
مسووليت روحاني
نحوه تعامل اصالح طلبان و حسن روحاني براي چيدمان تركيب كابينه دولت دوازدهم اين روزها محل بحث و گمانه زني هاي فراواني است. عباس عبدي روزنامه نگار اصالح طلب براي روحاني در اين شرايط 
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اصالح طلب�ان در مقط�ع تاريخي مهمي 
قرار گرفته اند. براي نخس�تين بار پس از 
دولت اصالحات آنها ش�اهد اين هستند 
كه رييس جمهور مورد حمايت شان راهي پاستور شده 
و اختيار انتخاب شهردار تهران نيز به منتخباني واگذار 
ش�ده كه آنها به مردم معرفي كرده اند. آنچه اين روزها 
به عنوان دغدغ�ه مهم اصالح طلبان مطرح مي ش�ود 
تعامل با دول�ت اس�ت. در اولويت بعدي ني�ز موضوع 
برگزيده شدن شهردار تهران و رابطه او با شوراي شهر 
و بدنه اصالح طلب تهران است.  گاليه ها و توصيه هايي 
نيز اين روزها راه به رس�انه ها پيدا كرده اس�ت. برخي 
اصالح طلبان گله دارند كه چرا از س�وي رييس جمهور 
م�ورد مش�ورت ق�رار نمي گيرن�د. ب�ا اين ح�ال طي 
روزهاي گذشته هياتي از شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان با حس�ن روحاني، رييس جمهور ديدار و 
گفت وگو كرده اند. دي�داري كه در آن البته بدون ورود 
ب�ه مصاديق اعض�اي كابينه دو طرف صرف�ا به تقويت 
رابطه با يكديگر پرداخته اند و از دغدغه هاي شان براي 
دولت دوازدهم سخن گفته اند. عباس عبدي تحليلگر 
و روزنامه نگار اصالح طلب نگراني هاي اصالح طلبان را 
بجا مي داند. او معتقد است در عين اينكه اصالح طلبان 
حماي�ت از فكر و برنامه را بايد جايگزين حمايت از فرد 
كنند اما فرد پيروز در انتخابات نيز بايد ضمن توجه به 
عقبه حاميان خود براي انتخاب همكارانش در كابينه به 
سراغ چهره هايي برود كه مومن به آن وعده ها و برنامه ها 
باشند. عبدي همچنين به رييس جمهور توصيه مي كند 
كه گزينه ه�اي نهايي و انتخاب ش�ده خود براي هيات 
دولت را از دل مش�ورت با گروه هاي مختلف استخراج 
كند تا آنه�ا نيز حس كنن�د كه در بازي ش�ركت داده 
ش�ده اند. عبدي همچنين درباره وضعيت اين روزهاي 
اصالح طلبان و ش�وراي ش�هر نيز معتقد است به دليل 
اهميت باالي تهران و نحوه اداره آن عملكرد ش�وراي 
شهر اصالح طلب و شهردار برآمده از آن مي تواند روي 

محبوبيت جريان اصالحات نيز تاثيرگذار باشد. 

اين روزها برخي اصالح طلبان درباره نحوه تعامل 
دولت با جريان اصالحات اب�راز نگراني مي كنند. 
اي�ن تعامل از نظ�ر ش�ما واجد چ�ه ويژگي هاي 

طرفيني است؟
اي��ن نگران��ي ت��ا ح��دي طبيعي اس��ت چرا ك��ه ممكن 
اس��ت طرفين ارتباط كافي و نزديك نداش��ته باش��ند يا 
ديدگاه هاي ش��ان را بنا بر مالحظاتي به طور دقيق به هم 
منتقل نكنند. طرفين محدوديت ها و معذورات خاص خود 
را دارند. آنچه مس��اله اساسي اس��ت، اين است كه دولت و 
آقاي روحاني متكي بر نگرشي پيروز شدند و خودشان هم 
بر اين موضوع تاكيد كردند. اجزاي آن نگرش فارغ از اينكه 
كدام جناح سياسي آن را دنبال مي كند، طبيعي است كه 
در انتخابات كمابيش مطرح ش��ده اس��ت. انتظار عمومي 
اين است كس��اني به عنوان وزير معرفي شوند كه بتوانند 
حامالن و مجريان اميني براي اين نگرش باش��ند. از اينجا 
به بعد مساله فرعي است. نكته مهم تري نيز در اين تعامل 
وجود دارد. ممكن اس��ت آق��اي رييس جمهور در ذهنش 
باش��د كه آقاي الف فرد بسيار خوبي براي معرفي شدن به 
عنوان وزير باشد اما به نظر بنده بهتر است كه اين نتيجه را 
از مشورت با ديگران استخراج كند. ديگران هم حس كنند 
كه حضور دارند و در بازي شركت داده شده اند. وقتي گفته 
مي شود »ديگران« فقط منظور اصالح طلبان نيستند بلكه 
هر كس ديگري هم مي تواند باشد. بنياد سياست مبتني بر 
مشاركت است. هر سياستمداري كه مشاركت و گفت وگو 
را ناديده بگيرد بهترين نيروها را هم كه انتخاب كند ديگران 

در زمان مناسب خود را از او جدا مي كنند. 
از ميان شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، 
فراكس�يون امي�د و چهره ه�اي مل�ي جري�ان 
اصالحات ك�دام يك را واج�د ويژگي هاي الزم و 
داراي اولويت براي طرف مش�ورت قرار گرفتن از 

سوي رييس جمهور مي دانيد؟
بخشي از تعامل مربوط به فراكسيون اميد است كه بسيار 
ه��م اهميت دارد چون بايد ب��ه وزرا راي اعتماد دهد. بايد 
آنها حس كنند كه به بازي گرفته ش��ده اند و احترام ش��ان 
حفظ شده است و براي نظرات شان اهميت قايل شده اند. 
شوراي عالي سياستگذاري فارغ از جزييات و افرادش بايد 
طرف گفت وگو قرار بگيرند. البته من خيلي آشنايي كامل 
با موضوع ندارم و خيلي هم فكر نمي كنم اهميتي داش��ته 
باشد، چهره هاي منتس��ب به اصالحات كمابيش شناخته 
ش��ده و روش��ن هس��تند. من معتقدم كه با آنه��ا هم بايد 
گفت وگو شود. خيلي چهره ها و ش��خصيت هايي هستند 
)از هر دو جناح( كه به صفت ف��ردي اهميت دارند و آقاي 
رييس جمهور مي تواند با آنها هم مشورت كند. مي تواند با 

وزراي فعلي خود مش��ورت كند. محدوديت��ي در اين كار 
نبايد قايل شد. 

اساس�ا آيا حمايت از كانديدايي در ايام انتخابات 
منجر به ايجاد حق براي حاميان مي شود؟به لحاظ 
اخالقي كانديداي پيروز چه مس�ووليتي در قبال 

گروه هاي حامي خود دارد؟
حمايت از كانديدا اساسا حرف درستي نيست. من شخصا 
در عمرم از هيچ كانديداي��ي حمايت نكرده ام. از آنچه فكر 
مي كنم درس��ت اس��ت، حمايت كرده و براي آن ايده كار 
مي كنم. اگر كس��ي ه��م نزديك به اين ايده ب��وده به طور 
طبيعي مص��داق آن اس��ت و در نتيجه حماي��ت از او هم 
تصور خواهد شد. ما اساس��ا براي حمايت از آقاي روحاني 
در انتخاب��ات نيامديم كه حاال انتظار داش��ته باش��يم كه 
چيزي ب��ه جايش بدهد. اين نگاه ها مخل سياس��ت ورزي 
اصالح طلبان��ه اس��ت. ما براي پيش��رفت جامع��ه خود و 
اصالحات وارد انتخابات يا هر كنش ديگري مي شويم. در 
اين ميان آقاي روحاني نيز به نسبت ديگران بهتر توانسته 
آن را نمايندگي كند. بنابراين هيچ ديني وجود ندارد اما اين 
سوال مطرح مي شود. آقاي روحاني بايد بداند ما همان طور 
كه از اصالحات و ديدگاه هاي درست حمايت مي كنيم و در 
مقايسه با ديگران او مصداقش بوده است در ادامه نيز همين 
خواهد بود. هيچ دليلي ندارد ك��ه از يك فرد با هر رفتاري 
حمايت شود. اين نگاه كه كسي كه فرد ديگري را حمايت 
كرده بده بستاني بين شان وجود دارد نگاه نادرستي است 

و مخالف خط مشي اصالحات است. 
آيا عدم تعام�ل آن گونه كه برخي خواس�تار آن 
هستند ممكن است منجر به فاصله افتادن ميان 

رييس جمهور و جبهه اصالحات شود؟
به طور قطع فقدان تعامل فاصل��ه ايجاد مي كند نه فقط با 
اصالح طلبان بلكه به هر نيروي ديگ��ر. حتي اگر به لحاظ 
محتوايي هم نزديك باشند هنگامي كه تعامل و گفت وگو 
نباشد به هم بد بين مي ش��وند. ترديدي نيست كه چنين 
اتفاقي خواهد افتاد. ركن سياس��ت مش��اركت و گفت وگو 
است چه با دوست، چه با دشمن و چه با هر كس ديگري. 

آق�اي جهانگيري به عنوان مع�اون اول در دولت 
حضور دارد. آيا او مي تواند مطالبات اصالح طلبان 

را نمايندگي و پيگيري كند؟
آقاي جهانگي��ري به طور قطع مي توان��د چنين چيزي را 
دنبال كند. افراد ديگري هم هستند. اين نوع تمايز گذاري ها 
درست نيست. مطالبات اصالح طلبان را خودشان در عرصه 

گفت وگوي روز

نقش جهانگيري
آق�اي جهانگي�ري ب�ه 
مي توان�د  قط�ع  ط�ور 
مطالب�ات  اصالح طلبان 
را دنب�ال كن�د. اف�راد 
ديگ�ري ه�م هس�تند. 
اين ن�وع تمايز گذاري ها 
درست نيست. مطالبات 
اصالح طلبان را خودشان 
و  عموم�ي  عرص�ه  در 
سياس�ت باي�د پيگيري 

كنند.

 آينده
شوراي شهر

با وجود اينكه مهم ترين 
تصمي�م ش�وراي ش�هر 
انتخاب ش�هردار است، 
نباي�د ب�ه نح�وي عمل 
كند كه انتخاب شهردار 
تصميمات و سياست هاي 
بعدي ش�وراي ش�هر را 
بالموضوع كند. ش�وراي 
ش�هر در مقابل شهردار 

نبايد منفعل شود.

گروه احزاب

تحليل عباس عبدي از چيدمان كابينه و انتخاب شهردار تهران در گفت و گو با » اعتماد«:

 رييس جمهور در چينش كابينه ديگران را هم به بازي بگيرد

روحاني مديون كسي نيست

باشگاه اصالحات

در انتخابات رياست جمهوري كه 
29 ارديبهش��ت ماه سال جاري 
برگزار ش��د اصالح طلبان همان طور كه از قبل 
گفت��ه بودند نقش موثري ايف��ا كردند، چراكه 
براي شان آينده كشور و حل مشكالت و مسائل 
اساس��ي ايران مطرح بود و به منافع ملي توجه 
كردند. همه اصالح طلبان از شخصيت هاي ملي 
مانند آقاي خاتمي تا نهادهايي نظير ش��وراي 
عالي سياس��تگذاري، فراكسيون اميد، احزاب 
و ساير ش��خصيت ها با تمام ظرفيت خود وارد 

ميدان شدند. 
پيش��رفت و توس��عه كش��ور دغدغ��ه اصل��ي 
اصالح طلبان است و به همين دليل آنها بدون 
هيچ ش��رط و ش��روطي وارد كارزار انتخابات 
ش��دند. اي��ن ارتباط موث��ر با دول��ت در دادن 
پيشنهاد بايد حفظ شود. دولت كارش را انجام 
مي دهد و خوب است كه در همه زمينه ها كمك 
شود تا عملكرد دولت هم بهبود يابد. اين كمك 

مي تواند مشورتي، انتقادي يا عملياتي باشد. 
بعضي از مش��ورت ها از طريق س��ازمان يافته 
نظير شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
منتقل مي ش��ود. اين ش��ور نق��ش موثري در 
انتخابات مجلس، ش��وراها و رياست جمهوري 
عال��ي  بنابراي��ن ش��وراي  اس��ت.  داش��ته 
سياس��تگذاري يك تشكل اس��ت كه مي تواند 

اين نقش انتقال نظرات و مشورت ها را ايفا كند. 
طبيعتا فراكسيون اميد هم مي تواند موثر باشد. 
اينگونه نيست كه اصالح طلبان خود را محدود و 

منحصر به يك كانال ارتباطي كنند. 
برخي نظرات و پيشنهادات نيز به دليل شرايط 
زماني بايد به موقع منتقل ش��ود، از اين جهت 
شخصيت ها و احزاب اصالح طلب نيز مي توانند 

از ظرفيت هاي شان استفاده كنند. 
همه اين مشورت ها بايد همراستا با هم باشند 
و يك توان هم افزايي براي انتقال نظرات ايجاد 
ش��ود. فراكس��يون اميد هم در ش��وراي عالي 
نماينده دارد و حلقه وص��ل اين دو خود آقاي 
عارف است. مجموعه فراكسيون اميد و شوراي 
عالي فاصله اي با هم ندارند و اين شورا مي تواند 

ارتباطش را كماكان حفظ كند. 
نكته اي كه باي��د به آن توجه ك��رد هدف اين 
تعامل اس��ت. آنچه امروز به عنوان تعامل ميان 
اصالح طلبان و دولت ناميده مي ش��ود هدفش 
تامين بهتر منافع ملي و كمك به دولت اس��ت 
تا مس��ائل و مشكالتي كه كش��ور با آن روبه رو 
اس��ت بهتر حل ش��ود. دولت به ويژه بايد اين 
بستر و زمينه را فراهم كند و به استقبال تعامل 
با عقبه سياسي حاميان خود بود. دولت نه تنها 
ب��راي اصالح طلبان بلكه براي س��اير نخبگان 
و شايس��تگان بايد فضايي فراه��م كند كه آنها 
نيز بتوانند نقطه نظ��رات خود را منتقل كنند. 
اگ��ر اين اتف��اق رخ دهد همه اف��راد و گروه ها 
احس��اس موثر بودن خواهند داش��ت. درست 
اس��ت كه بقيه هم مسوولند و بايد پيشنهادات 

خود را ارايه كنند اما س��وي ديگر دولت است 
كه او هم وظايف��ي دارد و مهم ترين وظيفه اش 
همان فراهم كردن ش��رايط الزم براي دريافت 
پيش��نهادات همه كس��اني اس��ت كه نظرات 
اصالحي يا نقدهايي داش��ته باشند. همه بايد 
احس��اس كنند دولت آمادگي دارد با ظرفيت 

باال پذيراي نقدها و پيشنهادها باشد. 
وقتي اين شرايط مهيا شد كارآمدي دولت نيز 
افزايش مي يابد. وقتي همه احساس مشاركت 
كنند در كاميابي دولت همه احساس پيروزي 
مي كنند و براي رفع مسائل و مشكالت خود را 
مسوول مي دانند. كساني هم كه مسوول اداره 
امور هس��تند اگر از نظرات اصالحي بيشتري 
اس��تفاده كنند بهره وري ش��ان ني��ز افزايش 

مي يابد. 
نظرات و پيش��نهادات گوناگون مجموعه مورد 
خط��اب را با حق انتخ��اب بيش��تري از ميان 
راه حل ه��اي موجود مواج��ه مي كند كه باعث 
مي شود با اشراف بيشتري بر مسائل براي حل 

آن اقدام كند. 
نتيجه اين فرآيند افزايش ضريب همبس��تگي 
اجتماعي و انسجام ملي است. كشور متعلق به 
همه شهروندان اس��ت و با دخيل دانستن آنها 
در اداره كش��ور مي توان به وحدت بيش��تري 
در داخل دس��ت يافت و اي��ن وحدت مي تواند 
مقدم��ه پيروزي هاي بيش��تر دول��ت و تحقق 
برنامه هاي آن باش��د. در نتيج��ه از اين طريق 
به آرمان هاي مان س��ريع تر و بهتر دس��ت پيدا 

مي كنيم.

امروز بيش از هر زماني ضرورت 
ارتباط و تعام��ل اصالح طلبان و 
دولت احساس مي شود. دولت دوازدهم برآمده 
از راي پايگاه اجتماعي جريان اصالحات است. 
شعارهاي دولت در ايام انتخابات حاوي نگرشي 
نزديك به اين جريان سياس��ي ب��ود. از اين رو 
اين همدلي و هم فك��ري در اين دو طيف بايد 
تقويت ش��ود. جريان اصالحات بايد ارتباطش 
را با دولت محكم تر و س��ازمان يافته تر كند. در 
جريان اصالحات بهترين نهاد و تشكيالتي كه 
االن مي تواند اين ارتباط را به شكل تشكيالتي 
برق��رار كن��د، ش��وراي عالي سياس��تگذاري 

اصالح طلبان است. 
اين ش��ورا عام ترين و گسترده ترين تشكيالتي 
اس��ت كه اصالح طلب��ان را نمايندگي مي كند 
و هم��ه طيف ه��اي اصالح طل��ب را در ب��ر 
مي گي��رد. بنابراين فراگيري اين تش��كيالت 
مي توان��د در ايج��اد ارتباطي س��ازمان يافته 
بين دولت و اصالح طلبان موثر باش��د. اگر هر 
يك از تش��كل هايي متع��دد جريان اصالحات 
بخواهند تك ت��ك با دولت ارتباط برقرار كنند، 
وقت و ان��رژي آقاي روحاني گرفته مي ش��ود. 
در اي��ن صورت وح��دت رويه اي را نيز ش��اهد 
نخواهيم بود. به همين دليل است كه ارتباط و 
س��ازماندهي بايد برنامه ريزي شده و نظام مند 

باش��د. در اي��ن ص��ورت انرژي ه��ا به س��مت 
هم افزايي مي رود. 

نقطه ارتباطي ديگر با دولت مي تواند فراكسيون 
اميد كه هم ارتباط تعريف ش��ده اي را مي تواند 

بر قرار كند. 
اصالح طلبان مجلس شوراي اسالمي وظايفي 
را در قبال دولت دارن��د. اصالح طلبان مجلس 
ش��وراي اس��المي با توجه به تعداد افرادي كه 
دارند، مي توانند يك��ي از پايگاه هاي حمايتي 
دول��ت در مجلس باش��ند. هم��كاري دولت و 
مجلس در حل مش��كالت و معضالت كش��ور 
امري ض��روري و الزم اس��ت. از اين جهت كه 
اصالح طلبان توانسته اند فراكسيون قدرتمندي 
را در مجلس تش��كيل دهند بايد ب��ه افزايش 
ارتباط با دولت بپردازند. در يك س��ال گذشته 
نيز فراكس��يون اميد تا حدي توانس��ت تعامل 
س��ازنده اي را با دولت ش��كل دهد. فراكسيون 
امي��د از دول��ت دف��اع و پش��تيباني ك��رده و 
كارش��كني در اقدام��ات رييس جمهور نكرده 
اس��ت. بنابراين ارتباط دولت و اصالح طلبان از 
طريق اين دو تشكيالت مي تواند به پيش برود. 
اين دو سازمان سياس��ي مي توانند در مجموع 

ارتباط خوبي را با دولت شكل دهند. 
اين ارتباط بايد هدف و راه مش��خصي داش��ته 
باش��د. كمك و همكاري با دول��ت در گام هاي 
مثبتش و تحقق شعارها و هم مشورت دادن به 
دول��ت و انتقاد براي بهبود عملكردش از جمله 
اهدافي است كه اين تعامل و ارتباط بايد داشته 
باشد. به ش��كل تعريف ش��ده اي مي توان اين 

ارتباط را سازماندهي كرد. 
قطعا بس��تر مهم ش��كل گيري تعامل خواست 
و تماي��ل دو طرف ب��راي برقراري آن اس��ت. 
اصالح طلبان موفقي��ت دولت را موفقيت خود 
مي دانند. همچني��ن پايگاه اصل��ي راي آقاي 
روحان��ي در بين طرفداران اصالحات اس��ت و 
اين ارتب��اط به نفع او خواهد ب��ود. اين مقدمه 

براي شكل گيري ارتباط فراهم است. 
نمايندگاني در ش��وراي عالي سياس��تگذاري 
اصالح طلبان بايد براي تعام��ل با دولت مامور 
ش��وند و جريان اصالح طلب درون مجلس هم 
نمايندگان��ي را تعيين كنن��د. همين مالقات 
اخيري كه آقاي عارف از سمت فراكسيون اميد 
داش��تند، بايد ادامه پيدا كند. البته فراكسيون 
اميد و شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
از هم جدا نيستند و به هر حال نفع موفقيت هر 
كدام از اي��ن مجموعه ها به مجموعه اصالحات 

و دولت مي رسد.
 مجلس وظايف خ��اص خ��ود را دارد و هر دو 
بايد فضاي تعامل را فراه��م كنند. آقاي عارف 
در راس فراكسيون اميد، رياست شوراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان را ب��ه عهده دارد 
و به طور م��وازي مي تواند اين ام��ر را پيگيري 
كند. آنچه مهم اس��ت اينكه با توجه به فوريت 
حل مشكالت و معضالت كشور همكاري همه 
نيروهاي سياس��ي الزم و ضروري اس��ت. همه 
دلسوزان بايد تالش كنند تا اين اتفاق مبارك 
رخ دهد و با هم  افزايي ظرفيت هاي كش��ور در 

جهت پيشرفت و توسعه كشور گام برداشت. 

ارتباط سازمان يافته با دولت دوازدهم افزايش همبستگي ملي، نتيجه تعامل با دولت 
حسين كاشفي

عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت
داريوش قنبري

فعال سياسي اصالح طلب

  انتظار عمومي اين است كساني به عنوان وزير معرفي شوند 
كه بتوانند حامالن و مجريان اميني براي اين نگرش باشند. از 

اينجا به بعد مساله فرعي است.
  ما اساسا براي حمايت از آقاي روحاني در انتخابات نيامديم 
كه حاال انتظار داش�ته باشيم كه چيزي به جايش بدهد. اين 

نگاه ها مخل سياست ورزي اصالح طلبانه است.
  به طور قطع فق�دان تعامل فاصله ايج�اد مي كند نه فقط 
با اصالح طلب�ان بلكه با هر نيروي ديگر. حت�ي اگر به لحاظ 
محتوايي هم نزديك باش�ند هنگامي كه تعامل و گفت وگو 
نباش�د به هم بد بين مي ش�وند. ترديدي نيس�ت كه چنين 

اتفاقي خواهد افتاد.
  هيچ ايرادي ندارد كه يك نفر در شهرداري خوب كار كند و 
بعد نامزد رياست جمهوري هم بشود. مشكل ما از اينجا شروع 
مي شود كه ش�هر را گروگان نامزدي رياست جمهوري شان 

مي كنند.
  شهردار تهران اهميتي بيشتر از چند وزير دارد. بنابراين در 
درجه اول بايد به ش�كلي معرف و نماد مردم شهر باشد. از اين 
حيث شهردار تهران يك پست سياسي است و فقط يك پست 
اجرايي نيست بلكه يك س�مت مديريتي، اجرايي و سياسي 
است كه مي تواند معاونان اجرايي متعدد و متنوعي داشته باشد.

صب�ا طاهري�ان  / اعتم�اد

عمومي و سياس��ت باي��د پيگيري كنن��د. وقتي كه عرصه 
عمومي را باز س��ازي كرده و فعال باش��يد، سياستمداران 
مجبور مي شوند با آن راه بيايند. نگاه به دولت و اينكه فالن 
شخص باشد و فالن ش��خص ديگر نباشد به نظر من مخل 
اهداف اصالح طلبانه اس��ت. البته به اين معني نيس��ت كه 
آقاي رييس جمهور هر كسي را انتخاب كند. طبيعي است 
كه اصالح طلبان مي توانند هر زمان كه خواستند مخالفت 
كنند. اين نوع نگاه ها را بايد كنار گذاشت و نگاه سازنده تري 

به حوزه سياست داشت. 
عملكرد ش�وراي شهر و ش�هرداري تهران تا چه 
ان�دازه در افزايش محبوبي�ت اجتماعي گفتمان 
اصالح طلبي يا مغضوبيت آن تاثير و اهميت دارد؟

به هر حال شهرداري هاي كالنشهرها به ويژه تهران جايگاه 
بس��يار مهمي است و به ش��كلي مي توان گفت سطح اداره 
هر ش��هري به ويژه تهران به مراتب از سطح يك وزارتخانه 
مهم يا حتي چند وزارتخانه باالتر است و در استان ها هم از 
چند اداره كل باالتر است. در نتيجه هر نيروي سياسي بايد 
سعي كند بهترين كارايي خود را در حوزه مديريت شهري و 
شهرداري نشان دهد؛ ضمن اينكه مساله شهر فقط يك كار 
اجرايي نيس��ت؛ يك زندگي مدني هم هست. ممكن است 
وزارت خارجه كارهايي را انجام دهد كه خوب يا بد باشد و 
مستقيم دركي از آن نداشته باشيم ولي ما در شهر زندگي 
مي كنيم. مساله زندگي در شهر، ارتباطات و تغييراتي كه از 
طريق شهر مي توان در محيط اجتماعي و روابط داد بسيار 
اهميت دارد. هر نيروي سياسي بايد به اين مساله توجه كند. 
مهم ترين آفت ها و تهديدات ش�وراي شهر آينده 

از نگاه شما چيست؟
آفت هايي كه شوراي ش��هر را تهديد مي كند اين است كه 
وارد دعواها و مس��ائلي ش��وند كه اهميت درجه اول را در 
مديريت ش��هري نداش��ته باش��د. موضوع ديگر اين است 
كه بحث فس��اد و مش��كالت مربوط به آن را ناديده بگيرند 
و همين طور بخواهن��د كه وضع موجود ادام��ه پيدا كند. 
اصالحات��ي كه در ش��هرداري تهران به خص��وص از حيث 
منابع درآمدي بايد انجام ش��ود بس��يار مهم و پر دردس��ر 
خواهد بود بنابراين ش��وراي شهر اگر به شكل مجموعه اي 
عمل كند كه مساله شان به معناي واقعي كلمه شهر باشد و 
سعي كنند از اختالفات جزيي پرهيز كنند مي تواند موفق 
باش��د؛ هرچند هم كه تا رسيدن به يك ش��هر مطلوب راه 

زيادي در پيش باشد. 
شهردار تهران چه ش�اخصه ها و مولفه هايي بايد 

داشته باشد؟
شهردار تهران اهميتي بيش��تر از چند وزير دارد. بنابراين 
در درجه اول بايد به ش��كلي معرف و نماد مردم شهر باشد. 
از اين حيث شهردار تهران يك پست سياسي است و فقط 
يك پست اجرايي نيست بلكه يك سمت مديريتي، اجرايي 
و سياس��ي اس��ت كه مي تواند معاونان اجراي��ي متعدد و 
متنوعي داشته باشد. نمي توان مسووليت هاي شهردار را به 
برنامه هاي اجرايي مديريتي محض تقليل داد. به خصوص 
كه در كالنشهر ها و به ويژه تهران اين موضوع صدق مي كند. 

بنابراين در يك حدي شهردار بايد با سياست آشنايي داشته 
باشد. در عرصه سياسي مردم تا حدي او را بشناسند. اگر به 
اندازه كم هم او را بشناسند ايرادي ندارد چون ممكن است 
در كوتاه مدت بتواند خود را به خوبي معرفي كند. بايد بتواند 
ارتباط ه��اي خوبي با اركان حكومت و نيروهاي سياس��ي 
برقرار كند. پيشينه كاري خوبي توانسته باشد از خود ارايه 
كند. نكته ديگر هم اين است مساله فقط فرد شهردار نيست. 
شوراي شهر بايد نشان دهد كه مي تواند ناظر آگاه و قاطعي 
در حوزه علمكرد باشد و شهردار هم با اين نظارت همراهي 
كند. اين شايد مهم تر از هر چيزي است كه در مورد شهردار 
گفته مي شود. البته ما اين حرف ها را مي زنيم ولي در نهايت 
البي ها هستند كه از اين ميان يك نفر را بيرون مي آورند و 
سپس كارنامه مناسبي هم برايش جفت و جور مي كنند. اگر 
بنا بر ويژگي هاي آزمون شده افراد باشد شايد آقاي حافظي 
فرد بسيار مناسبي براي اين كار باشد ولي گمان نمي كنم 

كه شوراي ش��هر فعلي نزديك به اين گزينه شود البته اگر 
شورا اصولگرا بود كه قطعا به چنين موردي نزديك نمي شد. 
آيا به صرف اينكه ش�هردار يك نيروي سياس�ي 
باشد كافي اس�ت يا اينكه بايد الجرم آشنايي به 
مديريت كالنش�هر پيچيده اي مثل تهران داشته 

باشد و داراي سوابقي در اين زمينه باشد؟
اگر به دنبال اين باش��يم كه هر كسي كه پستي را مي گيرد 
هميش��ه بهترين اطالعات را در زمينه مشخص خود بايد 
داش��ته باشد، اشتباه اس��ت. اين ايده درستي نيست. مثال 
وقتي مي خواهي��م فردي را وزير بگذاريم، اگر كس��ي اين 
اس��تدالل را قبول داشته باشد يا بايد وزير فعلي باشد يا دو 
نفر از معاونانش باشند. افراد ديگري آنقدر اطالعات ندارند 
كه مصداق داشتن اين ويژگي شوند. بايد سطح وزارتخانه 
را با س��طح كارشناس��ي جدا كرد. در س��طح مديريت نياز 
نيست كه يك فرد به جزييات موضوع آگاه بوده و كارشناس 
باشد. اساس��ا ممكن است اين مس��اله نامطلوب هم باشد. 
يك مدير بايد ديدگاهي كالن داش��ته باش��د اما اين نكته 
را بايد در نظ��ر بگيرد كه همواره از بهترين كارش��ناس ها 
براي امور كارشناسي اش استفاده كند. خودش نبايد جاي 
كارش��ناس بنش��يند. اينكه فردي بخواهد شهردار تهران 
شود، اسم خيابان ها را بداند و تهرانگردي كرده باشد و بداند 
جمعيتش چقدر است و جزيياتش چيست، خوب است اما 
شرط الزم براي شهردار شدن نيست. شهردار بايد ديدگاه 
كالن و نظام مديريتي قوي داش��ته باشد. در اين صورت به 
راحتي مي تواند از بهترين نيروها اس��تفاده كند و ش��هر را 

سر و سامان دهد. 
به نظر شما اين حرف كه كسي كه شهردار مي شود 
نبايد به فكر رياست جمهوري باشد حرف منطقي و 

درستي است يا خير؟
نمي خواهم بگويم كه كسي كه شهردار مي شود حق ندارد 
به فكر رياس��ت جمهوري باش��د. در واقع بحث اصلي اين 
نيس��ت. اتفاقا هيچ ايرادي ندارد كه يك نفر در شهرداري 
خ��وب كار كند و بعد نامزد رياس��ت جمهوري هم بش��ود. 
مشكل ما از اينجا شروع مي شود كه شهر را گروگان نامزدي 
رياست جمهوري ش��ان مي كنند. مصالح كوتاه مدتي براي 
خود در نظ��ر مي گيرند و به جاي مصالح بلندمدت ش��هر 
قالب مي كنند. ايرادي ندارد كه كسي بخواهد رييس جمهور 
بشود. چه جايي از اين بهتر كه در شهر خوب كار كند و بعد 
آن را به عنوان تجربه خود ارايه كند. در اروپا هم اين موضوع 
را داشته ايم. ژاك شيراك مدت زيادي شهردار پاريس بود 
و رييس جمهور ش��د. مس��اله اصلي اين اس��ت كه شهر به 
گ��روگان برنامه هاي نامزدي او درنياي��د. در ايران به دليل 
اينكه نهاد هاي نظارتي از جمله شوراي شهر قوي نيستند، 
ترجيح دارد كه فردي كه مي خواهد ش��هردار شود از ابتدا 
دور رياست جمهوري را خط بزند تا نشان دهد كه آمادگي 
اين را دارد كه به ش��هر خدمت كند و نه به برنامه انتخاباتي 
خود. در غير اين صورت اگر بخواهد مي تواند شهر را گروگان 
انتخابات رياس��ت جمهوري كند اما وقتي كه خود را به اين 
شكل از خواس��ت رييس جمهور شدن منفك كند در واقع 

نشان مي دهد كه حداقل در اين مورد چنين قصدي ندارد. 
نوع ارتباط شوراي شهر تهران با توجه به يكپارچه 

اصالح طلب بودن با شهردار بايد چطور باشد؟
خيلي اين را حسن نمي دانم كه شوراي شهر تماما يكدست 
شده باشد. اين هيچگاه به نفع هيچ كس نخواهد بود. مساله 
اصلي اين است كه شوراي ش��هر بتواند يك نظارت قانوني 
و موثر داش��ته باشد و اعضاي آن اس��ير امكانات شهرداري 
نش��وند. خيل��ي راحت ممكن اس��ت ش��هردار، معاونان و 
سازمان هاي شهري، ش��وراي شهر را منفعل كنند و مسير 
خود را بروند. همان طور كه در گذش��ته اين امر را مشاهده 
كرده ايم. با وجود اينكه مهم ترين تصميم ش��وراي ش��هر 
انتخاب شهردار است، نبايد به نحوي عمل كند كه انتخاب 
ش��هردار تصميمات و سياس��ت هاي بعدي ش��وراي شهر 
را بالموضوع كند. ش��وراي ش��هر در مقابل ش��هردار نبايد 

منفعل شود.


