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سخن سردبیر
اینک پل مدیریت...

پیامبــر اکرم )صلی الله علیه و آله و ســلم(: »ان 

الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه« )سفینه 

البحار، ج 1، ص 257(

به نشــریه پل مدیریت خوش آمدیــد؛ ما همان 

برای  مدیریت هستیم.  ایستگاه  دانشجویی  گروه 

ارتباط و معرفی بهتر اسم جدیدی بر خود نهادیم. 

پل مدیریت بــه این معنا که ما قصــد داریم به 

همــراه هم از وضع فعلی به وضــع مطلوب گذر 

کنیم. ما این مســیر را با هم طی خواهیم کرد که 

به غیراز این طریق محقق نخواهد شد.

خوشحالیم که دوباره با شــما سخن می گوییم. 

ما در نشــریه پل مدیریت خود را آیینه و نماینده 

تمامی دانشــکده معــارف اســالمی و مدیریت 

دانشگاه امام صادق )علیه السالم( می دانیم. گروه 

نشــریه پل مدیریت محمل گفت وگوی ماست. 

محلی برای فکــر، معرفی، انتشــار و مطالبه آن 

چه که مــا خانواده بــزرگ دانشــگاه امام صادق 

بدان مشتاقیم. )علیه السالم( 

ایام ســخت همه گیری کرونای خطیر و حقیر ما 

را از حضور فیزیکی در دانشــگاه و کنار یکدیگر 

محروم کرده اســت. به همین خاطر نیاز اســت 

کــه بیش ازپیــش بــا یکدیگر گفت وگــو کنیم. 

نشریه پل مدیریت آمادگی خود را برای تعامل با 

دانشجویان و اساتید محترم و... اعالم می دارد. از 

شما دوستان عزیز درخواست داریم که همواره ما 

را از نقطه نظرات و نگاه هــای مهربانتان بهره مند 

فرمایید.

شــما در یازدهمین شماره نشــریه پل مدیریت 

عالوه بر یادداشت های دانشجویی و سرویس های 

مختلف، پرونده ویژه »دانشجوی تراز انقالب« را 

خواهید خواند. این پرونده ویژه با زحمات فراوان 

آقای محمدجواد تســلیمی و دوستان ایشان مهیا 

شــده است. پیشــنهاد می کنم این پرونده ویژه را 

به خصوص آن ها که دل در گروی دانشــگاه دارند 

و به دنبال کســب دانش هســتند؛ آن را از دست 

ندهنــد. ما بــه نمایندگی از همــه مخاطبان از 

ایشان و دوستانشان تشکر می کنیم. 

هیئــت تحریریه نشــریه پل مدیریــت پذیرای 

یادداشت های نویســندگان محترم در موضوعات 

پیشاپیش اعالم  عمومی و تخصصی می باشــد. 

می داریــم که موضــوع پرونده ویژه شــماره بعد 

»دانشگاه پسا کرونا؛ بعد از بازگشایی« می باشد.

حسین آماده
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پشتیبانی از تولید با تامین مالی جمعی

ارائه یک راهکار عملی
امیرحسین حاجیان

بحران  بتوان  شاید 

 2008 ســال  مالــی 

را تولــد روش هــای 

جمعی  مالی  تامین 

دانست؛ در آن برهه ی 

به  بانــک ها  زمانی، 

انعطاف پذیری  دلیل 

در نرخ بهره، به منظور رونق بخشــیدن به بازار وام 

های رهنی با ریسک نکول به شدت باالیی مواجه 

شــدند و همین مســئله برای آنان دردسرساز شد. 

بعد از این بحران مالی تمایل بانک ها نســبت به 

اعطــای وام به صاحبان کســب و کار های خرد و 

کارآفرینانی که توانایی ارائه ی وثیقه های ســنگین 

نداشتند، کاهش یافت. همین موضوع باعث شد 

که صاحبان کســب و کار های کوچک و متوسط 

تصمیم به اتخــاذ تدابیر جایگزین بــرای تامین 

ســرمایه موردنیاز خود بگیرند؛ یکی از این تدابیر، 

تامین مالی جمعی ) crowd Fundig( بود.

تأمیــن مالی جمعــی درواقع مجموعــه ای از 

فرصت های ســرمایه گذاری در قالب ایده یا پروژه 

می باشــد که توســط کارآفرینان معرفی شده و از 

عموم مردم درخواست می شود تا برای تأمین مالی 

مشــارکت کنند. در طرف دیگر، جمعیتی از مردم 

عالقمند به ســرمایه گذاری هســتند کــه با نظام 
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ارزیابی مبتنی بر ِخرد جمعــی، ضمن تبادل آرا و 

ارزیابی میزان ریســک و سود هریک از فرصت ها، 

به رتبه بندی و اولویت گــذاری آنها می پردازند. در 

نهایت، پروژه هایی که با اقبال عموم مواجه و مبلغ 

مورد نیاز برای ســرمایه گذاری در آنها جمع آوری 

شده باشد، شروع می شوند و این چرخه رتبه بندی 

و مشــارکت تا زمانی تکرار می شــود که طرح های 

منتخب به هدف تأمین بودجه کامل رســیده و از 

فهرست فرصت های ســرمایه گذاری خارج شوند. 

ســامانه های تأمین مالی جمعی در دنیا مبتنی بر 

چهار مدل "اهدا"، "پاداش"، "قرض الحســنه فرد به 

فرد" و "مشارکت در سهام" فعالیت می کنند. تفاوت 

این ســامانه ها بایکدیگــر در تعریــف پروژه ها، 

شرایط دریافت مبالغ ســرمایه گذاری شده، میزان 

کارمزد و...می باشد.

تامین مالــی جمعی  از روش هــای  اســتفاده 

منحصر به ســال های اخیر نمی شــود و قدمت 

بــه مراتــب طوالنی تری دارد؛ ســنت حســنه ی 

گل ریزان که در کشــورما اجرا می شود نمونه  ای از 

روش تامین مالی جمعی با مدل اهدا می باشــد! 

مشــارکت مــردم در تعاونی هــا و صندوق های 

قرض الحســنه و هم چنین جمع آوری هزینه های 

درمان بیماران تنگدســت، مشارکت در بازسازی 

عتبات و مشــارکت در تامیــن هزینه های هیآت 

مذهبــی و... همگی نشــان دهنده وجود فرهنگ 

تأمین مالی جمعی در ایران اســت. در مدل های 

جدیدتــر این روش دایره ی مخاطبین گســترده تر 

شده و از ســطح خانواده، دوســتان، معتمدین و 

شــرکای فرد ســرمایه پذیر فراتر رفته است و البته 

پیشــرفت بســترهای اینترنتــی نیــز در افزایش 

سرمایه گذاران بالقوه تاثیر فراوانی داشته است.

امــروزه اهمیت بنگاه های کوچک و متوســط 

به عنوان رکن مهمی از زیســت بوم اقتصادی هر 

کشــور بر کسی پوشیده  نیســت. به این دلیل که 

بیش از 90 درصــد از بنگاه های اقتصادی جهان 

را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، 

هم چنیــن 55 تــا 99 درصد از تولیــد ناخالص 

ملی )GDP( کشــور ها نیز از طریق این کسب 

و کار ها ایجاد می شــود، در ضمن چیزی حدود 

50 درصد نیــروی کار جهان نیــز در بنگاه های 

کوچک و متوســط فعالیت می کنند؛ پس تامین 

مالــی جمعی به عنــوان مهم تریــن روش تامین 

مالی کســب و کار های کوچک و متوســط باید 

جایگاه ویژه-ای در حکمرانی اقتصادی کشورها 

داشته باشد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ی 

جهان ایــن اهمیت به خوبی مشــاهده شــده و 

سیاســت گذاری های الزم برای رونق کسب و کار 

های کوچک و متوســط انجام شده اســت؛ مردم 

نیــز به خوبی از روش هــای تامین مالی جمعی 

استقبال کرده اند.

در کشــور ما نیــز صنایع کوچک و متوســط 

بیش از 94 درصد کل صنایع کشــور را تشــکیل 

می دهند؛ از طرفی همواره سازوکارهای پیچیده ی 

دریافت وام و تســهیالت، سنگ بزرگی پیش پای 

صاحبــان کســب و کارهای کوچک و متوســط 

و کارآفرینان بوده اســت؛ با این اوصــاف به نظر 

می رسد برای پشتیبانی از تولید، به جای تمرکز و 

صرف هزینه های متعدد برای تســهیل روندهای 



یشمخ انیانلونخانالا خب انییتشییشمخ انیانلونخانالا خب انییتشی

امه
اه ن

دوم

 دانشجویی
علمی

ره دهم
شما

 14
ماه 00

داد
مر

ی
وی
ج
ش
 ان
ی
ها
ت
اش
  
یا

8

وام دهــی، بر گســترش روش هــای تامین مالی 

جمعی متمرکز شــد. تامین مالی جمعی مزایای 

بسیاری برای رشد و توسعه ی بنگاه های کوچک 

و متوسط دارد و در این نوشتار مزایای تامین مالی 

جمعی برای دو دسته از ذینفعان بررسی می شود: 

1.کارآفرینان 2. دولت ها و نهادهای عمومی.

مزایای تامین مالی جمعی برای کارآفرینان

• سهولت و سرعت در تامین منابع

در روش های ســنتی جهت تامین سرمایه مورد 

نیاز باید به ســراغ بانک هــا و ... رفت و برای اخذ 

وام اقــدام کرد در حالی که در تامین مالی جمعی، 

نقش بانک حــذف می گردد و منابــع مالی مورد 

نیاز بدون واسطه از حامیان جمع-آوری می شود. 

استفاده از ظرفیت بســترهای اینترنتی و تمرکز بر 

عملکرد ویروسی شــبکه ها و بازارهای اجتماعی 

می تواند تعداد زیادی از ســرمایه گذاران با هر توان 

مالی را در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه بسیج کند.

• سنجش نیاز بازار و پاالیش ایده

)پایــگاه داده ای   CB INSIGHT به گــزارش

ســرمایه گذاری های  و  کســب وکارها  دربــاره 

مختلف(، علت شکســت کسب  و کارهای نوپا 

در 42 درصد مواقع عدم وجود تقاضای مناســب 

برای محصول یــا خدمت آن کســب و کار بوده 

است. بســترهای تامین مالی جمعی این امکان 

را برای صاحبان کسب وکارها فراهم می کنند که 

پیش از ســاخت محصول، ایده و محصول خود 

را ارزیابی کرده و نیاز بازار را مورد ســنجش قرار 

بازخوردهای ســرمایه گذاران  بــه  باتوجه  و  دهند 

ایده ی خود را بازبینی کنند.

• امکان پیش فروش محصول

در خالل تامین مالی جمعی امکان پیش فروش 

محصول یا خدمــت نیز فراهم می شــود و بدین 

ترتیب مشکل ســرمایه در گردش کارآفرینان حل 

می شــود و از آنجا که یک برآورد نسبی برای تعداد 

محصــول مورد نیاز به دســت می آید، خرید مواد 

اولیه نیز به میزان کافی خواهدبود و صاحب کسب 

و کار نیــازی به انبار کردن مــواد اولیه و محصول 

نهایی پیدا نخواهدکرد.

مزایــای تامین مالــی جمعی بــرای دولت ها و 

نهادهای عمومی

• به کارگیری منابع نقدینگی مردمی برای پروژه 

های ملی

یک راه بــرای فراهم کــردن منابع مالــی پروژه 

های ملی این اســت که دولت پول الزم را از محل 

بودجه ی عمرانی در اختیار پروژه بگذارد. در کشور 

مــا که به اقتصــاد دولتی عادت کرده، این مســیر 

مرســوم ترین راه تأمیــن مالی پروژه ها می باشــد؛ 

این در حالی اســت که اگر درآمدهای مورد انتظار 

دولت تحقق پیــدا نکند، بودجــه عمرانی دولت 

تأمین نمی شــود و این پروژه ها متوقف می شوند. 

مشکل دیگر ســازوکارهای ناکارآمد و تشکیالت 

َلخت دولتی اســت که هزینه اجــرای پروژه  ها را 

چند برابر می کنــد و زمان احداث پروژه را طوالنی 

و پروژه را در عمل فاقد توجیه اقتصادی می نماید؛ 

این در حالی اســت که اگر طــرح های پروژه های 

عمرانــی یا طرح های کالن تولیدی در بســترهای 

تامین مالی جمعی به عموم مردم ارائه شود، حتما 

مورد استقبال قرار خواهدگرفت. وابسته کردن پروژه 
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های ملی به منابع مردمی نه تنها دسترسی به منابع 

مالــی نامحدود مردمــی را فراهم می ســازد بلکه 

مردم را در سود پروژه ها شــریک کرده و زمینه ساز 

مشــارکت عمومــی در همه عرصه هــای اجتماع 

خواهد شــد و این به معنای تمــام و کمال ایجاد 

سرمایه ی اجتماعی برای حکومت خواهدبود.

• کوتاه تر شدن مدت زمان انجام پروژه های کالن

به واســطه ی دخیل کردن مردم در پروژه و وجود 

روحیه ی مطالبه گری در عامه ی مردم، هزینه ی سوء 

مدیریت برای متولیان افزایش یافته و ریسک های 

ناشی از مدیریت مسئولیت گریز کاهش می یابد و 

به عبارتی مدیریت صحیح پروژه تضمین می شود؛ 

هم چنین تامین مالی پــروژه در مدت زمان خیلی 

کوتاه تری به نسبت تامین مالی قطره چکانی دولتی 

انجام خواهدشد که همه ی این موارد باعث کوتاه تر 

شدن مدت زمان به ثمر رسیدن پروژه ها می شود.

• پررنگ کردن نقش هدایتگری دولت

بســترهای تأمین مالی جمعی بــا فراهم کردن 

هزینه هــای اجــرای پروژه های عمرانــی، تولیدی 

و... از محــل منابــع مردمــی، نگرانــی دولت و 

نهادهــای عمومــی را بابت تأمیــن مالی طرح ها 

برطرف می کننــد؛ در عین حال ایــن موقعیت را 

برای دولت فراهم می ســازند تا درآمد خود را برای 

کارهای مهم تری اســتفاده کنــد و به جای اجرای 

پروژه های متعدد، به ایفای نقش اصلی هدایتگری 

و سیاســتگذاری خودش بپردازد. امروزه استفاده از 

مکانیزم تامین مالی جمعی و طرح های مشارکت 

عمومــی به یکــی از رویه های ثابت کشــورهای 

پیشرفته تبدیل شده است.

• مردم سپاری پروژه های خیرخواهانه

بسیاری از پروژه ها وجود دارند که برای دولت از 

نظر اقتصادی اولویــت ندارند و به همین دلیل تا 

حد امکان بــه تعویق می افتند؛ اما همواره خیرین 

و نیکوکارانی وجود دارند که به مشارکت در تامین 

هزینه های این پروژه ها عالقــه دارند؛ پروژه هایی 

از قبیل ســاخت مدرســه، بیمارســتان، مسجد، 

حوزه علمیــه، مراکز تفریحی کــودکان، کارگاه-

هایی جهت اشــتغال زنان سرپرســت خانوار و... 

. ایجاد بســتر شــفاف تامین مالــی جمعی برای 

این قبیل پروژه ها مشــارکت افراد زیادی را در پی 

خواهدداشــت، هم چنین روحیــه ی نیکوکاری در 

جهت کمــک به هموطن را تقویــت می کند و تا 

حد قابل توجهی باعث پیشرفت پروژه های معوق 

عمومی خواهدشد. 

با توجه به بررســی های موجود به نظر می رسد 

تمرکز بر ایجاد بســترهای تامیــن مالی جمعی 

در ســطح کالن و خــرد در درجــه ی اول موجب 

پشــتیبانی از تولید ملی بــوده و باعث حمایت از 

تولیدکنندگان وکارآفرینانی است که به دلیل عدم 

دسترسی به تسهیالت بانکی از تکاپو افتاده اند؛ در 

درجه ی دوم نیز از ورود نقدینگی مردمی به بخش-

هــای ســوداگرانه جلوگیری خواهدکــرد و منجر 

بــه هدایت نقدینگی به ســمت بخش های مولد 

خواهدشد و این مزیت مهم در میان مدت حرکتی 

اســت در جهت مردمی شدن اقتصاد که بر اساس 

آن مشارکت و حضور مردم در اقتصاد افزایش یافته 

و با افزایــش حضور موثر مــردم در اقتصاد ملی، 

آسیب پذیری آن کاهش می یابد.
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از وجود تا وجوب زکات 
؟؟؟

اعتمادی فر

عزوجل  اللــه  »ان 

وضــع الــزکاه قوتــا 

للفقــراء و توفیــرا ال 

موالکم«

»خداونــد عزوجل 

زکات را بــه منظــور 

تامین قوت تهیدســتان و افزایش دارایی های شــما 

وضع کرده است« 

امام کاظم علیه السالم-  بحاراالنوار، ج 96، ص 23 و 78 

جامعیت دین مبارک اسالم آنچنان گسترده است 

که تمام نیاز های بشــر در طول زندگی دانی و عالی 

را پوشــش خواهــد داد. بدین صورت کــه هر آنچه 

بیان شده اســت الزمه زندگی بشریت است. علت 

پرداختــن به هر کــدام از آن هــا در کالم ائمه علیه 

الســالم آمده اســت. از جمله می توان به حکمت 

244 نهــج البالغه اشــاره کرد. در ایــن خطبه آمده 

اســت : ایمان وسیله ای برای طهارت از شرک، نماز 

محافظی در برابر کبر ، زکات وســلیه ی وصول رزق 

و روزه امتحانــی به جهت صــدق در بندگی، حج 

عامل تقویت دین، جهاد عزتی برای اســالم، و امر 

به معــروف در جهت مصلحت عموم مردم، نهی از 

منکر بازداشــتن نادان، صلحه رحم وسلیه ای برای 

رشد ارحام است.  ضرورت وجود تمام آنچه که بیان 

شد، مربوط به دوره ای خاص از اعصار عالم نیست، 

بلکه در تمــام عصور و تمدن ها نســبت به آن ها 

بایستی توجه الزم بشود. اما مطلب اصلی آن است 

که چگونه به هرکدام از آن ها بها داده شــده است؟ 

در تمام اعصار شــاهد آن هســتیم که هرگاه قومی 

ایمان خود را تقویــت کرد، بعد از تحمل مصائب، 

با فتح و نصرت خداوند متعال روبرو شــده است، و 
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هر گاه از احکام او روی گردان شــد، مهلتی به اندازه 

اجل مسمی برای ایشان قرار گرفته شده است، سپس 

مشــمول عذاب الهی قرار می گرفت. با تکمیل دین 

و اتمام نعمت والیت بر مردم مسئله به نحو دیگری 

رقم خورده است.  

در دوره کنونی انســان به دنبال حل مسائل خود، 

تمام نظریاتی که می توانست بدون التزام به احکام 

الهی دست یابد، امتحان کرد، اما نتوانست آرامش را 

به نسل بعدی خود هدیه دهد. 

در کــوران حوادث، انقالب اســالمی، به دســت 

مبارک امام رحمه الله علیه  پنجره ای نوین به سمت 

رشد و تعالی انسانیت گشود. وسعت دید آن، آنچنان 

بوده و هســت که اختصاص به منطقه ای خاص از 

جغرافیــای عالم ندارد. بلکه دایه دار زمینه ســازی 

عالــم ظهور را بر عهده دارد. عالمی که از شــرک و 

فســق عاری است و عدالت در هر زمینه ای در آن به 

وفور دیده می شود.

در میان تمام احکامات، زکات موضوعی است که 

ارتباط به مباحث اقتصادی بشر دارد، اقتصادی که در 

نظر سکان دار انقالب، وسیله ای است برای ایصال 

اهداف عالی، نه هدفی که عزت و شرف انسانیت به 

فدای آن شود. 

در ادامه الزم است در خصوص موضوع مطرح شده 

به آیه شــریفه 103سوره مبارکه توبه اشاره شود. مقام 

معظم رهبری در خصوص این آیه تفسیری بیان می 

فرمایند که الزم است توجه ویژه به آن شود: 

ــا َوَصّلِ  م ِب يِه زَّك ــرُُه َوُت ّهِ َط ة ُت ــم َصَدَق ِه ــذ ِمن �أموالِ ُخ
لمي  ُ َسيع َع م  َواللَّ ُه َك َسَكن لَ م  اإنَّ َصالتَ يِه َل َع

از امــوال آنها صدقه ای )بعنــوان زکات( بگیر، تا 

بوسیله آن، آنها را پاک ســازی و پرورش دهی! و )به 

هنگام گرفتــن زکات،( به آنها دعا کن؛ که دعای تو، 

مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!

»زکات که دارای جنبه های فردی است و گذشت و 

اعطای »ما یحب« را به انسان می آموزد که خود این 

یک تجربه و آزمون بسیار مهم است، اّما یک ترجمان 

اجتماعی دارد؛ زکات در استعماالت قرآنی، به معنی 

مطلق انفاقات است اعم از زکات مصطلحی است 

ِهم َصَدَقة«)4(  که در آیه ی شــریفه ی »ُخذ ِمن َامواِل

به آن اشاره شــده است؛ زکات یعنی مطلق انفاقات 

مالی، ]اّمــا[ جنبه ی اجتماعی و ترجمان اجتماعی 

نظام ساز زکات این اســت که انسانی که در محیط 

اسالمی و جامعه ی اسالمی، برخوردار از مال دنیوی 
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است، خود را متعّهد میداند، مدیون میداند، طلبکار 

نمیداند، خود را بدهکار جامعه ی اسالمی میداند؛ 

هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم در مقابل سبیل الله؛ 

بنابرایــن زکات با این نگاه، یک حکم و شــاخص 

نظام ساز است«)بیانات مقام معظم رهبری، 1394(.

آنچه که اهمیــت خود را بیش از پیش نمایان می 

ســازد، انطباق زندگی خود با احکام اسالمی است. 

انســان اگر به دنبال سعادت در زندگی دنیا و آخرت 

است، گریزی غیر از عمل به فرامین اسالمی نخواهد 

داشت.

علم وسیله ای که سرعت حرکت انسانی را افزایش 

می دهد، اگر در جهت صالح بشریت بود، آنگاه او 

را به اوج می رساند، و اگر در جهت سقوط بشریت 

باشد، اسفل السافلین مقصد نهایی او می شود.

 زکات موهبتی است که موجب تعادل و توازن در 

رفتار های انسانی می گردد. نگاه صرف اقتصادی در 

میزان و منابع و مصارف آن نمی تواند فهم درستی از 

چنین موهبتی نثار انســان کند. بلکه نگاه جامع به 

تمام ابعاد آن انسان را به انسانیت خواهد رساند. 

در نگاه مدیریتی اقتصاد، به چنین ابزاری احساس 

نیاز شده است. توزیع درآمد متوازن موردی است که 

اهمیت خود را در نظام های اقتصادی توســعه یافته 

نشــان داده است. اگر توزیع درآمد به صورت متوازن 

باشــد، دهک های پاییــن جامعه در ابتــدای امر، 

مصرف بیشتری خواهند داشــت که سبب افزایش 

تقاضای تولید می گردد. با ادامه روند، شاهد افزایش 

پس انداز ایشان در مصارف سرمایه گذاری خواهیم 

بود )شیرکوند، 1398: 18-17(. 

اما اگر توزیع درآمد به درســتی صــورت نگیرد، 

انباشت سرمایه در قشر خاص انجام می گیرد، آنگاه 

در عوض ســرمایه گذاری در اوامر تولیدی، کاالهای 

تجمالتی و اقالم غیر تولیدی پایدار مقصد سرمایه 

گذاری قرار خواهند گرفت)همان،18(. 

در نگاه اسالمی، زکات ابزاری است که عهده دار 

توزیع ثروت به صورت عادالنه در جامعه اســت. اما 

باید توجه داشــت، مقوله مصرف کاال، مقوله ای به 

شدت مهم است. به همین جهت اگر نیاز های قشر 

ضعیف جامعه با استفاده از کاالهای خارجی تأمین 

گردد، در نهایت سبب از بین رفتن منابع تأمین کننده 

زکات می شوند. منظور از آن تولید کنندگانی هستند 

که تأمین منابع زکات را بر عهده دارند.

بنابراین الزم اســت، نظام زکات با توجه به شرایط 

جامعه به نحوی به مصرف مقوالت معرفی شده در 

احکام اســالمی برســد که بتواند نظام پایداری، در 

اقتصاد فراهــم بکند. اما چگونه و به چه صورت در 

یادداشت های بعدی پیگیری خواهد شد. انشاءالله. 
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لزوم عبور قطار تولید کشور از ایستگاه بهره وری
؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سید علی معزی

معیــاری  اولیــن 

گذاران  ســرمایه  که 

یــک  ســوددهی 

نســبت  را  شــرکت 

آن می ســنجند،  به 

است،  خالص  سود 

اگــر  درحالیکــه 

بــا نگاهــی بلندمدت تــر بنگریــم، مباحثی 

اجتماعی،  مســئولیت  شدید،  رقابت  همچون 

تحــوالت  ســرمایه ها،  و  منابــع  محدودیــت 

ســریع صنعت و فناوری و افزایــش بازیگران 

تعیین کننده  بعنوان عوامــل  بازار، می تواننــد 

رشــد و ســود پایدار شــرکت مطرح شــده و 

ارزیابی  و معیــار  لزوم جایگزینــی خط کش 

و انتخــاب ســرمایه گذاران با شــاخصی بنام 

بهــره وری را بیــش از پیش گوشــزد نمایند.

انقالب  معظم  رهبر  که  اســت  چندین سال 

با نامگذاری های ابتدای ســال تحت عناوینی 

ترغیب  تولیــد ملی ســعی در  حول موضــوع 

دولــت و ملت در جهت حرکت بســمت فتح 

اولیــن گام اقتصاد مقاومتــی یعنی خودکفایی 

داشــته اند. هرچند آنچه درعمل محقق شــده 

با انتظــارات فاصله زیــادی دارد اما نمی توان 

منکــر گشــایش هایی ولو مقطعــی در بخش 

تولیــد و صنعت شــد؛ کمااینکــه رهبری نیز 

این دســتاوردها  به  نوروز1400  در ســخنرانی 

اشــاره داشــتند. اما چطور ممکن اســت که 

بهبــود رونــد تولیــد، تاثیر ملموســی بر رفاه 

مردم نداشــته اســت؟ بد نیســت بگوییم که 

تولیدی  رونــق  بودن  در حقیقــی  بایــد  اصال 

کاریکاتور
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کــه در زندگی مردم حس نشــود شــک کرد.

بهره وری  را می توان در  اشــکال  این  ریشــه 

آنچــه  کارخانجــات جســتجو کــرد. طبــق 

در برنامــه توســعه کشــور پیش بینی شــده، 

بهره وری عهده دار تحصیل یک ســوم توســعه 

کشور است و هم اکنون نیز 25 کشور آسیایی 

ما  متاســفانه  اما  آمده انــد  نائل  این مهــم  به 

فاصله زیادی تا رســیدن به این ســهم داریم.

به خروجی در تک  نســبت ورودی ها  وقتی 

تبــع بهره وری کل  به  تک نهاده هــای تولید و 

پایین باشــد، مشخص است که اتالف سرمایه 

باالیی رخ داده است. اتالف سرمایه ای که اعم 

از ســرمایه های مالی، مادی، انسانی و دانشی 

بوده و باعث شــده تا اثر مطلوب ناشی از رشد 

پدیــد آمده در تولید کشــور، جــز در افزایش 

در هیچ کجا مشاهده  اندک سود ســهامداران 

نشــود. پس اگر تولید یک کشور بخواهد تاثیر 

خــود را در افزایــش رفاه مردم بطــور ملموس 

اینکه  جــز  نــدارد  چــاره ای  بگذارد  برجــای 

بهره وری کل را به ســطح قابل قبولی برساند.

بقــول فابریکانت، نظریه پــرداز حوزه بهره 

وری:»در هرنقطه از جهان هنگامیکه افراد برای 

بهزیســتی خود و فرزندانشــان تالش می کنند 

باالتر  بهــره وری  بر  بایــد  آنها  اتکای عمــده 

باشد تا سخت کوشی، چرا که بهره وری باالتر 

بطور مســتقیم با رفاه اقتصــادی رابطه دارد.«

همین قاعده در ســطح کالن و برای کشــور 

بدنبال  اینکــه صرفا  اســت، بجای  برقرار  هم 

افزایــش نــرخ تولید باشــیم و در اســتفاده از 

منابع به ســمت روش هــای بهینه تــر نرویم، 

پایداری که در سفره  اقتصادی  انتظار توســعه 

این  به  باشــد بی معناســت.  نمایان  نیز  مردم 

نکتــه هم بایــد توجه داشــت کــه منظور از 

رفــاه صرفا رفــاه اقتصادی نیســت، بلکه رفاه 

بمعنای اعــم، یعنی پاســخگویی به نیازهای 

مــادی و معنوی مــردم که البتــه وثاقت رابطه 

میان این دو نیاز نیز برکســی پوشــیده نیست 

همانطــور کــه در بیانات معصومیــن علیهم 
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ــرا« یا  ْف ُكوَن ُك ــُر �أْن يَ ْق َف الســالم داریــم »اكَد اْل

ِن«. لــذا در یک کالم  دّلي َصــة لِ َق ْن ــَر َم ْق َف ــاإنَّ اْل »َف
می تــوان گفت که توجــه به مقولــه بهره وری 

به  بیشــتر مردم  بــرای نزدیکی هرچه  زمینه را 

بهشــت های دنیوی و اخــروی فراهم می آورد.

همانطــور کــه می دانیم یکــی از رایج ترین 

تعاریف بهره وری مساوی است با حاصلضرب 

کارایی در اثربخشــی. حال به وضع تولیدمان 

بنگریــم، بدلیل نبود چشــم انداز مشــخص 

بــرای صنعت و ضعف در تدویــن برنامه های 

دچــار  اثربخشــی  ســنجش  در  کارشناســی 

مشــکل هســتیم. از ســوی دیگر، این مساله 

عیان اســت که تولیــد ما کارایــی الزم را نیز 

نداشته و اتالف منابعی که در صنعت ما وجود 

برابر متوســط جهانی است. پس  دارد چندین 

اســتنتاج  با نگاهی ریاضی  به راحتی می توان 

باشد،  باال  ما  اثربخشی  کرد:»هرچقدر هم که 

مادامیکــه در عددی بــا فاصله اپســیلونی از 

صفــر یعنــی همان شــاخص کارایــی ضرب 

بود.« با صفر خواهــد  برابــر  ما  نتیجه  شــود 

نمی تــوان منکر این موضوع شــد که بخش 

خصوصی کشــور به مراتب بهره ورتر از بخش 

دولتی اســت، هــر چنــد در برخــی زمینه ها 

ممکن اســت از لحاظ بکارگیــری متد علمی 

بــروز مدیریتــی، بخــش خصوصــی هنــوز 

انگیــزه مالکیت  اما چون  باشــد،  عقب مانده 

دارد و چون عالقه مند به بقاســت و توجه دارد 

که باید در فضای رقابتــی تولید خود را ارتقاء 

دهــد و بنگاه خود را به ســمت تعالی هدایت 

کنــد، قاعدتا تالش می کنــد از منابعی که در 

اختیارش اســت، بهتــر و اصولی تر اســتفاده 

داده  را کاهش  کنــد، هزینه های غیرضــروری 

و انگیــزه نیروی انســانی خویــش را بپروراند 

تا کیفیت و کمیــت تولیدات خود را با کنترل 

وردی ها بیش از پیش نمایــد. البته که همین 

بخش خصوصــی نیز از ترکــش های محبت 

آمیز دولت در امان نمانــده و با یارانه های بی 

حســاب و کتابی که بعضــا دریافت می کنند 

از ورودی های  اســتفاده حداکثری  به  نســبت 

تولیــد، اهتمام الزم را بخــرج نمی دهند. پس 

مشــخص شــد وزنه اصلی ارتقــای بهره وری 

کشــور بر دوش دولت اســت. دولــت از یک 

کارشناســانه،  برنامه-ریزی  با  بایســتی  طرف 

نظارت و پایش دوره ای شــرکتهای وابســته به 

اقدام  آنها  نمــودن  بهره ورتر  به  نســبت  دولت 

یارانه هایی  با ساماندهی  از طرف دیگر  نماید، 

ماننــد انــرژی، معافیتهــای مالیاتی و ســایر 

تســهیالت مالی، عالوه بر تداوم حمایت های 

خــود از بخــش خصوصــی، اتــالف منابــع 

موجــود در این قســمت را نیز کنتــرل نماید.

البتــه کــه معجزه واقعــی بهــره وری وقتی 

عمــال مشــاهده می شــود کــه ایــن رویکرد 

در تمــام بخــش هــای جامعه و میــان مردم 

رواج پیــدا کنــد و لــزوم تــالش در جهــت 

هدفمنــدی  و  منابــع  بــازده  حداکثرســازی 

شــود. مبدل  عمومی  دغدغــه  بــه  فعالیتهــا 
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اهمیت مشارکت حداکثری
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سید علی معزی

همین  د ســیز

انتخابــات  دوره 

جمهوری  ریاســت 

داریم؛  پیــش  در  را 

انتخاباتــی که همه 

اهمیت  میزان  از  ما 

و تأثیرگذاری آن بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و...کشــورمان اطالع داریم؛ انتخاباتی 

که از همان نقطه آغاز و با اعالم نامزدهای نهایی 

فعالیت شــبکه های  توســط شــورای نگهبان، 

معاند برای عدم مشــارکت مردم عزیز کشورمان 

را پررنگ تر کرد تا تمام تالششــان را در راستای 

به کار گیرند. هدف مشارکت حداقلی 

نه مقطعی!  یجی و  اقدام تدر

مطمئنا بحث مشــارکت حداکثری، مســئله 

اول در انتخابات می باشــد؛ امــا چطور در این 

راســتا گام برداریم تا این اقدام مؤثر واقع شود؟ 

باید این نکته ذکر شــود که تالش برای حضور 

بــه صورت  باید  حداکثــری ملــت عزیزمــان 

تدریجی باشــد، اگر بخواهیــم در این رابطه به 

تا  باعث می شــود  کنیم،  صورت مقطعی عمل 

به شــایعات افراد ضدانقالب دامــن بزنیم و به 

عقیده آنها، تنها به فکر ســود یکطرفه باشــیم، 

از طرفــی دیگر اگــر این تالش هــا و اقدامات 

تدریجی نباشــند مطمئنا آن تاثیر شــگرفی که 

ما در ذهن داریم محقق نخواهد شــد، و بعضا 

ممکن اســت فعالیت هــای مــا نتیجه عکس 

داشــته باشــند. اگر تالش ها در راستای حضور 

حداکثری تدریجی باشــد، آن گاه حضور ملت 

بسیار ارزشــمندتر اســت؛ چرا که این حضور 

آنها با آگاهی و آشــنایی بسیار بیشتری رخ داده 

است.
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نه به تخریب، دوقطبی و منجی سازی!

 بایــد تالش ما بــرای حضــور حداکثری به 

تخریــب ، دو قطبــی  و حتی منجی ســازی  ها 

منجی ســازی هایی  بســا  نشــود. چــه  منجر 

صورت می گیرد که بســیار نامعقول می باشــند 

و مخاطراتــی را بدنبــال دارنــد؛ در حالی کــه 

یک رئیــس جمهور عصای موســی ندارد تا آن 

وعده هــای عجیــب و غریبی که طرفــداران به 

مردم منتقل می کننــد را برآورده نماید. لذا باید 

تبلیغــات به گونه ای باشــد تا این مســائل را به 

مردم برســاند :» نامزد مورد نظر اگر به ریاست 

جمهوری نائل شــود، با تمــام قدرت برای حل 

مســائل مــردم می جنگد تا در ابتــدا با توکل و 

اســتعانت از خدای متعال، و ســپس با کمک 

و همت خود مردم، برخی مســائل و مشکالت 

کشــور را در این دوره چهارساله حل نماید، چه 

بسا بسیاری از مشکالتی که وجود دارند، واقعا 

نیازمنــد زمان بیشــتری هســتند و در این دوره 

چهارســاله میتوان زیربنای حل آن مشــکالت 

طراحی شــود، و البته یک ســری از مشــکالت 

هم هســتند که آری؛ در همین دوره چهارساله 

قابل حل هســتند و می توان روی حل شــدن و 

بهبود اوضاع در آن قســمت ها حساب ویژه باز 

کرد.«؛ در غیر این صورت امــکان دارد حتی با 

این کارمان باعث شــویم تا عــده ای از مردم در 

دوره های بعدی دلســرد شــوند و در انتخابات 

شــرکت نداشــته باشــند؛ بالتبع ممکن است 

حتی افراد دیگر از دوستان و آشنایان را هم برای 

آنها  مشارکت در دوره های بعدی دلسرد کنند و 

را برای حضور در انتخابات بازدارند.
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سه رکن مهم!

امر بســیار مهمی که باعــث ثبات قدم ملت 

شــریف مان در حضور پرشــور برای انتخابات 

می شود، آگاهی اســت. هرگز در عمل فراموش 

افزایش تجربــه مفید  مــا  نکنیم کــه وظیفــه 

رأی دادن اســت و نــه اینکه بــا رفتارمان، مثل 

بداخالقــی، تنــد صحبــت کــردن و... باعث 

یابد. تقریبا  تا تجارب رأی دهی کاهش  شــویم 

بــه اصلی ترین بخش یادداشــت رســیده ایم و 

آن این اســت که چطور مشــارکت، حداکثری 

می شــود؟ با ایجاد یــک ســری ارکان در ذهن 

ملت عزیزمان، به طــوری که باعث جوانه زدن، 

رشــد و سپس پایدار شــدن تفکرات آنها درباره 

این  تا حدود زیادی  مشارکت می شــود، میتوان 

امر خطیــر را پیش برد. رکن اول این اســت که 

مردم باید امید به تغییر داشــته باشند؛ یعنی به 

این موضوع پی ببرند که قرار اســت این اوضاع 

نابسامان و اسفناک با حضور آنها در انتخابات 

تغییــر پیدا کنــد و آنها شــاهد تحولی در این 

راســتا باشند که با انتخاب شان می توانند هم به 

بهبود زندگی خود و هم به بهبود زندگی دیگران 

کمک کنند. رکن بعدی ایجاد حس تأثیر گذاری 

فردی می باشــد؛ متاســفانه از معضالتی که در 

انتخابات وجود دارد این است که عده ای تصور 

می کنند رأی شــان بی تأثیر بــوده و رأی دادن یا 

نــدادن یک فرد، هیچ تأثیری نــدارد. همانگونه 

که ذکر شد متاسفانه این تصور غلط روز به روز 

حتی در حال افزایش اســت، در صورتی که در 

این دیدگاه، فرد تنهــا خود را در یک چارچوبی 

محدود می نگرد، و تنها شــخص خودش را مد 

نظر دارد، ولی اگــر یک عده عظیمی از ملت را 

مورد جســت وجو قرار دهــد و چارچوب یا افق 
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دید خود را گسترده تر کند، این تعداد به صورت 

قابل توجهی افزایش می یابد و آن گاه به اهمیت 

این موضوع پــی می برد. رکن بعــدی که وجود 

دارد، وجــود گزینه قابل اعتناء می باشــد. ملت 

عزیزمان برای کســب اعتماد در رابطه با تغییر 

وضع موجود، نیاز به وجــود گزینه قابل اعتناء، 

باتقــوا، مؤمن و انقالبــی دارنــد، گزینه ای که 

کارنامه روشــن و پرباری داشته باشد، گزینه ای 

که تنها شعار ندهد و مرد عمل باشد؛ گزینه ای 

که از آن دسته مدیران پشــت میز نشین نباشد، 

بلکه داری روحیه جهادی و روحیه همیشــه در 

باشد.  بودن  صحنه 

مردم؛ به مثابــه ارکان مهم نظام جمهوری 

اسالمی!

فــارغ از اهمیــت موضوعات ذکر شــده، در 

راســتای بحث اهمیــت مشــارکت حداکثری 

باید به این موضوع اشــاره داشته باشیم که مردم 

بــه مثابــه ارکان مهم نظام جمهوری اســالمی 

می باشــند، اهمیــت جمهــور در این جا کامال 

مشــخص و واضح اســت، واژه ای که هم مقام 

معظــم رهبری و هم امام راحــل)ره( تاکید ویژه 

خــود را بر آن اعــالم داشــته اند. آن گاه که خود 

ملــت برای تغییر وضع موجــود، آن قدر خود را 

انتخابات شرکت  مسئول نمی دانند که حتی در 

کنند، چطور توقــع دارند تا رئیس جمهوری که 

انتخاب می شــود به نحو احسن کارش را انجام 

متاسفانه حس مسئولیت پذیری، همدلی  دهد؟ 

و دلســوزی برخی از مردم نســبت به یکدیگر 

کاهش یافته اســت، که دالیــل خود را دارد و در 

این یادداشــت به آن نمی پردازیم. گاهی اوقات 

بد نیســت که وظایف خود را نسبت به یکدیگر 

و اطرافیانمــان مرور کنیم، چه بســا که تجدید 

بیعتی هم باشــد. به نظــرم مهمترین وظیفه ای 

کــه برای مشــارکت حداکثری میتوان داشــت، 

زنده کردن و افزایش حس مسئولیت پذیری مردم 

)مطمئنــا ابتدا در خودمان و ســپس بقیه مردم( 

نســبت به همدیگر و هم چنین بیان و روشــن 

کردن وظایف اســت. نظر شما درباره چگونگی 

چیست؟! پذیری  مسئولیت  حس  افزایش 
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سخن دبیر پرونده ویژه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بحث هایی  از  یکــی 

وقت  چنــد  هــر  که 

یک بار در کشــورمان 

شاهد هستیم موضوع 

اســت  انتخابــات 

موضوعــی که نزدیک 

چند  این  در  بــار   40

انقالب  از  ســالی که 

اسالمی می گذرد شــاهد آن بوده ایم برای نشان دادن 

اهمیــت انتخابــات همین صحبت مقــام معظم 

رهبری )مدظله العالی( که در جمع اعضای مجلس 

خبرگان رهبری در تاریخ 1390/12/18 مطرح کردند 

بــه نظرم کافــی اســت » انتخابات؛ نشــان دهنده 

اعتماد مردم به نظام اســت... هر کسی ]که[ به نظام 

اســالمی اعتقاد دارد و در این اعتقاد صادق اســت؛ 

شــرکت در انتخابات را وظیفه خــودش می داند...« 

یکی از این انتخابات مربوط به ریاســت جمهوری 

اســت؛ جایگاه مهمی که تقریبا هر هشــت سال 

دســت یکی از سیاســیون مملکت بوده اســت. در 

سال های اوایل انقالب بیشتر جو و اوضاع انتخابات 

ریاست جمهوری به شــرایط جامعه و رهنمودهای 

امام خمینی )رحمت الله علیه( بــرای مردم، راهنما 

و تعیین کننــده بود اما از ســال 1372 به بعد جو و 

فضــای انتخاباتی ریاســت جمهــوری در ایران به 

سمت رقابتی شدید بین کاندیداها تبدیل شد و هر 

نامزد و کاندیدایی با گفتمان خاصی می خواســت 

وارد این عرصه انتخابات ریاســت جمهوری شود. 

آقای هاشمی رفسنجانی با گفتمان توسعه )مبتنی 

بر تکنــو کراســی و عمل گرایی(، آقــای خاتمی 

بــا گفتمــان آزادی، آقای احمدی نــژاد با گفتمان 

عدالــت و آقای روحانــی با گفتمــان کارآمدی و 

توســعه و امید )مبتنی بر بروکراســی و گفت و گو( 

وارد این عرصه شــدند. حال باید دید در این دوره 

چه گفتمانی می توانــد نظر مردم را جلب و پیروز 

انتخابات شــود. در این 42 ســالی که از انقالب 

گذشته اســت پســتی ها و بلندی های بسیاری را 

کشــور عزیزمان ایران داشــته اســت اما می بینیم 

که کشــورمان با همه این اجحاف ها و فشــارهای 

خارجــی ای که بــه ناحق بــه ما تحمیل شــده، 

توانســته به حرکت خود ادامه دهد و پیشتاز باشد.

 با توجه به اینکــه در حال حاضر داغ ترین بحثی 

که در کشــورمان وجود دارد بحث انتخابات1400 

گرفتیم  تصمیــم  ما  اســت؛  ریاســت جمهوری 

در این شــماره از نشــریه ایســتگاه مدیریت)پل 

مدیریت( موضــوع پرونده ویژه را بــه این موضوع 

اختصــاص دهیــم و از دیــدگاه مدیریتــی به آن 

بپردازیــم. در ایــن امر؛ مصاحبه هایی با اســاتید 

داشتیم و چندین یادداشت از دانشجویان دریافت 

کرده ایــم. انشــاء الله کــه بتوانیم هــر چند اثری 

کــم و کوچک برای این موضوع داشــته باشــیم و 

بتوانیــم از جنبه مدیریتی به این موضوع بپردازیم.

در آخــر هم از همه اســاتید و دانشــجویانی که 

ما را در ایــن امر حمایت و کمک کردند تشــکر 

می کنیــم. انشــالله که عامــل و موثر باشــیم... 

علیرضا عبادی
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مفهوم  بــه  نســبت  مختصری  توضیحات   •

جهادی  مدیریت 

ْن  َحَراِم َکَ َمْسِجِد اْل اَرَة اْل آّجِ َوِعَ � َح َة اْل اَی ــَق ُتْ ِس ْل َع �أَج
ِ َل  یِل اللَّ ــَد ِف َســِب ــِر َوَجَ ِم اْلأِخ ــوْ َي ِ َو اْل ــَن ِبللَّ َءاَم

نَی ِم ِل ْوَم الظَّ َق ِدى اْل ُ َلَیْ ِ َواللَّ ُووَن ِعنَد اللَّ ــَت سسْ یَ
ترجمــه : آیا آبرســانی به حاجیــان و تعمیر 

( کســی قرار 
ِ

مســجدالحرام را هماننــد )عمل

داده ایــد که به خــدا و روز قیامت ایمان آورده و 

در راه خدا جهاد کرده است؟ این دو نزد خداوند 

یکسان نیست و خداوند گروه ستمگر را هدایت 

نمی  کند.

دکتر میثم لطیفی

نســبت مدیریت اسالمی با مدیریت جهادی چیســت؟ جواب اینکه نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است، یعنی 
مدیریت اســالمی عام اســت و مدیریت جهادی جزء آن است. آن آیه ای که در ابتدا عرض کردم ناظر بر همین است مقام 
مجاهدان باالتر از کسی است که حتی به حجاج آب می دهد و ... این خیلی مهم است که بدانیم هر کار خوبی در چارچوب 
مدیریت اســالمی، کار جهادی نیســت. مثال مدیریت یک کارخانه که نیاز معمول کشور را برطرف می کند می تواند 
مدیریت اسالمی باشد ولی مدیریت جهادی در خط جبهه قرار دارد، اگر کسی رفت دنبال کارهای نشدنی، دنبال کارهای 
بزرگ،  مثال در حوزه سلول های بنیادین، مثال در حوزه اثرگذاری حکمرانی در منطقه و... این کار می شود مدیریت جهادی. 

مدیریت جهادی به سمت پاستور
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در روایات متعددی داریم که در ایام حج و یوم 

الترویه، اگر کســی آب به حجاج بدهد، چقدر 

ثواب دارد. این آیه می فرماید که شــما آب دادن 

به حجاج و تعمیر مســجد الحرام را با جهاد در 

راه خدا مساوی و برابر قرار می دهید؟ و در ادامه 

می فرماید که در نزد خدا مســاوی نیست. حاال 

این آیه چه ارتباطی با موضوع جلسه ی ما دارد؟

بعضی مدیریت هــا و کارها مطلوب و مورد 

تأییــد و بعضی کارها نامطلوب و غیرقابل قبول 

هستند، ما در مدیریت اسالمی اساسا کاری به 

کارهای حرام و غیرصــواب و منکر نداریم ولی 

در کارهای خوب و معروف و مطلوب شاهد یک 

درجه بندی  و طیف هســتیم. کارهای معروف و 

خوب، خیلی هســتند؛ یکــی از آنها روایتی از 

پیامبراکرم )ص( هســت کــه می فرمایند: »الاكدُّ 

ــاهِل اكجملاهــد ف ســبیل هللا«کار بــرای عیال مانند  عي ل

مجاهدت فی ســبیل الله اســت؛ دقت بفرمایید 

خــود مجاهــدت فی ســبیل الله نیســت بلکه 

در  ولی  فی ســبیل الله هست  شــبیه مجاهدت 

هر صورت کار مطلوبی اســت. در جایی دیگر 

البتــه می فرماید جهــاد المراة حســن التبعل. 

آنجا نمی فرماید مثــل و مانند؛ می فرماید خود 

است. جهاد 

البتــه جهاد متفاوت از حرب هســت. لذا ما 

یــک مدیریت جنگی و یــک مدیریت جهادی 

داریم و ایــن دو را باید با هــم متفاوت بدانیم. 

مدیریت جهادی یعنی مبارزه، یعنی وارد شــدن 

در کارهای بســیار بزرگی که هرکســی ســراغ 

آن هــا نمی رود. پــس جهاد یک کار پرمشــقت 

هســت و از این جهت که در باب مفاعله است 

همیشــه در مقابل دشــمن معنا پیــدا می کند. 

بدیــن ترتیب مدیریت جهــادی یعنی مدیریت 

مبارزه جدی در مقابل دشمن. صحنه های 

حاال شــاید ســوال کنیــد نســبت مدیریت 

اســالمی با مدیریت جهادی چیســت؟ جواب 

اینکه نســبت این دو عمــوم و خصوص مطلق 

اســت، یعنی مدیریت اســالمی عام اســت و 

مدیریت جهــادی جزء آن اســت. آن آیه ای که 

در ابتدا عرض کردم ناظر بر همین اســت مقام 

مجاهدان باالتر از کســی اســت کــه حتی به 

حجاج آب می دهد، مســجد الحــرام را تعمیر 

می کند، این خیلی مهم اســت کــه بدانیم هر 

کار خوبی در چارچوب مدیریت اســالمی، کار 

جهادی نیســت. مثال مدیریت یک کارخانه که 

نیاز معمول کشــور را برطــرف می کند می تواند 

مدیریت اســالمی باشــد ولی مدیریت جهادی 

در خــط جبهه قرار دارد، اگر کســی رفت دنبال 

کارهای نشــدنی، دنبال کارهای بزرگ، مثال در 

حــوزه دانش بنیــان، مثال در حوزه ســلول های 

بنیادین، مثال در حــوزه اثرگذاری حکمرانی در 

منطقه و... این کار می شــود مدیریت جهادی. 

ما در اینجا با توجه به تعریف نیازمند شاخص 

هســتیم که ایــن مرز را بشناســیم و اال هر کار 

اســالمی را می خواهیــم جهــادی جــا بزنیم و 

ما مدیریت جهادی است. بگوییم کار 

یکی از نشــانه ها و شــاخص ها این است که 

فشــارهای روی مدیر و مدیریــت جهادی فقط 

فشــارهای ناشی از کار نیست بلکه این فشارها 
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به اصطالح،  و  اوقات فشارهای دوســتان  گاهی 

دلســوزان اســت، زخم زبان و مســخره کردن و 

سنگ اندازی های اداری اســت. داستان کشتی 

ســازی حضرت نوح )ع( و دعوت پیامبران همه 

در این قالب اســت. أشــهد أنــک جاهدت فی 

اللــه حق جهاده. پــس مدیریــت جهادی کار 

در عرصه های ســخت و به تعبیــری در میدان، 

خط شــکن اســت و چون در خط قرار دارد، به 

نیروهایش دستور بیایید می دهد و به آنها فرمان 

برو نمی دهد و لذا باید روی خودش از قبل کار 

کرده باشــد و دارای تقوا، چابکی، شــجاعت، 

گوش به فرمان بودن، ســرزنده بودن و... باشــد. 

یک مدیریت جهادی به دلیــل اینکه در میدان 

دشــمن را می بینید، کاری کــه باید در یک روز 

انجــام بدهد، در پنج ســاعت تکمیل می کند؛ 

یکــی از فرمانده های دوران دفــاع مقدس برای 

بنده تعریف می کرد که اگر نیرویی خط شــکن 

باشــد، نهایتا بتواند یک ساعت خوی بجنگد. 

مدیر جهادی کســی اســت کــه ایــن نحو از 

مدیریت را دارد.

مدیــر جهادی نیاز بــه بصیــرت دارد و باید 

پشت سر ولی خدا باشــد؛ اگر همراه ولی خدا 

نباشــد، خودسر می شــود و آن وقت افرادی مثل 

خوارج و داعش را پدید می آورد. چون اینها هم 

اهــل مبارزه و تالش در دشــمن بودند. اول هم 

دشمن را خوب شــناختند اما ولی خدا را جدی 

نگرفتنــد. گفتند او می فهمد مــا هم می فهیم. 

اهل کار تشــکیالتی با امام نبودند. در انقالب 

ما هم همین اتفاقــات افتاد. از آقای بنی صدر 

تا همین زاویه دارهای امروزی. تا منتظری و 

بــا توجــه بــه موضــوع، کســی می تواند با 

مدیریت جهادی به ســوی پاســتور برود که از 

قبل کار جهادی اش را شــروع کرده باشــد و اگر 

کســی از قبل خودش را آماده ی کارهای جهادی 

نکرده باشــد و عمل نکرده باشــد، وقتی در این 

مســئولیت ها قرار می گیــرد، خرابکاری هایش 

می شود. بیشتر 

جهادی رئیس جمهور  مؤلفه های   •

دارد که  رئیس جمهــور یک ســری شــرایطی 

معیارهای عمومی هســتند و در قانون اساســی 

هم آمــده اما یک شــرایطی ناظر بــه مدیریت 

اساســی  قانون  در  اینها  اوســت.  بودن  جهادی 

تصریح نشده اســت ولی امروز انسان احساس 

نیاز جدی داریم. این ها  به  می کند 

دشــمن شناســی: رئیس جمهــور بایــد بــا 

دوست و دشــمن مرز داشته باشــد. نه دوست 

را بی جهت دشــمن کند و نه دشمن را پوستین 

گوســفند بپوشاند. در صوتی که از آقای ظریف 

پخش شــد، دردناک ترین قسمت آن پنج، شش 

دقیقه ی آخر آن بود که گفته بودند:»من احساس 

می کنم که ما با آمریکا دشــمنی نداریم؛ ما با 

آمریکا شــاید در جایی اختالف و حتی منازعه 

داشته باشیم ولی دشــمنی نداریم.« این خیلی 

بد اســت که کســی در منظومــه ی فکری اش، 

دشمن نداشته باشــد؛ ثمره ی این نگاه می شود 

کــه همه ی فرصت هــا را در مذاکره بــا آمریکا 

می بینید.

دشــمن شناســی یعنــی اوال قائل بــه وجود 



دوماه نامه ایریتیها ینیستتیاسموز ایریتیها ینیستتیاسموز

علمی   دانشجویی
شماره دهم

مردادماه 1400 

یرانارایژر

25

دشــمن باشــید؛ ثانیا تحرکات آنها را شناسی 

کنیــد و در گام بعــدی اقدامات مناســب برای 

مقابله با آن را اتخاذ کنیــد. امیرالمومنین)علیه 

ُه« این  ن ــَم َع م ُی ــن انَم لَ الســالم( می فرمایند: »َم

عبارت موال)علیه الســالم( گواهی بر این است 

که باید در مقابله با دشــمن آگاه باشیم و ذره ای 

نیاییم. کوتاه 

زمان شناســی: مدیر جهادی کســی است که 

بر اســاس نیاز کشــور و جامعه حرکت می کند 

و بــه تعبیری اهل ســداد اســت؛ یعنی نگاهی 

بــه جامعه می کند و جــای خالی را پر می کند. 

در مقالــه ای در نشــریه مدیریــت جهادی این 

موضــوع را مفصل توضیح داده ام. ســداد تعبیر 

امیرالمومنین )علیه الســالم( است برای کسانی 

کــه می خواهنــد او را کمــک کننــد. حضرت 

هاد َو  ــَورَع َو اجِت ِکــن َاعينوین بِ می فرماینــد: َول

ــة َو ُســداد. یعنــی بروید میــدان را ببینید،  فَّ ِع
زمانــه را بشناســید، ظرفیت هــا را احصا کنید 

و بــر اســاس آن جای خالــی را پرکنیــد. مثال 

حضرت آقا در اوایل دانشجویی ما بحث جهاد 

علمی را مطرح کردند. چون برای کشــور خللی 

را ایجاد کرده بود و در بیســت ســال آینده برای 

کشور مشکل ایجاد خواهد کرد. به تعبیر دیگر 

ربنای  اصلی کشــور  کــه مســئله ی  می فهمد 

شــجریان نیســت، پیــام حجاب بــرای بانوان 

نیست.

مردم شناســی: امــت شــهید پرور پــای این 

انقالب ایســتاده اند ولی باید به ایــن نکته هم 

توجه کرد که هرکســی تا یک جایی پای انقالب 

می ایســتد؛ در جنگ از سی وشــش میلیون نفر 

فقط یــک میلیون درگیــر جنــگ بوده اند ولی 

آری  اســالمی  جمهوری  به  درصد  نودوهشــت 
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می گویند. پــس عموم مردم دلشــان با انقالب 

هســت ولی یک تعدادی اهل عمل هم هستند. 

پس اگر مردم مقداری کناره گرفته اند و به تعبیر 

مدیریتی، سکوت ملی اتخاذ کرده اند، به خاطر 

این اســت که از مســئولین بــی صداقتی دیده 

و مســئولین به مردم میدان نداده اند و دشــمن 

تبلیغات کرده اســت وگرنه این مردم ارزشــمند 

. هستند

بخواهد  اگــر  جهادی  مدیر  والیت شناســی: 

ســرعت اش را کنتــرل کند، نیازمنــد یک رهبر 

جهادی اســت تا ســرعت ها را تنظیم کند و ما 

اعتقادمان این است که رهبر جهادی این میدان، 

حضرت آقاست. در دوران آقای احمدی نژاد، در 

ابتدا، شــما شــاهد کارهای جهادی بودید ولی 

در یک مرحله ای، عدم اطاعت از رهبری باعث 

شــد که در اواخر دوران ریاست جمهوری، این 

مدیر جهادی تبدیل بــه یک مدیر ضد جهادی 

بشــود. مثال حضرت آقا می فرمودند که ما باید 

بیداری اسالمی داشته باشــیم و به کمک دیگر 

کشــورها برویم ولی ایشــان می گفتنــد که ما 

باید بیداری انسانی داشــته باشیم و یک کشور 

بیداری اســالمی داشته اســت و آن هم سوریه 

اســت که در آن داعش بوجود آمده اســت. لذا 

نگفتند.  اسالمی  بیداری  موقع  هیچ 

اگــر بخواهیــم بــه ویژگی های دیگــری از 

می توانیم  بپردازیــم،  جهــادی  رئیس جمهــور 

بــه پرتالش بودن، بــا تدبیر بــودن، روحیه کار 

جمعــی داشــتن، راه هــای میانبــر را بلد بودن 

و... اشــاره کنیم. بلــد بودن راه هــای میانبر به 

این دلیل اســت که در ســاختارهای بروکراتیک 

اداری نمی شــود کار را جلو بــرد. مثال یکی از 

نامزدها در مناظرات گفت کــه این برنامه هایی 

قابلیت اجرایی  نامزدهــا می گوینــد،  که دیگر 

نــدارد و نمی تواننــد برنامه هایشــان را اجرایی 

کنــد؛ اتفاقا ایــن فرد راســت می گوید چون با 

ابزار هــای موجود نگاه  با  رویکرد کالســیک و 

می کند و قرار نیســت ظرفیت هــای جدید پای 

بیاید. انقالب 

متفاوت  و کارهای جهادی  ســطوح مدیریت 

اســت و ما باید در یک ســطح نمانیــم. بلکه 

تالش کنیــم همه آنها را به ســرعت در جامعه 

ایجاد کنیم. حداقل چهار ســطح می توان برای 

این موضوع در نظر گرفت.

1- فرد جهادی: کســی که روحیه فعالی دارد 

و به تعبیری در برابر مشــکالت آرام و قرار ندارد 

و هر جایی باشــد بــه دنبال حل مشــکالت و 

منطقه هست. آن  مسائل 

2- کار جهــادی: اگــر افــراد دور هم جمع 

بشــوند و در موضوعاتی یک ســری کارهایی را 

انجام می دهند و این کارها به صورت همیشگی 

نیســت و در مواقعی این کار رشد پیدا می کند. 

مثــال در ایــام محرمی کارهای جهــادی انجام 

می دهنــد و محدود به دهه ی محرم اســت. کار 

جهادی غیر از مدیریت جهادی است و این فرد 

یــک کار جهادی انجام داده اســت ولی بقیه ی 

نیازمند  زندگی اش به صورت معمولی است. ما 

هستیم. جهادی  مدیریت 

3- فرهنــگ جهادی: گاهــی اوقات وارد یک 
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جمعی می شــویم و آنها بــرای خود یک ذکری 

دارند؛ یک روحیه ای دارند؛ اهل قناعت هستند 

و... یعنــی در یک ســازمان و مجموعه ای دارای 

یــک فرهنگــی شــده اند. مثــال در مناظــرات 

می بینیــم کــه خیلــی مــردم را دارنــد پولکی 

می کننــد و بعــدا برای مســائل دیگــر مانند 

فرهنگ ما شــاید دچار مشــکل بشــویم؛ شما 

فکر نکنید که شــرایط اقتصادی دوران جنگ از 

اآلن بهتر بوده اســت؛ مردم با حداقلیات زندگی 

خودشــان را می گذراندند، چون فکرشان درگیر 

مســائل مادی نبــود و یا در روســتاها برق نبود 

و مردم شــاید در شب دوســاعت برق داشتند. 

مردم با خودشــان فکر می کردند که اگر من این 

امکانات را ندارم در جنگ جوان مردم ایســتاده 

اســت و همین مــردم اگــر شــهیدی می آمد، 

اســتقبال زیادی می کردند. پس ما نیازمند یک 

هستیم. هم  جهادی  فرهنگ 

4- سازمان جهادی: مجموعه ی فرد جهادی، 

کار جهــادی و فرهنــگ جهــادی وقتی در یک 

ســازمان قــرار بگیرنــد، شــکل دهنده ی یــک 

مجموعه جهادی خواهند بود. شاید یک افرادی 

باشــند که روحیه جهادی داشــته باشــند ولی 

ســازمان نمی گذارد کار جهــادی انجام بدهند 

و در مقابل یک ســازمانی هســت کــه نهاد آن 

جهادی است. لذا من یک مثالی می زنم و شاید 

برای افراد ســنگین باشــد؛ کار آقــای قالیباف 

از جهاتی از کار ســردار ســلیمانی ســخت تر 

قالیباف در شهرداری  فعالیت  آقای  است. چون 

می کند که صدر تا ذیل اش فسادزا است.

اگــر ما این روحیه ها را ایجــاد نکنیم، تبدیل 

به کشــوری خواهیم شــد که به دنبال کمترین 

تنش هاســت و می خواهد از روی مســائل فقط 

کند. عبور 

• محوریت و وحدت بین اجزای یک سازمان 

جهادی

به نحــو کلی دو چیــز افراد یک ســازمان را 

می تواند دور خــودش جمع بکند؛ یکی محبت 

که در اصطالح دینی به آن والء گفته می شــود و 

دیگری خوف و ترس اســت. ما چرا شب عید به 

خانه ی پدر و مادرمان می رویم؟ چون نسبت به 

هم محبت داریــم. یکی از کارهای ولی، ایجاد 

محبت است. در اینجا باید به دو کلمه تبعیت 

و اطاعت توجه کنیم؛ تبعیت یعنی پیروی کردن 

و گاهــی اوقات جبری هم هســت ولی اطاعت 

یعنی قبــول قضیــه ای از روی محبت و عالقه. 

ما بایــد در جامعه اطاعت از ولی را گســترش 

بدهیم و به تبعیت به عنوان یک امر بروکراتیک 

غربی  نظامــات  در  نکنیــم.  بســنده  قانونمند 

ایجاد  انسجام، یک دشــمن فرضی  ایجاد  برای 

می کنند و مردم را دور خودشان جمع می کنند. 

مثال بعد از جنگ جهانی دوم، در جنگ ســرد، 

آمریکا یک لولویی از شوروی با جنگ ستارگان 

ایجاد و فضای رســانه ای خود را پر کرد. معاویه 

چگونه مردم را دور خــودش جمع کرد؟ با ترس 

از ســپاه صفین و اگر اینها وارد شــهر بشــوند، 

دست به غارت می زنند. پس مکانیسم جبهه ی 

باطل برای جمع کردن مردم، ترس و استضعاف 

است. در داستان فرعون مردم را مستضعف کرد 
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و اولین قدم، اســتضعاف فکری اســت که شما 

ُکُ  قــاَل �أاَن َربُّ نمی توانیــد کاری انجــام بدهید؛ َف

اْلأْعيل ؛ شــما بایــد از من بترســید. اما در نظام 
والیی کلمه ی ال اله اال الله اســت؛ یعنی شــما 

باید فقــط از خدا بترســید و از هیــچ بنده ای 

نترســید. پس همان طور کــه در کتاب جاذبه و 

دافعه علی از شــهید مطهری خوانده ایم، مردم 

بــا مغناطیس حضرت علی)علیه الســالم( دور 

آن جمع می شــوند. در نظام اسالمی محوریت 

انســجام مردم، محبت اســت. البته این به این 

معنا نیســت که ما در جامعه ترس نداریم بلکه 

در جامعه تبشــیر مقدم بر انذار اســت و البته 

اگر جامعه ای دچار انحرافات شــدید شد، این 

قاعده بر عکس است و جامعه کفر را تهدید به 

عذاب و با عذاب مردم را جمع می کند.

متأســفانه برخی اوقات ما مردم را می خواهیم 

جمع و دعــوت بــه رأی دادن کنیم، شــاهد آن 

هســتیم کــه مردم را می ترســانند کــه اگر رأی 

ندهید با شــما چــه کار خواهیم کــرد و یا در 

برخــی جاهای مناظرات ما شــاهد آن بودیم که 

بحث به سمت ترس، ناامیدی و.. رفت.

• ملزومــات اجــرای مدیریــت جهــادی و 

جهادی فرهنگ 

مهم تریــن پیش نیــاز بــرای اجــرای فرهنگ 

جهادی، فرد جهادی اســت. مثــال مقام معظم 

رهبری یک روحیه ی تالش فراوان دارند و پیگیر 

کار مردم هســتند. این نگاه باید ختم به تعبیر 

امام علی)علیه الســالم( بشــود که می فرمایند: 

»جامعه اصالح نمی شــود جز اینکه مســئولین 

اصالح بشــوند و مســئولین اصالح نمی شــوند 

جز اینکه مردم اســتقامت به خرج بدهند.« بعد 

از شــهادت امیرالمومنین)علیــه الســالم(، امام 

حســن)علیه الســالم( می خواســت که معاویه 

را ســرجای خودش بنشــاند و وقتی به مردم این 

موضــوع را گفتند که شــما می خواهیــد بمانید 

یــا بجنگید؟ مــردم گفتند کــه در خانه هایمان 

و  مــردم نصیحت  پــس وظیفــه ی  می مانیــم. 

خیرخواهی و مطالبه ی مدیریت جهادی است و 

در مرحله بعدی اســتقامت است. در اینجا تازه 

مدیریت جهادی شــروع می شود. به عنوان مثال؛ 

یخ وقتی که شــروع به آب شــدن می کند، خیلی 

آرام تبدیل به آب و از یک گوشــه ای از آن شــروع 

می شود. پس به تعبیر ســوره عصر افراد همه در 

خســران هســتند و باید چهار ویژگی را داشــته 

باشــند؛ اوال ایمان داشته باشــند در ثانی عمل 

کننــد و تواصی به حق و تواصــی به صبر کنند. 

تواصــی به حق یعنی مــردم را همراه خود کردن؛ 

امروز دعوت به انتخابات تواصی به حق است و 

تواصی به صبر به تعبیر یعنــی فرایند ها زمان بر 

است. من احساس می کنم بعد از پیروزی جریان 

انقالب، برخی انقالبیون توقع این را داشته باشند 

که یک شب مشکالت مردم حل بشود.

در اینجا باید یک زنجیره ی جهادی از رهبری، 

رئیس جمهور، وزیر و... ایجاد بشــود و هر کجا 

دچار نقض شــد، این قابل قبول نیســت. البته 

فضای کاری و ســازمانی هم خیلــی تأثیر دارد؛ 

باألخــره در فضای جنگ بدر، همــه آمده بودند 

برای اسالم جان فشــانی کنند ولی در جنگ احد 
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یک عده ای دنبــال غنائم بودند؛ در خط و جنگ 

هســتند باألخره یکی قتیل حمار و یکی قتیل راه 

خدا هست.

البتــه اگــر مدیری جهــادی بود و نتوانســت 

ســاختار را تغییر بدهد، بعد از رفتنش، ساختار 

دوباره ســر جای خودش بر می گردد. لذا در پنج 

می فرمایند:  حضرت آقا  می بینیــد  تمدن  مرحله 

انقالب اســالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، 

کشور اسالمی و دنیای اســالمی؛ پس می بینیم 

ما بایــد نظامات خود را هم تغییــر بدهیم تا به 

سمت تمدن اســالمی حرکت کنیم. لذا یکی از 

ویژگی های مدیر جهادی، شناســایی ساختار و 

سازماندهی ســاختار به سمت مدیریت جهادی 

اســت. مثال وقتی بچه های جهاد ســازندگی را 

در وزارت کشــاورزی مستقرشان کردیم، به دلیل 

اینکه ســاختار کارمندپرور بود، افراد را از روحیه 

جهــادی خودشــان دور کرد و در آنجــا دیگر آن 

اثرگذاری را نداشتند.

تغییر دادن ســاختار خیلی سخت است و به 

گونــه ای نبرد مردم ســاالری دینی با بروکراســی 

اســت. خیلی ها تالش کردن که جهاد را درست 

کنند ولی آن جهاد نشــد و اگر مــا بخواهیم آن 

را بازســازی کنیم، باید با مقتضیات سال 1400 

هماهنگ باشد و این نکته هم بسیار مهم است 

که چگونه ما مدیریت جهادی را در سازمان های 

مختلــف طراحی کنیم. مثــال مدیر جهادی در 

دانشــگاه چه می شــود؟ در صداوســیما چگونه 

است؟ و...

ایــن بحث ها خیلی کار دارنــد و نمی توان به 

راحتی از آن ها گذاشــت و نیاز داریم که تالش 

خود را انجام بدهیــم و از خداوند بخواهیم که 

در این مســیر به مــا کمک کنــد و واقعا ما به 

است. خالی  دست های مان  تنهایی 
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ســوال اول : بازاریابــی سیاســی چیســت و 

اهمیــت بحث و گفــت و گو دربــاره بازاریابی 

سیاسی ؟

مقدمه ای بر بازاریابی سیاسی:

بازاریابــی هماننــد دیگر حوزه های دانشــی 

)مثل بازاریابی سیاســی، بازاریابی گردشگری یا 

بازاریابی ورزشی(، در سیاست نیز حضور دارد. 

یک تعریف ساده از بازاریابی سیاسی این است 

که هر آنچه در فضای دانش بازاریابی آموخته ایم 

بازاریابی سیاسی انتخابات1400
ر نادر جعفری  دکت

همــه کاندیدا ها ســعی در ایجاد یک تصویر ذهنی مطلــوب از خود در ذهن مردم دارند. حــال اینکه آیا این 
تصویر ذهنی، متمرکز شــده است یا خیر، محل بحث و اشکال است. وقتی از ابزارهای تبلیغاتی متعدد و به 
نوعی از کمپین های انتخاباتی گســترده  بهره می گیریم، بایستی تصویر عرضه شده به واسطه ابزارهای مختلف 
این کمپین ها، به صورت یکپارچه باشــد. این هم جهتی و یکپارچگی در ارائه تصویر، موجب بهبود هم افزایی 
می شود. اما در صورت عدم انسجام در مخابره پیام به سوی جامعه، تصویری منسجم از کاندیدا در ذهن مردم 

ساخته نخواهد شد و بعالوه امکان ایجاد وجه تمایز برای یک کاندیدا وجود ندارد.
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و تجربه هایــی در ایــن زمینــه کســب کرده ایم 

)مخصوصــا در حوزه هــای تجــاری ، کاالیی و 

خدمات( در حوزه سیاســت نیز به کار بگیریم. 

این تعریف، طبیعتا تعریف کاملی نیســت. در 

این تعریف، بــه نوعی محــور را بازاریابی قرار 

داده و محل ظهور و بروز آن را سیاســت در نظر 

بازاری  را همچــون  یعنی سیاســت  می گیریم. 

در نظــر می گیریــم و هر آنچــه در بازاریابی از 

قبیل الگوها و نظریه هــا وجود دارد، وارد فضای 

سیاســی  می کنیم. در این تعریــف، هر آنچه را 

که در فضای سیاســت قابلیــت مبادله دارد ، به 

مثابه یک محصول در نظــر می گیریم و طرفین 

معاملــه را عینا مطابق الگــوی بازاریابی لحاظ 

می کنیــم. مثال در حوزه بازاریابــی بین المللی، 

فرض می کنیم کشــورمان قصد دارد در مذاکرات 

بین المللی شــرکت کنــد. در این مذاکرات الزم 

است تصویری که طرف مقابل مذاکره از قدرت 

بین المللی کشــورما دارند، تصویری ارتقاء یافته 

و قوی باشد. حال به اتکای این تصویر و قدرتی 

که بواســطه این تصویر به طــرف مقابل منتقل 

می شــود، می توانیم حرف، تصمیم و نظرمان را 

القا کنیــم. این تعریف، مقداری ســاده انگارانه 

است. 

بایســتی این نکته را مدنظر داشــته باشیم که 

علوم  سیاســی، از یک طرف قدمتــی به مراتب 

بیش تر از حــوزه بازاریابی دارد و از طرفی دیگر، 

به دلیل سروکار داشتن با فضای انسان و جامعه، 

پیچیدگی های فراوانــی در این حوزه وجود دارد. 

با توجه بــه همین دو دلیل، در حــوزه بازاریابی 

سیاسی، بایســتی توجه مضاعفی به دانش علوم  

سیاسی داشته باشیم و توجه را صرفا معطوف به 

نکنیم. بازاریابی 

امروزه هر دو تعریفی که از بازاریابی سیاســی 

مطرح می شود )تعریف آمریکایی و انگلیسی(، 

بروس نیومــن  اســت.  اول  تعریــف  مخالــف 

آمریکایی که از ســال 1985 اصصالح بازاریابی  

سیاسی را به کار گرفت و کتاب هایی را در زمینه 

بازاریابی  سیاســی تألیف کرد و لیز مارشــمنت 

نیوزلنــدی، هــر دو قائل به نقش جــدی علوم 

سیاســی درحوزه بازاریابی سیاســی هســتند و 

بازاریابی  لیز مارشــمنت معتقد اســت اگر ما 

سیاسی را تشــبیه به رابطه پدر و فرزندی کنیم و 

آن را مولود دو حوزه بازاریابی و سیاست بدانیم، 

همان طــور کــه فرزند عــالوه بــر خصوصیاتی 

کــه از والدیــن دریافت می کنــد، خصوصیات 

منحصر به فــردی نیز دارد؛ بازاریابی سیاســی 

نیز، شــباهت هایی به بازاریابی و سیاســت دارد 

اما خود نیز خصوصیات منحصر به فردی دارد.

سوال دوم :

بازاریابــی  و  کمپین هــا  کارزار  انتخابــات، 

سیاســی کاندیداها اســت. به نظر شــما کدام 

بهترین نحو  بــه  بازاریابی سیاســی  از  کاندیدا 

می کند؟ استفاده 

مقدمه پاسخ :

منشاء لفظ کارزار کمپین ها از کجاست ؟ 

در پاســخ به ســوال فوق می توان با استناد به 
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)از رویکردهای  بــه چهار رویکــرد  نمودارباال، 

فرد محور به سمت رویکردهای اجتماعی( اشاره 

کــرد. در بازاریابی تجاری،  یکی از قدیمی ترین 

رویکردها وقتی اســت که نگاهمان به بازاریابی 

این باشــد کــه در حال حاضر جنســی را تولید 

کرده ایم ، حــال برای فروش بهتــر آن جنس، به 

دنبال بازاریابی هستیم. این رویکرد در بازاریابی 

با نام رویکرد فروش محور و در فضای بازاریابی 

سیاســی نیز با همین عنوان شناخته می شود. در 

این رویکرد محصول مــا، ایده، گفتمان یا حتی 

فردی اســت که آن فرد، شــاخص و خود معرف 

یک گفتمان اســت و حزب یا جناح فرد، ســعی 

می کنــد وی را با همین مختصــات و ویژگی ها 

به جامعه رأی-دهندگان عرضه کند تا افراد به او 

رأی دهند. در این رویکرد، فرد )نامزد انتخاباتی(، 

خود موضوعیت داشــته و حتــی می توان گفت 

نامزد انتخاباتی، درجه اهمیت بیش تری نســبت 

به گفتمانی که آن را نمایندگی می کند دارد. 

رویکرد دوم، رویکرد بازار محور است. در این 

رویکرد، اعتقاد بر این اســت که بایســتی ابتدا 

نیازهای بازار را شــناخت و محصول را مطابق با 

آن طراحی کــرد. گاهی این طراحی از ابتدا )قبل 

از تولیــد محصول( صورت می گیــرد؛ یعنی بنا 

را بر این می گذاریم کــه ابتدا نیازهای جامعه را 

بشناسیم و ســپس مطابق با آن نیازها محصول 

)کاندیــدا( را به بــازار عرضه کنیــم. اما گاهی 

شرایط تا این حد ایده آل نیست و ما محصولی را 

تولید کرده ایم؛ حال در مقام عرضه آن محصول، 

با توجه بــه نیازهای جامعه، ابعادی را پر رنگ تر 

می کنیم که جامعه فهم بیشتری از آن دارد. 

 رویکرد ســوم و چهارم، رویکــرد جامعه مدار 

و انســان مدار است. رویکرد سوم، حد وسطی از 
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رویکرد دوم و چهارم است. اما رویکرد چهارم:

رویکرد هم آفرینــی بنابراین دارد که حتی اگر 

خود شــخص دارای ویژگی های متعددی بوده و 

ارائه وی به جامعه نیز بر اساس نیاز جامعه بوده 

باشــد، اما این دو مؤلفه کافی نیســت؛ بایستی 

در تعامل با رأی دهندگان، خودشــان بخشــی از 

فرآیند ساخت محصول شــوند. در کشور ما، به 

دلیل فاصله اندک احراز صالحیت ها و برگزاری 

انتخابات، امکان عملی کردن رویکرد هم آفرینی 

در حالتی وجود دارد کــه حزب ها با برنامه ریزی 

میان مدت یا بلندمدت توانســته باشــند با مردم 

ارتبــاط برقــرار کنند. بــا توجه به نــکات فوق، 

هــر مقدار کاندیــدا بیش تر به ســمت رویکرد 

مشــارکت  می توانند  پیش برونــد،  هم آفرینــی 

بیش تــری به ارمغــان بیاورند. اما در پاســخ به 

سوال فوق، بایســتی گفت کمپین های موجود از 

نظر دانش بازاریابی سیاسی نمره باالیی دریافت 

کرد. نخواهند 

سوال سوم :

هریــک از کاندیداها تاکنون، چه تصویری در 

ذهن مردم از خود ساخته اند ؟

مقدمه پاسخ :

بروس نیومن که در انتخابات سال 1992 مشاور 

بیل کلینتون بــود، تجربیات خود را در کتابی با 

نــام بازاریابی رئیس جمهور منتشــر کرد. وی با 

تکیــه برنظریه STP )بخش بنــدی، هدف گیری 

و جایگاه یابــی(، تالش داشــت مفاهیمی چون 

حزب، محصول، فــروش و بازاریابــی را به هم 

پیوند بزند و شــکل دهی و اجرای راهبرد کمپین 

ســازی یک کاندیدا را در مدل آمیخته بازاریابی 
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نشان دهد که در شکل زیر قابل مشاهده است.

پاســخ این ســوال، ذیل موضــوع جایگاه یابی 

کاندیداها قابل فهم است. همه کاندیدا ها سعی 

در ایجــاد یک تصویــر ذهنی مطلــوب از خود 

در ذهن مــردم دارند. حال اینکه آیــا این تصویر 

ذهنی، متمرکز شــده است یا خیر، محل بحث و 

اشکال اســت. وقتی از ابزارهای تبلیغاتی متعدد 

و به نوعی از کمپین های انتخاباتی گســترده  بهره 

می گیریم، بایســتی تصویر عرضه شده به واسطه 

ابزارهــای مختلف ایــن کمپین هــا، به صورت 

یکپارچه باشــد. این هم جهتی و یکپارچگی در 

ارائه تصویر، موجب بهبود هم افزایی می شود.

اما در صورت عدم انســجام در مخابره پیام به 

ســوی جامعه، تصویری منســجم از کاندیدا در 

ذهن مردم ســاخته نخواهد شــد و بعالوه امکان 

ایجاد وجه تمایز برای یــک کاندیدا وجود ندارد. 

طبیعتــا عدم تمایــز، منجر به عدم اقــدام برای 

رأی دهی به کاندیدا نیز خواهد شــد. یکپارچگی 

در ارائــه تصویر به حــدی مهم اســت که گاه، 

پیام های متعدد، باعث ایجاد تناقض می شــوند. 

می توان به شــناخت صحیحی از افرادی که قصد 

ارائه تصویر به آنها را داریم دست یافت .

سوال چهارم:

بحث مشــارکت حداکثــری از مطالبات رهبر 

انقــالب اســت. چقــدر امــکان دارد تبلیغات 

انتخاباتــی به گونه ای مدیریت شــود که موجب 

افزایش مشارکت مردم شود؟

یکی از مصداق های عینی مشــارکت سیاسی 

رأی دهی اســت. می توان رأی دهی را مشابه بحث 

اقدام به خرید در بازاریابی دانست. اقدام به خرید، 

آخریــن گام در تصمیم گیری برای خرید اســت. 

پیش از اقدام به خرید، بایستی نیاز )علت خرید( 

را شناســایی کرد. در بحث ریاست جمهوری نیز 

بایســتی انتظارات خود از رئیس جمهور را تبیین 
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کنیم. گام دوم، جســتجو اســت؛ یعنی بایستی 

خریدی انجــام دهیم )کاندیدایی انتخاب کنیم( 

که به رفــع نیاز ما بیانجامد. گام ســوم، ارزیابی 

گزینه هاســت. یعنی بــا توجه به نیــازی که در 

مرحله اول شناسایی کردیم، گزینه های موجود را 

ارزیابی کنیم تــا دریابیم کدام یک برای رفع نیاز 

ما مناسب تر اســت. نهایتا مرحله آخر، اقدام به 

خرید است و مشــارکت کننده )رأی دهنده( اقدام 

به رأی دهی می کند.

در اینجــا نیــاز اســت کــه نقدی بــر تصور 

معمول درباره مشــارکت سیاســی داشته باشیم. 

اگر تعریف مشــارکت سیاسی را صرف رأی دادن 

بدانیم )که این تعریف، مأخوذ از منابع غربی در 

زمینه علوم سیاسی اســت(، تناسبی با انتخابات 

ریاســت جمهوری ایــران نــدارد و مخصــوص 

کشورهایی است که در آنها احزاب در طول سال، 

تبلیغات کاندیدا هستند. مشغول 

امــا همان طــور که ذکر شــد، فاصلــه احراز 

صالحیت تــا برگزاری انتخابات در کشــورمان، 

یک ماه اســت و عمال در این مدت امکان پیاده-

سازی چهارمرحله مذکور )شناسایی نیاز تا اقدام 

به خرید( به طور کامل وجود ندارد. پس نمی توان 

در مدت یک ماه، انتظــار تبلیغات صحیح و به 

تبع آن، افزایش مشارکت داشــت. این نوع نگاه، 

طبیعتا بــرای افزایش رأی دهــی، بی اخالقی ها و 

تهمت ها و دروغ ها را درپی دارد.  راه حل مشــکل 

مذکور این اســت که تغییــری در قانون برگزاری 

انتخابات رخ دهد و فاصله میان احراز صالحیت 

تا برگزاری انتخابات افزایش یابد.

در روی دیگر ســکه، وقتی ما خود را شــهروند 

ایــران می دانیــم، طبیعتا  اســالمی  جمهــوری 

وظایفمان متفاوت با یک شــهروند غربی است. 

در این نوع نگاه :

یعنی  اســت؛  تکلیف مدار  ما  رویکرد   •

ما شــهروندان، مکلف به شناخت اصلح هستیم 

نه اینکــه همچون انتخابات غربی، صرفا منفعل 

باشیم . 

وظیفه ما در شــناخت کاندیدا محدود   •

به یک مــاِه احراز صالحیت تا برگزاری انتخابات 

نمی شــود و ما بایســتی از مدت هــا قبل در پی 

شناخت اصلح باشیم. 

بایــد مــردم بــه انتخابات بــه عنوان   •

فریضــه ای دینی بنگرند. همان طــور که فریضه 

دینی نیــاز به مقدماتــی دارد. )مثــال نماز نیاز 

بــه طهــارت دارد(، فریضــه رأی دادن و حضور 

در انتخابــات نیز نیاز به مقدماتــی دارد. ایجاد 

نیســت و  مقدمات، صرفــا وظیفه ای حکومتی 

خود مردم در ایجاد این مقدمات نقش دارند. 

بــا توجــه و اهتمام به نــکات فــوق ، افراد نه 

برای طرفداری از گروهی خــاص، بلکه مؤمنانه 

رأی می دهنــد. البته از آنجایــی که این رویکرد، 

رویکردی فرهنگی اســت، بی شک زمانبر است 

و شــاید ســال ها طول بکشــد تا این فرهنگ در 

جامعه القاء شــود. از این رو لزوم آموزش این نوع 

رأی دهی از سنین کم و توسط آموزش و پرورش به 

وضوح مشخص می گردد .



انمیانازاایفارمرترانیفیای جانیوشوزانمیانازاایفارمرترانیفیای جانیوشوز

امه
اه ن

دوم

 دانشجویی
علمی

ره دهم
شما

 14
ماه 00

داد
مر

ژر
ای
ار
ران

ی

36

ابتدا  ســؤال: خیلی ممنون می شــویم که در 

از چیســتی و اهمیت حکمرانی فضای مجازی 

برای مــان بفرمائیــد؟ و در ادامــه از ارتباط این 

بفرمائید... انتخابات کشورمان  با  موضوع 

اگــر به عنوان مقدمــه بحث نیاز بــه توضیح 

دالیل اهمیت فضای مجازی باشــم شــاید تمام 

وقت مان را به خــود اختصاص بدهد اما به نظرم 

همین صحبــت از حضرت آقا کافی اســت که 

فرموده انــد: "اگر من امروز رهبــر انقالب نبودم، 

رئیس فضای مجازی کشور می شدم!"  یعنی اگر 

دکتر عطاردی

حکمرانی فضای مجازی چیســت؟ این مفهوم به معنای اســتفاده از ظرفیت های بازیگرانی اســت که در عرصه 
فضای مجازی کشور فعال هستند. قبال ما می گفتیم اعمال حاکمیِت حکومت ها و دولت ها بر فضای مجازی اما 
اآلن دیگر می گوییم که حکمرانی فضای مجازی صرفا کار دولت نیســت. درست است که قاعده گذاری و اعمال 
حاکمیت بر فضای مجازی بر یک دولت فرض است اما با این نگرش که دولت بر کل فضای مجازی احاطه ندارد. 
در حــال حاضر دولت یکی از بازیگران اصلی در حکمرانی فضای مجازی اســت. بازیگری که در کنار او دیگر 
بازیگران قدرتمندی ایفای نقش می کنند. شاید مهمترین بازیگران عرصه فضای مجازی شرکت هایی هستند که در 

این فضا به ارائه خدمت )از زیرساخت گرفته تا محتوا( مشغول هستند.

انتخابات و  آینده حکمرانی فضای مجازی کشور
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خودم می خواســتم جایــی را انتخاب کنم حتما 

مدیریت فضای مجازی را انتخاب می کردم. این 

حرف به خوبــی اهمیت کار فضــای مجازی را 

برای مخاطب نشــان می دهد. دلیلش هم واضح 

اســت، فضای مجازی در حال حرکت به سمتی 

اســت که نه تنها جمهوریت و اسالمیت، بلکه 

آینده انقالب را تحت شــعاع خــود قرار می دهد 

و مــا باید در این باره فکــری کنیم. بنده این فکر 

کــردن در این باره را در قالــب مفهوم »حکمرانی 

فضای مجازی« چاره ساز می دانم.

حکمرانی فضای مجازی چیست؟ این مفهوم 

به معنای استفاده از ظرفیت های بازیگرانی است 

که در عرصه فضای مجازی کشور فعال هستند. 

قبال ما می گفتیم اعمــال حاکمیِت حکومت ها 

و دولت هــا بــر فضای مجــازی امــا اآلن دیگر 

می گوییم کــه حکمرانی فضــای مجازی صرفا 

کار دولت نیســت. درست است که قاعده گذاری 

و اعمــال حاکمیــت بر فضای مجــازی بر یک 

دولت فرض اســت اما با این نگرش که دولت بر 

کل فضــای مجازی احاطه ندارد. در حال حاضر 

دولــت یکــی از بازیگران اصلــی در حکمرانی 

فضای مجازی اســت. بازیگری کــه در کنار او 

می کنند.  نقش  ایفای  قدرتمندی  بازیگران  دیگر 

شــاید مهمترین بازیگران عرصه فضای مجازی 

شــرکت هایی هســتند که در این فضا بــه ارائه 

خدمت )از زیرســاخت گرفته تا محتوا( مشغول 

هســتند. به عنوان نمونه مجموعه هلدینگ صبا 

ایــده را مالحظــه بفرمایید:  آپــارات، فیلیمو و 

ســینما تیکت تنها بخشــی از زیرمجموعه های 

آن هســتند. فقط آپارات و فیلیمو برای به چالش 

کشاندن صداوسیما کافی است. این دو مجموعه 

بــا تعداد کمتر از هزار نفر اما تراکنش های مالی 

چند صد میلیارد تومانی دارند و در عرصه تولید 

محتوای مجــازی نقش آفرینی جــدی را دنبال 

می کنند.

غیر از شــرکت ها، بازیگــران اصلی دیگری را 

هم می توان نام برد. به عنوان مثال، ســلبریتی ها 

را در نظر بگیریــد: یکی از خانم هــای بازیگِر 

ایرانی در صفحه شــخصی خود چهارده میلیون 

دنبال کننده و دیگر بازیگر آقا حدود یازده میلیون 

نفر دنبال کننده دارند. و این درحال اســت که پر 

تیراژترین روزنامه کشور روزانه کمتر از صدهزار 

نســخه تیراژ دارد و کل روزنامه های کشــور در 

روز کمتــر از 500 تا 600 هزار نســخه منتشــر 

می کنند. قدرت را می بینید؟! ســوال اینجاست 

که چطور برای انتشــار یک روزنامه با این حجم 

از تیراژ باید هفت خوان رســتم را پیمود اما یک 

برابر  ســلبریتی بدون هیــچ محدودیتی ده هــا 

مخاطب را جذب و هر آنچه که دلش می خواهد 

با آنها به اشــتراک می گذارد. و جالب اینکه خود 

این ســلبریتی نیز از این به بعد یکی از بازیگران 

اصلی حکمرانــی فضای مجازی اســت و باید 

برای او نیز نقش مناسبی تعریف کرد.

حــال به تعریــف حکمرانی فضــای مجازی 

برگردیم: از نظر بنــده حکمرانی فضای مجازی 

در ایران یعنی علم و هنِر طراحِی یک زمین بازی 

در عرصه فضای مجازی که همه بازیگران اصلی 

نقش مناسبی را ایفا کنند و سرجمع این نقش ها 
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اراده انقالب اسالمی را به کرسی بنشاند.

این را هم عرض کنم که برخی ها فکر می کنند 

در حــال حاضر با تعــدد و تکثر بــاالی تعداد 

بازیگران در این حوزه روبرو هســتیم. در صورتی 

که بررســی ما در عرصه فضــای مجازی آمریکا 

نشان داد در بخش شــرکت ها، تمام شرکت های 

اثرگــذار در فضای مجــازی با یک، دو یا ســه 

واســطه در نهایــت امر به 4 یا 5 شــرکت بزرگ 

)مانند اپــل، آلفابت و...( ختم می شــود. با این 

حساب که تنوع و تکثر زیادی را شاهدیم اما این 

شرکت های اصلی هستند که در تصمیم گیری ها 

مؤثرند. پــس تکثر بازیگران داریــم اما نه به آن 

شــدتی که برخی افراد در ذهن شان است. شاید 

قبــال دولت ها و حکومت ها نقــش اصلی را ایفا 

می کرده انــد اما در حال حاضر این شــرکت های 

بــزرگ در حــال اثرگــذاری بر فضــای مجازی 

هستند.

مشارکت پذیر  یعنی  فضای مجازی  حکمرانی 

بودن مقوله حکمرانی در فضــای مجازی یعنی 

اینکه مــا از ظرفیت فضای مجازی در راســتای 

اهــداف عالیه خودمــان اســتفاده کنیم و تالش 

کنیــم تهدیدهایــی که فضــای مجــازی برای 

انقالب بــه وجود می آورد را تعدیــل کنیم.]البته 

که متأســفانه نمی توانیم به طور کامل آنها را از 

بیــن ببریم[. اگر دقت کرده باشــید تا اینجا من 

نگفتم جمهوری اســالمی؛ بلکــه گفتم انقالب 

اسالمی. دلیل آن هم واضح است: عرصه فضای 

مجازی بر می گردد به کلیــت حاکمیت که این 

برای ما، در ســطح انقالب اسالمی است. وقتی 

چنیــن بنگریــم، حکمرانی هم باید در ســطح 

کالن نگریســته شــود. دیگر نمی توان به عنوان 

 ICT موضوعــی در زیرمجموعــه ای مثل وزارت

یا حتی ریاســت جمهوری تعریف کنیم. چرا؟ 

اینکه مقولــه حکمرانی فضای مجازی  به دلیل 

از لحاظ ســاختاری یک مقوله کالن و در سطح 

حاکمیت و انقالب اســالمی است نه جمهوری 

اسالمی.

اگر ایــن چنین اســت )که هســت( پس چه 

ارتباطــی بیــن انتخابــات و حکمرانــی فضای 

مجازی برقرار اســت؟ به چه دلیل، چند ســالی 

اســت  در انتخابات ریاســت جمهوری یکی از 

موضوعــات جدی کــه مطرح و بحث می شــود 

و ســعی می شــود که مبتنی بــر آن آرای مردم را 

به ســمت خــود جلــب و جمع کننــد مباحث 

فضای مجازی اســت. انگ زدن و برچســب زدن 

که اگــر رقیب من بیاید فیلتــر می کند، محدود 

می کند، دیوار می کشد و... و اگر ما بیاییم چنان 

می کنیم...

اتفاقا معضلــی که در حال حاضر با آن روبرو 

هستیم این است که فضای مجازی در منازعات 

سیاســی دون پایه و شــب انتخاباتــی تنزل پیدا 

کــرده و از فضای مجازی به عنــوان ابزاری برای 

متأســفانه  می شــود.  اســتفاده  آراء  آوری  جمع 

اعمال حاکمیت و تالش برای تعدیل تهدیدها و 

استفاده از فرصت ها به محاق رفته است و چنان 

فضای آلوده ای ایجاد شــده اســت که به درستی 

آقای روحانی مطرح می کنند کســی در این دوره 

از انتخابات جــرأت ندارد حرفــی از فیلترینگ 
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را به میــان آورد. مگر فیلترینگ ذاتا بد اســت؟ 

فیلترینگ ابزار است. ابزار که خوب و بد ندارد؟ 

ذات ابزارگونــه آن همانند چاقــو می ماند که هم 

می توانــد باعث نجات آدمــی از مرگ حتمی به 

واســطه عمل جراحی شود و هم باعث مرگ یک 

فرد در یک منازعه. وقتی شــما فضا را به سمتی 

ببرید که یک پزشک جرأت نکند دست به چاقو 

بشــود و از آن برای نجــات افراد اســتفاده کند 

این یعنی مرگ تعداد بیشــتری از آدم ها در عدم 

استفاده از ابزار.

باید برخی از موضوعات را در کشور برای یک 

بار هم که شــده به طور کلی در سطح حاکمیت 

ایــن موضوعات در  جمع بنــدی کنیم و حتــی 

تشــخیص صالحیت افراد هم تاثیر گذار باشــد 

مــا االن یک موضــوع داریم تحــت عنوان اصل 

مترقی والیت فقیه کســی اگر پایبند به این اصل 

نباشــد قاعدتــا رد صالحیت خواهد شــد. باید 

در کنار ایــن اصل موضوعــات و اصول دیگری 

هم داشــته باشیم که اگر کســی به آنها اعتقادی 

نــدارد رد صالحیت بشــود. منتهی مســئله این 

اســت که هنوز بــرای خودمان ایــن جمع بندی 

وجــود ندارد یعنــی ما خودمون هــم نمی دانیم 

حکمرانــی فضای مجازی که داریــم درباره اش 

صحبت می کنیــم مباحث اصلــی و پایه ای  آن 

چیست؟ روی کجاها نباید منازعه شکل بگیرد؟ 

روی کجاهــا نباید خدشــه وارد شــود؟ کجاها 

قابلیت مذاکــره و بحث تبلیغ سیاســی دارند؟ 

این ها را باید ابتدا مشــخص کنیــم و بعد از آن 

دیگر نامزدها و افــرادی که ورود پیدا می کنند به 

مباحث سیاســی خودشــان و جلب آراء بالمانع 

است، می توانند در آن سطح صحبت کنند. 

یک تصور غلط را هم همینجا مطرح کنم و به 

آن پاســخ بدهم: برخی تصور می کنند در دیگر 

کشــورها )به خصوص کشــورهای توسعه یافته(، 

فضای مجازی یک فضای کامال آزاد است و افراد 

هســتند که بر آن احاطه دارند و تشــخیص می 

دهند که چه مقداری از این فضا قابل اســتفاده 

اســت و چه مقدار قابل اســتفاده نیســت. من 
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سوال می پرســم در انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا جناب ترامپ دو ســه تــا کلمه گفت که 

خدشه بر امنیت ملی آمریکا بود، چطور شد که 

همزمان توئیتر، اینســتاگرام، تلگرام و یوتیوب و 

حتی برخی شبکه های اجتماعی غیر امریکایی 

که در امریــکا فعالیت دارند در یک روز و کامال 

هماهنگ اکانت جنــاب ترامپ را حذف کردند 

و هنوز هم ایشــان تحریم اســت؟ برخی از آنها 

مثل توئیتر اعالم کرده اســت تا پنج ســال آینده 

هم اجــازه فعالیت به ترامپ در توئیتر نمی دهند 

آیا این به معنای این هســت که اینها تک به تک 

به این نتیجه رســیدند؟ آیا این ها ته دل شــان به 

عنوان یک شــرکت، عالقه مندند کسی را با 100 

میلیــون فالوور حــذف کنند؟ آیا ایــن عقالنی 

نیســت؟ اتفاقا وقتی کســی می آید و شور ایجاد 

می کند و مخالــف حاکمیت صحبت می کند و 

حاکمیت را به چالش می کشد این شبکه بیشتر 

و پرطرفدارتــر می شــود. دلیلش چیســت؟ یک 

کالم: خیلی ســاده انگاری اســت اگر فکر کنیم 

در کشــوری مانند آمریکا اعمــال حاکمیت بر 

فضای مجازی یله و رهاست. این طور نیست که 

هر کس هر کاری دلــش می خواهد بکند؛ حتی 

فردی که 4 سال رئیس جمهور یک کشوری مثل 

آمریکا اســت و دارای تمام اختیارات هم هست 

اما وقتی احســاس بشود که از خطوط قرمز عبور 

کرده اســت فیلتر می شــود و این که عرض کردم 

فیلتــر ابزار اســت را همان ها هم قبــول دارند و 

اعمــال می کننــد. چطور مــا ایــن چاقویی که 

ارتباط ترامپ را با کل فضای مجازی قطع کرد را 

نمی بینیم و ادعــا می کنیم افراد خیلی آزاد دارند 

صحبت می کنند. خیر؛ اســتفاده به موقع از این 

ابزار مبتنی بر خطوط راهنمایی که قبال ترســیم 

شــده می تواند به ما کمک کند کــه تهدیدها را 

تعدیل و از فرصت ها به نحو احســن اســتفاده 

کنیم.

مثال های متعددی در ذهــن دارم. نمونه دیگر 

کشــور چین اســت. با توجه به فرهنگ سیاسی 

خودش، توانایی مدیریت بر فضا مجازی را برای 

خود ایجاد کرده اســت. در چین کل شبکه های 

اجتماعی غیر چینی و حتی گوگل فیلتر اســت 

اما به جــای آن نیازهای ارتباطاتی مردم را برآورده 

می کند. وی چت ]که شبیه همین تلگرام هست[ 

یک میلیارد نفر در چین و سایر کشورها استفاده 

کننده دارد. وی چت از نظر بصری بسیار ساده و 

پیش پا افتاده است اما مسئله این است که بیش 

از 120 خدمــت الکترونیکی به مــردم چین ارائه 

می کند و مــردم هم از آن خیلی راضی هســتند 

پس نیــاز چندانی به ورود به واتســاپ و تلگرام 

ندارند.

یا در اروپا شــاهد تصویب قانونی هستیم به 

نــام قانون حفاظــت از داده هــای عمومی1  )در 

ســال 2016 تصویب و در ســال 2018 اجرا شد. 

دوســال تنفس اعالم کرد تا شــرکت ها خودشان 

را به روز کنند(. ســال 2018 ایــن قانون عملیاتی 

شــد و چون در یکی از بندهــای این قانون آمده 

که هر مجموعه مثل گوگل یا تلگرام یا واتســاپ 

قراره که در اروپا فعالیت کند باید ســرورهایش 

داخل اروپا باشد. جالبه بدونید که سال 2018 به 
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محض اینکه این قانون عملیاتی شــد در همان 

اوایــل اجرا گوگل به خاطر این کــه از این قانون 

تخطی داشــت حدود 1/5 میلیارد یورو!! جریمه 

شــد و مجبور شد که این جریمه را پرداخت کند 

و اآلن هم خیلی مراقب اســت که اطالعات مردم 

اروپا از اروپا خارج نشــود. این هــا بحث هایی 

اســت که ما هنــوز هیچ فکری در ایــران برایش 

نکرده ایم. 

ســوال: به نظر شما چرا ما در انتخابات شاهد 

برخی بی اخالقی ها در فضای مجازی هســتیم؟ 

و چــکار می توانیم انجام بدهیم کــه نامزد های 

انتخاباتی را رعایت کنند؟ انتخاباتی اخالق 

 ببیند اخالق یک سری کد2  و قواعد است که 

افراد می پذیرند براســاس آن کدها و در آن قواعد 

حرکت کنند. به نظر بنده این موضوع  برمی گردد 

به ســطح تربیتی جامعه و یادگیری و آموزش ها 

و تعالیمی کــه مردم بایــد در آن جامعه ببینند. 

وقتــی دانش آموزان مــان 12 ســال در آمــوزش و 

پرورش به جای اینکه زندگی کــردن یاد بگیرند؛ 

فرمول و محاســبات یاد می گیرند، به جای اینکه 

بــرای زندگی اجتماعــی تربیت بشــوند رقابت 

کردن و همیشــه دســِت برتر داشــتن را تمرین 

مــی کنند )در کنکور بتوانــد رتبه خوبی بیاورد، 

در المپیــاد بتواند رتبه بیاورد، بتواند پزشــک یا 

مهندس بشــود...( قاعدتا این ها این حس و این 

تولید می کند و چون  روحیه؛ خودش بی اخالقی 

برتر  می خواهد رقابت بکند و چــون می خواهد 

باشــد می خواهد خودش را همه جا از جمله در 

انتخابات نشــان دهد. بنابراین به نظر میرسد ما 

باید برگردیم و آن اصل را درست بکنیم. تعلیم و 

تربیت و مدرســه را دریابیم. باید به بچه هایمان 

زیست درســت در فضای مجازی را یاد بدهیم. 

مهــارت الزم برای این زیســت را ســواد فضای 

مجازی می نامم. این سواد به معنای کمک دادن 

و توانمند کردن افراد اســت تا در فضای مجازی 

کمتر آســیب ببینند. اینکه یــک نفر میتواند در 

فضای مجازی یک پیامی را بدهد و بگوید شما 

تومان شــده اید؛ مشــخصات  میلیون   50 برنده 

کارت تــان را بدهید تا پــول را واریز کنم و آن فرد 

هم شــماره کارت و رمز و همــه چیز را می دهد 

یعنی بی سواد است. این فرد ممکن است دکتری 

داشــته باشــد ولی از نظر ما بی ســواد است. تا 

وقتــی که این نظام طراحی و اجرا نشــود، آثارش 

را در انتخابــات و بی اخالقی هــای انتخابــات 

هــم می بینید و در جــای دیگر هــم می بینید. 

انتخابات به اصطالح سر ریز موضوعات جامعه 

شما است که این طوری می شود و در هر کشوری 

هم همین گونه اســت. وقتی کــه بی اخالقی در 

ذهنی  ناامنــی  وقتی  تولید می شــود،  کشــوری 

ایجاد می شود، وقتی هر چیزی سر جای خودش 

نیست. شما در انتخابات هم تبلورش را خواهید 

دید. 

پی نوشت

1. General Data Protection Regulation )GDPR(

2. code
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ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری در 

سال 1400 نه تنها اولین رئیس جمهور قرن جدید 

ایران اســالمی را مشــخص میکنــد بلکه اولین 

دولت گام دوم انقالب اسالمی را پدیدار میسازد. 

بر این اساس رئیس جمهور سیزدهم نیازمند یک 

الگــوی ممتاز و در عین حــال عینی از مدیریت 

ســطح کالن است. شخصیت شــهید سلیمانی 

از ابعاد گوناگونی قابل بررســی اســت و یکی از 

ابعاد مهم و حاکمیتی آن شــهید بزرگوار، سبک 

امیر حسین عرب پور

حاج قاسم هر کاری را برای رضایت خدا انجام می داد. از این وجه واقعا حاج قاسم یک الگوی بسیار ارزشمند است. 
حاج قاسم غرق در خدا بود و کارهایش را خدایی انجام می داد. نمیخواست خود را نشان دهد و حدیث نفس بخواند 
بلکه صرفا فی سبیل اهلل همه امور را پیش میبرد. این اخالص بود که ایشان را پیش مردم عزیز کرد. بنابراین اگر رئیس 
جمهور مطلوب دولت سیزدهم را در شخصیت شهید سلیمانی تحلیل کنیم به 5 شاخص تخصص، تعهد، تالش زیاد، 
تحول خواهی و اخالص برای مدیریت جهادی میرســیم. شاخص هایی که نه تنها کاندیدای درست انتخابات 1400 
را متمایز میکند، بلکه رئیس جمهور تراز گام دوم را به صحنه مدیریت کالن کشور سوق میدهد. »مدیریت های 
جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم« که امام بزرگوار به همه ی ما آموخت، ایران را به 

عزّت و پیشرفت در همه ی عرصه ها رسانید« )بیانیه گام دوم انقالب(.

سبک مدیریتی شهید سلیمانی الگویی برای رئیس جمهور سیزدهم 
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مدیریــت و رهبری اوســت. مدیریــت متعهد، 

متخصــص و جهادی گمشــده امروز کشــور و 

جامعه اسالمی است و توســل به الگویی عمیق 

و در دســترس همچون حاج قاســم ســلیمانی 

میتواند نسخه شفابخش وضعیت مدیریت کالن 

جمهوری اسالمی ایران در دولت آینده باشد.

اثربخشی و کارآیی، دو مبحث مدیریت

از عناصر سازنده رئیس جمهور دولت سیزدهم 

و گام دوم انقالب اســالمی، توان مدیریتی باال و 

پرتالش بودن اســت که با آمیختــن نگاه ایمانی 

به مدیریت جهــادی نیز تعبیر میشــود. در یک 

تعریــف ســاده میتوان گفــت پرتــالش بودن و 

مدیریت جهــادی یعنی با کمتریــن امکانات و 

منابع، بیشــترین بهــره وری را در حداقل زمان به 

 وجود بیاوریم. در واقع، وجود دو عنصر اثربخشی 

)انجام کار درســت( و کارایی )درست انجام دادن 

کار( الزمــه ابتدایی یــک مدیر جهادی اســت. 

شــاخص هایی که در ســالهای اخیــر به ندرت 

در ساحت دولت دیده میشــود و حتما کسی که 

میخواهد رئیس جمهور ســیزدهم شــود نیازمند 

آنهاست.

شاخص های مدیریتی شهید سلیمانی

یکی از الگوهای بســیار برجسته و در دسترس 

رئیــس جمهور گام دوم، منــش و روش مدیریتی 

شــهید ســلیمانی اســت که به حق هــم دارای 

اثربخشــی و کارایی بود و هــم از ایمانی عمیق 

بهره داشــت. ادعای ما این اســت که حاج قاسم 

ســلیمانی می توانــد الگوی مدیریــت جهادی 

بــرای تمام مدیــران جمهوری اســالمی ایران در 

تمامی عرصه ها باشــد. حاج قاســم بــه عنوان 

مدیر جهادی از چه شاخص هایی برخوردار بوده 

است که توانســت بهره وری )مجموع اثربخشی 

و کارآیی( را در ســازمان تحــت اختیار خود باال 

ببرد و این همه حماسه و پیروزی بیافریند؟ اولین 

قاســم  الگوی مدیریت جهادی حاج  شــاخص 

ســلیمانی تخصص است. تخصص یعنی دانش 

و مهارت حرفه ای. شــهید سلیمانی متخصص 

حوزه نظامی و امنیتی بــود. عالوه بر این که یک 

فرد دانشمند بود و در عین حال، یک فرد ماهر در 

حوزه دیپلماســی و سیاست ورزی به حساب می 

آمد. حال رئیس جمهور ســیزدهم نیز باید عالوه 

بر تخصص دانشــی، چنین جامعیت مدیریتی و 

قدرت تصمیم گیری داشــته باشد تا بتواند دقیق 

مسائل را ببیند و به نتیجه صحیح برسد.

دومین شــاخص وی، تعهد است. در بیانیه گام 

دوم و دیگر اســناد باالدســتی کشــور، روی ایمان 

قلبی و عملی به آرمــان های مقدس نظام، والیت 

پذیــری و والیتمــداری و تعهد به شــرایع مقدس 

دینی تأکید شــده اســت. همه اینها تحت عنوان 

تعهد به نحو احسن در حاج قاسم سلیمانی وجود 

داشت. ایشــان هرگز از این آرمان ها کوتاه نیامدند 

و سرباز اســالم بودند. سومین شاخص، خستگی 

ناپذیری و پرتالش بودن ســپهبد شهید سلیمانی 

است. شاید نزدیک ترین تصور از مفهوم مدیریت 

جهادی همین پرتالش بودن و خسته نشدن است 

و متاســفانه تنبلی و عدم اتقــان در کارها یکی از 
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نهادهای کشــور است.  مصائب مدیریتی برخی 

یعنی شاید مدیری دارای تخصص و تعهد باشد؛ 

ولی تالش بســیار برای رســیدن به اهداف در وی 

یافت نمیشــود. تأکید بر جوان شــدن و شــادابی 

بدنه مدیریتی کشور، دقیقا انعکاس همین دغدغه 

رهبر معظم انقالب اســالمی است. جوان انقالبی 

متعهد و متخصص و عاشق کار و تالش برای حل 

مشکالت کشور است. چهارمین شاخص، تحول 

خواهی شــهید ســلیمانی بود. حاج قاسم، یک 

مدیــر تحول خواه بود و در قواعد و ضوابط معمول 

محصور نمیشــد و همین موضوع سبب خالقیت 

ها و بــروز ابتکارات مدیریتی وی شــد. امروز ما 

مدیران اندکی داریم که تحول خواه باشــند و گام 

دوم انقالب که سرشار از تحول خواهی است، نیاز 

مبرمی بــه چنین مدیرانی دارد. آخرین شــاخص 

شهید ســلیمانی )از نظر نگارنده( اخالص است. 

بحث اخالص، معامله با خدا اســت. حاج قاسم 

هر کاری را برای رضایت خدا انجام می داد. از این 

وجه واقعا حاج قاســم یک الگوی بسیار ارزشمند 

است. حاج قاســم غرق در خدا بود و کارهایش را 

خدایی انجام می داد. نمیخواســت خود را نشان 

دهد و حدیث نفس بخواند بلکه صرفا فی ســبیل 

الله همه امور را پیــش میبرد. این اخالص بود که 

ایشان را پیش مردم عزیز کرد.

بنابرایــن اگر رئیــس جمهور مطلــوب دولت 

ســیزدهم را در شخصیت شهید سلیمانی تحلیل 

کنیم به 5 شــاخص تخصص، تعهد، تالش زیاد، 

تحــول خواهی و اخالص بــرای مدیریت جهادی 

میرســیم. شــاخص هایی که نه تنهــا کاندیدای 

درســت انتخابات 1400 را متمایــز میکند، بلکه 

رئیس جمهور تــراز گام دوم را به صحنه مدیریت 

کالن کشور سوق میدهد. »مدیریت های جهادی 

الهام گرفته از ایمان اســالمی و اعتقاد به اصل »ما 

میتوانیــم« که امام بزرگوار بــه همه ی ما آموخت، 

ایران را به عــّزت و پیشــرفت در همه ی عرصه ها 

رسانید« )بیانیه گام دوم انقالب(.
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آمار  یــک  کاش 

بشود  گرفته  رسمی 

از کسانی که کتاب 

کاغــذِی ملمــوس 

را به ایــن نمی دانم 

نیکی هــا  و لکتر ا

ترجیــح می دهنــد 

تــا مشــخص شــود کــه یکــی از اصلی ترین 

انگیزه هــای خرید کتاِب چاپــی، بوی نویی آن 

است. انصافا هم مالِک تشکیک ناپذیری ست!

حال من کتابی در دســت دارم که بوی نویی 

آن به این زودی ها نمی رود و ســالیاِن سال قابل 

استشــمام اســت. تــازه اینکه چیزی نیســت، 

از ایــن عجیب تــر آن کــه همان نســخه های 

الکترونیکی اش هــم بوِی نویی می دهند! با این 

احمدرضا کوکب
معرفی کتاب المعالم

تکرارِی نو

کتــاب هرکاری هم کــه نکنی، بــاز بوی نویی 

خــودش را دارد. و ایــن به این خاطر آن اســت 

که بوی نویــی اش، از کلمات و جمالت اش بر 

می خیزد و نه کاغذ آن. این بار به جای شامه، با 

تمام وجود بوی نویی را خواهی چشید.  

شــهید محمدباقر صــدر رحمة اللــه علیه، 

نابغــه معاصر ما، کتــاب "المعالــم الجدیده 

پر کرده  را همچون دیگر کتاب هایش،  لالصول" 

از حرف های جدیدی که سال ها از هم عصری 

ایشان: به گفته خود  هایش جلوتر است. 

"در هر زمانی باید آخرین نظرات در ســطوح 

مختلــف مقدماتــی، متوســطه و عالــی تهیه 

و تدویــن شــود و در اختیار طالب قــرار گیرد. 

بیست یا ســی سال بعد که نظریات تغییر کرد، 

زمانه   تألیف شــود."  باید کتب جدیدی  مجددا 
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نــو، حرف نــو می طلبد عزیز. نه اینکه اســاس 

عوض شود بلکه حرف ما در حالی که ریشه اش 

در اسالم ناب محمدی مانده، باید نیازهای روز 

را برطرف کند. این گونه طلبه می تواند نیازهای 

جامعــه اش را برطــرف کند و از مســائل صرفا 

ذهنی قــدری فاصله بگیــرد. و تألیف همچین 

نابغه بر نمی آید. از یک  کتابی، جز 

این نــو بودن را در سرتاســر کتــاب می توان 

لمس کرد. از همان با بســم اللــه که باید علم 

اصول را تعریف کرد، تعبیر جالبی را از شــهید 

می بینیم: 

»العلــم بالعناصــر المشــترکه فــی عملیه 

الشرعی«  الحکم  االستنباط 

به زبان خودمانی می شــود آن عناصری که در 

فرایند اســتنباط زیاد تکرار می شــوند. و چقدر 

ایــن تکراری ها، بوی نویــی می دهند، تکرارِی 

نو...

"المعالــم الجدیده لالصول" کــه به اختصار، 

مقدماتی  دوره  یــک  نامیده می شــود،  المعالم 

از علم اصول فقه به زبان ســاده اســت. به این 

صــورت کــه از ادبیــات رایج در کتِب درســی 

حــوزوی آن روز )و حتی امــروز(، تا حد امکان 

استفاده نشــده تا کتاب عاری از هر پیچیدگی 

باشــد. این امر باعث شــده که "المعالم" برای 

اقشــار مختلف و مخصوصا نو طلبه ها و حتی 

دانشجویان قابل اســتفاده باشد. البته نه آنقدر 

ساده که نا آشــنایان به ادبیات عرب هم بتوانند 

از آن استفاده کنند، اما به جد و بر اساس تجربه 

می توان گفت یک شــروع بسیار خوب برای متن 

تازه کاران است.  عربی خوانی 

اگر شماهم از کسانی هستید که به هر دلیلی 

قصــد ورود به علــم اصول را داریــم اما امکان 

خواندن کتب متعدد را ندارید، المعالم شــهید 

صدر را به عنوان یک گزینه جدی بررسی کنید. 

و چه بهتر کــه مطالعه این کتاب را به همراهی 

و زیر نظر یک کارکشــته  این حوزه انجام دهید 

تا تفاوت ایــن اثر با دیگر آثــار معروف همین 

حوزه را برای شــما بیان کنــد. این گونه بیش از 

پیش بوی نویی را استشــمام خواهید کرد، حتی 

الکترونیکی... نسخه  از 
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یاسر  »خط عمار 

مســتقیم  خــط  را 

می گوینــد. به نظر 

هنوز  عمــار  مــن 

ناشــناخته  هــم 

هروقــت  اســت... 

امیرالمومنین  برای 

علیه السالم یک مشکل ذهنی در مورد اصحاب 

پیش می آمــد، زبان این مرد مثل ســیف قاطع 

جلو رفت و قضیه را حــل کرد. در اول خالفت 

حضرت همین طور، در قضایای جمل و صفین 

هم همین طور تا در صفین به شــهادت رســید. 

باید مثل عمار هوشــیار بود و فهمید که وظیفه 

به من ربطی ندارد...  چیست. نمی شــود گفت 

عظمــت امثال عمار یاســر... عظمت اصحاب 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا باید کتاب »رجل سیاسی« را خواند؟

کتابی برای گم نکردن راه و اشتباه نگرفتن جبهه

امیرالمومنیــن علیه الســالم در همین  خــاص 

است که در هیچ شرایطی دچار اشتباه نشدند و 

جبهه را گم نکردند.« اینها ســطرهایی از کتاب 

بــه تازگی  »رجل سیاســی« اســت. کتابی که 

توســط انتشــارات انقالب اســالمی روانه بازار 

شده است.

هم زمان با شــروع نهضت اســالمی در ایران 

اســاس  بر  حکومتی  شــکل گیری  زمزمه هــای 

مبانی اسالم در میان مردم شروع شد. به تدریج 

و رفته رفتــه این موضوع به خواســته ای عمومی 

مبدل و به عنوان شــعار اساســی مردم انقالبی 

مطرح شــد چنان که پــس از به ثمر نشســتن 

مردم  اســالمی،  انقالب  پیــروزی  و  مجاهدتها 

بــا صراحت و قاطعیــت نظر خــود را مبنی بر 

تشــکیل حکومت اســالمی اعالم کردند. طبعا 
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چنین حکومتی برای پیشــبرد اهداف خود نیاز 

به کارگزارانی امین و آشــنا با مبانی اســالم دارد 

که طعم زندگی در ســایه ی حکومت اسالمی را 

بر همگان بچشــانند. در چنین نقطه ای اســت 

که نیاز به شــناخت معیارها و ضوابط مســئول 

پیدا  حکومت اســالمی ضــرورت دوچندانــی 

می کند.

همانگونــه که در ســالهای پیــش از انقالب 

طاغــوت، حضرت  علیــه حکومت  مبارزه ی  و 

آیت الله خامنه ای با جهاد عملی و تببینی خود 

سهم بســزایی در ایجاد و شــکل گیری اندیشه 

پس  ســال های  در  داشتند،  اســالمی  حکومت 

تربیت سیاســتمداران  بر  نیز همواره  انقالب  از 

آشــنا بــا مبانی الهی اســالم کوشــش نموده و 

تأکیــد ورزیده انــد. ایشــان همواره بــا تبیین 

مبانی سیاســی اسالم و با تشــریح ویژگی ها و 

شــاخص های یک سیاستمدار مسلمان انقالبی 

نقش به سزایی در تربیت و رشد کارگزاران مومن 

و کارآمد و کنشــگران عرصه سیاســت کشــور 

داشته اند.

بیــان  در   1379 آذر   12 بیانــات  در  ایشــان 

اهمیــت ضوابــط و معیارهای مســئول دولت 

اســالمی می فرماینــد: »مســئوالن و دولتمردان 

باید خودشــان را با ضوابط و شرایطی که متعلق 

به یک مســئول دولت اســالمی تطبیق کنند. یا 

چنان افرادی -اگر هســتند- ســر کار بیایند یا 

اگر ناقصند خودشــان را به ســمت کمال در آن 

ببرند.« جهت حرکت دهند و پیش 

انقالب  رهبــر  دیدگاه های  سیاســی«  »رجل 

ویژگی های  و  خصوصیــات  درباره ی  اســالمی 

یک سیاســتمدار تراز انقالب اسالمی را در یک 

کتاب تجمیع کرده اســت. از همین جهت اثر 

حاضر می توانــد آیینه ی تمام نمــا و کاملی از 

شــرایط و ویژگی های یک مسئول و دولتمرد در 

نظام اســالمی محسوب شــود. »رجل سیاسی« 

شامل هفت فصل اســت که به ترتیب عبارتند 

از: »باورهای سیاســتمدار تراز«، »شــناختهای 

الزم بــرای سیاســتمدار تراز«، »شــاخص های 

سیاســتمدار  »اهــداف  تــراز«،  سیاســتمدار 

تراز«، »وظایف سیاســتمدار تــراز«، »الگوهای 

سیاســتمدار تــراز« و »جلوه هایــی از الگــوی 

سیاستمدار تراز« که در قالب شخصیتهای تراز 

صدر اســالم و ابتدای انقالب اســالمی تشریح 

شده است.

هر چند این اثر شــامل دیدگاه های تجمیعی 

رهبر انقالب درباره ی سیاســتمدار تراز انقالب 

اسالمی اســت اما مخاطبین آن محدود به افراد 

و چهره های صرفا سیاســی نیست و بسیاری از 

افراد و اقشــار جامعه، فارغ از مسئولیت داشتن 

یا نداشــتن در نظام اسالمی می توانند مخاطب 

این کتاب محسوب شوند. مسئوالن و چهره های 

سیاســی از آن جهــت مخاطب اثر محســوب 

می شــوند که با معیارهای یک سیاستمدار تراز 

آشــنا شــوند و مخاطب عادی هم از آن جهت 

که با این معیارها آشــنا شــده و در فرایندهایی 

مانند انتخابــات بتوانند افــراد و چهره هایی را 
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انتخاب کنند که به معیارهای سیاســتمدار تراز 

نزدیک باشــد. این مهم در وضعیــت فعلی که 

در آســتانه ی انتخابــات ریاســت جمهوری به 

ســر می بریم اهمیت و ضرورت دوچندانی پیدا 

می کند.

حــاال که در آســتانه ی انتخابــات و انتخاب 

بزرگترین مســئول اجرایی کشور به سر می بریم 

مرور بخشــهایی از این کتــاب خالی از لطف 

نیست. در بخشهایی از فصل 

»شــاخص های سیاســتمدار 

می خوانیــم:  چنیــن  تــراز« 

می کننــد  ســعی  »بعضــی 

جامعــه را و جوان هــای ما را 

بگویند  کنند.  ناامیدی  دچار 

آقا فایده ای ندارد، نمی شــود، 

نمی رسیم؛ چه جوری ممکن 

اســت با این همه مخالفت و 

مقابل  نقطه ی  این  دشــمنی! 

همــت بلند برای رســیدن به 

وقتی  شــما  آرمان هاســت... 

که در یــک راهی می روید که 

دشــمنی بر سر راه آن هست، 

ایجاد می کند  برای شما مناع 

]امــا[ ایــن مانــع بایســتی 

از  رفتن شما،  از  نشــود  مانع 

ادامه ی حرکت شــما، تسلیم 

فشــارها نشــویم، رضایــت 

که  ندهیم،  موجــود  وضع  به 

اگر رضایت بــه وضع موجود دادیــم نتیجه اش 

است.« عقبگرد 

در ایــن کتاب گــردآوردی دیدگاه هــای رهبر 

گرفته  توســط »علی محمدی« صورت  انقالب 

است.



امام خمینی )رحمــه اهلل علیه(: وصیت اینجانــب به جوانان 
عزیز دانشسراها و دبیرســتان ها و دانشگاه ها آن است که خودشان 
شــجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا اســتقالل و آزادی 
خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد. همچنین دانشگاه ها 
خودکفا و مستقل باشند تا نیاز به غرب نداشته باشیم. جوانان ما، 
دانشمندان ما، اساتید دانشگاه های ما از غرب نترسند، اراده کنند در 
مقابل غرب قیام کنند و نترسند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و 

از دست ما برود، همه چیزمان از دستمان رفته است.


