيا يمهاجرت کند شش ماه  خواستيمکه  يادتان باشد کسياگر 

 ندکرديم هيدند، گريشکيم ياش سختقبل از مهاجرتش، خانواده سال

 يول ،از دسترس ما خارج شود خواهديممان و ناراحت بودند که بچه

ا يتاليا ايا يبه هلند، اسپان مثالً ياز فرودگاه حضرت امام کس يامروز وقت

 ياش خداحافظبا خانواده يارتباط ياز همان فرودگاه با ابزارها روديم

 ييذاقابلمه غ باالسراز  يحت رسديمک ساعت بعد که مقصد يو  کنديم

کم شده  يليها خ. فاصلهرديگيمدستور غذا را از مادرش  پزديمکه 

نه قبل از وارد شدن به کرونا و يزمشيپ عنوانبهکه  ياول مؤلفهاست. 

 مکان است. يجاد زندگيصحبت کرد ا د در موردشيبا پساکرونا

 زمان يفشردگ

خودش را  يشتر از هر زمانيکه ب ياجامعهو  يرکن دوم جامعه اطالعات

که عرض کردم در  طورهمانزمان است.  يفشردگ دهديمنشان 

ول به ق .ميم و کنار هم قرار گرفتيمکان، بر مکان فائق آمد يفشردگ

اما در  ،ميرفتقرار گ يک دهکده جهانيلوهان در مارشال مک يآقا

 م ويرا به شدت باال برد يم سرعت زندگيآمد زمان يبخش فشردگ

م. يانجام داد يترار فشردهيک زمان بسيشد را با يکه انجام م ييکارها

ن بحث خاطرشان نباشد. ياد ايز 98و  97 يورود يد دانشجوهايشا
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ک قبض تلفن يپرداخت  به خاطرادشان هست که يمن  يهانسلهم

ن موضوع در يد ايشا االن .ميگذاشتياز دو ساعت وقت م شيد بيشا

که انجام  يادار يشتر نباشد و کارهايب يک مسخره بازيذهن شما 

ام م به نيداشت يزيت نداشته باشد. ما چياز نظر شما موضوع ميداديم

 که ار يکلمات درواقع ؛خانهتلگرافبه  رفتنديمتلگراف که افراد 

]در[  و کردنديم يآهنگ ضربکيل به يتبدخواستند مخابره کنند يم

 نيا ،زيدادند. آن همه چيافراد کارها را انجام م يتريطوالن يليوقت خ

ن زمان يکمتر زها دريچ يشامل حالش شده و تمام يزمان يفشردگ

 .شوديمممکن انجام 

 يفناور يفشردگ

ر د ترهاميقداست.  يفناور يفشردگ ،ستون سوم جامعه عصر اطالعات

و تلفن  نيک دوربيوتر، يک کامپيک تلفن، يک آلبوم عکس، ي ماننهخا

ل يموباکوچک در  افزارنرمک يداخل  هانيااما امروزه همه  ،ميداشت

فتگو گ يما را برا يازهاياز ن ياريبس يراحتبهل يموبا و قرار گرفته است

مان ز يمکان و فشردگ ي. فشردگکنديمرفع  يشت زندگيمع يو برا

ک ي يفناور يباشد و فشردگ يفيشتر توصيممکن است ابعادش ب

رار ق الشعاعتحتا را م يجاد کرده باشد که زندگيشما ا يرا برا يتيواقع

 داده باشد.

 فقه رسانه

 تيريدر ارشد مد ييدر دانشگاه عالمه طباطبا که يزمانادم هست ي

ه فقه رسان عنوانبهارائه کردم  ياهيفرا نظرک ي خواندميمرسانه درس 

 يعلوم انسان يهاو پژوهشگاه يمذهب يکه همان موقع در قم و شهرها

مسائل مربوط به رسانه را  يفقه جواهر بر اساسداشتند  يافراد



ويروس کرونا و مطالعات مديريت   138

 د ما اعتقاد داشتند فقهيد اساتي. شاکردنديمفقه رسانه کار  عنوانبه

ر ش کايان علما دارند رويآقا هاستسالاست که  يرسانه مبحث

اما آنچه که آن روز من مطرح کردم و دوست دارم که شما  ،کننديم

که  ن استيد ايدنبال آن برو السالمهيعلامام صادق  يدانشجو عنوانبه

بلکه[ ] ميستيک امر و مسئله مستحدثه روبرو ني عنوانبهما با رسانه 

ب ن چارچويم که ايروبرو هست يک چارچوب و کالبد در زندگي عنوانبه

 واجب يمقدمه واجب از لحاظ شرع عنوانبهگر رسانه را يد يزندگ

 يوارد رسانه است، وقت تجارتمان يوارد رسانه است، وقت ي. وقتکنديم

 يبعض يجهادمان وارد رسانه است، وقت يرسانه است، وقت عمانيب

 ،وارد رسانه است از منکر مساحمتاً يا مثل امر به معروف و نههزيچ

از منکر شما  يدرصد از امر به معروف و نه 95 يال 70حدود  يعني

 ل کتابيتوان گفت که رسانه ذيمنحصر شده به رسانه، قاعدتاً نم

ت. ا حرام اسيام رسانه حالل است يم کدام پييمکاسب مطرح شود و بگو

رسانه واجب، رسانه مکروه، رسانه  عنوانبه يزين بار با چيشما ا

چرا که ؛د يرسانه روبرو هست يا مباح و حاالت خمسه حکميمستحب 

ن ماه رمضان امسال يز در کالبد رسانه هست. چگونه در هميهمه چ

، روديمنبام  يباال يگر کسيد ،ديشنوياذان را از رسانه م ديکنيمقصد 

امر  کيهم  يدارنيد يم حتينداشته باش يان اگر سواد رسانهيبنابرا

امعه رکن سوم ج عنوانهبکه  يفناور ين فشردگيبنابرا؛ شوديمممتنع 

ر رفتار ييو تغ ير سبک زندگييباعث تغ شوديمعصر ارتباطات محسوب 

 م.يمختلف به آن پرداخت يهاکه ما در حوزه شوديمها انسان

 عصر ارتباطات

ه در اند کنده عصر ارتباطات کردهيرا در مورد آ يفاتينده نگاران توصيآ

 ار وحشتناک ويار بسيبس يمحال بود و از جهات باًيتقرزمان خودشان 
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اره اش ضميعرا يکه در ابتدا يبود. کتاب موج سوم همان کتاب آوردلهره

ل سال چه ناشين بود که ايهم .نوشت 1980تافلر در سال  يکردم آقا

 يکه جامعه به نحو کرديم ينيبشيپبه بعد  2020سال  يش برايپ

 بکنند، اکثر افراد ياز خانه دورکار بشود که اکثر افراد مجبور باشند

شان در خانه انجام شود، توسط يهات بچهيم و تربيمجبور باشند تعل

ن يا ردکيمکه ارائه  يريها انجام شود. تصونترنت و رسانهيون، ايزيتلو

روند  هانيا ]بلکه[کردند ينم يرمال هانيابود.  ريگهمه يهايماريب

 ييزهايو بر اساس آن چ کردنديم يپژوهندهيآ هانيا ،کردنديم يپژوه

در قرن  يزندگش مشخص بود اعالم کردند که يسال پ 40 ،30که 

 خواهد بود. يدشوار يليخ ي، زندگ21

ها و سال است در مدارس و دانشگاه 5من حدود  :ميبگو يانکته

که  يي. اکثر جاهاکنميم يسخنران يفرهنگ يپژوهش يعلم يهاکانون

 يدو جلسه به من اجازه سخنران تاًينهاکنم م صحبت اهرفتش از کرونا يپ

 يهاياگر قرار بود من ده جلسه صحبت کنم، سخنران ياند. حتداده

 يديمن به ناام يهان صحبتيچون اعتقاد داشتند ا ،من را لغو کردند

که من به دانشجوها  يزي. چشوديمآموزان منجر ان و دانشيدانشجو

 يد عصر رسانه و ابعاد آن را جدين بود که بايا گفتميمزها آموو دانش

نده را به همراه يفزا يکاريشما ب يگرفت، عصر رسانه و ابعاد آن برا

ح يو به شما توض ديخوانيمدرس  هادانشگاهدر  هاسالخواهد داشت. 

د و خودتان را آماده ورود به يان را بخوانينيشيکه آثار پ شوديم داده

و  يسال عموم 24بعد از  ،خوانديمدرس  يکس يد. وقتياجتماع کن

 يتاليشود و از تحص يدرس خواندن انتظار دارد در جامعه کس يتخصص

که  طورهمان ؟ديگويماما عصر رسانه چه  ،که کرده استفاده کند

ن را مطرح کرده بود و نکته يا 21قرن  يونسکو در مجموعه سوادهاي
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 :عبارت است از يالديم 21واد در قرن ن بود که سيا ،بود يار مهميبس

 ديد فراموش کنيانکه شما هر لحظه هر آنچه را که آموختهيا يآمادگ

د. چند مثال کوتاه بزنم تا شما بهتر درک يرياد بگيد يک مهارت جديو 

 نيعبهکه در جامعه ما اتفاق افتاد و همه  يزيچ نيترواضحد. يکن

ک به ينزد ينترنتيا ساده يليخ افزارنرمک يم اسنپ بود. با يديد

 يهاصفر شد. در حوزه کالً ه مردم يسرما توماناردها يليم

من  مثالً. طورنيهم يادار ي، در حوزه کارهاطورنيهم هايفروشخرده

که در عصر رسانه،  گفتميم کردميم يدر مدارس سخنران يوقت

 دينکيمتان را آماده يهابچه يکه وقت ديگويمت رسانه به شما يريمد

موقع مهندس برق  آنکه مهندس برق شوند ما  گريدسال  15 يبرا

وجود دارند که  ييهاپزشکدندان االنم داشت. يخواه رانيااضافه در 

ط کرونا سه ماه کار ين شراياند در اکه کرده يهنگفت يهانهيبا هز

 ن.يا يعنيت رسانه يريمد ؛اندنکرده

 اثرات عصر رسانه

ال ن بود که تا سيکه مطرح کرده بود ا يبحث ،کار يالمللنيبسازمان 

که سر کار هستند  يون نفر آدميليم 200و  ارديليم 4ان ياز م 2025

ون نفر يليم 800ک به ينزدحداقل  ،به خاطر اتفاقات عصر رسانه

هست که تازه وارد بازار  ير از افرادين غي. ادهنديمکارشان را از دست 

م به نام وزارت پست، يداشت ياوزارت خانه رانيا. ما در شونديمکار 

ون نفر پرسنل يليک دو مينزد 1375تلگراف و تلفن که در سال 

ن ابعاد يل هميد به دلياگر نگاه کن االنداشت.  ميرمستقيغم و يمستق

د کمتر از دو هزار نفر پرسنل داشته يها شاعصر اطالعات و عصر رسانه

فت آن را گر يآمد جا يتاليجيد يکجا رفتند؟ زندگ هانياه يباشد. بق

را  يآمدند و مسائل انسان يتاليجيد يهاستمي، سيتاليجيو کارگران د
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ام ينيبشيپن مقاله را نوشتم يش که ايسال پ 3ن بردند. حدود ياز ب

 يو چه مشاغل رونديمن ياز ب 2025تا  رانيادر  ين بود که چه مشاغليا

تا  ديشا .رندياد بگي اشان رياهد مهارتيو افراد با شونديمن يگزيجا

ن نوشته من يبار اون يلي، حدود دو مرانيادر داخل و خارج از  االن

 ده شده است.يد

 به نام کرونا يادهندهشتاب

ه ن بود کيکه افتاد ا ي، اتفاقياع عصر رسانهيوقا عنوانبهاما کرونا 

شد پنج سال ده سال طول بکشد يکه تصور م يعين وقاياز ا ياريبس

اشد ادتان بي اوالًما اتفاق افتاد.  يبرا ترعيسر يليبرسد خ رانياتا به 

ا همي؟ قدهچ يعني ياروس رسانهياست. و ياهروس رسانيک ويکرونا 

ها اکو داشت. رسانه يزديمخانه که بزرگ بودند اگر داد  يهادر حمام

م اتفاق ستيکه در قرن ب يعيفجا مثالً ،دارند يپين تيت ايک خاصيهم 

شان ياز جا توانستندينممردم از ترس  وگرنهافتاده در عصر رسانه نبود 

تم از را با بمب ا يما و ناکازاکيروشيکا، هيآمر يوقت مثالًتکان بخورند. 

ه يل به سايشهر تبد کيهزار نفر در  60ک لحظه حدود ين برد در يب

ک ماه و ي حدود ،ديريدر نظر بگرا کا يمرآاالت متحده يا االن شدند.

عداد ت شوديمت اداره يرين نوع مدينکه بدتريکرونا با ابعد از  ياخورده

دوم به  يجنگ جهان يهاکشته يول دهينرس هزار نفر 60ها به کشته

به  االند يجهان در حوزه کرونا شا يهاکشته .رسديمها نفر ونيليم

تمام  يول دهيهزار نفر هم نرس 250ده به يون نفر هم نرسيليک مي

اند، کشورها فلج شدند، دهيع خوابيتمام صنا ها سقوط کرده،بورس

اعالم  رسماًکا يس جمهور آمريده، رئيک دالر رسير يبه ز مت نفتيق

کا يمردم آمر ياجتماع يگذارفاصلهو  يستم فدراليس برخالف کنديم

 نابود نشودرون و از خودشان دفاع کنند تا صنعتشان يزند بيبر
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 جلو شدت به را اطالعات عصر اتفاقاتو  آمده درواقعروس کرونا يو

ن است يدارم ا رانيا خود مورد در من که يآمار نيآخر .است دهيکش

روس کرونا خودش را نشان ين که ويکه در فواصل ماه اسفند و فرورد

افت که تمام يون نفر درآمدشان به شدت کاهش يليم 25 يباال داد

از  عاًقطافت يه هم که کاهش نيو بق رديگيمرا در بر  يردولتيغبخش 

. خدمت شما کننديم استفاده المال دارندتيبنفت و  ريو شخزانه 

يم يمطالعات يهااز بخش يکيروز در يکه من د يعرض کنم آمار

 مطلقاً ون نفر يليم 5 شودينم پرداخته بهش حاال هم يليخ و خواندم

ون نفر کارشان با يليم ميو ن 13اند، داده شان را از دستيدرآمدها

نفر ون يليم ميون 13در مورد  يروبرو شده است. وقت يچالش جد

 خانواده دارند. هانيا کهچون ؛ديکن 4ا ي 3د ضربدر يبا ميکنيم صحبت

 10 افتدياتفاق ب رانياقرار بود در  2030را که در سال  ياتفاق کرونا

ها و معموالً معلم گفتميمر مدارس که من د يمسائل ؛ديش کشيسال پ

، يکه شغل معلم شوديم يروز کيمن گفتم  .دنديخنديمبه من 

رو روبه يجد يهابا چالش رودينمدرزش  يکه مو ال يشغل پزشک

ته داش رانياباشد تا مهر و آبان در  دارادامهکرونا اگر  دانمي. نمشونديم

هزار معلم مدارس ها ف دهيل بشوند تکليم و مدارس تعطيباش

که قرار  يوقت طورنيهمهم  يمدارس دولت چه خواهد شد يرانتفاعيغ

 ازين گريد بکنند ياجتماع شبکه کي داخل يبندکالس ها رااست بچه

 100 توانديمک معلم ي قطعاًد، ک کالس بکننينفر را داخل  20 ستين

 ضرورتبهکه امروزه  يبه نام معلم يشغل قطعاًنفر را ساپورت کند. 

 معلم ورزش عنوانبه يگر شغليوجود دارد، وجود نخواهد نداشت. د

مدرسه، معلم  ي، معاون پرورشيتيوجود نخواهد داشت، معلم علوم ترب

بکنند کارخواهند چهيم هانياشگاه يبهداشت، معلم آزما
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م يم و گفتيگر من عرض کنم ما از عصر اطالعات شروع کرديبار د کي

عصر اطالعات  يکه در فضا يبود و افراد ينيبشيپقابل  هانياکه 

را  اهنيااما کرونا آمد  ،کردنديم ينيبشيپ ها رانيا کردنديم مطالعه

 کيالکترون دولت کردنديم فکر هاآدم که يدولت يعني ؛به جلو انداخت

ر درست شود و د يکيسال طول بکشد پرونده الکترون 10 ديشا و است

 هالتدورا انجام بدهند و  شانيکارهاافراد بتوانند  يکيالکترون يفضا

 شاد سامانه جاديا با مثالً. دهند انجام زودتر شدند مجبور ،انجام دهند

 درد به نيا که آمد در شانيصدا االن هايليخ که ناآموزدانش يبرا

مثل سامانه  شوديمشود رفع نقص  ياگر طوالن قطعاً يول ،خوردينم

 ياز مسائل زندگ ياريبس االن يداشت ول يمشکالت يبله که موقع

در سروش  ،ديدهيم انجام کارت به کارت .کنديمانسان را حل 

 شتريب همه از که سخت بود. گريد يکارها يليد و خينيبيون ميزيتلو

 االن که يانيدانشجو شما و ما يرهايمد که است نيا ترخطرناک

 به يزيچ. دارد وجود کرونا انيپا نام به يزيچ ديکن تصور دينوشيم

 نيآغاز نقطه به انسان يعني ؟هچ يعني ؛ندارد وجود کرونا انيپا نام

18 حدود نستاگرام خودمي. من که در اگردديبرنم خود جلسه 17

 صحبت را کرونا اتياله مثالً کنميم صحبت مختلف يهاآدم با دارم

 ليتعط منبرش ،شده ليتعط مسجدش که يروحان. تيروحان با کنميم

 است يسؤال نيا کند؟ کسب را خودش درآمد خواهديم کجا از شده

م يايتئاتر که ب مثالًا يبپرسند.  خودشان از ديبا تيروحان انيآقا که

د خب ننينترنت ببيمردم بخواهند در ا اگر کنم. ينترنت بازيا يجلو

شگر يماگر و نيمخاطب، باز ينفسهمو  ننديبيم يينمايلم سيف رونديم

هزار نفر  200. کرد يک فکريد ي. باشوديم. تئاتر نابود شوديمنابود 

تلف مخ يکارها ...مثل نورپرداز، دکورساز و کننديم تئاتر کار يدر فضا
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به ه ان کنکور کيمرب ،کنکور مثلکاذب  يهاتيفعالاز  ياريبس ،گريد

 .کاذب هستند واقعاً و آموزش يريل اشتباه ما در حوزه دانشجوگيدل

بچه باز  يول رديگيم تومانون يليم 17 ،16 يردولتيغمدرسه  يوقت

اسم  يدر مدرسه دولت رونديمد برود در خانه درس بخواند خب يهم با

 متفاوت نخواهد بود. يليخ ،سندينويم

 به دوست دارند نانهيبخوش هايبعض آنچه که ن جامعه برخالفيبنابرا

 االن نيهم که ييهاآن يبرا مگر. گردديبرنم خودش يعاد تيوضع

شما هم اگر  ستين مهم شانيبرا و رونديم پارک هم کرونا تيوضع در

د در يدهياجازه نم قطعاًساله باشد  15د و فرزندتان يمثل من پدر باش

 شود،ب هم باز استخر اگر يحت يعني چه؟ يعني استخر برود. 99تابستان 

  ميروبرو هست يجد چالش با باز

 يارسانهروس يو

 اريعرض کنم که بس خواهميم يجابيحاال چند نکته در مورد نگاه ا

 داشته دقت ديبا که يزيچ نياول مهم است. يار از نظر راهبرديبس

 که يروسيو يعني دارد؛ وجود يارسانه روسيو کي که است نيا ميباش

جا  ياگونهبه ايدن مردم يبرا را تيواقع نيا هارسانه اما ،دارد تيواقع

 يدگزن يگريا بترسند و جور ديدادند که مردم دن ييانداختند و بازنما

ان ن اتفاق جياز ا تواننديم ين است که چه کسانيا ياصل سؤالکنند. 

اد يخت را ير رييکه مهارت تغ يسالم به در ببرند؟ به نظر من کسان

 کي.  ...و عبادتگاه در ختير رييتغ عبادت، در ختير رييتغ رند.يبگ

ردم م يد در صورتنشوباز د نبخواهنماها ياگر س مثالً :عرض کنم يمثال

 مثالً  ،ندت کنيرعا ار ييکه استانداردها ننديبيم يينمايلم سيف رونديم

 اگر م متر باهم فاصله داشته باشند.يک و نيحداقل  هايصندل

 70درصد،  50 درواقع و کنند جمع هايصندل نيب را ييهايصندل
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 يعني ؛دين کار موفق باشيادر دا کند اگر ير پييتغ نمايس تيدرصد ظرف

 ها باز شوند و مردم استفادهها بصرفد که سالنيبعد از برداشتن صندل

خت ير ريينما، تئاتر، کنسرو و اجتماعات تغيس يهام سالنييگويکند م

اند تا خودشان را نجات دهندافتهي

 گريد هاآدم ها،ورزشگاه رم که ديدياز بهداشت رس يستميبه س مثالًا ي

شد  فر واکسن کرونا کشاگ حاال ،دباشن نداشته يچنانآن يهاينگران

روس يبا و ؟ميکنيم کارچهبا ابوال  ؟ميکنيمروس هانتا چه يبا و

از  يک و مسائل ناشيژنت يهايکاردستو  يها بعدروسيبا و ؟ساکس

خت ير رييد تغيها باورزشگاه قطعاً؟ ميکنيم کارچه ييحران آب و هواب

 ياجتماع جامعه درد به کروناپسا در که يمهارت نيترمهم دهند.

 يارک يفضاها در فقط ختير رييتغ خت است.ير رييخورد بحث تغيم

 زين يگزند سبک مسائل بر مشتمل ختير رييتغ. ستين ينسيزيب و

 اي ديبخر ياخانه ديبرو االن شما اگر :کنم عرض يمثال. شد خواهد

 مهم خواب اتاق يعني دارد؟ خواباتاق  چند تا :ديپرسيم ديکن اجاره

 رسديم يزمان ديگويمآشپزخانه چند متر است؟ تافلر  و ييرايپذ .است

 نيابک ايآ خانه نيا که پرسنديم خانه بخرند خواهنديمها آدم يکه وقت

 هاماه هابچه است قرار يوقت يعني ندارد؟ اي دارد هابچه يبرا کالس

 شبکه از که هست ييجا بخوانند درس ننديبنش خانه در بخواهند

ا يد نترنت استفاده کنند تا درس بخواننيا از ايکنند  استفاده يونيزيتلو

ار داشته ک يبرا ينيخانه کاب مثالً ا ين. يا يعنيخت در خانه ير ريينه؟ تغ

کنار  يز ناهارخوريم يتواند رويچون مرد خانواده که نم ،باشد

 ازين نترنتيا به دارد، کار زيم به اجياحت قطعاً .دهد انجام همسرش کار

ما برگزار کند. استاد ش يکه جلسات ييجابهکنفرانس،  ويديو به دارد،

 يقتن ويبنابرا؛ درس بدهد يراحتبهداشته باشد تا  ييد در خانه جايبا
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الس ن کين کار دارد؟ کابيد که کابيپرسيد ميريخانه بگ ديخواهيم

 ساختمان نيا ورزش کردن دارد؟ يبرا ين ساختمان محليدارد؟ ا

 دارد؟ نشيلکسير يبرا ييه نشوم دارد؟ جاوانيد من کهنيا يبرا يمحل

، شونديم بسته يجهان روسيو خاطر به هارستوران که يوقت مثالً اي

هزار  500ون و يليم 11نکه حدود يو ا دارد؟ آشپز ساختمان نيا ايآ

 يباال خانم و آقا يعني ؛داشت ميخواه يقطع مجرد ندهيسال آ 5نفر تا 

گر ازدواج نخواهند کرديسال که د 40

 و نگه داشتن سگ يو دورهم خانهقهوهبا  کردنديمشان فکر يهايبعض

 يرگيد يو کارهاخانواده را داشته باشند  يکارکردها تواننديمو گربه 

 يمتر 40 خانه کي در و افتدينم اتفاق نيا دنديد يول ،انجام بدهند

 پس افراد که يمهارت نيترمهموار اتاق را نگاه بکنند. پس يد در و ديبا

. است ختير رييتغ مهارت دارد، ازين رسانه تيريمد نظر از کرونا از

است. مهارت  کار شبرديپ يبرا يگروه يهارسانه از استفاده مهارت

 شما از را تانيادار کار اگر بودن در منزل است. چندکارهد و يتول

 لمث داشت يآزاد کار اي برود، اداره به نتوانست شما پدر اي گرفتند،

 رونيب توانندينم نهيقرنط از پس که اندرزگو ابانيخ افراد از ياريبس

اهبرد ر ينتنتريا يفضا در نتواند يکس اگر ندارند، يدرآمد و نديايب

 با کند فراهم را عشيتوزدات و يکردن خدمات و تول ينترنتيا

 چيه است اجمحت شبش نان به کرونا خاطر به که مترو در فروشدست

  .ندارد يتفاوت

 يبندجمع

 کرده ينيبشيپ افراد و بوده ينيبشيپ قابل اتفاقات نيا از ياريبس

: نمک يبندجمعضم يعرا انيپا در. کنند يزيربرنامه ديبا حاال و بودند
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 نيا ميريبگ ادي رسانه منظر عصر از پساکرونا يبرا ديبا ما که يزيچ نآ

 :که است

 کسچيهم. يباش ۱بردهچند کار يهاآدم که ميدار اجياحت ما .1

در دانشگاه امام صادق  ياسالم تيريمد د منيتواند بگوينم

ر واحد يدر فالن اداره مد مثالً خواهميم و ندماخو السالمهيعل

نه متخصص ين زمياست و در ا من مهارت نيا پخش شوم و

باشد و چند  داشته چند مهارت ديبا حتماً حتماً هستم. 

ه نکت نياجاد کند. يا افزودهارزشش يبرا خانه در مهارتش

است. يار مهميبس

شان و خانوادهاقتصاد  شان،خودد يبا حتماًنکه ينکته دوم ا .2

ع يکنند که بتوانند به توز رسانه روشن را با شانيسبک زندگ

 ياز دوستانم روحان يکي .بپردازند مهارتشاندار آن درآمد

با آن دارد  االنه و اد گرفته بودي ينجار ياست. از نوجوان

هم ندارد. يچ اشکاليو ه کنديمکسب درآمد 

م. ممکن است بعد از کرونا جور يخت باشير رييآماده تغ .3

نماز  م،يبه جماعات برو يگريم، جور ديارت کنيز يگريد

 يگريمان به شکل ديها، خانهباشد يگريجمعه به شکل د

ک يخت ير ريين تغيد. اباش يرگيجات به شکل داداره باشد،

 شوديم ينيبشيپکه  ير اساس اتفاقاتکه ب است يامر الزام

 نيا در اتفاقن ياول د کرونايد. دقت داشته باشيآيبه وجود م

 داشته ۲يريپذانعطافم ي. اگر بلد باشنيآخر است نه حوزه

 از که رسديم نظر به، مينترس ختير ريياز تغ و ميباش

                                                                                       
1. Multiple uses 

2. flexibility 
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در حوزه کرونا  ان ضربه ريم بود که کمتريخواه ييهاگروه

از عصر رسانه  که يبا توجه به درس م کرديافت خواهيدر

م.يدار

ه ب يچ ربطيه ديکنيم فکر که را يزيچ ، آندادتان باشي رسانه در

 ،وستهيپصورت[ ]به ديبداند يبا حتماًرسانه ندارد، ربط به رسانه دارد. 

 اگر در ست.يد چيخوانيکه م يزياعت با آن چآن شغل و صن يرسانه

 تتانيريمدد از ينابتو تاشده  ينيبشيپ ين موارديچن شما يدرس مواد

تان يهان انجمنيدر هم ر،يد که فبها اگر خياستفاده کنبهتر ا يدن در

 د.يصحبت کند تا در موردش يد استاد دعوت کنيريم بگيتصم

 پرسش و پاسخ

 

 

الت يحصت يارزشيبت يما با وضع افتادياگر کرونا اتفاق نم يحت 

. ما در ميروبرو بود يساالروانيدانه و يگرامدرک يک به معنايآکادم

 ياديان تعداد زينکه بتوانند در ميا به خاطر هاآدم ميگفتيها مکالس

 آن بر عالوه ديبا داشته باشند يهستند، کار مدرکشانکه هم  افراداز 

تا سواد  6 کننديمکه کسب  يو مهارت کننديمکسب  که يمدرک

، سواد تيم و تربي، سواد تعليارتباط سواد ،يسواد عاطف داشته باشند:

را که  يزين چيا .يو سواد مال ياانهي، سواد رايشناختروانو  يارسانه

 هاآدم يوقتدر نظر گرفت.  يشناخت توان جزء موارديد ميشما فرمود

د، رنياد بگي را يدروس الزامدانشگاه پز بدهند و در ست با مدرک يقرار ن

 جزهب .از دارندين خدماتشانو  داتيتول يبراکه بروند  ييزهايدنبال چ



149 ششم: مديريت رسانه و کرونا  فصل  

 

 يجابهها آدم درصد 90از دارد ين يادار يساالروانيدکه  يدرصد 10

خورد دنبال يشان نميزندگ ک که به درديآکادم دروسپرداختن به 

درصد  20فقط  مثالعنوانبه .بروند خواهديدلشان م که يزيچ آن

 يالت عموميه بعد از تحصيو بق شونديمها ش وارد دانشگاهيمردم اتر

 ارک کارگاه ي خواهديماگر  مثالً از دارند.يخوانند که نيم را ييزهايچ

. جالب ... بخواندو يو عرب يات فارسيادب ست کهياز نيکند ن يسرپرست

 .کننديمد يدرصد علم جهان را تول 8درصد،  20 آن است که همان

از يکه ن يزيدنبال آن چ رونديمها آدم ؛کنميم ديتائمن حرف شما را 

 .ديگويمبهشان  يستم آموزشيو سنکه جامعه و حکومت يا دارند نه

 

 يات پس از کرونا است که قسمتيمهم، اله يهااز بخش يکي 

 يهاکرونا از نشانهمن اعتقاد ندارم که ت و اعتقادات ماست. ياز آن مهدو

 کرونا مانند زمان گفتنديکه رهبر عز طورهمان چرا که ؛آخرالزمان باشد

 دياکرونا نشانه باشد باگر قرار بود  ست.ين نيشيپ يهابحرانع و يفجا

نه يک زمي نعنوابه کرونا را يااما عده ،باشند نشانه گذشته يهابحران

 يين کارهايو از ا کننديم هم يوقت گذار بعداًدانند و يم يآخرالزمان

از است که  نيمن ا ينظر شخص .کرده است ينه خود امام زمان که

شر نکه بياند. از بابت اک شدهينزدها به امام معصوم انسان ينگاه مهدو

او  دتوانينم داشتن مثل خانواده يزيچ چيکه ه رسديم جهينت نيا به

 متس بشر داشت به کهيدرحالسرگرم نگه دارد.  يطين شرايرا در چن

کرونا دارد  رسديمرفت. به نظر يوانات ميو ازدواج با ح ديسف ازدواج

 يهاعبادت دينيبيم مثالًبشر به فطرتش برگردد.  کنديمکمک 
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که  يتيبشر دادن نجات يبرا علم يهايناتوان ا،يتاليدر ا يجمعدسته

مسائل  عنوانبهما  ينيات ديدر ادب هانياهمه  د.زنيم وپادست واقعاً

ن روند يا که رسديمبه نظر  است.اد شده يمربوط به آخرالزمان 

 و ييشتر متوجه تنهايب اانسان ر توانديم تر شود،سخت هرچقدر

کتاب انسان در  فرانکل در يکه آقا طورهماند. ات خودش بکنيمعنو

انسان را به  درواقعا فشارهن نوع يااست ان کرده يمعنا ب يجستجو

 يوبه جستج تاًينهارساند و يشتر ميبت يشتر و معنويب يسازمعنا

طالب انسان کامل باشد و  واقعاًکه  يبه شرط پردازديانسان کامل م

 يوزر ،دوباره روز از نو د وبهش بدها واکسن کرونا رن نباشد که يا مثالً

.از نو

 

 يرا آدميچرا؟ ز وجود ندارد، پساکرونابه نام  يزياز نظر من چ 

. دقت گردديبرنمکه ترس کرونا به جانش افتاده، رفتارش به نقطه اول 

رفتن  نيپس از شروع کرونا نه بعد از ب يعني پساکروناد يداشته باش

هستند که هنوز ازدواج  ييهايعرض کنم دهه شصت يکرونا. مثال

جنگ را که در نکردند چرا چون آن ترس و دلهره جنگ و فقر پس از 

ها و ز ترسيتا گور خواهند داشت. پس از کرونا ن داشتند يکودک

ن نخواهد رفت.ياز ب ييمالحظات کرونا



 



 فصل هفتم

 

 کرونار يتأث

 

 بر

 

 1يسازمان رفتار يهاعرصه
2فريدکتر اکبر عرفان
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 السالم.هيامام صادق عل
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 مقدمه

 يچه زمان تا مردم وجود دارد يزندگ و که در کار ييهاتيمحدودن يا

 مطرح شده است. يمختلف يهاهيفرض ادامه خواهد داشت؟

واکسن کرونا  2020ن زده شده که اگر در سال يمتخ مثالعنوانبه

ا بعد از يآ ؟رسديمبه دست مردم  ين واکسن چه زمانيد شود، ايتول

اهد وقبل خ مانندبه يماريوع بيششد و خواهد  يت عاديوضع اتّفاق نيا

 ؟بود

 دو نوع نگاه

 م:يوضوع دو نوع فکر کنن ميا در رابطه با ميتوانيمما 

 يهاروسيومشابه  و آمدهش ياست که پ ين اتفاقينوع اول: ا

 سارس، مرس و... کرونا مانندبه است داشته ]قبالً[ که ياخانوادههم

جامعه  و ازد خواهد شد يناپد خودخودبهن ياز ا و بعددارد  يادوره ،هم

 گشت. ميبر خواه يروال عاد و بهخواهد رفت 

از  و حرفها ادامه خواهد داشت حاال حاال هاتيمحدودن ينوع دوم: ا

ان يشدن اوضاع به م و بدتر و زمستانز ييفصل پا، و سومدوم  کِيپ

مشخص  فعالًخواهد بود  يت تا چه زمانيوضع نيو ا شوديمآورده 

حاال که  ميکن تصور م ويريبگ در نظر نانه رايفرض بدب ما اگر ست.ين

ا والن مکه مسئ طورهمانم، يکن يروس زندگيو نيبا اقراراست  حاالها

عرصه و هاحوزهاز  يکي يحوزه رفتار سازمان ،کننديمن صحبت را يا

گذاشته  يسازمان رفتار بر را رهايتأثن يشتريروس بين وياست که ا ييها

 ،يسازمان رفتار يچون الفبا ؛رهاستيتأثن يدتريجزو شداست و 

بوده که  يزيچ يان فرديارتباطات م است. يان فرديارتباطات م

ن يچ وقت ايما ه يعني؛ انگاشته شده است يهيبد شه مفروض ويهم
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ه ب يها از ارتباط حداقلدمد آيايب يکه زمان ميکرديمن را تصورفرض 

 يرو ک پوشانندهيشه يهم باشند و مجبور گر منع شونديهمد

گر يهم د با را يک دو مترينزد يک فاصلهيشه يهم باشد و صورتشان

 يان فرديم و رفتار يسازمان يدر مورد رفتارها هرچقدر ت کنند.يرعا

 در يتيمحدود هااست که آدم بودهن يا شه فرض بريصحبت شده هم

ده ينها شنت م.يهم مشاهده نکرد را و خالفشگر ندارند يکديارتباط با 

 .شونديمنه يقرنط هايم جذاميبود

 پساکرونادر  يرفتار سازمان

 که به !«ک نشوينزد» !به من دست نزن :نديگويمهمه به هم  االناما 

 در اشم يعني؛ مشکل کرده است دچار را يرفتار سازمان يربنايز ينوع

 و ديوارد شو ديکه بخواه يسازمان و يروهو گ يآن سه سطح فرد

 ياحوزه اًبيتقرکه  دينيبي، مديکن مرور ها راسرفصل ديبخواه زيرزبهير

ا افراد ب يان فرديارتباطات م يهاتيمحدود ن اتفاق ويست که از اين

تر وارد قيم دقياگر ما بخواه نيبنابرا؛ رفته باشدينپذ ريتأث گريهمد

ان يکه به ارتباطات م ييهابخش ن قسمت وآ هرچقدرم يموضوع شو

 ت.رفته اسيپذ را ريتأثن يشتريب است يشتر متّکيب افراد يفرد

د در خواه يبه چه شکل ا دوره کرونايکرونا در دوره پسا يرفتار سازمان

چه قدر ، برداشته شد هاتيمحدودنکه يها بعد از ارفتار آدم اي وآمد؟ 

 ميعادت کن د چند سال ماير کنتصوّ، مثالعنوانبهعوض خواهد شد؟ 

 گر دستيم به همديعادت کن م،يريفاصله بگ گريهمد شه ازيکه هم

کار ارزشمند مصافحه کردن  و روديمن ياز ب آرامآرامدست دادن  مينده

 .شوديمها کمرنگ دمدر آ
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 يرد رفتارخُ يهانگاه

 وجوه بر يم در بحث فرديشو يسازمان رفتار يهاحوزهوارد  تريجزئ اگر

اندازه  به ست وياد نيز يليرش خيثتأ يول گذارديم ريتأثافراد  يفرد

 ين دوره را طينکه ايبعد از ا رسديمبه نظر  يولست. ين يسطح گروه

 چقدر بر هاتيمحدودن يا ن اتفاق ويکه ا م مشخص خواهد شديکرد

 در وجوه، مثالعنوانبه اثر خواهد گذاشت. ارتباطات افراد يوجوه فرد

تحت عنوان  يزيا چيم يدارت افراد يتحت عنوان شخص يزيچ يفرد

 رگيها با همدکه در تعامل آدم هستند ييزهايچ هانياافراد.  جاناتيه

 .رديگيمجمع شکل  دلِ در قرار گرفتن و در

ع اجتما دنبال جمع و به شهيهم ،دارد ييت برونگرايکه شخص يکس

شان سخت است يبرا يليخط يشرا ،ن افراديا . در حال حاضرگردديم

 توانندينم اند وشده ينه يحضور جمع و ازکه از مجامع به دور هستند 

ه شه بيم که هميدار ييگرادرونافراد  ،در مقابل رند.يگدر مجامع قرار 

ر د ستند وياهل بروز احساسات خود ن يليخ ،هستند يخلوت دنبال

ن يم که بعد از ايکن رتصوّ االنتوان يا ميآ .شونديمت ياذ جمع معموالً

 افزوده مانيگرادرونبه تعداد افراد  شود ين دوره طوالنيدوره اگر ا

ن دوره يد اگر ايشامان کم خواهد شد؟ يگراافراد برون و خواهد شد

ست د از جيتدربهخود را  يان فرديم يهاتيقابلافراد ن يا شود يطوالن

شان نتوانند مثل سابق يهااز مهارت و شوديم و کمرنگ دهنديم

 ندکرديمن يبودن را تمر جمع درکه  ييگرادرونافراد  .استفاده کنند

اع شان حضور در اجتميبرا يليخ رند ويپذيم ريتأثفاق ن اتّياز اچه قدر 

 اجتماعات قدرِ و تازهفتد يفاق بن اتّا برعکس آيتر خواهد شد و سخت

 ها وسازمان در کردن يميتکارِ  و ياز کار گروه افراد بعداً م ويرا بدان
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ار ک يو دورهم هاجمعن يا»: نديبگو ببرند و شتر لذتيکارشان ب محل

 .«بود يعجب نعمت، هاکردن

است که در جمع معنادار است.  ييزهايچ هانيا جاناتيهدر بحث 

 بروز يبرا د ويآيش ميپ يو اجتماع يک اتفاق جمعيط جان توسيه

 يکس احساساتش را با جان ويه است که مطرح کند و ين دنبال کسآ

رفتار  ينهيزم در ميکنيمجان صحبت ياز ه يوقت ان بگذارد.يدر م

ا در ر يفعل زمانِ .ميکنيمصحبت  يسازمان و يکار ينهيزم و يسازمان

و اند محدود شده يکار يهاحضور در جمع که همه از ديرينظر بگ

 و هادانشگاه از کارکنانِ يليمثل خ دهنديمانجام  يکاردور هايليخ

 اصالً  همکارانشان را يبعض. يخدمات يهاشرکت گر ويد يهاسازمان

 و ودشينم جلسات مثل سابق برگزار اي ندارند يارتباط نند ويبينم

 و احساساتجانات ين بحث هينجا ايدر ا ،هم جمع شوندتوانند دورِينم

 شان خواهد افتاد؟يبرا يد چه اتفاقيريبگ در نظررا 

 يهاروشاز  يلين مورد هم خيا درم. يدار يموضوع يزه بخشيبا نام انگ

انيابط ماز رو هانيا ،يدر بحث رهبر مخصوصاًم يکه دار يزه بخشيانگ

مهم است که افراد با هم ارتباط  يليخ يعني؛ شوديم يناش يفرد

ه زيانگ هاآن و ازهمکارانش  وبا مافوق خودش  مخصوصاًداشته باشند 

به  و لذت ببرند کننديمکه  يکار از بتوانند و رنديمثبت بگ يانرژ و

 يفرد از سطح ييهابخش هانيا متعهد بمانند. و سازمانشانکارشان 

 بود. يرفتار سازمان

ن دوره ياگر ادارد.  يتيداست چه وضعيکه ناگفته پ يسطح گروه

مفهومشان  ،يميت کارِ و يجمع يو کارها يگروه يکارها شود يطوالن

 .ندکنيمدا يپ يديجد لِيشما ا شکل وي و دهنديماز دست  يرا به نوع

 ،شود اربرگز يمجاز صورتبه يميو ت يم که کار گروهيداشت يبحث قبالً
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 ورتصبهبود که  ن[ي]ا يگروهم يت ن است که اصل گروه ويت ايواقعا امّ

و دند يديگر را ميهمد بودند و يقيحق ،شديبرگزار م يواقع

 شناختند.يم را گريهمد يگروه يهاتيشخص

ش يپ يمجاز صورتبه را يو گروه يميت يم کارهايريناگز که االن

 م مثليت روه وا گياست که آ يجد تأّمل ينه هم جاين زميم در ايببر

 يم واقعين تيگزيجا توانديم يم مجازيت ايسابق معنادار خواهد بود؟ آ

 بر و مياگرفتهت ياست که از واقع يک عنواني صرفاً ايشود؟  يقيحق و

فت م گيت[ يزين چي]چنک يبه  شوديما يم؟ آيابار کرده يعرصه مجاز

 ف در آنيتحر يکل اگر دارند و گر ارتباط ندارنديها با همدآدم يوقت

ف يتحر نيکه کمتر يرير از ارتباط تصويغ، مثالعنوانبه افتد.يفاق ماتّ

مقابل،  فرد ميکنيمچت  ايم يسينويام ميپ يافتد. وقتيدارد اتفاق م را

با  .ديداد رااب مت جويشما با عصبان :ديگويم کنديم يگريبرداشت د

 .ميمواجه هست يپين تيا يهاتيمحدود يلک

که ن است يا دارد يجد تأّمل يکه جا يو کار هاميت و هاگروه بحث

ن يدارد که ا يبستگ هانيادچار خواهند شد؟ همه  يبه چه سرنوشت

در ؟ کند دايپبخواهد ادامه  يچه شدّت با شود و يچقدر طوالندوره 

 مطرح يارتباطات سازمان با اسم را يهم ما بحث سازمان يبحث سازمان

است که  يغن يارتباطات مييگويمهم  يدر ارتباطات سازمان م.يکرد

 ،چهره به چهره باشد حاًين باشد که ترجانحراف در آ ف وين تحريکمتر

 يدر فضا بدانند. و ننديبب را گريهمد تيموقع ها چهره وآدم يعني

 م صورت وينيبير را ميم تصويدار يريارتباط تصو يما وقت يمجاز

ل م قابين هستکه در آ يتيموقعباز هم  يول ،مينيبيرا م لبخند هم

 مياز دوستان داشته باش يکياز  يرياگر تصو مثالعنوانبه ست.يدرک ن

 ندارد يو مشکل است راحت نشسته يليشان خيم که اير کند تصوّيشا
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شان ين باشد که ايت ايد واقعيشا يول کنديممن صحبت  بالبخند  با و

ن ارتباط يکه بتواند ا يکاف يجا منزلشان و درب است معذّ ياز جهت

 و ا کندينه را مهيتوانسته زم ييهاتيبا محدود و رد وجود ندارديبگ را

اط که در ارتب يزيچ .برقرار کند يريبتواند ارتباط تصو يت محدودمدّ

 .شوديم مشخص کامالً يحضور و يکيزيف

 يارتباطات سازمان

ه ک يکه ارتباطات ميکنيمشه مطرح يهم يارتباطات سازمان در بحث

ده ادشيهره نباشد مثل ارتباطات مکتوب چهره به چ اي نباشد يحضور

 يوقت دارند. يياي، هرچند مزارندرا متصوّ ياحتمال بِيسن آيشتريب

 دايپ تيرسم دارد هم حالتِ يهم ماندگار ديکنيممکتوب  را يانامه

 ،در مقابل اامّ .رديگيم ياز جهت مختلف را يهابرداشت يجلو و کنديم

است که  يحضور چهره به چهره و در ارتباطکه  يامکان ن مقداريا

متر ک يليخ د،يببر کاره واژگان را ب از کلمات و ياديز د حجمِيتوانيم

حجم  يمجازدر ارتباطِ  صحبت کردن و يتلفن ت کردن وچَ در است.

ه است ک ييزهايچ هانيا .ديستيدام در ارتباط نمُ و شوديمارتباط کم 

ات ارتباط ،انگريارتباطات د و گذارديم يجد ريتأث يدر ارتباط سازمان

 يالعات بود ولاطّ که ظاهرش انتقال دادنِ ي. ارتباطاتشودينمسابق 

ن زه داديگر، انگيهمد افراد باشنا شدن آ و افتاديمگر ياتفاق د در باطن،

گر يق همديعال شناختبه تعهد،  يماندگار و يوفادار جادِياگر، يبه همد

 و افتاديفاق مالعات اتّبود که در کنار انتقال اطّ ييزهايچ هانياو 

 بردند.يرا افراد م ن استفادهيشتريب

در  فاق افتاده است.اتّ يت جديهم محدود يارتباطات سازمان در االن

يمشکل  را يرهبر يکه شاکله را ينفوذ ينهيهم زم يرهبربحث 

محدود شده  يليخ يان فرديات مت در ارتباطيمحدود به خاطرِ ، داد
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، استيو سسازمان مثل بحثِ قدرت  گرِيد يهابحث طورنيهم .است

کم  يان فرديم ارتباطاتِ ،شوديمکم  هاتعارض، نهيزم تعارضِ بحثِ

 يهابحث .شوديمجاد يا يگريب ديمعا يگريجهت د از يول شوديم

 .شوديمآن کم  ينهيزم و شوديمها محدود يالب و يسازمان مذاکراتِ

 در بحث ست.ين هايالب مذاکرات و تِقوّ ،ن شکلبه آگر مثل قبل يد

 گذارد.يم يهم اثر جد يساختار سازمان

 يبه شکل مجازه اگر ک رسديمها به گوش سازماناز  يليخ در هم االن

 يحضور و يکيزيف صورتبه قبالًبود  يازيچه ن روديمش يکارها پ

 کارها را انجام داد يفتيش کمتر و تعدادِ با شدياگر م مدند.آيها مآدم

 م؟يداشته باش ياز هست به شکل قبل کار سازمانيا نيآ

 ردنظيو تجدر ييدستخوش تغ ن شکل،يشغل هم به هم ياحبحث طرّ

م کارکنان هم ه ،تر شودين دوره طوالنيچه ا هر خواهد شد. يجد

 ندکنيمها تجربه دم، آيبه نوع رند.يپذيم يتريجد راتيتأثران يمد

 نه اقداماتِين زميد بعد از ايالبته شا رند.يگيفاق درس من اتّ ياز ا و

ه ب و کننديممدت تجربه چون کوتاه ،فراهم شود و عجوالنهزده شتاب

 کيند ما در يبگو دهند وم يخواهند تعمين را مي، همرسنديجه مينت

پس  .م خوب بوديش برديپ يمجاز صورتبهسال گذشته کارها را 

کارها  يبه شکل مجاز م ويدهرا کاهش  يکيزيف و يارتباطات حضور

که  ييزهاياز چ يليبرسند که ما خجه ين نتيا بعد به .ميش ببريپ را

 يشتر حضوريب و ارتباطاتم يط داشتيابودن شر يدر زمان عاد قبالً

از آن  گريو دم يجود داشت از دست دادرا که و ياز منافع يليبود خ

 رانيبشود که مدباعث  يمال ييجوصرفهد يشا .ميستين مندبهره
 اشتباه کنند. يريگميتصم
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است که از کنار  يزيفرهنگ چ»د گفت: يبا يفرهنگ سازمان در مورد

استمرار داشته که  يهم در صورت نآ د ويآيوجود مه ها بهم بودن آدم

 «باشد.

 يهيبد فرضشيپن هستند، آ ييزهايهنجارها هم چ و هاارزشبحث 

 ضفرشيپدر کنار هم بودن ندارند، آن  يبرا يتيها محدودکه آدمه ياول

 نبودِ با م شکل گرفته وين مفاهيا يهمه شه وجود داشته است.يهم

 اترييو تغدنظرها يتجد دستخوشِ هانيا ،هياول يهيبد فرضشيپن آ

 خواهند بود. يجد گسترده و

 پرسش و پاسخ

 

 

اند تويوقت نم چيو هست ين قتيو حقمجاز است  يعرصه مجاز 

ط که دارد فق يقوت و قدرت يبشود و با همهقت يحق ينِ عرصهيگزيجا

تواند يو نم کنديمعمل  يواقع يمکمل در کنار عرصه صورتبه

 ،رديگيمکه در آنجا شکل  ييهاجمعشود.  يواقع ين عرصهيگزيجا

 يواقع يکامل مثل عرصه يکارکردها چ وقت قوتِ الزم را ندارند ويه

خواهد شد و افراد تجربه شتر يب ين عرصه مجازيرا ندارند. بعد، ا

ن يگزياما جا شونديمشتر يب يمجاز يهاگروه قطعاًو  کننديم يشتريب

 .شونديمن يو واقع يقيحق يهاگروه
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 يجد ريتأث قطعاًشود  ين دوره طوالنياگر ا مخصوصاًر. يخ 

م که ين بار تالش کرديمختلف چند يهاعرصهخواهد گذاشت. ما در 

مورد استقبال قرار نگرفت و مخالفت  يفتد وليدر دانشگاه جا ب يدورکار

 آن را در توانديم دهديمکه فالن کارشناس انجام  يم کاريشد. گفت

 ديائترش کارش را يد و مديايست دانشگاه بين و الزممنزلش انجام دهد 

نه يهز و درکند يستم دانشگاه هم استفاده نميو از س کنديم

ط عوض شده است و ي، شرااالن. شوديم ييجوصرفههم  وذهابابيا

 به دست هاسازمانکه  يان تجربهياست و ا جاافتاده کامالً  يدورکار

هم  ييهاييجوو صرفهانجام داد  شوديمرا  يدند دورکاريآوردند و د

ن تجربه اثر خود را يم و ايها را سرِکار بکشاننبود آدم يازين دارد و

اگر  مخصوصاً، شودينممثِل سابق  هاسازمانکردن در  و کارگذارد يم

 شود. ين دوره طوالنيا

 

 يهابحثشه با يهم هابحثشروع  يدر بحث رفتار سازمان 

وم است که از عل ينه مطالعاتيک زمي ياست. رفتار سازمان يروانشناس

ن يترشياز ب يکياستفاده کرده است.  يارشتهانيم صورتبه يمختلف

ار که در رفت ياز مباحث يليگرفته است. خ يرا از روانشناس راتيتأث

بعد رفتار  يرفتار فرد مخصوصاً، شوديمدر مورد آن بحث  يسازمان

ابناً از کتيع يعني ؛گرفته شده يروانشناس يهااز بحث هانيا. يگروه

ت، بحث يجانات، بحث شخصي. بحث هشوديمنقل  يروانشناس يها

و  يمباحث روانشناس هانيا ي، همهيريادگيزش و بحث يانگ
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 يشتر از روانشناسيآن ب ياست. قسمت گروه ياجتماع يروانشناس

 يبرا ياديز يهاداده يدارد. روانشناس يجد و سهماست  ياجتماع

 ت دارد.يريرشته مد

 

 

 وار عبارتند از:تريت صورتبه 

و  و عواطفجانات يبحث ه –تيبحث شخص –زشيبحث انگ

 زشيبحث انگ –احساسات

 .اجتماع در گروه و هاآدم رفتارو بحث گروه  ياجتماع يروانشناس و در

.نسونيو اتک لگاردي: همرجع يکتاب روانشناس

 

 

کرونا چقدر طول بکشد؟ اگر در چند ماه  يدارد دوره يبستگ 

گردند و يهمه به دانشگاه باز م مهرماهن صورت ين برود در اياز ب

دا يرا پ يقبل يو فرهنگِ سازمان هاارزشسازمان همان سازمان است و 

مّا اگر . اکننديمدا يوِفق پ آنع با يسر يليسازمان خ يو اعضا کننديم

را  يقبل يرند و فرهنگ سازمانيشود و افراد از هم فاصله بگ يطوالن

فرهنگ  شوديما يفتد. آيب ياتفاقتصور کرد چه  شودينمفراموش کنند. 

سپرده  يبه دست فراموش هايليخرا حفظ کرد؟ اگر طول بکشد  يقبل

 که رسم بوده ييزهايچ يليکه بوده است و خ ياز آداب يلي. خشوديم

 د.يآيدر م يديا به شکل جديو  شوديما کمرنگ ياست، فراموش و 
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ن انتخاب فراهم يا يرا برا يترنه گستردهيزم يعرصه مجاز 

مان د با زيسه کنيدانشگاه را مقا يقيحق ياگر عرصه فضاکرده است. 

ن يرا در ا زمانتان کرديمکه دانشگاه شما را ملزم  يدر زمان يفعل

ام که من مشخص کرده ين قالبيد و در اين اساتيها و با اکالس

را  وقتتانن چهارچوب يدر ا يحضور صورتبه و حتماًد يبگذران

ها ن است که در همان کالسيهرش اباز هم ظا االند. امّا يبگذران

ست. شتر ايب انتخابتان االن يد وليحضور داشته باش يمجاز صورتبه

د. گر باشيد يتان در جاد و توّجهيد در کالس برخط باشيتوانيم االن

مطالعه  يگريکتاب د زمانهمد و ينجا را کم کنيا يد صدايتوانيم

 يد، در فضايدار االنکه  يعمل يد. آزاديشو يتيا وارد سايد و يکن

وجود  ن انتخابيکه بود ا يبا اجبار يکيزيد. در عرصه فينداشت يقيحق

 ريتأثها آدم يگرانتخاب ينهيدر زم يمجاز يفضا ينداشت و عرصه

خواهد داشت. يجد



 فصل هشتم

 

 ،فراغتاوقات 
 

 و تاليجيد يهايسرگرم 
 

 1تاليجيد يوکارهاکسب يبرا ييهافرصت
دکتر محمدرضا عطاردي2

                                                                                       
 راد شده است.يا 13/02/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

گروه  يئت علميه عضوو  مشي گذاري عموميمديريت دولتي، گرايش خط يدکترا. 2
 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريو مد يدانشکده معارف اسالم يدولت
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 مقدمه

 يمحل يهارقصبعد از اتمام کار و فصل درو سراغ  يکشاورز در عصر

، يمحل يهايا خودشان را با بازيرفتند و يکه متعّلق به آن زمان بود، م

ا هر موقع يو  کردنديمان چاق کردن سرگرم يا قليدور هم نشستن و 

 نيفرار از ا يبوده است. برا ياسيو س يو اقتصاد ياجتماع يهابحران

ا يتال و يجيد يهايهم با باز االنرفتند. يم يمشکالت سراغ سرگرم

 .کننديمخودشان را سرگرم  ،يبا گوش

 اوقات فراغت

يها مياند. بعضآن گفته يبرا يمختلف يهافياوقات فراغت را تعر

و  کننديمن کار نآدر  افراد کهساعته  24 يقسمت از زندگ آنند يگو

ند: آن يگويها ميند. بعضيگويستند را اوقات فراقت ميهم ن خواب

ر از مشغله روزمره مثل يغ ييهازان از اوقات روزانه افراد که به مشغلهيم

 باشد.يپردازند، ميدن ميکار کردن خوردن و خواب

 يزمان دهديمم که آمار نشان يناميرا اوقات فراغت م يما آن قسمت

اند و را انجام داده خوردوخوراکدارند و ي، بکننديمکه افراد کار ن

ر از يغ ييايداشته باشند. وارد دن يو سرگرمح کنند يتفر خواهنديم

 هاو جمعه هاشنبهپنجهفته  يخودشان شوند. در انتها يجد يايدن

ساعت در روز  4.5 يال 4و در طول هفته  ساعت در روز 8.5 يال 8ن يب

 وقات فراغتشان است.ا

ه شکل گرفت يو سرگرم ياع رسانهيا صناين اوقات فراغت در دنياز هم

غات يق تبلياز طر 2020ارد دالر درآمد در سال يليم 600ش از يو ب

 باشد.يق شده ميبوده و تحق يعلم ،ن آمارياند که اکسب کرده
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 و وزارت ارشاد انجام ياانهيرا يهايباز ياد علميکه بن يقاتيطبق تحق

 يصوت يهارسانهرا به  وقتشانقه از يدق 21داده است، مردم حدود 

 يقه مشغول رسانه مليدق 52و ساعت  4و در حدود  کننديممشغول 

ک سوم وقِت مردم ما در يآن هستند.  يهاون و برنامهيزيتلو يعني

 يهاآمار اوقات فراغت و ورود به رسانه ،شوديمگذرانده  هارسانه

 قات است.يش از تحقيتال بيجيد

 2ش از يا بيم در دنيم راجع به آن صحبت کنيخواهيکه م يصنعت

 ش از نصف کاربرانيب يزيارد نفر را به خود آلوده کرده است و چيليم

 ياهيصنعت بازدرآمد هستند. فقط  ياانهيرا يکاربر باز ينترنتيا

ارد دالر بوده است و يليم 143، 2020مر در سال ياستر يعني ييويديو

ر کل د يقيلم و موسيجمع ف يعني ؛بوده يقيو موسلم يش از فين بيا

 ارد دالر کمتر خواهد بود.يليم 143ا عددش از يدن

 شرفتهيپ يدر کشورها يمصرف باز

که به سخت کار  ي، کشورکننديم يساعت در هفته باز 8 هايآلمان

 معروف است. يزيربرنامهکردن و 

هم به  هاآن ،کننديم يقه در هفته بازيدق 88ساعت و  6 هايژاپن

 .اندمعروف يپرتالش

ن آمار متعّلق به سال ي. اکننديم يم در هفته بازيساعت و ن 3ها يرانيا

د يک فرد باي ياانهيرا يهايباز يباشد. طبق استانداردهايم 97و  96

د يبا يو بازکن حساب شود يکند تا باز يم ساعت بازين ياحداقل هفته

م از يکن داريون نفر بازيليم 28ما  هاشاخصن يباشد. با ا ياستمرار

م که يش داشتيافزا 89ت به سال نسب ٪75و  يونيليم 80ت يجمع

 يقه بازيدق 90کودک بودند. هر کاربر متوسط  ٪31نوجوان و  36٪

 باشد.يم يرانيهر ا يقه در روز به ازايدق 31داشته که سرانه 
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قه يدق 5م و يقه مطالعه در روز داريدق 15است که ما تنها  ين در حاليا

 ٪5 و تنهام يقه ورزش داريدق 27 م ويدار يقيگوش دادن به موس

يحجم بازار باز رانيادر  96در سال  .مي، دارننديبيم ريتأثکه  يکسان

 يليموبا يهايبوده است و فقط باز تومانارد يليم 920 ياانهيرا يها

 يزيچ ؛تومانارد يليم 220ده به يرس 94در سال  تومانارد يليم 140از 

 يرو ٪88م، يش داشتيدر دو سال افزا تومانارد يليم 100ک به ينزد

م با ه ٪18، انه کار کردنديا راي پلتفرم يرو ٪25کردند،  يل بازياموب

 ريز ٪31هستند،  هاخانم ٪35و  انيآقا ٪65ها کنين بازيکنسول؛ از ا

 35 يرانينفر ا 100از هر  يعني ،سال(19-12) نوجوان ٪36سال و  12

د جامعه را يکن ياگر سع يعني ؛مجرّد بودند ٪78و  کن بودندينفر باز

ن يياپ يکردن ندارند و حجم باز يباز يبرا يد وقتيببر به سمت ازدواج

 د.يآيم

به  گردديبرم رانيادر  يم و سرگرميسهم درآمد کل صنعت گ

 يزيخرند. چيم ميگ يوترها را برايکه کامپ يهمان کسان افزارسخت

که  کنسول تومانارد يليم 428و  افزارسخت تومانارد يليم 52حدود 

 يواردات هانياهمه  و رودينم رانياگران ب صنعتيبه ج يزياز آن چ

 قاچاق. صورتبههستند، آن هم 

ياند را ميکه خارج ييهاينکه بازيا يعني ،شده يسازيبوم يهايباز

 نراياکه مناسب فرهنگ  دهنديمدر آن  يراتييتغ يک سريرند يگ

 يکنيون بازيليم 28ن است که تعداد يبرآورد ا 1401سال است. در 

ه ب يليموبا يهايون نفر و بازيليم 41م برسد به يداشت 96که در سال 

 ٪48 قبالً کننديم يکه برخط باز يکسان و رسديمون نفر يليم 35

 .رسديم ٪64ن به يبوده و ا
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 12و شده  ياست که طراح يک بازيرزا يآم يباز 

 کاربر فعالهزار نفر  770و ون يليم 3کردند و  يون نفر آن را بازيليم

ب مجموعه کرد که درآمدش يصرا ن ياالعادهفوق و درآمدماهانه داشته 

 گان است.يرا يخودِ باز ]وگرنه[ باشديغاتش ميدر قسمت تبل

ک صنعت نوظهور ي ،تاليجيد يهايو باز هايسرگرمما در قسمت 

استفاده  يسرگرم ياز فضا يجد ي. بازميدار يجد يتحتِ عنوان باز

 يزيآموزش بدهد و چ خواهديم ،ستين يهدفش سرگرم يول کنديم

ارد دالر يليم 7حدود  يزيگر چيتا سال د شوديم ينيبشيپاد بدهد. ي

 يهنوز در مورد آن کار رانيام و در يداشته باش ينجا گردش ماليدر ا

 نشده است.

ن يد و تمريخوانيت درس ميرينکه شما رشته مديا يعني ،يجد يباز

؛ ديفرستاد کارخانه تا کار کن شودينم. امّا همه شما را که ديکنيم

 تو و هرن شيا ديگويمو  کنديم يک طرّاحياستراتژ يک بازين، يبنابرا

 .کنديم يطرّاح ديآيمو...  کشور تون يا اينجا و يشهردار ا

نباش  رطونيا ،باش نگرکل گفت:ان يکشد تا به دانشجويطول م يليخ

 يليو بعد خ يات را در مسکن مهر خرج کنهيک دفعه کل سرمايکه 

را  اتيگذارهيسرما کپارچهي صورتبهد يکشور معطل بماند. با يجاها

فتد، يب يچ اّتفاق خاصّينکه هيبدون ا يباز ني. در ايهمه جا داشته باش

 يزاره گين سرمايسنگ يک جايو پولت را  يشما اگر دو بار اشتباه کن

 يکپارچه همه جاي صورتبهد يکه با يفهميم يو ورشکست بشو يکن

 .يکن يه گزاريکشورت سرما
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 يمورد بررس يهانمونه

 و يت جسميکه دچار معلول يکسان يدرمان يبخشتوان يهايبازدر  

قات يآمار تحق ،يجد يهايبازاز  با استفادههستند  يذهن يحتّ اي

 يبخشتوانق ين طريکه از ا ييهاشان درحرکتينشان داده که بهبود

ه بود يباز يهار از روشيهست که غ يار باالتر از کساني، بساندشده

 است.

 يبازن يد ابتدا در ارينامه بگيگواه خواهديمکه  ي: کسينمونه بعد

و اگر  ندينشيم پشت نقش ،کنديم يشده باز يسازهيکه شب يجد

هيهستند که شب ييهايباز هانياخورد و... . يفتد، تکان ميدر چاله ب

 .کننديم يساز

ه سک دارد کيخلبان شود چقدر ر خواهديمکه  يکس 

پرواز هست که خلبان  يالتورهايميس االن. يدر آسمان او را آموزش ده

ر نکه پرواز کنند. ديهستند قبل از ا يخلبان يکه دانشجو يا کساني

ش يبرا يط جوّ ياست همه شرا يدر باز هاآن يط براين تمام شرايزم

ط يرد در آسمان هم بتواند شراياد بگيتا  کنديم يو باز شوديمجاد يا

 .يو سرگرمم يبود از حوزه گِ يتين وضعيرا کنترل کند. ا

ت ياقعاز و يقيهستند. تلف يتال واقعيجيکه د ييهايباز 

 يو درآمدها کننديما کار يشده و در دن يتال است. طراحيجيو د

ات بدهد و بدون گرفتن يمال يالينکه ريمر بدون ايدارند. استر يخوب

ون درآمد کسب يليم 4ون تا يليم 2 يکردن شب يمجوز در آپارات با باز

 .کنديم
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، با بستن يسرگرم يهايباز يم به نام حکمرانيدار يک موضوعيما 

 ييهام به جوابيد فکر کرد و مطالعه کرد تا برسيبا رودينمش يپ يکار

 خودش را داشته باشد. يت بتواند حکمرانيکه حاکم

رعًا ند شيگويعلما م ،نيت کويب ،يمجاز يهاپول در حوزهگر: يد يمثال

ت ندارد و پول يمال ست،يم چيدانين را نمت آيست؛ چون ماهيز نيجا

کا هر وقت بودجه يدولت آمر رد؟شد مگر دالر پشتوانه دا سؤالست. ين

 قينکه تورم به کشورش تزريا يو برا کنديمدالر چاپ  آورديمکم 

يماز عربستان نفت  مثالً. کنديمع يگر توزيد ينشود آن را به کشورها

کا يو تورّم خودش را به خارج از آمر دهديمو دالر تازه چاپ کرده  خرد

 م ويسراغ علم برو و بهم يقات انجام دهيد تحقي. ما باکنديممنتقل 

ا يمجاز است  هايو سرگرمها ين بازيگفت ا شودينمک کلمه ي

 .رمجازيغ

 ؟کننديم کارچهما دارند،  يمرهايدانند، استريما م يچند نفر از علما

 يباز خواهنديمکه  يکنيون بازيليم 41 و 1401سال  يچند نفر برا

ت م صنعيم. گيکن و کمکم يد فکر کني؟ ما بااندکردهکنند فکر 

کار دارد. در حوزه يار جايم بسيم وارد شوياست اگر بخواه ياگسترده

 يطراح رانيارا در  يجد يباز و کرونا، درمان يمختلف گردشگر يها

م يکه چگونه با کرونا مقابله کن دهنديمآموزش  يباز نيدر حکردند. 

و  ک بخش استيدارد. بازارش  رانيادر  يبازار بِکر يجد يهايو باز

 آن است. يبخش حکمران ترمهمهمه  از

و  کننديماستفاده  يجد يهايبازاز  و گازع نفت يدر حوزه صنا

 اند.کرده يطراح ياو باز يو برا کننديمت يمهندس نفت ترب

م يرا نده سؤاالتم و پاسخ به يدا نکنياگر ورود پ ن است کهيدغدغه ا

. ستيز نيند شرعاً جايگويست. علما که همان اول مين يگريکس د
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. از قبل طورنيهمهم  وکارشکسبکار دارد و  يار جايبس يحکمران

که  يم. هر بازيرا انجام ده يم کارهايتوانيها ما ميباز يسازهيشب

و باشد و خوب بتواند طرفدار داشته باشد فروش يپشتش فلسفه و سنار

 .روديم

 و پاسخ پرسش

 

 

رند يگيد اول در گفتگو شکل ميجد مباحث وجود ندارد. يکتاب 

به مقاله و بعد نوشته و بعد چند سال به کتاب.  شوديمل يو بعد تبد

 ال است وين مباحث سيا قدرآناست.  يمباحث علم يعير طبين سيا

 يفن عمدتاً هاکتاب. رسدينم هاموقع يلير دارد که به کتاب خييتغ

داً چند عدد مقاله را يهستند. ما جد يسيبه انگل متأسفانههستند و 

 هانياندارم. امّا  االن يزيو چم يترجمه کن يم به فارسيم گرفتيتصم

 دياب ياعده ينيو د يد پازل پازل بشوند. در آن قسمت مباحث شرعيبا

آن را مطالعه کنند و بعد  يو فقه يد مباحث شرعيکار کنند و اول با

و  ميدار لعب له لهو ويبروند که ما در فقه هم وس يدر حوزه سرگرم

 ياعدّهو  يوارد مباحث اجتماع ياعدّهن حوزه شوند. يد مجتهد ايبا

شوند و  يفنو  يوارد مباحث اجتماع ياعده و يوارد مباحث اقتصاد

آشنا  آن ياواقعه يهابا نمونهکنند و  يکنند و بررس و جستجوبخوانند 

 بشوند.
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با  توأمست. کار ين يها پرکاريها و ژاپنيآلمان يپرکار 

چاپ  رانياکه در  ييهاروزنامهکل آمار  است. قبل کرونا يزيربرنامه

ن زمان در ژاپن يبود. در هم هزار نسخه 500 يال 400شد يم

چاپ  يون نسخه کاغذيليم 7ا با روزانه ين روزنامه دنيراژتريپرت

ا هم که متعلق به ژاپن است با يراژ دنين روزنامه پرتي. باز دومشوديم

ون يليم 20 يال 15که جمعًا روزانه  شوديمون نسخه چاپ يليم 6

ن است که صبح که به سر کار يل آن اي. دلروديمنسخه به فروش 

شار ف يقدربهشرفته يپ يدر کشورها يدارند و از طرف، مطالعه رونديم

 يزکه بتوانند با با ييهااز دارند به زمانين هانياکار و درس باالست که 

 ار باالست.يه کنند و آمارشان هم بسيخودشان را تخل يو سرگرم

 

 

به  دمنعالقهکه  يتيريمد ،ديد با عالقه جلو بروير. شما بايخ 

 است و آن مسائل گونهنياو  يسرگرم اشعالقهاست  يمباحث حکمران

 به مباحث مندعالقهاست  يکه بازرگان يو آن کس است 1يکه مال يکس

 ياست به مباحث حکمران يکه دولت ياست و آن کس و رسانهغات يتبل

                                                                                       
1. Finance 
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ه ب مندعالقهکه  يو آن کس کنديمم را دنبال يکه گفت ييهادغدغهو 

ما  يت ندارد. حتيريمد ريو غت يرياست مد يو شرع يمباحث فقه

و  ويسازد. سناريم يو باز کنديم يطراح يکه باز يايتيريم مديدار

ت يريبه فراخور مطالعه شما در حوزه مد توانديمدرست کردن  يباز

 ديت اگر جستجو کنيريدر حوزه مد يجد ي، بازمثالعنوانبهباشد. 

ن يا از يم. بخشيندار يرانيهستند که ا يجذاب يهايبازد چه ينيبيم

ن يش ااپشت آن فلسفه کننديما پمپاژ ينک که به دياستراتژ يهايباز

و  يکه چه کس ننديبيمرند و يما را بگ يتايا دياست که از اطّالعات 

ند بخواه رانيا. اگر به کننديم زيآنال او راو  کنديم يباز يبا چه سن

در مقابل حمله چه خواهد بود  يرانين جوانان ايحمله کنند واکنش ا

ها بزرگ ن آدميشان داشتند و ايهايدر باز ييهاياستراتژ و چه

 هانيا يو از رو شونديم يو نظام يجي، بسيسپاه، يو ارتش شونديم

ما به »گفت: يم کردميمکه صحبت  يل دارند. با دکتر روانشناسيتحل

ت دهد و به سميجواب نم يروانشناس يهام که تستيديجه رسين نتيا

 ليوتحلهيتجزشان را يو ما ا کننديم يها بازم. بچّهيرويم يباز يطرّاح

شان به چه شکل يا يت روانيوضعم که يفهميم يو با باز ميکنيم

«.است
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 فصل نهم

 

 رانيااقتصاد 

 

 و

 

 1مسئله کرونا
2يثان يمصطفو يعلدکتر 

                                                                                       
 راد شده است.يا 16/02/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

مرکز رشد دانشگاه امام صادق  ياقتصاد و پژوهشگر هسته عدالت پژوه يدکترا. 2
 .السالمهيعل
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تان خدمت يمانيد سپهبد حاج قاسم سلياز شه يابحثم جمله يدر ابتدا

ن را يمن با تجربه، ا :فرموده بودند که يمواردشان در يم. ايگويم

 هافرصتکه در بحران وجود دارد در خود  يزان فرصتيم ميگويم

م. يم و نترسانيد و نترسين است که نترسيست اما شرط آن، اين

 م.يکنخلق  ييهان بحران موجود فرصتيا م ازيکه ما بتوان شاءاهللان

 مقدمه

م؟ يقتصاد کرونا و بحث بحران کرونا بپردازد به مسئله اينکه چرا باياول ا

جاد يا ايدن ياقتصادها يبرا يک شوک منفي ،يو پاندم يدميشروع اپ

کرونا  يل اقتصاديد به تحليها بازان خسارتيبرآورد م يکرد. برا

را  مناسب يتيو حما يحاصال يهااستيم سيتوانيم وگرنه نميبپرداز

م و در يشديرش نميبود که درگن ين اتفاق اياگرچه بهتر م،ياتخاذ کن

 االن اما ميگرفتيش را در کشور ميح جلويصحت يريه با مديمراحل اول

نده خودمان يآ يو برا يبعد يهاگام ياز است برايم و نيوارد شد

 م.يها داشته باشزان خسارتياز اقتصاد و م يشناخت خوب

 کرونا يبحران اقتصاد يهايژگيو

 مخصوصًا  ،جهان يکشورهاشتر يب متأسفانهنکه يا يکي

اقتصاد  ٪60را در برگرفته. حدود افته يتوسعه  يکشورها

 ر کرونا است.يدرگ االنجهان 

 ا يا از جانب عرضه بودند يک طرفه بودند ي يقبل يهابحران

که از جانب تقاضا  2008 يمثل بحران مال ،از جانب تقاضا

که  يليها مانند جنگ تحمبرآمده از جنگ يهابحرانا يبود، 

است  ين بحران، بحرانيجانب عرضه هستند؛ اما ا يهابحران

.کرده استر يکه هر دو طرف را درگ
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 ر خود کرده است چه افراد يت را درگين بحران کل جمعيا

را  يال و زلزله که عدهيس برخالف ،ماريسالم و چه افراد ب

ها را با نه و سالميماران را با قرنطيب ،کنديمر خود يدرگ

که نتوانند  هاآن يبرا يطيجاد شرايا با اي هاآنمراقبت از 

داشته باشند. يکاف يت اقتصاديفعال

 رانيااقتصاد  يانهيزمشيپط يشرا

 م بهتر استيمتوجه شو رانيااقتصاد  ينکه اثرات بحران را رويا يبرا

 م:يداشته باش رانياهم از اقتصاد  يانهيزمشيپکه 

  م.يگسترده هست يهامير تحريچند سال است که درگما 

 باً يتقرها بيسال با فراز و نش 10ن يما در ا يرشد اقتصاد 

صفر بوده است.

 بوده است.  يدر کشور منف يگذارهين خالص سرمايچنهم

از به يداشته باشد ن ينکه بتواند رشد اقتصاديا يکشور برا

دو بخش دارد:  يگذارهيسرمادارد.  يگذارهيسرما

و  شوديمه ين استهالک سرمايگزيکه جا يگذارهيسرما

جاد کند.يا يد رشد اقتصاديآيکه م يديجد يگذارهيسرما

 کير يم که دوباره درگيبريبه سر م يطين در شرايهمچن 

دور  ،م و در حال حاضر به خاطر شوکيشد يميط تحريشرا

م.يبريج مم از تورم باال رنيدار ياقتصاد يهاميدوم تحر

 ينکات مثبت ضمن

 يک نکات مثبت ضمنيط ين شرايو ا ياقتصاد يهامين تحريالبته ا

 دارد: رانيااقتصاد  يهم برا
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 مت نفتيم، کاهش قيمدت با تحر يطوالن يريبه خاطر درگ 

 نخواهد داشت. ياقتصاد ما اثر چندان يرو يدر عرصه جهان

 نيتأمره يزنجره ارزش و ي، زنجيالمللنيبن ارتباطات يهمچن 

شتر در درون کشور شکل گرفته است.يها بميتحر واسطهبه

 اقتصاد يساختار کل

 

 فروشند ويها مکار، کار خودشان را به بنگاه يرويها با عرضه نخانواده

 يروين خانوارها حقوق و دستمزد و جبران خدمات نيها در قبال ابنگاه

که کسب  ين درآمديها با اخانواده ي. از طرفدهديمکار را انجام 

از  دارد، ياولت نقش واسطه. دخرنديمها را ، محصوالت بنگاهکنديم

 ين برايهمچن ،دهديمارانه ي هاآنو به  رديگيمات يها مالبنگاه

د ياز درآمد خود را صرف خر ينکه بخشيخانوارها. خانوارها عالوه بر ا

و با واسطه  کننديم اندازپسا از آن ر ي، بخشکننديمکاال و مصرف 

ها هد و بنگايدر تول يگذارهيرا به سمت سرما اندازپسن يا يبخش مال

 برند.يم

گذارد. ممکن ين ابعاد اثر ميک از ايهر  يرو يبه صورتهمه بحران 

خانوار اثر بگذارند. ممکن  يتقاضا ياست از جانب تقاضا باشند و رو
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 ،ها اثر بگذارندد بنگاهيکاهش تول يعرضه باشند و رو يهااست شوک

همه ابعاد دچار مشکل  از کرونا آمدهن بحران به وجود يدر ا باًيتقراما 

 شدند.

 ياقتصاد يهاکرونا بر بخش ريتأث

ه است و تمام ياست؛ چرا که پا بخش خانوار بخش اقتصاد، نيترمهم

ف يخانواده تعر ياست که برا يبر اساس کارکرد ياقتصاد يهاليتحل

داشته  يريتأثن ابعاد چه يا يم که بحران روينيم ببي. اگر بخواهشوديم

 م.يکن يبررس تکتکد يبا

 خانوارها

 :شوديمل يشامل افراد ذ يريپذبيآسن يکمتر

 گر يکه درآمد ثابت دارند؛ مانند کارمندان دولت و د يافراد

 .اقشار با درآمد ثابت

 که مسکن اجاره  يکسانه؛ مانند يانداز و سرماپس يافراد دارا

دارند. يا سپرده بانکي دهنديم

فشار  ب وين آسيشتريب متأسفانها کارمند هستند يکه روزمزد  يافراد

ر د دهنديمن افراد انجام يکه ا يينکه کارهايا واسطهبهرند. يپذيرا م

.کنديمدا يهوشمند کاهش پ يگذارفاصلهنه و يک حالت قرنطي

 خانوارها يرفتار دوگانه

 کاهش يعني ،يخانوارها در مقابل بحران اقتصادم که يک نکته داري

ک نوع[ ي]باشد،  مدتکوتاهدارند. اگر بحران  يادوگانه رفتار ،درآمد

آمد . دريگريرفتار دک[ ي]باشد،  بلندمدتدارند و اگر بحران  يرفتار

. اگر خانوارها بحران را اندازپسا ي شوديما مصرف يخانواده هم 

انداز خواهد ن کاهش درآمد از پسيشتريرند بيدر نظر بگ مدتکوتاه
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اما اگر بحران  ،ان مصرف خودشان را با ثبات ادامه خواهند داديبود و جر

ر شتيب ياطياحت اندازپسبه سمت  قطعاًفرض کنند  بلندمدترا 

ن يد و اشتر کاهش خواهند دايخواهند رفت و مصرف خودشان را ب

ود دا کند و به تبع رکيشتر کاهش پيتقاضا در اقتصاد ب شوديمباعث 

 جاد شود.يدر کشور ا

 هابنگاه

 رند.ياز جنبه عرضه و تقاضا اثر بپذ تواننديمز يها نبنگاه

 هابنگاه يکاهش تقاضا

 يهاها و حوزهشتر به بنگاهيبا شروع بحران، موج اول کاهش تقاضا ب

امالت ن تعيشتريخورد که بيبرم يع اقتصاديصنا درواقعو  ياقتصاد

 يهاا بنگاهيا خدمات و يع ين صنايرا با عموم مردم دارند. ا ياجتماع

نقش  هاآنهستند که اشتغال در  يعيمعموالً خدمات و صنا ياقتصاد

ک يشگاه ساده، يک آرايمثل  ستنديبر نهيدارد و لزوماً سرما ياساس

بلکه  ه بنا نشده است،يه سرمايماً بر پالزو که ناک رستوري، يينانوا

 از ٪50. حدود روديمکار و اشتغال است که جلو  واسطهبهشتر يب

GDP۱ کار در  يرويکوچک که اشتغال و ن يهانگاهن بيکشور ما را ا

ن بخش يا متأسفانهو  دهديمل يدارد، تشک ينقش اساس هاآن

 ند.يبين ضرر را ميشتريب

م و مردم عمق فاجعه يشوينه ميوارد موج دوم و قرنط يوقت ياز طرف

ک ي يخود را برا يتقاضا کننديم ي، سعکننديمشتر احساس يرا ب

                                                                                       
1. Gross domestic product 



ويروس کرونا و مطالعات مديريت  180

 تواننديماست که  يگر کاهش بدهند و آن، خدماتيد ياز کاالها يسر

ا عمل يو  يپزشکدندانمثل  است، يرضروريغا يندازند و يق بيبه تعو

 .ييبايز

 يوقت يعنيموج سوم از کاهش تقاضا برآمده از موج اول و دوم است؛ 

 جادياقتصاد ا يهااز بخش يبعض يکاهش تقاضا در موج اول و دوم برا

مثل  ،شوديمگر هم يد يهان موجب کاهش تقاضا در بخشيا شوديم

 .ييع خاصه غذايع لوکس و صنايصنا
 روناک يهابرنده

که مواد  ييهاآنها هم دارد، برنده يک سري البته بحران کرونا

که مواد  ييهاآن، کننديمد يتول يها، مواد الکلندهي، شويبهداشت

 يدماتع و خيو صنا کننديمد يز شده توليشده و فر يبندبسته ييغذا

ان يکه در جر طورهمان مثالً؛ کننديمن کار يع آناليتوز صورتبهکه 

هزار نفر  100گذشته حدود  ن چند ماهيد شرکت آمازون در هميهست

 ،جاد کرده استيا شانيبرارا تازه، مشغول به کار کرده است و اشتغال 

و  شتر شده استين بيخدمات آنال يمردم برا ينکه تقاضايا واسطهبه

 اد شده است.ين شرکت و ثروت سهامدارانش به شدت زيلذا سود ا
 ديعدم تول

ه که در هفته دوم اسفند نسبت ب ييهابه مبلغ تراکنش يک نگاهياگر 

م داشته ياقتصاد خودمان دارکه در  ييهاهفته اولش در انواع صنف

م، در حوزه ياکاهش داشته ٪28 ونقلحملل يدر حوزه وسا مثالً د،يباش

کاهش تقاضا را  ٪40، در حوزه طال و جواهر حدود ٪27پوشاک 

 دهديمن نشان يد. خُب، اينيبيها را مد، کاهش سهم تراکنشينيبيم

 دا کرده استين اصناف به شدت کاهش پيهمه ا يمردم برا يکه تقاضا

 النان را نسبت ياست و اگر ما ا اسفندماههفته دوم  ين نسبت برايو ا
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ا نشان به م يدتريار شدين آمار اُفت بسيا قطعاًم يريک ماه قبل بگيا ي

 ثالً مخواهد داد. آثار کرونا بر اصناف مختلف کشور متفاوت بوده است؛ 

درصد کاهش  45، 40حدود  ييشوخشکس و يسرو يصنف تاکس

، خدمات يورزش يهاباشگاه ياز طرف کهيدرحالتقاضا داشتند، 

 100تا  80 يداران باالشگرها و رستوراني، آراييراي، تاالر پذيگردشگر

قاضا، د تيار شدين افت بسين رفته است که ايشان از بياضادرصدِ تق

 را به دنبال خواهد داشت. ديتول عدم

، م شده استيد که به چهار بخش تقسيير توجه فرماياگر به نمودار ز

 retail, airlines, tourism & travelالت شده يکه ها يدر بخش

 ياهبخش ن بحران تحمل کرد وين کاهش تقاضا را از جانب ايشتريب

 نداشتند. يکاهش چنانآنگر يد

 هاکاهش عرضه بنگاه

ان توير را مي. چند مسشونديمق عرضه هم دچار مشکل يها از طربنگاه

 ها متصور شد:کاهش عرضه بنگاه يبرا
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 ت موق يلياست که به خاطر تعطر اول،يمس

 کاهشز يو ن يت اصول بهداشتيرعا يها براها و بنگاهکارگاه

 .شوديمجاد يکار ا يرويعرضه ن

 ا مواد يه ياست. مواد اول  ر دوم،يمس

 ياست. وقت يما واردات يديتول ياز واحدها يليخ ياواسطه

 يريگا به خاطر همهيخورد و يکه واردات ما به مشکل برم

ره يزنج خورديواردات به مشکل من، صادرات و يکشور چ

.شوديمدچار اختالل  نيتأم

 ن عرصه با ياست. در ا ر سوم، يمس

ت از اسيم؛ چرا که نيمواجه هست يکاهش عرضه اعتبارات بانک

 يگر مثل پوشش منابع ما برايد يهان منابع به سمتيکه ا

 ه در گردشيدا کند و لذا سرمايسوق پ يزات درمانيد تجهيخر

.کنديمدا يکاهش پ متأسفانهما  يهابنگاه

چه از جانب عرضه و چه از  ياقتصاد يهام، بنگاهيديکه د طورهمان

 جانب تقاضا با مشکل مواجه شدند.

 دولت

 ب بودجهيو مازاد تصو يمنف يهايخروج يک سريدولت هم 

پرداخت کند، سبد  االند يکه با يکاراضافهمثل  خودش داشته است،

 يهانهيا هزينه يقرنط ط ويبهداشت مح ياضاف يهانهي، هزيشتيمع

 د پرداخت کند.يکه با يدرمان
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 يمثل کاهش درآمدها داشته است، منابع يکاهش ورود ياز طرف

به بودجه دولت فشار  هانياکه همه  ينفت يو کاهش درآمدها ياتيمال

 .شونديمبودجه دولت  يآورند و باعث کسريم

 نکات مثبت

ز در نظر گرفت؛ مثل ين ينکات مثبت حداقل شوديم ياز طرف

به بودجه  ين انجام شود، کمک خوبيکه اگر ا يالمللنيب يهاکمک

 يمال نيتأما ي ،شوديمجاد تورم در کشور يو باعث عدم ا شوديمدولت 

جاد شده است و با توجه به رونق يدولت ا يمختلف که برا يرهاياز مس

ا ي يمثل واگذار يبا انتشار اوراق بده توانديمبورس، دولت 

 بودجه يبرا يکمک توانديم نيو ا، کسب درآمد کند يسازيخصوص

که  يرا با توجه به کاهش ين داخلين اگر بتواند بنزيدولت باشد. همچن

 دولت خواهد داشت يبرا يدرآمد خوب قطعاً در داخل داشته صادر کند، 

نه يها ماهانه هزها که دانشگاهدانشگاه يليمثل تعط يگريموارد دا يو 

ست و منابع يها ننهين هزيا االنو  کرديمجاد يدولت ا يبرا ياديز

 .شوديمره يذخ

 يبر تجارت خارج راتيتأث

 کاهش عرضه ارز

 بهداشت و درمان يام براين ايشتر در ايب يارز يازهاين

 مت نفت خاميکاهش ق

 يکاهش گردشگران ورود

 يرنفتياختالل در صادرات غ

عرضه ارز در جامعه  يبرا گذاراستيسدست  شوديمباعث  هانياهمه 

کند و عرضه ارز افت کند.دا يکاهش پ
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 ارز يکاهش تقاضا

 يالمللنيب يهاکمک 

 يمت محصوالت خام وارداتيافت ق

 يکاهش گردشگر خروج

رچه با توجه به ساختار ابد. اگيما کاهش  يارز يتقاضا شوديمموجب 

 يشتر از تقاضايارز بط عرضه يشرا االنکه  رسديمبه نظر  اقتصاد ما

به اقتصاد ما وارد شده است. يدا کرده است و فشار مضاعفيارز کاهش پ

 اثر بحران بر اشتغال

 3را آماده کرده است که بر اساس  يمجلس گزارش يهامرکز پژوهش

و  يمل ديت و مقابله دولت با کرونا، اثر کرونا را بر توليريمد يويسنار

 است. دهياشتغال کشور سنج

ت بحران يرياست که موجب مد يار جديمداخله بساول،  يويدر سنار 

 .شوديمار گسترده يها بسيليالبته تعط ،شوديمدر مدت کوتاه 

 ياديمداخله زدولت  يعنين حالت است؛ يسوم عکس ا يويسنار

 کند.ينم

 
و ينارس

 اول

و يسنار

 دوم

و يسنار

 سوم

اثر بر ستانده در 

 1۳۹۹اول  ماههشش

 )درصد(

3/17 6/8 4/7 

اثر بر ستانده کل سال 

 )درصد( 1۳۹۹
0/11 6/8 4/7 

 2876672 2950865 6431913 نفر() ريرپذيتأثاشتغال 
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 در کشور ما وجود دارد. االنن است که ينابيدوم حالت ب يويسنار

رشد  متأسفانهماه دوم  3که در  دهديمن گزارش به ما نشان يا

ون يليم 3حدود  يزيافت و چيکاهش خواهد  ٪5/8ما حدود  ياقتصاد

مثل  يالمللنيب يهاسازمان يکار خواهند شد؛ البته بعضينفر امسال ب

کاهش  ٪6را حدود  رانياپول، اثر بحران بر اقتصاد  يالمللنيبصندوق 

 اند.ن زدهيتخم

ابل ر قيسوم در جدول ز يويطبق سنار رانياکرونا بر مشاغل در  ريتأث

 مشاهده است.

 زان شغل از دست رفتهيم تينوع فعال

 3478026 هايفروشخرده وها يفروشعمده

 1120431 بار ينيزم ونقلحمل

 1329421 مسافر ينيزم ونقلحمل

ه يل نقلير وسايفروش و تعم

 يموتور
744090 

 645275 د پوشاکيتول

 102969 يحيو تفر يورزش يهاتيفعال

 479199 يدنيغذا و آشام يهاوکارکسب

 164570 مستغالتامالک و 

 70920 ييهوا ونقلحمل

 152374 يخصوص يو دندانپزشک يپزشک

 72723 يو هنر يفرهنگ يهاتيفعال
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 ا بحران ماندگار؟يشوک گذرا  ؛کرونا 

 نيجبران اثرات ا يما برا يچون اثرگذار ن مهم استيا يبرا سؤالن يا

ا يم يفرض کن مدتکوتاهن دارد که ما آن را يبه ا يشوک بستگ

 .بلندمدت

 مدتکوتاهبحران 

 ودشيمک مدت که بحران برطرف يباشد، بعد از  مدتکوتاهاگر بحران 

ده ق افتايبه تعو ين فعال شدن تقاضايش عرضه کار و همچنيبا افزا

 ،تاثرا خرد(يرتر ميک ماه دي يبخرد؛ ول هيزيخواسته جهيفرد م مثالً)

 خواهد شد. يخنث يابه اندازه

 بلندمدتبحران 

روس کشف نشد، با ين ويا يبرا يدا کرد و واکسنياگر کرونا ادامه پ

به سمت  يک دوم و سوم کرونا در کشور اثرات اقتصاديشروع پ

 يدرستبهد را يجد ين ساختار اقتصاديخواهد رفت. اگر ا يماندگار

ن ي. در اميف کنيز تعرين يدرست يهااستيم سيتوانيم، نميدرک نکن

 مثالً  ؛کنديمر ييافراد تغ يو رفتار يذهن يها، انگارهيفت اقتصاديش

 ستند به استخريرماه تمام بشود باز هم افراد حاضر نياگر کرونا در ت

شان ن نيشتر است. ايکرونا ب يريآنجا واگ دهنديمبروند؛ چون احتمال 

ک ي عنوانبهرا  يمارين بير شدن با ايکه مردم احتمال درگ دهديم

وت دادند. تفا يجا ناخودش يت و تقاضاير تابع مطلوبعامل بلندمدت د

 کامالً که  شوديمن مسئله باعث يانتظارات و تفاوت نگاه مردم به ا

و  رفتار يجوامع و الگو يمردم و به تبع سبک زندگ يساختار تقاضا

 ر کند.ييحات اقتصاد تغيترج
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 نده اقتصاد جهانيآ

 ير نگاه به رفاه اقتصادييتغ

 يعني؛ دکنيمر ييتغ يرفتار، نگاه مردم به رفاه اقتصادن يمتناسب با ا

 يرفاه برا يزمان مثالً. شوديممهم  يگريمردم در مسائل د يرفاه برا

 ن است کهيرفاه ا االناما  ،ن بود که سفر به خارج داشته باشديفرد ا

ا به سهولت يدارد و آ يدسترس يو درمان يچقدر به منابع بهداشت

 ر؟يا خيدارد  يدسترس

ر خواهد ييز تغي، ساختار رقابت در اقتصاد نير نگاه رفاه اقتصادييبا تغ

د يمردم مهم است فراهم بشود. شا يکه برا ييزهايآن چ يعنيکرد؛ 

مثل فوتبال با آن همه  يبزرگ يهاحيد، تفرين ساختار جديدر ا

 م.يگر تجربه نکنيرا د يتماشاچ

 وع دانشيش يهار مدلييتغ

ر خواهد ييوع دانش در جهان تغيش يهاد مدلين ساختار جديدر ا

رسند ب يين هستند که در اقتصاد به خوداتکايکرد. کشورها به دنبال ا

ن هستند که يدنبال ا ياقتصاد يهال به خوشهيتما يجابهو 

جاد کند؛ چرا که بحران کرونا نشان داد يارزش را در خود ا يهارهيزنج

 طين شراينتوانست به اقتصاد کشورها در ا يارزش جهان يهارهيزنج

 عنوانبها يتاليا مثالً ندارد، ييکاراگر يد يت نسبيکمک کند و قانون مز

 يهانتوانست از کمک يط بحرانيه اروپا در شرايک عضو از اتحادي

 ه اروپا استفاده کند.ياتحاد يبهداشت

 ن انجاميآنالرا  روزمره خود يم که کارهاياز داريگر چون ما نياز جنبه د

توان گفت دولت يون و مينده اتوماسيک سال آيدر طول  ميده

 د.دا خواهد کريل خدمات به شدت گسترش پين قبيک و از ايالکترون
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 فين اثر بر اقشار ضعيشتريب

ن يشترينکه اگرچه بحران کرونا بر اقتصاد اثر گذاشته اما بيگر اينکته د

ه بوده است، چ يف اقتصاديو ضع دستنييپااقشار  ن بحران برياثر ا

و که يتم به نام اثر مَيدار يک اثريف خانوار. ما يف بنگاه و چه ضعيضع

ن ي. اتربزرگبزرگ،  يهاو بنگاه شونديم ترکوچککوچک،  يهانگاهب

به  هايفروشخردهم. يم مشاهده کنيتوانيدر جهان م اکنونهماثر را 

ن يشتر اثرات ايدارند و در خانوارها، ب يشتريب يريپذبيآسشدت 

 نيشد که اياگرچه گفته م و ف هستيضع يخانوارها يبحران بر رو

ه نکيا واسطهبهاما  شناسد،ينم ير و غنيکرات هست و فقروس دمويو

ند داشته باش ييرهادر مقابل بحران، سپ تواننديمثروتمند  يهاخانواده

 .شوديمن حرف نقض يا و مقاومت کنند

جهان  يرشد اقتصاد باًيتقر ميداشته باش ياد جهان نگاهاگر به اقتص

رشد  1.7شد يم ينيبشيکه پ ييکايخواهد بود. آمر 1.9 يامسال منف

ن هم در يکاهش خواهد داشت. چ ٪5.5داشته باشد، حدود  ياقتصاد

 ٪3ر يز يداشته امسال رشد ٪6 يباال يرشد ]که[ سال گذشته 30

 خواهد داشت.
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 د کرد؟يچه با

ل توان اثرات را کنتريد کرد؟ چگونه ميچه با هابحرانن ياما با توجه به ا

 ن بحران را رفع کرد؟يکرد؟ و ا

 

 نددا کيتقاضا کاهش پ يگر در کشور: اشوديمدر علم اقتصاد گفته 

ارانه به اقتصاد و به يش يات و افزايق کاهش ماليد از طريدولت با

ا برعکس يشتر تقاضا داشته باشند، يبتوانند بها کمک کند تا خانواده

د با کاهش يها دچار مشکالت عرضه شده باشند، دولت بااگر بنگاه

ز ن بند را ايارانه ايدادن  يات و حتيو کاهش مال ريوپا گدستن يقوان

خش دولت و ب درواقعد. يايد به حرکت در بيها باز کند تا تولبنگاه يپا

اقتصاد )خانوارها  يهادندهچرخ يبرا يکارروغندر اقتصاد نقش  يمال

اگر  ي. حتکننديمرا جبران  هاآنها( دارند و کاهش سرعت و بنگاه

م وارد يمستق صورتبه توانديمن راهکارها هم جواب ندهد دولت يا

که  ييجاهاش دهد. آنيش مصرف خود افزايشود و تقاضا را با افزا

اخله م مديم مستقيتوانيمست که ا ييم جاهايديدورشان خط قرمز کش

 يکه خانوار درآمد ييآنجا مثالً ،م و خب مداخله ما اثرگذار باشديبکن

د يبا يو بانک مرکز يکند، بخش مال اندازپسل به يندارد که تبد
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 يذارگهيبه سرما يانبساط يهااستين برود که با سيخودش به سمت ا

ت لندارد، دو يذارگهيسرماا اگر بنگاه قدرت يق کند. يدر اقتصاد تشو

با کمک به  توانديما دولت ي برود، يگذارهيد به سمت سرمايبا

 يکاالها يها براخانواده يبودجه خانوار را ارتقا بدهد تا تقاضا هاخانواده

 يدچار مشکالت هانگاهاد شود و از خط فقر جدا شوند. اگر بيز يمصرف

ا يواردات  يهابا کاهش تعرفه توانديمد هستند، دولت يره توليدر زنج

 ن مشکالت را حل کند.يبرداشتن انحصارات ا

 کرونا يف دولت در بحران اقتصاديخدمات و وظا

 ف دولتيوظا

 دارد: ياصل يفهيوظ 5ط بحران کرونا دولت يدر شرا

 ه مثل آب و برق و گاز و شبکه ارتباطاتيحفظ خدمات پا 

 ت از نظام بهداشت و درمانيحما 

 ييه کشور مثل مواد غذايع و محصوالت پايصنا پوشش کامل 

 ييت غذايمانند امن يو موارد يبهداشت

  عيو توز ونقلحملسامان دادن به شبکه

 در  يروح يهاتيو حما يرساناطالعت يرينظام مد کنترل

 نهيدوره قرنط

 دولت يهااستيس

 يتيو حما ي، تجاري، ماليپول يهااستيسست با يباين دولت ميهمچن

 ک زمان بتواند اقتصاد رو به سمت جلو حرکت دهد.يدر 

   :)کاهش نرخ بهره و گسترش اعتبارات(

از ورود به  يريجلوگ يجامعه برا يمصرف يک تقاضايتحر
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 يو اعتبار يمال نيتأماز افت تقاضا، کمک به  يرکود ناش

 هابنگاه

  يها براات(: کمک به بنگاهي)کاهش نرخ مال 

 بخش يمصرف يش تقاضايط بحران، افزايماندن در شرازنده 

يدولت

  يل ورودي)کاهش عوارض واردات(: تسه 

نان از يت عرضه، اطميش ظرفيافزا يبرا نيتأمره يزنج

 يو اساس ييمواد غذا يالمللنيب نيتأمره يزنج يداريپا

 يواردات

  اً خصوص) يو بهداشت يشتيسبد مع 

ف(ياقشار ضع يبرا

 عياز صنا يتيحما يهااستياز س ييهامثال

 هاوکارکسباز  يمال يهاتيش حمايافزا 

 انيکارفرما ياجتماع نيتأممه يا کاهش حق بيت يمعاف

 هاوکارکسبسربار بر  يحذف عوارض ادار 

 هاوکارکسبات يپرداخت مال در ريتأخا امکان يت يمعاف 

 يک تجارت خارجيتحر 

 يد خدمات دورکاريبه خر هاوکارکسبق يتشو 

هر صنعت جداگانه فکر کرد و  ياست و الزم است برا يکل هانيا

 کيهر  يات عرضهيد توجه داشت نوع حمايشان را حل کرد. بامسئله

گر متفاوت است.يکديع با ياز صنا
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 هاها با پروسهاستيتناسب س

 

 ميشود. توجه داشته باش يط ييهاد پروسهيخروج از بحران با يبرا

 shut اگر مرحله مثالً ها تناسب داشته باشد،ان با پروسهميهااستيس

down ک يد ي، باشوديمل ينه بنگاه تعطيقرنطبه خاطر  يعنيم؛ يدار

 گر.يد يهاتيگر، حمايل دها انجام شود و مراحتيحما يسر

ما  يعنين مراحل توجه شود؛ يبه ا رانيادم در يمن ند متأسفانه

ا يمان را متناظر با مراحل کار صنعت يتيحما يهااستيسم ينتوانست

ک ضعف در ين يا و ميکن يبندمرحلهت صنعت يمراحل نوع فعال

 کشور است. يم سازيتصم

 از خانوارها يتيحما يهااستيالزامات س

 نکه به هر فرد يا مثلدهد، يجواب نم يکوپتريهل يپاشپول

 يچه کس شودينمم؛ چرا که مشخص يبده تومانون يليک مي

ت از يدر حما متأسفانهاز. ينيب يازمند است و چه کسين

 شين رزمايا اگرچهم. يدار ييذاياا ي يزانيخانواده نگاه پارت
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د است و در يمف مدتکوتاهدر  يخوب است ول يهمدل

 .يناکاف بلندمدت

 يهات از خانوارها باشد تا بنگاهيها ناظر به حمااستيس 

ياقتصاد

 يجامع اطالعات اقتصاد جاد و استفاده از بانکيازمند اين 

 يتيچند بسته حما ياخانوارها؛ چرا که ممکن است خانواده

بسته  اصالًباشد که  ياافت کند و از آن طرف خانوادهيدر

 افت نکند.يدر يتيحما

 ا هو خانواده ياقتصاد يهاتيها و فعالت مشروط از بنگاهيحما

ها تيحما متأسفانه. يماريوع بيکاهش و کنترل ش يدر راستا

وع يست که افراد به سمت کنترل شين ياگونهبهآزاد است و 

 را کاهش دهند. يپرخطر اجتماع يبروند و رفتارها يماريب

 جاد اشتغاليا يت نظام بهداشت و درمان براياز ظرف هاستفاد

 دداشته باش بلندمدتو  مدتانيمست نگاه يبايها ماستيس 

مدتکوتاهتا صرفاً 

 يانيسخن پا

اما آنچه که  م،يا مهار بحران را ذکر کردينترل ت، کيريما الزامات مد

نکه يم و ايل کنين است که چگونه بحران را به فرصت تبديمهم است ا

ئله ن مسيجلو افتادن کشور در اقتصاد باشد. ا يبرا يک فرصت سازي

 ياقتصاد يهااز جهش يليخد يدانيکه م طورهماناز به فکر است. ين

است. ما  آمدهبه وجود  هابحرانک در يتيو ژئوپل ياسيس يهاو جهش
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م يبه نفع خودمان خلق کن ييهان بحران، فرصتيم از ايد بتوانيهم با

 د.يکشف کن يخوب يهاها و راهدهين راه ايدوارم شما در ايکه ام

 پرسش و پاسخ

 

 ياديز ارينکه تعامل بسيا واسطهبهها شگاهيمشاغل خرد مثل آرا 

اد يز ،يمارياحتمال انتقال ب و آن صاحب بنگاه وجود دارد يمشترن يب

 نيکه ا رونديمن يدرمان به سمت ا يهال بخشين دلي؛ به همشوديم

ها را کاهش بدهند. خدمتتان گفتم ن بخشيا اي کننديماد يفاصله را ز

ن داشته يم خدمات آناليتوانم که بيبرو يد به سمتيکه در اقتصاد ما با

پخش  يافله صورتبهرا  ييروز مواد غذايکه تا د يکسان مثالًا ي ميباش

و  يندبدستهن يهم و بروند يبندبستهد به سمت ي، امروز باکردنديم

ما و کاهش  يرشد اقتصاد يبرا يمحمل توانديمره ارزش يزنج نيتأم

تر ک بسي توانديمبخش بهداشت و درمان هم  مثالًا يباشد،  يکاريب

اد جيا يم برايرا جذب کن يجذب افراد باشد، افراد يبرا يار خوبيبس

دارد، هر  يبهداشت ياز به فضاين يابهداشت؛ چرا که هر موسسه

د، ز کننيجا را تمدارد که آن ياز به افراديل مراجعات نيبه دل يازمانس

 هانياط خودش نظارت کنند. ياز دارد که بر بهداشت آن محين يافراد

کار  مشاغل به گونهنيادر  ينکه افراد مختلفيکمک کند به ا توانديم

 دا کند.يکاهش پ يکاريگرفته شوند و فشار ب
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بشود گفت  ديکه من خدمت شما گفتم شا ين نکاتيا 

از يد به فرصت نيل تهديتبد ياما برا بحران کرونا است، يهافرصت

حران ل بيتبد يبرا ده منسجميک ايم. من يفکر کن تربزرگم که يدار

که در اطراف ما هستند  ييبه نظرم کشورها يول به فرصت ندارم،

ن يو در ا باشنديمپاکستان و افغانستان و... که حوزه نفوذ ما  ازجمله

خش که در ب يا، با توجه به تجربههستند ريپذبيآسط به شدت يشرا

ک ي عنوانبهم خودمان را يد بتوانيم شايبهداشت و درمان کسب کرد

م. يش بهداشت و سالمت نشان دهدر بخ هاآن يازهاين کنندهنيتأم

ا ب رانياجامعه و  رانياگفتند ورود تمدن غرب به اقتصاد ياستاد ما م

 ميت کرونا بتوانيريمد يد ما هم با ابزارهايطب مدرن بوده است. شا

ه و يمانند سور ييات خودمان را در جبهه مقاومت در کشورهايمنو

ن يد ايم. شايخودمان را مستحکم کن يم و جا پايعراق و... جلوه ده

 ما باشد. يک فرصت خوب براي
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 يک گردانيشه يکه شما هم يبزنم. وقت يک مثال نظاميمن  

ن يا ي، براباشآمادهماه  6د، بعد از ينگه دار باشآمادهرا در حالت 

با  باشآمادهر يو غ باشآمادهندارد و حالت  ييمعنا باشآمادهگردان 

م؛ يهست يتيوضع جورنياک يما در  االننخواهد داشت.  يگر فرقيکدي

و آمار کرونا  شوديمجاد يا يک روزمرگيمردم  يبرا يبعد از مدت

نشان  يها هم واکنش منفيخواهد بود و به آمار فوت انگارانهساده

 ياگونهبهرا  ين است که ما ساختار اقتصادينخواهند داد. نکته مهم ا

ها در خودش وجود ميو حفظ حر يم که آن فاصله اجتماعيجاد کنيا

ست ا يدشان صنعتيکه تول ييکشورها ديگويمک آمار يداشته باشد. 

بهتر توانستند کرونا را کنترل  يليخ هانيا آلمان، ن، ژاپن ويمثل چ

خدمات دارند اقتصادشان را  يکه بر مبنا ييکنند نسبت به کشورها

ساختار  مينيبيا؛ لذا ميتاليکا و ايس، آمريمثل انگل کننديمکنترل 

ن مشکل کمک کند. اگر يت و حل ايرياقتصاد توانسته خودش به مد

 يگذارفاصله يهام که حداقليببر يما هم ساختار اقتصاد را به سمت

 کنديمکمک  ت شود، به ساختاريبهداشت رعا يهاو حداقل ياجتماع

 ، اثراتش کاهشيو هم از نظر بهداشت ين بحران هم از نظر اقتصاديکه ا

 دا کند.يپ

 ؤالسد منظور يفت است. شاياقتصاد در حال شها گفتم که در صحبت

م. ينيبينم يفتيشان ما شين باشد که در برگشت مردم به شغل قبليا

 يکير د ميکنيمم تجربه يکه ما دار يفت اقتصادين شيم ايد بگويبا

 مدتکوتاهک اثر ي عنوانبه. شما دهديمنده خودش را نشان يدو سال آ

اد يز يلين در کشور ما خوياتوماسنده يد. در دو سال آينگاهش نکن

کشف نشود. اگر واکسن کشف نشود  يالبته اگر واکسن خواهد شد،

 نصورت درير اي؛ در غدهنديمر يياقتصادها در بلندمدت خودشان را تغ
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ن ياقتصاد به سمت ا بلندمدتط خواهد بود. در ين شرايهم مدتکوتاه

را در  يو درمان يتن ارائه دهد، مسائل بهداشيکه خدمات آنال روديم

 يم کشور خودش را براينيبيهم م االنن يت کند که هميخود تقو

.کنديمک دوم دارد آماده يپ



 فصل دهم

 

 ستم بهداشتيت سيظرف

 و

 درمان کشور

 

 1کرونا در مقابله با 
ايحم يآقا 3يمحمد آزاد يو آقا 2زدبخشيد 

                                                                                       
 راد شده است.يا 18/02/1399 خيدر تار ين سخنرانيا. 1

سالمت مرکز رشد  يهستهو پژوهشگر  يعموم يگذار يمش. دانشجوي دکتري خط2

 .السالمهيعلدانشگاه امام صادق 
 .يت بازرگانيريو مد يارشد رشته معارف اسالم يکارشناس يدانشجو. 3
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 مقدمه

ن يگردد که اوليباز م 92حوزه سالمت به سال  با سابقه تعامل ما

ان ين سالياما در طول ا ،مين حوزه شروع کرديخود را در ا يهاپژوهش

ت به م سالميکرديتصور نم گاهچيه کرونا يتا قبل بروز پاندم يمتماد

 ل شود.ير و گسترده تبديگبه شدت همه يامسئله

رابطه با بحران کرونا، در سالمت حوزه  يهاتيدن ظرفيبهتر د يبرا

م ينيبب اصالً ش چه کرده است؟ يهام نظام سالمت با داشتهينيد ببيبا

د يتوان پرسيست؟ نظام سالمت کجاست؟ آنگاه ميسالمت چ ن نظاميا

 عملکرد نظام سالمت چگونه بوده است؟

 

ا مرور ر از نظام سالمت يکل يچارچوبم، ينکه بحث را آغاز کنيش از ايپ

نظام  م.يدا کنيه از نظام سالمت پيهرچند اول ياخت، شنميکنيم

است که در شکل فوق، قابل مشاهده  يمتعدد ياجزا يداراسالمت 

 است.
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و مخاطب در معرض  ماران هستند. همهي، باز نظام سالمتجزء  کي

همه افراد در طول  مثالً . هستندافت خدمات يسالمت و در يهابحث

 يک بار به مرکز بهداشتيمار نشده باشند، حداقل ياگر ب يعمرشان حت

 اند.ا خانه بهداشت مراجعه کردهي

 ييهاو نهادها و سازمان افراد کنندگان خدمات هستند،ارائه ،گريجزء د

نظام سالمت  يجايجاها و در کينيکه در شبکه بهداشت و درمان، کل

 ها و... .کينيها، کلمارستانيمانند ب ؛در حال ارائه خدمت هستند

خدمات  کنندگانپرداختهستند.  کنندگانپرداخت ،گريد قسمت

پرداخت از  صورتبها مردم يگر، دولت و مهيب يهاشرکت تواننديم

 يمارستان دولتيدر ب شما به پزشک يوقت مثالعنوانبهب باشند. يج

را  يک بخشي، کنديممه پرداخت يرا ب يک بخشي، ديکنيممراجعه 

 .ديکنيمب خودتان پرداخت ياز جهم را  يدولت و بخش

ار يبس يام که حوزهيو دارو را دار يپزشکزات يتجهگر، يدر طرف د

ز ين يزات پزشکيتجهاست.  يدولت اکثراً رانيادارو در . گسترده است

و  يبخشتوان، يصيل تشخيوسا شاملباشد که يپزشکان م ابزار کار

 .شوديم يدرمان

، دهنديممقرّرات قرار  يک سريهستند که  يينهادهاگرها ميتنظ

 ددارن هنظام سالمت را به عهد يراهبر درواقعو  کننديم يگذاراستيس

 ينگاه درواقعباشد. يت بهداشت مرمصداقش وزا نيترمهمکه 

 نيترمهمهم که  دهندگانبه مسائل را دارند. آموزش يتيحاکم

 باشد.يم يعلوم پزشک يهاق آن، دانشکدهيمصاد

به عقب  يکمد ياجازه ده يزات پزشکيدارو و تجهع ينه صنايدر زم

ص و درمان فقط دو رکِن يات تشخيعمل يما برادر گذشته م. يبازگرد
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 عنوانبه يگريحوزه د راًياخامّا  م،يو دارو را داشت يانسان يروين

روز  يزات پزشکياضافه شده است. نقش تجه هاآنبه  يزات پزشکيتجه

 زاتي، تجهجيتدربه که يطوربه تر شدن استبه روز در حال پررنگ

زات ي. تجهشوديم يانسان يروين نيگزيجاها نهيزم يدر برخ يپزشک

که به منظور  شونديمف يتعر يليبه لوازم و وسا يبه طور کل يپزشک

ز ش اي. در مجموع بروديمدرمان به کار و  دصر ،يريشگيپ ،صيتشخ

 هاآن از ياريبسکه  ميردا يزات پزشکيهزار قلم تجه 13 يال 12

ر دقّت يوشن شود به نمودار زشتر ريه بينکه قضيا ي. برااست يواردات

 د.يکن

 

 يهابازار، واردات و شرکت يبخش عمده يزات پزشکيدر تجه

 يعنيباشد؛ يبالعکس م باًيتقردارو  يباشد. در حوزهيم يخصوص

مجال  ياست و بخش خصوص يبخش دولتدسِت در  عمدتاًصنعت 
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 يدر حوزه ديکنيمکه مشاهده  طورهمانن حوزه را ندارد. يجوالن در ا

 م.يوابسته هست يياروپا يبه کشورها يزات پزشکيتجه

و دارو، سازمان غذا  يزات پزشکيتجه يدر حوزه يگران اصلياز باز يکي

نواع مجوّزها را م ايو تنظ يبحث مقرّرات گذار يو دارو است که به نوع

ق يرکه در سازمان غذا و دارو به ط ياساس ک مشکلي. دهديمانجام 

 نکهآل يع به دلين صنايا م آن است کهيدار يزات پزشکيدر تجه ياول

 هم يک بخشيبه وزارت صمت و  هاآناز  يک بخشيهستند  ياواسطه

 ودنجا وجيدر ا يمتعدد شه تناقضاتي. همگردديبرمه وزارت بهداشت ب

وزارت  مثالعنوانبهع رُخ داده است. ين صنايا يبرا يفيبالتکل داشته و

با بحث  مار بوده استيت از بيآن حما ياصل يفهيبهداشت که وظ

ن است که يهم يدا کرده است. برايتداخل پ يد داخليت از توليحما

 د روند صادرات درينيبيد ميسه کنيرا که مقا 97و  96سال اگر 

 بوده است. ينزولر، ياخ يهاسال

 حوزه دارو ياجمال يمعرف

 يفنّاورستيز، ييايميش يداروها يسه دستهتوان به يداروها را م

ار در باز نيتربزرگکه کرد م يتقس ياهيگ ي( و داروهايتکنولوژوي)ب

سه  ييايميش يبازار داروهاباشد. در يم ييايميش يدستِ داروها

شان است. يا ارِياختبازار کشور در  عمدهم که ينگ بزرگ داريهُلد

نگ يو هُلد (يبانک ملّ) شفا دارونگ يبرکت، هُلد ييدارونگ يهُلد

 يزينگ چين سه ُهلديباشد. ايم (ياجتماع نيتأم) نيتأم ييدارو

 .دهنديمرا پوشش دارو  يحوزه %90حدود 

؛ هم درست است و هم غلط م،ينکه ما در حوزه دارو خودکفا هستيا

 ح استين سخن صحيا آن، مقدارو  يمصرف يتعداد دارواز جهت  يعني

از لحاظ  ي، ولاست يد داخليتول يمصرف يدرصد دارو 95حدود  مثالًو 
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 يلايگر از نظر ارزش ريان ديست. به بيح نيچندان صح، ياليارزش ر

 خصوصاً  ،است %35به  65معادل  يبه واردات يديتول ينسبت داروها

خاص بوده که در زمان  يداروها ،يواردات يداروهان ياشتر يبآنکه 

 م.يشويم يتدچار مشکال هاآن نيتأم يم برايتحر

جزو  رانيادارو( در  خصوصبه) يزات پزشکيبخش دارو و تجه

 کا، دري. در آمرشوديمها در نظام سالمت شمرده ن بخشيزتريفسادخ

انت کدام پزشک، پورسکه به  شوديمگفته « تيشفاف»به اسم  يتيسا

 يکي دم کهيک واسطه از دوستان شنيهم با  رانياداده شده است. در 

از شرکت  ييکه هر دارو دارند يافزارنرمگفت يها مران شرکتياز مد

پورسانت پزشک  سرعتبهو  شدهبرخط ثبت فروخته شود،  هاآن

 .شوديمپرداخت 

سازمانريغافته است و يسازمان صورتبهان شد، يکه ب يالبته مورد

را دارو ي؛ زشوديماز آن منتشر  ياخبار بارکيوقت  هرچندافته هم ي

 يهامختلف، شرکت ي. در کشورهااست يبه شدّت سودآور يحوزه

 نراياکه دارند مسلّط هستند و در  يحجم پول و الب واسطهبه ييدارو

ر ن خطيا. هستند يدولت اکثراًبزرگ  ييدارو يهاخوشبختانه شرکت

 مينکيمن سمت حرکت يم به ايدار متأسفانه يول ،کمتر است رانيادر 

نظام سالمت ما را  يندهيکه امکان دارد آ يجداز خطرات  يکيو 

 باشد.يم ييدارو يهاتسلّط شرکت د کنديتهد
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 حوزه آموزش در نظام سالمت

م، حاال به سراغ ينظام سالمت داشت يصنعت يبر حوزه يک مروريما  

م. آموزش در نظام سالمت يرويآموزش در نظام سالمت م يحوزه

که شما از آموزش  يده و قابل تأمّل است. وقتيچيمتفاوت، پ يليخ

هست که  ييک دانشجوي، ديکنيموزارت علوم صحبت  يهادانشگاه

؛ شوديمو مشغول به کار  روديمبه سراغ بازار کار  يليالتحصفارغبعد از 

دانشجو از . ستين شکل ني، به ايعلوم پزشک يهادانشگاه در يول

 درواقع ،شوديم ينيبال يهارشته مخصوصاً ، که وارد دانشگاه ييابتدا

دانشجو سال  مثالعنوانبهخورد. يگره مبا نظام ارائه خدمت  يبه نحو

؛ برديمارستان به سر ميب در سال آخرو تا  شوديم مارستانيدوم وارد ب

و  دهينتدرهم يک فضايبا  ،يآموزش پزشک يبا توجه به فضا ،نيبنابرا

فقط ارائه خدمت در  م،يرو هستروبهخته شده با نظام ارائه خدمت يآم

 .کننديمز در شبکه بهداشت ارائه خدمت ين يست، برخيها نمارستانيب

خوب است!  چه قدرد به نظرتان برسد که يشا هينگاه اولن يخُب در ا

فالن  ايدانشگاه به فالن صنعت  ديکنيمل يدر دانشگاه تحص يوقت

ن است يت ايواقع يول تر آموزش ارائه شودياتيد تا عملباشستاد متّصل 

 م.يه توّجه کنين قضيبه ا يشتريو دقّت ب يد با موشکافيکه با

ن صورت که ما يمتفاوت است. به ا يعلوم پزشک يهادانشگاه يفضا

 يهم، مرتبط با شبکيمرتبط با نظام خدمت ندار يدانشگاه علوم پزشک

؛ ميدر نظام ارائه خدمت دار افتهيبلکه ادغام  م،يبهداشت و درمان ندار

با نظام  يارتباط خوب کيما  يست که نظام آموزشين شکل نيبه ا يعني

 يتولّ، ميدانشگاه علوم پزشک مثالعنوانبهما داشته باشد.  ارائه خدمت

اه دانشگ سه در سطح استان تهرانما استان است.  حارائه خدمت در سط

اند و هر بخش در م کردهيبخش تقس سهم که کلّ تهران را به يدار
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امر  يه متولّ شان هستند کيدانشگاه قرار دارد. ا سهن ياز ا يکيار ياخت

)کارگر( نظام ارائه خدمت  يست که دانشجو متولّن فضا ايهستند. در ا

 يشخص ندارد. يگاهيجا که اخالق، در آن يظام ارائه خدمت. نشوديم

دوازده  ين نظام آموزش، طِيو در ا آمده يپزشک يايرؤکه با آرزو و 

ود را در ر خيثتأ تاًجيکه نت شوديممبتال  يات و مشکالتيلقبه خُسال 

ت يورف به سببن اّتفاق يل ايدل. دهديممار نشان يرابطه پزشک با ب

، دسروکار دارجان مردم  سالمت و با نظام ارائه خدمت است که چون

 تيظام ارائه خدمت موضوعن يوقت يعني؛ برديه ميآموزش را به حاش

 .رديگيمآن قرار  الشعاعتحتز يهمه چ دا کنديپ

ت ن اسي. اشونديمذبح  ينيچننيان فضا آموزش، پژوهش و موارد يدر ا

 يئت علمياعضاء هحاکم است.  يکه در نظام سالمت ما، پزشک ساالر

در نظام ارائه خدمت  يچنانآنقدرت  يعلوم انسان يهادانشگاه در

 ئتيستم ارائه خدمت سالمت، هياست که در س ين در حاليد؛ انندار

 خود را است، آموزش يهم متولّ وارائه خدمت  يهم متولّکه  يعلم

 .دهديمآشکار نشان  يتعارض منافع صورت[]به

علوم  يهاکه بر دانشگاه يپژوهشستم آموزش و ين سيبا ا رونيااز 

ن العاده در آخارق يک اتفاق علميد انتظار ينبا فرماستحکم يپزشک

اد ي، حجم مقاالت زيوجود کارگران علم واسطهبهم. البته يداشته باش

 يابزار ،ستند؛ مقالهيبرخوردار ن يکاف ياز محتوا و غنا اًاست اما اکثر

 شتر.يدرآمد بهم ارتقاء و  يبرااست هم 

 که شما ين شکل است. وقتيز به همين يزات پزشکيدارو و تجهدر 

ن فرمولدتايکه تول يد. وقتيبريه ميدتان را به حاشيد، توليواردات کن
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مقاوم  يدي، انتظار نظام تولکنديمرا استفاده  يالمللنيب يلو رفته يها

 .عبث استن بحران کمک کند، يکه بتواند ما را در ا

 يمال نيتأمو  يزيربودجه

 يا. ما بودجهکنميمان يها را بمارستانيب يمال نيتأمستم يابتدا س

ها و دانشگاه کنديم نيتأمها دانشگاه يم که در وزارت بهداشت برايدار

تانمارسيبودجه ب يا تمامي. امّا آکننديم نيتأمها مارستانيب يهم برا

از  يقابل توّجهک بخش ير، يگردد؟ خيم نيتأمق ين طريها از ا

ار يق مردم )ارائه خدمت( در اختيها از طرمارستانيب يبودجه

ک شِ پزشيشما پ ين صورت که وقتي. به ارديگيمها قرار مارستانيب

شان يا يافتيدر باشد، يزيب با تخصّص پزشک که چه چمتناس ديرويم

واحد باشد که شما و  100د يرا فرض کن يافتين دريمتفاوت است. ا

 60 باًيتقر ،مقدارن ي. از اکنديممارستان پرداخت يشما به ب يمهيب

م يتقسها ر بخشيسا نيبز يواحد ن 40، کنديمافت يواحد را پزشک در

 ن بحث مفصل است کهيات اي)البته جزئل پرستار و... ي؛ از قبشوديم

 .(ميکنيماز آن عبور 

است که به هنگام ارائه  يک بحث نظام سالمت، آن پولي نيبنابرا

 يهيپزشک و بق بهکارانه  عنوانبه درواقعکه  ديکنيمخدمت پرداخت 

. ت(شتر اسيار بي)البته سهم پزشک بس شوديمپرداخت  يکادر درمان

ه ب را يشتريب ن پزشک بتواند افراديا قدرچهنجاست که هر يجالب ا

و به او پنجه طال  تر بودهيمردم هم راض تر است،قموفّ اتاق عمل ببرد

 .نديگويم

 م،يريگپول ب ييماران کرونايم از بيتوانستيعمالً نم ن بحران کرونايدر ا

ن مراکز ارائه خدمت از يو همچنمتخصص(  مخصوصاًپس پزشک )
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 صيتخص يرا رهبر يان، بودجهيهم ي. برابحران کرونا متضرّر شدند

 .(ص داده شدين به وزارت بهداشت تخصاز آ يمقدار البتهدادند )

 است؟ آمدهشبکه بهداشت و درمان از کجا 

ن اتّفاق در يا افتاد. ايدر دن يک اتّفاقي 1970 يال 1960 يهادر سال

ن به شدّت يداشت و درمان چ. وضع بهبروز کردآن  يستين کمونيچ

 يرآوجمعها را آمدند زبالهيرُفتگران م يکه وقت يبه صورت. م بوديوخ

ت در ت بهداشيوضع يعنيکنار سطل زباله افتاده بود؛  ييهاجنازه کنند

 يعک ابدايها ينيرفتند. چيا ميبد بود که روزانه صدها نفر از دن يحدّ

سطح  شيافزا يد که بران بويده اينام پزشکان پابرهنه و آن ا کردند به

 الان سيسال که ميکنت يرا ترب ينکه ما افراديا يجابه سالمت مردم،

ک آموزش مختصر يطبابت برسند، با  يتا به درجه ننديآموزش بب

 م.يده ياديز يم سطح سالمت مردم را ارتقايتوانيم يبهداشت

 يديک تحوّل جدياست که ما شاهد  ياز جنس علوم انسان دهين ايا

مطالعات  50 يال 40 يهادر دهه رانياده در ين اي. در تداوم اميبود

کتاب بود که  يجان غربيطرح آذربا هاآن ازجمله 1انجام شد. ياريبس

 يهان نمونهيده است. ما جزو اوليز توّسط آکسفورد به چاپ رسيآن ن

آمد و محک  رانياقبل از انقالب در  يمختلف يهام. طرحيموفّق بود

و  دا کرديگسترش پ 2هورزبِ ن طرح با ناميز ايزده شد. بعد از انقالب ن

 کشور فراهم آورد. يبرا يثمرات فراوان

                                                                                       
1. Primary Health Care 

2. Barefoot Doctor 
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تم سيک سيرا که ما يدارد؛ ز يت بحث اساسيبهداشت ظرف يشبکه

ط متفاوت، يق و شرايمخالف با سال يم که از وزرايرا بنا نهاد يمقاوم

واجهه در مکشور ستم نبود، ين سيمانده است و اگر ايستم باقين سيا

 گرفت.يت بدتر قرار ميدر وضع مراتببه با بحران کرونا

 دينمونه فرصت و تهد

جهت يب يم. علوم انسانيبرو يد به سراغ ابعاد مختلف علوم انسانيما با

 رسديمبه نظر  م.يآن بهره ببر يگسترده يهاتيد از ظرفيست و باين

و نظام سالمت رخ  يعلوم انسان يخ نظام سالمت هرکجا همراهيدر تار

ر د يتحوالت گاه نيم. البته ايابوده يداده است، شاهد تحوالت اساس

به اسم سالمت  مثالعنوانبه جهت ضربه زدن به کشور بوده است.

ن آموزش يم و با هميقرار داد ريتأثت کشور را تحت يمردم، جمع

م يت بزنيبه رشد جمع يام چنان ضربهيتوانست يبهورز ينهيسبهنهيس

 کننديماصرار ت يش جمعيبر افزا يرهبر چه قدرهر  ميشاهد امروز که

. البته از قبل از انقالب، سازمان بهداشت افتدينم ياتفاق خاصباز هم 

 يراب يتيکاهش نرخ رشد جمع يبرا يماتيتصم يک سريز ين يجهان

که  ييهال حضور واسطهيز به دليما داشته است که تا بعد از انقالب ن

 اند.ش ادامه دادهيست، به کار خويق مشخّص نيبه شکل دق

 يبندجمع

د ياب ميها استفاده کنتِ بحرانيم از ظرفيخواهيم مييگويم يما وقت

ا م و آن ريخودمان را بشناس يهاتيد ظرفيم، بايرا بسنج تمانيظرف

 يمختلف مورد بررس يهارا در حوزه يعلوم انسان تيم. ظرفيج کنيبس

 عمل يد در ورطهيباشد، با مؤثر خواهديم يم. اگر علوم انسانيقرار ده

 داشته حلراهم و يد مسئله را بشناسيجد يد در فضايوارد شود و با
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 يکس ييات گويک باشد و با کليبه واقع نزد حرفماند يبا يعني؛ ميباش

 رسد.ينم ييجابه

 پرسش و پاسخ

نکه شامل يا اي شوديمنظام سالمت فقط شامل جسم  :سؤال

 ؟شوديمز ين يسالمت روح

از  هرکدام. در شوديمهم جسم، هم روان، هم روح را شامل  پاسخ:

د، ينترنت هم جستجو کنيست که اگر در اا يمفّصل يهان موارد بحثيا

 ه دارد.فاصل يليت برسد خيد که البته تا به واقعينيبيرا م ييکارها

به  ،بر عملکرد يها مبتنمارستانيص بودجه بيتخص ايآ :سؤال

 تر است؟کينزد ينظام عدالت اجتماع

نظام سالمت  يهاست که برابر عملکرد سال يمبتن ،بودجه پاسخ:

چون  يول هم مطرح شد، يهاشم يدر دوره آقا ي. حتشوديممطرح 

ه ا دقت مورد استفادد بيدارد با سروکاره با جان و سالمت مردم ين قضيا

مار را درمان يب ينکه کسيزاِن عملکرد هم مهم است، ايرد. ميقرار گ

ف وز آن کشرا قبل از بر يماريکه ب يممکن است به نسبت کسکند 

و  هان ارزشين شناخت خود ايبنابرا؛ داشته باشد يارزش کمتر کند،

 ياا هم مطالعات گستردهيار مهم است و در دنيبس هاآن يبندتياولو

 يليخ و نظام پرداخت يمال نيتأمبحث  آن انجام شده است. يرو

 گنجد.ينمنجا يمفّصل است که در ا
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 قدرچهشدن نظام سالمت،  يات و رسانهينقش شفاف :سؤال

 در حلّ مشکالت آن دارد؟ ريتأث

اه ست و در نگيحل نراه ييت به تنهايبه طور قطع، شفاف االن پاسخ:

ه ، بي. در بحث حکمرانکنديمدا يه ابزارها معنا پيدر کنار بق يابزار

 .ستين شمولجهانابزار ک يو  شوديمک ابزار نگاه ي عنوانبهت يشفاف



 



 ازدهميفصل 

 

 يريگميتصمعلوم  يکاربردها

 

 بر 

 

 1کرونا راتيتأثکاهش 
 2يارين بختيدکتر حس

                                                                                       
 راد شده است.يا 22/02/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

ات و عيق در عمليتحق يدکترا. 2
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 اتيق در عمليگاه علم تحقيجا

رض را ع يات نکاتيق در عمليمختصررر راجع به علم تحق يليابتدائاً خ

ت سا عبارت شوديمات ارائه يق در عمليلم تحقکه از ع يفي. تعرکنم

حل مسرررائل  يبرا يليتحل يها، فنون و ابزارهااسرررتفاده از روش از:

ات يق در عمليعلم تحق يهسررته مرکز .هاسررازماندر  يريگميتصررم

سائل  صمناظر به م شد. يم يريگميت صمبا را  ت آنيو اهم يريگميت

شراف دار شما بدان ا علم  يهاطهيح نيترمهماز  يکيد. يهم که همه 

ست. تحق يريگميتصمت، يريمد ها پ مدليت درواقعات يق در عمليا

 يدگيچيپ يکه دارا يدارد که در مسررائل متعدد يمختلف يهاو مدل

شد. تحق توانديمهستند  ستيات به دنبال ايق در عمليمؤثر با که  ن ا

 بر ياورد و آن مدل را مبتنيدرب ياضرريک مدل رياز مسررائل مختلف، 

به که وجود دارد حل کند  ييهاتيمحدود نه يبه ک جوابيو ما را 

 آمده شيکرونا پ يماريمثل ب يايماريک بيد يبرساند. حال فرض کن

و اگر قادر  دهديمش يما را افزا يهاتيکرونا محدود يمارياسرررت. ب

حدوديم ايباشررر بان رتين م به ز مه کن ياضررريها را  م و در يترج

حاظ کن يسررررازمدل مان ل ق در يل تحقيک تحليتوان يم ميخود

 م.يرا هم از آن داشته باش ياتيعمل

ک جمله عرض يم در يت را بخواهايق در عملياگر خالصررره علم تحق

منابع  يک سريمن با  يعني؛ نه منابعيبه تخصيص م:ييگويم ميکن

حتاج را يازها و ماين يک سرررري خواهميماب مواجه هسرررتم که يکم

نابع کميبر ا يمبتن حدود برطرف کنم. وقتين م نابع م ک ي ياب و م
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نابع را کم يايماريب نا م ثل کرو حدودتر ابيم نديمتر و م باز هم  ک

اب جو توانديمخودش  يسازنهيبه يهاات با نگاهيق در عمليعلم تحق

ط محدودتر هم کمک کند که يک شرررايدا کند و ما را در ينه را پيبه

 م.يداشته باش يترقيدق يهاپاسخ

 اتيق در عمليمختلف علم تحق يهاحوزه يبررس
احصا ات را يق در عمليعلم تحق يکاربرد يهااز حوزه يمن بعض

 نم.ن کييکرونا تب يماريارتباط آن را با ب کنميمکه تالش  امنموده

 يسازهيشب

 يسازهيشب ات حوزهيق در عمليعلم تحق يکاربرد يهااز حوزه يکي
 يسازنهيبهات دنبال يق در عملياوقات در علم تحق ياست. ما بعض

م يهست يسازهيشبن علم به دنبال يهم در ا يم. در موارد متعدّديهست

ه گسست يسازهيشب وجود دارد؛ يسازهيشب يبرا يمختلف يو ابزارها

ک. من يناميستم دايا همان سيا( ي)پو 2کيناميدا يسازهيشب، 1شامديپ

ق يداشته باشم. علم تحق ديتأک خواهميمک يناميستم دايحوزه س يرو

متفاوت  يکردهايو استفاده از رو يسازهيشب يات و حوزهيدر عمل

 يماريکه ما رفتار شهروندان و رفتار شهر و رفتار ب شوديمن يمنجر به ا

 يليد. اوايده باشيد ديکه شا يکار مانندبهم، يکن ينيبشيم پيرا بتوان

ا ر يامقاله يخيدکتر مشا يم آقايکه کرونا وارد کشور شده بود، ت

ت آن شرفيکرونا و پ يماريا از بيک مدل پوين مقاله يمنتشر کردند. ا

ها اگر پروتکل مثالًبود؛  شده يو پردازيکه سنار ]بود[ راتشيو تأث

 کياين ها به چه صورت خواهد بود؟ يزان ابتالها و فوتيت شود ميرعا

                                                                                       
1. Discrete Event Simulation 

2. Dynamical system 
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 يهاويم با سناريبتوان کنديمست که به ما کمک ا ينيبشيمدل پ

ر د ينيبشين پيم و ايداشته باش ينيبشيپ يماريمختلف از ب

اينکه دانشگاه را چه زماني بازگشايي نماييم  ازجملهتصميمات مختلف 

شيچون پ م؛ياصناف را باز کن ييا چه زمان کنديمبه ما خيلي کمک 

ا با لذ ،خواهد داشت يشرفتيچه پ يماريهر بدارم که در فالن ش ينيب

 ياک واقعهينکه يقبل از ا يسازهيشبک نگاه يو با  ينيبشيک نگاه پي

را  يماريب راتيتأثکنم و  يو پردازيتوانم سناريم وندديبه وقوع بپ

 کاهش دهم.

 يبندزمان

ن يدنبال ا يبندزمان يهاباشد. ما در مدليم يبندزماندوم،  ينکته

اد ص افريب مشاغل، در تخصيدر ترک يانهيک جواب بهيم که يهست

م يدا کنياد پها، مشاغل و افرها به دستگاهص زمانيبه شغل، در تخص

 يهااز محل يکيم. يداشته باش يکاراتر يبندزمان يک برنامهيو 

 يندبزماند، يت توليريات و علم مديق در عملين علم تحقيارتباط ب

و  يعموم ونقلحملل يوسا يبند، زمانيبند فتيش يباشد که تويم

کرونا  يماريدارد. ب ياديز يليها کاربرد خپرسنل يبندفتيش

ک يند: پرسنل يگوينکه ميا ازجمله کنديمجاد يا ييهاتيمحدود

 تصوربه يد و وقتيايبه محل کار ب يفتيش صورتبهد يسازمان با

در  يمحدودتر صورتبه ونقلحملط يد، وسايآيبه محل کار م يفتيش

ت يموضوع يسازنهيبه يهامدل جا[ني، ]در اکننديمشهر تردد 

فتيم که پرسنل را شيدار ييهامدلپ ي. ما تکنديمدا يپ يشتريب

 .دهديمص يتخص هاآنن يعادالنه و عالمانه بها را زمانو  کنديم يبند
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 توازن
 نيابمباشد. در حوزه توازن، يم نگ و توازنيساالنبنکته سوم بحث 

زن م توايکن يريگميتصم هاآنم راجع به يخواهيکه م ياقالم مختلف

 چهات يق در عمليا علم تحقي يريگميتصمنجا علم ي. اميکنيمجاد يا

که از منابع استفاده  ييهاداشته باشد؟ ما در زمان توانديم يبردکار

اوقات الزم است که منابع را  يو منابع ما محدود هستند گاه ميکنيم

م يدار ازمانيش از حد نيرا ب يک منبعيها ما وقت يم. بعضيکن تسطيح

از ين تواننديم هانيا يم و هر دويز دارايگر را کمتر از حد نيد يو منبع

ط . در خشوديمجاد يتوازن ا تسطيح،ک حالت يمن را برطرف کنند. با 

ما  يهاتيمحدود يهم وقت يت پروژه و در موارديريد، در مديتول

م. يجاد کنيمنابع را ا تسطيحالزم است  کنديمدا يش پيافزا

وارد  ،يدرس يهابرنامه دانشگاهام کرونا در آموزش يدر ا مثالعنوانبه

ن آموزش يگزيجا يشد و آموزش مجاز يبندگلستان شد و زمان

 ينقاط قوت و نقاط ضعف يک سريهم  يشد. آموزش مجاز يحضور

 تيت ظرفيباند، محدود يت پهنايدارد. ازجمله نقاط ضعف آن، محدود

 باشد.يت سرور و... مي، محدوديکالس مجاز

باحث ت ميم که اهميبرد يشتر پيما ب اضافه شد يها وقتتين محدوديا

نگ مثل يساالنات مثل بيق در عمليم، تحقي( علوم تصميک )نظريتئور

 يضد باشند. ما در بعيمف تواننديمع منابع چه قدر يا تصديجاد توازن يا

مجموع  يساعاتدر  مثالًم؛ يک استفاده از سامانه داشتيساعات پ

گر يد يد و در ساعاتيرسينفر م 1000ان دانشگاه به حدود يدانشجو

 ينفر بودند و در روزها 700 يال 600در همان روز کمتر بودند و 

 يمختلف زمان يهادر بازده طورنيهمشتر بودند. يا بيکمتر  يگريد

ک يم در يمنابع نگاه کن صيع شده بودند. اگر با نگاه تخصيوزها تبچه
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 هانيا يم، ما هر دوينفر دار 700 يم و در ساعتينفر دار 900 يساعت

از  يرک سيند. يگويمنابع م تسطيحن يم، به ايرسانينفر م 800را به 

 يها سعزمان ييم و با جابجايآورين زمان ميرا در ا هاآنو  هانيا

منابع  تسطيح ين تئوريم. ما از ايها را اغنا کنتيمحدود ميکنيم

در هر  ميم و توانستير دادييدانشگاه را تغ يهام و کالسياستفاده کرد

 ميجاد نکرديم. ما مدل ايجاد کنيد ايسانس جددو ها کالس يروز برا

ک مدل علوم ي کامالً د يم، بايکن يتريم کار جديخواستيکه اگر م

 م و منابعيکرديک مدل کامل اجرا ميات و يق در عمليم و تحقيتصم

يها را احصا متيم، محدوديکرديم، مدل را احصا ميکرديرا احصا م

به ما کمک  ين تئوريا يم؛ وليديرسيم يانهيم و به جواب بهيکرد

 ارافزنرم يات و خروجيق در عمليتحق ينه مدل رسم صورتبهکرد که 

ده يا همان اک بيک نگاه تئورينه؛ بلکه با يبه يمنابع به معنا تسطيحو 

ا ن مدل ريا يترنييک سطح پايم و در يش رفتيه پيو با همان نظر

وزه ن هم حيم. ايم، کار را دنبال کنيکرد ينه سعينسبتاً به صورتبه

 سوم بود.

 سکيت ريريمد
ف يت بحران اسررت. تعريريسررک در مديت ريريحوزه چهارم بحث مد

ضرب سررک،ير از ارکان  يکيباشررد. احتمال، يم ريتأثدر  احتمال 

 يتصادف يندهاي، فرآيتصادف يهااست. مدلم يدر علوم تصمسک ير

ستند. مديهم  ياحتمال يهاو مدل ستقل ه صل م سک، يت ريريک ف

 خواهميماوقات  يباشررد. من گاهيم يتيريک موضرروع مدي اسرراسرراً

 خواهميماوقات  يرا کاهش دهم و گاه يگذارهيسرررماک يسررک ير

ک يسررک ير يت کنم. گاهيريک شررهر را کاهش دهم و مديسررک ير
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شد و يسکيک پروژه ريت کنم که پروژه يريمد خواهميمپروژه را   نبا

ا شرروم بيوارد پروژه م يده باشررم و وقتيشرريرم را اندياز قبل من تداب

شوم. اير ن کرونا يچهارم بود که ارتباط ب ين هم حوزهيسک مواجه ن

 .شوديمرا منجر  يريگميتصمو علم 

 سالمت يهاستميس يسازنهيبه
مدليما ت مدليدار اتيق در عمليدر تحق ييهاپ  ثل   يهام و م

 نيگرد که از ادوره يبه نام فروشرررنده ميدار يمدل معروف يابيمکان

ستفاده کرد. ما ميم يسازنهيها در امر بهپ مدليت ر م ديتوانيتوان ا

س  ودشيمنه يکه منجر به جواب به ييهانگ از مدلي، در روتيابيريم

ستفاده کن  ات با هميدر عمل قيسالمت و علم تحق يحوزه قدرآنم. يا

 يسازهنيبهبه نام  يشيک گرايع يصنا يمرتبط هستند که در مهندس

ست يسالمت ا شده ا س يهاشياز گرا يکيو جاد  ع در يصنا يمهند

ن يات با ايق در عمليعلم تحق درواقع که انجام دادند، يرياخ يبازنگر

سرررت، مرتبط ا ياتِ کاربردياضرررير يرشرررته ت، بايريرشرررته، با مد

را  يباشررد و دروس مختلفيم سالمت يهاستميس يسازنهيبه

ات يق در عمليتحق يهااز دروس آن مدل يکيکه  شررروديمشرررامل 

، يابيدا کردم که در آن مکانيرا پ يسرررالمت بود. طرح درسررر يبرا

ک، امداد و نجات، يت لُجسررتيريشرربکه، خدمات سررالمت، مد يطرّاح

س يهيکاربرد نظر  يزيرو برنامه يرّاحسالمت، ط يهاستميصف در 

ضا، طرّاحيپ يشبکه ه ک ييجاآنشبکه خون،  يزيرو برنامه يوند اع
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مدليدار 1وُرکنت زاتِ يدارو و تجه نيتأمره يت زنجيريمد يهام، 

مانيپزشرررک ند، ز مانزات يخدمات و تجه يب  يهامدل کامالً، يدر

هم هسرررت که  ي. کتابکنديمدا يت پيات موضررروعيق در عمليتحق

 ات در سالمت نام دارد.يق در عمليتحق يکاربردها

ات يق در عملياست که علم تحق يام که حوزه سالمت حوزهينيبيلذا م

که  باشدين موضوع ميدنبال ا يسازنهيبهبه آن ورود داشته و با نگاه 

ود. اتخاذ ش يانهيبه يک فضايسالمت در  يمات مرتبط با حوزهيتصم

 يشناسييايپوکار کرده است،  ييشوايکه دکتر پ ييهااز مقاله يکي

کرده  يسازهيشبا يکرونا را مدل  يماريشان رفتار بيروس کرونا بود. ايو

شان نرخ يکار کرده بود. ا يخيکه دکتر مشا يامقاله مانندبهبود، 

گرفته بود، زمان  ٪3.4 يا بر اساس آمار بهداشت جهانر ريوممرگ

روز  8را  يتا بهبود يماريروز گرفته بود، زمان ب 10تا مرگ را  يماريب

گر فرد يد يروز و در صورت بهبود 6نفر در  4ت يگرفته بود، نرخ سرا

و  ريوممرگان، يمبتال يرا در سه حوزه يماريو رفتار ب شودينممبتال 

مدل کرده بود و نمودار آن را درآورده بود. نمودار  افتگانيبهبود

مت به س يک مقدار چولگيک نمودار نرمال بود که يه ين شبايمبتال

ک را يناميستم دايرفتار هدف جو س ريوممرگراست داشت و نمودار 

 ليمتما يک هدفيو به  ييک جايو  کنديمرشد  درواقعدارد و شکل 

 تعدادشان يول ن صورت خواهند بود،يفتگان هم به ااي، بهبودشوديم

ه ست کن ايکه گرفته بود ا ياجهيبود. نتها يشتر از فوتيب يليخ

 ريتأخزان يم موضوع ندارد، فقط يرو ياديز ريتأثنه ياست قرنطيس

                                                                                       
1. Network 
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ما، ش ديمؤثر خواهد بود که با افزا يزمان ؛ لذاکنديمشتر يابتال را ب

 جاد شود.يا يا واکسن و راه درمان قطعيروس نابود شود و يو

 يهاات کاربرديق در عمليعلم تحق يهاا روشيم يعلوم تصم يهاروش

فته که گ يبندطبقهنظام سالمت دارد. با  يسازنهيبهدر  ياديز يليخ

ات و نگاهيق در عمليمختلفِ تحق يهاکه مدل شوديمشد مشخص 

در نظام سالمت خواهد داشت.  ييبردهاکارچه ات يق در عمليتحق يها

با  يريگميتصمر يک مسي ميکنيمکه ما استفاده  يليتحل يهاروش

، هدف را ميکنيمها را احصا تيم داشت و محدوديخواه ياضيورود ر

ه م که ما را بيداشته باش يک مدلي ميکنيمو تالش  ميکنيماحصا 

 نه برساند.يجواب به

. دهديمش يما را افزا يهاتيکرونا محدود يمارينکه بيخالصه ا

از ت حضور در محل کار و با استفاده يت در تردد، محدوديمحدود

ها را تين محدوديکه ا ميکنيمات، تالش يق در عمليتحق يهامدل

 حل يهاتميم و با استفاده از الگوريريخودمان در نظر بگ يهادر مدل

 م.يکن يسازنهيبهم که مسائل را يکن يسع

م يدار يريگميتصممختلفِ  يهاکرونا با مدل يماريت بيريما در مد

از  يکي مثالً ،باشد يک واحد درسي يجا توانديم هاآناز  هرکدامکه 

 ياست که برا يسازهيشببشود  يپژوهش جد توانديمکه  ييهاحوزه

 مختلف کاربرد دارد. يهارشته

 يارشتهانيم يات؛ علميق در عمليتحق
باشد؛ يم يارشتهنيبات علم يق در عمليو تحق يريگميتصمعلم  اساساً

 د. در مناطق مختلفيايان بيبه م يشناسجامعه يهاهيد نظريبا يعني

 اتيد نظريم، بايريگيرا م يسازهيشبمدل  يکه خروج ييجا يشهر

 ييايد با مدل پويم. شما فرض کنيداشته باش مدنظررا  يشناسجامعه
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 يروجم و خيکرونا را مدل کرد يماريک، رفتار بيناميستم دايس يشناس

ا ت يماريب يزمان ين فاصلهيبا ا ريوممرگن نرخ يم که با ايگرفت

 يمارين بيا يندهيا رفتار آيتا مرگ  يماريب يزمان ي، فاصلهيبهبود

ز داشته يتجو خواهميم. من شوديمن شکل يمختلف به ا يدر شهرها

ا يمنطقه که باز شوند  يا مراکز آموزشيباشم بر اصناف آن منطقه 

 يهامدل يهايد کنار خروجيبا حتماًنجا يل شوند. ايتعط

رات نظ مختلف گرفته شود، يهاخبرگان رشتهنظرات  ،يريگميتصم

، در مثالعنوانبه است؟صورت  ، بافت منطقه به چهيشناسجامعه

اگر  ديندانسته است، شا ياست موفّقينه را سياست قرنطيس يامقاله

دهد. در نه جواب يم قرنطيان آوريرا به م يشناسجامعهمالحظات 

د، يشد يهانهيش رفتند و با قرنطينه پين شهر ووهان با قرنطيکشور چ

 يهامدل يهاين خروجيد کنار ايبا حتماًت شد؛ لذا يريمد يماريب

 ياسو روانشن يشناسجامعه، يتيري، مدياسيمالحظات س يريگميتصم

 د.باش يترمطلوب يکار، خروج يو خروج يريگميتصمگرفته شود تا 

 مدل ياعتبارسنج
د يمدل با يات در انتهايق در عمليتحق يهامدل يدر تمام

 ينظرسنج، ياعتبارسنج يهااز روش يکيم. يانجام ده ياعتبارسنج
 ، مدليريگميتصممدل علم  ين خروجيا ايباشد که آيم از خبرگان

 يت جامعه ما سازگاريکرونا با واقع يماريرفتار ب ييايپو يسازهيشب

ن راجع به اماک يريگميتصم يز برايتجو يا نه؟ اگر بخواهد مبنايدارد 

د در نظر گرفته شود؟ يبا يگريره باشد چه مالحظات ديو اصناف و غ

که با آن  يادهيا پديم که مدل من يدار ييجاها يريگميتصمدر علم 

آن دارد  يبرا ييهاست و هم روشيساختارمند ن يليم خيمواجه هست
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ته داشستند يکه خوش ساختارمند ن يبه مسائل يسازمدلورود  که ما

ده است و عموم مسائل يچيکه ساختارشان پ يمسائل يعنيم؛ يباش

پ ين تياست که ا ياز مسائل يکين دسته هستند. يهم از ا ياجتماع

ار ساختم در مسائلِ بد يمجموعه علوم تصم ،کنديمل يمسائل را تحل

ستم يمثل مدل س ،روديم يو معلول يعلّ يهااست که سراغ مدل

ما  ياز مسائل اجتماع يليها. در خستميس يشناس ييايک و پويناميدا

 يازسنهيبهم که مدل يداشته باش يم مسائل خوش ساختاريتوانينم

 ير خطّيها، رفتارها غوقت يليباشد. خ يخط يزيرمثل مسائل برنامه

 رواقعدکه  يم، مدليم مدل داشته باشيتوانيها ما نموقت يليهستند. خ

م؛ ياز آن داشته باش ياضير يسازمدلم يرا داشته باشد، بتوان يريمس

بر  يمبتن کامالً يسازنهيبهات در قسمت يق در عمليچون در علم تحق

ن ييله را اول تبيد هدف وسيشما با يعنياست؛  افتهيساختار يهامدل

که شکل گرفته  يد و در مدليکنها را احصا تيد و بعد محدوديکن

ن جواب را يبهتر ها،تيمحدود يمشترک مجموعه ياست، در منطقه

ستميم، در سيکه ما با آن مواجه هست ياز مسائل ياريد. بسيدا کنيپ

و لذا  خواهديم رساختارمنديغ يهاليتحل ،يو اجتماع ياقتصاد يها

 يالو احتم يتصادف يهاک، روشيناميستم دايمثل س ييهاد از روشيبا

ا م بيستکه مواجه ه ييسک استفاده کرد. جاهايت ريريمد يهاو بحث

فتيمثل ش مدل ساختارمند از آن انتظار داشت،توان يکه م يموارد

 يابيرينگ و مسي، مسائل روتيانسان يروين يبندپرسنل، زمان يبند

م و به يداشته باش يسازنهيبه يهامدل کامالًم يتوانينجاها ميدر ا

 يازسنهيبهمثل اقتصاد سالمت و  ييهاشيم. گراينه برسيجواب به

 يمار مهيل شده است. سالمت، موضوع بسيسالمت تشک يهاستميس

توان نسبت به آن داشت، در يم يقيعم يتيريمد يهااست و نگاه
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 يو حکمران ياسيس يها، در رشتهياقتصاد يهااقتصاد نگاه يهارشته

 توان داشت.يره ميو غ يحکمران يهانگاه

 پرسش و پاسخ
 

 

شند، يسازمدلرها قابل يکه متغ ييجا   يسازهيشب حوزه نبا

 يهات دارد که مدليموضوع ييدر جا به عبارت ديگر ؛موضوعيت دارد

ل مسائ ]است که[ نجايا ؛نداشته باشيم فيتعرخوشش ساختار و خو

صاد يعلوم اجتماع س يو علوم اقت صاد يهاستميو   يو اجتماع ياقت

ق در يوجود دارد. تحق ييهانجا هم روشيدر ا شرررود،يم اسرررتفاده

با  اتيق در عملياسرت که تحق ياار گسرتردهيطه بسريات نرم حيعمل

ل ي، تحلکنديم يسرررازمدلما  يرا برا ينرم مسرررائل اجتماع ينگاه

 اي اچ پي،، 2کيناميسرررتم داي، سررر1متليمثل د ييهاروش؛ کنديم

 4هاسررتمي، اکسررپِرت سرر3وُرک، سرروشررال نتياشرربکه يهاليتحل

س سائل ک يبرا هانيا يهمه خبره(، يهاستمي) ست. همه يفيم  يا

 ينظرسررنجم يبرود سررراغ خبرگان ياسررت که با يمسررائل يبرا هانيا

عده دربيکن قا لذا ياوريم و از صرررحبت خبرگان  بل يم؛  قا ک بخش 

صماز علم  يتوجه سائليق در عمليو علم تحق يريگميت  ات ناظر به م

                                                                                       
1. DEMATEL 

2. Dynamical System 

3. Social Network 

4. Expert System 
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 ين فضررايدر ا کامالًن يبنابرا؛ اسررت رسرراختارمنديغو مسررائل  يفيک

ستفاده کرد و ياز ا شوديم يعلوم اجتماع  يهاحوزه اتفاقاًن مباحث ا

ر د دا کنندينه پين زميدر ا يليقوه تحل ياسرررت. اگر کسررران يبِکر

 از آن استفاده کنند. تواننديمهم  يفيمختلف مسائل ک يهاحوزه

 

 

 

م داشت يسک و بحران خواهيت ريريکه بحث مد ييدر جاها 

 شوديمهم از آن  پساکرونااست که در  ييهاها حوزهکه آن حوزه

ن حوزه ياست. ا يديسک موضوع جذّاب و جديت ريرياستفاده کرد. مد

يمارياز ابتالئات و ب يريشگيپ يکه برا کنديمجاد يا يدانش درواقع

 يت دانش خوبيريک نظام مديمؤثر باشد. اگر ما  توانديم يبعد يها

ات، يق در عمليتحق يهان مدليهم م،ين اتفاقات کرونا داشته باشير اد

 دتوانيم پساکرونادر دوران  ،سکيت ريريمد مخصوصاًم يعلوم تصم

که  ياقاتباشد. اتف ياتفاقات بعد يبرا يريشگيو پ يريگميتصم يمبنا

ش ينده پيدر آ يدر مقاطع مختلف زمان يمارين بيهِ ايممکن است شب

اشته درانه يشگيم ورود پيتوانيت دانش ميريک نگاه مديد. با يايب

سک کنار يت ريريم و مديعلوم تصم يهان همه مدليم؛ بنابرايباش

رانه يشگيپ يهابه انباشت دانش و نگاه توانديمت دانش يريمد يحوزه

 کمک کند.
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بر نظرات خبرگان است. نظرات  يات نرم مبتنيق در عمليتحق 

گان را در م ّا تحقميکنيمل يم و تحليآوريخبر ات يق در عملي؛ ام

ا رها و پارامترها رياست. متغ ياضيبر دستگاه معادالت ر يسخت مبتن

، ير خطّيو غ يبا دسرررتگاه معادالت خطّ کامالً ]که[ ميکنيماحصرررا 

 و يکمّ يهاليات و تحلياضرريبر ر يو مشررتقات و مبتن يسررازنهيبه

د سررراغ ياسررت که با ييات نرم جايق در عملياسررت. تحق ياضررير

پارامترها و  ياسررت و ناظر به احصررا يفيله ما کيخبرگان رفت. وسرر

 از خبرگان است. يها و ناظر به نظرسنجتيفيسنجش ک

 

 

ک علم يات يق در عمليم و تحقيکه علوم تصم ييجاها 

رد، ت دايهم در آن موضوع يکمّ يهالياست و ناظر به تحل يارشتهنيب

 يشناسو انسان يشناسو معرفت يشناسجامعه يهانجاست که نگاهيا

گذاران و استيمدل به س يکه خروج ييدارند. لذا جاها يبهتر

 د[ي]با خواهديمکه مدل  ييز شود و جاهايد تجويبا رانيگميتصم

 يو رفتار يشناسجامعهو  يشود. در آنجا مالحظات انسان ياعتبارسنج

 ياهکه کنار درس يم آن علومينيبينجا ما مي. اکنديمدا يت پيموضوع
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و  يفکر يکه شاکله ييهاحوزه درواقع؛ شوديمخوانده  يتخصّص

که  يينکه جاهايگر ايمؤثر باشد. د توانديمزند يفرد را رقم م يليتحل

 يانگاه ما احص کامالًم، يات نرم مواجه هستيق در عمليما با مسائل تحق

ليتر باشد و هر چه تحلها است. هر چه نگاه ما جامعارها و مولّفهيمع

تر است و کامل ميکنيمکه احصا  ييهامؤلفهتر باشد، ما کامل يها

ابزار اجرا  خواهديمکه  يدر مقام يتر خواهد بود؛ ولقيل ما دقيتحل

، يتا بهبود يماري، نرخ بريوممرگشود و نرخ گذاشته شود مثل نرخ 

ل يمدل، تحل يخروج يندارد؛ ول ينجا تفاوتيا ريوممرگتا  يمارينرخ ب

 يشمرکز آموز ا[ي]آ نکهيمراکز و ا يگذاران برااستيز به سيمدل و تجو

لب ط يارشتهنيب يهانجا نگاهيدر ا ر؟يا خيل کنند يو اصناف را تعط

له خودش را يوس توانديمات يق در عمليم تحقيکه ت کنديم

 بدهد. يترقيکند و جواب دق ياعتبارسنج





 فصل دوازدهم

 

 يدواطلب مردم يروهايت نيظرف

 يجهاد يهاو گروه

 

 در

 

 1ياجتماع يهات بحرانيريمد
 3انيميرح يو آقا 2ياوريد يدکتر وح

                                                                                       
 راد شده است.يا 26/02/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

ت يريگروه مد يئت علميو توسعه و عضو ه يقيتطب . دکتراي مديريت دولتي، گرايش2

 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريو مد يدانشکده معارف اسالم يدولت
 مبارزه با کرونا. يفعال در ستاد مردم. 3
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 مقدمه

و  يمردم يهاگروه تيظرف ،ميجلسه که خدمت شما هست نيادر 

. من است رفتهنام گ ياجتماع يهابحران تيريدر مد يجهاد يروهاين

 يهاگروهو  يداوطلب مردم يروهاينخست در خصوص ن کنميم يسع

 يآقا در خدمتشاءاهلل خدمت شما صحبت کنم، بعد ان يجهاد

 انجام خواهد شد.شان ياتوسط هم  يمفصلبحث م، يان هستيميرح

 يک بحران اجتماعيمقابله با 

 يهر کشور يکه برا ياجتماع يهابحراناست که در  نينخست ا نکته

 نيمقابله با ا يها برادولت تيباالخره ظرف ،ديآيم شيپ يو هر ملت

 يعاد طيشرا يها براکند. دولتينم تيکفا ياجتماع يهابحران

 روين ،دارند يعاد طيکه در شرا يفياندازه وظااند و بهشده يدهسازمان

که  يبحران طياما شرا؛ دارند اريدر اخت ييايدر گستره جغراف ناتامکا و

 يرسم يهاناتوان سازم عتاًيطبد يآيم شيپ يهر کشور يبرا

 .کند تيريرا مد هابحران آن توانديو نم محدود است ،يدولت

 ينظام يروهايکمک ن

 نينچ با يوقت ايدن ياز کشورها ياريدر بس دينيبيمشما  که نجاستيا

و  شوديموارد  ارتششان ينظام يروهاين شونديممواجه  ييهابحران

و هم  دارد يدهسازمانهم  ،چون ارتش ؛کنديمبه دولتشان کمک 

.ديآيها مو به کمک دولت امکانات و اديز يروهاين

 هيريخ مؤسساتها و بنگاه

 مؤسساتها و بنگاه ،کننديم دايها پدولتکه  يگريد يبازو کي

 يادنه درواقع هيريخ مؤسسات نيا ها،انجمن نيا .هستند هيريخ
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 يدهسازمان ،کننديمرا جمع  يداوطلب مردم يروهايهستند که ن

 واقعدر ؛د را پاسخ دهندرخ يازهايو ن يمحل يازهايبتوانند ن تا کننديم

در کشور  مثالً؛ نديآيها مبه کمک دولت هابحراندر زمان  هم هانيا

 يهاکه صف ديباش دهيد يليخ مايصداوسصحنه را از  نيا ديشا کايآمر

به جن کي .شده است ليغذا آنجا تشک افتيدر يبرا يلومتريچند ک

رف را برط ازين نيدولت نتوانسته است ا دياست که شا نيآن ا يمنف

که  هدديمدولت را نشان  يناتوان نيکه ا مييمنظر بگو نيکند و ما از ا

 يلومتريچند ک يهادر صفها ساعتمجبورند  شانيغذا ازين يمردم برا

هم  يگريجنبه د کيکنند.  افتيدر گانيرا يغذا کيو  ستنديغذا با

وجود  ياهيريخ مؤسسات که است هيجنبه مثبت قض ديکه شا دارد

 نيو به خاطر هم کننديم عيمردم توز نيدر ب گانيرا يدارند که غذا

 پس .کنند افتيتا غذا را در ستنديايم هاصف نيو در ا نديآيمردم م

و  نديآيم هيريخ مؤسساتدر  اند،شده مشکل دچار دممرکه  ييجانيا

 ششپودولت را  ييو نارسا خأل نيو ا کننديمرا برآورده  ازين نيا

 .دهنديم

 يجهاد يهاگروه

 کهنيابا  هيريخ مؤسساتها و اديبن ه،يريخ يهادر کشور ما انجمن

 با شهياما هم ؛کننديم تيست که فعالا هاسالاند و شکل گرفته

 صورتبه ديشا .اندفتادهيجا ن يلياند که خمواجه بوده ييهاچالش

در بستر فرهنگ  هيريخ مؤسسات اساساًکنم که  خالصه اشاره يليخ

به  ؛اندو با فرهنگ کشور ما چندان سازگار نشده غرب متولد شدند

در کشور ما  .هستند يها و مسائل و مشکالتدچار چالش نيخاطر هم

در  هيريخ يهاو انجمن هيريخ مؤسساتتوان گفت که معادل آن يم
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به برکت گفتمان  .کننديماند که کار يجهاد يهاگروه يزمان کنون

 ،مثل خدمت به خلق يميمفاهکه  يو معارف اسالم يانقالب اسالم

 يم متعاليمفاه نيمثل انفاق و ا ،مثل احسان ،ثاريمثل ا ،مثل جهاد

م تجس ،کرد دايپ يشتريکه در جامعه ما بعد از انقالب رواج ب ياسالم

باعث شد که  ،در جامعه هانياتحقق کرد و  دايپ ينيو ع يعمل

 يجهاد يهاحرکت نيو ا رديدر کشور ما شکل بگ يجهاد يهاحرکت

و بعد در عرصه دفاع مقدس  يانقالب در قالب جهاد سازندگ لياز اوا

د مواجه ش ييزهايوخافتبعد از جنگ با  البته در دوران .کرد دايادامه پ

ر کمت ايدهه  کيدر حد  ديتوان گفت شاياما م ؛شد فروغکم يتا حد و

ث حواد در ژهيوبهو  اندرونق گرفته يجهاد يهاحرکت نياست که ا

و  ليس يعيمثل حوادث طب ؛است آمده شيکشور ما پ يکه برا يخاص

 .انددادهخود را نشان  يکارآمد هانيازلزله و 

 ياردوها ،رنديشکل بگ صورت نيبه ا يجهاد يهاگروه نکهيقبل از ا

 يريگشکلبه  و اندکرده دايگسترش پ و اندشکل گرفته کمکم يجهاد

دار مستمر و ادامه تياند و فعالمستقر شده اکنون که يجهاد يهاگروه

 نيدر هم تشانياوج فعال مينيبيم نکهيا تا .منجر شده است ،دارند

 يخاص يازهاينکرده و مردم  دايپ وعيکرونا ش يماريست که با ياميا

مردم را  يازهاين از ياديبخش ز کيدارند  يجهاد يهاگروهکه  دندار

ر که د ييهاهيريها و خاديپس در کشور ما در مقابل بن ؛دهنديمپاسخ 

و  کننديم تيدارند فعال يجهاد يهاگروه ،وجود دارد گريد يکشورها

 يکي نياما در هم د،نوجود دارما  در جامعه هيريخ مؤسسات نکهيبا ا

 يمجاز يهاو شبکه مايصداوسکه در  يدو ماه گذشته بر اساس اخبار

 يهاگروه ،شتريب و اندبوده فروغکمه يريخ مؤسسات شوديممنتشر 
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 اندها و مساجد هستند که ظهور و بروز دارند و توانستهئتيه ،يجهاد

 .انجام دهند ياديز يکارها

 يجهاد يهاگروهداوطلب و  يروهايت نيريمد

 يروهاين تيظرف نيد که ايآيم شيپ سؤال کي نجايحاال ا ،خوب

توان يرا چطور م يجهاد يهاگروهداوطلب و  يروهايو ن يمردم

 يبه کمک هستند و امکانات مندعالقهکه  ياديافراد ز ؟کرد تيريمد

دارند  ياهينقل لهيوس ،دارند ييجا ،خودشان را دارند يروهايدارند و ن

 يجورچه ،دارند يمنابع مال يحت ايدارند  يمهارت ،دارند ييو توانا

را  هانيا توانيمچگونه  ؟به کار گرفت يدرستبهرا  هانيا شوديم

هماهنگ کرد که  گريکديبا  و داددر کنار هم قرار  ،کرد يدهسازمان

را  ياراثرگذ نيشتريبکه  يکار ؟کار اثربخش انجام دهند کيبتوانند 

داشته  يبحران اجتماع نيمردم و کاهش آثار ا يازهايدر جهت رفع ن

 باشد؟

 تيريج مديات رايادب

 يروهاين تيريمد يبرا ،تيريمد جيرا اتيکه ادب مييبگو ديبا اوالً

و دانش  تيريمد جيرا اتيادب يعني ؛کندينم تيکفا يداوطلب مردم

و امروزه ما  شوديمشناخته  تيريکه به نام علم مد يزيچ ،تيريمد

ها و در کتاب ميکنيمحثه مبا ،ميخوانيرا م هاآنها در دانشگاه ميدار

 يعني ؛هستند هاسازمانها و برگرفته از شرکت درواقع هانيا ،مينيبيم

 در اي هاکارخانه اي هاشرکت درکه  است يمطالعات ن دانش ثمرهيا

 .انجام شده است، دهنديمت ارائه اکه خدم ييهاسازمان

در خصوص  ،زشينگدر خصوص بحث ا ،يدهسازمانانواع  در خصوص

 يعلم اتيادب و اتيرنظ ،حقوق و دستمزد يهاجبران خدمات و نظام
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 يروهايداوطلب و ن يروهاين تيريدر خصوص مد هانيااما  ،وجود دارد

داوطلب  يروهايبا ن يوقت ما درواقع نچو ؛کندينم تيکفا يجهاد

 روهاين نياما  ،ستين نيدر ب ياستخدام و قرارداد گريد ،ميمواجه هست

دو طرف در  فيکه وظا ميانبسته هم يقرارداد ،ميارا استخدام نکرده

جبران  ،مشخص شده باشد و تعهدات معلوم باشد يرسم صورتبهآن 

 روهاين نيا .ستيخدمات و پرداخت حقوق و دستمزد در کار ن

و  دهنديمخدمات خودشان را ارائه  گانيرا صورتبه و اندداوطلب

حس  ،يدوستانسانحس  کيو  فيلنوع از احساس تک کي درواقع

 کيبر اساس  ازمند آنچهينبه  و نيرومکمک به مح ،کمک به مردم

و  يمذهب يحس متعال کيبر اساس  اي يفطر کامالً و يحس انسان

 .نديايب دانيه و مصبه عر هانياباعث شده است که  مؤمنانه

ون چ ؛ستا يعيطب نيو ا ستيهم در کار ن کيبوروکرات يريپذاطاعت

ها رويدستور دهد و ن تواندينم يريمد ،ميستين کتسازمان و شر کيدر 

 .ميکنيم تيو از او تبع ميهست رويو ن ميما قرارداد دار ،خوب :نديبگو

که  رسديمبه نظر  نيبرابنا ؛ستيدر کار ن کيبوروکرات تيتبع کي

 نهيزم نيو ا هعرص نيدر ا اتيادب ديتولو  يديدانش جد کي ازمنديما ن

 شنونديمن را م يکه صدا ياز همه کسان جانيهممن  .ميهست

 .عرصه کار کنند نيدر ا اتيادب ديتول يرو که بر کنميمدرخواست 

 ؟يا رهبريت يريمد

 ،روز يتيريمد جيرا اتيادب يجابه که حداقل رسديمبه نظر  نجايا

 تيريمد يجابه يعني ؛به ما کمک کند توانديم يليخ يمباحث رهبر

 درواقع تيريکه مد ديدانيشما م و مطرح است يرهبر مباحث نجايا

 و بر اساس رديگيمقرار  يقانون گاهيجا کياست که فرد در  ييجاآن
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 ،بودجه دارد ،دارد ردستيز يروهاين ،دارد ياراتياخت يقدرت قانون کي

 يرهبراما  ؛انجام شود ييدستور دهد و کارها توانديمامکانات دارد و 

 کي يبر مبنا و لزوماً ستااستوار  هاو دل هابر قلبنفوذ  هيپا بر شتريب

ممکن  نيرابناب؛ به فرد بدهد اريکه اخت ستيست نپُ کيا ي يدار قانونتاق

 کياما بتواند رهبر  ؛نباشد ريمد گاهيجادر سازمان در  يفرد کياست 

را دوست دارند احساس  اوچون افراد  ،باشد يگروه کيمجموعه و 

 نيا .کننديم تيتبع او به حرف او گوش کنند و از ديکه با کننديم

 اتيدبا که در است يانوع رابطه کينوع محبت و  کيبر  يمبتن تيتبع

 هاآن نيکه در ب يمانيا نيمحبت و ا نيا .مييگويم تيوالبه آن  ينيد

 ييه والرابط نيا .کنند دايپ گريکدي رب يتيکه وال شوديمست باعث ا

کار  جيبس گاهيچند نفر که در پا نيب ايدو دوست  نيممکن است ب

يمسجد و در سطوح عال کيو امام جماعت  نيمومأن ميا بي کننديم

 هيفقيول که امامشان بينا اي امامشان باافراد جامعه و امت  نيب ،تر

 يداوطلب و جهاد يروهاين تيريدر مد نيبنابرا ؛فتدياست اتفاق ب

 .مطرح است يريپذتيوالمحبت و  ياطاعت بر مبنا

 يف مهم رهبريوظا

 يبخش زهيانگ روهايبه ن و کنديم يبخش رتيبصجا در آن يرهبر
 نيو ا دهديمدو کار مهم انجام  يموفق رهبرهر  گريدعبارتبه ؛کنديم

)حفظه  ياخامنه اهللتيآحضرت رهبر معظم انقالب رفتار  ليرا در تحل

ن دو کار ي. اشوديم انيب هم يرهبر اتيو در ادب ديد توانيم اهلل(

 .يالگوساز -2 يساز اندازچشم -1 عبارتند از:
 يساز اندازشمچ

 نيو با ا کنديم جاديا ديام ندهينسبت به آ ،دهديمانداز چشم يرهبر

که در جامعه خلق و مطرح  ييهاآرمانت و مثب ياندازهاو چشم ديام
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 اهآرمان نيا يو پا نديايتا ب کنديم جاديا زهيدر افراد انگ ،کنديم

 يماجرا نيدر ا يمقام معظم رهبر ياز سو درواقعکار  نيا .ستنديبا

 شيرزمافراخوان  شانيکرد که از طرف ا دايپ يتجل يدر فراخوان ،کرونا

 .نام گرفت مؤمنانهسات و کمک واو م يهمدل

 يضدعفون مشغولبعد از آن موج اول که  يجهاد يروهايکه ن يدر زمان

 دياز تول ،جهت نياز ا ميداشت باًيتقرو ما بودند  کماس ديکردن و تول

 کيبود و  هبهتر شد ماسکمان داتيچون تول ؛ميشديم ازينيبماسک 

 يمقدار کي و اتفاق افتاده بود يفيبالتکل يجهاد يروهاين نيب يمقدار

را  يسات و همدلافراخوان مو شانيا ،شديها تمام متيمورأداشت م

از شور و  يديرا فراخوان دادند و موج جد شيرزما نيا و مطرح کردند

 يوسازمشغول الگ شانيبعد هم ا .شد جاديا يجهاد يروهاين نيب ديام

 .شونديم
 يوسازگال

که در  ميديهم د هيقض نيدر ا .است گونهنياها نهياز زم يليدر خ

 مختلف انجام شده يکه در شهرها ييبه کارها يبعد يهايسخنران

 مثالً  ؛الگو مطرح کردند عنوانبهرا  هاآن شانيا .اشاره کردند است

کار  که است مطرح شده يقربان کيهر محله  شيدر سبزوار پو ندگفت

 ثالً م اي ،کار انجام شده است نيا يگريدر شهر د اياست  يخوب اريبس

 يمتعدد يهاا نمونهيانداخته  که ازدواجش را عقب يپرستار دگفتن

 ،کننديمخدمت  با تمام جان و دل دارند مثال زدند که افراد شانيا که

 بخشزهيانگمسئله  نيخود ا کننديممطرح  شانيالگوها را ا نيا يوقت

 .است تگريو هدا
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 مختصر يامقدمه

وارد بحث  سپسو  مطرح شودمقدمه مختصر از است چند يدر ابتدا ن

 .ميشو ياصل

و  يمردم در ساخت حکومت اسالم گاهيبحث جااول راجع به مقدمه 

 ياديز قيمصاد است که يامام و رهبر دگاهياز د ياسالم نيتمدن نو

 ياستادر ر ييدانشجو يهادر جلسه با تشکل يمقام معظم رهبر .دارد

 يهانهضت يبرارا  يمشخص يهاتيمأمور ،گام دوم هيانيبن ييتب

بر  ها رانهضت نيا ياتيعمل فهيوظکه  ن نمودندييتبمختلف جامعه 

 يهاحلقه يهانايجر ن به عهدهيا" :ندگذاشت يمردم يهانايعهده جر

دولت است،  است، نه به عهده يرهبر يه عهدهن، نه بياست. ا يانيم

از  ييهامجموعه يگر است؛ ]بلکه[ به عهدهيد يهادستگاه نه به عهده

م. ما يرن را کم هم ندايخود ملّت است که خوشبختانه امروز ما ا

ان جوانان، در ياز در ميگوناگونِ مورد ن يهانهيدر زم يفکر يهانخبه

 يزيرنند برنامهيبنش تواننديم هانيام. ين خودمان داريان مسئوليم

ند، الين قبياز ا ييدانشجو يهات کنند. تشّکليکنند و هدا

و مانند  يو فکر يفرهنگ يهانهيباتجربه و فعّال در زم يهامجموعه

تر باشد، مؤّثرتر ها فعّالنهين زميند و هر که هم در االين قبياز ا هانيا

 (01/03/98)".است

 ياسالمجامعه به سمت تمدن ، يمقام معظم رهبر يهاطبق فرموده

 در چه ياجتماع يهادر صحنه مردم رحضو .استحرکت در حال 

انقالب  يمبان دهندهنشانکه - يرهبر دگاهيامام چه در د دگاهيد

ه متعلق ب ياصل گاهيجا يعني ؛برخوردار است ياژهيو گاهيجااز  -ماست

 يگفتمان انقالب اسالم نيب زياست که تما يزيآن چ ،نياست و امردم 

 .سازديرا م يمشارکت مردم يهاناگفتم گريو د
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موفق حضور مردم در  يهاتجربه عبارت است ازمطلب دوم و سوم  

 ،دفاع مقدس ،يکه خود انقالب اسالم يانقالب اسالم مختلف يهادوره

 ياز ابتدا يتيو امن ياسيس يهابحراناز  يدفع برخ و يجهاد سازندگ

است که  يمردم يهاگروهعمده حضور  يهانمونه تاکنونانقالب 

 .است يکالس درس هاآناز  هرکدام

 گذشته يهاموفق از حضور مردم در سال يهاتجربه گر ازيد يکي

 باً يتقراست که  نياربع يو اداره مردم نياربع يروادهيه پاالنمراسم س

 .معجزه است هيشب يزيچ

اتفاق افتاد و با  80دهه  درکه  يجهاد يهاگروهگفتمان  رينظکمرشد 

 يعيحوادث طب در بستر وقوع ،شد تيتقو يمقام معظم رهبر يدارهايد

 ،دخترپل ليس ،قالآق ،گنبد ليس ،زلزله سرپل ذهاب وست؛يپ به وقوع

 يجهاد يهاگروهباشد که ين حوادث مياز ا يانمونه خوزستان ليس

ح يرا تشدو نمونه ر مثالعنوانبهدر آن حضور فعال و پرشور داشتند که 

اخل د کرمانشاهدو سه روز بعد از زلزله از دوستانم  يکيبا من  :کنميم

 مهيو ن نيسنگ نيماش 1000 يباال باًيتقر .مشهر سرپل ذهاب بود

روز بعد از زلزله  دورا تنها  هازدهزلزله ازيمورد ن ليارزاق و وسا نيسنگ

 کهيدرحال. بود عيدر حال توز شهر يکيکه در نزداعزام کرده بودند 

 يريگاندازه قابل يدستگاه حکومت چيدر ه يرساننحوه خدمت نيا

ه ک ميديرا د ن اتفاق بزرگيما ا و و از توان حکومت خارج است ستين

از  هابکمو و هائتياز تمام مساجد و ه جوشخود يمردم يهاگروه

ز ين دخترپل ليس .را انجام دادند مر مهما نيا و آمدند سراسر کشور

 و مملو ليشدن س يپس از جاردو سه روز  .ها بودافسانه هيشب يزيچ

رقم  ه دفاع مقدسيشب ييهاصحنه ،يوالگلاز  مردم يهاخانه شدن

در  هرکدامو  بودند اعزام شده يمردمها نااز گرد يتعداد انبوهخورد. 
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 يهااگر کمک بودند. بدون شک يمختلفمسائل حال مرتفع کردن 

مردم به جامعه و هم  يعمومهم اعتماد  ،نبود دخترپلدر  يمردم

 .نبود ميمردم به حکومت و نظام قابل ترم ياعتماد عموم

سابقهياتفاق ب رقم خورد يسطح مشارکت مردمکه در کرونا در  ياتفاق

 .بود يطول انقالب اسالم خيدر تار يا

 تمام اقشار جامعه يريدرگ

 ريدرگ -بالاستثنا-ما تمام محالت کشور  است که نيانخست  ليدل

ا ر يآدم فعال مذهب ترکم و يجوان ترکم ،ياهمحل ترکم يعني ؛شدند

 تمام. موضوع نشده باشد نيا رياز انحا درگ يکه به نحو مينيبيم

 يزانيهرکس به هر مو  وارد صحنه شدند يمردم يواقع يهاتيظرف

ز ا يتعداد ليسو  زلزله در .ان کمک کردين جريبه ا توانستيکه م

داخل  رفتنديم ،داشتند ييباال هيکه روح يجهاد و يمذهب يهابچه

وع يش اميدر ا اما کردنديمخدمت  گريد يجاها ايخود سرپل ذهاب 

ها ه وارد خانهين روحيبود که ا يااندازه مشارکت مردم بهکرونا روس يو

 .کردند ريدرگخود را با دوختن ماسک  زيدار نخانه يهاخانم يحتشد و 

و در  هاتيز در رأس فعالينقشر از جامعه ن ياپزشکان و پرستاران و 

 .خط مقدم جبهه بودند

 اتئيهو خدام  يجهاد يروهايدرخشش ن

 يروهاين ،ندوارد شده بود تيتمام ظرف با همه اقشار نکهيعالوه بر ا

و  (ستين اسيقابل ق اصالً که )ژهيو صورتبه تائيهو خدام  يجهاد

و بعضاً در  درفتنگجان خود را در دست  ،يروزشبانه طوربه

ر از ن قشيشتافتند. حضور ا يپزشک يروهاين ياريبه  هامارستانيب
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ز از ين ييها و کمک به کفن و دفن اموات کروناآرامستانجامعه در 

 شان است.يگر از خدمات مهم ايد

 مستحکم يهاونديپ

جبهه  نيا يوندهايپ د،يتصور کنکه  يدر هر سطح ،اتفاق که افتاد نيا

تر از گذشته انقالب را مستحکم ،هانادر سطح محالت در سطح شهرست

 و يشهردار ،جيبس ،سپاه ،امام جمعه ازها ناشهرست در االن .کرد

عرضه  يخدمات ييپراکنده کارها صورتبه مهه ،بزرگ يهائتيه

 .فعال شدند يمردم يهاگروه ، تمامسابقهيب شيرزما نياما در ا ؛کردند

 انقالب يجبهه مردم يهاتيظرف افتني 

 نيترتيپرظرفاز  يکي يانقالب اسالم يصاف جبهه مردماالنالحق و 

 نياز ا شتريب اريبساست که  يانقالب اسالم يهاداشته و هابستر

از  ياگوشه که بتواند خدمت کند. دارد ييکاراو  يياتوان ،فاتيتوص

تخت عبارت يدر پا ام کروناين جبهه در ايها و خدمات اعضاء اتيفعال

 است از:

 يشروع کار با ضدعفون

با  هادر شهرستان چه ناچه در تهر يمردم و يجهاد يهاحرکت اغلب

 توسط يعموم ونقلحملل ينمودن معابر، اماکن و وسا يضدعفون

ه البت)شد در سطح محالت آغازها ئتيمساجد و ه ها،گاهياز پا ييهاميت

نکته نجايدر ا .(بود يعموم وسته از جاخرب ياقابل مالحظه حجم کي

 و ده شوديدرا  وانيپر ل مهيند يباهم  نکهيو آن ا است توجهقابل  يا

 ه وارد بحثناشناس بيآس ديبا د لذا بهتر است تا آن. يخال مهيهم ن

 ه استکه انجام شد يکار نيا انباشت تجربه به يم کمکيتا بتوان ميشو

 .ميبکن
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 خدمات داخل محل

شروع به  ،شده بودند جمعکه در محالت  ييروهاين ،يدر گام بعد

 يضرور يهاديخرانجام مثل  ،کردند تخدمات در داخل محال

 يازمج يق فضايبعدها از طرو  يتلفن تماس قيطرابتدا از  مردم)که در

و قرار دستکش  و يضدعفونماسک، مواد ه يته اي .گرفت(يصورت م

مدافعان  يستاد مردم) ار مردم محله.ينه اندک در اختيدادن آن با هز

 ون مساجد منطقه(يروحان يبا رهبر 18سالمت منطقه 

 ريپذبيآسبه اقشار  ژهيخدمات و 

 اشهد يهاخانواده از يکشبه سر اقداممناطق و محالت  از يميش از نيب

 به رجوع چهار بامنطقه در  مثالً ،گريد يبرخ اي نمودند.سالمندان  و

خود را به  يهاشماره ،هاآنو صحبت با محله  يهاسوپرمارکت يتمام

و سالمندان( ماران ي)همانند بريپذبيآستا اقشار دادند  هاآن

 .نديشان مرتفع نمايق تماس با ايشان را از طريازهاين

خدمت رفتند و در آنجا به  هانيپمپ بنز به يجهاد يهاگروهاز  يتعداد

با حضور مستمر  2 ينيحوزه امام خم يهاطلبهمثال  طوربه پرداختند.

 .مردم پرداختند ياريمحله بهارستان به  يهانياز پمپ بنز يکيدر 

 هامارستانيبه ب ياعزام يجهاد يروهاين

 ،که افتاد ييهاتفاقا نيترليشک و نيترهماهنگ ،نيتراز منسجم يکي

از  يکي .بود يها و مراکز درمانمارستانيبه ب يجهاد يهاگروهاعزام 

ن يمسئول بود.نرجس خاتون  يجهاد قرارگاه ،هااعزام کننده نيترياصل

هر  يبرا ،هامارستانيبن يمسئولبا  يپس از انجام هماهنگ گروه

انتخاب  يجهاد يروهايمارستان از نيفرمانده ب کي مارستانيب

 يجهاد يروهاين ،يهيکالس توج يگر با برگزارياز طرف د .کردنديم
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 يمارستانيهر بدر  .نمودندياعزام م هامارستانيآموزش داده و به برا 

 جهادگران حضور ن دسته ازيا اختصاص داشت ييماران کرونايکه به ب

 .داشتند

 شانيهااز کادر درمان و خانواده ريتقد 

 يقرارگاه جهاد تيمحوربا  مانيسل چهيقال طرح در يجهاد يهاگروه

را همراه با  السالمهيعلاز فرش حرم امام رضا  ييهاکهت ،نرجس خاتون

ده ين اياه ککردند  ميتقدبه کادر زحمتکش درمان سفر کربال  هيهد

 .داشت شانيا يمعنو يکادر درمان و فضا هيدر روح يشگرف ريتأث

 تهران يهاگروهعمده 

 هاآنکه عمده  ددر تهران شکل گرفتن يمختلف يهاگروه ن برههيدر ا

 ،جيبس يهاگاهيپا يعني ؛محور بودند همحلا يمنطقه محور  يهاگروه

ها در گروه نيهمه افراد فعال ا .... و يجهاد يهاگروه، تائيه، داجمس

کمک با الت منسجم يک تشکيدر قالب مسجد جمع شده بودند و 

چند قرارگاه  .دادنديخدمات ارائه م گر در سطح محله و منطقهيکدي

 ند.داديتهران را پوشش م مناطقکل  باًيتقر کهل شده بودند يز تشکين

 قرارگاه ،(يضدعفون ژهيو تيمأمور)با امبارزه با کرون يقرارگاه مردم

 يستاد مردم ( وهامارستانيژه بيو تيمأمور)با نرجس خاتون يجهاد

 يروها( سه قرارگاه مردمين يسازشبکه تيمأمورمدافعان سالمت)با 

هم محل اجتماع  مدافعان سالمت يستاد مردم تخت بودند.يپا ياصل

 يهاانجمن ،تهران اءياالوص خاتماد يبن همچون يتشکالت مختلف

امام رضا  يو قرارگاه جهاد مساجد يفرهنگ يهاکانون ،يآموزدانش

ل تهران مث يفرهنگ نياز فعال يهم محل حضور جمعو  بود السالمهيعل
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 ياهکه هرکدامشان از تجربه کتاي نيحاج حس و پورميابراهم يحاج عظ

 برخوردارند. يفراوان

 يد لوازم بهداشتيتول

از  يکي يمردم ازيمورد ن يماسک و لوازم بهداشت ديبحث تولم

دانشگاه به و خانه به خانه  صورتبهکه ها بود تين فعاليترعيوس

از ود که ب قاتيتحق علوم دانشگاهن موارد ياز ا يکي د شد.يتول دانشگاه

 قاتيعلوم تحق جيبس انيدانشجوبا را  يشگاهيآزمابدو بحران کرونا 

 يضدعفونمواد  تريل دهکرده بودند و توانستند روزانه چند  ياندازراه

الت مردم و مح اريدر اخت گانيرا بعضاً و نييپا متيق باکنند و  ديتول

 ند.بده قرار

 مارانيب يوه برايد آبميتول

 يبرا وهيآبم ديتولعمده صورت گرفته،  يهاتياز فعال يکي

 .بود نياربعدر  هاموکب يرسانخدمات هيشب اريبس کهبود  هامارستانيب

متوسط رو به  تيفيکه آن هم ک-غذا از  ريمعمواًل غ هامارستانيدر ب

؛ دهندينم ماريببه  دنيو آشامخوردن  يراب يگريد زيچ -دارد نييپا

 يهاگروهو ها از موکب يبعض ،يمردم يهاگروهبه برکت حضور  اما

 صورتبهرا  وهيو آبم وهيممنطقه خودشان فعال شدند و  در يجهاد

 ن خدمتياکه  رساندنديماران ميبه بدو بار در روز زان يو به ممستمر 

 .بود زيانگشگفت يليها خماريب يبرا

 ها(يعل اهللسالم)بهشت زهرا ژهيو يروهاين

 مراجع عظام، يجهت عمل به فتوا رانبا اخالص ته يهااز طلبه يتعداد

 نيا يمتصد يشد و حت ياندازسنگ هاآنر يمس يبارها جلو نکهيبا ا

 کي به مدتدر ابتدا  ،بسته بود شانيبحث در بهشت زهرا راه را برا
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عد از ب ،مم اموات پرداختنديبه تتهران  يهامارستانياز ب يکيهفته در 

و  رنديکار را بگ يمتصد تيرضاتوانستند  يو پافشار يريگيپ يمدت

وات را ن امين و تدفيل و تکفيت تغسيو مسئول وارد بهشت زهرا شوند

 گرفتند. بر عهده

 هابخشش اجاره

 شياز رزما يمهم قسمتز ينها بخشش اجاره يها براگروه يگرواسطه

اما  ؛کرد مستأجرانبه عموم  يانيکمک شابود که  اتواسو م يهمدل

 نيدر ا يمردم يهاتيفعال کرانيب ياياز در يانمونه ن مواردياهمه 

 ينمونه مطالعات عنوانبه هانيا از هرکدام يبر رو از هستينبود که  اميا

ن حوزه يزان علم و دانش در ايق شده و بر ميدق يمشخص، کار علم

 افزوده شود.

 تيوال يمراتبسلسلهنظام 

 leadership1 و يدر بحث رهبر کنديمکه  يياز کارها يکي يرهبر

 کنديم جاديا Vision2 ،کنديمجاد يانداز امطرح است که رهبر چشم

 من .دهديم رواج خودش جامعه اي سازمان نيب در را Vision نيا و

 نشايا که نميبيم يليخ را نيا يرهبر معظم مقام رفتار ليتحل در

 از،اندچشم نيا تحقق يبرا بعد و دهنديم جامعه به ازاندچشم

انداز بدون چشم نيااز دوستان گفتند که  يکي .کننديم يالگوساز

اتفاق  يدرون يهاات درست نشود و نزاعيد منجر به عمليبرنامه شا

                                                                                       
 يرهبر. 1
 اندازچشم. 2
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 يمراتبسلسلهک ي درواقع ياما رهبر ؛من نوشتم که درست است ،فتديب

م ما امام معصو ،ميم بحث کنيت اگر بخواهيق نظام واليدارد که ما از طر

ه ک يمراتبسلسله طورنيهمو دارد  يندگانيامام معصوم نما ؛ميرا دار

تر شيب مراتبسلسلهن يا ،تر شدهدهيچيهرچه جوامع پ .رسديمبه مردم 

م با مردم يد خودشان مستقيما شا ييدر دوران ائمه ابتدا .شده است

مثل  ؛که حکومت داشتند ييآنجا .در تماس و در ارتباط بودند

 يمردم مناطق مختلف داشتند و برا يرا برا يحاکمان نيرالمؤمنيام

در دوره امامان آخر ما نهاد وکالت  .داشتند يندگانيمناطق مختلف نما

 را هيفقيول ،ميم بحث کنيان خودمان اگر بخواهشکل گرفت و در زم

 است هيفقيول ،يکي تيوال مراتبسلسله نيا که گفت توانيم م.يدار

بعد از آن و  شونديمجمعه  ائمه هااستان و شهرها در بعد مرتبه در و

 امام جمعه استان رمجموعهيزائمه جماعات مساجد جامع شهرها که 

ک نظام ين يا ؛و بعد آن ائمه جماعات مسجد محل هستند

 .ت استياز نظام وال يمراتبسلسله

 يادار يساربروک مراتبسلسله آن با يمراتبسلسله نظام از منظورم البته

ت و امامت ين نظام والين است که ايمنظور ا .در سازمان متفاوت است

رد که امام معصوم يرا از امام جامعه بگ يم عاليد گفتمان و مفاهيبا

و  ن کندييآن را تب ياست و در سطوح هيفقيول کهآنب ئا ناياست 

 يهاهگرور مسئله د .مردم برساند به ياتيعمل صورتبهخرد کند و آن را 

ک مسئله را مطرح يآقا  يوقت است که طورنيهمهم  يو مردم يجهاد

 يلو ک اجمالبهمطلب را  ،ک رهبري عنوانبهاست که  يعيطب کننديم

بود که  يافهين وظيا .رنديگيند و اقتضائات کالن را در نظر ميگويم
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ت ين نظام واليق همياز مصاد يکي که مرجع يهاگروهنخبگان و 

مرجع آن  يهاگروهمنظورم از نخبگان و دادند. يد انجام مي، باهست

 ار روشنفکران که ستين ،شوديممطرح  يکه در علوم اجتماع يزيچ

ا ي سندينويمها که مقاله در روزنامه يکسانا ي دانندينخبگان م

ائمه  ،ن ائمه جمعهيمنظورم هم .هانياها و هنرمندان و يتيسلبر

که در  ييهامداح ،ون مورد توجه مردميروحان درواقع و جماعات

 ،ددارن ينفوذ اجتماع که نايطالب و دانشجو ،شان نفوذ دارنديهائتيه

به دانشجو و طل سيتأسام يدانشجو که حضرت امام در پج طالب و يبس

ها جيهمه بس يفکر يت و رهبريهدا ،يفکر يان سازيگفتند که جر

 يعيکه طب ن بوديمنظورم ا ؛است هج دانشجو طلبين بسيبه عهده ا

ن نخبگان يق ايکالن از طر يهانااندازها و گفتمد آن چشمياست با

 النافع مثالً ؛شود و وارد جامعه شود يزيربرنامه ،زتر شودير ،وارد يفکر

 ار کار نيا تواننديم هانياهمه  ،هستند يمجاز يکه در فضا يانقالب

 کنند. ياتيعمل را آقا دستور آن و دهند انجام

 و جامعه هيفقيول يانيم يحلقه

 مقامکه  يانيم يهاآن حلقه نم.هم به بحث استاد بز لهک تکميمن 

اشاره  هاآنسال گذشته به  ييدانشجو يدارهايدر د يرهبرمعظم 

ه ک ييهان گروهيهم ،طالب ينخبگان دانشجون يهم باًيتقرکردند 

 يتعداد تواننديم که هستند دارند، يمردم يفضا در ياعتبار اقلحد

.مردم شرکت دهند ينهضت عمومرا در از مردم 
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 يو جهاد يمردم يهاگروهمسائل حرکت 

سه ماه  يط که يو جهاد يمردم يهاگروه کتحردر  رابحث مسائل 

 :مياحساس کرد يتا مسئله کل3 ،ميگذشته داشت

 م و همواره با آن مواجه يکه داشت يمسائل نيترياصلاز  يکي

 قيعدم توف ،ميدا کردين بار هم با آن تداخل پيم و ايبود

 يهاگروهدر استفاده از  يو متصد يدولت يهادستگاه

داشته باشد که  يد عوامل متفاوتين شايکه ااست  يمردم

 .ميکنيمبحث  ترمفصلآن  يرو

 در  يمردم امور يمتصد يهادستگاه يناکارآمد بحث
ج يبس مثالً يامور مردم يدستگاه متصد :ستا هابحران

 اجد،مس يهاکانون ،نيج مستضعفيسازمان بس ،نيمستضعف

 هيريخ امور و اوقاف بحث مساجد امور خود مساجد، امور بحث

 که آمدند وجود به نيا يبرا باًيتقر که ييهادستگاه نيا

 .کنند يگريتصد را يمردم يفضاها
  يهاگروه يپراکندگ ،ميما با آن مواجه هست که يسومنکته 

 يست که بعضا هانيا يو عدم انسجام و هماهنگ يمردم

 و افراد نيا يدرون يهاهيال در ديبا را موضوع نيا ن عللِ ياز ا

که در رابطه م يکن جستجو ييباال يهاهيال در يگاه و هاگروه

 .ميکنيمبا آن بحث 

 يدممر يهاگروهدر استفاده از  يو متصد يدولت يهادستگاهق يعدم توف

 يهاگروهان امور در استفاده از يق متصديوارد بحث علل عدم توف

 .ميبشو يمردم
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 ياسياغراض س

و ن ديدر ا باًيتقر .است ياسياغراض س ،آن يهان علتيترياز اصل يکي

صحبت  نيمسئول يکه برخن همه ياو که از کرونا گذشت  يسه ماه

اسم  يجهاد يهاگروها ي يمردم يهاگروهک کلمه از ياما  ؛کردند

که  بودند يمسجد يئتيه يمردم يهاگروهدرصد  80 نکهينبردند با ا

 بالپرو هانيا به اگر ما که کردنديم تصور .کردنديمکار کف جامعه در 

 دايپ گسترش مقابل جبهه تفکر م،يکن حساب را هانيا م ويبده

از جبهه  يتيک موفقيکه افتاد  يل و زلزله و اتفاقاتيا مثل سي ،کنديم

 يجاد اعتماد عموميکه ا شوديمش داده ينما هابحرانمقابل در حل 

ه ن است کيپشت ا ياسيک اغراض سي ؛ پسکنديمجاد يبه آن جبهه ا

 .دهندينم يمردم يهاگروه پا به

 هابحراندر  يمردم امور يمتصد يهادستگاه يناکارآمد

 يحکومت دستگاه و دولت سطح در يتيريمد يهايبحث دوم ناتوان

 .است

 قاطع يريگميعدم تصم

 ؛ميبود که ما با آن مواجه بود ين مشکليقاطع اول يريگميتصم عدم

 يدولت يهادستگاه در يحت و بودند دولتکه داخل  يخود افراد يعني

خود  البته که ،فتديب خواهديم يچه اتفاق قاًيدقدانستند که يبودند نم

بود که با آن مواجه شده  ين بارياولو موضوع کرونا پر از ابهام بود 

 ،مين مراجعه کنيبه متخصص ين مسائل که وقتياز ا يليو خ ميبود

از ابهام وارد  يالهها نيا ياما وقت ؛بود از ابهام ياهاله يفضاک ي واقعاً

را سردرگم  يدولت يوهارينخود  تنهانه ،شوديم يريگميتصم يفضا

 .کنديمهم سردرگم  يمردم يروهاين ،کنديم
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 ت موجوديح وضعيعدم شناخت صح

با  شديمطرح م يتيريمد يباال يهاکه در رده ييهاآن گزارش باًيتقر

متفاوت  يليخ ،شديکف کار مطرح مدر که  ييهاتيها و فعالگزارش

 ياما در فضا ؛گر هم مصداق داشته باشديد يد در جاهاين شايا .بود

 .اد بوديز يلين تفاوت خيا يدولت

 نييپا يريپذسکيرو  يکارمحافظه

به  و يک گروه جهاديبه  ،يک گروه مردميد به يشما بتوان کهنيا واقعاً

 يريپذسکيراز  يک درصدي واقعاً ،دياعتماد کن يک مجموعه جهادي

ين اتفاق نميا يول ؛اعتماد کند دارد خواهديمکه  يآن فرد يرا برا

 .افتد

 يو عدم انسجام و هماهنگ يمردم يهاگروه يپراکندگ

 ياهيرو و يقانون يخألها

 و يقانون يخألها م،يهست مواجه آن باشه يکه هم ييهاآن خأل باًيتقر

از ابهام  ياهاله کين ما يدر قوان يمردم يه نهادهاگايجا. است ياهيرو

 تواننديمنهاد هستند که  ياست و خوردهيب باًيتقر االندارد و  يجد

 ،يت گرفته تا شهرداريس امنياز پل ؛ها مجوز صادر کنندهيريخ يبرا

ها ن نهاديهمه ا ه.يريسازمان اوقاف و امور خ ،ته امداديکم ،يستيبهز

است و  يک خأل قانونين خودش يمجوز صادر کنند و ا تواننديم

 يرا گردآور هانيارا منسجم کند و نتوانسته  هانياتواند ينمخودش 

 .کند

 يان امور مردميمتصد يهادستگاه تشتت و تعدد

سازمان  ،دارد يدر امور مردم يگريک تصدين يج مستضعفيبس االن

يک تصديهالل احمر  يهاهيدر ال ،دارد يگريک تصديامور مساجد 
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جهاد  و نيج مستضعفيبس سازوکارداخل خود  يبرخ ،دارد يگر

 تتن امور باعث تشيدارد و همه ا يدتص يبرا يسازوکارک ي يسازندگ

در  ين هماهنگين باعث شده که ايشده است و ا يمردم يهاگروهدر 

 .ديايبه وجود ن يمردم يهاگروهن يب

 يبندجمع

 به مباحثات در که را يزيچ آن و کنم يبندجمع را بحث بخواهم اگر

 د.ينک ترکامل را بحث نيا ديبتوان شما ديشا کنم، انيب آوردم دست

استفاده کند در  يمردم يهاگروهتواند از ينم دولت کهنيا يعلت اصل

ود خ يناتوان اي است ياسيس يفضا خاطر به اي :ن سه کلمه استيا

 يمشخص قانون ا خأليقرار گرفتند است  هاگاهيآن جاکه در  يآن افراد

امور  يمتصد يهاگروه يهادستگاه يناکارآمد . اول عللاست ياهيو رو

 .ميها شوم و بعد وارد بحث خود گروهيرا مرور کن يمردم

 ياز دست دادن اعتماد عموم

از  ،ش را زدميهاها که مثالن دستگاهين عامل ناکارآمد شدن اياول

 .است يدست دادن اعتماد عموم

 شدن يو سازمان يادار

 يک مقداري .است هاآنشدن  يو سازمان يش اداريهاعلت از يکي

ا ب و يمردم يهاگروهبا  ،که با مردم ييکار در جاها کيبوروکراتجنبه 

است. ها تعامل دارند باال رفتهئتيه يجهاد يهاگروه
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گاهيم با پاين که مستقيج مستضعفيمثل بس ييهاتم دستگاهمن گف

 ،ندهست مشخص در ارتباط يمردم يهاگروه عنوانبه يمردم يها

 ه ويريسازمان اوقاف و امور خ ،سازمان امور مساجد ،يجهاد سازندگ

 نيا يحداقل مدع ،يکه به قول ييهان دستگاهيا .غاتيسازمان تبل

ر چتر خودمان يرا ز يمردم يهاگروهاز  يک تعداديهستند که ما 

 .ميکنيمم حرکت يدار هاآنم و با يدار

 يتيريمد يناتوان

 است که در يآن اشخاص يتيريمد يگر آن ناتوانيد يهااز علت يکي

ان که در تهر يد آن کسيشا ،ن موضوعيدر هم مثالً ؛اندجا قرار گرفتهآن

اگر  ،فا کنديتوانست نقش ايم يمردم يهاگروهدان يفرمانده م عنوانبه

 ،ترا داش ياتيعمل يفضا يين توانايتر وارد صحنه شده بود و اياتيعمل

ا ي کنديمد متشکل دارد کار ينيبيکه م يمردم يهاگروهن ياز ا يليخ

داشتند و برند خود  يک برند خاصي عنوانبهکه خودشان  ييهاقرارگاه

و تعدد و تشدد خود  توانستند هماهنگ شونديم ،کردنديمغ يرا تبل

 ،هيريدر امور خ مثالً ؛هم خودش مسئله است يمتصد يهادستگاهن يا

ه را در ته اسم يريکه اسم امور خ ياست و سازمان يدستگاه متصد 27

آن  از ياسمچ ين مدت هيدر ا ه(يري)سازمان اوقاف و امور خ خود دارد



251   ياجتماع يهات بحرانيريدر مد يجهاد يهافيت نيروهاي داوطلب مردمي و گروهظر فصل دوازدهم:

 

که  يگريد يهادستگاهو ته امداد يکم ،يستيسازمان بهز .ميدينشن

که  يياستاد امور اجر و اد مستضعفانياند و مثل بنيحکومت هشب باًيتقر

 ،دارند يمردم يهاگروهدر رابطه با ارتباط با  ييخودشان ادعاها هانيا

 اغراضبدون  و ننديامده که دور هم بنشيش نيپ االنچ زمان تا يه

 ممرد يواقع يازهاي... نبدون در نظر گرفتن عنوان و برند و و ياسيس

و  ن تعدديجاد کنند و ايالزم را در خودشان ا يهماهنگ و ننديبب را

 که يآن منابع اتالف وقت ،يکاردوباره ،يکار يمواز تشدد باعث

 .شده است مفرط يهمپوشان م ويار داريدر اخت

 انسجامشانو عدم  يمردم يهاگروه يپراکندگ

 انسجامشانو عدم  يمردم يهاگروه يمن در محور سوم بحث پراکندگ

 گرفت. نظر در آنتوان ين علت ميبه چند. ميگويرا م

 يابر نگاه جبهه يالتيغلبه نگاه تشک

من  .است يابر نگاه جبهه يالتيغلبه نگاه تشک علل،ن يترياصل از يکي

ن است که من يا ،دوستان ملموس عرض کنم ين را براياگر بخواهم ا

 االن کنم، يهمکار يا آن قرارگاه مردمي يبا آن گروه جهاد بروم يوقت

 .ودشيمف يضع يآن برند من مقدار و شوديم فيتضع من التيتشک

 ناموفق گذشته يهاتجربه

با  د وينيشنيک بار نميم چرا دور هم ييگويها من گروهيهر وقت به ا

و د همم دور يند که در فالن سال ما نشستيگويم ؟ديهم صحبت کن

 .ميل دهيک قرارگاه را تشکيهم نشد  دوراما  ؛ميسه جلسه هم گذاشت
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 يکردياختالف رو

 يفضا ،که مدنظرشان است ياآن نکته مشخصاًها گروه نيا از يضبع

نکه گروهيا مثالً ؛ها دارندن گروهياز ا يکه بعضاست  يکردياختالف رو

 يسازشبکه يرو يشتريب ديتأک هامجموعه يبرخ ،که اسم بردم ييها

 يور يشتريب ديتأکگر يک قرارگاه دي و گريک گروه دي ،ندداشت

ن ين دوتا و ايباعث شد که ا يکردين اختالف رويات داشت و هميعمل

 .چند گروه با هم هماهنگ نشوند

 مؤثرت يفعال يهامحدود بودن عرصه

ن يا يا به قولي اندکشان با ابتکار يجهاد يهاگروهکه خود  ييکارها

ن اتفاق يا .ده بودند بعضاً محدود بوديرس اندکشان ها با ابتکارقرارگاه

ن يا ،ميگر هماهنگ شويکديا با يشان تعامل کنم يافتاد که اگر با ايم

ث و باع شوديمت من ين فعاليگزيجا دهديمشان انجام يت که ايفعال

 .هم بخورده الت من بيکه محدوده تشک شوديم

 .ش را دادمحيتوض يمدع يمردم يهاتعدد قرارگاه 

 يمردم يهاگروه و نيمسئول ،از مردم متأثر يهاضعف کنميمفکر 

 .واضح است

 و جبههاز شبکه  ياتيح و عمليعدم درک صح

ات دفاع مقدس ين بحث شبکه و جبهه را در ادبيا شوديمراحت  يليخ

 يو جنگ جستجو کرد و در رابطه با آن صحبت کرد و نمونه الگوها

ن است که آن يافتد ايم اتفاق االن که يزي؛ اما چديموفق آن را د

 يهاا رهبري يمردم يهاگروهن ياز ا ين بزرگواران در بعضيکه ا يديد

ت يرا هدا يمردم يهاگروهکه دارند  است يبه صورت يمردم يهاگروه

 يساختاردشان يد ،شوديمحرف از شبکه و جبهه  يوقت .کننديم
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 کي اي ميکن درست ورزشهياندئت يه که است نيدشان اي. داست

 نيا تا ميفالن بگذار قرارگاه را اسمش م ويکن درست يديجد ساختار

ف يها چه در تعرشبکه نيا از يليخ که يطيشرا در شود. حل مسائل

 ،صحبت کرد توانيم در رابطه با آن يات حکمرانيدر ادب ، چهشبکه

، يجبهه فرهنگ يکه در فضا ياحرکت جبهه يه در رابطه با فضاچ

 هجبه يفضا و در صحبت دارند يدر رابطه با آن کل يمقام معظم رهبر

اما آن  ؛توان در رابطه با آن صحبت کرديم مقدس دفاع خودمان و

ن يو عدم وجود اوجود ندارد و جبهه  ياتيشبکه عملو ح يدرک صح

از هم پراکنده  يمردم يهاگروهن يح باعث شده است که ايصح کدر

 .شوند

. ميک دور مرور کرديم را يآن سه تا مسئله عمده که ما با آن مواجه بود

 حکومت بود. بدنه و دولت در يامور مردم يمتصد يهادستگاهبحث 

 يهاييناتوانا و ميزد را شيهامثال که يمردم امور يمتصد دستگاه

 سه از يهماهنگ و انسجام عدم و يمردم يهاگروه يپراکندگ و هاآن

 م.يداشت موضوع نيا در ما که بود يمسائل عمده تا

 فعال در کرونا يمردم يهاگروهت يبا محور يکار پژوهش

ت ينه کرونا فعاليکه در زم يمردم يهاگروهنه کرونا و يما در زم

م انجام يتوانيم اريبس يمطالعات و يپژوهش کار تيمحور نيا با ،داشتند

 اداره بهج کمک کند و هم يرا يت دولتيريات مديم که هم به ادبيده

من چند نمونه  .ميرويم شيپ آن با که حاکم يفضا نيهم شبرديپ و

ژه و ياقدامات و ،هااز گروه شوديمکه  ييهايموردکاو ،امآوردهنجا يرا ا

م و يداشته باش ،ت داشته باشندين فضا فعاليکه در ا يافراد شاخص
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کرد  ييشناسا شوديمژه در خود تهران يمورد تاپ و 60 ،50حداقل 

 .انجام داد هاآن ين کار را رويکه بتوان ا

 يقيتطب يبررس

ر کشورها در يو سا رانيادر  يمردم يادهاعملکرد نه يقيتطب يبررس

 ييهاهيريخ مثالً ،کايدر آمر :فرمودند ياوريدکتر  يآقا که موضوع کرونا

نجام ا يقيتطب يک بررسي ،کننديم عيتوزدارند غذا  االنهستند که 

 يز مشخص کرد که کشورهايکشورها را ن شوديم يا حتيبشود 

 ينهادها ،گر انجام شديد يدر کشورها ييهاچه حرکت قاًيدق جوارهم

 چه رانياانجام دادند و در  ييهاگر چه حرکتيد يدر کشورها يمردم

 .داشت ييهاها و چه شباهتتفاوت

 يدار شناسيپد

ن يفعال در حوزه محالت و فعال يست افراد جهاديز يدارشناسيپد

يم ندهيآ يالگوها و يلگوسازا يبرا يميعظ وهلهک يخودش  يجهاد

 .باشد

 يمردم يهاگروهنظام مسائل 

م امکانش يکرده بود يآورجمعخته ين مسائل که جسته و گريخود ا

 .شبکه شود و ر شودتقيدق، هست که بعد داده شود

 يشناسبيآس

هالل  مثالً  ؛يريو خ يامور مردم يمتول ينهادها يمورد يشناسبيآس

سازمان اوقاف و ن بحران يدر او از است ين يشناسبيآسنجا يا ،احمر

 هم تک به تک و يهمت جمعهم به که  يگريد يو نهادها يريامور خ

 .ميدار ازين
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 يهان کشوريدر قوان يمردم يگاه نهادهايخود جا يقيمطالعه تطب

 تاس ييهااز خأل يکي رانيا يبرا يجابيا يشنهادهايمختلف و ارائه پ

که دارند  يمردم يدر حال حاضر نهادها االننکه يا. ميکه ما اشاره کرد

ن مجوز يرند و ايگيمجوز م يمختلف ياز جاها ،شونديمل يتشک

 يونقان ين خألهاينکه ايعالوه بر ا ؛دارد يقانون شه در خأليها رگرفتن

پر ابهام مطرح شده  صورتبه در قانون يمردم يگاه نهادهايجا ،ستا

اعث و ب جاد کرده استيا ير متعدديتفاس ،ن پر ابهام بودن آنياست و ا

 .ميد استفاده کنيد و شايکه با جورآنم ينتوان يط فعليشده در شرا

 پرسش و پاسخ
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 يواقع يبه معنااگر  ت هستم کهيک نظام واليبنده قائل به  دينيبب -

ن يد. ايايب شيد است پيد بعين مسائل گفتيفتد و کار کند ايکلمه جا ب

همان  يعنيبت يشان در زمان غيب ايا نايت از امام معصوم ينظام وال

 مسجد جماعتامام  ،امام جمعه آن استان و به شوديمشروع  هيفقيول

 هانيااگر  ،شوديمها ختم محله ائمه جماعات مساجدو  جامع آن شهر

کار  -ت و مردم هستنديان واليو واسطه م هيفقيولکه در طول -

خواهد عمل درست ت ين نظام واليا ،دهندخودشان را درست انجام 

از ائمه جمعه  يم بعضينيبيما م .خواهد داشت ياديکرد و برکات ز

و  دکننيمن ييرا تب يرهبر يهاناخوب دارند گفتم يليهستند که خ

ائمه جماعات  ،کننديمان يمردم ب يبرا و کننديم حيتشرم را يمفاه

از ائمه  يبعض يول ؛کننديم يتگريهدا درواقعمردم را  ،طورنيهمهم 

 مندنظام صورتبهو  يف خودشان را به خوبيجمعه و ائمه جماعات وظا

 نيند و ايآياز افراد م ين بعضيبه خاطر هم و توانند انجام دهندينم

 ؛کننديمرا پر  خأل

ا يا استاد دانشگاه است يمداح است  ،است يخودش روحان يکس يعني

 ين اشکاليا ،کنديم فهيوظ انجام نهيزم نيا و دراست  يطلبه حوزو

را خوب  اشفهيوظتواند يوارد است که نم يکسآن به اشکال  .ندارد

 ينفوذ رهيدا و نديآيم وسط نيا که هستند يکسان اگر اما ؛انجام دهد

 امام از تيتبع شما قول به درواقع و کننديم درست خودشان يبرا

 نه حرف شما درستين زميدر ا کنندينم ،کنديم عمل خوب که جمعه

شکل  ييهامجموعه درواقع ؛ديآيش مينجا انحراف پياز ا است و

 يک روحاني است. سراغ دارم که شکل گرفتهر کشور بنده د ،رديگيم

 ه؛داديقرار م ريتأثتحت  يشهر درل کرده را يچند صد نفر تحص مثالً

د به ظاهر يشا داشته است.اما خودش با امام جمعه آن شهر مشکل 
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ر و د ردخودش قبول ندا يواقع يبه معن را هيفقيولاما  دهد؛ينمنشان 

ن ست و آين هيفقتيوالکه به طور کامل ملتزم به  دهديمعمل نشان 

نظام  ين برايکه ا کنديمعمل  دهديمص يکه خودش تشخ يزيچ

برخورد  هاآند با ياست که با ييزهايچ هانيا .کنديمنه درست يهز

 ، برخوردبرخورد جنسک ي. خودش را دارد جنسبرخوردش هم  .کرد

اه دا کند دادگيخ پيب يدارمق کي مسئله اگر ؛ت استيدستگاه روحان

برخورد  هاآنبا  يتيدستگاه امن و وزارت اطالعات ،تيژه روحانيو

د يبا ؛است ييرت افزايبص ،ستا هانيااز  ترمهمکه  يزيچ .کنديم

 نايوگرنه جر ،ن افراد نروندير پرچم ايز جاد کرد که مردميرت ايبص

 .کنديمدا يو گسترش پ رديگيم شکل جامعه در طورنيهم نفاق

ها به ظاهر ن آدميکه ا رونديم ييهار سراغ آدميکه با قصد خ يمردم

 گونهنيااما در باطن  ت کار دارنديان واليو در جر هستندمسلمان 

ن بحث ي)ا .رت استيش بصيافزاده ين پديمقابله با ان راه يبنابرا ؛ستين

رده ن کييمطرح و تب يل عنوان نفاق به خوبيذ يد مطهريرا استاد شه

 ييرت افزايند که بصاکرده موظف ليون و افراد تحصيروحاناست(. 

شود و  خلوتو دورشان  ندنچرخ ين افراديچنمردم دور  تاد نکن

 تواننديميو اطالعات يتيامن يهاناوگرنه ارگ ،بازارشان کساد گردد

 با جامعه کننديماما مردم احساس  ؛دناز مردم دور کن يرا مدت هانيا

 آن هبرربا شتر با جامعه و يبرخورد کرده و ب که دوستش داشتند يکس

.کننديمدا يپ هيمعه مشکل و زاوجا
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 االن ؛ چونها آورده بودندليتحلدران يميرح يآقا 

يط مباف ارتبايقال يو آقا يسيرئ يبا آقا شتر دارنديب يجهاد يروهاين

 يجهاد يهاکه در عرصه يکس عنوانبهباف يقال يب آقارند و خُيگ

که در  يايقرارگاه جهادانداخته و  تهران کار راه يدر شهردار ،بوده

 يهاکمک ، باان راه افتادهيقاسم يآقا حاج تهران توسط يشهردار

 يآقا نبوده است. کم يجهاد مجموعه در شانيا حضور و بوده شانيا

 ؛رونديم شانياش يپ يجهاد يهامجموعه ،دينيبيم االن هم يسيرئ

رفتند  يجهاد يهاگروهکتا به اتفاق ين يحاج حس يآقا راًياخ ازجمله

 يمردم يهااختالف اها وو دعو يحقوق مسائلحل  گفتند در و

ه ک يوقت .کنند ينيآفرنقشوارد شوند و  تواننديم يجهاد يهاگروه

 و يجهاد يهاگروهگروه مرجع  اش،ياسيس يند رقبايبيدولت م

 دمنعالقهاست که  يعيطب ،شونديم يجهاد يهاگروه يفکر يدرهايل

نام  ذکر درواقع .ا نام ببردياستفاده کند  يجهاد يهاگروهاز  ست کهين

 يناکارآمد دهندهنشانب است و يت تفکر جناح رقيتقو يبه نوع هاآن

 ياسياغراض س ديکه گفت مسئلهن يا درن وصف يبا ا .خودشان است

 .باشد مطرح توانديم هم

رارگاه سپاه و قد ينيشما بب م.يتان بگويرا برا يد بحث باالتريبگذار 

 و دهنديمرا انجام  در کشوربزرگ  ياز کارها ياريکه بس ايباالنخاتم

ت چه مقدار با سپاه و قرارگاه دول ،اندام گذشته انجام دادهيدر طول ا

آمدنش  يدر ابتدا يروحان ين دولت آقايهم !مشکل دارد ايباالنخاتم

 که ييهاپروژه .وقف کردرا مت ايباالنخاتمسپاه و قرارگاه  يهاپروژه اکثر

 ؛ردا پروژه را لغو کيرا نداد  هانياا پول ي ،بسته بود هاآن اب يدولت قبل

دند که قرارگاه يخودشان فهم ،که گذشت يکه بعد از مدت يدر صورت
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انجام  توانديمداده است و يبزرگ را انجام م ياز کارها يليخاتم خ

س ج فاريخلستاره شگاه يقرارداد پاال هاآنکار  نيتربزرگ ازجمله ؛دهد

دود نون به حکه اک کرديم ديتول نيبنز تريل ونيليم 36روزانه  کهبود 

 به واردکننده از يمقاطع در ما که است هديتر رسيون ليليم 45

 يراب خاتم قرارگاه که دهيفهم هم دولت خود م.يشد ليتبد صادرکننده

ن يا ،ر کندياز قرارگاه خاتم تقد اگرن حال ياما با ا ،کنديم کار کشور

 عدرواقر ين تقديا و روديم يانقالب يروهايسه نير در کينه تقديهز

خودش اقرار  يو به ناکارآمد کنديمت يرا تقو بيجناح رق موضع

اما در باطن و پشت پرده  ،ديگوينم اصالً ن در ظاهر يبنابرا؛ کنديم

همان  درنکه يکما ا ؛کند ييمجبور شده از قرارگاه خاتم سپاه دلجو

بعد از دو سال  د.دا کردنيپ هيزاو آمدند، هانياکه  يوقت دولتل ياوا

کرد و از  يش فرماندهان سپاه رفت و سخنرانينوبخت در هما يآقا

 دهديم انجام را يبزرگ کار که يکس نکهيا يبرا ؛دکر ييدلجو هاآن

 .ن قرارگاه خاتم استيهم

 هنباشد ک اغراقد يشا .دينيفرمان امام را شما بب يين ستاد اجرايهم

اد ست را در مسئله کرونا کشور يازهاياز ن يمهم واقعاًبخش م ييبگو

 کد ماسياز تول ؛فرمان امام جمع و جور کرد و بر عهده گرفت يياجرا

روز توانستند  15-10د يظرف چند روز شا ياک کارخانهيگرفته که 

مواد  ديتول تا کرديمد يدر روز تول کماس ونيليم جاد کنند که چهاريا

 يبراوزارت بهداشت  که 4030ن سامانه يهم .کنندهيضدعفون

فرمان امام  ييمجموعه ستاد اجرا کارِ ،کنديمدارد استفاده  يگرغربال

 ؛دهديمانجام  يمتعدد يره که دارند کارهاياد برکت و غياست و بن

؟ کنديمان يو بند يبيستاد را م يد دولت چقدر کارهاينياما شما بب

يم کهنيابا  .کندينم ين کارينچ اصالً ؟کنديمتشکر  ؟کنديم ريتقد
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ستاد  را کد ماسين توليا ،دهديمش را انجام يدارد کارها تادند سيب

د و ان کنيست بيحاضر ن يولرساند؛  ييانجام داد که ما را به خودکفا

به  يرگغربالج در يگفت که بسر بهداشت يوز فقط مثالً. تشکر کند

 يجد ياسيس اغراض نيکرد؛ بنابرا تشکر هاآن از ديکمک ما آمد و با

 و سپاه به نسبت بلکه ،يجهاد يهاگروه مخصوص فقط نه و است

 با که يينهادها مجموعه و امام فرمان يياجرا ستاد و خاتم قرارگاه

ل مقاب يبه نوع و انديرمجموعه رهبريو ز کننديم کار يانقالب هيروح

 .شونديمدولت محسوب 

 

 

اد ن ستيمثل هم ؛داشتند يتين نين گروه چنيچند 

ن يا هانيا .مدافعان سالمت که خدمت دوستان عرض کردم يمردم

که  يافراد .تعداد مسئول منطقه گذاشته بودند کيفضا را داشتند که 

در  ،تهران در باًيتقر. اداره مناطق را داشتند ييدر مناطق بودند و توانا

 تککتکه افتاده بود  ين اتفاقياکثر مناطق مسئول منطقه داشتند و ا

از مناطق وارد  يو تو بعض کردنديمآماده  ،کردنديمد مناطق را رص

 240حدود  يمحله تهران برا 354 از يعني ؛محالت هم شده بودند

مده مسائل ع يسر کياما  بگذارند،مسئول محله  توانسته بودندمحله 

که داشتند در  ين بزرگوارانيا ين بود که موازيا ؛نجا وجود داشتيا

بودند که متمرکز  يراوند يمثل آقا يگروه، کردنديمکار  بحثن يا

 .داشتند يستمين سيهمچنز ين هاآنبودند و  يدر بحث ضدعفون
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در  يمعصوم يآقارا مطرح کنم.  يانکتهجا نيمن ا 

مثل دانشگاه  ييهارا مجموعه يجهاد يهاگروه ينکه رهبريخصوص ا

با هم  يکوتاه يوگوگفت و ده بودنديپرس سؤال ،رديما بر عهده بگ

 است نه ينيتع يايرهبر نيچن يريگشکل اساساًمن نوشتم  .ميداشت

رهبر قبول داشته باشند و  عنوانبهد همه يبارا  ين رهبريچن .ينييتع

نکه يا .ک مجموعه باشديا يک فرد باشد ي توانديمن يحاال ا ؛قبول کنند

دارد که او چقدر کار  ين بستگيم به ايرهبر قبول کن عنوانبهرا  او

ت اطالعات به دس ،زحمت بکشد ،ت کنديشتر فعاليب هرچقدر ،کنديم

 .رديگيمشتر مورد اعتماد و اقبال قرار يدانش داشته باشد ب ،اورديب

ه ک يکس .محل رجوع است يبه معن اصالً ،م گروه مرجعييگوينکه ميا

اسم خودش را  ينکه کسينه ا ،شوديممرجع  شوديمبه آن رجوع 

 کهنيا .نديگويمرجع م ،از کثرت رجوع مردم به آن. مرجع بگذارد

د ين معناست که به ما بايد دانشگاه مرجع شود به هميدانشگاه ما با

 .ميبرس يگاهيک جايد به يما با ،رجوع کنند

 ،بخواهند ياز ما نظر مشورت و ستا راجع به نظرات ما يک وقتيرجوع 

رجوع به  يک وقتي ،ستا ما يهاادداشتيراجع به مقاالت و  يک وقتي

 نيا شونديمکه منتشر  يو مقاالت کتبات ما است و يها و نظرمدل

 يرا چه کس يجهاد يهاگروه ينکه رهبرين ايبنابرا ؛شوديم تيمرجع

ت يمرجع واقعاً يواقع ياست که در فضا يکس ،رديبه عهده بگ توانديم

 ؛کنند نييرا تع اوکه  ينه کس دا کردهيپن ياو تع درت يگرفته و مرجع

در شخص امام  که در زمان حضرت امام يمثل رهبر درواقع

 درقآنگرفت و  بر عهدهرا  يرهبرشان يا و دا کردين پيتع )ره(ينيخم

 نيا يرهبر که نداشت ديترد يکس انقالب اول از گريد کهجلو رفت 
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حضرت  .ينيگفتند امام خميم همه ست،يک ياسالم انقالب و جنبش

ها در يژگين وياما ا ؛ن کردييشان را تعيمجلس خبرگان ا کهنياآقا با 

 ،ندن را کشف کردين تعيا درواقع هانيادا کرده بود که ين پيشان تعيا

به  دکنيمرا کشف  يرهبر درواقعمجلس خبرگان  شوديمنکه گفته يا

 دايپ نيتع او درها يژگيو نيا که يکس افتني يعني ؛است ين معنيهم

 جورنيهم يجهاد يهاگروهو  يجهاد ياردوها مثالً کرده است،

 ،کتاي نيحس حاج مثل يکس مثالعنوانبه دينيبب شما اوالً؛ هستند

 قدرآن آدم نيا چون دارند؛ قبول را او يجهاد يهاگروه از يليخ االن

بعد  ،نوران يراه يدر اردوها ،وارد شده يجهاد يهاحرکت در مخلصانه

ره و يغن و يبعد اربعقرارگاه امام رضا و  بعد در ،يجهاد ياردوها در

 يهاگروه يک رهبر براي ،ک مرجعي عنوانبهشان را يا االن .رهيغ

 در ؛ن نکردهييشان را تعيا يکس .دنشناسند و قبول داريم يجهاد

 بود يکس شانيا، ن نکرده بودييشان را تعيا يان نور هم کسيهمان راه

ح يتوض ،د کنديبازد از مناطق جنوب نژاد رفتياحمد يآقا يوقت که

ان نور دولت يراه يبرا نکهيو ا ميدار ييازهايچه ن و ميکنيم چه داد ما

رگاه س قرايشان را رئيا بعداًخودش جلو افتاد و  .د بکنديبا ييهاکارچه

 .کردند کشوران نور يراه

 يآقا واقعاًاگر  .کنم مطرحنجا يرا ا يادکتر من نکته 

از  يکي مثالًا يگرفتند يقرار م يگاهيجا نيچنهمآمدند در يکتا مي

 ارکنکه ير از ايخودشان غ ،ستاد مدافعان سالمت مثالً  ،هان ستاديهم

ن يا يآمدند فرماندهيم هم يرسم صورتبه خودشان ،کردنديم

 يمشارکت و هماهنگن يا قطعاً ،گرفتنديرا به دست م يمردم يهاگروه

مثل  ييهاعلت يسر کيل ياما به دل ؛گرفتيشکل م يمردم يهاگروه
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ن يوارد ا بودحاکم  ياللهحزبکه در داخل خود بدنه  ياسيس يفضا

 ياللهحزبکه در خود بدنه  يتصورات يسر کي يعني ؛فضا نشدند

جدا  ناال يبه قولکه  هانياج هستند که يا بدنه سپاه و بسي يانقالب

اگر  .ندارند يت رسميمسئول و عنوان ندارند ،دهستن ن فضايشده از ا

يبه وجود م يتعارضات يسر کي گرفتنديمقرار  يگاهين جايندر چ

آمدند يم واقعاًگرفتند و ين تعارضات را در نظر نميا واقعاًاما اگر  ؛آمد

ت يظرفاز  ٪30 ،20م يتوانم بگويمن م قطعاًشدند يات هم ميوارد عمل

شد يم هم گريد ٪60، 50 يباال که آزاد شده بود يمردم يهاگروه

 يتد حتفين اتفاق نيباعث شد که ا يمسائل يک سري يول ؛اضافه شود

 من مثالش ،هستند يمتصد يهادستگاهکه در خود آن  يآن بزرگواران

در  ياکبريعل يخود آقا مثالً ؛ميتر بگوواضح خواهميم االنرا زدم اما 

اد است يز يليکه ستاد دارد خ يداخل يهازحمت ،ستاد ائمه جمعه

 يضادر فاگر اما  ؛شوديمده يآنجا کش يست زحمتيقابل کتمان ن يول

 نماز تههف نيا که کنند اکتفا يانيب کيبه  نکه صرفاًيا يجابهموجود 

رو به  يفضا يليخ قطعاً ،شدنديم ترياتيعمل يفضا وارد ستين جمعه

 مين را بگويا خواهميماما من  ؛ميداشت يمردم يهاگروهدر  يجلوتر

تجربه  يمردم يهاگروهدر  يمتفاوت يهاشيدو سال رزما نيا ما باًيتقر

ا ب يمردم يهاگروه واقعاًکه  ياتفاقاتو زلزله و ل يش سيرزما ؛ميکرد

 يهاگروه دوساله ريس ني. در ات و وجودشان وارد شدنديتمام ظرف

 يمحسوس يهاشرفتيپ واقعاً در انسجام و ها در هماهنگ شدن يجهاد

تر از هست منسجميم و نيدار ياديز رشد از بهين اما هنوز هم ؛داشتند

 که دباش ين نقطه افتراقيد هم ايشا ،شوند ييخألها شناسا و ميبشو

 ن دو سه تجربهياما ا ؛فتد که هماهنگ نباشنديب يگريک اتفاق دي

 .تندداش يشتريب يهماهنگ ،نسبت به گذشته يمردم يهاگروه کِينزد
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 يپژوهشموضوعات  يبرا فرمودند که از دوستان يکي 

ک ينکه ما يا يکيدو نکته را عرض کنم  خواهميم د.ييبگو را يبمطال

ت يريمدعنوان به است يعلم اصطالحک ي درواقع ؛ميدار ياصطالح

در  هرچند ،وجود دارد يتيريات مديدر ادبن ي. ا1داوطلب يروهاين

بدنه  نيا نسبت به اياما در دن ؛کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است

ک ي عنوانبهد يتوانيشما م يعني ؛است موجود يلبات مطيريدانش مد

د و وارد يداوطلب کار بکن يهارويت نيريدر رابطه با مد نامهانيپا

 ديتوانيدر جامعه ما هست م که يعلم يهانمونه طبق .ديپژوهش شو

د يتوانيگر هم که ميد يک کار پژوهشي .ديهم انجام ده يکار پژوهش

ا م ،ديباش مندعالقهاست اگر شما  يجد يليد و به نظرم خيانجام ده

 هستم مندنه عالقهين زميمن خودم در او م ياز دارينه نين زميدر ا واقعاً

است که توسط  ييدر کارهاات موفق ما يتجرب يکاومورد ؛وقت بگذارم

 ين موردکاويا .انجام شده است يجهاد يهاگروهداوطلب و  يروهاين

 ين امروز به آقايمن هم .کنديمکمک  يليات به ما خيد ادبيدر تول

 را انموفقشات يتجرب ميبروان گفتم که چند نفر را آماده کند و يميرح

ل يلتح، ميريرا بگ انتشامستند ،ميمصاحبه انجام ده ،ميکن يبررس

ها را مدل نيم ايبتوان و ميبکن يسازمدل م،يبکن صحبت هاآن، با ميکن

ممکن  ،مقاله باشد صورتبهد مکتوب ينبا هانياهم  حتماً ؛ميمنتشر کن

و منتشر  ميبساز يپيکل اي يريک مستند تصوي صورتبهرا  هانيااست 

رد بُ توانديم يليخ يارسانه و يمجاز يفضا در انتشار درواقع؛ ميکن

 يدر جا مقاله .ادداشت و مقاله داشته باشدينسبت به نوشتن  يشتريب

 صورتبه-هم  ياهنارس يهاوستيد پياما با ؛شودد نوشته يخودش با

                                                                                       
1. Volunteer Management 
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شود  منتشر هانيا و داشته باشد -کوتاه يهامستند و پيکل ،پادکست

ن گران از آيکه د شوديمات باعث ين تجربيده شدن ايد .ده شوديتا د

م يم را بتوانين مفاهيا وم يم مواجه شويمفاه نيا کم بارند و کمياد بگي

علم ما  ديم که توليبکن ياتيها و نظرل به مدليدر ارتباط با جهان تبد

 شد؛با خودمان يبوم يفضا در تيريما در دانش مد ياريباشد و سهم 

 تاس هاسال آقا حضرت که شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو همان درواقع

 يرانيا ياسالم يالگو مرکز نيا که 90 سال از ديشا ند،يگويم دارند

 ييبا فراز و فرودها متأسفانهاما  ؛تر شديشد و جد سيتأسشرفت يپ

 تصوربهشرفت يپ يرانيا ياسالم يمواجه بوده و هنوز نشده آن الگو

 ،شرفتيپ يرانيا ياسالم ين الگوياز ارکان مهم ا يکي .ديايمکتوب در ب

است که  يمردم يروهايداوطلب و ن يروهايو ن يجهاد يروهاينقش ن

حضرت  .تفکر حضرت آقا وجود دارد يهاشهياند در نظام درواقعن يا

فکر کردند که همان  يبعض .گفته است را يساز يبارها واژه مردم آقا

د نيآيدارها مهياست که در غرب وجود دارد که سرما يسازيخصوص

که حضرت  يزياما آن چ ؛کننديمخرند و اداره يرا م يلتدو يهاشرکت

 يسازيخصوصش از آنکه يب دمطرح کردن 44اصل  يهااستيآقا در س

ن حضور مردم يلذا ا؛ است يساز ين و مردمکرد يممرد ،باشد مرسوم

داوطلب دارد شکل  يروهايو ن يجهاد يهاگروهدر قالب  االنکه 

ز ما ا يجامعه اسالم يعني ؛ماست ش برندهياز ارکان پ يکي رديگيم

شرفت يو پ روديمش يبه پمردم  يجهادو  يق مشارکت جديطر

در  يعه انقالبيمسلمان ش يعني ؛ماست ين گفتمان انقالبيا ،کنديم

تمان ک گفيافتد مگر با يشرفتش اتفاق نميپ رانيا ياسالم يجمهور

 نيجنبش حضرت امام ا ،قبل از انقالب يکه از اول انقالب حت يجهاد
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دفاع مقدس و تا  و تا خود انقالب 42بود از سال  يگفتمان جهاد

 يکرونا هم تا حد ين ماجرايالحمداهلل در ا .برديش ميامروز که ما را پ

 يدمياپ نيم باالخره ايا توانستيدن ين کشورهايدر ب و د کرديما را روسف

کنترل  يمردم يروهايمان نيا و يکادر درمان يجهاد هين روحيرا با هم

 .گذارندب يشترين ماجرا وقت بيدوارم که دوستان بتوانند در ايام م.يکن

به  کند و يين حد که شناسايدر ا يرا حت موردک ياگر هر کس بتواند 

را مستند  دمورد و يايب شتريب بتواند اگر ،ميکنيم شکرت کند يما معرف

 ،کند هيگزارش ته و دارد يامشاهدهاگر  ،کند و مصاحبه انجام دهد

ها م که مجموعه دهيبرس ييجابهکمک کند ما  توانديم يليخ هانيا

 مياز آن بتوان و ميمطالعه کرده باشو م يرا داشته باش (caseمورد)

مقاله و  ،ن را در قالب کتابياو م يکن استخراج يعلم يهامدل

اثر خود  توانديم شاءاهللان ،ميبه جامعه عرضه کن ياانهرس يهاوستيپ

 .را بگذارد
ده بود که من مختصر يک نفر هم در رابطه با عملکرد دانشگاه پرسي

 يه بخشچ ،از عملکرد دانشگاهمنظورتان  مينيد ببيبا .م و رد شوميبگو

 کهحوزه آموزش و پژوهش دانشگاه است  ،منظوراگر  ؟از دانشگاه است

دند که يکش ياديز يهام حوزه آموزش و پژوهش زحمتيما شاهد بود

م يتوانم به جرئت بگويده نشود و ميکش يليها به تعطحداقل کالس

شرو يپ يهاماه اول ما جزو دانشگاه کياول در  يهادر همان هفته

و جل م و کار آموزش رايوارد شوم يتوانست يمجاز يم که در فضايبود

از  ييهاک بخشي .ستهنه ين زميدر ا يمشکالت حتماًاما  ؛ميببر

که  هانياثاق و يئت ميج و هيهستند مثل بس ييهابخش ،دانشگاه

قرارگاه  ييغذا يهاع بستهيهم در توزو د ماسک يهم در تول جيبس

ک ياما  ؛ت کرديفعال يمجاز يئت دانشگاه در فضايه .زد يجهاد
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دمات ن خيا ،شما باشد سؤالشتر منظور يبد يشااز دانشگاه که  يبخش

م که يد بگوينه باين زميدر ا .دانشگاه است ياجتماع تو رسال ياجتماع

بود د در حد انتظار نيشا يول ؛مين باشيبهتر از ا يليم خيتوانستيما م

 ؛نه شده استين زميکه در ا ييستم و کارهاين يو من خودم هم راض

 :چاپ شد تحت عنوان راًياخست که ا يکتاب ،انيقابل ب ياز کارها يکي

زحمت  يليخ اسديبندکتر  يآقا ،«ها و راهبردهاگاهديدکرونا؛ »

د را ياسات يهاادداشتينه ين زميون در ايدکتر هما يو آقا ددنيکش

 .ش کردند و منتشر کردنديرايو ،را جمع کردند يمقاالت ،جمع کردند

ک يخواهند يظاهراً جلد دوم آن در دست چاپ است که م االن

 يهادگاهيد ،هاادداشتين ياز هم يو عرب يسيبه زبان انگل يامجموعه

منتشر  يالمللنيب يآموختگان ترجمه کنند تا در فضاد و دانشياسات

 يرفک يرهبر هياما در آن قض ؛است يو خوب جابهکار  يلين خيا ،کنند

م يتوانستيگر مياز مسائل د يليو خ يجهاد يهاگروه يرهبر ،مسئله

 يکه برا ييهايده پردازيا ياقتصاد يهابخشدر  مثالً ؛مياثرگذار باش

ک ياما  ؛ميدار ياديهنوز راه ز .ميدهبم يتوانستيم يمشکالت اقتصاد

 يآن هم کارها راً ياخبود که  ياز دانشگاه مرکز نوآور يگريبخش د

 که ييهان نشستيهم ازجمله ؛ر استيو قابل تقد دهديمانجام  يجد

ت بتواند مطالب را خوب يريمد ياگر انجمن علم .ديگذاريشما م

ها و هنارسو  يمجاز يمختلف در فضا يکند و با ابزارها يسازادهيپ

.ارزشمند است يلين هم خيهم ،ره منتشر کنديغ



 

 زدهميفصل س

 

 کرونا
 

 و
 

 1يت منابع انسانيريحوزه مد
2يريشيلع يدکتر محمدمهد
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 يولتگروه د يئت علميو عضو ه يت منابع انسانيريش مديگرا . دکتراي مديريت دولتي،2
 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريو مد يدانشکده معارف اسالم
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 مقدمه

ت منابع يريمد يکرونا بر حوزه ين جلسه، اثرگذاريم در ايخواهيم

افتاده است؟ چه  يم چه اتّفاقينيم. ببيقرار ده يمورد بررس يانسان

چه  ميمواجهکه با آن  ييايداشته است؟ و قرار هست دن ييامدهايپ

نکه، يا سؤالک يم: يمطرح کرد ياصل سؤالباشد؟ ما دو  يشکل

 يريگط همهيران سازمان نسبت به کارکنانشان در شرايت مديمسئول

منابع  يهان است که کدام حوزهيگر هم ايد سؤالباشد؟ يم يزيچه چ

 اند؟کرونا قرار گرفته ريتأثشتر تحت يهستند که ب يانسان

 متفاوت يک تجربهيکرونا، 

 يدر فضا فردمنحصربهجالب و  يک تجربهيوقوع کرونا  يماجرا

رو وبهر ييک فضايت در کشور ما و سرتاسر جهان بوده است. ما با يريمد

م يمان داشتيرامونيپ يکه در فضا ين اشراف خوبيم که با وجود ايشد

 و يطيمح ياز عوامل يليکه خ کنديمحرکت  يا دارد به سمتيو دن

ل جاد کنند، در حال کنتريک ايستماتيسک سير تواننديمکه  يعوامل

ک يست، يح نين ادّعا، صحيم که ايشدن هستند؛ امّا ناگهان متوجّه شد

 نکه کرونايا محضبهخودش قرار داد.  ريتأثا را تحت يروس آمد و دنيو

ن مسئله يبه وجود آمد که در رابطه با ا سؤالن يدان شد، ايوارد م

نکه کرونا يد، ما قبل از ايدانيکه م طورهماند عمل کرد؟ يچگونه با

م ياوع داشتهيدا کند، در چند سال گذشته حداقل دو مورد شيوع پيش

وع با نام يک شيشده بودند.  يا موجب نگرانين دو مورد در دنيکه ا

ر يا را درگيمردم جنوب شرق آس 2002سارس بود که در سال  يماريب

خود از  يبرگرفت و به خود را در يحدودم يخودش کرد و گستره

مِرس به وجود آمد  يماريما ب ين رفت. چند سال قبل، در منطقهيب
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 ياوع گستردهيباز هم ش يها مقاوم بود ولکيوتيبيکه در مقابل آنت

ک يع وينکه همه منتظر شين رفت. با وجود اياز ب يدا نکرد و به آراميپ

ا را تحت يد پخش شود و دنيجد يماريک بيد بودند و يجد يماريب

را  ياوع گستردهين شيکس انتظار چنچيخودش قرار دهد، ه ريتأث

که ما  يينکه در مقابل داروهايبا وجود ا يچون موارد قبل نداشت؛

 ن بود که قدرتيکه داشتند ا يژگيم قدرت مقاومت داشتند، ويداشت

يراحت کنترل م يليخ لين دلينداشتند. به هم ييباال يريگهمه

ما پاسخگو  يهم داروها يعنيخت؛ يشدند. کرونا آمد و فضا را به هم ر

 يايمارياسم ب 19د يدارد. لذا کوو ييوع بااليکرونا ش ست و همين

 ا کرد.ديگسترش پ يگرفت و به سادگروس کرونا شکل يهست که از و

 کرونا ياثرگذار

ات يان عمليجرخودش را نشان داد، در  يکه اثرگذار يين جاياول

يگر نميمواجه شدند که د يطيها با شراوکارکسبها بود. وکارکسب

 دخوخودبهخودشان را ادامه دهند.  يکار يندهاياز فرآ يليتوانستند خ

د چه ين بود که ما بايا سؤالشد.  يمنابع انسان يداستان وارد حوزه

ن يافتاد. اول يجالب يلياّتفاق خ م؟ياز خودمان نشان بده يالعملعکس

ت يريمد ين چرخهيدر ا يت منابع انسانيريگاه مديجا کهن بود ياتفاق ا

از آن به حفظ سالمت  يک بخش مهميسک )بحران( کجاست؟ ير

م که يمواجه هست يطيد ما با شراينيگردد. ببيکارکنان سازمان باز م

 يمبتال شود، همه يمارين بيک نفر از کارکنان سازمان به اياگر 

م يمواجه شد يلذا ما با بحرانرند؛ يگيکارکنان در معرض خطر قرار م

که  ميت کنيريمد يخودمان را طور يانسان يرويم نيتوانيکه چطور م

 يزهايدن هم فراتر از چيب نديند؟ آسيب نبيما آس يانسان يروين نيا

 يستيک چک ليند و حفظ شود. يب نبيات فرد آسيح يعني ساده است؛
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ک از آن يت استراتژيريمد يکه در فضا ۱يجيسيب يموسسهرا 

که در چند صنعت  ييهاشرکت کنديمو مشخص  کننديماستفاده 

ن يا يه مواردکنند و در چ يگذارهيسرما يفعّال هستند، در چه موارد

ک يتوّسط  يجيسيس بيماتر کار را انجام ندهند، منتشر کرده است.

ه شده است که اگر يهستند، ته ايار بزرگ در دنيبس ياگروه مشاوره

م يتوانيم ميواکنش نشان ده يدرستبه 19د يم در مقابله با کوئيبخواه

مانند  ييهااز بخش م ويدا کنيدست پ يآن به نکات مهم با استفاده از

و  يمنيه خدمات، اد، ارائيتول يندهاي، استمرار فرآيمال يآورتاب

 .شوديمل يت در اداره تشکيسالمت کارکنان، شفاف

 سک انتقاليکاهش ر

 گريآن را با همد يمرتبط با منابع انسان يهاستيم چک ليخواهيم

م: اول از يمهم دار ژهيکار وچهار  يمنابع انسان يم. در حوزهيدوره کن

بردن از بهره  يبرا يعني؛ ميسک انتقال را کاهش دهير ديهمه با

ه اتاق کار ک کيم. يست سالمت آن را حفظ کنيباي، ميانسان يروين

خگو گر پاسينند و کار کنند ديها کنار هم بنشم که آدميم کرديتنظ

از است. يد نيد به همراه پروتکل جديجد يطرّاح يک سريست و ين

ار ک يبحث دورکار جزبهفتاد. ين اتفاقات نياز ا يليخ رانياالبته در 

يد انجام ميرسيبه ذهنش م يم. هر کس هر راهيانجام نداد يخاصّ

 داد.

                                                                                       
1. The Boston Consulting Group 
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 کارکنان يسازپاکبخش بهداشت و 

حفظ  يمناسب برا يد ابزارهاين است که شما بايراهکار مناسب ا

 19 ديکوو يمسئله يد. وقتيارشان قرار دهيسالمت کارکنان را در اخت

 کارچه ديدانست باينم کسچيهم که يرو بودروبه ييا فضامطرح شد، ب

ا م بيداد يمرخصم و اگر يده يمرخصبه افراد ا يآ مثالعنوانبهکند؟ 

 طين شراير ادها وکارکسبک از يا بدون حقوق؟! کدام يحقوق باشد 

را به  شانيروهاينداشته باشند،  يدرآمد نکهيبدون ا کشش دارند

 شان حقوق دهند؟يبفرستند و به ا يمرخص

 يسازمان بهداشت جهان يم که برايرا ترجمه کرد ين راستا متنيدر ا

مبتال  19د يه است که به کووان کرديکارها را ب يسرک يباشد. يم

مان يروهايم که نيق کنيز باشد، تشويط کار تمينکه محيا مثالًم. ينشو

اص خ صورتبه... که و يند، حفاظت تنفسيشان را بشوياهمرتّب دست

خودش بماند و سفر  يفعل محلدر  يانسان يرويداشتند که ن ديتأک

وع ن موضيا ايدن ياز کشورها ياريبسسک انتقال در ينکند. کاهش ر

که در خطر قرار گرفته  احساس کرد ييرويجود آورد که اگر نرا به و

، درخواست دهد و سرِ کار کنديمنکه احساس خطر ياست و به خاطر ا

الش ن چيا به يليد خير؟! ما شايا خيفقت کند د موايسازمان با د،ياين

 يکيانجام داد.  يعمل خاصّ م، دولت هم نه فکر کرد و نهيبرخورد نکرد

م يد نوروز برخورد کرديالت عين بود که به تعطيبه ما ا ياز الطاف اله

ط يحضور افراد در مح کهان و بعد هم مقارن شد با ماه مبارک رمض

. به نظر شوديموع کمتر ين شکل، احتمال شيکار کمتر است. به ا

 ؛دهديمر ادامه ين مسيبه هم ين به بعد هم منابع انسانيد از ايآيم

 .ادامه داردت ين وضعيا حل نشود اکه کرون يتا وقت يعني
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 کيستماتيسک سير

 جاد کرد،يها اسازمان يبرا کيستماتيسک سيرک يکرونا  يماجرا

 يافتد و همهيط کالس سازمان ميکه در مح ين صورت که اتّفاقيبه ا

يها نماز وقت يلي. ما خدهديمخودش قرار  ريتأثها را تحت سازمان

 يک سريا هلذا سازمان م؛يکن ينيبشيک را پيستماتيسک سيم ريتوان

مکان ند ايگويم مثالعنوانبه. کننديم يخودشان طرّاح ير برايگضربه

ه شدن با مواج يم، راهکار ما برايشو يدارد که ما دچار بحران اقتصاد

 بمناس يرا در جا يخوب ينگيست که نقدن ايا ين بحران اقتصاديا

م که ين جنس را نداشتيسک از اير يم. ما تا به حال تجربهيره کنيذخ

ا را ان کارکنان مد و به شکل گسترده پخش شود و جيايب يماريک بي

 يمشخصاقدام  يل هم تا به حال برنامهين دليبه هم ندازد؛يدر خطر ب

 هسک بين ريا که االن يسک موجود، وجود ندارد؛ وليقابله با رم يبرا

ن مشکل شود، واحد منابع يرفع ا يد متولّيکه با ي، واحدآمدهوجود 

ث ک بحيل به يبهداشت سالمت، تبد يهاباشد. لذا بحثيم يانسان

 .شوديمها سازمان يدر همه يعموم

، ستاو سالمت  يمنيا ،که همان بهداشت ۱يااساچ يواژه يک زماني

کاربرد  يليخ يصنعت يهاها معموالً در سازمانن بحثي. اوجود داشت

ک يچ امکان دارد که يک پيم کردن يک اشتباه در تنظيرا که يز دارد؛

ن يز ايشان نيادار يواحدها يحتّ فرد جان خودش را از دست دهد.

ممکن است  را که در هنگام استفاده کردن از مداد،يز ؛بخش را دارند

 طيوقوع خطرات در مح يهادر خارج دستورالعمل يعني فتد؛ياتّفاق ب

ست. امّا به نظر يج نيرا رانيادر  يول م کرده بودند؛يرا هم تنظ يادار

                                                                                       
1. HSE )Health, Safety   & Environment) 
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جود و يک خطريم که ين باشيد به فکر اين به بعد بايد که از ايآيم

د به دنبال يشه بايدارد و سالمت کارکنان ما در خطر است و هم

ر باشد. د م که حافظ جان کارکنان مايباش ييسازوکارها يريکارگبه

 ؛دباشيم يمنابع انسان يحوزه يبرا يک بحث جديگر ين بحث، ديا

وب خ حالشاندند يد که اگر در خانه دييبه کارمندان بگو مثالعنوانبه

د اصالح نازمين موارد نيابند. ايند تا بهبود يايگر به سرِکار نيست، دين

ت، بهداشمرتبط با ن يازمند قوانيست، نا يمرخصن مرتبط با يقوان

جاد يسازمان ا يز برايها ننهيهز يک سريست. و سالمت ا يمنيا

ار چه يسه ال يه که روزيماسک سه ال يد که براي. تصوّر کنکنديم

 ينميط ايک مجموعه ده نفره که از شرايساعت قابل استفاده است، در 

هزار  80 تا 40ن يب يا نبود فرد مبتال روزي يمنيت فاصله ايمانند رعا

 يهانهيکه هز يضدعفونماسک دهد. در کنار آن موارد  ينهيهز تومان

 که ک ماهي يهانهيکوچک، کلّ هز يک مجموعهيدارد. در  ياجداگانه

 يليند خيها فرآ. در بانکشودينمد يهم تولاست  تومانون يليم 100

 بزرگ شانيبرا ين وجود عدد منابع انسانيده شده است و با ايچيپ

 شانيبرا يکوچک عدد منابع انسان يهاشرکت يبالعکس براست، ين

ز يامکان دارد به نسبت کلّ سودشان چ يعني؛ شوديمبزرگ محسوب 

ل به ي، سالمت تبديمنيبهداشت، ا يد. پس حوزهيايرشان نيگ يخاصّ

توان ي. البته مشوديمل يتبد وکارکسب يدر حوزه يديکل يک حوزهي

ار يک چالش بسيمار شود، ما با يک نفر بيکرد. اگر  يتوجّه يبه آن ب

ر ب ديتأکدر حال حاضر، با وجود  مثالعنوانبهم. يشويرو مسخت روبه

ن هستند که مترو مکان يتهران، همه نگران ا يماسک زدن در مترو

ت ينبخواهد ام يباشد. اگر سازمانيوع کرونا ميش يبرا يار خطرناکيبس

م ه يانهيهزکمکک ياز مترو استفاده نکن و  ديگويمش دهد، يرا افزا
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 ينهين شکل هزيکند که به ا وآمدرفت يبه فرد بدهد تا با تاکس

با مترو  ديگويمن شکل يبه ا ؛ ورا متحمّل خواهند شد يکمرشکن

ن است يت اي. واقعکنميمسک آن را تحمّل يو من ر ديکن وآمدرفت

خواهند به جلو بروند و يو ماند نه نکردهيها هزاز سازمان يليکه خ

ل امکان دارد که به مشک يدوار هستند وليافتد. امينند چه اتّفاق ميبب

ل قاب يليخ شيبرا نهيش هزيمانند همراه اول افزا يک مورديبخورند. 

به علّت  هانيامانند فوالد و  يصنعت يهاا مجموعهيست و يتوّجه ن

 يليشان خيمنابع انساند اعدت کننديمد يکه تول يمحصوالت بزرگ

به شدّت  انيبندانشکوچک و  يهاشرکت يول کند؛ينم تشانياذ

 هستند. ريپذبيآس

 دشويمان کار که کار از کجا شروع يم با عنوان جريدار يک مفهوميما 

ن يم از ايتوانيبزرگ م يها. ما در سازمانشوديمو چگونه دنبال 

ن است که يبه ا اتشانيحکوچک  يهادر سازمان يول ؛ميبزن هاحرف

 نيند به اين فرآيبزرگ ا يهاو در سازمانبتوانند خدمات ارائه دهند 

ما  يران کار را بيم که اييبگو يکار يرويبه فالن ن مثالً .ستيشکل ن

ت و سيم فالن بخش نيکه ما هست يآن روز ديگويمد، يکن يريگيپ

بدتر است. از  مراتببهط يکوچک شرا يهادر شرکت درواقعبالعکس. 

را يل کند، زيرا تعط يعموم ونقلحملتوانست که ي، دولت نميطرف

ار چه هکه در ما ييهاروند. انسانبتوانستند سِر کار يها نميليکه خ

کار ر گيد اصالًنکنند،  وآمدرفترند اگر با مترو يگيون حقوق ميليم

ل يحاضر باشند که تعط يحتّ هانيااگر ندارد.  يسود شانيبرا کردن

دم را دارد؟ مشخّص است که ن همه آيما کشش ا يرانيا تاکسيکنند، آ

 ندارد.
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 هاميت يجداساز

د. يد ارتباطات را به حداقل برسانيکن يکردند که سع ياهيک توصي

ند ازميکه ن ييا کارهايان يارتباطات با همکاران و ارتباطات با مشتر

 يدورکار يوهيها به شم که آدمينک يک کاري اصالًجلسه هستند. 

. رفتند يکار يشان به سمت اداره کردن فضايکارشان را انجام دهند. ا

 يحقّ ورود به بخش ادار رجوعاربابدر شرکت برق،  مثالعنوانبه

 يعني ؛فرستاده شد يرو به دورکارين ٪80ا در همراه اول يندارند و 

 معاون گذاشتند. يسازمان را به اجازه يهاسطح دستورالعمل

 يدورکار

خط تعامل بر يهاتين بود که ظرفيکه کرونا گذاشت ا ياز اثرات يکي

ه نکيها با اتر کرد و سازمانتر و فعّالاز راه دور را گسترده کار کردنو 

در حال که رند يشان کار بگياز ا يکار نبودند، طور محلروها در ين

خوِب  يليات خيجزو تجرب يدورکار يعني گرفتند؛ينم يحضور

، حّس يدورکارند با انجام يگويران مياز مد يليها بود. خسازمان

 االن يعني؛ ميکنيمکه بهتر کار  شوديمبه ما و کارکنان داده  يبهتر

 جاد شده است.يا يشتريعمل ب يآزاد

. ت محدود نکته نظر دارنديو عقالن يريگميدر بحث تصممون يسا يآقا

دارد که در مورد  ۱يخوب با نام رفتار ادارک کتاب يمون يسا يآقا

 ين کتاب برايا .کنديمها صحبت بحث جورنياساختار و سازمان و 

مون يش دوم کتاب را سايرايو 1997بعد در سال  يول ،بود 1974سال 

و  را حفظ کرده است ين صورت که فصول کتاب قبليکتابت کرد، به ا

کرده  يرييظرم چه تغست سال نيبعد گفته است که پس از گذشت ب

                                                                                       
1. Administrative Behavior 
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ان يرا ب يزياست. حرف تأّمل برانگجالب  يلياست. مدل نگارش خ

 يليخ هاسالن يها در طول اها معتقدند که سازمانيليخ» :کنديم

کرده  رييش تغيست سال پيبا ب االندا کرده است و سازمانِ يتطوّر پ

 يجدر ييچ تغيکه ه کنميم، احساس کنميمنگاه  يوقت يول است؛

بود. باز به  1974ست که در سال ا يفتاده است. انگار همانيتّفاق نا

 ياصفاق خکنم که قرار است اتّينم ينيبشي، پکنميمروندها که نگاه 

ست ز ايک چي يابد. ولير ييسازمان تغ يت و تئوريماه يعني فتند؛يب

است.  ير محتوا کند، آن هم دورکارييسازمان را دچار تغ توانديمکه 

ط کار يها در محبر حضور آدم يشه مبتنيخ هميسازمان در طول تار

ش بخواهند کار يخو يها بخواهند از خانهآدم يشکل گرفته است، وقت

 «گر متفاوت از گذشته خواهد بود.يست که دا يزيکنند، آن چ

خودشان است،  يافراد در خانه کار کردنکه از  يارسانه يهان نمونهيا

ر ييت کار تغين است که ماهيت ايباشد. واقعين موضوع ميانگر هميب

 يکه دورکار يکا، از افراديآمر يدا کرده است. انجمن منابع انسانيپ

ارتان ک محل مثالً؟ ديکنيمکار  يشکل چه ده بود که بهيپرس کردنديم

کار مشخّص  محلک يشان گفته بودند که ياز ا ياريکجاست؟ بس

 يبودند که افراد اطرافتان در خانه چه کسان دهيشان پرسيداشتند. از ا

 وآمدرفتگفته بودند که افراد خانه در حال  ٪50 يال 40هستند؟ 

م يمواجه هست ير کردن است. حاال با کارکنانييهستند. فضا در حال تغ

ه ک ييهاست. مدلين يط کار قبليط کار مانند محين محيگر ايکه د

 يجاد فرهنگ سازمانيا يکه برا ييهام، مدليزش داشتيجاد انگيا يبرا

د. شدنيط کار حاضر ميبود که افراد در مح يوقت يبرا هانيام، يداشت

 پاسخگو نخواهند بود. احتماالًگر يها دن مدليا
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 مقابله با کرونا يابزارها

 ييازهايابزارها و ن حرکت کردند، يبه سمت دورکار هاسازمان يوقت

 يک بازنگريم که ياز داريبود. ما نکه داشتند مناسب افراد دورکار ن

مطرح شد، همه  يکار که بحث دورکار يم. در ابتدايانجام ده ياساس

 ديتأک مثالعنوانبهقابل اجراست.  يکه به سادگ کردنديمق يتشو

 يهيروشن باشد که حسّ ارتباط شما با بق حتماًکه وِبکم  کردنديم

 بارکيقه يدق هرچندچند ماه گذشته است و  االنها حفظ شود. آدم

 يلفنت ييهاک وقتيند يگويم اصالً د و يند وِبکم را خاموش کنيگويم

 ش از حدّ ي، ذهن بيشناخت يهارا که بر اساس بحثيز ؛ديصحبت کن

از  يکي مثالً. کنديمت يانسان را اذ ين حسّ نگرانيو ا شوديمخسته 

ّما بود، ا يانسان يرويبه ن يت بخشيهو کار کردن يبرا يجد يابزارها

ت يهو ديخواهيمچطور  کننديمها از راه دور کار آدم يوقت االن

 د.يانجام ده يبخش

 يفرهنگ سازمان

و رد روبهيجد يابزارها يک سري، با ديدهيمانجام  يشما دورکار يوقت

لذا  د؛يکرديمنکار  هاآنبا  قبالًهستند که  يمتفاوت يد و ابزارهايهست

به شدّت تحت  يمنابع انسان يدر حوزه يفرهنگ سازمان يحوزه

ت. شده اس يجدک چالش يل به ين موضوع تبدي. ارديگيمقرار  ريتأث

 يجازم يو فضا يکيزيف يها با استفاده از ابزارهان آدميب يگذارفاصله

 کي ل بهيتبد يگذارها و فاصلهآدم جدا کردنکار را جلو ببرد. پس 

 شد. يمنابع انسان يمسئله برا

 يکه از هم دور هسرررتند، به خوب ييهام که آدميکن کارچه 

 هم پابرجا بماند؟ يمانسازتيهوکار کنند و 
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 ن يگر: اگر کرونا تمام شود، ما برگشت به عقب در ايد يسؤال

 ر؟يا خي ميکنيمط يشرا

 يليچون خ م؛يهم برگشت به عقب را شروع کرد االنن ي، همرانيادر 

ا مواجهه با کرون ياز موارد نتوانستند که راهکار مناسب برا ياريدر بس

م بازگشت به عقب ين است که داريآن هم ا يجهيدا کنند و نتيرا پ

حران ن بيبا ا بارکين است که ما يکه دارند ا يادهيا، اي. در دنميکنيم

را هموار  يمجاز يو فضا يدورکار يسازوکارها االنم و اگر يرو شدروبه

 رد، باز هم دچار مشکالتيد شکل بگيک بحران جديم، دوباره اگر ينکن

ود باعث بهب وجهچيهبه ي، دورکاريط فعليدر شرا. م شديخواه ياريبس

ه ک ين، وقتيدر کشور چ مثالعنوانبهها نشده است. عملکرد سازمان

شان با انجام ياٌفت کرد و ا ٪50ها شروع شد، عملکرد آدم يکار مجاز

 يلو شان شدند؛يث رشد و بهبود عملکرد اباع يکمک يکارها يک سري

در د و هم داشته باش يفرزند يد که اگر کسيرين شکل در نظر بگيبه ا

 همان ط کار باشد و بهيمح مانندبهتواند يبخواهد کار کند، نم خانه

 داشته باشد. ياندازه بازده

م. ينيشبنکار يم بيتوانيهست که نم يعيم؟ طبيدار يگريا راه ديآ

 يرساخت فنّاوريمفصّل است، بحث ز يليها هم خنهيچالش هز

 ياست. اطّالعات را کجا ثبت کند. حوزه يجد يلياطّالعات هم خ

ط يبا شرا همراه شدنها، حفظ جان انسان يبرا يت منابع انسانيريمد

ها باعث سود بردن سازمان از حوزه يدر بعض توانديمکه  يد کاريجد

غل مشا يات علميا ادبيخودش را اصالح کند. آ يکار يندهايبشود؛ فرآ

 اً مشخصتوّجه کرده است؟  يبه موضوع دورکار يکاف يتا حاال به اندازه

ن مسئله يحداکثر از ا صورتبهباشد تا بتواند  ييربنايد زير بايين تغيا
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م اثرات يد بتوانيم. باينکرد يکار نيچننياک ي متأسفانهم و يبهره ببر

 م.يت کنيريرا در سازمان مد يو فرهنگ يعملکرد

 از افراد يبانيپشت

رون آمد که هر کس مبتال شود، يب يدر رابطه با کره شمال يک طنزي

يصفر م يان در کره شمالين شکل تعداد مبتاليو به ا شوديماعدام 

مار بشود، به خانه يهر کس که ب توانديمک وقت سازمان يباشد. 

ق در موفّ يهااز سازمان ين است که بعضير اگيک راهبرد ديبفرستند. 

ه ک يکارمندانرفتند.  ين دوره به سراغ استخدام مشاوران پزشکيا
به  ودند.ب يبانيمار بودند، مورد پشتيداشتند و ب ياحساس نگران

 د، ما حواسمان بهينيب ببيکرونا آس ين صورت که اگر شما در دورهيا

 يمنابع انسان يدر حوزه نگاهداشتن موارد در رابطه با يشما هست. ا

 باشد.يم

 يمدارت اخالقيکاهش استرس و تقو

 ياامدهيتحت فشررار هسررتند و پ هک کارکنانمانم که يکن يد کاريبا

ص يزندگ يرو ياديز ست، يشخ س مثالعنوانبهشان بوده ا که  يک

رگذار اسررت، يتأث يلينجا خين در اي، نقش والدرودينمگر مدرسرره يد

سترس در ا کند که يد کارينجا بايا سازمان در شرايا ن ييط پاين 

دارند و  يرا دارد که صررررفاً حضرررور خارج يکارمندان وگرنه ديايب

 است. يگريد يجا ناحواسش
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 از قانون و الزامات يروينان از پيجاد اطميا

ه داشت که يابالغ يک سرين و مقرّرات هم بود که دولت يبحث قوان

 .کننديمعمل  هاآنشد افراد به يد مطمئن ميسازمان با

ه بود ک نيمسئله ارون آمد، اصل يادشده بيست يکه چک ل يآن زمان

دند که جانشان را از يترسين ميها از ام؟ آدمين نرويم که از بيچه کن

 به االنتر شده است. ما ين دوره گذشت و اوضاع عاديدست بدهند؟ ا

مانساز م.يکن يها را رهبرد آدميم که چگونه بايديرس يفکر يالگوها

 يخوب يآن هستند و محتواها يرو کار کردندر حال  يمختلف يها

 د شد.يهم تول

 از راه دور يرهبر

 حالنيدرعو  يق رهبريشبرد کارها از طريپ يعني از راه دور يرهبر

ک يل به يشان تبديت عملکرد ايريمد .کارکنان يزهيحفظ انگ

مورد بحث هست،  االنکه  يزيشد. آن چ يجددستورالعمل مهم و 

آن بر  يامدهايشکل است؟ و پ به چه پساکرونان است که دوران يا

 يدر کشورها مثالعنوانبهچگونه است؟  يمنابع انسان يحوزه

م يه باشنداشت وقتتمام يروين قدرنياگر يهست که د يشرفته، منطقيپ

مت ن سيد که به هميآيتمرکز کنند و به نظر م يشتر بر دورکاريو ب

د برخور يانفعال يليدر مواجهه با کرونا خ رانياز خواهند رفت. ما در ين

ت يرين بود که مديکه کردند ا يکار 2008م. در بحران سال يکرد

ن يدر ا يديات جديند ادبيگويهم م االنرا دوباره از اول نوشتند.  يمال

يم ن شکل.يهم به هم نيتأم يرهيزنج حوزه در حال کتابت است،

ت کند، يخودش فعّال يت رقابتيمز يدر حوزه يند هر کشوريگو

 ند.د کيتر است تولنييتمام شده پا ينهيکه هز يموارد مثالعنوانبه
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خرند ن بيماسک را از چ حتماًد يها باين بود که غربيکه افتاد ا ياتّفاق

خواهند ياز کشورها م ياريخته است و بسيبه هم ر االنده ين ايو ا

 د کنند.يرا در کشور خودشان تولس اجنا

د به يما در تول يهايوابستگ يک سري، يمنابع انسان يدر حوزه

کار کارشناس در  يرويازمند ني، ما نشوديمکم  يخارج يکشورها

که  مين به بعد دارياز ا يديک مسئله کليم بود. يکشور خودمان خواه

د ازمنيزمان نسا پساکرونااست که در دوران  ييهاتيآن همان کسب مز

د نکه رونيم. حاال اياز کسب کنيمورد ن يهام و آن مهارتيآن است. برو

 ت.تأمّل اس يباشد که جايم يديکل يک مسئلهيچگونه است  مدنظر

 يبندجمع

آموزش و  يقرار گرفت. حوزه ريتأثتحت  يليخ نگاهداشت يحوزه

ب يآس ز به شدّتيجذب و توسعه ن يل شد و حوزهيتوسعه عمالً تعط

 نگاهداشت يم، حوزهيشويد که وارد آن ميجد يد. ما در دورهيد

ن سمت يآن تمرکز به ا يجابهخواهد بود و  يترنييت پاياهم يدارا

 ييهام. چه مهارتيها را از راه دور انجام دهکه چگونه آموزش روديم

مان چگونه يروهاين يتوانمندساز يندهايم؟ فرآيد کسب کنيرا با

که  روديمن سمت يهم به ا يمنابع انسان نيتأم يد؟ حوزهخواهد بو

رار ق يابيم و مورد ارزيکن ييم افراد را از راه دور شناسايتوانيچگونه م

ز راه مان را ايفعل يرويم نيتوانيم و بعد چگونه ميم و استخدام کنيده

هم به انجمن  يسر حتماًم؟ بحث مفّصل است. يکن يدور کارگمار

که در  گفته بودند جاآنن دوستان در يد. ايانگلستان بزن يمنابع انسان

ک يم؟ يد انجام دهيرا با ييهاکارچه يزيرو برنامه يمنابع انسان يحوزه
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د يد که برويتوانستيراحت م يليفلوچارت درست کرده بودند. شما خ

 است. يد. مطلب جالبينيو بب

 پرسش و پاسخ

فتد اياتّفاق م ين است که کوچک شدن سازمان وقتيت ايواقع 

شما بتوان  يزيرب و برنامهيد. وگرنه ترکيد حجم کار آن را کم کنيکه 

 تروچکک تواننديمن شکل ير کند، به اييد تغيشان است که بايانسان

ک يانجام دهند، از  يشتريب يسپارنکه بخواهند برونيشوند. احتمال ا

 يريکارگبهکه در  ييهاتيبه خاطر محدود کنديمدا يش پيطرف افزا

، يشررران دارند؛ از طرفيکار محلخواهند داشرررت و  يانسررران يروين

ت بهداش يمنيا يکه استانداردها يرونيب يهاش تعامل با سازمانيافزا

شانو   را به دنبال دارد. يم، باألخره خطراتيکنينم نيتأمرا ما  سالمت

سازمانيا يگر، تجربهياز طرف د شان داد که  حفظ  يها بران ماجرا ن

؛ لذا کننديمت خودشررران بالفاصرررله ارتباط خودشررران را قطع يامن

 تيدرنهاب بزند که يشرران آسرريبه ا يدر موارد توانديم يسررپاربرون

شيبا خدمات  يهاشرکت عنوانبه يديجد يهام که مدليد منتظر با

 وارد تعامل شوند. يگريد يها در الگوهادهنده به سازمان
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ه. ا نيتوان گفت که خوب است ينم االنن است که يت ايواقع 

خودکفا  يتوانيم چه قدر يص دهياسررت که شررما تشررخ نيمسررئله ا

ن يا النااس بود که يبه مق ييجوصرفهن يمثبت چ ينکته مثالً. يباش

جهان  نيتأم يرهيزنج واقعاًدن اسرررت. اگر يب ديمورد در حال آسررر

 د.يرين نگاه را در نظر بگيد ايمضمحل شود، با
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 .السالمهيدانشگاه امام صادق عل
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 مقدمه

 ين و الصالة و السالم عليم، الحمدهلل رب العالميبسم اهلل الرحمن الرح

 يهانهيهز يمال نيتأمشاءاهلل امشب با بحث ن. انيمحمد و آله الطاهر

شاءاهلل که جلسه م. انيدر خدمت شما هستروس يکرونا و يماريوع بيش

 يد باشد. دوست دارم از نکات همه افرادين دوستان و بنده مفيهم يبرا

ن کار را يم ايما دار کهچونن جمع حضور دارند استفاده کنم؛ يکه در ا

د ييان فرمايب رسديمکه به ذهنتان  ياهر نکته حتماً ميکنيمل يتکم

 ميه کناستفاد د کهيادداشت کنيا ي

 يخوب يليدانشکده که انصافاً زحمات خ يدر ابتدا از انجمن علم

د و ارزشمند برگزار کردند، کمال يجلسه مف 14ن مدت يدند و در ايکش

 تشکر را دارم.

 آنچه گذشت

در  19د يا کوويروس يکرونا و يماريد بيمستحضر هست که طورهمان

ا فوت کنند و ب ياديماران زير شد و باعث شد که بين فراگيوهان چي

از  و هم ين از لحاظ اقتصاديکه کشور چ ياتوجه به تعامالت گسترده

ا يدن ير کشورهايبا سا ياسيو هم از لحاظ س يلحاظ فرهنگ

در کشور ما  وجود داشت. يمارين بيا يجهان يريگهمهانتظار  داشت

از  يروس و فوت برخين وياز ابتال به ا يموارد 98در اواخر بهمن 

 يمارين بير ايکه درگ ييمشاهده شد و روز به روز بر کشورها زانيعز

 افزوده شد. شدنديم

 آمار روز

، رانيادر  يمارين بيا يسه ماه از اعالم رسم باًيتقرامروز بعد از گذشت 

م ياکرده ينجا سعيا هستند. يمارين بير ايکشور و منطقه درگ 216
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 603هزار و  124ما ماران در کشور يم: مجموع بيآمار روز را ذکر کن

 97الحمدهلل  باشد.ينفر م 119هزار و  7 باختگانجاننفر و مجموع 

 ياند؛ ولص شدهياند و ترخافتهيماران بهبود ينفر از ب 173هزار و 

ها مارستانيستند و در بيت مناسب نيمار در وضعيب 2698 اکنونهم

دا کنند و هر چه يعاجل پ يشاءاهلل شفاتحت مراقبت هستند که ان

 شان برگردند.و خانه يبه زندگ ترعيسر

هزار و  696ون و يليم 4 االنکردم تا  يرا بررس يامروز که آمار جهان

هستند و تا  19د ير کوويدرگ هانياشده است که  ديتائس يکِ 849

 ين تعداد در کل جهان بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانياز ا االن

نجا يکه ا ييد مرگ گزارش شده است. آمارهامور 331هزار و  315

ک ي يمارين بيکه ا رسانديرا م يمارين بيت اياهم ميکنيمذکر 

ر کرده است و مسلماً هنوز هم يرا درگ يادياست که افراد ز يماريب

از کارشناسان معتقدند  يو برخ ادامه دارد يمارين بيو ا يرين درگيا

شتر خواهد شد و يو زمستان ب زييدر پار[ يتعداد ]افراد درگ يکه حت

م و يشتر در موردش فکر کنيد بيم. باين موضوع را رها کنيم ايتوانينم

کمک کند؛  توانديمکه  ييخودش تا آنجا يدر حوزه تخصص يهرکس

 جلو برود ن موضوعيا يبحث دانش درواقع

 يمارياز ب يناش يهانهيهز

م، بحث يکنم در موردش صحبت يتوانيکه ما م ييهااز بحث يکي

د نبو يمارين بي. اگر اکنديمجاد يا يمارين بياست که ا ييهانهيهز

مختلف  يهاها را به حالتنهين هزيم ايتوانيها نبود. ما منهين هزيا

 يهانهيم و هزيمستق يهانهيرا به هز هانهيهزن يم. ايم کنيتقس

مکن است، م يبنددسته کين يم. باالخره ايم کني، تقسميرمستقيغ
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ها را نهياز هز يليخ يهم به آن وارد باشد؛ ول يياست نقدها

 دهديم پوشش

 ميمستق يهانهيهز

 يهانهيو هز يريشگيپ يهانهيهز يبه دو دسته ميمستق يهانهيهز

 .شوديمم يدرمان تقس

لد، مواد ياست؟ بحث ماسک، ش يشامل چه موارد يريشگينه پيهز

است و  يدارياز به خريگان است که هم ننک و يکننده، عيضدعفون

که هم وزارت  يسازفرهنگ يهانهياز هز يع. بعضياز به توزيهم ن

 يهات دارد و هم مجموعهيمسئول يبهداشت و درمان و آموزش پزشک

مختلف  يهارا بار کرده است که در حوزه ييهانهيهز هانيامختلف. 

ن يکمتر دچار ا مردم شود تا يسازفرهنگو  يرساناطالعد يبا

 شوند. يماريب

هم که  هرچقدرباشد. شما يدرمان م نهيم دوم، هزينه مستقيهز

 يهانهيشود. هز جاديا يماريد ممکن است بيانجام ده يريشگيپ

م هستند؛ يکه در قبل گفت يست؟ شامل همان موارديدرمان شامل چ

 يبرا مخصوصاً  کنندهيضدعفونلد و مواد يهمچون ماسک، ش

زات يد تجهينه خريهز هانيا. عالوه بر يها و کادر درمانمارستانيب

و  يتور و دستگاه تنفس مصنوعيمان يهادستگاهمثل  يپزشک

از  يکي. يصيتشخ يهاتيدارو و ک يهانهيهز الکتروشوک گرفته تا

 يو پرستار يکادر درمان يايگر بحث حقوق و مزايمهم د يهانهيهز

ن ير درمان ايدرگ روزشبانه وع،يو ش يريفراگ طيشران يا است که در

 در نظر گرفت. هاآن يبرا ييايد حقوق و مزايهستند و با يماريب
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 ميرمستقيغ يهانهيهز

به  ست، مربوطين يريشگيم مربوط به درمان و پيرمستقيغ يهانهيهز

 يريو فراگ کنديمدا يوع پيش يمارين بيکه ا ين است که شما وقتيا

 هانياکه  شودينمها اجازه داده وکارکسباز  يبه برخ شوديمحاصل 

اجازه  به مردم يحت يريشگينکه به خاطر بحث پيا ايت کنند و يفعال

 يداريها خروکارکسبن يرا که الزم دارند از ا ييزهايچ شودينمداده 

ب ي، دچار آسشوديمها دچار مشکل وکارکسبن ياز ا يليخ کنند.

شان از يهانهي، چه بسا هزکنديمدا ي، درآمدشان کاهش پشوديم

 13. روديمش يپ يو تا مرحله ورشکستگ شوديمشتر يدرآمدشان ب

نجا وزارت تعاون مشخص کرده است؛ مثل دفاتر خدمات يمورد را ا

، شوديمل ينکه مسافرت تعطيا يبرا يارتيو ز يو گردشگر يمسافرت

و  يشهردرونو  يشهرنيبما و اتوبوس ي، هواپيعموم ونقلحمل

ع يها و مراکز توزآماده، هتل يع غذاهايد و توزيها، مراکز توليتاکس

 عيد و توزيتول يبرا يورزش يهاباشگاه ،يل و خشکبار و قناديآج

 يو ال ي، هنري، آموزشي، مراکز فرهنگيع دستيصنا

ب يم دچار آسيرمستقيهستند که به طور غ ييهاوکارکسب آخر،

 يبندطبقه ميرمستقيغ يهانهيرا در هز هانياو ما  شونديم

ا کاهش درآمد ي يقياشخاص حق يکاريعالوه بر آن، مورد ب م.يکرد

افراد روزمزد  هانيام که به يدار يهم وجود دارد. در کشور افراد هاآن

؛ کننديمکار  يفصل صورتبهکه  شوديمگفته  يافراد اي شوديمگفته 

ج شد، کار يرا يمارين بيکه ا ي. وقتيکارگران ساختمان مانندبه

مه هم نداشتند و يب هاآناز  يخودشان را از دست دادند و بعض

 يهانهيجزء هز هانيا جاد شد.يشان ايهاو خانواده هاآن يبرا يمشکالت

 .شوديم کرونا محسوب يماريوع بيش ميرمستقيغ
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 کرونا يماريوع بيش يهانهيهز يمال نيتأم

در سه  ميشويم متوجه ميکن يريگيا اخبار را پيم يکن يياگر جستجو

ح يکه در ادامه توض يو حقوق يقياشخاص حق رانياماه گذشته در 

مذکور تالش کردند و  يهانهيهز يمال نيتأمم داد، جهت يخواه

ک مقدار ين موارد، يهمه ا ييرا ارائه کردند. شناسا ياقدامات و خدمات

 .کنميمان يرا که مهم هستند، ب يموارد يسخت و مشکل است؛ ول

 رانيار يمردم خ

در سه  ميشويم متوجه ميکن يريگيا اخبار را پيم يکن يياگر جستجو

ح يکه در ادامه توض يو حقوق يقياشخاص حق رانياماه گذشته در 

مذکور تالش کردند و  يهانهيهز يمال نيتأمم داد، جهت يخواه

قدار ک مين موارد، يهمه ا ييرا ارائه کردند. شناسا ياقدامات و خدمات

دهم يرا که مهم هستند، ارائه م يموارد يسخت و مشکل است؛ ول

و تمام  هابحرانن مورد در تمام يشه ايم همين مورد که قائل هستياول

ه چ هانهيهزازها و ين يمال نيتأمنه جهت رفع و ين گزيمشکالت بهتر

کرونا  يماريوع بيل، چه در بحث زلزله و چه در بحث شيدر بحث س

 باشد.يم رانيار يهستند، مردم خ

خودمان،  يات بوميو هم در ادب نمانيدهم در  ميکنيمنگاه  يوقت

هم الحقّ نشان  رانياق شده است و مردم يشه تشوير هميخ يکارها

 274ه ير هستند. ما آيمختلف دست به خ يهااند که در حوزهداده

ه را تالوت ين آيبنده ام که يات مختلف قرآن را داريسوره بقره و آ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ َأمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَُهمْ َأجْرُهُْم »: کنميم

 م کهيگر هم داريه ديک آي. «عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ه دوم ي، آکنديمم کمک يدارکه  ين حوزه و بحثيبه ا يليآن هم خ
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عَاوَنُوا تَ»: کنميمه را قرائت ين آياز ا يسوره مبارکه مائده است که بخش

 ديتأکن اسالم ين مبيد مخصوصاًو  يان آسماني. اد۱«عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

 ک بحثي عنوانبهن را ي، ايد برخير دارند. شايبر انجام امور خ ياژهيو

ار مهم ياز مباحث بس يکيه يريکه خ يرند؛ در صورتيدر نظر نگ يعلم

ن مشکالت و يدر ا مخصوصاً شوديممحسوب  يمال نيتأمدر حوزه 

خوب در  يليالحمدهلل خ رانياکه مردم  شوديمجاد يکه ا ييهابحران

 ن حوزه وارد شدند.يا

 يبه طور ن شده استيعج انيرانين موضوع با فرهنگ ايا

 را مطرح کردند: يبا نکاتيز يليم خيهم که دار يمختلف يشعرا که

 ک گوهرندينش ز يگرند/ که در آفريکدي يآدم اعضا يبن

ن ياست ا يو باز هم از سعد شودينمت شعر که خوانده يک بيمعموالً 

 است:

 ن به حلقيش بگذرد آب نوشيزهر در کام خلق/ کِ يند کسيچو ب

ها در ها و انساننمسلما کنديمق يکه تشو يگريو اشعار مختلف د

کنند، مشکالتشان را رفع کنند و  يدگيگر رسيکديط سخت به يشرا

 ثار داشته باشند.يا

ا در ر ير نقديو غ يمنابع نقد کنديم ديتأکم که ين اسالم داريدر د

اگر اقوام شما جزء  يعنيد؛ يک خودتان قرار دهيحلقه نزد ارياخت

نابع ن مياند، ادهيدبيآسن بحران کرونا يهستند که به خاطر ا يکسان

هم الحمدهلل اول به طور  رانيامردم  د.يقرار ده هاآنار يرا اول در اخت

                                                                                       
نَ الْبَيْتَ وَلَا آمِّييَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  .1

 نْأَ  قَوْمٍ شَنَآنُ کُمْيَجْرِمَنَّ فَاصْطَادُوا وَلَا حَلَلْتُمْ وَإِذَاالْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا 

 وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوکُمْ
 .إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهَ وَاتَّقُوا
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وام ازمندان اقيار نيخودشان را در اخت ير نقديو غ يم منابع نقديمستق

ب به حسا ميرمستقيغ صورتبههم  يمحله و شهرشان قرار دادند و برخ

ها، هيري، انواع خيستيته امداد، سازمان بهزيوزارت بهداشت، کم

و  يئات مذهبي، هيجهاد يهاگروهج، هالل احمر، يبس يهاگاهيپا

 يازهاين يمال نيتأمها در ن کمکيقرار دادند. ا يئات دانشگاهيه

 .داشت ريتأث يليروس، خيوع کرونا وياز ش يناش ميرمستقيغم و يمستق

از مردم هم با حضور داوطلبانه و خودجوش  يليها، خن کمکيعالوه بر ا

، نظافت يکردن معابر و اماکن عموم يخودشان در ضدعفون

م به و غذا ه يگان ماسک اقالم بهداشتيع رايد و توزيها، تولمارستانيب

ن باعث يکردند که ا يمربوطه همکار يم و هم با نهادهايطور مستق

 يمردم رفع شود؛ ول جاد شد توسطيکه ا ييهانهين هزياز ا يليشد خ

ن سالمت کشور يريک مجمع خيم. يندار يک آمار کامليما  متأسفانه

در  يخوب يليخدمات خ يست؛ وليشناخته شده ن يليم که خيدار

 ام کرونا ارائه کردند.ين ايهم

که مقام  يديهم با تأک 99مه شعبان ين است، در نيگر ايد ينکته

و کمک  يمواسات، همدلش گسترده يجاد رزمايبه ا يمعظم رهبر

ق يشتر تشويکمک کرد که مردم ب يلين هم باز خيداشتند، ا مؤمنانه

 يمال نيتأمها را نهين هزيوارد گود باشند و ا يشتريشوند و افراد ب

ن منابع يمردم بهتر يمنابع مال ن است کهيکنند. اعتقاد ما ا

 حيد کمک کند که در ادامه توضيبا ت همي، حاکمشوديممحسوب 

ه ک يم مردم مشکالتين است که منابع مستقياعتقادمان ا م.يدهيم

کند و در اعتقاد يجاد نميا کننديمجاد يا يتيحاکم ياز نهادها يبرخ

 خودِ مردم هم خواهد شد. يو معنو يما باعث رشد ماد ينيد
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 رانيا ياسالم يدولت جمهور

است که از همان ابتدا ورود  رانيا ياسالم يدولت جمهور يمورد بعد

ج يا بسمختلف ر ينهادها مقابله با کرونا يل ستاد مليتشک کرد و با

سازمان برنامه و  يهامقابله شود. اگر ما گزارش يمارين بيکرد که با ا

ک ضعف ين خودش يستند )ايم، اگرچه منظم نيبودجه را نگاه کن

خ چهارم يکه کردم از تار ييمن با جستجو اما (؛شوديممحسوب 

به  تومانارد يليم 530ها صورت گرفته و صين تخصيا 98 اسفندماه

 1665مبلغ  اسفندماهخ هفتم يوزارت بهداشت داده شده است. در تار

به  تومانارد يليم 100و  رانيامه سالمت يبه سازمان ب تومانارد يليم

 يريشگيپ يط مدارس برايمح يوزارت آموزش و پرورش بابت بهساز

 10خ يدر تار ص داده شده است.يوع و گسترش کرونا تخصياز ش

بابت جبران خدمات کادر  تومانارد يليم 200مبلغ  98 اسفندماه

 21خ يص داده شده است و در تاريمبارزه با کرونا تخص يدرمان

به  اثربخش يمقابله يبرا تومانارد يليم 400، 98 اسفندماه

ص داده شده است. در ياستان تهران تخص يعلوم پزشک يهادانشگاه

س سازمان برنامه يدکتر نوبخت، رئ ياسفندماه آقا 25و  24خ يتار

اقشار کم  يبرا ييهاک برنامهيبودجه، هم اعالم کرده است که ما 

نا ط کرويو هم شرا يط اقتصادين هم شرايا يکه تو يبرخوردار، کسان

هزار  300و  200انه يماهم که کمک يقرار گرفتند، دار ياديدر فشار ز

 يونيليم 2تا  1 ک مورد هم بحث واميون نفر بود و يليم 3به  يتومان

 در نظر گرفتند. دهيدبيآسون نفر شاغل يليم 4 يکه برا
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 نوبخت داشتند در ينه آقاين زميکه در ا يتيين تويآخر حال يا يعل

 يهاگروهشت يکمک به مع يبوده است که برا 98 اسفندماه 24خ يتار

ا مقابله ب يت نظام بهداشت و درمان برايتقو يدولت برا ريپذبيآس

 يکرونا و دانشگاه علوم پزشک يبه ستاد مل تومانارد يليم 1600کرونا 

 عنوانبهم يتوانيرا م تومانارد يليم 1600ن ياند و ما همپرداخت کرده

مقابله با کرونا به خودِ وزارت  يم که دولت برايريک عدد در نظر بگي

 ص داده است.يبهداشت و ستاد مقابله با کرونا تخص

 رانيا ياسالم يجمهور يصندوق توسعه مل

است که بر  رانيا ياسالم يجمهور يصندوق توسعه مل يمورد بعد

قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است و هدف  84اساس ماده 

 يازگ عاناتيمَ د فروش نفت و گاز وياز عوا ين بود که بخشيا از ياصل

ک يل شود و يماندگار و مولد تبد يهابه ثروت ينفت يهاو فرآورده

از  يم برخيکه ما دار يط اقتصاديره و استفاده شود. با شرايذخ ييجا

 طيفالن کار، با توجه به شرا يد که دولت برايشنويم مثالًاوقات 

ن منابع را يت استفاده از اهم که دارد، درخواس ياو بودجه ياقتصاد

اعالم کرد که مقام  98 ماهنيفرورد 18در  يروحان يدارد. دولت آقا

 يورو از منابع صندوق توسعه مليارد يليک ميبا برداشت  يمعظم رهبر

روس کرونا موافقت يوع وياز ش يت عوارض ناشيريمقابله و مد يبرا

ن اعتبار، يدولت با استفاده از ا 98 ماهبهشتيارد 17خ ياند. در تارکرده

 يهاتياز، کيمورد ن يداروها نيتأم يبرا تومانارد يليم 4200

ر کاد يزات بخش درمان و بهداشت و حفاظت شخصي، تجهيشگاهيآزما

ه که ب ييهامارستانيارد به بيليم 1500درمان اختصاص داده است که 
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پاداش  عنوانبه ارد هميليم 300ر کرونا هستند و يم درگيطور مستق

 ص داده شده است.يتخص يکادر درمان يبرا

د اريليک مين اعتبار يبهشت دولت با استفاده از ايارد 24خ يدر تار

سازمان  يکاريمه بيبه صندوق ب تومانارد يليم 1286، مبلغ ييوروي

نوز ه يکاريمه بيبحث ب يص داده است که برايتخص ياجتماع نيتأم

ن را ين ما در ادامه ايگرفته نشده است؛ به خاطر هم ييم نهايتصم

هم به  نيهم بوده که ا تومانارد يليم 500م. مبلغ يپررنگ نکرد

ده ص داده شيتخص ياز منابع صندوق توسعه مل يکاريمه بيصندوق ب

 ند.ع کنياند توزروبرو شده يکاريکه با مشکل ب ييهاآنبه  است تا

 اد مستضعفانيبن

، انجام داده بود يخوب يليکه انصافاً من گَشتم و اقدامات خ يمورد بعد

کرونا  يماريوع بين زمان شياد مستضعفان است که عملکردش در ايبن

انجام  ييهاکارچهم ينير است. ببيبه نظر بنده قابل توجه و قابل تقد

 شده است؟

 ت از اقشار يجهت حما تومانارد يليم 620ش از يپرداخت ب

و  يستيا بهزيته امداد يق کمير کرونا از طربر اث دهيدبيآس

 .ع شده استيمختلف توز ينهادها

 ا مقابله با کرونا ب يدستگاه آمبوالنس به ستاد مل 24 ياهدا

 يامالک تجار يبهاافت سه ماه اجارهينظر کردن از درصرف 

 .اد استيار بنيکه در اخت

 دستگاه الکتروشوک به  4و  يدستگاه تنفس مصنوع 9 ياهدا

 .کشور يستم درمانيس
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  ت يحما يالحسنه براوام قرض تومانون يليم 325اختصاص

 .دهيدبيآساز اقشار و اصناف به 

 به ارزش  يشتيو مع ييهزار بسته غذا 500ه و تدارک يته

و کمک  يش مواسات همدليدر رزما کهتومان ارد يليم 100

 .ع شده استيتوز مؤمنانه

 وه، يهزار بسته آبم 470گرم و  يهزار غذا 50ش از يع بيتوز

 يهامارستانيکادر درمان ب يبرا که ير و آب معدنيش

 .با کرونا استفاده شده است يريدرگ

 روزانه صورتبه يتر الکل و محلول ضدعفونيهزار ل 16د يتول. 

 و  زولهيون ماسک، لباس ايليک ميش از يد بيو تول نيتأم

شهر و روستا به طور روزانه  110کردن  يو ضدعفون يپزشک

 يهانهياد مستضعفان است که هم هزين اقدامات بنيو... ا

 يهانهيو درمان بود و هم هز يريشگيم که پيمستق

ا ر يقابل توجه يهارا پوشش داده است و کمک ميرمستقيغ

 است. انجام داده

 ياسالم يو ارتش جمهور يسپاه پاسداران انقالب اسالم

انجام دادند سپاه پاسداران  يخدمات خوب و قابل توجه که يبعدمورد 

ه ک يبود. وقت رانيا ياسالم يج و ارتش جمهوريو بس يانقالب اسالم

 يهاجاد نقاهتگاهيروها هم در جهت اين نياز ا شوديم يط بحرانيشرا

و هم در بحث  شوديماستفاده  ييصحرا يهامارستانيار و بيس

کردن معابر و اماکن که با توجه  يو ضدعفون ييو آلوده زدا يسازپاک

شور ک يجايجاکه در  يج و آحاد مختلفيبس يهاگاهيپا يبه گستردگ

ماران يرش بين کار انجام شد؛ مثل پذيع ايسر يليوجود دارد خ
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مارستان حضرت يب ازجمله يها و مراکز درمانمارستانيدر ب ييکرونا

، اصغريعلمارستان يف و بيفرجه الشر يه اهلل االعظم عجل اهلل تعاليبق

 ياندازراه، ييصحرا يهامارستانيجاد بيار، ايس يهامارستانيجاد بيا

 يي، برپاکنندهيضدعفوند ماسک و دستکش و مواد يخط تول

اماکن بزرگ  يهايو خروج يکنترل سالمت که ورود يهاستگاهيا

نهادها متقبل شدند ن يخُب ا ينه دارد؛ وليهز هانيا ينصب بود. همه

م ج هيم که هزاران بسينيبيم هانياانجام دادند. عالوه بر  يو به خوب

مبارزه با  يج مليآموزش کشور در طرح بسبا وزارت بهداشت، درمان و 

 کردند. يهمکار يو بخش غربالگر ييکرونا در بخش شناسا

 و بقاع متبرکه يآستان قدس رضو

 يهانهيهز يمال نيتأمد در بحث يرسيکه باز به نظر م يمورد بعد

 و يانجام دادند، آستان قدس رضو يکرونا اقدامات خوب يماريشروع ب

وع يش ياز ابتدا يمختلف يکارها يبقاع متبرکه بود. آستان قدس رضو

  کرونا انجام داده است:

  هزار  700و  95هزار ماسک  200ون و يليک ميواردات

 مختلف يهامارستانين بيب هاآنع يو توز يتر الکل طبيل

 کشور

  ن واردات يکرونا )که ا يماريص بيت تشخيهزار ک 6واردات

ل بحران بود يکرونا در اوا يماريص بيت جهت تشخيهزار ک 6

 يو مناسب وجود نداشت(، نکته کنندهيضدعفونکه مواد 

ن واردات يا هاآنن است که يارزشمند است ا يليکه خ يمهم

ر انجام ندادند؛ بلکه از محل ارز کشو يرا از محل منابع ارز

 آستان انجام دادند. يهاحاصل از صادرات محصوالت شرکت
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 ع يات توزيو انجام عمل يد ماسک بهداشتيخط تول ياندازراه

 .ياقالم بهداشت

 رش يپذ يمارستان رضويمارستان آستان به نام بيخوِد ب

مارستان ين بيبه ا تومانارد يليم 5/1داشتند و آستان هم 

 ز کمک کرد.يجهت تجه

 دگان، يب ديآس يبرا يو بهداشت ييغذا يهاع بستهيتوز

 150ها که گفتند مارستانيب يماران و کادر درمانياطعام ب

ژه کادر يو يهزار بسته تبرک 70متبرک و  يهزار وعده غذا

 م.يه کرديدرمان ته

 ر د پوشاک ديو بن خر يو بهداشت يشتيمع يهابستهع يتوز

 .يساختمانان کارگران يم

  آستان مثل  يهادر شرکت يد مواد ضدعفونيتول تاًينهاو

 يصيت تشخيد کيراز سرم و توليثامن و ش يشرکت داروساز

 آستان. ياقتصاد يهااز مجموعه يکيکرونا در 

در  يهستند که آستان قدس رضو يمهم يهاتيفعالاز  يبرخ هانيا

د آستان يکه شاهد هست طورهمانر انجام داده است. شما ين مسيا

در کل  ياران رضويدارد به نام طرح خادم يک طرحي يقدس رضو

فقط مخصوص استان خراسان  يکشور )خدمات آستان قدس رضو

برکه و بقاع مت ياران رضويل خادميست(. با استفاده از پتانسين يرضو

ع يتوز ر بودنديکه درگ ييهامارستانين منابع را در سراسر کشور به بيا

 1کردند.

                                                                                       
 يخاموش يد مهدين سيالمسلم ه، حجت االسالم ويرير خگزارش سازمان اوقاف و امو به. 1

بقعه کارگاه  217م و خوشبختانه در يمتبرکه بهره برد ت بقاعيام از ظرفين اياعالم کرد: در ا
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 رانيافرابورس 

 ياست. موارد قبل رانيافرابورس  ميکنيمنجا اشاره يکه ا يمورد آخر

ا از خوِد ر ياد مستضعفان، منابع ماليآستان قدس و بن که ذکر شد مثل

از خودش ندارد  يمنبع رانيافرابورس  ي؛ ولکردنديم نيتأممجموعه 

و کرونا  1نماد کرونا ا يشده است و اوراق کرونا  يطراح يزميک مکانيو 

ره سازمان يئت مدين جلسه هيکميوصدشش نام گرفته است. در 2

ت ينه استفاده از ظرفيجاد زميا»با موضوع  ياهيبورس اوراق بهادار ابالغ

د ياب صادر شده است که« هيبازار سرما يجمع يمال نيتأمدستورالعمل 

 هآمدش يت پيکمک به وضع يآورجمعن دستورالعمل جهت ياز ا

 يمال نيتأمه، فراخوانِ ين ابالغيا واسطهبه استفاده کرد. فرابورس

فرابورس  يق سامانه معامالتياز طر 2و کرونا  1در دو نماد کرونا  يجمع

 .کنديمرا اعالم  رانيا

 يجمع يمال نيتأمارکان 

است؛  عاملاز ارکانش  يکيدارد.  يارکان مختلف يجمع يمال نيتأم

 نجا عامل،ي. در اشوديم يمنابع مال يآورجمعکه مسئول  يکس يعني

وزارت بهداشت  يمتقاض شده است. يمعرف رانياشرکت فرابورس 

دش از خوي. نخواهديمرا  ين منابع ماليکه ا يکس يعني ياست. متقاض

را به دست عامل  يمنابع مال رانيارا به مردم اعالم کرده است و مردم 

رساند. قرار است منابع يم يها را به متقاضن کمکيو عامل هم ا

 يارمينه بيق در زمي، درمان و تحقيريشگيشده به منظور پ يآورجمع

                                                                                       
ون و يليم 6م يتوانست يسال جار ماهنيفروردان يشد که تا پا ياندازد ماسک و گان راهيتول

 ميع کنينفر توز 470هزار و  640ون و يليم 5ن يد و در بيعدد ماسک تول 570هزار و  846
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 نيتأمهم شرکت  يجمع يمال نيتأمن ين ايام کرونا استفاده شود.

 شده است ين معرفيه نويسرما

 2و کرونا  1نماد کرونا 

ن ياصل بر ا 1شده است؟ در کرونا  يو کرونا معرف 1چرا نماد کرونا 

جاد يا هم يجمع شده و ممکن بوده منافع يزيبوده است که هر چ

اهدا  صورتبه کالًن اصل و منافع را يکرده است، فرابورس ايم

 ياگر کس يعنيم کند؛ يبه وزارت بهداشت تقد Donation اي

، بحث درمان يم به وزارت بهداشت برود و برايپولش مستق خواستيم

ه نماد د پولش را بيبا کرونا استفاده شود يفضا ق دريو تحق يريشگيپ

 داده است.يص ميرا تخص 1کرونا 

ه ک نيشده توسط ام نيتأمن بود که مبالغ يقرار بر ا 2در نماد کرونا 

شود و منافع حاصل  يگذارهيسرمان است، ينو يگذارهيسرماشرکت 

 تن بوده اسيکرد ايرو يعنياهدا شود؛  يبه متقاض يگذارهيسرمان ياز ا

ا ين پول با درآمد ثابت يکه خود پول به وزارت بهداشت داده نشود، ا

جاد شده را به ين سود ايشود و ا يگذارهيسرما ياوراق خزانه اسالم

هم بعد از دوره  2ن اوراق کرونا يوزارت بهداشت دهد و امکان فروش ا

 1000هر اوراق  يوجود دارد. ارزش اسم يمت اسميبا ق يآورجمع

 بوده است. تومان

مدت زمان ( يجمع يمال نيتأم) Crowdfunding يهااز بحث يکي

از  يآورجمعد مشخص باشد. مدت ياست که با منابع يآورجمع

ن شده است که ييتع 99ن يفرورد 31خ يتار تا 98اسفند  27خ يتار

بهشت وجود داشته است. طبق يارد 31د شد و تا يک ماه هم تمدي
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 27تا  ه گرفتميبازار سرما يگاه خبريکه از پا ين گزارشيآخر

هزار  30ش از ين طرح بيدر ا کنندگانمشارکتشمار  ماهبهشتيارد

 اوراق يداريه هم با خريخانواده بازار سرما ينفر بوده است و به عبارت

 کرده است. يآورجمع تومانارد يليم 20حدود  2و کرونا  1کرونا 

 مرور بحث

ه در م کيادشده است و گفتيها شامل موارد نهيم که هزينجا گفتيتا ا

 نيکردند و ا يمال نيتأمها را نهيکار آمدند و هز يپا يکشور ما افراد

، ي: مردم، دولت، آستان قدس رضوازجمله مشکالت را حل کردند؛

سپاه و  ج،ي، بسرانيا، فرابورس ياد مستضعفان، صندوق توسعه مليبن

 شوديمهنوز هم  البته شته است؛بود که وجود دا ين موارديارتش. ا

اد برکت و يبن فرمان امام، ييدا کرد مثل ستاد اجرايپ يگريموارد د

 اند.انجام داده ييکه کارها يخصوص يهابخش

 هاشنهاديپ

ر يقابل تقد واقعاًانجام شده بود که  ياديز يهام که تالشيمشاهده کرد

نخواهد شد و در فصل  کنشهير يمارين بينکه اياست و با توجه به ا

ها نهين هزيز و زمستان هم احتمال گسترش آن وجود دارد، اييپا

 شتر هم شود.يخواهد داشت و چه بسا ب وجود

 ينگياز رشد نقد يريجلوگ

هزار هزار  4/2به  98 اسفندماهما در  ينگينقد عرض کنم: يانکته

سه با يدر مقا 98 اسفندماه اد است.يار زين بسيد. ايرس تومان ارديليم

م يم. پس اگر ما بخواهيداشت ينگيش نقديافزا ٪3/31 ،97 اسفندماه

 نيتأمه در يم که اصل اوليدهيشنهاد ميم، پيداشته باش يک اصلي

ن يت. ااس ينگياز رشد نقد يريم جلوگيرمستقيم و غيمستق يهانهيهز
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لکه بست؛ يک استان و شهر ني يتنها برا دارد که ييهانهيهز يماريب

گر ها انهين هزيا نيتأم ي. براکنديمبار  ييهانهيدارد هز يدر سطح مل

. اگر ودشيمجاد يا ينگيم رشد نقديطرق استفاده کن يم از برخيبخواه

ا خلق پول يها از استقراض از بانک شوديمق يکه دارد تزر يمنابع

ممکن است مشکالت  مدتکوتاه، در شوديم نيتأمها دارد بانک

جاد يبا ا بلندمدتو  مدتانيمو درمان را حل کند؛ اما در  يريشگيپ

در مورد  ي. پس وقتکنديمبه جامعه وارد  يتورم فشار قابل توجه

و  يمل يماريک بيروس که يوع کرونا ويش يهانهيهز يمال نيتأم

گرفت که اگر از  يد جديه را باين قضيا ميکنيماست، بحث  يجهان

ممکن است  يها کردنهين هزيو وارد ا يمنابع را گرفت ييهرجا

ن ين اصل اول ما ايجاد کند؛ بنابرايا بلندمدتو  مدتانيممشکالت 

ا خلق يو  يها از استقراض از بانک مرکزنهيهز يمال نيتأماست که 

 مختلف يد وزارت بهداشت، دولت و نهادهايها نباشد. پس باپول بانک

 .رودينمش يالت پين کار با تسهيدقت کنند که ا

 در منابع ييجوصرفه

 يمال ن است که منابعيا ميکنيم يريگجهينتنکته دوم که از نکته اول 

در  يم؟ وقتيکن کارچهم يالت استفاده نکنيما محدود است، اگر از تسه

 هيم، دولت و بقيقرار دار ييط کروناين شرايط سخت مثل هميشرا

ط يما مثل قبل شرا طيد به وزارت بهداشت کمک کنند و شراينهادها با

دولت و  ،هست العادهفوقط يط ما شرايشراست: بلکه ين يعاد

د تالش يوزارت بهداشت و درمان با ژهيوبه يتيحاکم ينهادها

ه يبق دولت و يعني؛ منابع داشته باشند ييجوصرفهنه يدر زم يحداکثر

 نيمنابع داشته باشند تا از منابع حاصل ا ييجوصرفهد ينهادها با
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وجود دارد استفاده شود و خلق پول  که يطين شرايدر ا ييجوصرفه

و  يريشگيمشکالت درمان، پ شوديمن باعث يجاد نشود. اينجا ايدر ا

ا نکند. ديش پيافزا ينگيم و نقديکن نيتأمرا  ميرمستقيغ يهانهيهز

 .شده بود ين نکته پافشاريبه ا يالحمدهلل در جلسه سران اقتصاد

 دولت به مردم يهاسهام يواگذار

ر نظر م، بدون ديکه دار يابودجه يکسرنکه با توجه به يا ينکته بعد

ال ن سيدر ا يبودجه مصائب و مشکالت يگرفتن کرونا هم خودِ کسر

شتر هم شد، يبودجه ب يما داشت و با اضافه شدن کرونا کسر يبرا

در  ني اد خودش را سبک کند )الحمدهلليبا توانديمکه  يدولت تا حد

 ندارد يازيشاءاهلل درست هم انجام شود(، دولت ندستور کار است و ان

 يسهام داشته باشد و آنجا را هم از فضا ياقتصاد يهااز بنگاه يليدر خ

ها را با نظرات ن سهامياز ا يليخ توانديمخارج کند؛ بلکه  يرقابت

ده کند. در دست مردم استفا يبه مردم دهد و از منابع مال يکارشناس

 يدرستبهدر دست مردم  ين منابع مالينجا هم اگر استفاده از ايدر ا

م هم مشکالت يتوانيو ما م شودينمجاد يت شود خلق پول ايريمد

ش يم و هم از افزايرا رفع کن ميرمستقيغ يهانهيو هز يريشگيدرمان، پ

 م.يکن يريو خلق پول جلوگ ينگينقد

 يت منابع ارزيريمد

است که  يت منابع ارزيظالمانه و محدود يهاميتحرنکته بعد بحث 

ن يم ايتوانيم و تا آنجا که ميت کنيريخود را مد يد منابع ارزيم. بايدار

 ل را واردين قبياز ا يو موارد يصيتشخ يهاتي، کيبهداشت يکاالها

م که ينيبين نکته مورد توجه قرار گرفته بود و ما ميم. الحمدهلل اينکن

نجا ي. در اشوديمه صادر يبه آلمان و ترک رانيا يصيتشخ يهاتيک االن
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 يکنند و از نهادها يزنيرا تواننديموزارت خارجه و وزارت بهداشت هم 

کمک  يمختلف يکه وجود دارند و کشورها ينترنشنال مختلفيا

 م.ياستفاده کن کننديم

 يکه توسط صندوق توسعه مل ييورويارد يليک مياعتقاد دارند  يبرخ

ورو ين مبلغ به يکرونا کمک شد؛ چون ا يماريب يهانهيهز نيتأم يبرا

ال ير ل بهيتبد ين مبلغ توسط بانک مرکزياز است که ايباشد، نيم

 کشور يه پوليبه پا ياليباعث افزوده شدن معادل ر ن کاريشود و ا

ه ک شوديمباعث  يمنف يها و رشد اقتصادميو با توجه به تحر شوديم

ابع ن منين است که از ايشنهاد ما ايدا کند. پس پيش پيها افزامتيق

 .ياضطرار واقعاًط ياستفاده نشود مگر در شرا

 م که اوليران داريق خيجهت تشو يگذاراستيسبر  ديتأکما باز هم 

 يند و خود مردم پايايکار ب يپا د خود مردميم و بايبحث هم ذکر کرد

 کار آمدند.

 کروناه آمار توسط ستاد مقابله با يته

تاد س ن است که اگريک نکته هم که به نظرم خوب است انجام شود اي

د که ه کنيک آمار تهيکه انجام شده  ييهامقابله با کرونا از برنامه يمل

ن سه ماه يکرونا در ا يهانهينکه هزيم و اياد داشتهيچقدر تول مثالً

کرونا در کشور  يمارين بيماهانه گزارش شود. شفاف شود ا صورتبه

کادر درمان ما داشته است، ما چقدر حقوق و  يبرا ييهانهيما چه هز

قدر م و چياا دادهيا پرستار مزايچقدر به فالن پزشک  مثالًم، ياا دادهيمزا

م، يکه وارد کرد ييهاها جبران شده است. دستگاهنهين هزياز ا

 ماهانه صورتهبشفاف شود و  کامالًم و... يد کرديکه تول ييهاماسک

 يزيرنامهبرکرد و  ينيبشيپد شفاف شود تا بتوان يگزارش داده شود. با
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نشان  ييام کروناين ايدر ا يت خوبياد مستضعفان شفافيبن مثالًکرد. 

 داد.

 Crowdfunding مربوطه در يهااستفاده از پلتفرم

ده است و ياست که زحمت کش رانيادر مورد فرابورس  ينکته بعد

دارد.  يريک گين ياما ا؛ کرد ياندازراهرا  2و کرونا  1نماد کرونا 

Crowdfunding س، فرابور يسامانه مبادالت از دارد.ين يک پلتفرمي

در  ست.ين Crowdfunding يا سکويپلتفرم 

Crowdfunding يد پول بگذارد؛ اما کسيايب توانديمبخواهد  يهرکس 

 ورتصبهفرابورس  يتواند در سامانه مبادالتيندارد، نم يکه کد بورس

ک يست که ين طورنيا Crowdfundingدر  ق کند.ين منابع تزريآنال

کمک به وزارت بهداشت؛ بلکه معمواًل طرح  مثالًبگذارند؛  يطرح کل

 ديمارستان فالن در شهر سبزوار جهت خريمثل کمک به ب يکوچک

ند يآيگذارند و مردم ميم تومانون يليم 200مت يبه ق يدستگاه تنفس

مثل  ييهان است که از پلتفرميم ايکه دار يشنهادي. پکننديمکمک 

ا يم استفاده شود و يدار Donation Platform پلتفرم مهربانانه که در

 ميکنيما نگاه يدر دن يم )وقتيجاد کنيد ايم پلتفرم جديتوانيم اصالً

، درمان و يريشگيبحث پ يموجود برا يهاشتر پلتفرميم که بينيبيم

است(، پس ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت  يبهداشت يهاآموزش

مشخص  تيها و شفافبا طرح ين پلتفرميت کنند که چنيحما تواننديم

 جاد شود.يا
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 اوراق وقف

که در  ينکته هشتم هم در مورد استفاده از اوراق وقف است. اوراق

 يهااز آن در حوزه شوديمشده است و  يطراح يکشور به خوب

درمان استفاده کرد، اوراق وقف است. درباره ساختار  ازجمله يمختلف

 صحبت کرد. يگريد در زمان دين اوراق بايا يو چگونگ

 مأجورر است و نزد خداوند يده شده است قابل تقديزحماتش که کش

ن مارايشود و ب کنشهير ترعيسرهر چه  يمارين بيشاءاهلل ااست. ان

م يرش ببيت شده پيرين بحث را مديدا کنند. ما هم ايهم زودتر شفا پ

 م.ير موفق شوين مسيدر ا ترعيسرو هر چه 

 پرسش و پاسخ

 etf۱

 

، ينگياز نقد يريجلوگ ين بود که برايشنهادات ما اياز پ يکي 

د ين کار بايا يان استفاده کند و براين پول در جريدولت از هم

نکه ي؛ اما اکنديمن کار را يخود را واگذار کند. دولت دارد ا يهاسهام

کرونا  يرا برا ين منابع ماليا خواهديمخود  يهادولت با فروش سهام

ر؛ ي، خرسديمکه به ذهنم  يزيندارم. چ ي، اطالعريا خيخرج کند 

هداف ا احتماالًگفتند و يرا داشتند شفاف م ين کاريچون اگر قصد چن

 ينگين کار از آن جهت که باعث رشد نقديداشته باشند. ا يگريد

                                                                                       
1. Exchange Traded Fund )سرمايهگذاري قابل معامله(  
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م، ياوريب به دستن منابع را از کجا ينکه ايارزش دارد. حاال ا شودينم

خلق  ينگين بود که نقديم. اصل اول ايرويم ييجوصرفهبه سراغ اصل 

 ييجوصرفهد يجاد شد و بايدولت ا يبرا ينشود و در اصل دوم هم منابع

 ت کرد.يرا رعا

 

را حل کند؛ بلکه  يمشکالت دولتست ين صندوق قرار نيا 

ره شود و در ياست که منابع مازاد در آن ذخ طورنياکردش يرو

 گاههرست که يب دولت نين جيمولد استفاده شود. ا يهايگذارهيسرما

نجا يبش کند و از آن برداشت کند. در ايدولت خواست دست در ج

م م معظبه مقا يااست و نامه يط من بحرانيدولت گفته است که شرا

کرده و مجوز  يم بررسيو آن ت يارسال کرده است و رهبر يرهبر

 ؛ص است؟ سازمان برنامه و بودجهين تخصيمسئول ا ياند. چه کسداده

کرونا داشته به  يهانهيهز يرا که برا يابرنامه 15ر بهداشت يوز يعني

شد  دييتأبرنامه  15ن يسازمان برنامه و بودجه ارائه داده است و تمام ا

ام گر مقياست و د طورنياندش ي. فراشوديمق يدارد تزر يو منابع مال

کنند. يات دخالت نميگر در جزئيد يروحان يو آقا يمعظم رهبر

شنهاد ما هم به وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است که يپ

 کنند. ييجوصرفه تواننديم هرقدر
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ن يم، ايکه دار ينگيعرض کردم با توجه به خلق پول و نقد 

ه م کيگفت ي. با توجه به اصل اولدهديمش يمجوزها خلق پول را افزا

رف شما ح يعنيم؛ ين منابع استفاده نکنيم تا از ايکن يطراح يزميمکان

ت گل يک وضعيت ما يم که وضعيد دقت کني. باميکنيم ديتائم يرا دار

که م؛ بليم استفاده کنيست که اگر هر چه پول آمد، بروين يو بلبل

م ش توريو افزا ينگيد به همان اندازه رشد نقدياين پول بيا هرچقدر

 .شوديمت موجود بدتر ين وضعيم داشت و ايخواه

 

 ينعيبودجه است؛  يم، کسريدر کشور دار االنکه  يک بحثي 

د يام بيتوانيکه م ييست، پس تا جايدخل و خرج دولت با هم برابر ن

د هستن هانياها )ا خلق پول بانکي يم از منابع بانک مرکزيدقت کن

 ين صندوق توسعه مليا هميهستند(  ينگيش نقديکه گلوگاه افزا

ش يزاکشور اف يه پولي، پاشوديمل يال تبديکه واحد پول به ر ي)هنگام

ن کار در دِل سازمان برنامه و يزم ايم. مکاني( استفاده نکنکنديمدا يپ

 سازمان بهداشت يهايريگميتصمن کار در دل يزم ايبودجه است، مکان

 يگر بررسيموارد را که د زيرزبهيرنوبخت  يآقا مثالً چون  است؛

کند و آن را به دست وزارت بهداشت سپرده و گفته است که ينم
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تا  ريها را کم در نظر بگنهيهز يتوانيت مرا درک کن و تا ميوضع

؛ ها استفاده کنهيريمختلف و خ يها از نهادهانهيهز يبرا يتوانيم

است که داخل دولت ما وجود دارد و اعتقاد  يزيزم، چين مکانيبنابرا

 کنند. ييجوصرفهمهم است که تا حد ممکن  يلينجا خيافراد در ا



 



 فصل پانزدهم

 

 ،ييصنعت کرونا

 

 ،صنعت يکرونا

 

 1هاتيها تا عدم قطعتياز قطع
  2يدکتر غالمرضا گودرز

                                                                                       
 راد شده است.يا 01/03/1399خ يدر تار ين سخنرانيا. 1

و  يدانشکده معارف اسالم يگروه صنعت يئت علميات و عضو هيق در عمليتحق يدکترا. 2
 .السالمهيعلت دانشگاه امام صادق يريمد
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 مقدّمه

ت تا عدم ياز قطع ،صنعت ي، کروناييعنوان بحث ما صنعتِ کرونا

ر بحث يذهن شما را درگ سؤالامر با چند  يباشد. ابتدايت ميقطع

 :کنميمش يخو

 چرا کرونا؟

 ؟ييچرا صنعتِ کرونا 

 صنعت؟ يچرا کرونا 

 ت؟يت و کدام عدم قطعيکدام قطع 

 چرا کرونا؟

ن است که همه دارند از يک نگاه اي؟ ميکنيمچرا از کرونا بحث  واقعاً

گانه( را در نظر ي، چه بيک شبکه )چه داخلي. کننديمکرونا بحث 

از اخبارشان در رابطه با کرونا است. امروز جهان  يکيشه يد، هميريبگ

 يرشد و تعال يبرا خواهديمکه  يتن حرکيک حرکت است و ايمنتظر 

؛ امّا با کنديمن ييدگاه خودش تعين افق را بر اساس ديانجام دهد، ا

شان هم يا ين التهاب برايدِ کرونا ملتهب است که ايط جدين شرايا

ک خبر خوب در رابطه با کرونا يهست و هم منتظر  کنندهنگران

 تفاوتيبم که نسبت به کرونا يرا دار ين فضا افراديهستند. البته در هم

 هستند.

 ديجهش تول

اثرات از آن،  يک بخشيم، يم از کرونا بحث کنيخواهينکه ما ميا
مردم  ياست که در زندگ يگر هم اثريک بخش دياست و  يارسانه

« ديجهش تول»امسال را  ياست که رهبر ين در حالياند؛ اگذاشته

د يد که تولييگويک موقع ميد. اناند و به ما جهت دادهکرده يگذارنام
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و  يش کمّيد که افزاييگويگر ميد ياد شود، امّا موقعيز يفيو ک يکمّ

 د:يآيبرم طورنياشان يد جهت داشته باشد. از کالم ايد بايتول يفيک

 کيشرفت قابل توّجه و مشخّص )نه يک پي يعنيجهش،  ي؛ واژهاوالً

 و کم(. مدتکوتاهحرکت 

 ؛جاد کنديمردم ا يک حرکت محسوس در زندگيد يبان جهش ياً؛ ايثان

از آن  يرآثا يول م،يکناضافه  يفيو ک يد را از نظر کمّياگر ما تول يعني

کرده دا نيشان تحقّق پين بخش از سخنان ايم، اينيمردم نب يدر زندگ

 است.

م در رابطه با يخواهيد مين معنا از جهش تولياز با ا يثالثاً؛ حاال وقت

ک يو  ستين يک بحث احساسيم، بالطبع يبحث کن ييکرونا يفضا

د انجام يم که بايدار يک رسالتي( هست که يتي)مأمور يبحث هدف

 م.يده

 ييصنعت کرونا

ز بر يدر اقتصاد ما گذاشته است و هم آثار مثبت ن يکرونا هم آثار منف

 صنعت ما داشته است.

 کرونا يآثار منف

 ست از:ا عبارت يآثار منف

مان يهااز شرکت ياريدر حال حاضر، بس 

ه سمت عرض يعنيش را کم کنند که يدات خوياند که تولمجبور شده

ل مختلف يدچار مشکل شده است و از آن طرف هم مردم به دال

 يم جهانينجا دارياند. ار دادهييا تغياند انداخته ريتأخازشان را به ين

در عرضه و تقاضا ُرخ داده  يم توازنک عديکه بالطبع  ميکنيمبحث 

ها ينّاداز ق ياريد: بسينگاه کن ينيريدر صنعت ش مثالعنوانبهاست؛ 
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را  يکه لوازم پخت خانگ ييهاآن، مغازه يجابهاند و دچار مشکل شده

از  يکه قسمت ين بخشيفروشند، در حال رشد کردن هستند. ايم

ت شدن يحال تقوگر در يد يف شدن و بخشيره در حال ضعيزنج

 خواهد گذاشت. ينگيدر نقد يبلندمدتباشد، آثار يم

ر حال ما د يهاشرکت ينگي: مشکل نقد

 است. شدن ديتشد

؛ د شدن استيکه با توجّه به فضا در حال تشد 

 ا اقتصادياز اقتصادمان  ي، در بخشيط اقتصادين شرايالبته در هم

 .يم؛ مانند لوازم بهداشتيدر حال رشد هست يجهان

ش از موارد خود ياريکه در بس 

 را نشان داده است.

 يبخش يعني؛ 

 ديتول و هم خدمات ا صنعت که هميما در کارخانه  ياز منابع انسان

ک رفتار ي، افراد دچار ديکنيممراجعه  يوقت. شوديمرا شامل 

که مراجعه  ين امکان وجود دارد که هم افراديکه ا شونديم يعيرطبيغ

 نيچننيادوستان هستند، دچار  يرايکه پذ يو هم افراد کننديم

از  ياريکه در بس ستا يعدم توازن بشوند. نکته بر سر ييرفتارها

ن آثار يز اين يارسانه يفضا خ دادن است و البته کهموارد در حال ر

ن يبرجسته کردن ا ينکه ذهن ما برايا اي، گوکنديمت يرا تقو يمنف

 تر است.آثار آماده
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 آثار مثبت کرونا

 ست از:ا آثار مثبت کرونا بر صنعت عبارت

 عمانيصنااز  ياريد که در بسينيبيشما م

 م.يل شديتبد يع خانگيبه صنا

ن امکان به وجود ياز موارد ا ياريدر بس

 م.يتر صادرات کنآمد که راحت

اد )با که افت يک اتّفاق مثبتي

که وجود داشت(، بحث گمرک بود که در  ييهاها و نقصيتمام کاست

 .ها شناخته شدمان، جزء گلوگاهيصنعت يگذاراستيسبحث 

م يآمد که توانست به دستدر صنعت  يتجارب 

م و موانع يکه به مردم کرد يم که با استفاده از اعتمادينيرا بب ييالگوها

 آمد. به دستم، يشان کنار زديد ايتول يرا برا

 يت و نوآورين فضا، سبب شد که خلّاقيبا توّجه به هم 

 باال برود.

 ندمدتبلاست که در  يک بحثي 

کار  يپژوهندهيآکه در  ي. کسدهديمنده خودش را نشان يو در آ

. نندکيمافراد کمتر حس  يهيند که بقيرا بب يد نکاتي، باکنديم

نده اثرات خودش را ياست که در آ يبه شکل يسبک زندگموضوع 

 گذارد.يم
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 ييابتدا يبندجمع

 انندمبهصنعت ما  ينهيرياند، مشکالت دشده يافسردگها دچار يبعض

 م کهيمقابل متوجّه شد يدر نقطه ياد شده است؛ وليز ينگينقد

، تيخالق م؛ چرا که ازيت برسيبه موفق يط بحرانيم در شرايتوانيم

د و گردش يم؛ لذا، جهش تولياستفاده کرد يکار جهادو  ينوآور

است که ملّت و دولت  ي، راهبردييط کرونايرغم شرايچرخ اقتصاد، عل

د به آن توّجه کنند که الحمدهلل در حال توّجه شدن هم هست و يبا

 ز وجود دارد.يالبته امکان آن ن

م به يتوانيط، باز هم مين شرايند با توجّه به ايگوياز دوستان م يبعض

نعت که در ص يااگر از تجربه ،بله»م: يگويم؟ بنده ميد برسيجهش تول

م يتوانيم، ميکه از کرونا به دست آمد، درست استفاده کن يو نکات

 «م.يبرس

 صنعت يکرونا

که آمد،  يبرد. کرونا وقتيرنج م يمزمن يصنعت ما در کشور از دردها

 يس داراروين ويروس شناسان به ما گفتند که اياز پزشکان و و ياريبس

دارند  يانهيزم يارميکه ب يکسان ياست و برا ييهايژگيچه و

 يعنين شکل است؛ يع کشورها هم به هميخطرناک است. صنا

شتر در معرض خطر قرار يداشتند ب يانهيکه مشکالت زم يياقتصادها

 .رديگيم

 ع مايصنعت بر صنا يب کرونايآس

 دارد. صنعت ياديار زيمشکالت بس يصنعت گردشگر، در کشور ما

دن يب ديکه دارد، در حال آس ييار بااليت بسيبا وجود ظرف يگردشگر

 لونقحملصنعت  شتر خواهد شد.ين صنعت بياست. اثر کرونا بر ا
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 يه تا مشتريکه از مواد اول نيتأم يرهيزنج ن مشکل را دارد.يز همين

 يق اوليز به طري(، نيل به مشتريد کاال تا تحويباشد )از توليم يينها

جا نياست که ا ييهارا که دچار ضعفي؛ زشوديم ين مشکالتيدچار چن

 يهم که خودش بحث مفصّل يفنّاور .دهديمشتر نشان يخودش را ب

ر ب است، ديعج يليهم خودش خ يفنّاور يل صنعتيتحل يعنياست؛ 

 يجدن فضا مشکالت ين نکات متفاوت است. در اياز موارد ا ياريبس

ن گروه گذاشته يبر ا يم که کرونا اثر منفيدار يکارگر يحوزه در

بهبود  يو کمک مردم کم يات رهبريالبته با توجّه به منواست. 

ست قلب در يصنعت موجب ا يم کروناياگر دقّت نکن يم؛ وليداشت

 خواهد شد. صنعتمان

 يا ششم اعداديپنجم  يدر برنامه، يورحوزه بهره در مثالعنوانبه

ما  يورشاخص بهره يهاالنحاصل شده است. متوّسط نرخ رشد س

ر د يورت بهرهيوضع االنن يهم يعنيک به صفر است؛ ينزد باًيتقر

 يورما از عدم بهره يهاط کرونا است و سازماني، خودش در شرارانيا

را به  يورن عدم بهرهيا يعنيست؛ ياند و حالشان خوب نتَب کرده

هريف زنجين باعث تضعيو هم دهنديمز انتشار يگر نيد يهاسازمان

 .شوديمگر يد يها

 يااز جاها اگر ذرّه هرکدام، يآموزش مجاز يدر حوزه مثالعنوانبه

ها هنکه بچيگذاشت، کما ايخودش را م ريتأث، کردنديمور کار ر بهرهيغ

 ن مورد را نشان دادند.يا شانيبازخوردهادر 
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 صنعت يدر کرونا ينکته اصل

شتر يب ديبرد، در مقابل کرونا بايرنج م يانهيکه از مشکالت زم يصنعت

ت ن سخن است که ما نسبيبنده در ا ياصل ين نکتهياط کند؛ لذا اياحت

سب منا يهاين درست استراتژيير و تعيگر به تدبيد يبه اقتصادها

د متفاوت از دوران يبا ييام کرونايما در ا يهايم. استراتژياج دارياحت

 نعتمانص يهاستيت را در استراتژين ذهنيا يستيبا يعنيگر باشد؛ يد

به  يبخش م.يرا حل کن صنعتمان يمشکالت فرهنگم که ياوريب

ن که هنوز بر ساختار يهم مثالًگردد؛ يما باز م يمشکالت ساختار

اثرات کرونا بر ما را  توانديمم و از آن طرف يوزارت صمت مشکل دار

 د کند.يتشد

 يست و در حوزهيسخت ن يهم فقط منظورمان فنّاور يمشکالت فنّاور

 يگما هم که وابست ينهيريم و مشکل دير داريياز به تغينرم ن يفنّاور

 يام که اتّکيروين سمت ميم به ايدار االنبه نفت و گاز هست و البته 

 م.يخودمان را به نفت و گاز کم کن

 ها در صنعتتيها و عدم قطعتيقطع

 يصنعت را به خوب ياز ما ممکن است که فضا يليخ 

 م.ينشناس

ن عدم يصنعتگران کشور خواهد بود که ا يما برابحث  

 است. يکاربرد يليشان خيا يها براتيقطع

 صنعت هست. يگذاراستيسکه در رابطه با  يبحث 
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 هاتيقطع

ونا کر با خانوادهد ينکه ما بايست از: اا نجا عبارتيما در ا يهاتيقطع

ا زودتر يرتر يست؛ البته دين ين خانواده رفتنيو ا ميکن يستيزهم

 .شوديمد يواکسن آن تول

 هاتيعدم قطع

ها معتقدند ينکه بعضيست از: اا نجا عبارتيما در ا يهاتيعدم قطع

روس جهش ينکه ويا ايروس خودش نابود شود ين ويکه امکان دارد ا

 ر دهد.ييما را تغ يهاکند و تمام انگاره

م يتوانيم که ميرسيم ييوهايک سناري، به يپژوهندهيآما معموالً در 

 م.يمان بهره ببريهادهيکردن ا ياتيدر عمل

 نکات مورد توجه در بحث صنعت

 ينا)به مع ي، حداقل در مباحث صنعتيدر مباحث علم باًيتقرد ينيبب

 م داشت:ي( سه نکته را خواهعام

شدن  يدمان به سمت مجازيتول ؛ اوالً

از خدمات  يارين برود، بسين فردا هم از بياگر کرونا هم ي؛ حتّروديم

 يهااز بحران يريجلوگ يرا که براي؛ زروديمشدن  يبه سمت مجاز

 خودشان را آماده کنند. يآت

 يخدمات يهاطيدر مح خصوصبه  اً؛يثان

ت و ده اسم که نوع تعامل همه عوض شينيبين نکته را مي، ايو صنعت

 خ دادن است.در حال ر يديجد يک فضاي
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ا است و با يا در حال احين، گويزم  ثالثاً؛

نده با يش از گذشته در آيب يد حفاظتيد سبز، توليمانند تول ييهاواژه

 م بود.يآن مواجه خواه

 يبندجمع

 کي مانندبه، يصنعت يو چه در حوزه يپزشک يدر حوزه چه االنما تا 

 ييهابحث يم. همهينيبيرا م ييباال يهاهيم آن اليدارخ، فقط يکوه 

تر نييپا يهاهيه بود؛ امّا اگر به اليکه ذکر شد، توجّه به نکات سطح اول

از به دقّت ي، نيسبک زندگمانند  يم که در نکاتيشويم، متوجّه مييايب

 م.يتوجّه کن يليد به آن خيم و بايدار يشتريب

ا ر يديها با ما خواهد بود و فصل جدروسيو يهيروس مثل بقيکرونا و

اشد؛ ما ب يبرا يک فصل جذابي توانديمجاد کرده است که يا يدر زندگ

ّجه م بود؛ البته با تويم، بالطبع شکست خورده خواهيستا بوديامّا اگر ا

و  ينوآور يعنيم، آن فصل اول؛ يکه از مردم و جوانان دار يديبه ام

 کرد. ميجاد خواهيرا ا هاتيخلّاق

 ن موارديترمغفول

 :ميکنيمکه مشاهده  ين موارديترمغفول

 گذارد،يما م يکه بر زندگ ياست و آثار يسبک زندگ

 چهار سال  يکه در سه ال يدياست و تول يمجاز يفضا بحث

،کنديمدا ير پيينده تغيآ

 يهادر سال احتماالًن اّتفاق است که يا يريد پذيتجد بحث 

 دوباره رخ خواهد داد. ياندهيآ
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مارستان، مدرسه، يب يم که در شکل طرّاحين فکر کنيد به ايما با

د يز بايدر خانواده ن يم؛ حتّيداشته باش يجد يدانشگاه و... بازنگر

ط يم با شرايباز هم بتوان يديبعد از مدّت مد مثالًم که يبرس ييجابه

 م.ييايکنار ب ييکرونا

 پرسش و پاسخ

 

 يبه اتّفاق د نسبتينبا پژوهندهيآک يشد. يم ينيبشين روند پيا 

که  نددويبپبه وقوع  ييهاکه بحران شوديم ينيبشير شود، پيغافلگ

ر است. د ينيبشيقابل پ پژوهانندهيآ يک موضوع براياصل  درواقع

مان، روشيهاک دسته از روشي يپژوهندهيآما در  هم يخيبحث تار

ا نگاه خ رين شکل اگر تاريهستند. به هم نگرگذشتههستند که  ييها

 نيک چنياند که جهان را آبستن بوده ياريبس يهايماريم، بيکن

 عتيطب ز باألخرهين يتمدّن يپژوهندهيم. در نگاه آينيبيم ياحادثه

گاه خودشان را يز جاين يخودش دارد، سنن اله يبرا يتيک موضوعي

ه که بشر ب يکرد که هر از چند گاه ينيبشيپ شوديم يعنيدارند؛ 

ند ريگيشکل م يديجد يهانکه فرعونيا مانندبه، شوديمخود مغرور 

خودش را نشان  ي. قدرت الهدهنديمسر « يانا ربّکُم األعل» يو ندا

 رگذار بوده است.يتأث قطعاً ياله يهاکه باالتر هست و سنّت دهديم
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 يخاند. برند فالن گروه انجام دادهيگويهست که م يانيک جري 

 يهاروس کرونا، کار کارتليو ياند که ماجران ادّعا را مطرح کردهيا

ببرند.  يمجاز يد جهان را به فضايخواهند تولياست که م يمجاز

ه يفرض کيا غلط؛ بلکه ين حرف درست است يم که ايگويالبته بنده نم

با دسِت  يمجاز يتال و فضايجي، دپساکرونادر جهان  واقعاًباشد. يم

 يلدر سه ا کنميمتر خواهند آمد که بنده فکر عيوس يهاپُرتر و داشته

زها ياز چ ياريم بود که بسيمواجه خواه يانقالبک ينده با يچهار سال آ

 به ي؛ امّا در کشور خودمان بستگدهديمر ييرا در جهان تغ

ا دوباره ب که ناشيت ايو رعا ، مردمييصنعت کرونا يگذاراستيس

 ه قدرچکه  دياقتصاد و تول يفضا کنشگران م،يرو نشوک روبهيپ

 ؤثرم يلياست که خ يتعامالت جهان و ترسنديو نم کننديماعتماد 

 شوديم االنن چهار رکن است که اثربخش است. ياست، دارد و تعامل ا

 با خطاست. توأم ينيبشين پيا يکرد؛ ول ينيبشيپ
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؛ ميمدار مشخّص کننيت ديريرا از مد فمانيتعرد يما اول با 

ا م يها براباشد پس بحث ارزش يت اسالميرياگر منظورمان مد يعني

 يضو بع ميکنيمتر صحبت عيگر، وسيک موقع دي. شوديمبرجسته 

 ميکنيمصحبت  يت غربيريتقابل با مد يبرا يت اسالميريها از مدوقت

شکست  يهاتيريدر مقابل مد يت اسالميريگر از مديک موقع ديو 

ت يما تقو يها برا. بالطبع در نگاه اول، ارزشميکنيمخورده استفاده 

ت. خواهد داش يرا در پ يجتاً بازگشت ما به مباحث قرآنيکه نت شوديم

 .شوديمشتر برجسته يب يت جهاديريم، مديرياگر نگاه دوم را در نظر بگ

 

 

ما را  يريپذبيآسها، ميتمرکز بر نفت و هم تحرهم بحث  

 ز اثر مثبتيمردم ن يجهاد يهياز آن طرف روح يشتر کرده است؛ وليب

 ش را گذاشته است. يخو

 

 

در کشور  يپژوهندهيآمغفول مانده است. موضوع  قطعاً بله 

ول هم مغف يرا که تازه شکل گرفته است و از طرفيف است؛ زيضع

اند. را درک نکرده يپژوهندهيآاز افراد هنوز  ياريرا که بسيز است؛

بر  مثالعنوانبهاند. را درک نکرده يپژوهندهيآت يها هنوز اهميليخ

ن امکان وجود دارد؛ امّا يل سال گذشته گفته بودم که ايه سيسر قض



325 ها قطعيتمتا عد هاتيقطعصنعت، از  يکرونا يي،صنعت کرونا فصل پانزدهم:  

 

 ندهينده، جنگ آب است. ما در آيها گفتند که جنگ آستياستراتژ

روس يباز دوباره و يد شود؛ وليم که واکسن توليبرس ييجابهامکان دارد 

به آن نکات  يپژوهندهيآم؛ پس ما در يجهش کند و به مشکل بخور

 ياهکه معموالً رشته ميکنيمکنند، دقّت يه توجّه نميکه بق يکيتار

ما  پژوهندهيآاز دوستان  يليها خوقت يکنند. بعضيال نمگر استقبيد

 يپژوهندهيآن يخوب ب يک گفتمان علميد ي. باکننديمبحث  ييايرؤ

 م.يد اطالعات مناسب برويرد که به سمت توليها شکل بگه رشتهيو بق

 

 

دچار  بلندمدترساند و در يم ياري مدتکوتاهها در ن کمکيا 

داشته  يت رقابتيم که مزيبرو يد به سراغ صنعتيم. ما بايمشکل هست

 و کوچک و يع خانگيد به سراغ صنايبا ييط کرونايباشد و در شرا

 ترعيسرم که ما را يکن يگذارهينرم سرما يموضوع خانواده از نگاه فنّاور

ع بزرگ يد صنايبزرگ ما با يهاستيبرساند؛ البته استراتژ اهدافمانبه 

 يرند که دچار مشکالت فراوانيما، مانند صنعت خودرو در نظر بگ

م.ينشو
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