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دردفتررييسجمهور
چهميگذرد؟

» اعتماد« از جابه جايي هايي كه به دستور واعظي 
صورت گرفته  گزارش مي دهد

واعظي مديون اصالح طلبان 
محم��ود واعظ��ي در جاي��گاه 
رييس  دفت��ر رييس جمهوري 
به ط��ور طبيعي نق��ش كليدي 
دارد. ب��ه نوعي باالنس��ر كابينه 
به حس��اب مي آي��د و در نقش 
روي صحن��ه رييس جمهوري 
دفت��ر او تاثير زي��ادي دارد. در 
مواردي حتي دفت��ر رييس جمه��وري از اختيارات 
بيشتري نسبت به معاون اول برخوردار است. درست 
است كه رييس  دفتر رييس جمهوري در كابينه راي 
ندارد اما راي س��از اس��ت. در جهت دهي و مديريت 
ذهن رييس جمهوري نق��ش مهمي دارد و در تعيين 
دس��تور كار براي رييس جمهوري نقش كليدي ايفا 
مي كند. ريي��س دفتر در ميزان و ن��وع اطالعاتي كه 
به رييس جمهوري ارايه مي شود نقش محوري دارد. 
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كن��ش و عم��ل اصالح طلبانه در 
فرهن��گ اصالح طلب��ي و اصالح 
گراي��ي، ش��اخص و مح��ك اين 
رويكرد اس��ت. اصالحگر كس��ي 
اس��ت كه به طور مرتب ش��رايط 
خود را براساس آرمان ها و اهداف 
متعالي مي سنجد و با نقد منصفانه 
با هدف اصالح و بهبود ش��رايط، مواضع خود را تنظيم 
مي كن��د. اصالحات به مفهوم بهبود مس��تمر وضعيت 
از طريق نق��د و ارزيابي و بازخوردهاي مناس��ب، يكي 
از الزام��ات مدرن مديريت راهب��ردي و مديريت پروژه 
است. از آنجا كه اصالح طلبي قصد دارد با رفع كمبودها 
و نواقص مديريتي به سمت پيشرفت حركت كند، بايد 
گفت اصالح طلبي با نگاه آرمان گرايانه عجين است. اين 
مفهوم با افزايش بهره وري و كارآمدي و حمايت از نوآوري 

و خالقيت همراه است. 
»مردم س��االري« كه زمينه جابه جايي مس��المت آميز 
قدرت را فراهم و »آزادي« كه امكان طرح مشكالت و نقد 
و بررسي شرايط را ايجاد مي كند، با مفهوم اصالح طلبي 
گره خورده است. شايد بتوان گفت كنش اصالح طلبانه از 
نگاه امروزي با نگرش توسعه پايدار مبني بر عدالت نسلي 
و فرانسلي با برنامه ريزي براي امروز و در نظر گرفتن حق 
دسترسي نس��ل هاي آينده به فرصت هاي برابر، كامال 
همخواني دارد. اين مفاهيم البته قبل از آنكه در س��طح 
بين المللي مطرح شود، در فرهنگ و تمدن ايران اسالمي 
ريشه دارد و خرد جمعي بشري نيز به كاركرد بسياري از 
اين مفاهيم براي پيشبرد و بهبود شرايط جوامع پي برده 
است. اين رويكرد در ابعاد برنامه ريزي، بودجه ريزي كالن، 
تعيين اولويت ها در برنامه ها و اقدامات،  تعريف نقشه راه، 
سياست ها و برنامه هاي اجرايي بايد منعكس شود. اگر 
بخواهيم با نگاه مصلحانه و نقد مش��فقانه به امور كشور 
بپردازيم، متوجه مي شويم كه برنامه ريزي كوتاه مدت 
تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي مقطعي و نگرش هاي 

محدود محلي و مكاني به جاي اولويت هاي ملي، س��د 
راه پيش��رفت پايدار كشور است. همچنين بهره برداري 
گروه هاي خاص از موقعيت سياس��ي يا اقتصادي خود 
در تعيي��ن اولويت ها – نگاهي ك��ه گاه در مجلس ها و 
حتي در دولت ها ديده مي شود - ضرورت ايجاد فضاي 
الزم براي نقد مشفقانه به دور از جناح بندي ها را ايجاب 
مي كند. كنش اصالح طلبي با رويكرد گفت وگو و فرصت 
شمردن تنوع و تكثر فرهنگي و اجتماعي همراه است. 
اصالح طلبي همواره بايد از فرصت طلبي، منفعت جويي و 
مصلحت فردي و جناحي احتراز  كند، چرا كه هزينه هاي 
س��نگيني براي حفظ اصول و س��المت بدنه اجتماعي 
خويش داده اس��ت؛ اين از مولفه هاي ش��اخص كنش 
اصالح طلبانه اس��ت كه وقتي اصالح طلب��ان در قدرت 
قرار مي گيرند نبايد اج��ازه دهند به اين اعتبار عمومي 

خدشه وارد شود. 
كنش مصلحانه چه از موضع دولتي، چه بخش خصوصي 
يا سازمان هاي مردم نهاد، امروز به دنبال نشاط اجتماعي، 
زمينه س��ازي براي رونق اقتصادي و اشتغال، فضاي باز 
سياسي و در عين حال تعامل هوشمندانه با دنيا در كنار 

تقابل مقتدرانه با هرگونه دخالت و سلطه بيگانه است. 
كنش اصالح طلبانه تالش��ي براي كاهش و رفع موانع و 
محدوديت هاي سياس��ي و در عين حال ارتقاي سطح 
اخ��الق عمومي و كاهش تنش و خش��ونت در س��طح 
اجتماعي با نگاه فرهنگي و انساني است. به تبع عناصر 
اعتدال و اصالح در قالب سياست هاي دولت و برنامه هاي 
رييس جمهور روحاني س��عي در ايجاد زمينه هاي الزم 
براي رشد و اعتالي مشاركت مردم، بخش خصوصي و 

جامعه مدني در اين زمينه ها دارند. 
تجربه دوران دولت هاي يازدهم و دوازدهم نش��ان داده 
كه كنش��گري اصالح طلبي با اعتدال گرايي، بيشترين 
همس��ويي را دارد و  گرچه برخي نقاط تفاوت نيز وجود 
دارد، اما همگرايي در نظر و عمل قابل توجه بوده است. 
معاون امور زنان و خانواده رييس جمهوري

اصالح طلبي، فرصت طلبي نيست
سياست

اين روزها وقايع غمبار كرمانشاه كه قلب ايرانيان را آكنده از اندوه كرده، جداي از 
تبعات و پيامدهاي متنوعي كه به همراه داشت، قبل از آنكه زلزله اي فيزيكي در 
كرمانشاه باشد، به واقع يك زلزله اجتماعي در مقياسي بزرگ به گستره ايران بود. 
از منظر جامعه شناسي مدرن، هرگاه- به هر دليلي- اعتماد عمومي شهروندان 
يك جامعه به نهادهاي رسمي و مسوول كمك رساني و مديريت بحران كاهش 
يابد، بايد وقوع زلزله اي اجتماعي به سبب ايجاد گسست و شكاف ميان سرمايه 
اجتماعي با دولت را از قبل پيش بيني كرد! در جريان زلزله اخير، ش��هروندان 
ايراني به يكباره جلوه اي از ميزان اعتماد عمومي خويش به دستگاه هاي رسمي 
مسوول در امور رفاهي و امدادي و... را از طريق اعتمادبخشي بي سابقه به نهادهاي 
غير رس��مي و مردم نهاد و به ويژه مشاهير عرصه ورزش، سينما و روشنفكران 
به همگان نش��ان دادند! فارغ از برداشت هاي سياس��ي مغرضانه و روايت هاي 
متنوع در اين خصوص، تحليل جامعه شناختي اين رويداد هشدار مي دهد كه 
س��رمايه هاي اجتماعي جامعه ما، به داليل گوناگون، به سطح كم سابقه اي از 
كاهش اعتماد عمومي مردم )البته صرفا در برخي از حوزه ها( رسيده است و اين 
موضوع در آينده، بدون پيامدها و تبعات خاص سياسي و اجتماعي باقي نخواهد 
ماند. از اين رو مهم ترين توصيه بس��ياري از جامعه شناسان دلسوز در اين باره 
به مس��ووالن امر )كه البته بايد اشاره اي منصفانه به برخي از خدمات نيروهاي 
تحت امر ايشان در اين ايام به مردم محروم زلزله زده نيز اشاره داشت( اين است 
كه در اندك زمان باقيمانده تا هدر رفت بيشتر سرمايه اجتماعي و شكاف بيشتر 
ميان جامعه و دولت )در امر مشاركت اجتماعي(، به اصالح گفتماني، بازسازي 
ساختارها و تغيير و اصالح رويه هاي كج كاركرد موجود، تصميم و اقدام عاجل 
كنند. زلزله اخير كه البته از حيث اجتماعي مقياسي به وسعت كل ايران داشت، 
عالوه بر آنكه احتمال خطر قريب الوقوع فروپاشي اعتماد اجتماعي و اضمحالل 
سرمايه هاي اجتماعي را گوشزد مي كند، پيامدهاي مثبتي نيز به همراه داشته 
كه از جمله آن، افزايش ميزان تعاون، همبس��تگي اجتماعي و اعتماد عمومي 
شهروندان به مثابه اعضاي فعال جامعه مدني با يكديگر است كه نشان داد در 
غياب يا حضور كمرنگ نيروهاي مسوول )در هر واقعه اي(، اين مردم هستند كه 
مي توان از امروز روي مشاركت اجتماعي ايشان نيز هم  سان با مشاركت باالي 
سياسي شان در انتخابات رياست جمهوري اخير كه در آن، گفتمان اصالحات 
و روش اعتدال را برگزيدند، حس��اب ويژه اي باز كرد و سخن در اين باب بسيار 
جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي است.   

زلزله اجتماعي را جدي بگيريم!
جامعه

اوضاع زيمبابوه در سال هاي اخير بسيار نابسامان 
و باعث تاسف شده است. زيمبابوه در سال 1980 
يعني زمان به قدرت رسيدن موگابه، به لحاظ توليد 
و سرانه اقتصادي در وضعيت به نسبت مناسبي قرار 
داشت و از نظر شاخص توسعه انساني در رتبه هاي 
مياني كشورهاي جهان بود. ولي اكنون تقريبا به 
رده هاي آخر رفته است. اين كشور تا مدتي پيش با 
تورم هاي صدها هزاري مواجه بود كه در تاريخ سابقه نداشته است. بخش 
اعظم مردم زير خط فقر يا بيكار هستند. بيش از يك سوم جمعيت ايدز 
دارند و به همين دليل متوس��ط اميد به زندگي از 55 س��ال به 35 سال 
كاهش يافته است. شايد براي نخستين بار باشد كه يك رهبر مبارز عليه 
اس��تعمار و آزادكننده كشور، از اوج محبوبيت چنان تنزل و سقوط كند 
كه محترمانه عليه او كودتا كنند و هيچ كشوري در جهان اعتراض نكند. 
حتي كشورهاي آفريقايي كه از طريق اتحاديه آفريقا اقدام مشترك عليه 
كودتاچيان مي كنند در اين مورد هيچ واكنش منفي نشان نداده اند، در 
حالي كه همين چند سال پيش بود كه موگابه رييس دوره اي اين اتحاديه 
ش��ده بود و تاكنون چندبار عليه كودتاگران در كشورهاي عضو دخالت 
موث��ر كرده بودند، ولي دولت هاي آفريقاي��ي در مورد كودتاي زيمبابوه 
هيچ واكنش��ي از خود بروز ندادند و به نوعي حتي از آن استقبال كردند. 
اين ربطي به مخالفت غرب با موگابه ندارد بلكه يك واقعيت روشن است. 
متاسفانه برخي مي كوشند به زير كشيدن موگابه را به توطئه غرب عليه 
او ربط دهند. در حالي كه هم مردم زيمبابوه به خيابان ها آمدند و از سقوط 
او خوشحال شدند و هم اعضاي حزب او در بركناري اش جشن گرفتند و 
رقصيدند و نمي توان اينها را به توطئه غرب تقليل داد. اينها نشانه استبداد 
اوست كه كسي را براي خود نگذاشته بود. همين واقعيت براي حق بودن 

سرنگوني او كفايت مي كند. 
هنگامي كه سرنوشت رابرت موگابه، رييس جمهور زيمبابوه را با سرنوشت 
نلس��ون ماندال مقايسه مي كنيم دچار حيرت و تاسف مي شويم. حيرت 
و تاس��ف از اين رو كه يكي از محبوب ترين مبارزان ضد استعمار چگونه 
رفتار كرده است كه امروز همه از كودتا عليه او خوشحال هستند؟ چگونه 
يك پيرمرد 93 ساله همچنان اصرار دارد كه بهتر از همه مي فهمد و بايد 
در سرير قدرت بماند؟ در حالي كه آمارها و اعداد و ارقام و نيز مشاهدات 
عادي نشان مي دهد كه سراسر اين كشور را فقر و فساد در برگرفته است؟ 

چرا از س��ال 1980 تاكنون يعني حدود 37 س��ال بايد در رأس قدرت 
كشور باش��د؟ و همچنان يكي از مهم ترين برنامه هاي كشورش گرفتن 
جشن تولدهاي ساالنه براي او باشد؟! آيا اين طبيعت مبارزه اي است كه 
او عليه آپارتايد و نژادپرس��تي آغاز كرد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا 
سرنوش��ت رهبر آفريقاي جنوبي به گونه ديگري رقم خورد؟ و هنگامي 
كه نلسون ماندال فوت كرد، چرا برنامه خاكسپاري و مشايعت او به يكي از 

بزرگ ترين مراسم سياسي بين المللي تبديل شد؟
واقعيت اين است كه زيمبابوه و آفريقاي جنوبي همسايه يكديگر هستند. 
در هر دو كشور رژيم هاي نژادپرستانه مشابهي حكومت مي كردند، بنابراين 
مساله مردم هر دو كشور يكسان بود. ماندال و موگابه كمابيش از يك نسل 
بودند و فقط چند سال اختالف سن داشتند. هر دو نفر چند دهه عليه رژيم 
آپارتايد مبارزه كردند و زندان رفتند. سطح تحصيالت هر دو نيز كمابيش 
يكسان بود. هر دو در سطح رهبري حزب و سازمان آزادي بخش كشور 
خود بودند، هر دو پيروز شدند و هر دو بالفاصله در رأس هرم قدرت كشور 
خود قرار گرفتند. ولي نتيجه كار اين دو سياه پوس��ت انقالبي به كلي با 
يكديگر متفاوت شد. موگابه كش��ور خود را به ويرانه اي تبديل كرده كه 
فس��اد و تباهي آن را در برگرفته اس��ت و خودش نيز يكي از منفورترين 
رهبران كشورهاي جهان است. در مقابل ماندال پس از يك دوره حضور 
در قدرت، كناره گيري كرد و اجازه داد كه روند دموكراس��ي در آفريقاي 
جنوبي تكميل شود و خودش نيز به محبوب ترين سياستمدار تبديل شد. 
موگابه به نخستين رهبر انقالبي تبديل شد كه عليه او كودتا شده است. 
البته پيش از اين هم عليه رهبران انقالب كودتا شده بود، نمونه اش پاتريس 
لومومبا، ولي كودتاچيان عليه او را جنايتكاران تشكيل مي دادند و جهان 
در ماتم كشته شدن پاتريس لومومبا عزادار شد. در حالي كه اكنون همه 
يك نفس راحتي كشيده اند و بايد پرسيد كه چرا مردم زيمبابوه اين همه 

دير از دست موگابه خالص شده اند؟
ريش��ه اين تفاوت را مي توان در ويژگي هاي فردي يا ساختاري ديد. در 
وجه فردي، ماندال انساني فروتن بود كه به مردمش ايمان داشت كه در 
غي��اب او نيز مي توانند امور را اداره كنند. همي��ن فروتني بود كه او را در 

سازش قدرتمند كرد و شجاعت سازش را به او ارزاني كرد. 
در حالي كه موگابه برعكس انساني خودخواه بود كه خود 

را چندين گام جلوتر و برتر از ديگران تصور مي كرد كه كوهي از تجربه و 
دانش را بر دوش خود حمل مي كند. 

تاسف براي موگابه!
نگاه روز
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عروج ملكوتي فرزند برومندتان دالور مدافع حرم شهيد بابك نوري هريس را از 
صميم قلب تسليت گفته، براي آن شهيد عزيز علو درجات و براي شما و خانواده 

محترم صبر و سالمتي مسالت داريم.
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