
      
 

 9389 ماه اسفند 62 شنبهدو /983/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 نزدیک از مدیریت/ سیاسی تحلیل آموزش

 پوشش منظوربهو است بحران مدیریت اقتضائات از نزدیک از مدیریت روش

 شود اعمال ایگونهبه باید البته. یابدمی ضرورت شد اشاره هاآن به که خألهایی

 تهدید را ترپایین مدیران پذیریمسئولیت و نساخته مخدوش را مراتب سلسله که

 ایمطالعه قابل منبع و نمونه کامالً حیث این از باکری شهید مدیریت.ننماید

 یا و دادمی تذکر فوراً کرد،می برخورد جزئی نارسایی هر با ایشان .است

 فرمانده که بودم شاهد مجنون جزایر پدافند در بار یک. خواستمی توضیح

 است؟ وضعی چه این محمدزاده آقای: گفت و خواست را لشگر ادوات

 کنید؟می چه شما پس روندمی رژه دارند هاعراقی

 دموکرات نه است، مستبد کرونا: حجاریان سعید تحلیل

 ایتران  در کرونتا  ویترو   تحلیتل  بته  استت،  مستبد کرونا عنوان با یادداشتی طی حجاریان سعید: همدلی روزنامه

 و وضتیع » و «فقیر و غنی» چون البد،. اندنامیده دموکرات ویروسی را کرونا چرا دانمنمی من: نوشت و پرداخت

 هتا ده تتوان متی  معتقتدم  متن  باشتد  مالک هااین فقط اگر. کندمی درگیر یکسان به را همه و شناسدنمی «شریف

 کشتتار  کرونتا، -۱. کتنم متی  اشتاره  مواردی به ذیالً. شود اثبات آن جباریت تا داد نسبت کرونا به دیگر شاخص

 آن بته  المللتی بتین  محتاکم  در بایتد  و استت  مشتخص  آن کیفتر  و جمعیدسته کشتار سابقه. کندمی جمعیدسته

 در و انتد داده نشتر  و ساخته را آن که کسانی باشد بشر سازدست ویرو  این کنیم فرض چنانچه! شود رسیدگی

 گسستت » بته  کرونتا،  -۲. بتود  خواهنتد  تتاری   کتاران جنایتت  جزو اند،نزده عاجل اقدام به دست آن شیوع برابر

 حکومتت  اعتالم  کرونتا  گتویی  برنتد  متی  ستر  بته  قرنطینه در مردم از زیادی عده اکنونهم. انجامدمی «اجتماعی

 و شتده  منجتر  جامعته  شتدن  اتمیتزه  بته  رویته  این. است خوانده ممنوع را نفر چند از بیش اجتماع و کرده نظامی

 مدرسته  و دانشگاه تئاتر، و سینما تعطیلی بر عالوه وضعیت این در. است کرده منهدم بالمره را اجتماعی هاینهاد

 بتریم متی  ستر به وضعیتی در اساساً. آیندمی گردهم سختیبه هم مدنی هاینهاد و احزاب عمومی، اماکن دیگر و

: گفتت  تتوان متی  لتذا  بیترون   بغتل  از دست آورد اکراه به/یازی کس سوی محبت دست اگر: اخوان قول به که

 این. گیردمی هدف را هاقشر پذیرترینآسیب کرونا، -۳! است گرفته هدف را مدنی جامعه دموکرات، کرونای

 هستتند،  رنت   در کلیتوی  قلبتی،  ریتوی،  بیماری: قبیل از ایزمینه مشکالت از کهکسانی به خاص طوربه ویرو 

 عتام  قتتل  را معلتوالن  کته  هتا فاشیستت  همچون گویی کند می رفتار هم ضدعدالت جهت این از کند می حمله

 . است معتقد «اجتماعی داروینیسم» به کردند،می
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 کرونا بحران مدیریت در چین تجربه و «تفنگ با دولت»

 ویتهه  بته  و متردم  نیتاز  متورد  بهداشتتی  اقالم احتکار انبارهای روز هر انتظامی نیروی و سپاه که حالی در مشرق:

 بته  کرده، آغاز را احتکار عوامل محاکمه ویهه صورت به هم قضاییه قوه و کنند می کشف را درمانی کادرهای

 کتاال  توزیتع  نظتام  نظتامی  و امنیتتی  نیروهتای  و استت  دولتت  اختیار در کشور در کاال توزیع شبکه که این علت

 عملیبی در.دهد نمی نشان را خود بازار در جنایتکار، محتکران با برخورد و بزرگ هایکشف این آثار ندارند،

 آمتار  رستمی  اعتالم  از روز 6۲ حتدود  از بعتد  کته  بتس  همین( صمت)تجارت و معدن صنعت، وزارت انفعال و

 از دستته  8 صتادرات  گمترک،  بته  ایبخشنامه طی( اسفند 98)دوشنبه روز در وزارتخانه این تازه کرونا، قربانیان

 دولتت،  عجیتب  متدیریت  نحتوه  از دیگتری  مصداق!کرد اعالم ممنوع را بهداشتی اقالم تولید با مرتبط کاالهای

 کته  شتده  تاستیس  مبنا همین بر اصوال سازمان، این که حالی در. است غیرعامل پدافند سازمان با آن تعامل نحوه

 مربوطته  ستتادهای  فعالیتت  محور( بیماری گیریهمه وضعیت جمله از)غیرنظامی بحرانی یا اضطراری شرایط در

 پدافنتد  ستازمان  حتی ها،شنیده طبق حتی که ندارد، اعتقادی ستاد این با همکاری به تنها نه جمهور رییس باشد،

 چتین  خلتق  جمهتوری  که حالی در !شدندنمی دعوت کرونا با مقابله ملی ستاد جلسات به آن نماینده و غیرعامل

 شتیوع  اولیته  محتل )ووهتان  شتهر  در را کرونتایی  بیمتاران  درمتان  بته  مختص بیمارستان ترینبزرگ که داده خبر

 تنهتا  بحرانتی،  شترایط  در که شد اثبات دیگر بار ،است کرده تعطیل ابتالء، و شیوع نزولی سیر دلیل به ،(ویرو 

 اداره در هستتند،  نظتامی  نیروهتای  آن متدار  و محتور  الجترم  کته  بحتران  مدیریت منضبط و متمرکز هایسیستم

 بتا  ملتتی  یتاری  بته  بحرانتی  موقعیتت  در توانستت  «تفنگ با دولت» همان .کنند می عمل موفق اضطراری شرایط

 . بیاید میلیاردی نیم و یک حدود جمعیت

 یازدهم مجلس سوي از دولت براي مشكل ایجاد احتمال                              

احتمتال  » طلب با عنتوان هاشمی، فعال سیاسی اصالح در مطلبی به نقل از محمد :این روزنامه  روزنامه اعتماد

گیتر و  سه قوه و هم نهادهای تصمیم اداره کشور هم برعهده«: »ایجاد مشکل برای دولت از سوی مجلس یازدهم

نیست که بخواهد کارشکنی کند یا با دولت همراهی نکند  پس طبعتا   گیرس به تنهایی تصمیمامنیتی است. مجل

مشتکالتی را کته    نیست که هر کاری بخواهد انجام دهد. اگر نظارت قوی در مجلتس حتاکم بتود،    به این شکل

لتس و ستایر   دیتدیم. بنتابراین مج  استت، نمتی   وجتود آمتده  ها در زمینه اقتصادی و مستائل گونتاگون بته   این سال



    62/96/89 شنبهدو  /983شماره 

3 

 

انتد. نظتارت فقتط مختتص مجلتس نیستت،       وظیفه خود خوب عمل نکترده  ها بههای نظارتی در این سالدستگاه

 ".دارنتد  های دادرسی در داخل دولت و... هم این وظیفه را برعهتده کشور و برخی قسمت سازمان بازرسی کل

تریبتون آزاد  د دارد، به هتر حتال یتک    وجو امکان مشکل ایجاد کردن برای دولت»در ادامه گفته است: هاشمی 

 ".تریبتتتون بگویتتتد خواهتتتد از ایتتتنتوانتتتد هتتتر آنچتتته کتتته متتتی متتتی دراختیتتتار نماینتتتده مجلتتتس استتتت و

در کارنامته   عنتوان یتک افتضتاح تتاریخی    طلبان که شکست انتخاباتی مجلس یتازدهم را بته  اصالح گفتنی است

 .انتد تخریتب در ایتن مجلتس شتده     دست بته کتار  کاری خود ثبت کردند، حاال هنوز مجلس آتی تشکیل نشده 

 کند؟ واکسینه را ما تواندمی کرونا                                                

 و همتدلی  فرصتت  مهتم،  مستائل  در بازاندیشتی  فرصت است  فرصت یک اش،خطرناکی همه با کرونا کیهان:

 ستالمتی  بته  آیتا  اینکه بارهدر شهاندی فرصت. مدیریتی هایروال برخی تغییر فرصت و ترضعیف طبقات مراعات

 مستموم  امتوا   نفتوذ  نگتران  کرونتا،  ویترو   شتیوع  انتدازه  به آیا و ایمداده بها کافی اندازه به مردم فکر و روح

 عقالنیتت  و انستانیت  ضتد  چته،  تتو  بته  یا چه من به فرهنگ که فهمیممی بهتر اکنون هستیم؟ اخالقیبی یا شایعه

 همته  مقابتل  در شتدن  واکسینه برای اجباری توفیق یک و کامل رزمایش یک تواندمی کرونا مقابل تکاپو. است

 زمینته  در هتم  کنتیم   مقتاوم  را آن و انتدازیم  در اقتصتاد  در نو طرحی ایمبوده موظف هاسال ما. باشد بدخواهان

. اقتصتادی  رشتد  هتم  و مالیتات  و معتامالت  در شتفافیت  هتم  ثروت، توزیع باز نظام درباره هم و غیرنفتی درآمد

 اخاللگتری،  و زرانتدوزی  و احتکتار  بتا  مبتارزه . استت  متدیریتی  غلتط  هایرویه تغییر برای مناسبی مجال اکنون

 بایتد  همیشه برای باریک. کنندمی استقبال آن از دیگری زمان هر از بیش مردم و شده ضرورت به تبدیل اکنون

 هتا ده مقابتل  در کته  حتاال  همتین  از بهتر فرصتی چه و کرد حل را معامالت و بازار بخش شفافیت سازوکارهای

 خشتک . زننتد می آسیب مردم معیشت به که هستند هم مفسدی سوداگر جماعت خدمتگزار، درمانی کادر هزار

 و مالیتاتی  و مالی شفافیت طریق از گیرد،می قرار صفتزالو عناصر سودجویی مورد که ناسالمی بسترهای کردن

 بهتتر  بستیار  کرونتا،  با مواجهه در ما. ماست کشور نظیرکم پزشکی ظرفیت دیگر، فرصت. است ممکن معامالتی

 زمتان  مرور در ما. داشت دنبالبه را جهانی بهداشت سازمان تحسین که کردیم رفتار پیشرفته کشورهای اغلب از

 درمتانی  توانمنتدی  ایتن . شتویم  بهداشتتی  و پزشکی خدمات کنندهصادر قطب به تبدیل توانیممی ریزیبرنامه با

 دیگتر  بته  کمتک  ضتمن  تتوان متی  طریق این از. باشد داشته بزرگی ارزآوری کشور برای مدتمیان در تواندمی

 .گسیخت هم از هم را تحریم منحو  زنجیره کشورها
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 و جان با پرستاران و پزشکان و بهداشت وزارت اکنون. ندارد معنا دولت مجموعه در فرسا هم یا ایجزیره رفتار

 خدمت در پیکر و دربی شکل به را مجازی فضای ارتباطات، وزارت اما هستند، کرونا با مبارزه مشغول دل

 مرکزی بانک فرسایطاقت هایتالش زمان در کوتاهی، این. است کرده رها بدخواهان مسموم روانی عملیات

 . است شده تکرار نیز ارز بازار آرامش برای

 بمانند صحنه در مردم مطالبات پیگیري براي باید طلباناصالح                            

 اکنتون  طلبتان اصتالح »ن گفت:طلبااصالح سیاستگذاری عالی شورای عضو میرلوحی، محمود روزنامه ایران:

 را افکتارعمومی  اعتمتاد  مجتدداً  بایتد  آنهتا . کننتد  گفتگتو  مردم با نو از و احیا را خود اجتماعی هایسرمایه باید

 متردم  مطالبتات  کنتار  طلبتان اصالح که شود ثابت مردم به باید. شود بازسازی دوباره مناسبات این تا کنند جلب

 کنتار  امتا  باشتیم  نداشتته  ستهمی  مجلتس  هایکرسی از حاضریم که دادیم نشان هم انتخابات این در. اند ایستاده

 تفستیرهای  اینکته  بته  اعتقتاد  بتا  طلبتان اصتالح  سیاستتگذاری  عتالی  شورای عضو این.«بمانیم باقی مردم مطالبات

 شتود،  حتل  رفرانتدوم  طریتق  از باید شرایط این و است کرده بالموضوع را کشور انتخابی قوای نگهبان، شورای

: افتزود  9۰۲۲  جمهتوری  ریاستت  انتخابتات  در قدرت و رقابت گردونه به طلباناصالح بازگشت احتمال درباره

 مجلتس  در اصتولگرایان  کته  کترد  بینتی  پتیش  و دارد را قتدرت  عرصته  بته  بازگشت آمادگی اصالحات جریان

 هفتتم  مجلتس  نماینتدگان  هتای حترف  جتنس  از هتایی حترف  و بیندازنتد  دولت گردن را مشکالت همه یازدهم

 عتالی  شتورای : افتزود  و دانستت  محتمتل  را طلبتان اصالح درونی ساختار در اندازی پوست حال عین در او.بزنند

 ستمت  بته  شتود  فتراهم  شترایط  اگتر  و بود طلبانهاصالح حرکت مسیر در مرحله یک طلباناصالح سیاستگذاری

 .رفت خواهیم پیش واحد حزب یک تشکیل و اصالحات پارلمان تشکیل

 


