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 بسمه تعالی

 ایالگوی مدیریت شبکه

 سازوکار نهادینه شدن عدالت و مشارکت حداکثری در الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی

 

 چکیده

 پیدایشهای سازمانی است که از ظرفیت چشمگیری در ای از ساختار فعالیتای نوع و شکل تازهالگوی مدیریت شبکه

. مقام معظم رهبری برخوردار استاملی و فر ملّی در مقیاسبصورت غیرمتمرکز و چندسویه همگرایی، همفکری و همکاری 

های غربی سازیدل به الگوی غربی و مدل»کشور فرمودند:  الگوهای توسعه خطاب به طراحان، برنامه ریزان و کارشناسان

مدل سازی و الگوسازی، کار خود »، «1تواند کشور را نجات بدهد؛ او نمی تواند پیشرفت کشور ما را تنظیم کندنسپرید. او نمی

شماست؛ یعنی کار نخبگان ماست. در تحقیقات دانشگاهی باید دنبالش بروند، بحث کنند و در نهایت مدل پیشرفت را برای 

ها ترسیم و تعیین کنند و براساس او ایران اسالمی، برای این جغرافیا، با این تاریخ، با این ملت، با این امکانات، با این آرمان

 2«های مختلف شکل بگیرد.ت در بخشحرکت عمومی کشور به سوی پیشرف

است  عبارت الگواین های ویژگی ترینممه باشد.رین الگو برای تحقق اهداف فوق میتمناسب« ایالگوی مدیریت شبکه»

، ییجوشکنی، نوآوری، حفظ هویت و استقالل، مشارکتارپذیری، تراکم غیرمتمرکز، ساختپذیری، گسترشانعطاف :از

 .یگرایتعادل و تعامل

متمرکز و نهادهای غیر گیریشکل موجب قوت بخشیدن به ها،ای شدن مدیریت و کلیه فعالیتبراین اساس شبکه

 .بودتضعیف نهادهای اقتدارگرا، یک سویه، انحصارگرا، بسته و ایستا خواهد 

-سهم تاثیر پیدا می «گیری، اجراءسازی، تصمیمتصمیم»حضور در  میزانای متناسب با نیروی انسانی در الگوی شبکه

یابد و جامعه اسالمی با توان حداکثری و مشارکت همه امکان بروز و ظهور می ،ها و استعدادهای نهفتهکند و قابلیت

های پیشرفت با هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی جانبه مسیر پیشرفت اسالمی ـ ایرانی را طی خواهد نمود و به قله

 دست خواهد یافت.
 

سویه، همگرایی، همفکری، همکاری، گسست ها، الگوهای تمرکزگرا و یکالگوی مدیریتی، کالن دستگاه :کلید واژه

 های شبکه، منطق شبکه.ای، شبکه، مرکز راهبری شبکه، سلولنظام ارتباطی، الگوی مدیریت شبکه
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 مقدمه

بر الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی از مطالبات  مبتنی در سطح منطقه و جهان ملّی اقتدارو  قدرتضرورت دستیابی به 

 جدی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دهه گذشته بوده و هست.

-و مروری بر روند و تجربیات برنامه»المللی آن، ای و بیننظام اسالمی و جایگاه منطقه واقعیتاین ضرورت با توجه به 

ریزی در ه نیم قرن توسعه مبتنی بر برنامهدهد. تجربپیش نشان می کشور، خود را بیش ازریزی و الگوهای توسعه در 

 «1باشد.( و اقتدارگرایانه توسعه میتمرکزی) ایران، به خوبی بیانگر ناکامی الگوهای یک بعدی، ناموزون

 قلیل ورا ت اند بلکه حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویشاین دسته الگوها نه تنها نافی عدالت و معنویت بوده

 مورد تهدید قرار داده و منزلت انسان را تا حد کاال تنزل داده است.

ریزی توسعه و حرکت به سوی طراحی و تولید الگوی ها و الگوهای حاکم بر برنامهرو ضرورت بازنگری در بینشاز این

 پیشرفت اسالمی ـ ایرانی اجتناب ناپذیر است.

ممکن است »جامعه انطباق یابد.  آن ا فرهنگ و معیارهای ارزشی حاکم برر دیگر بشوبایست مشابه هر کاین الگو می

رای یک کشور دیگر نامطلوب باشد. همان مدل ب یک مدل پیشرفت برای فالن کشور یک مدل مطلوب باشد، عیناً

آن الگو را  یی اجزابنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، سراغ آن برویم و همه

در خودمان ایجاد کنیم و در کشورمان پیاده نماییم، چنین چیزی نیست. پیشرفت در کشور ما ـ با شرایط جغرافیای ما، با 

اوضاع سرزمین ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با میراث ما ـ الگوی ویژه خود را دارد، باید جستجو کنیم 

ی خورد، چه نسخههای دیگر به درد ما نمیآن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند، نسخه را پیدا کنیم. و آن الگو

شمالی ـ  یغربی، چه نسخه پیشرفت اروپایی از نوع اروپا یپیشرفت آمریکایی، چه نسخه پیشرفت اروپایی از نوع اروپا

تواند مدل برای پیشرفت کشور ما نمیکشورهای اسکاندیناوی، که آنها یک نوع دیگری هستند ـ هیچ کدام از اینها، 

ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب  مطلوب باشد.

 « 2با شرایط خودمان پیدا کنیم.

فرهنگی و اقتصادی  های سیاسی،کالن دستگاه ی مدیریتالگو ،ی الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانیساسا ارکانیکی از 

 است.

                                              
 1131مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه جلد اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  - 1
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 بیان مسئله

در عرصـه سیاسـی، فرهنگـی و    شک، یکی از مهمترین مشکالت بکارگیری الگوهای تمرکزگـرا و یـک سـویه مـدیریتی     بی

باشـد. فقـدان مکانیسـم    همفکری و همکاری بین نهادهای فعال در این عرصه می همگرایی، عدم اقتصادی است که موجب

بـرداری  های قابل بهرهین سازمانی در نهادهای مختلف، موجب شده است، تا بسیاری از فرصتهای بمناسبی جهت همکاری

 .گرددی تبدیل بود به معضلی جدّا اندک همکاری قابل حل میباز مشکالت که  ایو پاره ودبه تهدید مبدل ش

اسالمی مسئله اصلی  جامعهنهادهای  درونی و بیرونی اما نکته مهم در این بین آن است که عدم همکاری و ناهماهنگی

ای است. بدیهی خواهد بود جهت ارائه هر گونه راه حل اساسی بایست بلکه عارضه و جلوه مشهود مسائلی ریشه ،نیست

 ابعاد و علل این عارضه از دو بعد، مورد تحلیل قرار گیرد:

 مسئله بعد نظری

در عرصـه هـای سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی نـوعی        ایرانی و انقالبـی مدیریتی با هویت اسالمی ـ   فقدان یک الگوی جامع 

 را موجب شده است. از این مسئله با تعابیر مختلف یاد می شود. «تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء»سطوح  گسستگی در

تر عمیق رین الیه است، بلکه در سطوحتترین و عینیهای سازمانی که سطحیاین انقطاع نه تنها در خصوص گسست»

تبعیت نکنند. بـدیهی اسـت در    و فراگیر از نظامی منسجم و ابعاد مختلف جامعه، هاسبب شده تا حتی موضوعات، مولفه

هـای نظـام اسـالمی    در عرصـه  مدیریتی واحد چنین فضای نامطلوبی که تاکنون اجماع نظری بر یک الگوی راهبردی

ف ـ چه به صورت انفرادی و چه جمعی ـ با مشـکالتی مواجـه     های نهادهای مختلو فعالیتحاصل نشده است، وظایف 

 باشد.می هااست که یکی از مهمترین آنها در سطح جمعی، فقدان همکاری و هماهنگی بین نهادها و سازمان

 بعد ساختاری مسئله

دانسـت.   مناسب بـین ایـن نهادهـا   « ی، همفکری و همکاریگرایهم»ریشه دوم بروز مشکل را باید در فقدان سازوکار 

 توان در موارد زیر خالصه کرد:محورهای اساسی این مشکل را می

واحدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و عدم تـوازن نظـام عرضـه و    ها و دستگاه گسست نظام ارتباطی بین سازمانی .1

 تقاضا در کشور

 هاو بین سازمانی بخش ، بیرونضعف نظام اطالعات مدیریتی درون .2

 متمرکز، یک سویه، بسته و عمودی برکلیه نظاماتحاکمیت درونی مدیریت  .1

 های سازمانی آنهاها و ماموریتها متناسب با ظرفیتعدم توازن قدرت، اطالع و منابع بخش .4

 و جهان اسالم ملّی ضعف نظام عقالنیت جمعی به عنوان مرکز ثقل هدایت راهبردی در سطح .5

 «1حاکمیت نگرش خرد و انتزاعی در فرهنگ سازمانی .1

                                              
دفتـر فرهنگسـتان علـوم اسـالمی،      الگوی مدیریت شبکه ای کالن دستگاه های فرهنگی، عبدالعلی رضایی ـ ابراهیم نیک منش، گـروه پـژوهش هـای راهبـردی      - 1
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 ایشبکه طراحی الگویت ضرور

گیـری از  هعـدم بهـر  »و « فقـدان الگـوی کارآمـد   »حال براساس دو چالش اصلی در عرصه مـدیریتی کشـور ـ یعنـی     

-سخن گفت که ویژگـی ها کالن دستگاهبرای مدیریت ایشبکه توان از لزوم طراحی الگویمی ـ« ساختارهای مناسب

 های انسانی ذیل را تامین کند:

ها، استانداردها، قوانین و مقررات هماهنـگ در  در ساختار مدیریت کالن از طریق باز تعریف نظام شاخص تحوّل .1

 های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ها و بخشدستگاه

 هاها و بخشطراحی نرم افزار مدیریت هوشمند اطالعات در دستگاه .2

 گرامعماری نظام ارتباطات پویا، سیال، جامع و برون .1

 فرهنگی،سیاسی و اقتصادی یهاریزی فرایند عقالنی و نظام یکپارچه فکری، بر خِرَد جمعی در دستگاه پی .4

 هاتهدید عقبه و تحدید گستره نفوذ جبهه معارض در دستگاه .5

 گراتعریف جایگاه و نقش مدیریت کالن واحدها با رویکرد مشارکت .1

پیدا و پنهان را در تمـامی ابعـاد   « ایالگوی مدیریت شبکه»، های اخیری دههجامعه جهانی در فرآیند تغییرات گسترده

اتحادیه اروپائی( ، فرهنگی )مانند اینترنت و غول هـای رسـانه ای(، اقتصـادی )ماننـد سـازمان تجـارت       سیاسی )مانند 

هـا و   ائی کـه استراتژیسـت  کنـد تـا جـ   مهندسی و مدیریت کرده و می ،جهانی(، نظامی )مانند سازمان ناتو( و... طراحی

« 1ایعصر شبکه»یا « ایجامعه شبکه»ان ( به عنوAfter Post Modernهای مغرب زمین، از عرصه اطالعات )تئوریسین

بـا ایـن وصـف،     2نشـینند. ن و تحلیـل مـی  زموبرند و سرشت و سرنوشت آن را ـ برپایه خاستگاهی مادی ـ به آ  نام می

هـای  شـرقی و غربـی در دهـه   ی مـدیریتی ناکارآمـد   هااستفاده از الگونهادهای برنامه ریزی و کارشناسی کشور بدلیل 

ای جز اقـدامی  چاره که ،پیشرفت نظام اسالمی شده است دستیابی به الگوی هایی درگذشته، دچار ناهماهنگی و ضعف

-نهادها و دسـتگاه ها، تا از این طریق بتواند سازمان ،ندارد« متناسب و کارآمد یهای مدیریتسامانه»فراگیر برای ایجاد 

ریـزی  بازسازی نماید و کارآمدی مضاعف را در مقایسه با الگوهای مدیریتی مشابه غربی پـی  های تحت امر خویش را

برای اولین بار  .برای نظام اسالمی فراهم شده است طراحی الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی طالیی فرصت اکنون کند.

آن، خود الگوئی برای دیگـر   در تحقق و اجرای با موفقیت و شودحی و عملیاتی الگوئی متفاوت طرا باید ،ملّی در سطح

هـای  که بخش مهمـی از چـالش   را مغتنم شمرد و باور کرداین فرصت باید  .باشد ی اسالمی حتی غیراسالمیکشورها

 خواهد شد.، مرتفع های اسالمی ـ ایرانیای مبتنی بر شاخصهالگوی مدیریت شبکهبا به کار بستن  اجرائی،

                                              
 1134ر.ک. عصر اطالعات، جامعه ای شبکه ای، مانوئل کاستلز، انتشارات طرح نو، چاپ چهارم،  - 1
تحرکـات   شایان ذکر است که در کشور ما نیز طی دهه ی اخیر، الگوی شبکه ای گرته برداری شده غربی، در جریان هـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتمـاعی )نظیـر      - 2

یگر، ایـن الگـو بـا    فمنیستی در قالب کمپین یک میلیون امضا و... ( تجربه شده است که به خاطر عدم شناخت طراحان و مجریان آن نسبت به شرایط محیطی و علل د
 شکست همراه بوده است.
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سازی در سطح کالن جامعه صورت نگیرد و شـئون مختلـف،   د که اگر شبکهودر عین حال نباید از این نکته مهم غافل ش

 کنند. نباشند باز بدین معنا نیست که جامعه، سازمان ها و آحاد آنها در این میدان، زیست نمی «ایمدیریت شبکه»تحت 

توسـط صـاحبان   ه های طراحـی شـد  شبکه یدر عرصه عمالً ،بومی ایدیریت شبکهبهره از مدر واقع، جامعه و سیستم بی

از زبان مشترک ارتباطـات   کنند تا جائی که ناخواسته،داشته و فعالیت می زیستقدرت، اطالعات و ثروت در سطح جهانی، 

گیرند و فهـم خـویش را کـه در یـک بسـتر      خود بهره می جامعه «گیریتصمیم و سازیتصمیم»ای بیگانه، در نظام شبکه

 گیرند.کند در حوزه کارشناسی و اجرائی مورد نظر به کار می، شکل گرفته و نضج پیدا میناهمگن با فرهنگ دینی فرهنگی

سازگار با هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی دست پیدا کند،   «ایمدیریت شبکه الگوی»به اگر مدیریت کالن، بنابراین، 

برای رشـد تصـمیمات، تفکـرات و رفتارهـای      را هدایت و کنترل نماید و هادستگاه« ارتباطات بین سازمانی» اندمی تو

تمامی دستگاه ها و ، بستری امن فراهم سازد و ضمن حفظ استقالل و هویت جامعه اسالمیفردی، سازمانی و اجتماعی 

سامان دهد. این همـان  « مبنا»و « جهت»اس یک ، کارآمدی و اثر بخشی را براسنهادهای دولتی، عمومی و خصوصی

 کند.را تمام می «ایمدیریت شبکه» نیاز به الگویای است که ضرورت نقطه

 مفهوم شبکه

هر شبکه از شماری نقاط اتصال و گره، مشابه سلسله »های به هم پیوسته است. ای از نقاط اتصال یا گرهمنظومه ،شبکه

این که نقطه اتصال چه چیزی است  «1یابد.تشکیل یافته که روابط قدرت، اطالعات و ثروت در آنها جریان می اعصاب

وزیران  ملّی شامل شوراهای ،برای مثال شبکه سیاسی حاکم بر اتحادیه اروپا»های مورد نظر بستگی دارد. به نوع شبکه

یا شبکه اقتصـادی جهـانی از نقـاط اتصـال      .شوندال محسوب میکه آنها نقاط اتص ،و کارگزاران بلند پایه اروپایی است

هـای غیـر قـانونی مـالی و     بازارهای بورس و مراکز خدمات جانبی پیشرفته آنها تشکیل شـده اسـت. همینـین شـبکه    

هـای  اقتصادی شامل نقاط اتصال مزارع کوکا و خشخاش، آزمایشگاه های پنهانی، باندهای فرودگـاهی مخفـی، گـروه   

-های قاچاق مواد مخدر هستند که در اقتصادها، جوامع و دولتهای کثیف در شبکهو نهادهای مالی تطهیر پولخیابانی 

هـای تلویزیـونی، اسـتودیوهای تولیـد     ای شامل سیستمهای فرهنگی و رسانهاند. شبکهها در سرتاسر جهان نفوذ کرده

نقـاط   ،ای متحرک تولیـد، ارسـال و دریافـت عالئـم    ههای خبری و دستگاهسرگرمی، مراکز گرافیک کامپیوتری، گروه

 «2های جدید هستند که کانون بیان فرهنگی و افکار عمومی در عصر اطالعات است.اتصال شبکه جهانی رسانه

  

                                              
 37مهر مدیریت شبکه ای تحقیقات، عبدالعلی رضایی، معاونت آموزش دفتر فرهنگستان علوم اسالمی،  - 1
 جامعه شبکه ای، مانوئل کاستلز، انتشارات طرح نو - 2
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 ریف شبکهتع

   هـای متـوازن امـا غیـر هـم وزن      شبکه، نظامی ارگانیک با ارتباطات تعریف شده و چند سویه است که متشکل از الیه

گذار، با یک مرکز راهبری تعیین شده و اد حقوقی )و احیانا حقیقی( تاثیرهای اصلی شبکه و افرباشد و در قالب سلولمی

تواند متناسب بـا شـرایط و   البته با سازوکاری غیر متمرکز است. شبکه، دارای ساختاری باز، پویا و نامحدود است که می

      هـای پایـه بـرای هـم افزائـی،     هـای جدیـد باشـد. مولفـه    هـا و فعالیـت  تها، واحدها و ماموریاقتضائات، پذیرای سلول

 ها و واحدها عبارت است از:بخشی و هماهنگی سلولانسجام

« همکاری سـازمانی »برای ایجاد « کالن»در سطح « ماموریت و اهداف مشترک»های ارتباط زا: از جمله مولفه .1

 «ایهماهنگی شبکه»در درون و بیرون، به عنوان نقطه کمال 

 همگرایـی »بـرای ایجـاد   « اصـولی »در سـطح   «های مشـترک ها و آرمانارزش»های اعتماد زا: از جمله مولفه .2

 «ایهم افزائی شبکه»در درون و بیرون، به عنوان نقطه شروع « سازمانی

همفکـری  »بـرای ایجـاد   « بنیـادی »در سـطح  « نظام فکری و مبانی مشـترک »مولفه های آگاهی زا: از جمله  .1

 «.ایهم اندیشی شبکه»در درون و بیرون، به عنوان نقطه انسجام « سازمانی

 مبانی

تاثیر عدالت بر اجتماع و بقای آن غیرقابل  ای، عدالت است.محوری ترین عنصر در تدوین مبانی الگوی مدیریت شبکه

ای کـه شـاهد عـدالت در بـین افـراد      جامعهتواند بدون عدالت بقای خود را شاهد باشد. انکار است و هیچ اجتماعی نمی

ای نخواهـد  اجتماع نباشد با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد و هیچ گونه حکومتی قادر به حل مشکالت چنین جامعـه 

 ترین بنا برای پایداری عمر دولـت به این معنا که عدالت محکم 1«العدل اقوی اساس»د: فرمایبود. حضرت امیر )ع( می

باشد. براین می هایعنی عدل سپر دولت 2«العدل جنت الدول»کلمات گهربار حضرت علی )ع( آمده است: دیگر  در .است

ات ظلم، که ضد و باز همان حضرت برای مضرّ قصد بقا دارد باید به رعایت شدن عدل همت گمارد. کهاساس حکومتی 

 کند.ان میها را ویرظلم سرزمین 1«الظلم یدمر الدیار»عدل می باشد، می فرماید: 

        ـ اصـل همکـاری )تکافـل عامـه(،     صل اساسـی دارد کـه عبارتنـداز: الـف      از نظر شهید صدر )ره( عدالت اجتماعی دو ا

 ب ـ اصل توازن اجتماعی. 

الت مالزم با مساوات است و باید به همه به چشم مساوی نگریسته شود و بین افراد نباید دع ،شهید مطهری )ره(از نظر 

 4داده شود. ،عدالت است: یعنی این که به هر کسی هر اندازه استحاق دارد ،ئل شد. الزمه اینگونه مساواتتبعیض قا

  

                                              
 10201تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ش  - 1
 همان - 2
 10427همان،  -1
 مرتضی مطهری، زندگی جاویدان و حیات اخروی )تهران، صدرا( - 4
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 ، عبارت است از:ایمبانی حاکم بر الگوی شبکه

 گرایی عدالت .1
 1قانون گرایی .2
 2نظم پذیری  .1
 1تعاون محوری  .4
 4گرایی مشارکت .5
 5پذیری مسئولیت .1
 1کارآفرینی  .7
 7پذیری رقابت .3
 3گرایی هویت .9
 گوئی پاسخ .10

 ای اهداف الگوی شبکه

 هدف اصلی

گیری حداکثری از مشارکت، قابلیت و ظرفیت شهروندان جمهوری اسالمی ایران نهادینه کردن عدالت اجتماعی با بهره

 گیری و مدیریت نظام اسالمی در سطح ملّی و فراملّی.سازی، تصمیمهای تصمیمدر عرصه

 هدف فرعی

در  در سطح ملّی و فراملّی« های فرهنگی، سیاسی و اقتصادینظام»بخشی افزایی و ارتقاء اثرهمانسجام آفرینی،  .1

 «نظام عرضه و تقاضا بر محور فرهنگ دینی»پاسخگوئی به نیازهای محیطی و ساماندهی 

طی و افرا»های جامعه و تحدید گرایش« های سیاسی، فرهنگی و اقتصادیسرمایه گذاری حوزه»ایجاد تعادل در  .2

 های داخلیها و حاکمیت جریانها ناشی از تغییر دولتدر مدیریت کالن دستگاه« تفریطی

 « های بین سازمانیمشارکت»و نهادینه کردن « فرهنگ سازمانی»بهبود  .1

 حضـور  تـاثیر و  و ارتقـا سـهم  « و ثروت در جهت پیشرفت اسالمی ـ ایرانـی   اطالعات قدرت، گردش»راهبری  .4

 بکه جهانی ایران در ش فعاالنه

                                              
 قانون اساسی 105و  72، 20، 4، 2اصول  - 1
 4سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بند  47نهج البالغه، نامه « اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم» - 2
 2سوره مائده آیه « تعاونوا علی البر و التقوی» - 1
مـن اسـتبد برایـه    »قرآن،  )شورا( در 13)آل عمران( و  153قانون اساسی، آیات  100و  59، 20، 7(، 3)بند  1، اصول 199و  197ص  15/10/77در محضر والیت   - 4

 نهج البالغه 111حکمت « ه الرجال شارکها فی عقولهارهلک و من شاو
 قانون اساسی 2اصل  4سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بند  - 5
 قانون اساسی 41و  23، 4(، 1)بند  1اصول  4سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بند  - 1
 ( قانون اساسی1)بند  1اصل  - 7
اسـتقالل  »و « ارتباطـات بـین سـازمانی   »افراد و نیز واحدها در نظام شبکه ای، ایجاب می کند آمیزه ای از « فردی، سازمانی و فرا سازمانی»مالحظه حفظ هویت  - 3

 ور باشد.، مبنای علمیاتی کردن الگوی مزب«هویتی افراد و سازمان ها



10 

 

 اهسیاست

 « غیر خطی و همه جانبه اجتماعی»نسبت به سیاست و اقتصاد در توسعه « فرهنگ» شبکه محوریت بخشیدن به .1

و « کشـور  یمهندسـی فرهنگـ  » بـا « الگوی پیشرفت اسـالمی ـ ایرانـی   » ی نقش تعاملی و تقومی بینمالحظه .2

 «های فرهنگی، سیاسی و اقتصادیساماندهی دستگاه»

 ایدر الگوی شبکه هاها و سازماندستگاه« هویت و استقالل»ظ رعایت حف .1

 های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در مدیریت دستگاه ایشبکه الگوی به« فرآیندی»حاکمیت نگاه  .4

 «نیازهای محیطی جامعه اسالمی»بومی سازی الگوها و ساختارها متناسب با  .5

 هادستگاه« رفتار سازمانیاخالق، بینش و »تغییر و شیب منطقی برای « راهبردهای نرم»بهره گیری از  .1

 اصول کاربردی

شود و همگـی آنهـا بـا مرکزیتـی معـین،      های میانی( تعریف می)به عنوان حلقه« های مشخصوللس»شبکه با  .1

« هبکریـز شـ  »ها، دارای ساختاری مستقل اما مـرتبط اسـت و بـه عنـوان یـک      ز این سلولاگردد. هر یک راهبری می

 شود. محسوب می

نیست و دارای مرکزیت و محوریت پنهان یا نیمه پنهان یا آشکار است. لذا پذیرش « افقی و تخت»شبکه کامال  .2

 ای، غیر قابل اجتناب است.حداقل سیادت اجرائی در الگوی مدیریت شبکه

سطوح »دارای  .ست و این روابط یکسان نیستندمند است اما چند سویه اها بهرهگرچه شبکه، از روابط افقی سلول .1

 است. غیرمتمرکز با مرکز راهبری« های ارتباطیو الیه

هـای سیاسـی،   تاثیرگذار بر محیط« عوامل خارجی»در درون و « هاریز شبکه»، براساس «تقسیم سلولی شبکه» .4

 گیرد.فرهنگی و اقتصادی در بیرون صورت می

 است. ایگذار در نظام شبکه، متغیری تاثیر«العات و ارتباطاتنظام اط» .5

 شود.، محور رویکردهای دیگر محسوب می«مشارکتی»فرهنگ  .1

بر طراحی و اجـرای   است که «فکری و همکاری بین سازمانیهم ،همگرایی»ای، ایجاد شبکه الگویبنای اولیه  .7

 .باشدمیاستوار « استاندرادهای حداقلی»

لـذا   .ندقابل تفکیک ذاتی نیسـت  از یکدیگر« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»های ای در عرصهالگوی مدیریت شبکه .3

 ای، در یک دستگاه صحیح نیست.منحصر کردن الگوی مدیریت شبکه

است اما بعدا باید بـه  « های فرهنگیکالن دستگاه»ای با سازی مدیریتی بر اساس مدل شبکهاولویت شروع الگو .9

الگـوی مطلـوب    ه شـود. طبعـاً  تعمـیم داد « دولتی، عمومی و خصوصی»های سیاسی و اقتصادی اعم از تمامی دستگاه

 بایست از این قابلیت نهائی برخوردار باشد.
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 رویکردها

 الف: رویکرد راهبردی

 این رویکرد گرچه واحد، اما در سه سطح، قابل تعریف است:

« سـطح تمـدنی  »های الهی در و دانش ،هاها، بینشراهبری فرهنگی: در این نگرش، حفظ و توسعه نظام ارزش .1

وضـعیت  »کردن دایره حضور تمدن مادی در  محدودبرای در دست گرفتن راهبری و صیانت فرهنگ دینی در جهان و 

 شود.دنبال می« مطلوب

از « ملّـی  سـطح »هـای الهـی در   ها و دانشها، بینشحفظ و توسعه نظام ارزش ،توازن اجتماعی: در این نگرش .2

 و واحـدهای  ی پشـتیبان های جامعه اسـالمی، قـوانین و ضـوابط، نهادهـا    نیازمندی»چهار محور طریق ایجاد توازن در 

بـا محوریـت    جامعـه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای رسیدن بـه نقطـه تعـادل در    در حوزه« عملیاتی و اجرائی

 شود.دنبال می« وضعیت گذار»فرهنگ، در 

برای « سطح سازمانی»های الهی در ها و دانشها، بینشه ارزشوری سازمانی: در این نگرش، حفظ و توسعبهره .1

ها و خروج هدفمند های ارتباطاتی در سطح کالن دستگاهوری سازمانی و به حداکثر رساندن ظرفیتاصالح الگوی بهره

 شود.دنبال می« وضعیت موجود»از 

دارد که، در حال حاضـر  گذار ما را بر آن میکه رعایت شیب در دوران  ایدر بکارگیری مدیریت شبکه باید توجه داشت

هـای  کـالن دسـتگاه   بر اساس اولویت بخش فرهنگی در، مقدور است که آن نیز «سطح سازمانی»در  سازیشبکهتنها 

و رویکرد راهبـردی حـاکم بـر آن در     ایفرهنگی عمل شود. اما این به معنای، عدم امکان تکامل پذیری الگوی شبکه

نیست. لذا دلیل تعریف این رویکرد، به سه سطح را بایـد در   «فراسازمانی»و  «سیاسی و اقتصادی»ای هآینده، در حوزه

 ظرفیت تکاملی جامعه موجود جستجو نمود.

 ب: رویکردهای عملیاتی

 ی فرهنگی به ترتیب اولویت عبارت است از:ارویکردهای عملیاتی در مدیریت شبکه

مشارکت »مدیریت ارتباطات بین سازمانی است که به تدریج، به ایجاد  سازی: به عنوان مهمترین رویکردفرهنگ .1

در نظام مدیریت کالن فرهنگی کشور و تکامل الگوهای گذار )اعم از متمرکز عمودی یک سویه و نیمه متمرکز « عملی

 ای افقی در بلند مدت منجر خواهد شد.چند سویه( به یک الگوی غیرمتمرکز شبکه

ان اثر بخش ترین رویکرد مدیریتی در عصر اطالعات است کـه در صـورت نهادینـه شـدن     رسانی: به عنواطالع .2

ارتباطات بین سازمانی و هدایت هوشمند و پویای اطالعات در دو حوزه نیازها و بروندادهای ای در الگوی مدیریت شبکه

 فرهنگی، ایفای نقش خواهد کرد.
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دخالت های مستقیم و آمرانه، با کمترین  عدم با تضمین گری: به عنوان امید بخش ترین رویکرد است کهحمایت .1

 را ها و واحدهای هدفتواند بیشترین بازده را در آزاد سازی ظرفیت و ایجاد هویت و استقالل سازمانی دستگاههزینه می

 به دنبال داشته باشد.

عم از منابع انسانی، نرم افزاری و سازی: به عنوان اولویتی کارآمد در ارتقا محصوالت و منابع سازمانی )ااستاندارد .4

 سخت افزاری( محسوب می شود که غفلت از آن، تحقق اهداف پیش گفته را غیر ممکن خواهد کرد.

فرهنـگ   صـیانتی و رکنـی  برای حفظ تصدی بخش های  محدود و اضطراری گری: به عنوان رویکردیتصدی .5

در صورتی که امکان واگذاری آنها بـه بخـش هـای غیـر     را تامین کند  ملّی تواند بخشی از مصالح دینی واست که می

 دولتی وجود نداشته باشد.

 ویژگی ها

رو اهمیت دارد که عـالوه  از آن« ای فرهنگی در وضعیت مطلوبهای نظام مدیریت شبکههای عناصر و سلولویژگی»

عماران و متولیان فرهنگ، در دو ای، زمینه تفاهم بهتری را برای مبر کمک به ترسیم دورنمائی از الگوی مدیریت شبکه

تـر بـه چـارچوب اصـلی و     تر و دقیقتوان سریعکند که در نتیجه میحوزه خطیر مهندسی و مدیریت فرهنگی ایجاد می

جم ـ متناسـب بـا وزن هـر یـک ـ        های شبکه مطلوب دست یافت و مصادیق عینی آن را در یک منظومـه منسـ  سلول

 شود:های مزبور در دو بخش تقسیم مییبندی کرد. بر این اساس، ویژگطبقه

 های مرکز راهبری شبکه الف: ویژگی

، نقش خطیر خود را در حمایت، هدایت و نظارت «مرکز راهبری»، دارای یک سلول اصلی است که به عنوان ههر شبک

خواهد برد؛ قادر است  های شبکه ایفا خواهد کرد. این مرکز که از سازوکار غیر عمودی و غیر آمرانه بهرهبر سایر سلول

ی حضور موثر آنها را در مرکـز  ها و واحدهای توانمند فرهنگی و غیر فرهنگی زمینههای دستگاهمندی از ظرفیتبا بهره

 های اصلی این مرکز عبارت است از:راهبری نظام فرهنگی کشور تحقق بخشد. ویژگی

 یارات کامل در عرصه فرهنگی، سیاسی و اقتصادیدارای مشروعیت جایگاه، از جانب رهبری نظام اسالمی با اخت .1

 دارای معقولیت جایگاه، در در هندسه منطقی ساختار مدیریت کالن کشور .2

 دستگاه ها و واحدهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هدف بیندارای مقبولیت جایگاه، در  .1

سیاسی و اقتصادی با اولویـت   شناسی، رصد، پایش و پیمایش دائمی فرهنگی،نگر، در محیطدارای رویکرد آینده .4

 نظام فرهنگی

 ، در بلند مدت«نظام مدیریت کالن کشور»و « شبکه فرهنگی»دارای قدرت ایجاد ارتباطات ارگانیک بین  .5

 های فرهنگی، سیاسی و اقتصادیگرایانه غیر متمرکز، در راهبری نظامدارای سازوکار مشارکت .1

 های فرهنگی، سیاسی و اقتصادیائمی استانداردها و قوانین با نظامسازی ددارای قدرت هدایت نرم، از طریق تناسب .7
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 های شبکههای سلولب: ویژگی

ها )یا ریز شبکه( به عنوان عناصر میانی شبکه، به ایفای نقش موثر در ارتباط هدفمند و دو سـویه  هر یک از این سلول

با اختیارات الزم و های واسط اما پردازند و به صورت حلقهمی ایها و واحدهای هدف با مرکز راهبری شبکهبین دستگاه

ها و استانداردها های کالن و شاخصهای مرتبط با هر سلول، برای تحقق اهداف و سیاستمتناسب، از ظرفیت دستگاه

ی و بـین مرکـز راهبـر   « تعامل دو سویه»و شیوه  طحمند خواهند شد. طراحی نوع، سو قوانین مورد نیاز هر بخش بهره

 ها عبارت است از:های اصلی این سلولد. ویژگیگرددنبال می ،های شبکه، در طرح تفصیلیسلول

ای( در حوزه علمی، بـا  دارای تفکر مبنائی در پیوند مغز افزار، نرم افزار و سخت افزار )معرفتی، دانشی و توسعه .1

 در حوزه عینی های فرهنگی اجتماعی،ساختارها، هنجارها، باورها، رفتارها و محصول

 ها و واحدهای هدفپذیر فرهنگی، سیاسی واقتصادی در تمامی دستگاهسه بعد جدائی نا از دارای جوهره ای مرکب .2

 ای متشکل از تمامی واحدهای هدف )تقسیم شده در هر سلول، متناسب با جایگاه و وظایف آن(دارای گستره .1

گرانیگاه ساختاری مستقل )تعبیه شده در هر سلول، متناسب با ای درون سلولی، با دارای حاکمیت روابط شبکه .4

 «اطالعات و ارتباطات درون و برون سلولی»جایگاه و وظایف آن( به عنوان مرکز ثقل هدایت پویا و پیوسته 

 های مرتبط شبکه(ها )به عنوان کلدارای یک فرآیند و گردش عملیات مستقل و مرتبط با دیگر سلول .5

 خگوئی کامل و دائم به نیازها و تقاضاهای درونی و بیرونیدارای ظرفیت پاس .1

 گرادارای تفاوت متناسب با جایگاه هر سلول، براساس قاعده حاکم بر متغیرها و عناصر در نگاه نظام .7

 ایمتمرکز شبکهدارای ظرفیت پایش درون سلولی، از نوع نظارت غیر .3

و بـه  « کوتـاه مـدت  »م از مرکز راهبری و سـلول هـا( در   شایان ذکر است که تحقق عناصر اصلی و فرعی شبکه )اع 

 ایشبکه مدیریت سازی نظری و عملی تحقق، مولفه مهم در بستر«مان و تدریجز»امکان پذیر نیست. « دفعی»صورت 

ان بخـش فرهنـگ، سیاسـت و    های فراروی این مهم، انس دیرینه مهندسان، مدیران و متولیّترین چالشاست. از عمده

های هدف و همـراه  سازی تخصصی برای دستگاهلذا فرهنگسویه است. های متمرکز، عمودی و یکسیستم اقتصاد با

   در سـطح کـالن و   « مـدیریتی  تحـوّل »تـوان بـر آن، عنـوان    کردن ایشان با فضای جدید مدیریتی ـ که بی تردید می 

 این مهم اشاره شد. نیز به« رویکردها»ای اطالق کرد ـ امری مقدمی و ضروری است که در توسعه
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 دورنما

، «ایفرآیند تکاملی الگوی مدیریت شبکه»توان دورنمائی از ش گفته میهای پیبا توجه به مبانی، اصول و ویژگی اینک

 ارائه داد.

استفاده می شود انـدکی   1چنانیه از توصیف مدیریت کالن دستگاه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در وضعیت موجود 

های کالن )و نیز سایر واحدهای( فرهنگـی،  اکنون بین دستگاهکه از ارتباطات گسسته و همکاری ناموزون و غیر هم افزا، 

یاد کرد. همینین با « گسستگی و انشقاق»و دوران « گرائی نسبیوا»د دارد که می توان از آن به سیاسی و اقتصادی وجو

 ، قابل ترسیم است.«همگرائی تعادلی و تکاملی»، حرکت به سوی «گذار و مطلوب» تعریف کلی از دو ضعیت

هـا  مربوط به سازمان« ماموریتی، مدیریتی، کارکردی، انگیزشی و اقتصادی»های از دیگر سو برای ترسیم انواع شاخص

رو، هـای پـیش  تر، از دورانافای شفارائه چهره ضرورتاًهای گذار و مطلوب و ها، از وضعیت موجود به وضعیتو دستگاه

در واقـع   2، ضروری به نظـر مـی رسـد.   ایشبکه های برای درک بهتر از دورنمای الگومقایسه اجمالی بین این شاخص

هـای تکـاملی، بـه تـدریج     ( بین وضعیت های فعلی و آتی، ترسیم شد با به کار بستن شاخص1شکافی که )در پیوست 

ها و ای ورود به دوران ترمیم )گذار( و دوران بالندگی )مطلوب( برای شبکه و دستگاهکمتر خواهد شد و زمینه بهتری بر

 شود.واحدهای فعال آن ایجاد می

 حال جای سوال است که:

 چیست؟« ایت شبکهالگوی مطلوب مدیری»ها در سه وضعیت مذکور تا رسیدن به دستگاهکالننمای الگوهای مدیریتدوراوال ـ 

نظام فرهنگی، سیاسی »توان به یک پیامدهای این الگوها در سه وضعیت یاد شده چیست و چگونه می ثانیاـ سازوکار و

 بر آن صحیح باشد؟« مطلوب»و هم « نظام پیوسته»نائل شد که هم اطالق « و اقتصادی مطلوب

   و تسـامح   ها حـاکم نیسـت. امـا بـا اغمـاض     رسد در حال حاضر، الگوی مشخصی بر وضعیت کنونی دستگاهبه نظر می

کـردن واحـدهای   نگری و موزائیکیکه با ویژگی هایی نظیر ایستائی، انتزاع« الگوی مکانیکی»شبیه  الگوییتوان از می

 هدف همراه است بر وضعیت کنونی تطبیق نمود.

  پویـائی،  »هـائی نظیـر   ، بـا ویژگـی  «الگوی دینامیکی»بازه زمانی می تواند به یک گذار و پس از یکاین الگو در دوران

ریزی، سرپرسـتی، پـایش و   گذاری، برنامهن، در سیاستنگری، هوشمندی نسبی و تقلیل درصد حضور آمرانه راهبراکل

 تبدیل شود.« پیمایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

، مـاموریتی، مـدیریتی  »شـود حـداقل در ابعـاد    بیـان مـی   2هائی را که در پیوست شماره تواند شاخصاما این الگو نمی

تـر  به صورت کامل تامین کند. لذا در وضـعیت مطلـوب، بایـد از یـک الگـوی کامـل      « کارکردی، انگیزشی و اقتصادی
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حمایـت،  »، نگـاه سیسـتمی در   «ارتباطـات »هائی نظیر کمال یافتگی در حـوزه  ، با ویژگی«الگوی ارگانیکی»همیون 

متمرکـز بـه   و تبدیل مـدیریت نیمـه  « هاستگاهاطالعات درون و برون د»، هوشمندی کامل در حوزه «هدایت و نظارت

 1بهره گرفت.« ایمتمرکز کامال شبکهافقی غیر»مدیریت 

اسـت. چنانیـه در نمـودار    « مکانیکی، دینـامیکی و ارگـانیکی  »اما پرسش دیگر، ناظر به سازوکار تحقق الگوهای تکاملی 

واحـدها از  « فرهنگ سازمانی»در  تصرّف( ترسیم شد برای گذار از الگوی مکانیکی در وضعیت موجود، 1مربوطه )پیوست 

  الزامـی اسـت. لـذا بـا تحریـک و هـدایت هدفمنـد        « قتصادیایجاد وحدت انگیزشی عناصر فرهنگی، سیاسی و ا»طریق 

)کـه  « باور ناکارآمدی ساختار و عملکرد مدیریت فرهنگی کشـور »گذاران و مدیران از طریق رسیدن به های سیاستانگیزه

یمت، با ورود توان به تصویری اجمالی از نظام مدیریت منسجم و بالنده نائل شد. البته این عزمند نشده است( میهنوز نظام

ایجاد ساختار مبـدل بـین   »را نشانه خواهد گرفت که این مهم نیز جز با « هاوحدت درون سازمانی دستگاه»گذار، در دوران

 محقق نخواهد شد.« دو وضعیت موجود و مطلوب از طریق طراحی یک شیب تدریجی

ها کشور اندیشـید کـه   ای از دستگاهام بخش عمدهانسج ضرورتاًها و توان به وحدت بین سازمانی بین دستگاهاما زمانی می

گذار، در دستور کار مهندسان و مدیران فرهنگی کشـور باشـد.   به عنوان یک اقدام راهبردی تاثیر« ساختارسازی فرهنگی»

 قابل دسترس خواهد بود. ،های پیش گفته، تنها بر اساس این اقدام استراتژیکلذا الگوی دینامیکی با ویژگی

بـه   ای()الگوی شـبکه  لگوی ارگانیکیابا عبور از دوران انتقالی، باید در یک فرآیند تکاملی و با هدف نیل به  و باالخره

هـای  یک انتخاب بنیادین و اقدامی اساسی دست زد. البته این مبناسازی فرهنگی، بدون سـازوکار وحـدت جهـت )اراده   

نظـام انگیزشـی،   »انسانی( تحقق نخواهد یافت. لذا مادامی کـه  انسانی( و وحدت عمل )رفتارانسانی(، وحدت مبنا )افکار

نظام اسالمی هماهنگ نشود سـخن گفـتن از   سطوح عناصر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تمامی « فکری و رفتاری

       « هـا در سـطح جامعـه   همـاهنگی درون و بیـرون ایـن نظـام    »و « های فرهنگی، سیاسی و اقتصـادی نظام پیوستگی»

ها، تنها با این فرآیند پیییده و چند الیه و تکیه بر یک الگوی ارگانیکی تکامل است. به بیان دیگر ارگانیسم نظاممعنبی

د ند و نه تنها پاسخگوی نیازها و تقاضاهای جامعـه هـدف باشـ   ند به سامان و به روز شونتوانمی ای()الگوی شبکه یافته

د و از برخورد انفعالی، به یک برخورد فوق فعال در نمندانه ظاهر شورتا نیز قدافزارهبلکه در باز تعریف نظام نیازها و نرم

شود که تنها پـس  خالصه می« ایالگوی مدیریت شبکه»د. و این همه در قالب همان نتکامل یاب ملّیو فرا ملّی صهعر

 از طی این مسیر طوالنی، امکان دست یابی به آن وجود خواهد داشت.

                                              
 1ر. ک. پیوست شماره  - 1



11 

 

 جمع بندی

ایـن   .گیـرد قرار میذیل الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی   است که، ای از الگوهای اساسی و مهمیریت شبکهالگوی مد

 و« گیـری و اجـرا  سـازی، تصـمیم  تصمیم»های حداکثری شهروندان نظام اسالمی در عرصه فعال و امکان حضور الگو

. باشـد پذیرا میرا  «فرهنگی و اقتصادیهای سیاسی، بخش»در  و« مدیریت، مشارکت و مباشرت»همینین در سطوح 

ـ  رشد و فضایی مناسب برای ایالگوی شبکه کرامـت انسـانی،    عـدالت،  آن وسـیله  هتوسعه اختیارات انسانی است که ب

 شود.رات پاس داشته میپذیری و مسابقه در خیّمسئولیت

تمـدن  روابـط و تعـامالت انسـانی را در     دیدی ازشکل اجتماعی ج که دارد، زائیماهیت ارتباطبه لحاظ  ای،الگوی مدیریت شبکه

 .خواهد بود ملّیو فرا ملّی در مقیاسساز و محرک پیشرفت زمینهگذارد که نوین اسالمی به نمایش می

 ،کنـد مـی  عزمی اجتماعی در سطح تمدنی ایجاد  ،ای برخواسته از تفکر و بینش دینیگسترش منطق و الگوی مدیریت شبکه

 فراتر است. ،های مادی بیان شدهشبکه درکه  داری نوین()سرمایه آن از سطح منافع اجتماعی خاصی جایگاهکه 

برتـری و   هـا، منـابع حیـاتی    ای و بالندگی هر شبکه در برابر دیگر شبکهغیبت یا حضور در روابط و ساختارهای شبکهبنابراین 

برتـری در   ،که ویژگـی آن  ،ای نامیدبه درستی جامعه شبکه آن را توانمی که اید. جامعهنزرقم می جوامعرا در  تحوّلتغییر و 

 .بر پایه عدالت، معنویت و توجه به منافع عموم جامعه و مقبولیت حداکثری را بدنبال داشته باشدساخت ارتباطات اجتماعی 

شاخص جدیدی را در درون توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند و نقاط هستند که می یبازها ساختارهای، شبکه

 آن ، سیستم بسیار باز و پویایی است که بدون این که توازنایشبکه الگوی ساختار اجتماعی مبتنی بر .خود پذیرا شوند

غیـر   و نظام اقتصادی اقتصاد خشپیشرفت در بها ابزار مناسبی برای توانایی نوآوری دارد. شبکه ،با تهدیدی روبرو شود

کی به سه رکن خصوصی، عمـومی )وقـف و تعـاونی( و دولتـی     جمهوری اسالمی ایران که متّ یگرامتمرکز و مشارکت

، برای نظـام سیاسـی   تفکر شیعی زمان و مکانمتناسب با کی بر اجتهاد بالنده و است، برای فرهنگ و نظام فرهنگی متّ

که بـه   ،روگرایی تاریخی پیشکاملط جدید و تها و درک شرایمبتنی بر مردم ساالری دینی که با پردازش سریع ارزش

ای، منبـع سـازماندهی مجـدد    شناسـی شـبکه  ، ریخت براین اساس باشد.، میاست در حال حرکت مهدوی جامعه طرف

. کلیدهایی که شبکه ها را به یکدیگر متصـل  است متناسب با زمان و مکان «، اطالعات و ثروتقدرت»بنیادین روابط 

قدرتمنداران کسانی هستند که کنترل کلیدها را دست  ،تند. بنابراین در وضعیت کنونی دنیاابزار ممتاز قدرت هس ،کنندمی

، در مقیـاس تمـدنی   اقتدار سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی    یابی بهها و دستآرمان برای تحقق نیز دارند. نظام اسالمی

و فرهنگ اسالم نـام محمـدی )ص( اسـت تـا      ایران متناسب با زیست بوم جغرافیایی ،اینیازمند الگوی مدیریت شبکه

 هموار سازد. الگوی پیشرفت اسالمی ـ ایرانی ذیل بتواند از این طریق مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی را

 من اهلل التوفیقو

 عبدالعلی رضایی

29/1/1190 
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