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پس از بست نشيني و زنبيل به 
دستي و انتش��ار ويدئوهاي تند 
و تيز عليه قوه قضاييه و روساي 
دس��تگاه قضاي��ي و مجلس از 
سوي احمدي نژاد و دوستانش، 
رسانه ها كوش��يدند كه مواضع 
افراد منتسب به جناح اصولگرا 
را در اين باره بازتاب دهند. يك��ي از آنان كه مي توان 
ايش��ان را جزو نيروهاي منص��ف و منطقي آن جناح 
دانس��ت در گفت وگو با روزنامه اي��ران )9 آذر( نكاتي 
را مطرح كرد كه شايس��ته نقد و ارزيابي است. وي در 
توجيه چرايي عدم برخورد با وي ابتدا متذكر مي شود 
كه صحبت هاي احمدي نژاد ساختارش��كنانه نيست 
و آنها را علي��ه قوه قضاييه و رييس آن ق��وه و خانواده 
الريجاني ها مي داند كه اگر اين افراد خودشان صالح 
بدانند بايد برخورد و طرح شكايت كنند. سپس ادامه 
مي دهد كه حرف ه��اي احمدي نژاد جديد نيس��ت. 
در دولت نه��م و به خصوص دول��ت دهم حرف هاي 
ساختارش��كنانه و اقدامات خالف قانون زيادي انجام 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه چند جمله پيش تر در 
توجيه علت عدم برخورد با احمدي نژاد و اطرافيانش 
گفته بود كه آن س��خنان ساختارش��كنانه نيس��ت. 
وي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار كه پس چرا با چند 
مدير تلگرامي برخوردهاي قاط��ع صورت مي گيرد، 
به روش��ني اعالم مي كند كه اينها ب��ا هم قابل قياس 
نيس��تند، نوع برخورد با يك وبالگ نوي��س يا مدير 
تلگرام با كسي كه رييس دولت بوده متفاوت است. وي 
س��پس در خصوص چگونگي برخورد با احمدي نژاد 

مي گويد كه: 
 به اعتقاد من االن نبايد ب��ا احمدي نژاد برخورد كرد، 
بايد گذاش��ت تا اين جماعت خودش��ان را بيشتر در 
معرض افكار عمومي قرار دهن��د و آنگاه كه جامعه به 
اين جمع بندي رس��يد ك��ه ادعاه��ا و اتهامات قرين 
صحت نيس��ت و آنها چه اهدافي را دنبال مي كنند، 

آنگاه بايد برخورد كرد. فعال زود است.
واقعيت اين اس��ت كه ما طرفدار برخ��ورد قضايي و 
بگير و ببند با هيچ كس به صرف بي��ان نظر و عقيده 
آنان نيس��تيم و اين راه را بي نتيج��ه مي دانيم. البته 
بيان اظهارات اتهامي عليه ديگران، موضوع متفاوتي 
اس��ت؛ ولي انتقاد و حتي تخطئه نهادهاي رسمي را 
نبايد خيلي س��خت گرفت و اين قاعده ش��امل آقاي 
احمدي ن��ژاد و دوستان ش��ان ه��م مي ش��ود. با اين 
وجود، مس��ائلي از قبيل دخل و تصرف غيرقانوني در 
بودجه عمومي، مطابق آنچه در گزارش رسمي ديوان 
محاس��بات عمومي آمده اس��ت قابل چشم پوش��ي 
نيس��ت. موضوعي كه اين يادداشت درصدد طرح آن 
اس��ت، نگاه نادرستي اس��ت كه اين فعال اصولگراي 
محت��رم منادي آن هس��تند. نگاهي كه تالي فاس��د 
فراوان��ي دارد و اتفاقا رفتاره��اي احمدي نژاد يكي از 
تالي هاي فاسد اين نگاه است. نگاهي كه مخالف شرع 

و قانون است. 
پايه اين نگاه بر اين فرض استوار است كه نوع برخورد 
با افراد گوناگون بايد متفاوت باشد. اين قاعده در امور 
سياسي، تربيتي و... ممكن است درست باشد، ولي در 
امور قانوني چنين نيست. نابرابري در برابر قانون اصل 
حاكميت قانون را نقض مي كند و ب��ه جاي آن اراده و 
مصلحت را مي نشاند. البته رعايت مصلحت عنصر مهم 
در اداره كشور است، ولي اين كار در جايي جز دستگاه 
قضايي بايد صورت گيرد. مصلحت از جنس سياست 
است، هنگامي كه وارد مسائل حقوقي و قضايي شد، 
عدالت را از در ديگر بيرون مي كند و تمامي اعتبار امر 

قضايي را مورد سوال قرار مي دهد. 
هيچ چيز تبعيض آميزي زيان بارتر از تبعيض قضايي 
و حقوقي نيس��ت. زيرا مصداق ضرب المثل معروف 
خواهد ش��د »كه هرچه بگندد نمكش مي زنند/ واي 
به روزي كه بگندد نمك«. هرگونه تبعيض و نابرابري 
را بايد به داوري قضايي ببريم تا در آنجا رفع تبعيض 
و ظلم ش��ود، حال چگونه مي توانيم بپذيريم كه در 

برخورد قضايي و حقوقي تبعيض روا داريم و براساس 
حكمت و مصلح��ت عمل كنيم؟ مرجع تش��خيص 
مصلحت و حكمت در امر قضا كيست؟ چه كسي آن 
اختيار را به وي داده اس��ت؟ بزرگ ترين مصلحت و 
حكمت براي هر نظام قضايي، بي طرفي و اس��تقالل 
در اجراي قانون اس��ت. مگر نديده ايد كه فرش��ته يا 
بانوي عدالت كه در يك دست ترازو و در دست ديگر 
او يك شمشير اس��ت، در همان حال چشم بندي بر 
چشم دارد كه نش��انه بي طرفي و به تعبير ديگر كور 
بودن عدالت اس��ت. كور بودن عدال��ت ويژگي مهم 
آن است. اگر جامعه ببيند كه مرجع قضايي برخورد 
يكس��اني را با ضعيف و قدرتمند، فقير و غني، زن و 
م��رد، خ��واص و ع��وام و... مي كند، در اي��ن صورت 
اعتمادش به وج��ود و تحقق عدال��ت جلب خواهد 
ش��د و اين بزرگ ترين س��رمايه براي هر جامعه اي 
اس��ت. س��رمايه اي كه هيچ چيز ديگري نمي تواند 
جايگزين آن ش��ود يا با آن برابري كن��د. مهم ترين 
عامل در افزايش حس تعلق اجتماعي و شهروندي و 
اعتماد، وجود همين ويژگي است. اتفاقا اگر بخواهيم 
عاقالنه تر و انساني تر برخورد كنيم بايد برخالف نظر 
اين آقاي محترم اصولگرا رفت��ار كرد. به اين معنا كه 
در برخ��ورد با تخلف��ات حقوقي قدرتمن��دان، بايد 
س��ختگيرتر از مردم عادي بود. مگر نه آنكه گفته اند: 
»حسنات االبرار، سيِّئات المقرِّبين«. بر همين اساس 
كوچك ترين رفتاره��ا و گفتارهاي خ��الف قانون از 
سوي صاحبان قدرت بايد با جديت بيشتري از طرف 
نهاد داوري و قضايي مواجه ش��ود. ريشه بي توجهي 
عموم مردم و جامعه به قانون وج��ود همين نگرش 
است؛ نگرشي كه چند قرن پيش مرحوم شيخ اجل 

سعدي به خوبي بيان كرده است كه: 
اگر ز ب��اغ رعيت ملك خورد س��يبي/ 

برآورند غالمان او درخت از بيخ 
به پن��ج بيض��ه ك��ه س��لطان س��تم روا دارد/ زنند 

لشكريانش هزار مرغ بر سيخ 

آي��ا كارنامه ش��هرداري تهران در 
۱۰۰ روز نخس��ت كار خ��ود را 
مي توان كارنامه اي اصالح طلبانه 
و قابل دف��اع دانس��ت؟ از ديدگاه 
نگارنده، با وج��ود برخي انتقادات 
وارد ب��ر برخ��ي انتصاب��ات در 
ش��هرداري تهران، دس��ت كم به 
س��ه دليل كارنامه صد روزه ش��هرداري تهران را مي توان 

كارنامه اي اصالح طلبانه و قابل دفاع دانست. 
نخستين وجه قابل دفاع اين كارنامه صد روزه اتفاقا همان 
وجهي اس��ت كه بعضا در نقد عملكرد سه ماهه مديريت 
جديد شهري در تهران بيان مي شود، اينكه انگار نه انگار 
كه شهردار تهران تغيير كرده اس��ت. به نظر مي رسد اگر 
واقع بينان��ه و منصفانه قضاوت كني��م، اينكه يك تغيير 
و تحول مديريتي گس��ترده در سطح ش��هرداري تهران 
بدون ايجاد بح��ران جابه جايي در س��ازمان و به گونه اي 
انجام شود كه كوچك ترين خللي در كار خدمت رساني به 
شهروندان پيش نيايد و اساسا آنها متوجه چنين تغييراتي 
در سطوح بااليي مديريت شهري نش��وند، نيازمند يك 
تجربه مديريتي ثمربخش اس��ت كه تغييرات مديريتي 
به گونه اي انجام ش��وند كه وضع موجود خدمت رس��اني 
با مشكلي مواجه نشود. چنين وجهي به خصوص وقتي 
پررنگ تر مي شود كه بدانيم شهرداري تهران در اين سه ماه 
در شرايط عادي و مش��ابه ش��رايط دوازده سال گذشته 
هم نبوده اس��ت بلكه پس از يك انتخابات پرچالش، و در 
شرايطي كه شهردار پيشين ناكامي سه  باره اش براي ورود 
به ساختمان پاستور را تكرار كرده بود، شهرداري تهران به 
مديريت جديد با خزانه اي خالي و بدهي هاي سرسام آوري 
تحويل داده ش��ده اس��ت كه حتي ب��راي پرداخت ۶۰۰ 
ميلياردي حقوق ماهانه خانواده گسترده ۶۸۰۰۰ نفري 
كاركنانش آه در بس��اط نداش��ت. اداره ش��هر در چنين 
ش��رايط اقتصادي اي و همراه با انجام تغييرات مديريتي 
در س��طوح باال به گونه اي كه آب در دل شهروندان تكان 
نخورد و به عبارت��ي آنها اصال متوجه تغييرات نش��وند، 

نه فقط كار ساده اي نبوده است بلكه تنها بر پايه تجربه و 
مهارت مديريتي قابل توجه امكان پذير شده است. شخصا 
دلهره آن داش��تم كه پس از دوازده سال مديريت واحد بر 
شهرداري تهران، ورود تيم جديدي كه هنوز بر جزييات 
كار مديريت شهري مسلط نيست و با مسائل و مشكالت 
جدي اقتصادي هم مواجه است، دس��ت كم در روزهاي 
آغازين، كار اداره ش��هر را با چالش هايي هم��راه كرده و 
جريان اصالح طلبي را با ش��ائبه هاي ناتواني در مديريت 
كارآمد مواجه كند اما خوشبختانه سه ماهه آغازين آرام و 
به دور از هر گونه بحران جدي س��پري شد و نشان داد كه 
اعتماد بيست و يك نفره شوراي پنجم به توانايي و تجربه 

مديريتي شهردار منتخب شان بيراه نبوده است. 
دومين وجه قابل دفاع كارنامه شهردار تهران در صد روز 
نخست، جسارت اصالح طلبانه در صدور بخشنامه هايي 
است كه گرچه شائبه كاهش درآمدها آن هم در اين شرايط 
سخت اقتصادي را به همراه داشت، اما مديريت جديد در 
همان روزهاي آغازين، شجاعانه اصلي ترين گلوگاه هاي 
فس��ادزا را شناس��ايي كرده و بدون فوت وقت دستور به 
توقف آنها داد. ممنوعيت صدور هولوگرام جديد و تعيين 
تيمي كارشناسي براي سروسامان دادن به وضعيت آشفته 
هولوگرام هاي قبال صادر شده، گرچه در ابتدا به تحريك 
كساني كه منافع شان به خطر افتاده بود، به برداشت هاي 
نادرس��تي مانند توقف فروش تراكم س��وءتعبير شد اما 
تدبير هوشمندانه مديريت جديد شهري باعث شد يكي 
از مس��يرهاي اصلي فرآيندهاي غيرش��فاف و فسادزا در 
ش��هرداري تهران با كمترين هزينه موقت��ا از ريل خارج 
ش��ده تا در زمان خود و با تصحيح مس��ير مجددا به ريل 
بازگردد. الزام شوراهاي معماري به ثبت تصميمات خود 
در سامانه هاي ذي ربط نيز دومين تصميم شجاعانه اي بود 
كه مديريت جديد شهري در همان هفته هاي آغازين كار 
خود اتخاذ كرد و مجددا يكي از گلوگاه هاي اصلي فس��اد 
و تخلف را شناسايي و مس��دود كرد. هر دو بخشنامه اي 
كه به عنوان نخس��تين اقدامات اصالح طلبانه مديريت 
جديد شهرداري تهران به ثبت رسيد، اصلي ترين مساله 

اين نهاد يعني فساد و عدم شفافيت را هدف گرفته و تنها 
وقتي مي توان به ميزان شجاعت و جسارت مديريت جديد 
در اتخاذ اين تصميم��ات پي برد كه ب��ه آن خزانه خالي 
و وضعيت دش��وار اقتصادي ش��هرداري تهران در هنگام 
تحويل به مديريت جديد توجه كنيم و ببينيم چطور يك 
مديريت اصالح طلب كه به حفظ اصول ناظر بر پاكدستي 
اصرار دارد، حتي در چنين ش��رايط دش��واري، كس��ب 
درآمد به هر قيمت را سرلوحه خود قرار نمي دهد و حتي 
حاضر نيست اين تصميمات شفافيت بخش و فسادزداي 
خود را براي چند ماه هم كه ش��ده، با هدف تثبيت اوضاع 
درآمدي به تعويق اندازد و در نخستين اقدام، اصلي ترين 
گلوگاه هاي فس��اد و تخلف را شناس��ايي كرده و بي هيچ 
هراس��ي از پيامدهاي احتمالي  اين تصميمات در حوزه 
درآمد، اصلي ترين مسيرهاي فس��ادزاي قبلي را مسدود 
مي كند. چنين ش��جاعتي ب��ار ديگر مويد اي��ن واقعيت 
اس��ت كه پيروزي اصالحات فقط به معن��اي منتخبان 
اصالح طلب نيست بلكه بيش و پيش از هرچيز، به معناي 
اصالح فرآيندهاي ناصواب گذشته است. وجه قابل دفاع 
ديگري كه در حوزه افزايش شفافيت اصالح طلبانه قابل 
ذكر اس��ت و كمتر هم مورد توجه قرار گرفته، ش��فافيت 
مديريت جديد در اطالع رس��اني در م��ورد انتصابات در 
حوزه هاي مختلف است كه ازقضا همين شفافيت باال نيز 
زمينه برخي انتقادها به اين انتصابات را فراهم كرده است. 
تا همين چند ماه پيش، اطالع موثق و معتبر از انتصابات 
سطوح مختلف شهرداري تهران آرزويي دور از دسترس 
مي نمود به گون��ه اي كه ثبت انتصابات مديران س��طوح 
مختلف ش��هرداري تهران و نيز انتصاب اعضاي مجامع و 
هيات مديره هاي شركت ها و س��ازمان هاي تابعه در يك 
س��ايت به صورت روش��ن و ش��فاف، جزيي از وعده هاي 
انتخاباتي بيان مي شد. اين درحالي اس��ت كه در سه ماه 

گذشته، تمام انتصابات شهردار تهران، به 
صورت روش��ن و با ضميمه كردن حكم 

مربوطه، در كانال هاي اطالع رساني رسمي شهردار تهران 
در دسترس عموم قرار گرفته است كه 

صد روز قابل دفاع و انتظارات پيش رونابرابري حقوقي؛ تبعات منفي يك نگرش نادرست 
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پنجشنبه23آذر1396
25ربيعاالول1439
14دسامبر2017
سالپانزدهم
شماره3975
16صفحه
2000تومان
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