
»من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع 
شــدم که بالفاصله به همکارانم دســتور دادم 
تا بررســی موضوع را به صورت ویژه در دستور 
کار قرار دهند و مطمئن باشــید این موضوع را 
از دستگاه های مســئول مطالبه خواهم کرد تا 
ابعاد آن روشن شود. دختر شما و همه دختران 
ایران فرزندان من هســتند و احســاس من در 
این حادثه، مانند از دست دادن یکی از عزیزانم 
است.« این جمالت، مطالبی بود که پس از فوت 
مهسا امینی، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشور، در تماس تلفنی با خانواده مهسا ابراز کرد 
که یکپارچه عذرخواهی مسئوالنه بود و تسکینی 
برای آنها، ولو موقت و جزئی اما در حالی که جامعه 
انتظار داشت برای تسکین این زخم بزرگ، روحیه 
عذرخواهی و تواضع را در سایر الیه های مدیریتی 
کشور هم شاهد باشد، این اتفاق نیفتاد و انتظار 
آنقدر به درازا کشید که شد آن چه نباید می شد 
و دامنه اعتراضات مردمی ابعاد گسترده ای پیدا 
کرد. عماد افروغ، علیرضا شریفی یزدی و اصغر 
مهاجری از جمله جامعه شناسان و صاحب نظرانی 
هســتند که معتقدند نهادینه نشــدن فرهنگ 
عذرخواهی و پاســخگویی در میــان مدیران و 
مسئوالن کشور منشأ و آثاری عمیق و قابل توجه 
دارد که اگر مورد اعتنا و بررسی قرار نگیرد، تبعات 

آن دامن کشور را رها نخواهد کرد.

داشتنقدرت،مسئولیتمیآورد
عماد افروغ بــه رابطه قدرت – مســئولیت در 
قدرت شناسی اشاره می کند و می گوید: »رابطه 
قدرت – مسئولیت یعنی هر کس صاحب قدرت 
است، در ازای قدرتش مسئولیت دارد. به این معنا 
که فرد صاحب قدرت هم در برابر عملش و هم 
در برابر بی عملی اش مسئول است و اگر عملی 
را که وظیفه اش بوده انجام نداده یا عمل سویی 
انجام داده، مسئولیت عواقب آنها متوجه اوست.«

این جامعه شناس و اســتاد دانشگاه، همچنین 
توضیح می دهد:»بی توجهی به رابطه مسئولیت 
در مقابل قدرت تبعاتــی دارد. حداقل تبعاتش 
عذرخواهی اســت. این حداقل است وگرنه به 
تناسب تبعاتی که بی توجهی به این رابطه قدرت 
– مسئولیت داشته، برخوردهای جدی تری هم 
مطرح می شــود. مثال حذف صاحب قدرت در 
باالترین مقام یا مقامات پایین تری که مستقیم به 
آن پدیده مربوط می شوند. متأسفانه ما این رابطه 
قدرت – مسئولیت را خوب فهم و درک نکرده ایم 
و به آثار و پیامدهای آن هم فکر نکرده ایم.« افروغ 
به جایگاه واالی عذرخواهی در ادبیات سیاسی 
می پــردازد و می گوید: »مســئولی که از مردم 
عذرخواهی می کند می گوید مرا به دلیل قصور 
در انجام مسئولیتم ببخشید و این طلب بخشش 
روی واکنــش مردم بازتاب دارد. متأســفانه ما 
در ازای اتفاقات مهمی حاضــر به عذرخواهی 
نیستیم.« این جامعه شناس موضوع فوت مهسا 

امینی را به عنوان نمونه ای از این اتفاقات مهم 
ذکر می کند:»ما در این موضــوع بحث علمی 
کردیم و گفتیم در این اتفاق بر شخصی شوک 
روحی روانی وارد شده که معنی علت تامه مرگ 
را نمی دهد بلکه معنی علــت اعدادی می دهد. 
مثل نقشــی که آب و خاک و... برای رشد یک 
دانه گندم دارد. وجود دانــه گندم علت درونی 
است، آب و خاک و... علت های اعدادی هستند. 
ما جامعه شناســان گفتیم پلیــس باید در حد 
علت اعدادی از مــردم عذرخواهی می کرد ولی 
عذرخواهی نکرد، کسی عزل و توبیخ نشد. حتی 
مطرح شد که هیچگونه قصور و تقصیری متوجه 
پلیس نیســت که بسیار حرف اشــتباهی بود. 
در گزارش شورای پزشــکی هم اصال به وجوه 
روانشناسی و روانشناســی اجتماعی موضوع 
توجهی نشــد و فقط به ســابقه عمل جراحی 
ایشان تأکید کردند. در حالی که این شخص با 
وجود همین سابقه پزشکی 22 سال از خدا عمر 
گرفته و دست شما امانت بوده، شما باید امانت 
را صحیح و سالم به صاحبش برمی گرداندید و 
وقتی این اتفاق نیفتــاده، باید به دلیل کوتاهی 

خود عذرخواهی می کردید.«

مسئوالنوجامعهنیازمندخودآگاهیهستند
افروغ، مصلحت اندیشی ها و خط قرمزهایی را که 
برای اظهارنظر در مورد چنین مســائلی تعریف 
می شود، به اندازه طفره رفتن و امتناع مسئوالن 
از عذرخواهی، نادرست و زیانبار توصیف می کند 
و ادامه می دهد:»این مصلحت اندیشی ها و خط 
قرمزها که هیچ ربطی به جمهوری اسالمی ندارد، 
آنقدر متراکم شده که کار به اینجا رسیده است. 
ماجرای فوت مهســا امینی یک مثال از نهادینه 
نشــدن فرهنگ عذرخواهی در میــان مدیران 
کشــور بود. مســئوالن و صاحبان قــدرت باید 
عادت کنند که مسئولیت کارهایشان را برعهده 
بگیرند و سریع عذرخواهی کنند و حتی به عنوان 
پوزش خواستن برای استعفا آماده باشند، اما نه 
عذرخواهی می کنیم و نه استعفا می دهیم و اینها 
درد کشور است و در مصلحت اندیشی و تملق و 

تظاهر ریشه دارد.«

جوانههاینارسفرهنگعذرخواهی
علیرضا شریفی یزدی نیز در مورد نهادینه نشدن 
فرهنگ عذرخواهی در سیستم مدیریتی کشور 
می گوید:»در سطوح مختلف جامعه ما و از نهاد 
خانواده تا مسئوالن کشور، فرهنگ عذرخواهی 
به عنوان یک عنصر فرهنگی شکل نگرفته است.«

این جامعه شناس و روانشــناس اجتماعی، نوع 
ارتباط و روابط انســان ها، گروه هــا و نهادهای 
مختلف را به فرهنگ عذرخواهی تعبیر می کند 
و توضیح می دهد:»فرهنــگ عذرخواهی ابعاد 
گسترده ای دارد که برای شناخت آن باید ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی حاکــم بر جامعه را مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار دهیم.« شــریفی یزدی بر 
این باور است که نشــانه های کمرنگی از جوانه 
زدن فرهنگ عذرخواهی در الیه های مدیریتی 
کشــور به چشــم می خورد که تداوم و نهادینه 
شــدن این فرهنگ در آینده را نوید می دهد. او 
می گوید: »شــکل گیری فرهنگ عذرخواهی از 
مردم در فرهنگ سیاسی کشور و نهادینه شدن 
این نوع گفتمان میان مســئوالن و مردم روندی 
تدریجی اســت و به هر اندازه کــه میان قوانین 
و سیاســت های کالن یک کشــور و ارزش ها و 
هنجارهای توده مردمی همخوانی بیشتری وجود 
داشته باشد دوگانگی ارزشی جامعه کاهش پیدا 
کرده، فرهنگ عذرخواهی با شــتاب بیشــتری 

نهادینه می شود.«
شــریفی یزدی می افزاید: »وقتی جامعه به مرور 
زمان دچار تغییرات عمیق می شــود و به سمتی 
می رود که با سیاســت های نســبتاً ثابت همراه 
نیست، دوگانگی ارزشی هم در آن شکل می گیرد. 
نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی و ایجاد گفتمان 
مســئوالنه در مقابل مردم بهترین راه حل برای 

کاستن این دوگانگی ارزشی به شمار می آید.«

مشارکتبامردمفرهنگعذرخواهیراشکل
میدهد

صحبت هــای اصغــر مهاجری مکمــل نظرات 
شریفی یزدی است. این جامعه  شــناس و استاد 
دانشگاه می گوید:»برای اینکه فرهنگ عذرخواهی 
در جامعه مسئوالن و مدیران کشور نهادینه شود 

و جزو ترجیحات ارزشی و نظام هنجاری و معیاری 
جامعه ما قرار گیرد تــا از پیامدها و کارکردهای 
مثبتش منتفع شویم، به یک ساختار و باورهای 
مبتنی بر آن نیاز داریــم که در قالب یک فرهنگ 
وجود داشته باشــد. این نظام معیاری یک نظام 
دستورالعملی و تشریفاتی و فانتزی نیست که شما 
به عده ای امر کنید که به این روش عمل کنید و 

مسئله های ما حل شود.«
مهاجری توضیح می دهد: »این ساختارها در وهله 
اول این است که ما معتقد به کار مشارکتی باشیم. 
مشــارکت نه به این معنا که فردی بگوید شــما 
بیایید یاری کنید، من ریاست و نمایندگی بکنم. 
مشارکت یعنی با هم اندیشیدن، با هم برنامه ریزی 
کردن، با هم اجرا کردن، با هم متنعم شــدن و با 
هم نظارت کردن. زمانی که ما امری را مشارکتی 
انجام می دهیم، مســئولیت را بیــن همه توزیع 
می کنیم و زمانی هم که خطایــی اتفاق می افتد 
این خطا نتیجه صفر تا صد عمل من نیست، مال 
یک جمع است و جمع هم در برابر جمع مسئول 
است و پوزش می خواهد و جبران می کند.« این 
جامعه شناس همچنین معتقد است: »باید بپذیریم 
زمان یکه تازی ها، رفتارهــا و تصمیم گیری های 
فردی مدت ها پیش به ســر آمده و مــا باید امور 
جامعه را از مرحله اندیشیدن تا مرحله نظارت به 

مدد مشارکت جامعه انجام دهیم.«

طرحاتاف
مهاجری به یافته های جامعه شــناختی اشــاره 
می کند که نشان می دهد اگر دولتمردان در امور 
مختلف خرد جامعه و شــعور عامیانه را دخالت 
دهند، کمتر دچار خطا می شــوند. او می گوید: 
»در این رابطه مطالعاتی در سطح جهانی صورت 
گرفته که تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از 
پیامدهای اقدامات مداخله ای را ارزیابی می کند. 
من این مطالعات را برای کشورمان بومی کرده ام و 
نام آن را گذاشته ام »طرح اتاف« که تعیین می کند 
مســئوالن در هر اقدام مداخله ای کــه در قالب 
سیاست، برنامه یا طرح و پروژه انجام می دهند، اگر 
به مردم ضرر زدند چگونه باید زیان را جبران کنند. 
مثالً شهرداری تهران با اجرای طرح اتاف می پذیرد 

که پروژه ها، برنامه ها و سیاست های شهری تهران 
با مشارکت شــهروند انجام شود و هر جا هم الزم 
باشــد، اجتناب یا تعدیل یا جبران شود. لذا باید 
بپذیریم زمانی که می گوییم عذرخواهی می کنم 
و پوزش می خواهم، فقط لق لقه زبان نباشــد و 

خسارتی که وارد کردم جبران شود.«
او ادامه می دهد: »عذرخواهــی و پوزش با هدف 
جبران انجام می شــود که ممکن اســت جبران 
روانی، اقتصادی یا اجتماعی باشد و با مکانیزم های 
مختلفی انجام می شــود. من در مطالعات اتافی، 
اتاف را به عنوان یکی از بهترین راهبردهای پوزش 
و جبران خســارت معرفی کردم که در آن همه 
تاکتیک های عذرخواهی دیده و تعریف شده است. 
مثال اگر مدیریت شهری در قالب پروژه ای مسیر 
دانش آموزان مدرسه ای را بلند می کند، بهتر است 
تعدادی لوازم التحریر را همراه با متن زیبایی به 
دانش آموزان آن مدرسه هدیه دهد. عذرخواهی 
مناسب، کدورت مخاطب را کاهش می دهد و او را 

به همراهی در پیشرفت پروژه تشویق می کند.«

مطلقاندیشخــودرانیازمندعذرخواهی
نمیبیند

این پژوهشــگر اجتماعی مطلق اندیشی را آفتی 
می داند که عرصه های مختلف حیات اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی جامعه را تهدید می کند. او 
توضیح می دهد: »دلیل این که این نظام جبران و 
عذرخواهی با فرهنگ ما ایرانی ها همخوانی ندارد 
این است که ما بسیار مصلحت اندیش هستیم و با 
توجه به عقاید قالبی و کلیشه ای خود که عموما 
ایدئولوژی زده است، فکر می کنیم. تصور ما این 
است که اگر ما فکری کردیم و تصمیمی گرفتیم 
مطلق اســت و اگر خطایی هم رخ داده ما مأمور 
بودیم و معذور، در راســتای کار درست حرکت 
می کردیم و نیازمند عذرخواهی نیســتیم. امروز 
ما به شــدت به الگو و چارچوب فکری و فرهنگی 
)پارادایم معرفتی( دانش محور نیاز داریم که نسبی 
اندیش است. در نسبی اندیشی نقصان پذیرفتنی 
است و به همین دلیل صاحب این الگوی فکری، 
عمل خود را اصــالح و تکمیل می کند و فرهنگ 

عذرخواهی در این الگو شکل می گیرد.«

آفتیبهنامساختاراداریمعیوب
او تعریف ســاختارهای نظام بروکراتیک کشور را 
به عنوان مؤلفه دیگری نــام می برد که جامعه ما 
را تهدید و ما را از فرهنگ پــوزش و عذرخواهی 
و جبــران دور می کنــد. مهاجــری توضیــح 
می دهد:»سازمان های اداری ما بر اساس رویکرد 
بهره وری تعریف نمی شــوند. در نتیجه خروجی 
سازمان مهم نیست و در این ساختار عذرخواهی به 
دلیل نقصان عملکرد و نرسیدن به بهره وری معنایی 
ندارد. متأسفانه ساختار اداری ما معیوب است. ما را 
نه دشمن و نه حوادث طبیعی از پا نمي اندازد، ولی 
ساختار اداری معیوب حتما ما را از پا می اندازد. در 
این ساختار اداری که در همه ادارات اعم از سازمان 
آب، برق، مخابرات و... حاکم است، چون کارمند 
خودش را ولی نعمت ارباب رجوع می داند، فرهنگ 

عذرخواهی هم شکل نمی گیرد.«

رابعهتیموریگزارش
روزنامه نگار

همیشهکهنمیشود
مردمراباحرفقانعکرد
بنای باشکوه انقالب اســالمی ایران با خواست 
و اراده مــردم شــکل گرفت. انقالبــی که یکی 
از مهم تریــن ویژگی هــای آن، مردمی بودن و 
به عبارتی، وجه مردم ســاالری آن است. مردمی 
که معنا و بقــای انقالب هســتند و دولتمردان 
نظام جمهوری اسالمی ایران به توصیه بنیانگذار 
کبیر انقــالب، باید آنان را به چشــم ولی نعمت 
بنگرند. این توصیه باالترین مقام سیاســی یک 
نظام اسالمی است که خود را از قاعده آن مستثنا 
نمی دید و همواره در پیشگاه مردم، مسئوالنه و 
پاسخگو ظاهر می شد. مسئول و پاسخگو از آن 
حیث که اگــر از ناتوانی و کوتاهی مســئوالن و 
مدیران سیاسی نظام در انجام امور محوله و در 
عرصه های مختلف جامعه آگاه می شــد، به جد 
و جهد درصدد پیگیری، تذکــر، اصالح و البته 

عذرخواهی از مردم و امت برمی آمد.
مثــال ایــن ادعــا را می تــوان در ســخنرانی 
امام خمینــی )ره( به تاریــخ 6تیر ماه 1359در 
حسینیه جماران جست وجو کرد. آنجا که ایشان 
خطاب به مسئوالن و مدیران فرمودند: »این چه 
وضعی اســت در مملکت؟ همیشه که نمی شود 
مردم را با حرف قانع کرد؟ چــرا ادارات هنوز از 
وجود نیروها و اندیشه های طاغوتی پاک نشده 
است؟ این ملت خون داده است. این ملت جوان 
داده اســت تا از گرفتاری های شاهنشاهی رها 
شــود. تا امور در آن انقالبی انجام شــود.« و در 
ادامه به عذرخواهی از ملت ایران پرداختند: »من 
عذر می خواهم. من از شــماها عذر می خواهم. 
من از برادرها و مادرهایی که بچه های خودشان 
را از دســت دادند، معذرت می خواهــم. من از 
پیشگاه ملت ایران که هنوز نتوانسته ام برایشان 
کاری انجام دهم و از محضر ولی عصر)عج( عذر 

می خواهم.« 
رهبر معظم انقالب نیز بر این اندیشــه و سیره 
عملی امام خمینی)ره( اســتوار بوده و هستند: 
»من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی 
از خطاهایی که خود ما کردیم. بنده خودم هم در 
این خطا سهیم هستم. این مسئله تحدید نسل از 
اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. 
البته اول که سیاســت تحدید نسل اتخاذ شد، 
خوب بود. الزم بود. لیکن از اواسط دهه 70باید 
متوقف می شد. این را متوقف نکردیم. این اشتباه 
بود. عرض کردم؛ مسئوالن کشور در این اشتباه 
سهیم  هستند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه 
ســهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما 
ببخشد.« این بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب 
است که خود را شجاعانه، صادقانه و مسئوالنه در 
یک مسئله اجتماعی و سیاســی مقصر معرفی 
می کند و بابت آن از مردم عذرخواه است.« نتیجه 
مردم ساالری، پیشرفت کشــور است. پیشرفت 
به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. 
عدالت را نمی گویم. در مورد عدالت، ما عقب مانده 
هستیم. در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف 
می کنیم، اقرار می کنیم. در زمینه عدالت، باید 
تالش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال 
و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم؛ چراکه در مورد 
عدالت مشکل داریم.« این نیز بخشی از بیانات 
صریح رهبر معظم انقالب درباره تأمین عدالت 
و ایجاد برابری در 29بهمن ماه سال 1396است. 
حتی می توان به نمونــه عذرخواهی صمیمانه 
ایشان از طلبه جوانی که نقدهایی بر قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان و ناهماهنگی میان 
علم و عمل در این حوزه داشتند نیز اشاره کرد. 
مثال های دیگری هم با توجه به محوریت اهمیت 
سیره عملی حکومت اسالمی و رعایت حق الناس 
در همه شئون، از سوی مقام معظم رهبری وجود 
دارد؛ مثال هایی حائز اهمیت و ضرورت عنایت در 
الگوپذیری از آنها که متأسفانه از سوی مسئوالن 
سیاسی و مدیریتی کشور نادیده گرفته می شود. 
رهبری همچنین در جلســه آغــاز به کار هیأت 
دولت سیزدهم سال 1400، ضرورت عذرخواهی 
از مردم را مورد توجه قرار داده و گفتند: »در یک 
جاهایی یک خطایی اتفــاق می افتد. خب همه 
ماها اشتباه می کنیم دیگر؛ خطا در کار ماها کم 
نیست. از مردم عذرخواهی کنید؛ صریحاً بگویید 
این اشــتباه شــده. از مردم عذرخواهی کنید. 

مردمی بودن این جهات مختلف را دارد.« 
از این اندیشه و توصیه های مؤکد رهبری می توان 
به خوبی دریافت که ترویج فرهنگ عذرخواهی 
در جامعه به ویژه در ادبیات و رویه های سیاسی 
که امور مختلف مــردم را دربرمی گیرند، امری 
ضروری و پسندیده است. رهبر معظم انقالب در 
حالی در عذرخواهی از مردم پیشــگام می شوند 
که بسیاری از مســئوالن و ســران مملکتی با 
واژه عذرخواهی بیگانه اند و اساســاً آن را به دور 
از  شــأن حکومتی و مدیریتی خــود می دانند. 
طی سال های گذشــته با توجه به وجود و بروز 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی در کشور که 
بحق ماحصل مســتقیم و غیرمستقیم عملکرد 
دولتمردان و کارگزاران محســوب می شــوند 
تاکنون هیچ یک از آنها به صورت رســمی حاضر 
به پذیرش اشتباه خود نشده است؛ این در حالی 
است که اشتباهات آنان برای مردم محرز و نمایان 
بوده است. در نظام اسالمی عالوه بر التزام عملی 
به احکام شرع که الزمه کارگزاری حکومت است، 
الزم اســت بر کار مدیران و زمامــداران نظارت 
شــود و آنها در قبال اقدامــات کوچک و بزرگ 
خود پاسخگو باشــند. بخشی از این پاسخگویی 
به عذرخواهی نیز منجر می شود. وجود احتمال 
خطا، پیشگیری از فساد مدیران و احقاق حقوق 
شهروندان بر ضرورت پاسخگویی و عذرخواهی 
مسئوالن می افزاید و حســن انجام امور، اصالح 
امور به خطا رفته و حفظ روحیه کارگزاران از آثار 

مطلوب آن خواهد شد.
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عذرخواهی؛ازوظیفهاخالقیتامطالبه هزارزبانبرایدلجویی
شهروندان از مدیران سیاسی و اجتماعی خود انتظار 

پایه گذاری فرهنگ عذرخواهی دارند
 عذرخواهی های انجام شده
 و بر زمین مانده مسئوالن

محمدعلیزلفیگل
وزیرعلوم،بابت:
قطعکردناینترنت

اینترنــتطــيروزهایی
کهکنکوربرگزارمیشــد،
قطعشــد.اینباعثشد
تااعتراضاتزیادیمطرح
شود.وزیرعلوم،تحقیقاتو
فناوریهمضمنعذرخواهی
ازمردمبابتچنیناتفاقی
گفت:اینمحدودیتهابرای
عدالتآموزشیوجلوگیری
ازتخلفاتبودهاست.جناب
وزیراشارهايهمبهمشکالتی
کهاینقطعیاینترنتبرای

مردمایجادکرده،داشت.

مهردادبذرپاش
وزیرراه،بابت:
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حملونقل، در مشکالتی
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بابتاینمشکالتازمردم
عذرخواهیکــردوگفت:
بــابرنامهریزیهایبهتر،
ســعیمیکنیممشکالت
رابهحداقلبرسانیم.این
عذرخواهیدرمرکزکنترل
ترافیکراهآهناتفاقافتاد.

حسینجمشیدی
فرماندارشهرستان
تربتجام،بابت:
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یکــیازخبرســازترینو
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خودجوشاقدامبهاینکار

کرد.

جواداوجی
وزیرنفت،بابت:
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وزیرنفتهمازمردمعزیز
کشورمانبابتاتفاقاتیکهدر
حوزهقطعگازوفشارگازرخ
داد،عذرخواهیکرد.اواشاره
کردکهاز23میلیونمشترک
گاز،تنهاگاز17هزارشهروند
تربتجامیقطعشده.است
اوجيبااینحــالازمردم
عذرخواهیکرد.جالباینکه
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یکــیازخبرســازترین
بوی کــه صحبتهایــی
عذرخواهیهممیداد،مربوط
رئیسمجلسشــورای به
اسالمیبود.اواشارهکردکه
مامسئوالنوقتیفهمیدیم
اشتباهکردیم،بایدعذرخواهی
میکردیــم.قالیبافضمن
اشارهبهطراحیهایخارجی
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