
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي فرهنگ جهاددفتر ترويج تهيه شده در 

 سنگر كانون سنگرسازان بي 



 

 

 

  باسمه تعالي 

  فهرست مطالب 

  

  كـند؟  امتحان را  يگر يد ديبـا  يكس چه

  ............................................................................................................................................  ١  

    جهـادي مديـريت اخير همايش پـاياني  ميزگرد در شدهبـيان مطالب بر  نـقدي
  تـهران   دانـشگاه  مديـريت دانشكدة  در

  ...........................................................................................................................................  ٤  

  
  اقتصاد؟  ميدان خطشكن غواصان كجايند

  ........................................................................................................................................  ١٤  

  جهادي؛ مديريت بومي   علم توليد  تا  نگاريتجربه از
  چگونگي؟ چرايي، چيستي، 

  ........................................................................................................................................  ١٧  

  
  - سوغات كربال- حاضر  قرن يان يسف كعبه

  ........................................................................................................................................  ٢٢  

  
  فناوري داماد ،آياسآي عروس

  .......................................................................................................................................  ٢٥  

  

 



 

١ 

 

 انديشه در ميدان

 هاي مقاالت و يادداشت
 شهيد حسينعلي عظيمي

 

  

ديگري را  بـايدچه كسي 

  امتحان كـند؟
اين يادداشت مال بيست سال قبل است    *

  ) خودتان قضاوت كنيد چه شده. ١٣٧٢(سال 
به  را  چيزها  خيلي  جاي  اداري،  تدريج عوض  نـظام 
زده   گـول  را  انقالبي  نيروهاي  و  شخص  كرده  است. 

نشسته، نه مبدع    محترمي كه در رأس يك دستگاه اداري 
داند. فقط  آن بوده و نه اصول و فلسفة ايجاد آن را مي 

و مي  براي  «  گويد در رأس آن نشسته  را  بايد شما  من 
  امتحان كنم»!  احراز شايستگي 

دفاع   دورة  پايان  از  بعد  سال  يك  مديـري  يك 
جهاد   جنگ  مهندسي  فرمانده  به  قرارگاه  مقدس،  در 

گفت  گوشه «  كـربال  يك  شما  ما  به  مهندسي  كار  اي 
توانيد  انجام بدهيد و امتحان كنيم ببينيم مي  دهيم تامي

و او برآشفت و گفت «آدم كه تا آخر عمرش    ؛يا خير»
  دهد!» و برخاست و بيرون رفت. امتحان نمي 

در انـقالب، چه كسي بايد شخص ديگري را امتحان  
همه  مي جاي  بهشتي  كرد؟!  شهيد  شده.  عوض  چيز 
يي كه در جهـاد سازندگي ابداع  روش مديريتي «  گفت مي

خواهد شد، بـايد روش ادارات ما بـشود.» ولي بالعكس  
شد و ادارات سنتي با زيركي، روش خودشان را به انقالب  

ها بيشتر  انقالبي   تحميل كردند. چرا؟ چون موقع جنگ، 
جبهه  ددر  مهندسين  بقيه  و  بودند  سنگرهاي  ها  ر 

وزارتـخانه و  بودجه  و  برنامه  سازمان  هاي  كارشناسي 
دانشكده  و  زيـركي،  مختلف  با  و  مانـدند  هاي مديريت 

زدنـد.  گول  را  ما  برگشتيم،   همة  از جنگ  گفتند    وقتي 
حاال برويد كشور را بسازيد. ولي به وزارت راه كه رفتيم  

 
  ي كيمنظور احداث سنگر حضرت محمّد رسول اللّه (ص) در نزد  - ١

و انتقال قرارگاه كربال به آنجا   ٥  يكربال  اتيشلمچه قبل از عمل
  بوده است  ياتيمنطقه عمل كيكه نزد

گفتند   بسازيم،  راه  تا 
مقررّات   و  دستورالعمل 

اس اين  اين  بـوده!  كه  ت 
هاي ما را يـاد بگيريد  فرمول

و خودتان را طبق آن وفـق دهيد؛  
در   آن  بدهيد؛ طبق  و سازمان  ببينيد  آموزش  آن  طبق 
ما   تا  كنيد  كار  و  ببنديد  قرارداد  كنيد،  شركت  مناقصه 

شده  قبول  امتحان  در  كه  بگوييم  و  ايد!  بپسنديم 
م.ج.ج  هاي پ.هاي ديگر هم همينطور. بـچه وزارتخانه 

به تشكيل شركت  و فرمول را  هاي  هاي سهامي خاص 
وقتي   زدند.  را گـول  آنها  سودمدارانه سرگـرم كردند و 

مگر  «  گفتندشد مي هم كه صداي اعتراض كسي بلند مي 
... مقررات اين است؛   قانـون مملكت را قبول نـداريد؟ 
شركت   مناقصه  در  بياييد  و  كنيد  درست  شركت  بـايد 

  كنيد». 
هاي  بته جهاد گران واقعي اسالمي با فرمول بـله، ال

هايي كه  داري و روش غربي و شرقي، روش نظام سرمايه
درست شـده آشنا هستند    بر اساس مباني غير اسالمي 

دليل  نمي   ولي اين  كنند.  عمل  آنها  مطابق  كه  پسندند 
  دارد و دليل آن هم خيلي محكم است.  

جهـادي  شما  كه  نپرسيدند  هرگز  چطو آنها  با  ها،  ر 
  روش خودتان يك سازمان مهندسي داشتيد كه با كمك 

  روزه ساختمان ادارة مركزي جديد خود را ـ با مردم، چهار 
  ١يد؟! شـدساختيد و در آن مستقر مي مي   تر ـ قيمتي ارزان 

اين بود كه اگر هدف چيز ديگري    ها منطق جهادي 
است و نه ساختمان، پس چرا هدف اصلي معطل بماند  

پول را خر ج هدف فرعي كه ساختمان است بكنيم؟  و 
افتادن از هدف اصلي به قيمت اين كه هدف فرعي،  عقب 
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شود  خوب  زيباتر  و  تر 
ساختمان   چه؟  بـراي 
يا   و  است  انقالب  براي 
ساختمان؟   براي  انقالب 
يا   است  سازمان  براي  انقالب 

    سازمان براي انقالب؟ 
سخت كـاري  جنگ مگر  مهندسي  كـار  از  تر 

جهـادگران آن را انـجام دادنـد؟ و حاال بـود، كه 
ها اگر بخواهند با روش خودشان همان همان آدم

ترين نوع كـار جمعي مهندسي  كه سخت   روشي
با   آمده،  بيرون  قرون اخير را جواب داده و موفق 

امتحان  همان فرمول بايد بيايند  آيـا  ها كار كنند، 
  بدهند!؟ به كي امتحان بدهند؟ با چه كتابي؟ 

اول و مخترعين مملكت را  چهبـ هاي نخبة شاگرد 
به ثبت اختراع، ثبت شركت و مديريت بـيمه، حسابداري  
معنوي   حقوق  آقـا،  كـردند؛ كه  ... سرگـرم  و  مالـياتي 
هر   كنيد!  درست  سودمدار  و شركت  بـپاييد  را  خودتان 
شب چرتكه بيندازيد كه شركت، سـود كـرد يا زيـان؟ و  

تقالل كشور و اشتغال جوانان است  همين، جهاد در راه اس
سبـك فعلي مديريت فناوري در دولـت، مانند    و بس!

اي را كه نيروهاي رزمنده  اين است كه بگويند هر قلـه 
به تصرف درآوردند، آنجا بنشينند و از رهگذران، بـاج سر  

شان را بگذرانند!  گـردنه بگيـرند و از اين طريق امورات 
است.   غربي  فرمول  يك  چه  اين  پس  صورت  اين  در 

حركت   حال  در  و  گسترده  دنياي  به  را  ما  بـايد  كسي 
قله  بـرساند؟  امـروز  و شتابان فنـاوري  بلند  سريع  هاي 

فنّاوري پيشرفته روز دنيا را چه كساني بايد فتح كنند؟ و  
  با چه فرمولي؟ 

كجاي قرآن فرموده كه هدف غايي از كشف آيـات  
جل (توليد)،  ارض  استعمار  و  مـادي،  الـهي  حقوق  ب 

و   اجتماعي  حقوق  مطالبة  يا  و  مردم  كردن  سركيسه 
مگر زكـرياي رازي،   معنوي و تـفاخر بر ديگران اسـت؟

ابـن سينا و خيـام، به دنبال ثـبت حقوق معنوي براي  
انجام   را  كشفيات  و  تحقيقات  آن  كه  بـودند  خودشان 

  ها را نوشتند؟ دادند و آن كتاب 
مهندسي  تحقيقات  «مـركز  الـشريف»    در  شـهيد 

هفته  مقدس،  دفاع  دوران  در  سازندگي  و  جهـاد  اي 
كـردند و هيچ كس در فكر  گـاهي روزي يك اختراع مي 

ثـبت اختراعات نـبود؛ به دنبال ساخت موشك بـودنـد  
توانستند با جمع  ده و  ها فناوري، موشك سوخت  كردن 

فكـر   به  نه  آنها  بـسازند.  كوتـاه  دورة  آن  در  را  جامد 
به  حقو كه  همين  بـازار.  نـرخ  نه  و  بـودند  معنوي  ق 

رسيدند،  فنّاوري محصولي كه مورد نياز مـردم بـود مي 
دادند  كردند و به صنعتگران آموزش مي آن را ارائـه مي 

تا بروند بـراي امرار معاششان آن را توليد كنند، و خود  
رفـتند. تا وقتي كه افـكار  به سـراغ فتح قلـة بـعدي مي 

در  دنـيا بود،  نشده  حاكم  غربي  مديريت  و  گرايانه 
  جاي جهـاد سازنـدگي همين وضـع بـود. همه 

و   مسجد  هميشه  بايد  فقط  ملـت،  خيّـرين  پس 
مدرسه بسازند؟ چه وقت بايد به سربازان عرصة فناوري  
كرد   درست خواهند  ما شغل  جوانان  براي  كه  انـقالب 
داستان شهيد مهندس حاج رضا  داستان،    كمك كنند؟ 

زده روستايي خوزستان  نصوحي و بازسازي مناطق جنگ
به    ١٣٦١در سال   بـود.  آنها شور شده  زمين  است كه 

نمي  اينها  گفت  درآمد  حقير  و  كنند  كشاورزي  توانند 
ندارند! ما پول جهاد را خرج سفيدكاري خانه و ساخت  
مدرسه و مسجد كنيم و آنها از فقر و بيكاري مهاجرت  

را   آنها  زمين  خودشان  كنند؟!  كنيم  شيرين  و  زهكشي 
مي  پيدا  مي پول  و مسجد  مدرسه  همين  كنند  و  سازند؛ 

پنج  امروز  شد.  شهيد  طور هم  اراضي طرح  هكتار  هزار 
بهشتي حميديه اهواز با ده برابر جمعيت قبل، مركز توليد  

  كاهوي زمستاني مردم تهران است.
سـازماني كه در آن براي كشف آيات الـهي (خواص  

وري)، استعمار خاك براي خدا و خدمت به مردم  فنّا-مواد
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تالش كـنند، و نه براي ثـبت حقوق معنوي و درآوردن  
مثل   سازماني  چرا  اسـت؟  كـجا  فخرفروشي،  و  مـال 
كـارهاي   و  فنّاوري  توسعة  براي  كه  سازندگي،  جهـاد 

گرفت،  مهندسي و آموزش جوانـان، از مردم كمك مي 
ه كسي بـايد كارمندان  نبايد ديگر وجود داشته بـاشد؟ چ 

درس   متن  كه  فرمولي  كند؟  امتحان  و  بشناسد  را  آن 
امتحاني است، بايد از كدام دستگاه درآيـد، و در كـجا  
ابـداع و اختراع شده است؟ چه كسي بهتر از شـهداي  

فرمول  آن  روش جهـاد،  و  خودشان  ها  عمل  با  را  ها 
  اند؟نـوشته

ي را امتحان  در انقالب اسالمي، چه كسي بـايد ديگر 
  كند؟ چه كسي بايد براي ديگري قائـده تـدوين كـند؟ 

آخرين   كه  كـساني  دهيم  اجازه  نـبايد  ما 
هاي مديريت ناقص و بستة غربي  هايشان، مـدل يـافته

هاي تـجاري  و ... در شركت   R&Dو به قول خودشان  
سازندگي   جهاد  صنعتي  اول  سال  تجربه  در  (كه  است 

بود)  شده  گذاشته  سر  جز    پشت  دانـشي  و  تـجربه  و 
فنّـاوري   توسعة  مديريت  نـدارند،  غربي  كـتب  ترجمة 

مدل  و  بسپارند  غرب  به  را  نبوغ كشور  آساي  هاي 
پ.م.ج.ج. را با هياهو، سفسطه، و ادعاي باطلِ اينكه فقط  

ها علـمي  هاي جهـادي حرفهاي ما علمي است و يـافته
ت؛  نيست، كـنار بـگذارند. موضوع بحث، اشخاص نـيس

  ها و معيـارهاي ارزيـابي و مديـريت اسـت. بحث روش 
مـدل  جهـاد،  جنگ  مهندسين  تمام  هاي  تقريباً 

R&D  هاي اول دفاع مقدس  رايج دنيا را از همان سال
مـدل مي جهـادگر،  شناختند.  سردار  مديـريتي  هاي 

مـركز  زنـده پـورشـريفي»،  «بـهروز  مهندس  يـاد 
يي كه  ركز تحقيـقاتي تحقيـقات مهندسي الـشريف و مـ

شـهيد بزرگوار «علـي فـارسي» در اصفهان داشت، از  
به    R&Dهاي  مـدل بـود؛  تر  پيشرفته  بـود؛  بـاالتـر 

نزديك  ارزان اسـالم  بـود؛  سـريع تر  بـود؛  بـود؛  تر  تر 
شدند؛  مند مي تر و بهتر بهره مـردم از محصوالتش سريع 

در  بـهره مهندسين  وري 
و   بـاالتر،  آموزش  آنـجا 

آنها   در  جـوان  نيروهاي 
تر بـود؛ و شـايد جهش  سريع

در رشـد تخصصي نـيروها در آن  
    نظيـر بـود.سيستم، بي 

طور كه  ولي اين درد را كجا ببريم كه اسـالم همان 
نـادان هم   مؤمنين  از  خورده،  ضربه  زيرك  منافقين  از 

مي  ناداني  هم  غرور  است.  خورده  نوعي  ضربه  و  آورد، 
(بر چنين  حجـاب  كه  كسي  است؛  صحيح)  بينش  اي 

نمي  و  است  كور  كه  كسي  با  دارد،  قرابت  حجابي  بيند 
مي  دو  هر  از  علـي(ع)  حضرت  دو،  دارد.  هـر  نـالند. 

نـاب  لـبه اسالم  حركت  قطع  براي  قيچي  يك  هاي 
  اند.مـحمدي(ص) بـوده 

مع االسف، وقتي دوستان نـادان ما قـدر اين گوهر  
پ.م.ج.ج را جمع كردند، مهندسين بزرگوار  را نـدانستند و  

هاي سهامي  جهـادي ما با چشم گريان رفتند و شركت
معاش  امرار  براي  را  درست    خاص  وجودشان  اظهار  و 

مناقصه  در  بتوانند  تا  در  كـردند  يا  و  كـنند!  ها شركت 
محضر آنهايي كه صالحيت و يا شناخت كـافي نـداشتند  

د امتحان  بـودند،  شـده  رئيس  معيارهاي  و  با  و  هنـد 
روش با  و  شـوند  ارزيابي  الك غـربي  آنها  هاي  پشتي 

هاي فرسوده و قديمي آنها،  قـرارداد ببندند و روي ريل 
خواهند  صدها كيلومتر عقب تر سوار شوند؛ كه مثالً مي 

هاي توسعة فنـّاوري  مملكت را آبـاد و انـقالب را به قلـه
  بـرسانند!

د كه انـقالب را به  چه كسي صالحيت بيشتري دار 
  هاي فنـاوري بـرسانـد؟ و از چـه راهـي؟ قلـه

بـا چه   امتحان كـند؟ و  را  چه كسي بـايد ديگري 
  كـتابي؟

    حسينعلي عظيمي  
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شده  نـقدي بر مطالب بـيان

در ميزگرد پـاياني همايش  

  اخير مديـريت جهـادي 

در دانشكدة مديـريت 

  دانـشگاه تـهران 
  

همايش   «اولين  نـام  با  همايشي  اخيـراً  مـقدمه: 
مديـريت جهـادي» در دانشگاه تـهران برگزار شـد، كه  

لب ارزشمندي  ها و محققين محترم مطابـرخي شخصيت 
با كمال تعجب مشاهده شـد كه در   ارائـه نمودند ولي 
ايـراني   اساتيد  از  نـفر  سـه  همايش،  پـاياني  ميزگرد 

«تك  از  مديريت  مُتـَداني)،  (مديريت  غـربي!  ساحتي» 
جهـادي   يا  اسـالمي  مديريت  نـام  به  دانشي  وجود 
است،   ساحتي»  «دو  مديـريتي  كه  متعالي)  (مديريت 

بي  و حيرتاطاظهار  نموده  اظهار  العي  اين كه  انگيزتر 

هاي  دانش مديـريت امروز غـرب، بر همة حيطه «   داشتند 
  مديريتي مطرح بـشر اشـراف دارد!» 

بي  سنگرسازان  كانـون  كه  آنجا  دليل  از  به  سنگر 
اصلي   معدن  و  مركزي  كانـون  خود،  تاريخ  و  هويت 

بيت  و  جهـادي  مديـريت  دانش  آن  استخراج  البيوت 
الزم شـد موضع و نظر خود را در اين مورد اعالم  است، 

كـرده و بحث را براي اظهار نظر انديشمندان ديـگر، بـاز  
  نـماييم. 

  

با وجود احترامي كه براي سـه نـفر اساتيد حاضر در  
ميـزگرد پـاياني همايش قائل هستم، ولي چون ميدان،  
ميدان علم و دانش است و هر روز ممكن است در اين  

تفكر بشري فكر جديدي مطرح شود، نـقدي را    ميدانِ 
چالش  سخنان  علـم  بر  محترم  دانشمندان  اين  برانگيز 

مي  عرض  غـرب  چون  مديريت  كه  اميدوارم  و  نمايم؛ 
بحث در محيط علـم و دانشگاه مطرح شـده، از همان  

كردن افكار نسل جـوان، باهوش و  ابـتدا براي منحرف 
ظير اين كه «اين بحث  هايي ن فهيم كشور، با چماق اتهام 

هاي سياسي است» آن را نـكوبند. اصوالً  منتج از هدايت
علـم، هرگز نظرات جديد را با واردكردن اتهامات سياسي  

  كنـد. رد نمي 

علـم   حقيـر،  كه  كنم  عرض  است  الزم  ابتدا  در 
دانم و معتقدم براي  مديريت امروز جهـان را «علـم» مي 
و از زمان پديدآمدن    تحصيل آن، تحقيقات بسياري شـده

نظريه مكتب و  بخش ها  تغيير،  ها،  دچار  آن  از  هايي 
اساس   بر  است؛ همچنين  يا رد شده  و  اصالح، تكميل 

تـئوري  عمدتاً  علم  اين  خودشان،  بر  ادلـة  متكي  هاي 
  زمين است.تجربيات مردم مغـرب 

خواهم عرض كنم اين است كه چه  ولي آنچه مي  
زمين بخواهند و چه نخواهند،  سران امروز مديريت مغرب 

اثـبات   دارد كه  وجود  علـم مديريت  از  عرصة جديدي 

هيد عظيمی پس اين مقاله ت که ش ای اس
از شرکت در همايش مديريت جهادی در 

ال  اه تهران در س گ در  ١٣٩١دانش
ازان بیخبرنامه کانون  نگرس نگر س س

 نوشت
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خواهم كرد آنها شناخت مكفي از آن نـدارند؛ چه رسد  
كه بخواهند ادعا كنند علـم امروز مديريت آنها، به آن  

  اشراف دارد. 

آق همايش  گـرچه  اول  روز  در  قاليـباف  دكتر  اي 
ايم  سال گذشته شـاهد روندي بوده  ٣٠مـا در « فرمودند 

كه (بر اساس آن) ديگر نـيازي به اثـبات كارايي مديريت  
جهـادي نـداريم»، ولي اين آقـايان در مقابل اين حـرف  

كند اصـوالً چيـزي به  فرمايند كه هر كس ادعـا مي مي
جهـادي  مديريـت  ما    نـام  نـزد  و  بـيايد  دارد،  وجود 

استاد علـم  اثـبات كند!   وقتي شخصي كه خود را 
مي ايـران  در  ميمديريت  را  اين  گويد،  داند 

معنايش اين است كه در علـم مديريت، چيزي به  
نـام «مديريت جهـادي» وجود نـدارد. لـذا «مدير 
جهـادي» هم معنا و تعريف علـمي ندارد و فقط  

ه در گذشته با نيـت خالص عمل  برخي مديراني ك
شوند. نتيجة غير  اند با اين نـام شناخته ميكرده

مديريت  علم  كه  است  اين  حرف  اين  مستقيم 
ايشان، بر آنچه كه تحت عنوان مديريت و مدير  

  جهـادي مطرح است اشراف دارد.

كـه   ايـن  اوالً  كه  اسـت  اين  بنـده  عـرض 
مـرجع عالِـم و  پـردازان مديـريت غـربي، تنها  تـئوري 

علـم   و  مكتب  وجـود  اعالم  بـراي  جهـاني  عـادل 
جديدي به نـام «مديريت جهـادي» در علـم مديـريت  
مسئول   اساتيد  ثـانياً  و  شـود؛  اثـبات  بـايد  هستـند، 
چرا   كه  بگويند  بـايد  ايـران  در  مديـريت  رشـتة 

سال    ٣٠هاي ايـران در  هاي مديـريت دانشگاه دانشكده 
نش مديـريت مبتني بر مباني و تجربة بـومي  گذشته، دا

اند. البته حقيـر در ضمن  مـا را استخراج و ارائـه نـكرده 
شاءاهللا پـاسخ اين سؤاالت را عرض خواهم  عرايضم ان 

  كـرد. 

توسط   كه  اين  امـا 
سخنرانان   از  يكي 

ميـزگرد آخر همايش ـ كه از  
مديـريت   مطرح  اسـاتيد 
دانند  هستند ـ اعـالم شـود كه نمي 

اي به نـام مديريت اسـالمي وجود دارد يا خيـر،  آيا نظريه 
عنوان «مديريت جهـادي» مي  دانشي تحت  يا  تواند  و 

وجود داشته بـاشد يا خيـر، دليل اين نـيست كه چنين  
طور كه دليل وجـود آن نيـز  چيزي وجـود نـدارد، همان 

ش  كنم كه مـا را به چالباشد. من از ايشان تشكر مي نمي 
اند؛ ولي  اثـبات اين كه چنين چيزي وجود دارد كشـيده 

هاي غير  فرض متأسفانه بـرخي اشتباهات اساسي و پيش 
علـمي در بـاب اين موضوع دارنـد كه در ادامـه تـوضيح  

  خواهم داد. 

  

مي   -١ محترم  اساتـيد  وقتي  ايـن  علـم  كه  گويند 
مي  ثـبتحاصل  عملكرد  كه  صورت  شدهشـود  به  اي 

از آن گـزاره مستند   اي استخراج  وجود داشته بـاشد، تا 
بيني آينده بـخورد. ايـن گـزاره و  شود كه به درد پيش 

اين  گـزاره مجموعة  دانـش  گونه  و  علـم  همان  ها، 
  دهنـد. بـشري را تشكيل مي 

مانند   غـرب  مديريت  اساتيد  محضر  از  بـايد  حال 
ن»  «تيـلور» و «ماكس وبِـر» و اخيراً هم دكتر «هـارد 

يي  هاي مديريتي پرسيد كه آيا شـما از زمان تدوين نظريه
به آنها استناد مي  از زمان تـحرير  كنيد، به كه  خصوص 

كتـاب «انگيزش و شخصيت» دكتر «مَـزلو» تـا كـنون،  
اي از عملكرد مديريت مستند بـشر  تـوانيد عرصه آيـا مي 

سال اخير را، در غـرب (اعم از آمريكاي شمالي،    ٦٠در  
اروپـا و كانادا) و يا در شـرق (مانند ژاپـن، چيـن، كـرة  
جنوبي و مـالزي) به ما نـشان دهيد كه، مـأموريتي مانند  

سال در  سازندگي»  «جهـاد  را  نـهاد  انقالب  اول  هاي 
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حدود   و  بـاشد  داشته 
از مديـران   نـفر»  «صـد 
پيرو مكتب اسالم و تـشيع،  
اهداف   به  رسيدن  براي 

حاضرسازماني  باشند    اش  شـده 
شان را داوطلبانه فـدا  تنها خطرپذيري كنند بلكه جان نه

عرصه در  آنها  سازمان  و  معاصر  نـمايند؟  و  رايـج  هاي 
مديريت   تـوليد،  اقتصادي،  توسعة  مـانند  جهـاني 

مهندسي  پـروژه فنـاوري،  در  تحقيـقات  عمراني،  هاي 
عمـران، مـكانيك، كشـاورزي و مشـابه ايـنها صاحب  

سـازمان دسـت با  رقابت  قابل  كه  بـاشد  هاي  اوردهايي 
موفق  بـلكه  و  مديريـت مشابه،  ساير  از  و  تر  بـاشد  ها 

صاحب آقـايان  وسيلة  به  سازمان  اين  در  مديريت  نظر 
هاي  مديـريت غـربي، مورد مطالعه قرار گرفته و گـزاره 

  مديريتي آن استخراج شـده بـاشد؟

دانشمندان مديريت غـرب  وقتي ما كتـب و مقاالت  
مي  بررسي  ميدان را  چه  در  كه  ببيـنيم  تا  هايي  كنيم 

هاي مديريتي و سازماني خود را  تحقيق كـرده و نظريه 
نموده  استخراج  كجا  درمياز  بيـشتر،  اند،  كه  يـابيم 

«يـك» ميـدان و ديـدگاه محدود و مشخص از مديريت  
زمين  غرب اند كه آن هم جامعة مـبـشري را مطالعه كرده 

يافته و  مطالعات  به  كمتر  و  مشرق است،  و  هاي  زمين 
اند و چيز زيـادي از اينها  جوامع اسـالمي ورود پـيدا كرده

  دانند. نمي 

و   انگيزش  كتاب  مَـزلو  آقاي  مثـال،  عنوان  به 
در   را  تنها    ٤٠٠شخصيت  ولي  نـگاشته،    ٥/١صفحه 

صفحة آن به «ارزش عشـق» اختصاص دارد و آن هم  
قبول دارم كه عشق يك نياز    «  بيان اين است كهبراي  

عـالي و ضروري بـشر است، ولي من از آن هيـچ چيزي  
دانم!» پس اگر كسي ادعا كند كه مديريت جهـادي  نمي 

هاي آن عشـق است، كساني  وجود دارد و يكي از پـايه 
اطالعاتي   و  نكرده  تحقيق  اخيـر  وادي  اين  در  كه 

نكردهجمع مي آوري  آيا  علـم  اند  كه  كنند  ادعا  توانند 
ناشناختة   جهـان  از  بخش  اين  شامل  آنها  محدود 

هم مي  و  مديـريت  بيايند  بـايد  كه  آنهاينـد  لـذا  شود؟ 
تواند مشرف به اين  شان چگونه مي اثبات كنند كه نظرات 

بـشري   مديـريت  انفعاالت  و  فعل  و  روابط  از  بخش 
  بـاشد. 

يگري هم در  كنيم حيطة د اينـجاست كه ما ادعـا مي 
مديـريت   علـم  كه  دارد  وجود  بـشري  مديريت  علـم 
اساتيد   كه  بـود  شايسته  و  شـود،  آن  وارد  بايد  امروز 

  شدنـد. مديـريت ايـران وارد آن مي 

  

همايش    -٢ ميزگرد  اعضاي  كه  بـعيد  فرض  به 
مديريت جهـادي ادعـا كنند كه علـم مديريت رايـج در  

هس هم  محدوده  اين  به  مشـرف  و  غـرب،  ـت 
دانشمنداني كه نظرات يا مطالعاتي در اين حيطه دارند را  

مي  مطرح  را  دوم  بـحث  نـمايند،  سـه  معرفي  و  كنـم 
  سـؤال اساسي از آن اساتيد محترم دارم: 

براي   جهـادي»،  «مديريت  مطالعة  ميـدان  اول) 
يافته به  كه  غـربي  مطرح  استناد  اساتيد  آنـان  هاي 

  ازه است؟كنيد كجا بـوده و چقدر تـمي

ميدان  در  كه  آنچه  از  اساتيد  آن  آيـا  هاي  دوم) 
مديريتي جهـاد سازندگي در دفاع مقدس گذشته، اطالع  

هاي جهـادگران و همچنين  ها و سازمان داشته و رويـه 
سردمداران اين مديـريت، نظير شهيد مهندس طرحچي،  
شهيد مهندس نـاجيان، شهيد مهندس رضـوي، شهيد  

هـاشم  اسداهللا  شهيد  حاج  فـارسي،  مهندس  شهيد  ي، 
شهيد   قـاصدي،  دكتر  شهيد  پـورشريفي،  مهندس 

هـا نـفر ديگر از شـهداي عرصة  مهندس سـاساني و ده 
اند؟ و آيـا عوامل موفـقيت  اين مديـريت را مطالعه كـرده 

و   استخراج  كـارشان  محيط  و  اطرافيان  از  را  ايشان 
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ا استخراج  هاي مديـريتي آن رفرموليزه كـرده و گـزاره 
 اند يا خيـر؟ نـموده 

عرصه  سـاير  در  آيـا  در  سوم)  كه  عشـق  از  هايي 
  اند؟گـذرد تحقيـق نـمودهدنـياي غـرب مي 

غـربي  را،  اول  سؤال  پـاسخ  بهكشف  از  ها  تـازگي 
اند. در خصوص پاسخ سـؤال  منابع ايـراني شروع كـرده 

در   مديـريت  علـم  پـدران  كه  بـود  بهتر  هم  دوم 
همه دانشگا كه  ـ  ايـران  دسترسي،  هاي  و  زبـاني 

سهل مي برايشان  را  كـار  اين  توانست  ـ  نـمايد  تر 
انجام مي  را  كه  تحقيـقات  اين  به  توجه  با  ولي  دادنـد؛ 

و مـعدن  «كانـون سنگرسازان بي  منـبع اصلي  سنگر» 
اين تحقيـقات است، تـا كنـون اسـامي اساتيد معروف و  

ان، به عنوان محقـق در  مطرح علـم مديـريت در ايـر
سـؤال   بـاب  در  است.  نـرسيده  ثـبت  به  كانـون  اين 

هاي عاشـقانه و  سـوم هم كه در زمينة مطالعة حركت
در   مسيـحي  و  مذهبي  معتقدين  بـرخي  خداجويانة 
نـقش   منكر  نويسنده،  كه  ـ  است  مختلف  كشورهاي 

حركت آن  در  خـدا  به  آن  عشـق  اگر  ـ  نيست،  ها 
اجمديريت  در  پـروژه ها  مهندسي  ـراي  بـزرگ  هاي 

شده  وارد  مطالعهامـروز  موردي  و  دارد،  اند  وجود  شده 
مديـريت   علـم  كه  اشخاصي  كه  مشتاقم  بسيار 

دانشگاه مغرب  در  را  مي زمين  تدريس  ما  كنند،  هاي 
  نتيـجة آن مطالعات را به حقيـر اطالع دهنـد. 

طلب كنم كه شخص شهادت حقيـر اصـالً ادعا نمي 
ـداجوي جهـادي در غـرب وجود نـدارد و هيـچ  و يا خ

ها درست نـشده؛  سازمان خيـرية جهـادي توسط غـربي 
ولي شما يك مورد سازمان غـربي متشكل از افراد معتقد  
به اسـالم را نـشان دهيد كه كـارش تحقيق و توسعه  
و   كـاركنان  و  بـوده  فناوري  و  مهندسي  امور  در 

اهـداف سـازم راه  در  و  مديـرانش  آزمايش  و حين  اني 
يافته بهره از  فـني برداري  مـرز  هاي  تا  داوطلبانه  شان، 

رفته   پيش  شـهادت 
بـاشند؛ و مديـريت در آن  

و   رفتاري  آنـاليز  سـازمان، 
سازماني شـده بـاشد تا حقير  

مديـريت  علـم  كه  كنم  قبول 
  ها مشرف بر مديريت جهـادي هم هـست. غـربي 

مي  ادعـا  مـا  مـقابل،  چنين عرصه كندر  اي،  يم كه 
نـام   به  سـازماني  در  مقدس  دفـاع  دوران  در  حداقل 
«پ.م.ج.ج» (پشتيباني و مهندسي جنـگ جهـاد) وجـود  
داشته، ولي مورد تحقيق و تفحص اسـاتيد مطرح علـم  

مي  بلكه  (تا  است.  نگرفته  قرار  غـرب  شـد  مديـريت 
نـوع  دست اين  در  آنچه  كه  كـرد  اثـبات  را  ايـن  كم 

مي مدي سـاير  ـريت  در  كه  اسـت  همان  گذشته، 
شده هم وجود دارد و چيـز اضافي  هاي مطرح مديـريت 

  يا جديدي در آن نـيست.) 

  

در ميـزگرد مذكور    -٣   فرمودند يك اسـتاد محترم 
يك  « با  آمريكا،  و  ايـران  و  غرب  و  شرق  در  را  انسان  خداوند 

ها) هم  ربيكند، و آنها (غـفطرت انساني مشابه و يكسان خلق مي
عدالت روح  و  خانواده  به  عشـق  بشري،  پـاك  خواهي عواطف 

كسي در اين موضوع بديهي تـرديد نـدارد ولي    دارنـد.»
نتيـجه  موضوع،  ايـن  از  كه  اينجاست  غير  نـكته  اي 

كه   نمودند  ادعـا  و  شـده  گرفته  بر  علـمي  غرب  «آنچه 
ريت  اساس فطرت و عقل خود به آن رسيده، حاصل همة علـم مدي

بر هر نوع مديـريتي كه مطرح شود اشراف دارد و   است و  بشر 
  جهادي و غير جهـادي، و اسـالمي و غير اسـالمي نـدارد.» 

اين سـخن در علـوم   صرف نظر از اين كه معناي 
انـساني، انـكار لـزوم وحـي و نـبوت است، كه هزاران  
كتـاب و رساله توسط عقالي بـشر در اثـبات لزوم آن  

مقوله  ارائـ اين  به  اگر  كه  دارم  خـوف  حقير  و  شـده  ه 
بپردازم، ظلم بزرگي به گويندة محترم اين سخن كه خود  
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مي  مسلمان  دانـد  را 
ديدگاه   از  ولي  بـشود. 
توضيحي   مديـريت،  علم 
مديـريت   دانشجويان  براي 

  كنـم.عرض مي 

شباهت ما  كه  بـين  اين  مشتركي  نـكات  يا  ها 
مديـريت جهـادي و علـم مديـريت  هاي مربوط به  گزاره 

خصوص  امروزي را در آثـار و رفتار شخصي مديـران و به 
صفات كريمة انـساني آنـان، چه در غـرب، چه در شـرق  

كنيم، نمي  ايـران مشاهده  در  چه  ايـن  و  بـرهان  تواند 
اي از آن به نـام  بـاشد كه مديريت اسـالمي و يا شاخه 

ز علـم مديريت امـروز  مديريت جهـادي، چيـزي جدا ا
غـرب نـيست. اين استدالل مثل اين است كه بگوييم  

انـسان هر دو تشنه مي  با  چون درخت و  شوند، هر دو 
كنند و اگر آب به هر  دادن از تشنگي نجات پيدا مي آب 

مي  نرسد  يك  دو  دو  هر  انسان  و  درخت  پس  ميرند، 
يم  اند! و يا اين كه بگويماهيت داشته و موضوع يك علـم

چون مشورت با تيم همكاران و داشتن فرهنگ آرمـاني  
علم   در  جاافتاده  ارزش  يك  سازمان،  يك  در  مشترك 

ها و رفتار،  مديـريت امروز دنـياست و امثال همين ارزش 
در بـزرگان مسمّا به مديران جهـادي (به قول آقـايان)  
غـرب،   امـروز  مديريت  علـم  پس  دارد،  وجود  هم 

را   جهـادي  علـم  مديريت  از  آنچه  و  كـرده  درك 
مي  داده  درس  دنـيا  در  كه  دو  مديـريت  هر  بر  شود، 

  اشـراف دارد. 

كه    ـ  غـرب،  امـروز  مديريت  علـم  از  حقير  انتقاد 
هاي ما به عنوان كل  شدة آن، متأسفانه در دانشگاهترجمه 

فرزندان  به  مديـريت  مي علـم  حُـقنـه  در  مان  ـ  شود، 
هاي  ه مشترك با تمام گـونه هاست، وگـرنه وجـوتـفاوت 

انـتزاعي   و  نـئوالسيك  كالسيك،  از  اعم  مديـريت، 
  وجـود دارد. 

ها و تمايزهاي جديد از  علـم جديد، با كشف تفاوت 
هاي جديد از طرف ديگر  ها و گـزارهيك طرف و پـديده 

مي  وجود  مي به  تـنها  كه  كشف  آيـد،  حاصل  تـواند 
ميدان عرصه  و  جـديد  ها  مطالعة  اينجا  هاي  در  بـاشد. 

در   مديـريت  علـم  مطرح  اساتيد  از  كه  سـؤالي 
مي دانشگاه  مطرح  ايـران  كه:  هاي  اسـت  ايـن  شود 

ايد كه در ايـران  چطور هنـوز متوجه اين موضوع نـشده
عرصه اسـالمي،  انـقالب  از  از  پس  جديـدي  هاي 

يافتة بـشري بر پـاية مكتب اسـالم  هاي سازمان حركت
نـياي مديـريت معاصر به وجود آمـد؟ به  و تـشيع، در د

خـفه  براي  غـرب  دنـياي  كه  نـوع  طوري  اين  كردن 
تـفكر، يك جنـگ را ـ به روال گذشته ـ بر هواداران آن  

هاي جهاني اول و دوم  تحميل كـرد، كه بـعد از جنگ 
نظير نـداشت و در عرصة دفـاع از اين عقـايد، صـدها  

هاي جديدي كه فراتر از  ش ها و ارز هزار نـفر با آرمـان 
نـوع وطن يا  و  است،  پرستي  غـرب  در  معمول  دوستي 

  شان را داوطلبانه فـدا كـردند. مـال و جـان 

تـاريخ   جريان  انـقالب،    ٣٠در  اين  سـالة 
هاي  هايي مُـلـهَم از مكتـب اسـالم در سبك مديـريت 

اسـالميِ   مديـريت  مانند  است؛  كـرده  ظهور  مختلف 
سـپ در  در  نـظامي  جهـادي  اسـالميِ  مديـريت  اه، 

در   روستايي  توسعة  جهـاديِ  مديـريت  «پ.م.ج.ج»، 
سال  در  سازندگي  و  جهـاد  استقرار  مديريت  اول،  هاي 

مديـريت   و  كردستان  مثل  نـاامن  مناطق  در  كـار 
هاي نـوين  اسـالميِ جهـادي در دستـيابي به فنـاوري

و   كـربال  قرارگاه  مهندسيِ  تحقيـقات  مركز  مـركز  در 
به   متعلق  دو  (هر  الـشريف  شهيد  مهندسي  تحقيقات 

  پ.م.ج.ج). 

سـؤال اين است كه آيا دانشمندان معاصر مديـريت  
هاي مديـريتي،  سال گذشته در ايـن ميدان   ٣٠جهـان در  

دستاوردهاي چند  داده،  كه  تـكان  را  آن جهـان  بـعدي 
اثـبات  تحقيـق كـرده  اين تحقيقات  از  آيـا بـعد  اند؟ و 
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امـروز   مديريت  همان  چهارچوب  در  ايـنها  كه  شـده 
اگر چنين  غـربي مي  و چيـز جديـدي نـيست؟  گنـجد 

تحقيـقي انجام شـده، گزارش علـمي آن كجاست تا مـا  
  هم بـخوانيم و بـفهميم؟ 

اصوالً كـساني كه حقيقت ايـمان به خـدا و قيامت  
با شك    هاي صريح قـرآن را قلـباً بـاور نـدارند وو گـزاره 

توانند يك  كنند، چگونه مي ها نـگاه مي و تـرديد بـدان 
انسان  اساس  بر  را  اسالمي  و  الـگوي  شناسي 

انگيزه معرفت و  نـموده  تحليـل  اسـالمي  ها،  شناختي 
و   كـرده  كشف  را  آن  سـازماني  قـواعد  و  رفتـار 

مديريتي گـزاره  كه  هاي  رسـد  چه  بنويسند؟  را  اش 
سا سبـك و  مديـريتي  را  زمان هاي  آن  بر  مبتني  هاي 
  شناسي كـرده و از آن، دانـش استخراج كننـد. آسيب

  

ها  خـاستـگاه اصـلي بيشتر كسـاني كه غـربي   -٤
مديـريت  مي علـم  پـيامبران  عنوان  به  را  آنها  خواهند 

بشري به دنـيا تحميل كننـد، از تـيلور گرفته تا امثال  
)،  ٢٠٠٦ردن (آقـايان مـزلو، ونـدال، ماكس وبـر و هـا

خصوص آمـريكا است؛  هاي بـزرگ غـرب و بهدانشگاه 
مي  اين  وجود  با  پـرينستون  ولي  دانشگاه  كه  بينيم 

، آقـاي «اريك لـوب»  ٢٠١٢و    ٢٠١١آمـريكا در سال  
اين كه جهـاد سازندگي چه   در مورد  براي تحقيـق  را 

مي  ايـران  به  مـاه بـوده  شخص  اين  و  در  فرستند  ها 
مي  مي مـايـران  فـارسي  زبـان  پـايان اند،  و  نامة آموزد 

  دكتـرايش، جهـاد سازندگي اسـت!

بر اين كه خود منـابع دانش   آيا اين دليلي نـيست 
مي  اقرار  هم  جهـان  نـادانسته مديـريت  كه  هاي  كنند 

ـ جايي كه محل اصلي   دربارة جهـاد سازندگي  زيادي 
ست  ظهور مديـريت جهـادي در انقالب اسالمي ايـران ا

مي  چطور  ما  دارنـد؟  نظريهـ  گـزارهتوانيم  و  هاي  ها 
كنند كه اطالعات  كساني كه خودشان در عمل اقرار مي 

جهـاد   مورد  در  مكفي 
را،   نـدارند  سازندگي 

«شناخت   علـم  بر  مشـرف 
بـدانيم؟ مديـريت جهـادي»  

بر   را  جهـادي  مديريت  دانـش  و 
به  بسنجيم؟  آن  مديريت  اساس  فـهم  كه  خصوص 

ـادي و مديريت اسـالمي ـ بر خالف تصور ابتدايي  جه
  ها ـ چنـدان هم سـاده نيست.بعضي 

  

مي   -٥ كه  جهـادي  كسـاني  «مديريت  خواهند 
هاي مديريت موفق» كه  موفق» را با «معيارها و مالك 

اكنون در غـرب و شـرق مطرح است بسنجند، اول  هم
يت  بايد اثـبات كنند كه آن معيارها، معيار سنجش مدير

برگي كه گُـل  اسـالمي هم هست. (همة درختان پـهن 
خوش  و  نـارنج  سـفيد  محصول  دارنـد،  چهارپـر  بوي 

  دهند!) نمي 

انـگيزة درونـي دو مديـر كه هر دو داراي صـفات  
صـداقت،   همكار،  نيروهاي  با  مشـورت  شجاعت، 

مي مسئوليت   ... و  يكسان  پذيري  هم  با  لـزوماً  باشند، 
ر مديـر جهـاد استان كـردستان در راه  نـيست. مثـالً اگ

براي مـردم   اقتصادي و رفـاهي كه  اهداف  به  رسيدن 
كند به شـهادت بـرسد، آيـا بر اساس معيارهاي  دنبال مي 

غـربي، موفق شـده يا شكست خورده اسـت؟ بر اساس  
موفق   شـهيد،  يك  آيـا  چـطور؟  اسـالمي  معيارهاي 

  شـده يا شكست خـورده اسـت؟ 

  

اسـاتيد مديـريت طي    -٦ از  اين ميـزگرد يكي  در 
توهين جمله  مديريت  اي  محققيـن  به  نسبت  آميز 

فرمـودند اختـراع  «  جهـادي،  اول  از  را  چـرخ  نـبايد 
مي  ديـگر  جـاي  در  بـعد  كمي  و    فـرمايند كـرد!» 

سـال    ٣٠تا    ٢٠مديريت جهـادي فـقط آنـي نـبوده كه  «
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قبل در سازمان پشتيباني  
مهندسي   جهـاد  و  جنگ 

  عمل شـده.» 

اين   از  حقيـر  كه  سـؤالي 
دارم   دانشگاه  مديـريت  محترم  اسـتاد 

زمـان   سال قبل    ٢٥اين است كه: آيـا شـما تـاريخ و 
شناسيد؟ و سازمان آن را با كدام  جهـاد و پ.م.ج.ج را مي 

مشـابه   و  كـرده  مقايسه  امـروز  جهـادي  سازمان 
  ٢٠ادي فقط مـال  فرماييد مديريت جهـايد كه مي ديـده 

سال قبل نـيست؟ ممكن است حق با شـما بـاشد ولي  
مبناي علـمي اين سخن چـيست؟ مگر قرار نـيست كه  

گوييم مبناي علـمي داشته باشد؟ چطور است  هر چه مي 
خواهند بگويند  پـژوهي مي كه هر چه مدعيان جهـادي 

ادعاي  براي  ولي شما  بـاشد،  علـمي  دليل  با  تان  بـايد 
  ي به آوردن دليل علـمي نـداريد؟ نـياز

نمي  باعث  فرمايش شما  اين  كه  آيـا  نـشده  و  شود 
في   جهـاد  و  تـقوا  ايـمان،  اساسش  كه  بزرگي  تجربة 
سبيل اهللا بـوده و در جريان رشـد سـازماني، تخصصي  

ها و قـوائـد آن، بيش از «سـه هزار»  اي و رويـه و حرفه 
اند  ـهادت رسـيده مسـلمان عـاقل، بيـدار و متوكل به ش

را ـ در حالي كه «چند صـد» نـفر از آنـان، متخصصين  
مديـر آن مجموعه بـودند كه ميـراث بزرگي از كشـف  

رويـه ابـداع  بر  و  خود  از  را  سازماني  و  مديريتي  هاي 
اي جـوان  اند ـ دور بـريـزيم؟ آنـگاه عـده جـاي گذاشته 
اين كه  اصطالح جهـادي امـروز به تصور  مخلـص و به 

گذشته  آن  فقط  سازمان  «جهـاد  تـجربة  نـيست»،  ها 
جهـادي را از صفر شـروع كننـد؟ آيا اين اختراع دوبـارة  

  چـرخ در جهـان جستجوگر و سريع امروز نـيست؟

گوييد چـرخ را نـبايد دوباره اختراع كـرد،  شما كه مي 
پـژوهي خـود، بـراي  سـالة دانش   ٣٠چـطور در دوران  

تـ سـال جهـادي    جربة ها  نـيروي  هزار  پـانصد 

«پ.م.ج.ج» كه در طول دوران دفاع مقدس به تـجربه،  
تكميل   و  آمـوزش  تـدوين،  خـطا،  و  سـعي  آزمـايش، 

مديـريت  رويـه جديد  ميـدان  و  عرصه  اين  هاي 
ايد؟ و از اين عرصة  اند، اهميـتي قـائل نـشدهپـرداخته 

بـر را  مطالبي  بـشر،  معاصر  عصر  در  اي  جديـد 
ايد؟  دانـشجويان خود استخراج و به آنـان ارائـه نـكرده 

ارزش  شما،  نظر  از  كه  نيست  اين  علـت  آنها  آيا  هاي 
جـاافتاده ارزش  كه  هاي  نـيستيد  مايل  و  نـيست  اي 

ارزش  آن  با  مـا  سـوم  نسل  آشنا  جوانـان  عرصه  و  ها 
نشسته كه  اين  يـا  غـربي شـوند؟  تا  و  ايد  بـيايند  ها 

و  استخراج كن ترجمه  را  آنها  نـد و شما محصول فـكر 
تـرويج كنيد، و خـودتان و نسل جـوان دانشگاهي ما را  

  دانيد؟ ها قـابل نمي براي فهميدن و كشـف اين فرمول

ايد؟  سـال به دنبال اين كـار نـرفته   ٣٠چـرا در اين  
شـما كه بـراي مطالعة اين الـگوي عيـني، ملموس و  

زبـاني و  حضور در ايـران، هم   بسيار كـارآمـد، به علـت 
دنـيا   مديـريت  علـم  اسـاتيد  همة  از  دسترسي،  امكان 

  ايد؟ تر هستيـد چـرا اين كـار را نـكرده اولـي 

  

بـايد  «  فرمايند يـكي از اسـاتيد اين ميـزگرد مي   -٧
نظر   از  غـربي)  علـم  فلسفة  حوزة  (در  و  بـيايد  كسي 

مديـريت جهـادي،   كه  اثـبات كنـد  علـم  علـمي  يك 
  اسـت.»

چه   وظيفة  اثـبات،  اين  كه  است  اين  بـنده  سـؤال 
اسـت؟  در    كساني  مطرح  مديـريت  علـم  صاحبان  آيا 

هاي آنها را در دانشگاه  جهان امـروز كه شما فقـط يـافته
مي  مفاهيم  درس  از  درستي  شناخت  و  اشـراف  دهيد، 

مطرح در مديـريت جهـادي دارنـد؟ در اين صورت بـايد  
مـدل   اثـبات  طراحان  كه  و  كنيد  الـگوها،  و  ها 

هاي مديـريت در جهان  ها و گـزاره كنندگان بـيانيه تهيه
هاي  هايي كه امروزه در دانشگاهامـروز (صاحبان تـئوري 
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تـدريس مي  شود)،  ايـران تحت عنوان علـم مديـريت 
آن دسته از مـفاهيم و اعتقادات اسـالمي كه باعث ظهور  

كم و  صفات  تقويت  و  و  مديـران  در  انساني  االت 
را مي كـاركنان مي  را درك  شود  آنها  مبـاني  و  شناسند 

  اند. كـرده

اسـالمي  مباني  آنها  صدور  اگر  مبناي  كه  يي 
هاي مديـريتي براي تقويت صفات مديريتي  دستورالعمل 

و   نـكرده  درك  را  اسـت  كـاركنان  و  مديـران  در 
كماالروش اين  به  رسيدن  براي  اسـالمي  را  هاي  ت 

مي  چگونه  بـاشند،  كه  نـفهميده  كنند  ادعـا  توانند 
بـشري تا امـروز    شدةهاي يـافتهشان همة فرمول علـم

  را در بـر دارد؟ 

هاي  كسـاني كه شناختي از اسـالم نـدارند و ارزش 
مي  چگونه  نـيست،  جـاافتاده  برايشان  توانند  اسالمي 

انگيزه  براي  متعريفي  آن  بر  مبتني  معنـوي  بـاني  هاي 
اسـالمي   مديريت  بـراي  كه  رسـد  چه  باشند؟  داشته 
آنها   تعريف داشته باشند و ادعـا كنند كه در مديـريت 

  لـحاظ شـده اسـت. 

اسـت كه در عصر حاضر، عـده  بـديهي  اي خيـلي 
يا   و  بخوانند  اساس  و  پـايه  بي  را  اسـالمي  مديريت 

اي تحت عنوان «مديريت اسـالمي»  بگويند كه نظريه 
«مديريت  هنو نظرية  به  رسـد  چه  نـشده،  اثـبات  ز 

  جهـادي». 

مقدس،   دفـاع  دوران  در  اشخاص  اين  از  بـرخي 
را به   آنها  الـهي  كساني كه عشق خـدا و بـوي قـرب 

صحنه  مي سوي  انـفجار  و  آتـش  از  ُپـر  را  هاي  كشيد 
مي  خطاب  اين  ديـوانه  كه  اسـت  طبيعي  لـذا  كردند. 

ايماني نيروهاي جهـادي را  سـؤال براي آنها كه انگيزة  
مگر رفتار يك ديـوانه  «  كنند مطرح باشد كهدرك نمي 

و  مي باشد؟  مديـريتي  روش  استخراج يك  مبـدأ  تواند 
مي  ديـوانگان  سازمان  پـايدار،  آيـا  سازمان  يك  تواند 

داراي   و  مـؤثر  مـوفق، 
بـاشد؟»  بـهره بـاال  دهي 

جمعي از رؤسـا و عقالي قوم  
پ حتي شخص  ـيامبر  عـرب، 

ديـوانه  هم  را  اسـالم(ص) 
هاي دنـيا را  ها و خـوبي دانستند؛ چرا كه همة موهبت مي

  كـرد!  فداي هيچ و پـوچ مي 

در   مديـريت  اساتيد  كه  است  تعجب  جاي  ولي 
دارنـد،   مسلماني  ادعـاي  كه  ايـران  اسالمي  جمهوري 

سـال هنوز در تـرديد هـستند. مگر اين    ٣٣چرا بـعد از  
وجو  غير  اثـبات  ديگري  شخص  كـار  وجود،  عدم  يا  د 

نيروهاي   شما،  زعم  به  كه  نكند  است؟  بـوده  ايشان 
و  دانشگاه  تحقيق  را  مطالب  اين  بـايد  پ.م.ج.ج  نرفتة 

از چه  كردند و كتاب مديـريت مي تدوين مي  نوشـتند؟ 
مي  انتظار  دفاع  كساني  مديـريت  گنجينة  از  كه  رفت 

صورت علـم قابل  را استخراج و به  مقدس، گوهرهاي آن  
دانشگاه  در  بدهند؟  ارائـه  امـروز  بشريت  تحويل  ها، 

علـم   مهـد  در  كـار  اين  چرا  كه  است  اينجا  سـؤال 
  مديـريت ايـران انجام نـشده است؟

  

«مديـريت    -٨ عبـارت  كـاربرد  كه  آنـجا  از 
جهـادي» ديگر به حـد تـواتر و عموميت رسيده، كساني  

بـرند قطعاً تـصوري از آن دارنـد و  مي كه آن را به كـار 
اين  اين  همة  مديـريت،  اساتيد  زعم  به  كه  نيست  طور 

بيـگانه   علـم،  فلسفة  و  مديـريت  دانش  با  اشخاص 
بينيم كه بسياري از فالسفه، اساتيد، علـما  بـاشند. مـا مي 

بـرند و در  و اشخاص فرهيخته اين عبارت را به كار مي 
اي مردم  ادبيات  و  وارد  فرهنگ  اسالمي  انقالب  و  ـران 

  شده است. 

ضمن عـرض پـوزش، حضور اين اسـاتيد محترم ـ  
سـال است شـرح درس مديـريت ما    ٣٠األسف كه مـع
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نوشته  عرض  را  ـ  اند 
  كنـم كه وقتي عبارت مي

را يك   «مديريت جهـادي» 
ملـت ـ از عالِـم تا عـامي ـ به  

مي  بـردن  كـار  سـؤال  زيـر  بـرد، 
ي يك اسـتاد دانشگاه و علـم مديـريت، هنـر  آن از سو

تـعريف صحيح   استـخراج  ايشان،  وظيفة  بلكه  نـيست 
  آن اسـت. 

سال هنوز منظور ملـت از طرح    ٣٣كسي كه بـعد از  
اين عبارت را نـفهميده و تعريف درستي از آن نـدارد،  

ايـران  نمي  در  مديـريت  استادي  ادعاي  نـبايد  و  تواند 
توانم بگويم كه  بـاشد. منِ مهندس، مي اسالمي را داشته  

دانم و تعريف درستي از مديريت  معناي اين كلمه را نمي 
جهـادي نـدارم، ولي آيـا يك اسـتاد مديـريت در ايـران  
هم حق دارد بگويد كه من تعريف مديريت جهـادي را  

دانم؟ و ادعـا كنـد كه يك اسـتاد مديريت در ايـران  نمي 
  اسـت؟ 

استاد مديـريت ايـراني، ننـگ نيست    آيـا براي يك
كه در مقابل متفكرين و اسـاتيد مديـريت خارج از كشور  
بـنشيند و بگويد كه معناي نـوع مديـريتي كه مفهومش  

سال است در بين ملـت جـا افتاده، همه از صدر تا    ٣٣
كنند و در تاريخ توسعة ايـرانِ بـعد  ذيـل به آن اشاره مي 
ن اسالمي  انقالب  نمي از  را  داشته  در  قش  چطور  دانـد! 

نويسندگان،   بين  در  كه  اصطالح  اين  مـورد 
نويسان، علـماي ديـن، نـهادها، مسئولين سياسي  تـاريخ 

فرماييد كه  شمار كشـور مطرح اسـت، مي و جوانـان بي 
دانم چيست و  منِ اسـتاد مديـريت در ايـران، هنوز نمي 

از از چه سخن مي  درستي  تعريف  نـدارم.    گوييد؛ و  آن 
  آور نـيست؟آيـا ايـن خجالت

اگر يك اسـتاد محقق مديـريت غـربي از شما براي  
خجالت   آيـا  كنـد،  دعوت  مورد  اين  در  سخنراني 

دهيـدنمي  جواب  كه  چيـزي  نمي «  كشيد  چنين  دانـم 
  هست يا نـه؟» 

در   مديريت  اساتيد  شما  معنادار  سكوت  آيا 
مي»  بحث «مديريت جهـادي» و «مديريت اسـال

نمي  مـا،  باعث  دانشگاهي  جـوان  نسل  كه  شود 
براي   «ريـش»  را  جهـادي  مديـر  عالمت  تنها 
نـمايد؟  تـصور  زنـان  براي  «مقنـعه»  و    مـردان 
آيـا هيچ معيـار ديگري كه قـابل رديابي و تمايـز بـاشد  

فكران شما باعث اين  وجـود نـدارد؟ آيا عمل شما و هم
  نـگاه نـشده؟ 

آميز مـدعي هستيد كه  صورتي توهين چطور شـما به  
كلمة   از  جهـادي  مديريت  همايش  شنوندگان  تـصور 
«مدرسه» و «مكتـب»، يك ساختمان با چند كالس و  
ميـز و نيمكت است، ولي انتظار داريد كه تـصور شـما  

گويند،  ها مي از كلـمة «عشـق» يا «جهـاد» كه جهـادي 
  تـصور درستي بـاشد؟ 

  

ام  - ٩ مديـريت  چشم علـم  با  جهـان،  بستن  روز 
هاي  عمـدي بر روي تـاريخ واقعي علـم بـشر و آمـوزه 

خواهد به دنـيا حُـقنـه كنـد كه  اسـالم در اين بـاره، مي 
تـجربي   علـوم  در  بـشر  كه  قوانيـني  و  روابـط  همـان 
شيمي   و  كيـهاني  فيزيك  شيـمي،  فيزيك،  مانند 

ارهسته «علـم»  عنوان  تـحت  و  كـرده  ائـه  اي كشف 
شـود و براي همه غير قـابل خدشه اسـت، در مورد  مي

علـم   و  سكوالر  انساني  علـوم  در  بـشر  كه  قوانيني 
مديـريت سكوالر به آن رسيده و آن هم به نـام «علـم»  

مي  جامعة  ارائـه  يك  در  و  اسـت،  برقرار  نيـز  شود 
  اسـالمي هم همه بـايد آن را بپذيرنـد. 

حترم ما مسلمانند، شاگردان  با اين كه قطعاً اساتيد م
آنها نـاچارند    MBAخبر درس مديـريت و  مظلوم و بي 

آمـوزه ضمني  صورت  به  درسي،  مـواد  ضمن  هاي  در 
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سكوالريسم و الـحاد را قبول كنند و دانش مديـريت را  
از انسانيت و ديـن جـدا كرده و در يك دنـياي بـدون  

ر را به چـالش  خـدا و فـارغ از تـأثير قوانين الـهي، مديـ
و   سـازماني،  ارزشي  اهـداف  و  كـاركنان  اعتقادات  با 

  ٣٠كـار گيـري بـهينة نيروي انساني بكشند. نتيجة  بـه
سـال تدريس اين مطالب نـيز، بحران شـديد مديـريت  

  در ايـران امروز اسـت.

آيـا عملكرد و تفكرات اين مدرسان مديـريت باعث  
برگزاركنندگان همايش مديريت جهـادي كه  نـشده كه  

مطرح   جهـادي  مديـران  نـام  حتي  آنهايـند،  شاگردان 
مديـران   الـگوهاي  و  نـدانند  را  كشور  معاصر  تـاريخ 
جهـادي كشور را نـشناسند؟ و بـدون اين كه بدانند از  

مي  چه  همايش  مقاله اين  و  سخنران  دهنده  خواهند، 
دانند  يش، حتـي نمي دعوت كننـد؟ برگزاركنندگان هما

كه سـؤاالت اساسي مـطرح در بحث مديريت جهـادي  
چيست؟ اما با اين وصـف، در ميـزگرد پـاياني همايش  

  فرماييد كه چـرخ را نـبايد از اول اختراع كـرد! مي

ايـن، آيـا به اين دليل نـيست كه آنها براي «انـگيزة  
يك   عنوان  به  خـدا،  براي  تـالش  يـعني  جهـادي» 

جايگاهي  عـ بـشري،  ارتباط  و  حركت  در  مـؤثر  امل 
  قـائل نـيستند؟ 

  

خصوص  و امـا آخرين سـؤال از اساتيد محتـرم و به
  پـدر علـم مديـريت ايـران: 

مهـاجرنيا،  همان  دكتر  آقاي  جناب  توسط  كه  طور 
شـد،  به اعـالم  همايش  اين  در  از  حـق  ما  جامعة 

مي  رنـج  شديداً  انساني  علـوم  در  و  بربحران  د 
دانش  اوج  در  جامعه  «مديـريت»،  بحرانيِ  هاي 

  قرار دارد. 

با   بـحران،  اين  آيـا 
هزاران   حضور 

علـم  فارغ  التحصيل 
در   كه  سكوالر  مديـريت 

تا  دستگاه  بـاال  از  ما  دولـتي  هاي 
شدة علـم مديريت ايـران  كنند و تربيت پـايين كـار مي 

تـئوري  بـي هاي مديريتي مغرب با  تباط  ارزمين هستند، 
كه   نيست  دليل  اين  به  بـحران  اين  آيـا  اسـت؟ 

سـال گذشته مديـراني را تربيت    ٣٠هاي ما در  دانشگاه 
زمين ـ كه  اند كه با دانش حاصل از تجربة مغرب كرده

خواهند زندگي  اند ـ مي هايش هم مسيـحي حتي مذهبي 
  مـردم مسلـمان ايـران را اداره كننـد؟ 

اي به نـام  روي پـديده آيـا چشـم بر هم گذاشتن بر  
مديـريت جهـاديِ پس از انـقالب اسـالمي، كه منطبق  
سـران   بـراي  كـرد،  ظهور  ايـران  بـومي  شرايط  با 

دانشگاه  در  علـمي  مديـريت  ننـگ  يك  ايـران،  هاي 
  شـود و يـا يك افتـخار علـمي؟ محسوب مي 

فارغ كه  اين  براي  نـقد،  درس  ايـن  التحصيالن 
پي ايـران ـ  ش مديـريت ـ اين  قراوالن سكوالريسم در 

دريـابند كه چه بر سرشان آمده و مديران كشور و انقالب  
بـفهمند كه سـي سـال مديـريت اين اساتيد چه بر سر  
مديريت كشور و انـقالب آورده، كـافي نـيست و تنها  
اين   از  اين شمارة خبـرنامه بـيش  مـقدمه اسـت؛ ولي 

هاي بـعد به مطالب  شماره شـاءاهللا در ظرفيت نـدارد. ان 
  تري در اين خصوص خواهيم پـرداخت. اساسي 

اتّ من  علـي  حسينعلي  والـسالم  ـ  الـهدي  ـبع 
  عظيـمي 
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كجايند غواصان خطشكن  

 ميدان اقتصاد؟ 

 ١٣٩٤حسينعلي عظيمي ـ تيرماه 

هاي  يادم است در دوران دفاع مقدس حوالي سال  
اي بين رزمندگان در سنگرها پيچيد كه  زمزمه  ٦٤و   ٦٣

نشسته ولي  چه  كرديم  بيرون  را  طاغوت  ما  ايد 
برمي طاغوتچه  تهران  شمال  به  دارند  خبرها  ها  گردند! 

نهايتا با ناباوري و حداكثر چند سؤال از برخي مسؤلين  
ختم شد و سرمان دوباره به كار جنگ گرم. ولي وقتي  

هاي به  ي ساله و آسيب به سير اقتصاد كشور در اين س 
مي  نگاه  آمده  مي بار  يقين  حرف كنم،  آن  كه  ها  كنم 

ها شروع  درست بود و هرچه شده از همان جا و همان 
حيله  زراندوزان  اجرايي  شده.  ساختار  پشتوانه  با  گر 

و  به خارجي  خريدهاي  از  پهلوي،  دوران  از  جامانده 
پورسانت رانت نفت،  پول  دولتي و در حقيقت  هاي  هاي 

هم  ب ارقام  آن  تصور  بودند؛ كه  آورده  چنگ  به  ادآورده 
 

ها بر عهده داشته مثال آيا نقشي را كه دانشگاه آزاد در اين عرصه  -  ١
 )كه نقد آن خود هفتاد من كاغذ شود(توان ناديده گرفت؟  است مي 

  سازند هاي خصوصي كه هم پول مي همچنين است وضع بانك
البته نه به معناي توليد ثروت بلكه به معناي ساخت پول به مثابه  (

و استيال به حريم خصوصي قدرت اقتصاد   توليد ابزاري جهت نفوذ 

هاي  براي رزمندگان مشكل بود. آنها بخشي از اين پول 
و  فقير  كارمندان  از  برخي  خريدن  وسيله  را    بادآورده 

ها  ها و زمين روز دولت كرده و همه پروانه كارگزاران سيه 
مجوز  شروع  و  و  عزيمت  نقطه  اين  كردند.  درو  را  ها 

فساد و نفوذ عوامل اقتصاد غربي بود. در به  انحرافات و  
سرمايه  مراكز  رسيدنِ  هدايت  قدرت  در  موجود  ساالر 

هاي نامرئي بسترساز  جريان اقتصادي كشور، نقش اليه
كن كه هر كدام از آنها تحت مراكز خاصي  صاف و جاده 

هاي مختلف قدرت (سياسي، فرهنگي، اجتماعي،  از مولفه 
. شهادت  ١م بسيار مؤثر و بارز بود ...) قرار گرفته بودند، ه

پاي   فشرده  دندان  با  كه  امام  ياران  از  كثيري  جمع 
ها و تخليه  هاي انقالب ايستاده بودند و قلّت مانده آرمان 

هاي جنگ هم، به اين  نيروهاي مخلص به سمت جبهه 
با   بعد  به  دوم  مجلس  از  تدريج  به  كرد.  جريان كمك 

بده  تصاعدبستان شروع  افزايش  و  نجومي  ها  و  ي 
كارگزاران  دارايي  خريدن  براي  آنها  جرأت  حرام،  هاي 

ها و وكالي مجلس بيشتر شد؛ و اكنون  دولتي و قاضي 
آنها   بخش مهمي از مقدَّرات اقتصادي كشور در دست 

غرب  و  است.  مديران  از  اعم  داخلي  اقتصادي  زدگان 
گر كه  داران حيله استادان اقتصاد از يك طرف، و سرمايه 

و    بدون هيچ فقير  تحقير مردم  با  اكنون مستانه  ترسي 
هاي ضد اقتصاد مقاومتي  متوسط جامعه و اجراي طرح 

مي  دارد  عربده  كه  هستند  قيچي  يك  لبه  دو  كشند، 
بافته  تمام  مي سررشته  قطع  را  (ره)  و  هاي خميني  كند 

گرد يأس از توفيق جمهوري اسالمي در اقتصاد، بر چهره  
مام (ره) چه خوب شناخت  پاشد. اوارثان جوان شهدا مي 

مردم و  به  )  ملي  ورود  آهنگ  خودساخته  قدرت  همين  با  هم  و 
خيلي  حوزه در  و  دارند  را  اقتصاد  از  غير  به  قدرت  ديگر  هاي 
كنند حتي هاي غير مرتبط دست اندازي و دست درازي ميحوزه

بازتوليدپردازند و ذائقه به كار ساخت فرهنگ مي  ها را تعريف و 
  . كنندمي

شهيد عظيمی هنگامی اين متن را نوشت 
ه ای  ک ان پيکره ای ايران ميزب هره ش

 مطهر شهدای غواص بودند
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كه   فرمود  محمدي  "و  ناب  اسالم  حقيقي  دشمنان 
نمايان  مداران بازيگر و مقدس گر و قدرت زراندوزان حيله 

. اسالم ناب محمدي همان اسالمي است كه  "هنرندبي
خوار را به خاك مذلت  غرب و در رأس آن آمريكاي جهان 

 خواهد نشاند.  

بيم جريان  اين  كه  است  اين  ظالمانه  واقعيت  و  ار 
اقتصادي در كشور ما بر سه پايه شوم بنا شده است و  
سقف زندان مهيب اقتصادي كه مردم فقير كشور را اسير  
گلوي   و  كرده،  سرگردان  را  ما  بيكار  جوانان  و 

فشارد، بر اين سه پايه قرار گرفته  طلبي ما را مي استقالل 
و  اقتصادي  اول ساختار  از:  پايه عبارتند  اين سه    است. 

جامانده از دوران پهلوي در دولت، دوم  مقررات مالي به 
توجيه  اقتصاد  سرمايه علم  غربي  گر  با  -ساالري  كه 

تاريخ   داني  زباله  به  دارد  آورده  بار  به  كه  فجايعي 
ثروتمند    - پيوندد مي بسيار  ولي  قليل  جمع  سوم  و 

حيله  و  دنياپرست  در  زراندوزان  را  كار  مثلث  اين  گر. 
به   اسالمي  بر خالف  - جايي رساند كه  جمهوري  حتي 

مجوز تاسيس بانك خصوصي به آن   -اشقانون اساسي 
مديريت   گرفتن  دست  به  با  و  دادند  كذايي  ثروتمندان 

 1هاي مردم هم به دست ايشان افتادها، اختيار پول بانك
هاي  ها كاالي خارجي وارد كرده و كارخانهتا با آن پول 

 
طبق مقررات بانك مركزي با سرمايه چهارصدميليارد تومان    - 1

مي  صادر  آن  صاحبان  براي  خصوصي  بانك  در    .شودمجوز 
بانك  تراز اعالم شده  هاي خصوصي معروف هر حاليكه طبق 

ده تومانكدام  ميليارد  هزار  در سپرده  ها  اكنون  را  مردم  هاي 
هزارميليارد تومان ها دويستبانك   ،١٣٩٤در تيرماه    .اختيار دارند

هاي غير توليدي  صرف خريد ساختمان و مستغالت و سرمايه
اين يكي از مهمترين داليل افزايش دائمي قيمت زمين    .اندكرده

شهر در  ساختمان  كشور،و  بزرگ  جوان بي   هاي    ها،خانماني 
هاي ضروري در كشور و فقر روزافزون مردم كمبود توليد كاال

 .  است

زمان   مثل  وابسته  مونتاژ 
رده و با تبليغ  شاه درست ك

آنها،   محصوالت  فروش  و 
سپرده  مردم  را  همان  گذار 

كباب و فرزندانشان را بيكار كنند و 
مي  بلند  مردم  اين  ناله  كه  اقتصاددانان  وقتي هم  شود، 

مي  عربده  ما  دانشگاهي  همين  نادان  اقتصاد  كه  كشند 
 است و راه توسعه كشور جز اين نيست! 

جماعت   به  "اين  حقيقت    "اقتصاددانمعروف  در 
گر اختالف طبقاتي فزاينده ناشي از غارت و ظلمي  توجيه 

تالشه  عدالت كه  مي اي  خنثي  را  نظام  كند  جويانه 
  2اند. شده

اسالمي  دليل در جمهوري  اين  به  همه  اين  و 
اجتماعي  "دهد كه  ايران روي مي به مكتب  جهل 
اسالمي كاري    "اقتصاد  بايد  كه  آنها  همه  شعار 

گويند از هشتاد سال پيش  شده است و نميكنند، 
آيت اهللا شاه  و كه  با شجاعت  امام  استاد  آبادي، 

تسلط علمي با طرح عملياتي وارد اين ميدان شد، 
روز  به  و  نواقص  رفع  و  اجرا  جهت  در  كنون  تا 

 . 3اند رساندن طرح ايشان چه كرده

اين مطلب كه مساله و مشكالت قانوني و فقهي انفال و در    - 2

هنوز كه هنوز است در جمهوري اسالمي حل    راس آن زمين، 

 .  نشده باقي مانده معلول همين مثلث است

از نكات بسيار مهم و خسارتبار، عدم توجه كافي جامعه علمي   - 3

مدعي  شايد بتوان  .  هاي اقتصادي ايشان استاسالمي به ديدگاه

توحيد در  «اساس    كه ايشان بر  ايشد حجم مطالب اقتصادي

خداي متعال براي اولين بار ارائه داد، بيشتر   »خالقيت و ربوبيت

آدام اسميت  آن را  است كه همانند    اياز حجم مطالب اقتصادي

خداي متعال   » توحيد در خالقيت و شرك به ربوبيت«مبتني بر  

است داده  روي .  ارائه  دنيا  متفكران  از  بسياري  قرن  چند  امّا 
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بر   جهل  تاريكي 
عدالت  محور  اقتصاد 

ي  اسالم ناب در ابعاد اجتماع 
حتي   كه  رسيده  جايي  به  آن 
اقتصاد   ما  صادق  امام  دانشگاه 

كند  ربامحور بر پايه اصل اول رياضي آن را تدريس مي 
و هيچ نشاني از مكتب جديد اقتصاد اجتماعي و حكومتي  
بر پايه اسالم ناب در بين آنها كه نام شريف امام صادق  

شود و حداكثر  كشند، ديده نمي عليه السالم را يدك مي 
همان رياضيات، وضعيت موجود را نقد و همراه مردم    با

كنند. برخي هم به اصالح اخالق اقتصادي مردم  ناله مي 
 اند!كاره اند و آخرخط، اميد بسته بدبخت كه هيچ 

 

اي ننگ بر ما كه داعيه اسالم و واليت داشته و در   
اين تاريكي خطشكن نداشته باشيم. چه جوابي به خميني  

تنهاي  و شهدا بدهيم؟ چ ه جوابي براي رهبر مظلوم و 
انقالب داريم؟ كو مردان اقتصاد آن تمدن بزرگ آينده  

مي  قرباني  انتظارش  به  رهبر  غواصان  كه  كو  دهد؟ 
 خطشكن ميدان اقتصاد؟  

امام  اكنون در اقتصاد كشور همان زماني است كه 
  "هاي سخت  (ره) اميدوار بود جهادگران واقعي از صخره 

عبور كنند. عبور    "نه شرقي نه غربي جمهوري اسالمي

 
هاي اقتصادي امثال آدام اسميت كار علمي كردند و آن ديدگاه

را تكميل نمودند و به عنوان الگوي مورد قبول همه كشورها 

آبادي ولي، آيت اهللا شاه.  حتي كشورهاي اسالمي تثبيت كردند

  ته فقهي، عرفاني، اخالقي و فلسفيبه عنوان يك استاد برجس
الگوهاي  ساير  همطراز  را  اقتصادي  پيشرفت  الگوي  يك 

ه داد، امّا انديشمندان و ئاقتصادي دنيا با همه ابعاد و اجزايش ارا

.  يي اطالع پيدا نكردندواقتصاددانان اسالمي حتي از چنين الگ
اين  از زماني    سال   ٨٠  طول قريبحالي كه در    در كه ايشان 

ها را ارائه دادند، اگر انديشمندان اقتصادي مرتب ر وي  اهديدگ

بخشيدند، امروز در كنار كردند و آن را تكامل ميآن الگو كار مي

اين صخره  روحيه شهادت از  با  و  هاي سخت جز  طلبي 
دل به دريا زدن همچون غواصان خطشكن امكان پذير  
نيست و هر كسي راه ديگري پيش بگيرد آب در هاون  

 كوبد.  مي

 دوستان جهادي من؛ 

جهاد   وادي  به  و  بدهيم  هم  دست  به  دست  بياييد 
مهاجرت كنيم. بياييد در اين ظلمات حركت، چراغ عمل  
روشن كنيم. بياييد لباس غواصي بپوشيم و دل به درياي  

به  دژ  بياييد  بزنيم.  مستحكم  خطشكني  ظاهر 
ساالري غرب را با يورش خود به لرزه درآوريم و  سرمايه 

زان دنياپرستي را كه در انتظار  داران و زراندوپوزه سرمايه 
 دفن تمدن نوزاد اسالمي هستند به خاك بماليم.  

در اين بحران خطرناك، كشور به دالوران خداجويي  
نياز دارد كه در شب تاريك دل به درياي غريب اقتصاد  
اسالمي زده و خطشكن اين لشگر در باتالق مانده شوند  

مسلمان اقتصاددانان  از چهره  را  يأس  گرد  زده  غرب   و 
كه مي  اند  اين خطشكنان  فقط  آري؛  به  بزدايند.  توانند 

مانده)  مانده (بخوانيد درگل لشگر اقتصاددانانِ دررياضيات 
دان تاريخ  به زباله   nS(1+i)بفهمانند بزودي دوران اقتصادِ  

 خواهد پيوست.  

   

و   دفاعي  سياسي،  صورت  ...  انقالب  نيز  اقتصادي  انقالب 

يك الگوي    گرفت و جمهوري اسالمي در تمام ابعاد اجتماعيمي

مي  ارائه  دنيا  مستضعفين  به  تمام  دااسالمي  نبوديم  ناچار  و  د 

هاي علمي در عرصه اقتصادي اسالمي را به حاشيه زدن  تالش 

سرمايه اقتصاد  دهيمبر  اختصاص  برجستگي شخصيت  .  داري 

آبادي مانع از شناخت اهللا محمدعلي شاهعرفاني و اخالقي آيت 

جامع و كامل ساير ابعاد شخصيتي از جمله شخصيت اجتماعي 

در نتيجه جامعه علمي و نيز مردم .  است  و اقتصادي ايشان شده

هاي اجتماعي و مندي از دانش و ديدگاهمسلمان جهان در بهره

 . انداقتصادي ايشان محروم شده
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  توليد علمِ تانگاري از تجربه

بومي مديريت جهادي؛ 

 چيستي، چرايي، چگونگي؟ 
  

بازشناسي مفهوم جهاد؛ منظور از جهاد چه  
 هست و چه نيست؟!  

كنيم؛ ما «جهاد» را در تاريخ انقالب اسالمي نگاه مي 
اي كه در انقالب اسالمي شكل گرفت و سازماني  تجربه

نام   كه همان سازمان  به  درست شد،  «جهاد»  سازمان 
در   كه  «سپاه»،  سازمان  مثل  است.  سازندگي»  «جهاد 
  اصل «سپاه پاسداران انقالب اسالمي» بود، ولي به آن 

 گويند «سپاه».  مي

گوييد جهاد، من اين تعريف را از جهاد  وقتي شما مي 
انقالب   از  بعد  كه  است  سازماني  آن  جهاد  كه  دارم؛ 

تشكيل و    اسالمي  آن  بروزِ  و  فعاليت  اوج  و  شد؛ 
نيروهايش، در سازمان پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد  
ملت   كل  زبانزد  و  الگو  هم  روستايي  توسعه  در  و  بود؛ 
ايران شد؛ و كارهاي خيلي بزرگي هم كرد. جهاد، آثار و  
ارث و ميراثي هم داشته؛ جهاد دانشگاهي از آنجا درآمده،  

هم  را  كشاورزي  جهاد  اين  همه  -بينيد،  ي م   و  با  حاال 
كرده كه  و    - تغييراتي  دارد،  اوليه  جهاد  از  خصوصياتي 

 باالخره يك چيزهايي از آن در اين رسوخ كرده است.  

خواهيد راجع  وقتي مي 
و   جهادي،  تجربه  به 

جهادي   مديريت  و  فرهنگ 
صحبت كنيد، من آن جهاد را  
مي  انقالب  تجربه  عنوان  بينم،  به 

بوده؛  پرارزشي  تجربه  مي   كه  نهاد  نهاد  يك  كه  بينم، 
ارزشمندي بوده. و ما دستاوردهاي آن نهاد را بايد ببينيم  

 كه چه بوده.  

مي  بايد  وقتي  كنيم،  كار  مفاهيم  اين  روي  خواهيم 
تر صحبت بكنيم. ما يك فرماندهي جهادي  كمي عميق 

شود؛ و  هاي نظامي و سپاه كار مي داريم كه در سيستم 
گوييم،  مي   جهادي را مايك مديريت جهادي. مديريت  

كه در جهاد سازندگي مطرح شده است. بحثش به وجود  
را، به اين   آمد، ولي كامل نشد. كلمه مديريت جهادي 
معنا كه در سازندگي و مسائل اقتصادي به كار رود، قبل  
در   نيست؛  ما  متون  و  فرهنگ  در  نداشتيم.  انقالب  از 

«جهاد  جهاد هست،  كلمه  بله،  نيست.  ما  في    كتابهاي 
 سبيل اهللا»؛ ولي به مفهوم جهاد در راه خدا.  

مديريت   با  كه  سازماني  در  جهادي،  مديريت  ولي 
شده، تجربه و مطرح شده؛ يعني در جهاد  مي   جهادي اداره 

بچه كه  اخالصي  آن  پايه  بر  در  سازندگي.  جهاد  هاي 
مي  كار  و  داشتند  اين  جنگ  در  دادند  شهيد  و  كردند؛ 

ما وجود داشته كه سازماني    سازمان! كجا در تاريخ قبلي 
نه كار  -كرده،  در راه خدا كار مهندسي و كار اجرايي مي 

داشته    -نظامي و مديرِ شهيد  نفر مسئول  بعد صدها  و 
 باشد؛ آيا چنين چيزي در تاريخ ما هست؟!  

بينيم يك چيز جديدي به وجود آمده در عصر  پس مي 
هاي آن براي ما مهم است كه چگونه  حاضر؛ و تجربه

مثال  ب همه  مردم  شده؛  الگو  و  بوده  موفق  چون  وده، 
بوده؟  «  زدندمي چه  جهادي  از  منظورشان  جهادي»؛ 

بچه  چون  منظورشان  چرا؟  بوده.  سازندگي  جهاد  هاي 

د عظيمی در  هي ا ش اين متن گفتگو ب
نشريه همايش فرهنگ و مديريت جهادی 

 است ١٣٩۵ل سا
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اينها رفتارشان در روستا،  
در شهر، در جنگ طوري  

مثال  كه  در  بود  و  زدني شد. 
كتاب  در  در  مطبوعات،  ها، 

بحثنوشته ما،  تاريخ  در  و   ها 
 جهادي مطرح شد.  

بنابراين منظور ما از جهاد، همان جهاد سازندگي و   
آن است؛ كه    به خصوص پشتيباني و مهندسي جنگ 

تازه به اوج هم نرسيده و از يك مقطعي، ديگر قطع شد؛  
مي  وقتي  كيست،  اما  جهادي  الگوي  بگوييم  خواهيم 

الگوي جهاد و مديريت جهادي را شهداي جهاد سازندگي  
م؛ شهيد رضوي، شهيد ناجيان، شهيد طرحچي،  دانيمي

شهيد حاج اسدااله هاشمي، شهيد فارسي، شهيد شرعي  
وقتي  كه  سپاهي،  مثل  سپاهي  مي   و...؛  الگوي  گوييم 

كنيم؛ كيست؟ همان فرماندهان شهيد سپاه رامعرفي مي 
 . شهيد همت، شهيد خرازي و... 

  

و   اسالمي،  مديريت  غربي،  مديريت 
جهادي؛ شاخص تعر  مديريت  و  هاي يف 

 ضروري مديريت جهادي  

جهادي»   «مديريت  سراغ  به  وقتي  رويكرد،  اين  با 
توانيم تعريف و خصوصيات و ابعاد و  رويم، ديگر نمي مي

هاي آن را از متون غربي بگيريم! براي اينكه در  مولفه 
«عقل   و  بشر»  «ايمان  كه  قسمتي  آن  غربي،  متون 

ست، آنها آن را  متصل به ايمان يا عقل ايماني» مطرح ا
اند و خيلي حرفي در آن ندارند؛ ولي از آن طرف،  باز نكرده 

مان در اسالم، بحث «حكمت عملي»  ما در متون گذشته 
گوييم، داريم.  و مديريت را، كه در آنجا آن را «تدبير» مي 

بنابراين ما بايد از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم تا به  
 تر باشيم.  ن نزديك علماي دين و احاديث و بزرگانما 

مي  نگاه  گونه  اين  مديريت  وقتي  اول  بايد  كنيم، 
اسالمي را تعريف كنيم؛ و قطعا مديريت جهاديِ ما بر  

مي  تعريف  آن  مديريت  مبناي  تعادل  و  قدرت  شود. 
و   تعريف  آنها  با  و  است.  استوار  پايه  سه  بر  اسالمي 

مي  (نفس)،  سنجيده  خود  مديريت  از  عبارتند  كه  شود، 
ديريت اجتـماع (سازمان يا  مديريت خانواده (منزل) و م

قوي پايه،  سه  اين  هرچه  موزون جامعه).  و  باشد،  تر  تر 
تواند به مدارج باالتر مديريتي، و يك مديريت  مدير مي 

مديريت   مقامِ  وقتي  باشد،  ضعيف  اگر  برسد.  سالم 
شود و  ها در زير خُرد مي خواهد باالتر رود، اين پايه مي

 ريزد.  آن مديريت مي 

م ديده بوديم كه اگر هر كدام از اين  ما در جهاد ه
ها، در مدير يا فرد جهاديِ ما خوب باال نرفته بود،  پايه 

اش متزلزل بود؛ چون وقتي فرد، خود يا  بناي مديريتي 
نمي خانواده  نساخته،  را  يا  اش  سازمان  و  ديگران  تواند 
اش را مديريت كند. اگر بخواهي ديگران را كنترل  جامعه

خو  بايد  اول  اگر كني،  كني.  كنترل  بتواني  را    دت 
يا سازمانت منحرف  مي خواهي ديگران منحرف نشوند 

 نشود، اول بايد خودت منحرف نشوي...  

حاال با اين توضيحات، تدبير يا مديريت جهادي را  
مي  تعريف  طور  مديريت  اين  يا  تدبير  «وقتي  كه  كنيم 

يك   دفع  براي  اهللا،  سبيل  في  جهاد  نيت  با  اسالمي، 
يا ضا و  تهاجم  رهبري  امر  با  و  كشور،  يا  مردم  از  يعه 

متصل به ولي امر مسلمين، با ايثار و خطرپذيري، و علم  
به   رو  اسالميِ  اخالق  و  روزافزون،  تخصصيِ  دانش  و 

شود مديريت جهادي»؛ و  كمال همراه شد، در واقع مي 
تعريف  اتفاق    اين،  جهاد  در  كه  است  مديريتي  همان 

 افتاده، در قالب حكمت عملي.  

مي  ما  شود،  جمع  جا  يك  در  اينها  آنجا  اگر  گوييم 
مديريت جهادي تحقق پيدا كرده؛ چون اينها خصوصيات  
صد   از  بيش  بعضا،  كه  است  درست  است.  ضروري 
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اند،  ها نوشته خصوصيت براي مديريت جهادي در كتاب 
 ولي آنها زيرمجموعه همين چندتايي است كه بيان شد.  

يم، تا از شاخص سازي و كمي سازي مفاه 
 ارزيابي و رتبه بندي جهادي 

و   بدهيد.  تشخيص  بايد  شما  را  خصوصيات  اين 
درآوريم. ما   به صورت كمّي  بتوانيم  بايد  را  آن  ارزيابي 

پارامترهاي  مي و  مفاهيم  با  و  بكنيم،  مديريت  خواهيم 
دانيم فالن  نمي   معنوي هم مواجه هستيم؛ (مثال ما كه

آقا چند كيلو تقوا يا چند كيلو ايثار دارد، اين را چه كار  
بكنيم؟!). پيش از انقالب اسالمي، كمّي كردن و اندازه  
گيري مفاهيم معنوي خيلي مطرح نبوده، ولي االن اين  
كار، در حوزه و توسط برخي از علماء، با تكيه بر همان  

هايي  فرمول مند شده. يعني  عقل ديني، روشمند و قاعده 
برايش گذاشته تا هر كدام از اين فاكتورهاي معنوي را  

 بندي و امتيازدهي كند.  بارم

هايي  االن جزء كارهاي مهم ما، اين است كه شاخص 
توانيم  مي   را كه داريم تبديل به كمّي كنيم؛ و آن وقت ما 

اي را كه ادعاي جهادي  هر مجموعه جهادي يا مجموعه 
جه خصوصيات  دارد،  را  ادي بودن  كدام  –اش  هر  كه 

داردمولفه  اين  اندازه   - هايي  بگوييم  (مثال  كنيم  گيري 
چقدر   مأموريتشان  يا  است؟  چقدر  ايثارشان  مجموعه، 
ضرورت مسلمين و در مقابله با دشمن بوده؟ اتصالشان  

شان  به رهبري و ولي امر چگونه است؟ دانش تخصصي 
و رفع  در حال افزايش است يا خير؟ براي تزكيه خودشان  
توانيم معايب اخالقي برنامه دارند يا نه؟ و...)؛ و بعد مي 

ها  اين مجموعه را با يك مجموعه ديگر يا ساير مجموعه 
رتبه  را  آنها  و  به هر كدام  مقايسه كنيم؛  بندي كنيم، و 

 گِريد جهادي اعطا كنيم.  

ها  اين همايش بايد به اينجا منجر شود كه شاخص 
هاي كيفي را هم  د، شاخصرا استخراج كند، كمّي بكن 

را مقايسه كند. و بعد گروه اينها  هاي  كمّي بكند و بعد 

حركت  هاي  جهادي، 
جهادي، ادعاهاي جهادي  

را با هم مقايسه كند و بگويد  
چه   در  اينها  از  هركدام 

 وضعيتي قرار دارند.  

  

نگاري مديريت جهادي و توليد «علم  تجربه 
مديريت ضروري   دي،جها   بومي»  كاركرد 

 هاي فرهنگ و مديريت جهادي  مايشه

ها بنشينيم و مديريت جهادي  اگر بخواهيم در حجره 
كنم مي   دربياوريم، كار بسيار بسيار سختي است؛ و فكر 

جوان  درد  به  دربيايد،  كه  چيزي  اگر هم  كه  نخورد.  ها 
فقط متكي شويم به آن تجربيات قبلي و تجربيات دوران  

اد، و بخواهيم آن  جهاد و پشتيباني و مهندسي جنگ جه
قالب   يك  آنها  استخراج  اين  براي  كنيم،  استخراج  را 

مفاهيم  مي   جديدي  آن  از  بايد  را  قالب  آن  خواهيم. 
اسالمي بگيريم؛ نه قالب غربي! و بعد آن تجربيات را در  
آن قالب بريزيم و به نسل جوان ارائه كنيم كه قابل فهم  

 ريزيم.  باشد. يعني آنها را داخل يك ظرفي مي 

(ع)   اميرالمومنين  اول مدير جهادي پيغمبر (ص) و 
اي كه از اين قالب، تحت عنوان  اند؛ پس نبايد رويه بوده 

آيد، با آنها فرق داشته باشد!  مديريت جهادي بيرون مي 
اين اهميتِ  را نشان مي   و  را قالب  با  آن  دهد كه قطعا 

 توان اين كار را كرد.  قالب و ذهن غربي نمي 

كند، مومن باشد،  ي كه تحقيق ميكافي است آن كس 
شكل   ذهنش  در  غربي  قالب  و  باشد،  داشته  اخالص 
من   با  جواني  يك  است.  كافي  همين  باشد؛  نگرفته 

اي داشت و نه مديريت خوانده  كرد، نه تجربه مصاحبه مي 
هايي براي آشنايي با ادبيات  البته به قدر نياز كتاب -بود  

  - قيق، خواند غالب و نيز روش تح   موجود علم مديريتِ
  كردم، كه ما چه كار مي  من خاطراتم را براي او تعريف 
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كرديم و چه جرياناتي  مي
هايي بود. در كتابي  و رويه 

دانشگاه   و  نوشت  آن  از  كه 
آن   مشتري  حسين(ع)  امام 
شد، او با نگاه خودش آنها را تقسيم 

هايي كه كرده، كامال  بندي كرده است؛ و تقسيم بندي
م  كه  درد هركسي  بكند مي ي به  خورد؛  خواهد مديريت 

يعني خيلي سخت نيست. البته تا نقطه توليد علم و با آن  
اشاره شد،    -بر مبناي حكمت عملي اسالمي –قالبي كه  

ها با  فاصله زيادي دارد و بايد كار بشود؛ اما وقتي همين 
امروزي شوند، كاربردي مي  به  هم جمع شوند،  و  شود، 

توانند آن روش را  و مي   خورد درد نيروهاي جوان ما مي 
 بگيرند و جلو بروند.  

هاي الهي بوده،  ها، بيشتر الهاممن معتقدم اين رويه 
از شهدا؛ براي اينكه هر كسي در مديريت خود در سعي  

مي  ابتكاري  يك  كه  و خطاي كارش  آنهايي  ولي  كند، 
مي  است  الهي  مي سُبُل  ماندگار  و  اّلذين  ماند  (و  شود 

آيد.  هم سبلنا...)؛ هدايت از اينجا مي جاهدوا فينا لنهدينّ
غالب چيزهايي را كه در مديريت جهاديِ قرارگاه كربال  
و پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد جا افتاده بود و مفيد  

رويه  واقعا  و  بود،  بود  جهادي  مديريت  خاص  هاي 
ديديم از شهدا شروع شده بود. چه كسي اول اين كار  مي

پشت آن بود. معلوم بود  را كرد؟ هميشه اسم يك شهيد 
كه اينها هدايت است. يعني آن الهاماتي است كه با عقل  

مي مي   ايماني  وصل  آنجا  در  مهم  آيد؛  خيلي  اين  شود. 
دانيم اينها را  هايي رسيديم كه مي است. ما به يك رويه 

رويه  اين  كردند.  بنيانگذاري  رنگ شهدا  در  وبوي  ها 
 گذارد. ير مي هاي جهادي خيلي تأثجهادي داشتنِ محيط 

تجربه همان  به  برگرديم  به  بايد  كه  خالصي  هاي 
سال  در  و  خصوص  پشتيباني  در  و  جهاد  اول  هاي 

هاي اين شهدا  مهندسي جنگ جهاد بوده، در زيرمجموعه 
افتاده. آنها هم بايد بررسي شود، خوب و بد دارد  اتفاق مي 

و بعضي  بوده  افول جهاد  باعث  از تجربيات  برخي  ها  و 
رشد  كه    باعث  است  اين  شده.  جهادي  حركت 

پيدا ميتجربه اينها  نگاري خيلي اهميت  ببينم كه  كند. 
اين جهادي چكار مي  تا موقعي كه  بايد  ها زنده  كردند؟ 

هستند از آنها بپرسيم كه شما از صبح تا شب را چگونه  
همان  مي فقط  بكنند،  قضاوت  اينكه  بدون  گذرانديد؛ 

د؛ بگوييم شما چه كار  رفتاري كه داشتند را بازگو نماين 
مي مي تصميم  چطور  گزينش  كرديد؟  چگونه  گرفتيد؟ 
تقسيم كار ميمي نيرو  كرديد؟ چطوري  كرديد؟ چگونه 

فهميديد كه اين باتقواتر  كرديد؟ چطوري مي انتخاب مي 
مي  چطوري  شجاع است؟  اين  كه  است؟  فهميديد  تر 

مي  مومن چطوري  اين  كه  چطوري  فهميديد  است؟  تر 
چه  گرفتيد؟ چطوري مشورت مي تصميم مي  با  كرديد؟ 

كرديد براي كارها؟ وقتي كه يك نفر  كساني مشورت مي 
داديد؟ چطور او را  كرد، چگونه به او تذكر مي خطايي مي 
رسيديد به اينكه اين فرد  كرديد؟ در كجا مي اصالح مي 

ها كه بيشتر  ها و رويه بايد ديگر از جهاد برود؟ اين روش
عقل ايماني به وجود آمده، از آن مبدأ  از مبدأ ايمان و  

و   شود.  استخراج  جا  همان  از  بايد  اينها  شده،  حاصل 
 تبديل شود به روش و رويه و دستورالعمل.  

بايد نسبت    -اندهر جا كه بوده -پيشكسوتان جهاد،   
از شهدا ديده آنچه كه  داشتند،  اند، سازمان به  هايي كه 

مي  كه  رويه كارهايي  و  كه  كردند  تخليه  هايي  داشتند 
تقسيم در  بريزيم  را  آن  بعد  مديريتي  شوند.  مدل  بندي 

قسمت   به  مربوط  اينهايش  كه  بگوييم  يعني  اسالمي؛ 
به مديريت   اينها مربوط  است،  و نفس  اخالق  مديريت 
منزل يا خانواده است، و اينها مربوط به مديريت جامعه  

ضد    ها ببينيم كه احيانابندييا سازمان. بعد در اين تقسيم 
و نقيض دارند يا نه، و كجايش با احاديث و قرآن و ساير  

هاي ديني منطبق است؛ و بدين صورت بتوانيم به  رويه
مديريت جهادي دست پيدا   بومي و اسالميِ  توليد علم 

 كنيم.  
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به نظر من اگر به اينجا نرسيم، و چنين چيزي حاصل  
  ها هيچ فايده اي ندارد، و صد نشود، اين كارها و همايش 

بيرون   آن  دل  از  چيزي  شود،  برگزار  هم  ديگر  سال 
 آيد!  نمي 

داشته  را  كساني  دانشگاه ما  در  كه  مديريت  ايم  ها 
اند، و بعضا حتي جهادي هم  اند و دكتر هم شده خوانده 

اند خطكش غربي روي مديريت جهادي  اند، اما آمده بوده 
اند كه طبق آن خطكش و معيارها، اين  اند و گفته گذاشته 

ريت، مديريت موفقي بوده! خوب، از اين چه چيزي  مدي
مي  غربي حاصل  يعني  فهميده شود؟!  هم  كه ها  اند 

ها خيلي خوب است. ولي اين كه چيز  مديريت جهادي 
مهمي نيست. اينكه اين مديريت، مديريت موفقي بوده،  
حرف اوليه جهاد است. همه مردم ايران اين را فهميده  

سال   اي   ٦٠و    ٥٩بودند!  مي مردم  بچه  ران  كه  گفتند 
ها اينگونه اند و مديريت بايد جهادي باشد؛ و اين  جهادي 

آن   كه  است  اين  مهم  ولي  شد.  متولد  آنها  با  كلمه 
آيا   چيست؟! آن كه خوب بود، چيست و چگونه است؟ 

يا  مي بسنجيم  را  آن  غربي  فاكتورهاي  با  خواهيم 
  فاكتورهاي غربي را بر آن بار كنيم؟! بگوييم گزينش آن 
آن   ارتقاي  است؛  اينگونه  آن  آموزش  است؛  اينگونه 

تقسيم است؛  كارهاي  اينگونه  كارهايش،  بندي 
اش...! اينها كه بديهياتي است كه داريم؛ پس  تخصصي 

مي  مربوط  دين  به  اخالق  كجايش  به  كجايش  شود؟ 
شود؟ چطوري در اين مجموعه، مدير تربيت  مي   مربوط

كهمي وقتي  تصميم مي   شود؟  و  خواهد  سازي 
خواهد به  گيري كند، آن عقل ديني در كجا مي تصميم 

كمك بيايد؟ آيا وجود دارد يا نه؟ آيا اصال معنويتي هست  
يا نيست؟! در چارچوب فاكتورهاي علم مديريت آنها، به  

كه در تجربه مديريتيِ جهاد  –عنايت الهي اميد داشتن  
داشت وجود  گز   - همواره  مدل  در  دارد؟  ينش  جايي 

شود؟ آيا تقوا مطرح  مديريت غربي، آيا ايمان مطرح مي

است؟! بله، همه دنيا تقوا  
آدم   دارند؛  دوست  را 

همه   را  درستكار  و  راستگو 
 جاي دنيا دوست دارند.  

كه  داشت  دوست  هم  شاه  خود 
و...؛   بترسند  گناه  از  و  باشند  داشته  اطرافيانش صداقت 

وعه، نهادينه  خواهي اينها را در يك مجم ولي چگونه مي 
 كني؟!  

كني و آنجايي را كه نهادينه  نشيني فكر مي خوب، مي 
آوري. جايي كه سه هزار شهيد  شده بود را زودتر درمي 

خرج آنجا شده؛ ششصد تاي آنها مدير بودند! ببينيم آنجا  
توانيم به اين سادگي يك چنين  چه بوده؟ آيا ما دوباره مي 

 ؟  اي با اين اخالص پيدا بكنيممجموعه 

چندسال بايد صبر كنيم تا دوباره يك چنين چيزي  
كار   نباشد؛  نظامي  كار  كارش،  آن هم  بيايد؟  وجود  به 
سازندگي و مهندسي باشد. بنابراين يك معدن گنجينه  

وز؛ تا اينكه  بزرگ ما اين است؛ خيلي نزديك است به امر
كردند.  مي  سال پيش چه كار ١٣٠٠بگرديم و ببينيم كه 

شدند؛ اينها هم براي خدا رفتند؛ اينها هم  اينها هم شهيد  
   ولي امر داشتند. 

به نظر من اگر به اينجا نرسيم، و چنين چيزي حاصل  
اي ندارد، و صد  ها هيچ فايدهنشود، اين كارها و همايش 

بيرون   آن  دل  از  چيزي  شود،  برگزار  هم  ديگر  سال 
   آيد!نمي 
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  كعبه سفياني قرن حاضر

  - سوغات كربال -

 "گفتندبت پرستان به رسول خدا (ص) مي  

را   حاجاتمان  بت  اين  ولي  خداست  خالق 

   "كندبرآورده مي 

فروردين    سوم  اخبار    ٩٧دهه  كه  بودم  كربال  در 
جهش ناگهاني نرخ ارز همه را حيران كرد. در همان ايام  

اند در خبري ديدم جناب استاد سيدمهدي ميرباقري گفته 
تحقير شدگي در مقابل غرب    علت غائي غائله ارزي اخير،

  است يا چيزي با اين مضمون... .  

سؤال اين است كه ريشه تحقيرشدگي، در   

  مقابل غرب چيست؟ 

مي   هم  رهبري  معظم  را  "فرمايند  مقام  خود  نبايد 
. بايد ديد ريشه اين خود باختگي و علت اصلي  "باخت

حقارت   احساس  غرب  مقابل  در  افراد  برخي  كه  اين 
    كنند چيست؟مي

تر برويم. ريشه و عامل اصلي اينكه آنها  كمي عقب  
چيست؟   شدند  مستعمَره  ديگر  كشورهاي  و  استعمارگر 
و   ديگر  كشورهاي  و  ثروتمند  آنها  اينكه  اصلي  ريشه 

هاي ديگر فقير شدند چيست؟ آيا از اول اين طور  ملت
خير،   است؟  بوده  برتر  غرب  در  آنها  فرهنگ  آيا  بوده؟ 

ي بر عكس اين بوده است. تمام  دهد زمانتاريخ نشان مي 
شواهد تاريخي نشان از قرون سياه فرهنگي آنها در زمان  

دهد. در تاريخ آمده آنها  درخشندگي تمدن اسالمي مي 
در جنگ  را  داشتن  حمام  و  رفتن  از  حمام  صليبي  هاي 

  مسلمين آموختند. 

پس علت نگاه حاكي از خودباختگي در مقابل غرب   
ال و حداقل از زمان قاجار  چيست؟ نگاهي كه چند صد س

از باال تا پايين ملت ما را گرفتار احساس حقارت كرده  
آنها و آباداني سرزمين آنها بدون علت   آيا ثروت  است. 

  است؟ 

پاسخ اين است كه علت اين همه، دستيابي آنها به   
تر  تر و سريع فنون ساخت كاالهاي جديدتر، بهتر، ارزان 

سالح قوي و  وهاي  است  بوده  تاريخ    تر  به  اگر  بس. 
شويم كه چندصد سال است از تمام  برگرديم، متوجه مي 

ثروت  به  دنيا،  و  استخراج  آنها  توسط  معادن  و  ها 
انواع و اقسام   كشورهاي استعمارگر سرازير و تبديل به 
كاالهاي مختلف شده مجددا به همه دنيا برگشته و براي  

رهنگ  آورده است. در فكشورها پول و ثروت و قدرت    آن 
و در يك   استعمارِ خاك  و  آن صناعت و صنعت  به  ما 

و در ادبيات غربي به آن تكنولوژي گفته    "فناوري"كلمه  
شود. اين «تفكر و تعقل در آيات الهي و خواصي كه  مي

خداوند در عناصر مختلف قرار داده و ساختن كاالهايي  

هيد عظيمی اين مطلب را در  آخرين ش
سفرش به کربال در حرم حضرت عباس 

ت؛ و به آن می الم نگاش گفت عليه الس
 «سوغات کربال»
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كه   است  مأموريتي  بر طرف كند»  را  بشر  نيازهاي  كه 
م به  مي خداوند  قرآن  در  و  داده  «هو  سلمين  فرمايد 

ما در دين خود  انشأكم من االرض و استعمركم فيها».  

شايد    اين دستور را رها كرديم؛ و آنها گرفتند.
ها در دوران حكومت  علت آن، تحقيري بود كه كشيش 

هايشان  س ديده و در نامه ل وها در آندنهصد ساله نصري 
  اند. با سوز و گداز مطرح كرده 

العلل تحقيرشدگي اخير،  ريشه و علت  آري،

آن   به  خالصه  طور  به  كه  است  چيزي  آن 

گوييم؛ و برخي مردم و  مي   "فناوري پيشرفته"

افراد غافل آن را مبدأ ثروت و سالمت و قدرت  

بينند؛ و همين عامل ما را  و خوشبختي بشر مي 

در مقابل فرهنگ و قدرت آنها مقهور و مبهوت  

  ده است. و خودباخته و دريوزه كر

مي  تالش  آفريقايي  فقير  كشورهاي  اگر  كردند  آيا 
فرهنگ برهنگي خود را بين جوانان ما ترويج كنند اين  

شدند؟  كرد؟ يا مورد تحقير و تمسخر واقع مي طور اثر مي 
چرا اين جمع غافل به فرهنگ عربستان سعودي شيفته  
و مجذوب نشدند؟ چرا سوريه و يمن و مصر و ليبي و  

  شناسند؟  نافاسو را صاحب فرهنگ برتر نمي چاد و بوركي

امام (ره) در ارتباط با جوانان، به خصوص دانشگاهي  
مي  دانشجويان،  بيشتر  «   فرمايند و  محسوسات  به  آنها 

تفكر   در  بيشتر  يا محسوسات  معقوالت،  تا  دارند  توجه 
اين   از  امام(ره)  منظور  معقوالت»  تا  است  موثر  ايشان 

مَثلي   قديم  از  چيست؟  مي جمله  كه  مردم  بود  گفتند 
عقلشان به چشمشان است. فكر كنيد در دنياي امروز چه  

هاي مردم را پر كرده است؟ آيا ابهت فناوري  چيزي چشم 
  پيشرفته نيست؟ 

راس    در  امروز 
هاي جديدي كه ظهور  بت

كرده و افراد غافل ما از صبح  
تا شب به كرنش در مقابل آن  

و  مشغول اند، و او را در حل مشكالت  
فناوري  "بينند، بت بزرگ  رسيدن به آرزوهايشان توانا مي 

  است.  "پيشرفته

ريشه اين خودباختگي، نگاه حسرت  آري،   

بار بر بت فناوري آنها در ساخت همه چيز از  

تا   گرفته  هواپيما  و  ماشين  و  پل  و  ساختمان 

و   موبايل  و  دارو  و  خودنويس  قلم  و  پارچه 

ايستگاه   و  عكاسي  دوربين  و  فضائي  ماهواره 

ها اين  ريشه خودباختگي و تحقيرشدگي   است و بس. 
ها به دنبالش... . تا علت هست معلول  است، و بقيه معلول 

  هم هست. 

هايش  امروز بت، تكنولوژي پيشرفته است كه بتكده  
اين   پرستان  بت  و  گرفته  قرار  اسالم  مقابل مساجد  در 

مقابل  اند و افراد غافل ما در  آئين در مقابل اسالم ايستاده 
هاي توحيدشان  آورند و پايه اين بت سر تعظيم فرود مي 

لرزد. امروز، اين بت است كه منادي و مدافع فرهنگ  مي
  فاسد كليدداران آن است. 

براي گسترش توحيد و اسالم و... بايد اول اين بت   
اين بت، بت  خواهد.  شكن مي شكسته شود؛ و شكستن 

كه قلوب مردم  هايي  شكني مثل ابراهيم خليل كه بتبت
آنها   از  را  حاجاتشان  همه  و  متوجه  آنها  سمت  به 

خواستند، خرد كرد و با اين كار راه توحيد را باز كرد.  مي
بر خاك  بت را  بزرگ  بت  كه  (ص)  مثل محمد  شكني 

دل بت و  خانه چشم  از  و  تا  ريخت  كرد  خارج  پرستان 
فرهنگ ابوسفياني را به فرهنگ توحيد محمدي تبديل  
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امروز فرهنگ    كند.  اگر 
توحيدي بخواهد رشد كند  
فناوري   بت  بايد  آيد  فائق  و 
پيشرفته كه قلوب مردم دنيا را  
خود   مرعوب  و  مبهوت  و  مجذوب 
كرده شكسته شود تا راه براي توجه قلوب به توحيد باز  
شود. اآلن كشورهاي اسالمي و در خط مقدم آنها ايران  

بت  لشگر  قيام  محتاج  اآل ما،  است.  امروز  ن  شكنان 
بت  بت تا  است  الزم  محمدي  و  ابراهيمي  شكنان 
را بشكنند. و اين چگونه شكسته    "تكنولوژي پيشرفته"

  شود؟ مي

شود كه كعبه آن به دست  اين بت وقتي شكسته مي  
و   فتح شود  پيرو محمد (ص)  ابراهيمي  لشگر موحدين 
معابد آن منادي فرهنگ غني اسالمي گردد. بت فناوري  

د كه سرداران موحد ما با غلبه  شوغرب وقتي شكسته مي 
فرهنگ و دنياپرست فناوري به  دين و بي بر صاحبان بي 

قله  بر  امروز،  پيشرفته  فناوري  ظاهر  آيندة  برتر  هاي 
متفاوت جهان دست پيدا كنند و با ارائه فرهنگ اسالمي  
انساني نهفته در محصوالت آن، چشم دل مردم خيرخواه  

فناوري غرب وقتي  و مستضعف دنيا را روشن كنند. بت  
مي  فتح  شكسته  براي  شكني  خط  مجاهدان  كه  شود 

ابرمانده آن قيام كنند و  هاي جديد درخشان و پشتِقله
براي اين جهاد بزرگ گروهان و گردان و لشگر و قرارگاه  

دهند.   شكسته  تشكيل  وقتي  غرب  فناوري  بت 

خانه مي در  مبارزه  اين  ابزار  كه  هاي شود 

هاي و زمين زير گام  پيرزنان به گردش درآيد

بلرزد.   فناوري  جهاد  جوان  لشگرهاي  استوار 

مدافعين   از  لشكر  اين  پشتيباني  امروز 

كه  جان است  اسالمي  انقالب  مرزهاي  بركف 

تاريخ را به نفع اسالم دگرگون، و مبدأ الحادي  

ملت  نگاه  در  فرهنگ  و  و  قدرت  عوض،  را  ها 

فرهنگ مردم را از اسارت چنگال بت فناوري  

كند و بزرگترين مانع را از سر راه  آزاد مي غرب  

    ترويج فرهنگ توحيدي برخواهد داشت.

  ١٣٩٧-٠١-٢٩حسينعلي عظيمي  
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  ، آي اسعروس آي 

 داماد فناوري  

توضيحاتي براي روشن شدن تفاوت ميدان علم با   
رقابت  در  است عرض  ميدان فناوري  هاي جهاني الزم 

 شود:  
در    دوم  جهاني  جنگ  از  بعد  و  غرب  دنياي  در 

كشورهايي مثل ژاپن، علم و فناوري مثل يك عروس و  
كنند، با هم پيشرفت كردند.  دامادي كه با هم حركت مي 

شد، به دنبال آن، فناوري ساخت  هر كشف علمي كه مي 
شد و مراكز تحقيقاتي  محصول جديدي به دنيا عرضه مي 

به توسعه و  و  تحقيق  بيشتر،    R&Dيا    اصطالح  كه 
هاي خصوصي غربي و ژاپني داشتند، اين مراكز،  شركت

توليد   و  ساخت  و  نوآوري  ابداع،  به  كردند  شروع 
هاي عكاسي جديد، لوازم  محصوالت جديد؛ مثل دوربين 

آخر.   الي   .. و  تصويري جديد، خودروها  و  برقي صوتي 
سابق   شوروي  با  رقابت  در  هم  آمريكا  فضايي  صنعت 

در كشور آمريكا شد و به خصوص  باعث تحول فناوري  
به بعد يك جهش    "كندي"در دوران رياست جمهوري  

فناوري مجدد به وجود آورد. در حين تحقيقاتي كه براي  
شد، مواد جديدي كه  ساخت تجهيزات فضايي انجام مي 

شد؛ ولي  گشتند، همان روز اول كشف نمي به دنبالش مي 
سازمان  شد كه به درد  در جريان كار موادي حاصل مي 

خورد؛ و چون اينها را در مجالت ناسا اعالم  فضائي نمي 
كردند ، سازندگان آمريكايي با استفاده از اين مواد و  مي

ابداع  فناوري را  مردم  نياز  مورد  جديد  محصوالت  ها، 
ساختند.   و  زبان   "فناوري"كردند  به  بخواهيم  اگر 

ساده عرض كنيم، يعني قدرت ساخت محصولي 
و قيمت ارزانتر؛ قدرت ساخت يك  با كيفيت بهتر  

نياز   مورد  محصول 
مردم، با كيفيت بهتر و  

به  احتياج  پايينتر،  قيمت 
 فناوري دارد.  

در    فناوري  و  علم  اين  پس 
غرب، مثل يك عروس و داماد دست در دست  

زنان در طول تاريخ پيش رفتند و هيچ  هم و با هم، قدم 
ان از باهم  وقت از هم جدا نشدند. در حالي كه ما در اير

بودن آنها غافل بوديم. به غفلت زمان شاه و قبل از آن  
از   پس  دوران  در  غفلت  اين  ادامه  ولي  نداريم،  كاري 

ها و دورخيزهايي كه  ها و تالشانقالب، با وجود جرقه 
اوائل انقالب ظاهر شد، قابل پذيرش نيست. اين انقالب  
و   داشت  اين كه هستيم،  از  بالقوة خيلي بيش  ظرفيت 

 ارد.  د
براي روشن شدن مطلب تصور كنيد آن عروس و   

كنند و دست در دست هم به جلو  داماد دارند حركت مي 
روند و مقدم بر ديگران هستند. عروس ما به دنبال  مي

در   كه  بود  چيزي  آن  عروس  افتاد.  راه  آنها  عروس 
گويند و  مي   "علم"مهندسي ما به آن  هاي فني دانشكده 

پيشرفت   آن  عروس    "علمي"حاصل  دنبال  به  ما  بود. 
داديم،    ISIهاي  هاي سال مقالهآنها، پيش رفتيم و سال 

چند قدم پشت سر عروس آنها؛ حال آنكه داماد ما، كه  
باشد، سال  ما  و صنعت  فناوري  عقب  همان  سال  هاي 

خواهد  مانده بود و كسي به فكر نبود كه چه كسي مي 
 اين داماد را به عروس خودش برساند.  

عنوا  پارچهبه  كه  موقعي  مثال،  و  ن  انگليسي  هاي 
پنكه  "اشكودا"هاي  ديزل  و    "فيليپس"هاي  و 

عكاسي  دوربين  چرخ   "كداك "هاي  هاي  خياطي و 
ما هيچ وقت    "سينگر" آمد،  ايران  به  آمريكا  و  اروپا  از 

نمي  عاقبتش  تصور  محصوالت،  اين  خريد  كه  كرديم 
دوم،   جهاني  جنگ  از  پس  سال  بيست  وقتي  چيست. 

دوربين ي ژاپن عرضه  ها  بازار  به  و  ساختند  جديد  هاي 
هاي عكاسي را از آمريكا گرفتند، ما  كردند و بازار دوربين 
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بوديم.   خواب 
اصرار   ما  خبرنگارهاي 

دوربين  بهترين  هاي  داشتند 
عكاسي و فيلمبرداري خارجي  
بگيرند،   دست  كارشان  براي  را 

كردند، ولي هيچ  هاي ما هم استفاده مي خانواده 
آلماني  وقت   و  ژاپني  خبرنگاران  چرا  كه  نكرديم  فكر 

دوربين ساخت صنعتگران خودشان را در دست دارند ولي  
نه؟  در    ١ما  و چرا  و چقدر  اين جريان چيست  عاقبت  و 

ساخت اينها عقب هستيم و چرا ما مثل ژاپن با آمريكا  
كنيم؟ و در خواب غفلت مانديم. وقتي سفينه  رقابت نمي 

م   "آپولو " در  به اطراف  آمريكايي  اه رفت و فضانوردان 
كره ماه پياده شدند، اين محصول فناوري بود ولي ما در  

 خواب بوديم.  
حركت  انقالب،  پيروزي  از  خودجوشي  پس  هاي 

نيروهاي   در  به خصوص  اآلن،  هم  آثارش  شد،  شروع 
مي  الحمدهللا  تازه    .بينيمدفاعي  وزارت  صنعت  در  ولي 

جمع شد؛ خيلي زود  خيلي زود    "صنايع سنگين "تاسيس  
وزارت معادن و فلزات جمع شد؛ و باالخره كل وزارت  

و اكنون معلوم نيست اين  صنايع در تجارت ادغام شد.  
همان    افتادگي آزاردهنده ما با كفار در فناوري، يعنيعقب 

ه، محتاج  چيزي كه ما را محتاج محصوالت خارجي كرد
محصوالت پيشرفته كرده، و ميدان حضور محصوالت ما  

باري ناچيز نگه داشته و استقالل  ت دنيا در حد خفَّ  را در
اقتصادي ما را گروگان گرفته، چه كسي و با چه برنامه  

عُدّه  و  عِدّه  برنامه مي   ايو  چه  بكند؟  جبران  اي  خواهد 
، و يك  براي آن داريم؟ در ميان بيست وزير كابينه دولت

و   جمهور  رئيس  اقتصاد    فرمانده   يك معاون  قرارگاه 

 
  شركت  مديره  هيأترئيس    يخاموش  ي) آقا١٣٩٧در سال قبل (  -  ١

 هوريجم  يدر برنامه سيما  "هريمط"  بافي  پارچه  معروف  كارخانه
ما وارد   هايدستگاه   كليه  كه  است   اين  ما  افتخار"گويد  مي   ي اسالم

از كشور تمام پشم    ايتاليا و سويس  هايشده  و  است  (يا سوئد) 

اين   براي  تعهدي  و  مسئوليت  يك  هيچ  مقاومتي، 
   ماموريت براي خود قائل نيستند. 

فاصله واقعي ما با دنياي به اصطالح پيشرفته  
 در علم و فناوري هر كدام چقدر است؟  

يك كارشناس ارشد دانشجوي دكترا، چند تا مقاله   
ISI   اش به  گيرد. مدت زماني كه مقاله بدهد، دكترا مي

گيرد، سه تا چهار سال  رسد و مدركش را مي تصويب مي 
آن   در  دنيا  علم  رأس  به  برگ  يك  او  مقاله  و  است 

مي زمينه اضافه  شده،  داده  مقاله  كه  در  اي  يعني  كند. 
حقيقت فاصله دانشگاه و دانشجوي مان با علم روز دنيا  

با آنچه كه علم   هست و عروس هست، سه سال تا  و 
دوربين  بخواهيم  ما  اگر  آيا  ولي  است؛  سال  هاي  چهار 

اآلن   كه  سطحي  در  ديجيتالي  فيلمبرداري  و  عكاسي 
وجود دارد، بصورت مستقل و درون زا مثل ژاپن توليد  
انبوه كرده و در بازارهاي دنيا بفروشيم، آيا ظرف سه سال  

مي مي سال  چهار  ظرف  آيا  اگر  توانيتوانيم؟  آيا  م؟ 
بخواهيم در ساخت مواد جديد و كارخانجات و تجهيزات  
ديگر   كه  طوري  كنيم،  رقابت  پيشرفته  دنياي  با  جديد 
تحريم بر روي ما اثر نداشته باشد، و اگر بقيه ما را تحريم  
اگر   آيا  بكنيم،  تحريم  را  بقيه  بتوانيم  هم  ما  كردند، 

ال است؟  بخواهيم به اينجا برسيم، باز هم فاصله ما سه س
آيا ژاپن ظرف سه سال در صنعت الكترونيك به آمريكا  

هاي  رسيد؟ آيا چين ظرف سه سال توانست در فناوري 
پيشرفته قدرت رقابت با كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا  

 پيدا كند؟  
بايد قبول كنيم كه متأسفانه فاصله ما با آمريكا و   

بيشتر   خيلي  خيلي  فناوري  در  غيره  و  چين  و  از  اروپا 
فاصله ما با آنها در علم است. واقعيت اين است كه ما  

م   يمصرف وارد  استراليا  كشور  از  نسل  "كنيميرا  نمونه  اين   .
ماسرمايه مسلمان  محصوالت  ا  دار  تبليغات  در    "عاليس"ست. 
 يدر سيما فكري بمباران همين متاسفانه شب، و روز ايام، همين

  شود.ي تكرار م ياسالم هوريجم
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خورديم! سال گول  مقاله   ١ها  با  هرگز    ISIهاي  ما 
فناوري نمي  فاصله  در  توانيم  تاريخي  نظر  از  كه  را  مان 

ها  ها سي سال و بعضي ها چهل سال، بعضي بعضي رشته 
ده سال از دنيا عقب است، پر كنيم. ما بايد براي رسيدن  

هاي فناوري دنيا، مباني و نظريه  ري پيشرفته و قله به فناو
 و مدل و برنامه خاص داشته باشيم.  

نمايي كنم، ولي واقعا اين طور  خواهم سياه بنده نمي  
نيست كه ما در هر فناوري كه بخواهيم شروع بكنيم،  
ظرف دو سال و سه سال به دنيا برسيم و در دنيا برند و  

طور نيست. ما هنوز مجبوريم  جايگاه پيدا كنيم؛ خير، اين  
كارخانجات نساجي و قطعات الكترونيك و يك چهارم  
قطعات و لوازم خودرو و حتي كاغذ از خارج بياوريم. ما  

زباله) به كاالي مفيد، بايد  (در فناوري تبديل مواد زائد  
و فضايي هنوز  سال ما در فناوري هوايي  ها كار كنيم. 

ال فناوري  در  ما  داريم.  بايد سال خيلي كار  ها  كترونيك 
بزرگ،   كارخانجات  تجهيزات  ساخت  در  ما  بكنيم.  كار 

كنيم، سازي نيازهايي كه اآلن از خارج وارد مي براي انبوه
 خيلي كار داريم.  

مي  كي  تا  توليدي ما  كارخانجات  از  خواهيم  را  مان 
خواهيم اجزاي خودرو را از  خارج وارد كنيم؟ ما تا كي مي 

ما   كنيم؟  وارد  ميخارج  كي  دوربين تا  هاي  خواهيم 
عكاسي و نوتبوك و موبايل را از خارج وارد كنيم؟ ما تا  

مي  در  كي  كه  را  الكترونيك  حساس  قطعات  خواهيم 
مي استفاده  كامپيوتري  وارد  تجهيزات  خارج  از  شوند 

دهند؟  هايشان را به ما مي كنيم؟ آيا آنها جديدترين يافته
كارخان نباشيم، هيچ  اي آخرين هحتي اگر تحريم 

دهد. او آخرين كشفياتش كشفياتش را به ما نمي 
براي محصوالت جديدي كه مي  به دنيا  را  خواهد 

مصرف   بايستد،  دنيا  فروش  قله  در  و  بكند  ارائه 

 
ما چند بار گول خورديم. يك بار گول خورديم در رابطه با جمعيت؛   -  ١

زندگ فرزند كمتر    انقالب   در  زد  گول  هاسال  را  ما   هتر،ب  ي شعار 
دير شده    يبيدار شديم، شايد كم  رهبري  هشداربا   ي. وقتاسالمي

ما  مي وقتي  و  كند. 
نداشته   رقابت  قدرت 

باشيم، استقالل نداريم و 
واقع   تحريم  معرض  در 

 شويم. مي

يعني قدرت    به زبان ساده  "فناوري"گفتيم  
ساخت محصولي با كيفيت بهتر و قيمت ارزانتر. قدرت  
ساخت يك محصول مورد نياز مردم، با كيفيت بهتر و  

به   احتياج  پايينتر،  در    "فناوري"قيمت  چون  و  دارد. 
فناوري عقبتريم، كااليمان در كشورهاي خارجي، قدرت  

رود. بنابراين توليداتمان و  رقابت ندارد، و به فروش نمي 
شوند. توجه داشته باشيد كه ما  رخانجاتمان متوقف مي كا

توانيم صنعتي داشته باشيم كه فقط محصوالت مورد  نمي 
با كيفيت پايينتر و قيمت   نياز مردم خودمان را آن هم 

هيچ  و  بكنند  توليد  خارج  گرانتر  در  نتوانيم  را  كدامشان 
توانيم در خارج بفروشيم كه از  بفروشيم. ما چيزي را مي 

فروشند بهتر  كشورهاي ديگري كه در خارج مي جنس  
 باشد؛ بهتر و ارزانتر.  

در    خودمان  توليدي  اجناس  ارزاني  روي  فقط  اگر 
كارگر   ارزاني  به  متكي  اخيرا  خصوص  به  كه  خارج 
خودمان است حساب كنيم، اين يك بدبختي است؛ يعني  
هميشه مردم ما فقير باشند و به خاطر كارگر فقير، جنس  

د  ارزان  نگه  ما  فقر  در  هميشه  بايد  را  مردممان  ربيايد. 
داريم. كارگرمان را بايد در فقر نگه داريم كه كااليمان  
ارزانتر دربيايد و فقط بخاطر ارزاني به فروش برود. نه!  
را   رويه  اين  بايد  ما  نيست؛  شرافتمندانه  و  درست  اين 
عوض كنيم. بايد كاري كنيم كه محصوالت ما به خاطر  

به خاطر اينكه در قله فناوري جهان واقع  كيفيت بهترش،  
 شده فروش برود.  

يم؛ ساليان دراز  خورد  گول  ترتيب   همين  به  هم  يبود. ما در فناور
  خوريم.ي است كه داريم گول م
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با    رقابت  از  ما  چرا 
آمريكايي ژاپني  و  ها  ها 

كم   چيز  چه  بوديم؟  غافل 
زمينه   در  اينكه  جز  داشتيم؟ 
حقارت   قديمي  احساس  فناوري 
داشتيم و بت فناوري پيشرفته را در كعبه آنها  

اريم؟ ما  ها كم داشتيم و دديديم؟ چه چيز از آلماني مي
ها كم داشتيم  در خواب غفلت بوديم. چه چيز از آمريكايي 

ساله    ٤٠و داريم؟ چه چيز از كارشناسان چيني در اين  
پس از انقالب كم داشتيم و داريم؟ ما در غفلت بوديم.  
گول خورديم و حركتي كه بايد، نكرديم. فكر كرديم فقط  

 كند.  بدهيم، در علم دنيا كفايت مي  ISIمقاله  
ئم پيشرفت علمي ما را حلواحلوا كردند كه به فكر  دا

در   فناوري  است.  ديگري  چيز  فناوري  نيفتيم.  فناوري 
با   همراه  كه  است  دامادي  آن  امروز،  پيشرفته  دنياي 

سال  دامادمان  ما  كرده.  حركت  علم  سال  عروس  هاي 
غافل بوده و عقب مانده؛ ولي عروس پا به پاي دنيا دارد  

ساله درست حركت كرده بوديم،    ٤٠رود. اگر اين  جلو مي 
 سال به قله دنيا برسيم.    ٢٠توانستيم ظرف  در فناوري مي 

گويم  خوب حركت نكرديم. اينها را به خاطر اين مي 
خواهيم مسيرمان  كه بايد بفهميم از كجا خورديم. اگر مي 

كرديم   اشتباه  كه  جايي  همان  از  بايد  كنيم،  درست  را 
 اصالح كنيم.  

كه    روزها  صورت  اين  به  اصطالح  و    "رَندُم"به 
بي  و  جوان اتفاقي  فناوري برنامه،  روي  ما  هاي  هاي 

ها و اجزا  گرديم به ريشه كنند، وقتي برمي مختلف، كار مي 
ايم. بينيم وابستهو مواد اوليه و كارخانجات بزرگ، باز مي 

اگر اين حركت اتفاقي و رندم در اين ده ساله جواب داده  
هاي كليدي فوق، محتاج  ي از فناوري بود، اآلن در بسيار 

تحريم و  نبوديم؛  اآلن  خارج  و  نداشت؛  اثري  هيچ  ها 
برخي كاالهاي ما، كااليي كه اول دنيا هستند، دنيا را  

ماشين  اآلن  ولي  بود.  دنيا  گرفته  اول  ما  نساجي  هاي 
لوازم   ساخت  در  ما  توليدي  كارخانجات  نيستند؛ 

توانيم يك دوربين  الكترونيك، اول دنيا نيستند. ما نمي 
- ام"عكاسي، يك دوربين فيلمبرداري يا يك دستگاه  

يا يك خودرو كه اول دنيا باشد را اكنون به دنيا    "آي- آر
توانيم يك موتور خودرو يا  ارائه و رقابت بكنيم. ما نمي 

موتورهاي نسل جديد الكتريكي اول دنيا را ارائه و توليد  
 انبوه كنيم.  

ايم  ريزي كنيم؟ يا فقط نشسته خواهيم برنامهكي مي  
اشتغا نيت  به  ما  راندم، جوانان  و  اتفاقي  ل و كسب  كه 

شاءاهللا  بنيان درست كنند، و ان هاي دانش درآمد، شركت
مي  كفايت  شركتاين  بله،  دانش كند!  در  هاي  بنيان 

اروپا محور توسعه شدند،   در  آمريكا، در ژاپن، در چين، 
توانيم ولي آيا ما براي رسيدن به آنها همان مسير را مي 

ها  طي بكنيم؟ آيا ما اگر دنبال همان مسير برويم، به آن
 خواهيم رسيد؟  

شتاب   كه  داريم  حركتي  يك  به  احتياج  ما 
نه   وگرنه  باشد؛  داشته  زمان  واحد  در  بيشتري 
سرمايه ما به اندازه آنها است، نه جايگاه فعلي ما  
اندازه جمعيت   به  ما  نه جمعيت  و  آنها است  مثل 

هاي ميانبر جديد براي چند كشور رقيب. ما بايد راه
نقاط به  با توجه  به    –قوتي كه داريم    خودمان  و 

طراحي كنيم.   -ايم  رسد از آن غافل شدهمي  نظر
كند؛ ناچار  بدون اين كار، وابستگي ادامه پيدا مي 

خام نياز به  خاطر  به  تحريم  و  بوده  فروشي 
شود و به مردم فشار وارد يكطرفه، مؤثر واقع مي

 آورد و هيچ وقت بر قله قرار نخواهيم گرفت. مي

زماني   چه  نبرد    خوب،  اين  به  را  ملت  همه  بايد 
بت   شكستن  براي  بايد  زماني  چه  كنيم؟  وارد  فناوري 
فناوري پيشرفته كه كليدداران آن كفار غرب و شرق اند  
و چشم و دل اغلب مردم ما را مبهوت و مجذوب خود  
آن   بايد  زماني  چه  كنيم؟حداقل  كشي  لشكر  كرده، 

قله  به  رسيدن  راه  در  كه  كنيم  شروع  را  اي  همسيري 
اين   مديريت  و  طرح  باشد؟  داشته  برنامه  دنيا  فناوري 
برنامه، وظيفه چه كسي است؟ چه كسي بايد رصد كند  
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رشته  هر  در  كي  كه  و  هستيم  عقب  سال  چند  ما  اي 
خواهيم رسيد و چه كسي خواهد رسيد و چه كسي دارد  

كند و كدام حفره خالي و كدام حلقه از  ريزي مي برنامه
است؟   قطع  زنجير  هست؟  اين  راهمان  سر  چاله  كدام 

   كجاها گرفتار خأل هستيم؟
اخيرشان    بحمداهللا رهبر معظم انقالب در فرمايشات  

خطاب به جمع نخبگان جوان به وضوح روشن كردند كه  
 اين كار بر عهده كيست.  

بنده اصال معتقد نيستم كه بي جهت و بدون مطالعه   
  ، تحقيق در سطح علم جهاني متوقف و كند شود، ولي 

ساخت   (قدرت  فناوري  با  علم  اين  اتصال  حلقه 
مدت كشور)،  و  صنعتي  شده  قطع  است  ها 

اين حلقه در حالي كه در كشور    صاحب مانده است. بي
جالل  "موجود و قابل دسترس بوده، اما به تعبير زيباي  

احمد  دانشگاه  "آل  زده  غرب  در  اساتيد  را  آن  ما  هاي 
كردند و  مي   هاي بافتة كارشناسان غربي جستجو تئوري 

غربي  كه  بود  حالي  در  كلمه،  اين  واقعي  معناي  به  ها 
دوربين  "ساليان دراز ما را گول زدند. آنها راه قصه واقعيِ  

را    "پورشريفي موضوع  اصل  اينكه  با  و  گرفته  پي  را 
ها  فهميدند، براي ما به اصطالح جهان دوم و سومي مي

 د.انسر هم كرده  "سناريوي توسعه"داستان بافتند و 
نيست افزاري  نرم  جنس  از  حلقه  و   اين 

اي آن در جهان  دسترسي به دانش مكتوب و كتابخانه
امروز ظاهراً بيش از يك درس دو واحدي نبوده و بسيار  
سهل است. اين مطلب كه ماهيت اين حلقه اتصال و راه  

شدة اين جهاد چيست و پياده نظام آن كيان  حل امتحان 
به   را  آن  است كه  براي نسل جوان بحث مفصلي  اند، 

اي  كنم و فقط به اشاره له موكول مي قسمت دوم اين مقا 
كنم و انشااهللا براي اوتاد  كوتاه در اين رابطه بسنده مي 

  صنعت و فناوري انقالب كفايت كند.  
از سخت   و ساخت  قابل كشف  اين حلقه مجموعه 

و ساخت  فرايندهاي  و  عمليات  و  جمعي "  افزار  كار 
 است. "افزاريسخت

ها  اين حلقه در كارگاه  
كارخانه  و  و  فكر  در  و  ها 

هنربار،   كاري،  دستان 
راه نجات  و  آفرين  حل بخش 

و  مظلوم  جهادي  صنعتگران 
تا  فراموش كارگر  (از  خودمان  گمنام  و  شده 

 مهندس و دكتر) نهفته است.  
و صبر و استقامت و    "افزاريكار جمعي سخت   "

ي صنعتي جامانده  هااستمرار در پيدا كردن و طي منزلگاه
دهه  به    "شتاب"هاي گذشته و مديريت  در  در رسيدن 
هاي واسط) و  هاي واسط (ساخت مواد و دستگاهمنزلگاه 

طلب روز، ما را در مدت  باألخره ساخت محصوالت رقابت 
تر از آن كه دنيا به آن رسيده، به سطح  زمان خيلي كوتاه 

 جهاني خواهد رساند.  
باالخ   كه  است  اينجا  چه  سوال  و  كجا  و  كِي  ره 

پيغمبري قواعد و احكام اين انقالب را در مديريت جامعه  
  صنعتي ما جاري خواهد كرد؟  

 خالصه:  

بدون كشف و پر كردن فاصله موجود بين دانش و   
از   اگر زماني علم ما  يا علم و عمل در كشور،  فناوري 
شناخت مخلوقات خدا در طبيعت زمين و تغيير مواد به  

ا رسيد، آن وقت عروس ما كامالً در آغوش  سطح اول دني
داماد فناوري پيشرفته جهاني قرار گرفته است! ما علم  

مي  پيشرفته  توليد  صنعتي  كاالي  آن  با  دنيا  و  كنيم 
آي مي مقاالت  عنوان  تحت  مجاني  را  علم  ما  - سازد. 
دهيم ولي آنها براي محصول صنعتي  آي به آنها مي -اس

كنند. به  يورو مطالبه مي خود اگر تحريم نكنند، دالر و  
اين ترتيب مردم ما به معناي واقعي غارت شده و هميشه  
خانه ما خراب و خانه آنها آباد است. مردم ما بيكارو فقير  

دة  ب و آنها پولدار و متكبّر و در كمين مواد خام و فرزندان ز
ما! جرياني كه يكصد سال است ادامه دارد و ما هنوز از  

 .  ايمخواب بيدار نشده 
الهدي   اتبع  من  علي  حسينعلي  .  والسالم 
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