
رئیسدفتررئیسجمهور:

گزارش خبری
| رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شــد: اینکه ما شاهد پاک شدن 
آخرین لکه های داعش در سوریه و عراق هستیم نشان دهنده قوت و عزت نظام 
و رهبری ماست. محمود واعظی در حاشیه مراســم ترحیم پدر بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت خارجه مذاکرات سوچی را بسیار مهم و مقدمه گام های موثر 
در حل بحران سوریه خواند. واعظی گفت:  سفر سوچی، بسیار مهم و نتیجه ۱۱ 
ماه مذاکرات نمایندگان سه کشور است که بسیار موفق بود و توانست آرامش را 
در سوریه به وجود آورد. رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شد: مذاکرات آستانه 
به اجماع این عملیات میدانی ختم شد که سوریه  سامان یابد و مذاکرات سوچی 

بسیار با اهمیت بوده و مقدمه ای برای گام های موثر آینده است.
واعظی در پاسخ به سوالی در خصوص انتظارات رهبر انقالب اسالمی در کمک 
به زلزله  زدگان گفت: از همان زمانی که این اتفاق افتاد شــخص رئیس جمهور 
و دولت همه توان خود را در امدادرســانی به زلزلــه زدگان و خانواده هایی که 
عزیزانشان از دست دادند گذاشتند و تالش کردند. رئیس دفتر رئیس جمهور با 
اشــاره به مطالب رهبر معظم انقالب گفت: تالش خود را در این زمینه افزایش 
خواهیم داد و تالش می کنیم رضایت زلزله زدگان فراهم شود و رضایت رهبری 
نیز فراهم شــود تا بتوانیم به وظیفه ملی و دینی خــود عمل کنیم. وی درباره 
پاکســازی آخرین مقر داعش در بوکمال گفت: کار بســیار بزرگی انجام شد با 
توجه به اینکه داعش مورد حمایت کشــورهای بزرگ و مختلفی به ویژه برخی 
کشورهای عربی از جمله عربســتان بود، این کشــورها بنا داشتند در سوریه 
حکومت جدید و اسرائیل دوم تشکیل دهند و هدف اصلی آنان ایران شیعی بود.
واعظی تاکید کرد: بنابراین یک کار بزرگ انجام شد به ویژه آن که مدافعین 

حرم و عزیزان ما در سپاه انصافا کار عظیمی انجام دادند که نه فقط باعث حفظ 
حریم ایران و امنیت ایران شــده باشد بلکه باعث شــد منطقه امن شود. وی با 
اشاره به حرف های سردار سلیمانی و قول او در خصوص سرنگونی داعش گفت: 
اینکه ما شــاهد پاک شدن آخرین لکه های داعش در ســوریه و عراق هستیم 
نشان دهنده قوت و عزت نظام و رهبری ماست. همه دولت به دنبال این هستند 
که بتوانند به کشورهای اسالمی که از ما کمک می خواهند کمک کنیم. واعظی 
در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیت وزرا و معاونان بازنشسته وزیران در 
شهرداری تهران و مجاز بودن دولت و شهرداری به این کار گفت: من باید در این 
زمینه مطلع شوم که آیا براساس قانون در گذشته هیات دولت اینها را هم تراز 

مقامات تصویب کرده یا نه.
واعظی درباره تغییرات نهاد ریاست جمهوری با توجه به تکریم و معارفه مجید 
تخت روانچی به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: طبیعی است با 
توجه به شرایط منطقه و ایران باید بخش سیاسی دفتر رئیس جمهور را تقویت 
کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به انتصاب ابوطالبی به عنوان مشاور 
رئیس جمهوری گفت: با توجه به ســابقه طوالنی آقای تخت روانچی در وزارت 
خارجه از وی خواســته شــد در این معاونت به ما کمک کند و این دو انتصاب 
می تواند باعث هم افزایی شود. وی در پاسخ به فضای ایجاد شده درباره سخنان 
وحید حقانیان هم گفت: ایشــان اعالم کرد در یک محفل خصوصی با دوستان 
خود آن صحبت را داشــته اســت و فکر نمی کرد این صحبت ها جایی ضبط و 

پخش شود.
واعظی با اشاره به محافل دوســتانه و صحبت هایی که در این محافل صورت 

می گیرد، گفت: انســان در خلوت و مکان های عمومی بــه دو صورت صحبت 
می کند، اما نمی خواهم بگویم دوگانه صحبت می کنیم، ولی به هر حال در محافل 
خصوصی خودمانی تر صحبت می کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: 
آقای حقانیان این ادب را از خود نشان داد که به محض اینکه سخنانش منتشر 
شــد در ویدئویی دیگر اعالم کرد که این گفت وگوها به صورت خصوصی انجام 

شده و به هیچ وجه قصد توهین کردن نداشته است.
وی خواستار احترام افراد به همدیگر شد و گفت: به نظر من این مساله تمام 
شده است و بهتر است که دنبال این مساله را نگیریم. واعظی همچنین در پاسخ 
به ســوال خبرنگار دیگری که درباره ایجاد معاونت رسانه ای ریاست جمهوری 

پرسید گفت: این معاونت قرار نبود که هیچ وقت ایجاد شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در عین حال در پاســخ به ســوالی در خصوص 
مهمترین محورهای مذاکرات سوچی روسیه اظهار داشت: این سفر بسیار مهمی 
است که روز چهارشنبه قرار است انجام شود و این نتیجه ۱۱ ماه مذاکره های 
نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در آستانه است. وی افزود: این مذاکرات بسیار 
موفق بود و در این مذاکرات سه کشور توانستند هم آرامش را در سوریه به وجود 
آورند و هم نحوه مبارزه با داعش در این مذاکرات هماهنگ شــد. واعظی ادامه 
داد: در حال حاضر با توجه به اتمام عملیات میدانی، ســوریه باید سامان یابد. 
این اجالس )سوچی( که در سطح ســران برگزار می شود که نتیجه و بیانیه ای 
که در آن صادر می شــود مقدمه ای برای برداشتن گام های بعدی است. وی در 
پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهاد ایران در مذاکرات سوچی گفت: ما به دنبال 

تصمیم گیری مردم سوریه در آینده خودشان هستیم. 

ســرمقاله
 در ضرورت

مدیریت بحران
| رضاتقیآبادی- مدیریت 
بحران بــه مجموعــه ای از فعالیت ها، 
چاره جویی هــا و دســتورالعمل هایی 
اطالق می گــردد، کــه مدیریت یک 
ســازمان، در چالش با بحــران انجام 
می دهد و هدف آن کاهش روند، کنترل 
و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت 
بحران بمعنای ســوق دادن هدفمند 
جریان پیشــرفت امور، به روالی قابل 
کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع 

وقت، به شرایط قبل از بحران است.
به اختصــار، مدیریت بحــران، کلیه 
اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت 
ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع 
مورد نیاز در پاسخ به بحران می باشد. 
مدیریت بحران علمی کاربردی است 
که به وسیله مشــاهده سیستماتیک 
بحران هــا و تجزیه و تحلیــل آنها، در 
جســتجوی یافتن ابزاری اســت، که 
بوســیله آنها بتوان از بــروز بحران ها، 
پیشــگیری نمود یا در صــورت بروز 
آن، در خصوص کاهش اثرات بحران، 
آمادگی الزم امداد رســانی ســریع و 
بهبودی اوضــاع، اقــدام نمود.امروزه 
عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران 
عدم هماهنگي و همکاري ســازمانها ، 
کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع 
و پراکندگي و نا کافي بــودن قوانین 
و مقررات موجــود ، محدودیت منابع 
مالي است، اما خوشبختانه نقاط قوت 
بسیاري نیز وجود دارد که خود شامل 
تجارب مفیــد در مدیریت ها بحران و 
روحیه تعاون و نوعدوستي در جامعه 
و مشــارکت خوب و ارزشمند مردم و 
سازمانهاي NGO همچون جمعیت 
هالل احمر است که مي توان با مرتفع 
نمودن نقاط ضعف و توجه بیشــتر به 
نقاط قوت راه را براي عملکرد هر چه 
بهتر و قویتر در امــر مدیریت بحران 
هموار نمود.در فرهنگ ما ضرب المثلي 
است که مي گوید » عالج واقعه قبل از 
وقوع باید کرد « متاسفانه در کشور ما 
زنگ خطرها نادیده و نا شنیده گرفته 
مي شوند و بعد از وقوع بحران تازه به 
فکر مي افتیم و راه حلي جستجو مي 
نمائیم . متاسفانه مدیر بحران یا عالئم 
را نمي شناسد و یا به اهمیت این عالئم 
واقف نیست .مدیر بحران باید به دنبال 
راه کارهایي جهت کاستن ابعاد بحران 
باشد . به عبارت دیگر آثار هر عامل را 
با پارامترهاي دیگر ســنجید و پس از 
تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر 
بحران بایــد تفکر اســتراتژیک را یاد 
بگیرد یعني بتواند به آشفتگي ذهني 
خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد 
این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم 
در بحران هــا نهایت پایداري مدیریت 

این سازمان را مي طلبد.

تالش 
می کنیم 
رضایت 
زلزله زدگان 
و رهبری را 
فراهم کنیم 

عالمت
در ضرورت توجــه به امکاناتی که داریــم و مصائبی که 
برایمان پیش می آید نمی خواهم قلمفرسایی کنم. اما الزم 
است که بگویم هم نمی شود که امیدش را آدمی از دست 
بدهد و هم نمی شــود که توکلش به خدا را ازدست بدهد. 
دریچه حکمت خدا پر از رمز و راز است و خوب است که در 
حوادثی مانند زلزله تدبیر کنیم. )البته این تدبیر با آن شعار 

تدبیر و امید که انتخاباتی بود فرق دارد.( 
برای همین هم برای امروز شما داستانی را تدارک دیده 
ام تا به مغــز حرف من پی ببرید. آخر من همیشــه حرف 
های مغزدار می گویــم. برای همین هــم دائم به من می 

گویند گردو.
و اما داستان امروز را بخوانید تا مایه عبرت دیگران شوید.

تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک 
جزیره دور افتاده برده شد او با بی قراری به درگاه خداوند 
دعا می کرد تا او را نجات بخشد او ســاعت ها به اقیانوس 
چشم می دوخت تا شاید نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز 

به چشم نمی آمد
سر آخر نا امید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک 
خارج از ساحل بسازد تا از خود و وســایل اندکش را بهتر 
محافظت نماید روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، 
خانه کوچکش را در آتش یافت دود به آســمان رفته بود، 

بدترین چیز ممکن رخ داده بود
او عصبانی و اندوهگین فریاد زد: »خدایا چگونه توانستی 
با من چنین کنی؟« صبح روز بعد او با صدای یک کشــتی 
که به جزیره نزدیک می شــد از خواب برخاست آن کشتی 

می آمد تا او را نجات دهد
مرد از نجات دهندگانش پرسید: »چطور متوجه شدید که 
من اینجا هستم؟« آنها در جواب گفتند: »ما عالمت دودی 

را که فرستادی، دیدیم!«

کات و مات
نویسنده: کیش میش

چرا احساس 
بی ثباتی 
می کنیم؟

به نظر می رســدتحلیل و شناخت از وضع موجود 
جامعه ما بسیار اندک است. مدیران کار طبیعی خود 
  Propaganda ًرا انجام می دهند. این کار عمدتا
است. در چنین شرایطی، وظیفه کانونی روشنفکران، 
تفکیک تحلیل از Propaganda  اســت. روی 
آوردن به نبض جامعه و Fact هــا، بهترین روش 

علمی برای شناخت است. 
کشور ما، کشور افراد است و نه سیستم ها. الفاظی 
مانند رویه، قاعــده، قانون، آییــن نامه و چارچوب 
در توسعه یافتگی کشــورها مقدس هستند. اصوالً، 
سیستم ها هستند که توسعه را هدایت می ک نند. اما 
در پیشبرد بســیاری از امور در جامعه ما، در نهایت 
باید رضایت افراد را جلب کنیم تا آنکه طبق مقررات 

و آیین نامه ها عمل کنیم. 

اصلی در روان شناســی سیاســی اســت به نام 
Groupthink. این مفهوم به این معناست: عده 
ای که مثل هم فکر می کنند، مثل هم برداشت می  
کنند و منافع مشــترک دارند، وقتی تصمیم  سازی 
می کنند خطاها و اشــتباهات فراوانی را بدون آن 
که آگاه باشــند مرتکب می شــوند. خروجی گروه 
های منسجم، عموماَ دچار آسیب است چون تمامی 
زوایای یک موضوع را نمــی بینند، اطالعات ناقص 
اســت و اعضای گروه برای حفظ انسجام آن گروه، 
یکدیگــر را نقد نمــی کنند. در فضاهــای تصمیم 
 سازی، اگر نظر متفاوت و مخالف وجود نداشته باشد، 
تصمیم سازی مختل اســت. برای آنکه ثبات ایجاد 
کنیم باید در نوع تصمیم گرفتن و تصمیم ســازی 
تجدید نظر کنیم و در جلســات، تکثر برداشت ها و 

دیدگاه ها را گرد هم آوریم تا از همه زوایا، موضوعات 
را ببینیم. جــان اف کندی این گونــه تصمیم می 
گرفت: پیرامــون یک موضــوع، از درون دولت و از 
بیرون دولت، مخالف و موافــق موضوع را گرد یک 
میز بزرگ جمع می کرد. خود دور از همه در گوش 
های می نشســت و به جدل فکری این گروه گوش 
می کرد. یادداشت برمی داشت. سئواالت خود را می 
نوشــت. در انتها، آن ها را مطرح می کرد. سپس با 
شنیدن تمامی دیدگاه ها و پاسخ به سئواالت خود، 
تصمیم می گرفت.اگر از این روش و این گونه روش 
ها برای تصمیم  ســازی بهره نبریم، از جهانی که با 
سرعت قابل توجهی در حال حرکت است عقب می 
مانیم. مدیریت توأم با کنتــرل و ابهام به فقر و انزوا 

منجر می شود.
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یاددا
 محمود سریع القلم

محمدباقرقالیباف:

اصول گرایان کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی ندارد
| محمدباقر قالیباف شهردار سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام،  با حضور در دانشگاه 
علم و صنعت، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در زلزله کرمانشاه، 
با بیان اینکه امروز می خواهیم آسیب شناسی از جریان های سیایی در کشور کنیم، گفت: واقعیت این است 
که ما 2 جریان اصلی و تاثیرگذار داریم. چه بخواهیم و چه نخواهیم واقعیت این است که یک دوقطبی وجود 
دارد که بر همه ابعاد جامعه ما چه در سیاست داخلی و خارجی و در عملکرد نظام تاثیرگذار است. قالیباف 
گفت: اگر این دو جریان درست عمل می کردند بهترین مدل سیاست ورزی بود. در ابتدای انقالب سه جریان 
سیاسی داشتیم؛  خط یک، دو و سه. خط2 جریان بنی صدر بود که از مسیر خارج شد و توان ادامه نداشت. وی 
افزود: زمان گذشت و این 2 خط،شدند جریان چپ و راست و در ادامه در دهه هفتاد جریان اصولگرا و اصالح 
طلب شدند. در اوج جریان اصالحات در سال 79، رهبری فرمودند این 2 جریان سیاسی 2 بال هستند که اگر 
درست حرکت کنند می توانند کشور را بسازند.اصالح طلبی یک نیاز امروز جامعه است اما باید توجه داشت 
بخشی از این جریان به مبانی و اصول و مکتب امام و موضع مبانی امام تجدیدنظر کردند و به دنبال تغییر در 
این مبانی حرکت کردند. قالیباف ادامه داد: این بخش اصالح طلبی به جای اینکه بالی برای مردم باشند وبال 
مردم شدند، مردم را به سمت بیگانه سوق داد و مبارزه با ظلم و توجه به مستضعفین و به این آرمانها توجهی 
نکرد اما بخشــی از این جریان به این مبانی اعتقاد دارند اما برخی شان هم در قلم اعتقاد دارند اما در حوزه 
عملکردی یا نخواستند و یا نتوانستند به این مبانی عمل کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: جریان اصولگرایی در حرف و عمل معتقد به مکتب امام است اما وقتی از این اصول فاصله می گیریم، می 
بینیم این جریان هم در ارائه کارنامه،  کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی ندارد.حتی در هدفگذاری و روش و 

ابزار هم بد سلیقگی داشته است هرچند برخی بزرگان اصولگرا شاید نپذیرند. 

درگفتوگوباعضوشورایشهرتهران:

نیروهای مازاد شهرداری را اخراج نمی کنیم
| مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران ، 
با اشاره به حضور برخی از مدیران جنجالی قالیباف 
در شــهرداری و انتصابات اخیر نجفی، گفت: اداره 
شهرداری و انتصابات واقعاً کار سخت و پیچیده ای 
اســت که آقای نجفی با آن روبه رو است. به جهت 
آنکه انتخاب افراد برای یک سمت باید با تمهیدات 
خاصی صورت بگیرد. فردی که انتخاب می شد باید 
تحصیالت مرتبط، آشــنایی الزم با مجموعه تحت 
مدیریت و ســابقه و عملکرد مناســبی درگذشته 
داشته باشد. به همین علت نمی توان درد مدت زمان 
کوتاه تغییرات اساســی را درمجموعه شــهرداری ایجاد کرد. مجید فراهانی با اشاره به برنامه شورا برای 
مواجه با نیروی مازاد در شــهرداری، گفت: هنگامی که آقای الویری شهرداری را تحویل داد، کارمندان 
شهرداری 25 هزار نفر بودند و زمانی که ما شهرداری را از آقای قالیباف تحویل گرفتیم این آمار چیزی 
حدود 3 برابر افزایش پیداکرده است. درحالی که جمعیت تهران از آن زمان تاکنون 3 برابر نشده است و 
نهایتاً 20 درصد افزایش پیداکرده است. فراهانی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ما ۱8 هزار پست مصوب 
سازمانی در شهرداری داریم، نشان می دهد که اکنون در شهرداری برای هر صندلی بیش از 3 برابر نیرو 
وجود دارد. طبیعتاً راهکار اخراج این نیروها نیست و راه کار این است که به صورت علمی و سازمان دهی 

شده از این نیروها استفاده کرد. 
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| عبداهللجاویدی- زلزله اخیر مــی تواند زمانی برای 
آموزش همزمان مردم در بحران باشــد. اما به این مهم توجه نمی 
شــود. پس همان بهتر که به دانشــجویان و دانــش آموزان خود 
بیاموزیم تا آنها در خانواده ها و محله ها نکات پس از وقوع بحران 

را گسترش و بسط دهند.
»ارائه آموزش های متناسب با نیازهای جامعه« به ویژه آموزش  
رفتارهای پســابحران یکی از مهم ترین رســالت های دانشگاه ها و 
سیستم آموزشی عالی است. زیرا این مراکز موظفند دانشجویانی 
را تربیت کنند که بدانند در مواقع بحران چه اقداماتی را باید انجام 
دهند. حواشی ایجاد شده در حادثه« پالسکو« و پس از آن در زلزله 
اخیر کرمانشاه موجب شد این سئوال به اذهان متبادر شود که مراکز 
آموزش عالی تا چه اندازه مسئله »مدیریت بحران و رفتارهای پسا 
بحران« را در برنامه های آموزشی خود جای داده اند و آموزش های 

ارائه شده در سیستم آموزش عالی تا چه اندازه نیازهای جامعه را 
پاسخ می دهد.

موضوع مدیریت بحران و اهمیت آن در جامعه بعد از وقوع حادثه 
»پالسکو« و حواشی که ایجاد شد بصورت جدی مورد توجه محافل 
مختلــف و تاثیرگذار جامعه بخصوص دانشــگاه ها، مراکز علمی و 
آموزشی به عنوان مراکزی که می توانند نقش تعیین کننده ای در 
آموزش« مدیریت رفتارهای پســا بحران« ایفا کنند، قرار گرفت و 
اهمیت آن به مراتب در زلزله کرمانشاه بیشتر و بیشتر نمایان شد، 
موضوعی که در اکثر  دانشــگاه ها و مراکز آموزشی معتبر دنیا نیز 
مورد غفلت واقع نشــده و این مراکز اقدامات گســترده ای را برای 
برنامه ریزی و مدیریت بحران در محدوده هــای خود آغاز کرده و 
دارای ســازمان ها و برنامه های آموزشی مشــخصی در این زمینه 

هستند.
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