اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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این طناب را رها نکنید

آيتاهلل جوادي آملي:
وجود مبارك پيامبر (ص) فرمود :اگر خواستيد خدا با شما حرف بزند
قرآن بخوانيد ،خواستيد با خدا حرف بزنيد نماز بخوانيد .فرمود :قرآن
بحان َ ُه َو تَ َعالي» (غرر االخبار،
كه ثقل اكبر است« ،أَ َح ُد َط َر َفي ِه ب ِي ِد اهللِ ُس َ
ص )62اين طناب را خدا آويخت ،نه انداخت! درست است كه «إِن َّا
ي لَيلَ ِة الْق َْد ِر» و شايد صدها بار شنيديد كه خدا باران را نازل
أَن ْ َزلْنا ُه ف 
كرد ،يعني به زمين انداخت ،قرآن را نازل كرد ،يعني به زمين آويخت،
نه انداخت ،يك طرفش به دس��ت اوست! كتابي كه يك طرفش به
دست اوست و يك طرفش به دست ماست ،چرا او را نگيريم؟!
اين اس��ت كه فرمودَ « :و ا ْع َتصِ ُم��وا ب َِح ْب ِل اهللِ» (س��وره آل عمران،
آيه . )103حبل انداخته مشكل خودش را حل نميكند ،يك حبل
آويخته كه به جاي بلند بسته است اعتصامش سودآور است و مشكل
آدم را حل ميكند ،فرمود :اين طناب را بچسبيد ،اين طناب انداخته
شده باشد به جايي كه مشكل خودش را حل نميكند ،اين طناب
آويخته است ،نه انداخته! اين با «انزلنا المطر» خيلي فرق دارد .نازل
كردن باران به انداختن اين قطرات است ،نازل كردن قرآن به آويختن
بحان َ ُه َو تَ َعالي» .شما اين
اين حبل متين است« ،أَ َح ُد َط َر َفي ِه ب ِي ِد اهللِ ُس َ
را بگيريد و البته محكم! شايد مطلب بيشتري براي آدم حل بشود.
ما خيال ميكنيم او را انداخت .در همان سرزمين هم فرمود« :أَ َح ُد
بحان َ ُه َو تَ َعالي َو َ
الط َر ُف اآلخَ ُر ب َ َأيدِيكم» (غرراالخبار،
َط َر َفي ِه ب ِي ِد اهللِ ُس َ
ص )62لذا اعتصام كنيد و اين حبل را بگيريد.
منبع :كانال رسمي وابسته به آيتاهللالعظمي جوادي آملي در
تلگرام به استناد درس اخالق مورخ .1396/6/16

شهيدي كه دوست داشت دوقبرداشته باشد

جواد تاجيك در توئيتي نوشت :آرزو داش��ت هم در بهشت زهرا قبري
داش��ته باش��د و هم كربال .در جرفالصخر (نزديك كربال) تكهتكه شد.
بخشي از بدنش را پيدا و در قطعه ۲۶دفن كردند .چند روز بعد تكههاي
ديگرش را پيدا و در كربال خاك كردند .دخترش ۳ساله بود و پسرش چهار
ماه بعد از شهادتش بهدنيا آمد .شهيد مدافعحرم #حميدرضا_ زماني.

روزي كه يك خانم بدحجاب مرا از خودم شرمنده كرد!

طي پستي كه در برخي گروههاي تلگرامي
منتشر شده است ،محمد مطهري ،فرزند
آي��تاهلل ش��هيد مرتضي مطه��ري نقل
ميكن��د :در اي��ام تحصيل در خ��ارج از
كشور -و به لطف خداوند بدون استفاده از
امتيازات آقازادگي  -در يك شب زمستاني
به خواب��گاه دانش��گاه برميگش��تم .در
سرماي بسيار سوزناك منهاي  ۳۰درجه،
هنگام ورود به خوابگاه ،با همسر يكي از دانشجويان ايراني كه روسري را عقب ميگذاشت و
همسايه ما بود مواجه ش��دم .خروج او به تنهايي در ساعت  ۹شب در آن سرماي وحشتناك
باعث شد يكي از خانمهاي حاضر در ورودي ساختمان ،از وي بپرسد كه آيا به كمكي نياز دارد؟
معلوم شد كه تازه از خريد برگشته و متوجه شده كه فروشنده اشتباهاً  ۲۵سنت اضافه به او
داده است .اين خانم كه اتفاقاً به قناعت معروف بود قصد داشت چهار دالر ( ۱۶برابر آن مبلغ)
بدهد و مسير حدود هشت ايستگاه مترو را در آن ش��رايط طي كند .اصرار دوستانش براي
موكول كردن اين كار به فردا در او كارگر نيفتاد و ميگفت« :اگر امشب از دنيا بروم كسي آن
مغازه را بلد نيست كه اين پول را برگرداند ».در آخر هم رفت تا مديون نماند.
سخت تكان خوردم . . .بدحجاب بود ،ولي اين فرمايش اميرالمؤمنين(ع) را كه فرمود« :براي
آخرتت چنان باش كه گويي فردا ميميري» در خودش الاقل نسبت به حقالناس محقق كرده
بود .من كه طلبه هستم و عالقهمند به كتب و مباحث اخالقي و نان آن پدر را خوردهام ،هرگز
مرگ را چنين نزديك به خود نديده و نميبينم!
نميخواهم بگويم همه بدحجابان چنانند و همه روحانيون چنين و نه مانند بعضي ميخواهم
گناه و تبعات بدحجابي را كوچك جلوه دهم و نه با اصل وجود گش��ت ارشاد مخالفم ،گرچه
مالحظاتي دارم .مسئله در اينجا چيز ديگري است .آن خانم سستحجاب ،ناخواسته درسي
فراموش نشدني به من داد كه گاهي ممكن است فرو رفتن امثال من روحاني در دنيا بسيار
بيشتر از امثال او باشد و برخي باورهاي ديني در قلب افراد بدپوشش ،بيش از من رسوخ كرده
باشد .حديث و آيهاش را من بلدم و عملش را او.

الگوي حكمراني طالبان و چالشهاي پيشرو

واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي به رسيدن نفتكشهاي حامل سوخت ايراني به لبنان

عيناالسد را شخم زديم
حاال داريم برداشت ميكنيم

رسيدن نفتكشهاي حامل سوخت به لبنان بدون مداخله و مزاحمت امريكاييها و سگ
هار منطقه رژيم صهيونيستي موجي از واكنشها را در ميان كاربران توئيتري ايراني و
لبناني به همراه داشت .كاربران اين اقدام را اقتدارآفرين و نشانهاي از برباد رفتن اقتدار
پوشالي امريكا در منطقه دانستند كه دس�تاوردي از ضربهای است که در عيناالسد

خوردند .آنها همچنين رسيدن س�وخت به لبنان را داراي پيام حمايت قاطعانه ايران
از همپيمانان خود آن هم در حالي كه امريكا به متحدان خود پشت ميكند ،دانستند.
برخي كاربران نيز دستاورد رسيدن اين نفتكشها را تغيير فاز جبهه مقاومت از سياسي
و اقتصادي قلمداد كردند .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران از نظر ميگذرد.

كه زمينهساز هندس��ه نوين قدرت جهاني
خواهد شد.
مهدي عبديزاده:
قلمت بش��كنه تاريخ اگه ننويسي مردمي
بودند كه با وجود تحريمهاي كمرش��كن
جلوي دش��من ايس��تادند و حت��ي براي
دوستان خود بنزين فرستادند# .كشتي_
تحريم_شكن
دانيال معمار:
وقتي نفت كشورمان به ونزوئال صادر شد،
امريكاييه��ا جرئت نكردن��د در اقيانوس
اطلس و در همسايگيش��ان ب��ه نفتكش
ايراني تعرض كنند .حاال هم صهيونيستها
حتي جرئت نكردند ب��ه نفتكش ايراني در

اي��ن نفتكشها چن��د پيام مهم داش��ت:
 )۱شكستن تحريمهاي امريكا عليه ايران؛
 )۲شكستن تحريمهاي امريكا عليه لبنان و
سوريه و  )۳رسوا شدن جريان  ۱۴مارس در
لبنان كه با احتكار و ديگر مفاسد اقتصادي
در پازل امريكاييها بازي ميكرد.
عبدالرضا يعقوبي:
وقت��ي نفتكشهايمان در حي��اط خلوت
امريكاييه��ا (امري��كاي جنوب��ي) و
صهيونيس��تها (دري��اي س��رخ) جوالن
ميدهند و ميغرند و ميتازند و يانكيها و
صهيونيستها جرئت اخم كردن هم ندارند،
«مرحله مقدماتي» بودن عين االس��د در
پروژه انتقام سخت ،قابل درك ميشود!

محمدحسين آزادي:
در اوج تحريمه��ا و هنگامه ف��رار امريكا از
افغانستان ،س��وخت ايراني به لبنان رسيد
تا همگان و به خصوص كشورهاي منطقه
بدانند در روزهاي س��خت كه امريكا پشت
متحدانش را خالي ميكند ،ايران صادقانه
و ش��جاعانه از متحدانش حمايت ميكند.
#سفينة_الوعد_الصادق
حسن عابديني:
نفتكش ايراني حامل سوخت براي لبنان كه
در سواحل مديترانه لنگر انداخته تأثيرش
روي معادالت منطقهاي از ي��ك فروند ناو
هواپيمابر بيش��تر اس��ت .اي��ن حكايت از
مصونيت راهبري مقاومت اس�لامي است

درياي س��رخ كه راهي لبن��ان بود نزديك
شوند .در عيناالسد شخم زديم ،حاال داريم
برداشت ميكنيم# .اقتدار
محمدرضا احمدي:
ب��ا ورود نفتكشه��اي حامل س��وخت به
آبهاي س��وريه و به زودي توزيع آنها در
لبنان جبهه مقاومت از فاز حمايت نظامي
به حمايت اقتصادي وارد ميش��ود ،يعني
مردمي كه در هشت سال گذشته هيچ اثر
مثبتي از مذاكرات بر سفره خود نديدند به
زودي شاهد گشايشهاي حاصل از مقاومت
خواهند بود.
رسول آراني:
ناگفت��ه مش��خص اس��ت ك��ه حرك��ت

رضا زماني طي يادداش��تي كوتاه نوشت:
تحوالت افغانستان وارد مراحل جديدي
شده است ،نيروهاي اشغالگر از افغانستان
خارج شده و طالبان در پي ساختن امارت
اسالمي است تا بديلي از حكمراني اسالمي
را به منصه ظهور برساند .به نظر ميرسد
طالبان در اين  20سال تغييراتي داشتهاند ،از نظر جهانبيني و واقعيتهاي مردم افغانستان و
صحنه بينالمللي اما چند نكته مهم (حتي با پذيرش تغييرات ماهوي طالبان):
 )۱پذيرش اين تغييرات در بدنه اجتماعي افغانس��تان اس��ت! كش��وري كه ويژگي بارزش
قوميتگرايي است و س��ابقه ارجحيت قوميت بر مذهب را در پيشينه خود دارد ،آيا پذيرش
اين اراده گروه طالبان را دارد؟
واقعيت افغانستان آن است كه در مرحله ملتسازي اس��ت! اين اراده طالبان را به فال نيك
گرفته ،ولي از طرفي هم منتظر چالشهاي جدي در اين زمينه هس��تيم .افغانستان همواره
عرصه دخالت و حضور بازيگران بينالمللي بوده و اجازه ايجاد زيرساختهاي ملتسازي داده
نشده .بنابراين طالبان در اين اقدام و اراده ،با دو چالش عمده طرف است:
اول :مراحل ملتسازي و ارجحيت ملت افغان فارغ از هر قوميت و نژاد و مذهبي.
دوم :بازيگران خارجي كه از ليبراليسم و دموكراسي مدل غربي تا اسالم جهادي سلفي ،وارد
افغانستان ميشدند.
به نظر ميرسد اين روياروييهاي ايدئولوژيك ،تمامي نخواهد داشت! افغانستان گنج پنهاني
است كه چشم مطامع قدرتهاي غربي از آن برداشته نميشود!
 )۲آمادگي گروه طالبان و وجود عقبه تئوريك آنها براي اجراي منويات رهبران طالبان است!
اما آيا طالبان از آنچنان كششي در ايجاد جامعه چندصدايي ،برخوردار است؟!
واقعيت اين است كه پيشينه ديني ،آموزشي و مطالعاتي اين گروه حرف ديگري ميزند! مكتب
ديوبنديه هرگز سبقه عملي و حكومتي نداشته تا مباني تئوريك آنها در بوته نقد قرار بگيرد!
طالبان قطعاً با چالشهاي جدي حكمراني تحت نام امارت اسالمي مواجه خواهند شد.
فقر تئوريك و تئوري پردازي و نبود تئوريسينهاي مجرب با قرائت طالباني ،حلقه مفقودهاي
است كه طالبان ،در ادامه با آن مواجه ميشود .در اين شرايط ،بيم التقاط و ورود قرائتهاي
جهادي سلفي و تكفيري و ...وجود دارد ! .بيم انشعاب در طالبان شدت خواهد گرفت!
اينها مسائلي است كه مردم افغانستان و همسايههاي آن بهخصوص ايران را حساس خواهد كرد
و ميطلبد تا اوضاع افغانستان ،بهدقت رصد اطالعاتي شود .خواسته روشن دولت و مردم ايران،
افغانستاني امن است تا مردم آن در سايه امنيت و شكوفايي ،از درد آوارگي خالصي يابند.

چطوري مصرف اينترنت واتساپ رو كم كنيم؟

كانال تلگرامي هفتهنامه «فجازيس��ت» نوشت :با چند ترفند خيلي س��اده ميتونيد ميزان
اينترنت مصرفي واتساپ رو كم كنيد كه براتون در ادامه نوشتيم:
 غيرفعال كردن دانلود خودكار فايلها :براي اينكار توي قسمت تنظيمات و بخش حافظه وديتا ميتونيد بخش دانلود خودكار مدياها رو خاموش كنيد.
 غيرفعالكردن بكاپگيري از چتها :واتساپ اين امكان رو داره كه به صورت خودكار از چتهابكاپ بگيره ،با غيرفعال كردنش از بخش تنظيمات ،حجم ديتاي مصرفي رو كم كنيد.
 كاهش مصرف ديتا در تماسها :توي واتساپ ميتوانيد ميزان مصرف ديتا در تماسها روكم كنيد ،توي بخش تنظيمات در قسمت  Storage and Dataگزينه Use Less Data
 for Callsرو بزنيد.

سياست بايدن در قبال ايران چيست؟

مس��عود براتي در توئيتر نوش��ت :سياس��ت بايدن در قبال ايران فشار
هوشمند است .يا همان ديپلماسي با پشتوانه فشار كه جيك سوليوان
گفت .بايدن چه مذاكره باشد چه نباشد ،چه توافق باشد يا نباشد ،سياست
خودش را اجرا ميكند ،مانند اوباما مانند ترامپ#.مذاكرات_وين

پسري خجالتي که قهرمان پارالمپيك شد

رضا يزدانپرست در توئيتي با اشاره به قهرماني «مرتضي مهرزاد» در تيم واليبال نشسته
ايران در پارالمپيك نوشت :بايد يادي كنيم از احسان عليخاني كه از ماه عسل تا عصر جديد
سعي كرده س��تاره برنامههايش مردم كوچه و بازار باشند نه سلبريتيهاي خوش برو رو...
نتيجهاش را در اين پسر خجالتي ميبينيم كه خودش را به دليل فيزيكش در خانه حبس
كرده بود و بعد از ماه عسل شد قهرمان پارالمپيك!

كارنامهاي سياهتر از ادعاهاي رايج

عبور چين از امريكا
در فروش ساعت هوشمند

پيام صادقي توئيت كرد :آيا ميدانس��تيد
در نسل كشي سال  ۱۹۹۴در كشور رواندا
توسطقوم«هوتو»باپشتيبانيدولتفرانسه
بيش از  ۸۰۰هزار نفر از قبيله «توتسي» به

قتل رسيدند؟ همچنين گفته ميشود در
اين فاجعه حدود  ۵۰۰هزار مورد تجاوز به
زنان نيز رخ داده است .كارنامه حقوق بشري
غرب ،سياهتر از ادعاهاي آنان است.

كانال تلگرامي «زوميت» خبر داد :شيائومي در سهماهه دوم سال مالي
 ،۲۰۲۱حدود  ۸ميليون س��اعت هوش��مند فروخته و تونسته از اپل با
فروش  7/9ميليون ساعت هوشمند عبور كنه و بزرگترين توليدكننده
ساعت هوشمند در جهان بشه!

حزباهلل درآستانه پنجمين پيروزي بزرگ

سعيد غفاري در كانال تلگرامي «شامات» نوشت :بررسيهاي رسانهاي
نش��ان ميدهد امريكاييها معتقدند تصميم اخير سيدحسن نصراهلل،
حزباهلل را در برابر سياستهاي تحريم و فش��ار امريكاييها از موضع
«مقاومت» به موقعيت «رويارويي» مستقيم عليه آنها منتقل كرده است.
در اين موقعيت ،قطعاً امريكاييها قصد و تمايل طرف را براي پيشروي
در اين رويارويي در نظر ميگيرد .حزباهلل ب��راي احتراز از درگيري با
مخالفان و متحدان خود همواره با احتياط زي��ادي به وضعيت داخلي
پرداخته اس��ت .با اين حال ،امروز حزباهلل در مركز معادله جديدي از
رويارويي مستقيم با امريكا قرار گرفته است .حزباهلل ميداند كه اين نبرد
از نبرد اصلي مربوط به حفظ مقاومت ،در نقش ،مشروعيت و موقعيتش،
جدا نيست ،حتي اگر از نظر شكل متفاوت باشد .اما با ورود اولين كشتي
ايراني حامل فرآوردههاي نفتي ،ميتوان چنين تعبير كرد كه حزباهلل،
خود را براي اعالم «پنجمين پيروزي»اش پس از آزادس��ازي در سال
 2000و جنگ  2006و سال  2017و نبرد سوريه آماده ميكند.

تعاونيهاي بيفروغ

ندا ي��اري در توئيت��ي نوش��ت :در برنامه
پنجم توس��عه س��هم اقتصادي تعاونيها
بايد به ۲۵درصد افزايش پيدا ميكرد اما
شاهد انحالل وزارت تعاون بوديم و اكنون

تعاونيها تنه��ا در  ۱۲/۱وزارت كار نقش
داشته كه نشان ازعدم پشتيباني صحيح
است كه موجب چالش در تعاونيها و عدم
رونق مورد انتظار است.

فابينگ چگونه ما را تهديد ميكند؟

هومن پناهنده در كان��ال تلگرامي خود به
استناد«انجمنآسيبشناسيايران»نوشت:
وقتي از سركار خسته به منزل برميگرديد
و سر ميز يا سفره ش��ام همسر يا فرزند شما
سرش را در گوش��ي تلفن همراهش كرده
و با كلمات مبهم به ش��ما پاس��خ ميدهد
گرفتار فابينگ هستيد .وقتي در مهمانيها و
دورهميهاي دوستانه يا فاميلي بعد از سالم و
احوالپرسي اوليه هر كس به گوشي همراهش
مشغولميشودگرفتارفابينگهستيد.وقتي
در روابط عاطفي و زناشويي با شريك يا همسر
خود به كافهاي رفت ه يا در منزل نشستهايد
و يكي از ش��ما مدام گوشي تلفنش را چك
ميكند گرفتار «فابينگ» شدهايد.
يك مطالعه نشان داد كه بيش از 17درصد
افراد حداقل چهار بار در روز در حضور ديگران
و هنگام صحبت با آنها دزدكي تلفنشان را
چك ميكنند .تقريباً  32درصد افراد نيز دو
تا س��ه بار در روز فابينگ ميكنند .اگرچه
شايد اين رفتار چيز مهمي به نظر نرسد ،اما
تحقيقات نشان ميدهد فابينگ ميتواند به
روابط و سالمت روان شما آسيب برساند.
فابينگ ( )Phubbingچيست؟
عمل ناديده گرفتن كسي كه با شما صحبت
ميكند با توجه و نگاه كردن به تلفن همراه
خود يا به عب��ارت س��ادهتر :بياعتنايي به
ديگران با نگاه كردن به تلفن همراه.
نيروي محرك اين احساسات چيست؟
فابينگ چهار نياز اساس��ي انس��ان را تهديد
ميكند ،ايننيازهاي اصليعبارتند از :احساس
تعلق داشتن ،اعتماد به نفس ،زندگي معنا دار
و احساس كنترل داشتن .وقتي كسي پيش
شما با تلفنش مشغول ميشود ،شما ممكن
است احساس طردش��دن و محروم شدن از

مصاحبت او را كنيد .اين ميتواند تأثير قابل
توجهي بر سالمت روان شما داشته باشد.
تحقيقات همچنين نشان ميدهد افرادي
كه دچار فابينگ هستند تمايل زيادي دارند
تا تلفنشان هميشه در دسترس باشد تا با
شبكه رسانههاي اجتماعي ارتباط برقرار و به
اين وسيله خأل ارتباط حضوري يا رودررو را پر
كنند .اين شروع يك چرخه معيوب است.
 3نشانه دچار بودن به فابينگ
 )۱همزمان دو مكالمه داريد ،يكي از طريق
تلفن و يكي با ش��خص روبهرويتان .ش��ما
بهاحتمال زياد هيچكدام از اين دو مكالمه را
با موفقيت انجام نميدهيد و مطمئناً فيوب
«( »Phubدچار فابينگ) هستيد.
 )۲سرميز يا سفره غذا يا ديگر موقعيتهاي
اجتماعيباتلفنخودمشغولميشويد.قرار
دادن تلفن كنار بشقاب غذا عالمت هشداري
است كه نشان ميدهد بهزودي ارتباطات
خانوادگيتان دچار اختالل خواهد شد.
 )۳يادتان باشد ،حتي الزم نيست تلفن خود
را حين مكالمه لمس كنيد تا روي رابطه شما
تأثيرمنفيبگذارد.يكمطالعهنشاندادهاست
كه تنها وجود تلفن در دستان يا كنار شما باعث
ميشود همس��ر ،فرزند ،خانواده يا دوستان و
همكارانتان كمتر با شما ارتباط برقرار كنند.
بدون چك كردن تلفن نميتوانيد شام ،ناهار
يا صبحانهتان را تمام كنيد .اين نشانهاي از
دلهره و ترس واقعي در شماس��ت .ترس از
دست دادن تماس ،پيام يا پست جديدي در
شبكههاي اجتماعي.
 3راه براي جلوگيري از فابينگ شدن
 -۱غذايتان را بدون تلفن بخوريد.
 -۲تلفن را از دسترس خود دور كنيد.
 -۳خود را به چالش بكشيد.

تبديل سازمان به هدف در طراحي ساز و كارها

حس��ين بوذرجمهري ،دانشجوي
دكتري سياستگذاري سالمت ،در
كانال تلگرامي «مؤسسه بينشهاي
رفتاري» نوشت :چندي پيش يكي
از اقتصاددانهاي خ��وب ،جوان و
شناختهش��ده ك��ه بن��ده ه��م از
تحليلهاي مال��ي و اقتصادياش
بسيار اس��تفاده كردهام يك توئيت
نوشت كه بحران كرونا فرصتي بود كه پزشك خانواده را اجرا كنيم .من يك ريپالي انتقادي
برايش نوشتم كه اين ايدهآل است ولي واقعيتهاي نظام سالمت نشان ميدهد ممكن نيست.
پس از آن زنگ زد و ايدهاش را كامل توضيح داد تا نقدش كنم.
اول كه تعجب كردم چرا آنقدر مهم اس��ت كه زنگ زده؟ فهميدم با ارتباطات و تأثيراتي كه در
دولت دارد گويا خبري است .گفت ميخواهند طرح شهيد سليماني را دوباره رونق ببخشند و
براي تقويت آن ايدههاي بزرگي از تشكيل يك سازمان عريض و طويل با بيمه اختصاصي داشت.
مقدمتاً گفت ما ديديم براي بحرانهاي ديگر معموالً يك سازمان مستقل ،مثل جهاد سازندگي،
تشكيل شده و براي بحران كرونا هيچ سازماني به وجود نيامده و كار به همان وزارت بهداشت
فرسوده محول شده است .گرچه در ابتدا حرف بدي به نظر نميرسد ،اما اولين و مهمترين انتقاد
من آن بود كه ما چرا از فرآيندها آغاز ميكنيم؟ ما بايد از آخر به اول بياييم و از اهداف آغاز كنيم تا
بعد بتوانيم ابزار مناسب براي رسيدن به آن هدف را تعيين كنيم .چه كار به ساير بحرانها داريم
كه در آنها هم نميدانم خوب عمل كرديم يا نه .ما يك بحران كرونا داريم كه اول بايد مشخص
كنيم چگونه قرار است آن را مديريت كنيم؟ هدف چيست؟ راهحلها چيستند؟ هركدام چگونه
و چقدر قابل دستيابياند؟ هزينه -اثربخشترين راهكار كدام است؟ و نهايتاً براي راهكار مدنظر
چه ابزار و ساز وكاري مفيد است؟ مث ً
ال اگر بخواهيم با واكسيناسيون آن را مديريت كنيم چه
نيازي به اين سازمان بزرگ است؟ اشتباه است كه اول يك سازمان تشكيل دهيم و بعد بخواهيم
ببينيم حاال با اين سازمان چه كاري بايد انجام دهيم! فرض كنيد پايش تلفني يا حضوري كرديم،
بعد ميخواهيم با اين اطالعات چكار كنيم؟ چون نميدانيم در آخر ميخواهيم چكار كنيم و
هدف چه بوده و چقدر به آنان دست يافتهايم ،همينطور يك طرح مثل طرح شهيد سليماني يا
يك سازمان ميسازيم كه روي دستمان ميماند! اين معضل عمده ما در طراحي ساز و كارهاست
كه عم ً
ال خود وسيله تبديل به هدف ميشود و به درد بيالنسازي و پروپاگاندا ميخورد تا يك
نتيجه مشخص .در صورتي كه اول بايد هدف و راه رسيدن به آن را مشخص و بعد متناسب با آن
يا سازمان طراحي كنيم يا چه بهتر كه از زيرساختهاي موجود استفاده كنيم .در مورد بحران
كرونا من فع ً
ال تصور نميكنم نيازي به سازمان جديد داشته باشيم ،فكر ميكنم زيرساخت شبكه
بهداشت و تقويت آن و تسريع واكسيناسيون هزينه -اثربخشتر باشد.

