
دوشنبهروایت
۱۶  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۵
www.sharghdaily.com ۶و۷

هشت ماه از اســتقرار مدیران جدید شهر تهران گذشته است. در 
این ماه ها، چهره تهران تغییر بســیاری کرده است. بسیاری دوره 
مدیریت علیرضا زاکانی در شــهرداری را مشــابه دوران محمود 
احمدی نژاد می دانند؛ از بازدید های محله ای تا وعده های کوچک 
و بزرگی که در این دیدارها می دهد، از نگاهی که به حوزه فرهنگ 
و چهره های فرهنگی دارد. مدیران فرهنگی شــهردار تهران بیشتر 
از مدیران جوان ســازمان تبلیغات اســالمی انتخاب شــده اند؛ 
در حالی که به نظر می رســید زاکانی اگر در هر حوزه ای کمبود مدیر 
داشته باشــد، در این سال ها چهره های فرهنگی زیادی در اطراف 
خود جمع کرده باشــد. با علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر 
تهران، درخصوص سیاست های تازه حوزه فرهنگ و نقش سازمان 
تبلیغات در این سیاست گذاری ها گفت وگو کرده ایم. او که مخالف 
با این پیش فرض است، می گوید در این حوزه مهره چینی از سوی 

سازمان تبلیغات انجام نگرفته است.

  بســیاری دوره فرهنگی مدیریت شــهری کنونــی را به دوره   .
مدیریت آقای احمدی نژاد در شــهرداری و حکمرانی تفکر حجتیه 

تشبیه می کنند. چقدر این ارزیابی را قبول دارید؟
اگر واقع گرایانه به قصه نــگاه کنیم، باید رویکردهای فرهنگی 
آقای احمدی نژاد در شهرداری و دولت را مورد بررسی قرار دهیم. 
یک اینکه در ســال های متمادی شــهر تهران قــرار بود ام القرای 
جهان اســالم باشــد و پایتخت جمهوری اسالمی که سال ۵۷ در 
آن انقالب شــده بود. همچنین بعد از ســال های دهه ۶۰ و دفاع 
مقــدس که مباحث انقالبی خیلی داغ و پیشــرو بــود و در دهه 
۷۰ کم کم افول پدیدار شــد و از اواســط دهه ۷۰ و شــروع دولت 
دوم خــرداد تا ســال ۸۴ اگر دقیق با نگاه فرهنگی شــهر را رصد 
می کردیم، شــاهد بودیم تهران که تا پیش از این چیز دیگری بود، 
نمود و تصویرش تبدیل به چیزی شده بود که فاقد هر گونه نماد و 
هویت مذهبی و انقالبی باشــد؛ یعنی شعارها، بیلبوردها و خیلی 

چیزهای دیگر فاقد هویت مذهبی و گفتمانی شده بود.
در ســال ۸۲، زمانی که آقای احمدی نژاد شــهردار تهران شد، 
برخالف دوره های گذشــته، یعنی دوران شهرداری آقایان الویری، 
ملک مدنی و دور دوم شــهرداری آقای کرباســچی، شروع کرد به 
استفاده از نمادهای مذهبی و دوباره شعارهای مذهبی را در شهر 
طرح کرد و مردم شــهر که اکثریت مذهبی بودند نیز از این اتفاق 
اســتقبال کردند؛ اما همان زمان از طــرف مذهبی ها انتقادهایی 
بــه جهت اینکــه در برخی مــوارد افــراط  و تفریط هایی صورت 
می گرفت، مطرح بود. ولی دوره آقای احمدی نژاد در شــهرداری 
تهران آن قدر طوالنی نبود که بتوان قضاوت کاملی نسبت به دوره 
ایشان انجام داد و برخی بر این عقیده بودند که چون ایشان تفکر 
خاصی داشته، در آن زمان این طور بوده است. شاید درباره بخشی 
از دولت دوم ایشان بشود این فکر را کرد؛ چرا که به تعبیر دقیق تر، 
رویکرد فرهنگی دولــت دوم احمدی نژاد را ناظر بر موضوعی که 
گفتید می توان بررســی کرد و به نتیجه رسید، اما درباره شهرداری 
ایشان چندان نه. در سال هایی که آقای قالیباف مدیریت شهر را بر 

عهده گرفت، به نظرم این رویکرد متعادل تر رخ داد.
مــا هم در آن دوره ضمــن حمایت از کارهــای مثبت دولت، 
نقدهایی جدی هم به آن داشــتیم. طبعــا گرایش های ذهنی بر 
نحــوه مدیریت افراد تأثیر می گذارد. آقای زاکانی یکی از مهم ترین 
منتقــدان برخی رویکردهای اشــتباه آقای احمدی نــژاد در دوره 
دولت هایــش بوده، ضمــن اینکه همــواره با جنــاح اصالحات 
معارضــات فکــری و البته بــا حفظ اخــالق داشــت. در جناح 
اصولگرایی کشور نســبت به رویکرد آقای احمدی نژاد شاید یکی 

از مهم ترین نقادان، آقای زاکانی بود.
تفکر حجتیه یک فرقه اســت و جمع اندکی هستند که سال ها 
پیش از انقالب به یک شکل و پس از انقالب به یک صورت دیگر، 
تولید فکری کرده اند که بسیار دور از رویکرد تفکر و عمل ماست.

ما مانیفســت دیگری را دنبال می کنیم . ممکن است عملکرد 

هر کدام از ما در شورای ششم با این مانیفست بخواند یا نخواند و 
اگر عملکرد کسی با مانیفست انقالب نخواند، دیگر انقالبی نیست 
و اگــر در یک کار بخواند و در یک کار نخواند، در کاری که خوانده 
انقالبی است و در کاری که نخوانده انقالبی نیست؛ بنابراین اصال 

نمی توانیم مطلق انگاری کنیم.
نکته بر ســر این اســت که این مانیفســت دیگــر در حد یک 
فرقه، یک گروه و یک نحله نیســت؛ این مانیفســت یعنی گفتمان 
انقالب اســالمی که امام و رهبــری آن را نمایندگی می کنند، یک 
چیز مشخص اســت و حرف ها و بایدها و نبایدهایی دارد و در آن 
تعادل دیده می شــود و انسان ها به رسمیت شناخته می شوند که 
در آن هم مذهب و هم بایدها و نبایدهای ارزش ها و چارچوب آن 
در نظر گرفته می شــود و هم آزادی های مردم در آن به رســمیت 
شناخته می شــود و اگر این باشــد، یک چیز متعادل و قابل دفاع 

است.
 به نظر می آید این تعادل که شما به آن اشاره کردید، در برخی   .

از فعالیت های فرهنگی دیده نمی شد، برای مثال در نام گذاری های 
معابر که رویه کامال متفاوتی با دوره گذشته دارید.

معموال وقتی چیزی طی مدتی دچار نقص می شــود تا مجدد 
به تعادل برسد، روندی را طی می کند که طبعا قضاوت می شود؛ 
مثال چهار ســال ناوگان حمل ونقل به هر دلیلی فرســوده شــده 
و به روز نشــده و مشــکل دارد و روی نــاوگان حمل ونقل تمرکز 
کردیم تا بتوانیم این حوزه را به حدی از تعادل برســانیم و ممکن 
است قضاوت شــویم که اینها همه کارها را رها کردند و به قصه 
حمل ونقــل چســبیدند. وقتی چیــزی از تعادل خارج می شــود، 
مجبوریــم روی آن تمرکز کنیم تا به نقطه تعادل برگردد. مباحث 
فرهنگــی، تربیتی و مذهبی جامعه هم تــا حدودی همین طوری 
اســت اما به بحث های دیگر هم توجه داریم. مثال اعضای شــورا 
ناظر بــه جایگاه نظارتی خود برای نوروز نســبت به شــهرداری 
ســخت گیری کردند و در جلســات کارشناســی نیز به طور دائم 

تأکید داشــتیم مباحث هویت ملــی را در کنار مباحث هویت های 
دیگــر ببینند؛ چراکه هویــت ملی ما با هویــت مذهبی مان کامال 
آمیختگــی دارد و حتما به بحث های ملی دقــت می کنیم. برای 
مثال در نام گذاری ها برخــی چیزها را انتخاب می کنیم که ممکن 
است کم باشد ولی روی بحث فرهیختگان تاریخ مان توجه داریم. 
در حالی که در سال آخر شورای پنجم مصوبات نام گذاری به قدری 
از حد تعادل خارج شــده بود که اگر بخواهیم آن را تنظیم کنیم، 

کلی کار می برد.
  اما در شــهر می بینیم که مناســبت های مذهبی به شــدت در   .

فضاسازی های شــهری پر رنگ است و مناسبت های ملی این گونه 
نیست.

قبول نــدارم. خــط و خطوطی که اکنــون اتفــاق می افتد با 
بحث های مذهبی دارد صورت می گیرد. شــاید بســیاری از افراد 
مذهبی در نــوع برگزاری نوروز به معاونــت فرهنگی-اجتماعی 
شــهرداری انتقاداتی وارد می کردند کــه این با قبل چه فرقی کرد 
و داریــد همان کارهــا را انجام می دهید. تا چنــد  ماه پیش وقتی 
صحبت می کردیم، می گفتیم دوستان تازه آمدند و انتصابات تازه 
تمام شده و تازه دارند روی خط قرار می گیرند. اکنون فکر می کنم 
در برخی معاونت های سخت افزاری مان دوستان سوار کار شدند 
و خروجی هــا کم کم دارد در مناطق بیــرون می آید و قابل تصویر 
اســت ولی در مباحث فرهنگی- اجتماعی بــه  خاطر جنس کار 
خروجی طبعــا دیرتر اتفاق می افتد و هم ســوار کار شــدن آنها 
دیرتــر انجام می شــود. هفته آخر ماه مبارک رمضــان به بازبینی 
محله هایی که بیشــتر درگیر معتادان متجاهــر بودند، رفتیم و از 
آنجا که چندین بار رفته بودم، واقعا تعداد معتادان متجاهر پایین 
آمده بود و در کارشــان موفق بودند. گفتند فالن دستگاه که قرار 
بــوده در آن قرارگاه اجتماعی بیاید، وظایفــش را کم انجام داده 
یا فالن دســتگاه خوب انجام داده یا فــالن کار را کردیم ولی این 
مشکالت را داشتیم و نشان داده شد در این چند  ماه اتفاقی افتاده 

و تــا اندازه ای کار جلو رفته و کســی کــه از نزدیک دیده می تواند 
ســنجش کند ولی در خروجی به قــدری تعداد معتادان متجاهر 
زیاد است که اگر هفت  هزار نفر را هم جمع کرده باشید، باز تعداد 
زیادی دیده می شود. جنس کار فرهنگی و اجتماعی طوری است 

که خروجی ملموس خیلی دیر و البته  به تدریج دیده می شود.
  در این دوره مدیران فرهنگی بیشتر از جوانان سازمان تبلیغات   .

به شهرداری اعزام شده اند، چقدر این نگاه جدید در حوزه فرهنگ 
حاصل حضور این مدیران است، می توانیم بگوییم در شورای شهر 
شما نمایندگی این نگاه را برعهده دارید، در بحث فضاهای شهری 
مدیرعامل جوان زیباسازی و به تازگی هم سازمان فرهنگی و هنری 
شــهرداری از این سازمان به شهرداری آمده این نگاه را نمایندگی 

می کند؟
دســتگاه تبلیغات اســالمی دســتگاه نظام اســت و دستگاه 
دولت ها و شــهرداری ها نیســت و کامال ذیل رهبری تابع گفتمان 
فکری انقالب اســت و رهبری رئیس آن را مشخص می کند. مقام 
معظم رهبری که در ســال ۹۷ آقای قمی را انتخاب کردند، شاید 
جوان ترین عنصری که انتخاب شــد، ایشان بود. وقتی آقای قمی 
آمــد یک تفکر نو را که فرقه ای و عالقه و گرایش شــخصی نبود، 
آورد و برداشــت کاملی از فرمایش های آقــا و امام و درعین حال 
متعــادل بود. نگاه انقالبی مرکزیتــی دارد که تفکر اصلی انقالب 
اســت و تعادل در آن است و با جناح سیاسی به اصطالح اعتدال 
فرق می کند، یعنی هر چیزی ســر جای خودش اســت و حتما با 
تفکر ســلطنت طلبی و تفکر غرب گرا و روشنفکری غرب زده فرق 
می کند، یعنی اگر کســی به غلط تفکر روشنفکری را تفکر اصلی 
بگیرد، آن  وقت این تندروی می شــود ولی اگــر این را متعادل در 
نظر بگیریم، مثال تفکر حجتیه یا تفکر شــیعه انگلیســی تندروی 
می شــود. تفکر انقالب اســالمی تقریب مذاهب را به رســمیت 
می شناســد ولی تفکر شــیعه انگلیســی تقریب را تکفیر می کند. 
وظیفه سازمان تبلیغات، تبلیغ اســت و اولین حکم امام درمورد 

ســازمان تبلیغات اول این بود که تبلیغات اســالمی یعنی دعوت 
به نشــر خوبی ها؛ نشــر خوبی ها که در حقیقت همه  جا را شامل 
می شــود. یکی از چیزهــای مهمی که آقای قمــی خدمت مقام 
معظم رهبری مطرح کرد و ایشــان تأییــد کردند این بود که یکی 
از رویکردهای اصلی مان مردمی کردن تبلیغ باشــد؛ یعنی ضمن 
اینکه در تبلیغ اسالم روحانیت محوریت دارد و راهنما و هدایتگر 
است اما این امر توسط همه اقشار مردم صورت بگیرد. این آدم ها 
هستند که حامل این تفکرند؛ یعنی بنده که در شورا شرکت کردم 
و مردم به من رأی دادند که به شورا وارد شدم. افتخارم این است 
که حامل این تفکرم؛ تفکری که به دور از تندروی اســت و جایی 
کــه با کندی یا تنــدی و انحراف روبه رو می شــود، حتما تنظیم و 
اصالحــش می کند. اینکه می فرمایید مهره چینی در جایی صورت 

می گیرد را قبول ندارم؛ ولی تأثیرگذاری حتما وجود دارد.
آقای قمی شــعرا، موســیقی دانان، خوانندگان و ســینماگران 
را می شناســد و فیلم های زیادی دیــده و در درس و کالس قیصر 
امین پور شرکت کرده و این نیست که به تازگی این طور شده باشد. 
وقتی این فرد مدیر خوبی است و تیم خوبی کنارش جمع می شود، 
طبیعی است که روی بقیه هم مؤثر می شود. یکی از نقدهای شما 
باید این باشد که چرا دستگاه های کشور به ویژه در حوزه فرهنگی 
هم افزایــی ندارند یا موازی کاری می کننــد یا کار همدیگر را خنثی 
می  کنند. اگر موفق شوند با یکدیگر شبکه شوند و هم افزایی ایجاد 
کنند، باید خوشــحال شویم. فرهنگ به تعبیر مقام معظم رهبری 
اتمســفری اســت که اطراف ما را گرفته و هوایی است که تنفس 
می کنیــم و گرایش های مــا را تنظیم می کند؛ یعنی اگر شــورا در 
بخش فرهنگ خواست حرفی زده باشد، از آن گفتمان متأثر شود.
بنابراین اینکه تأثیر وجــود دارد، حتما وجود دارد؛ چراکه تأثیر 
از جنس تأثیر ســخنی است که ولی خدا می گوید؛ یعنی وقتی ما 
والیــت فقیه را به عنوان ولی خدا قبول داریم، حرفی که می زند و 
هدایتی که می کند، حلقه های میانی و خواص جبهه حق بهترین 

کاری که می توانند بکنند، این است که آن حرف را بگیرند و توزیع، 
تبیین و منتشــر کنند که اکثرا خواص در این قضیه کمک کارند. اگر 
توانسته باشیم این کار را خوب انجام دهیم؛ یعنی تأثیرگذار بودیم 

و این به معنای نفوذ کردن از زیر و مهره چینی نیست.
ما اعتقاد نداریم به جهت عملی کامل و معلم مردم هستیم؛ 
ولی اعتقاد داریــم این تفکر و گفتمان می تواند معلمی و هدایت 
کنــد و چون بر مبانی اســالم بنا شــده، خاصیت اســالم و ادیان 
توحیدی این است. حرفی را که گفته شد که ما نمی خواهیم مردم 
را به زور به بهشــت ببریم، قبول ندارم؛ بله، چون نمی خواهیم به 
زور کاری بکنیم؛ اما حتما می خواهیم مردم را به بهشــت ببریم؛ 
زیرا ادیــان توحیدی و پیامبران الهی آمدند برای اینکه مردم را به 
بهشــت خدا ببرند و بخشــی از آن در همین دنیا اســت و خوب 
زندگی کردن، رفاه داشتن و صلح و صفا و آبادانی زمین بهشت این 
دنیایی است. این اتفاق با زور انجام نمی شود؛ ولی هدایت گری به 

سوی آن وجود دارد و الزم است.
ضمن اینکه همه مردم برای ما محترم اند؛ ولی بر مبنای اینکه 
حکومتی با رأی مســتقیم مــردم انتخاب شــد و نهضت چندین 
ســال ادامه پیدا کرد برای تشکیل آن و همه زیر سایه رهبری امام 
خمینی جمع شــدند و این گفتمان در ادوار دفاع مقدس و پس از 
آن تأللــو پیدا کرد و مردم پای این قصه جان و جوان دادند، تقریبا 
خود مردم هم می دانند و می گویند فالن شخص که آمد یا مسئول 
فالن جا شــد، حرفش با امام یا مقام معظم رهبری فرق می کند و 
معنایش این است که برای مردم در آمده که این ماجرا یک معیار 

و متر دارد و متر و معیارش رهبران انقالب هستند.
 ما در حــوزه زیباســازی و پروژه هایی که در ایــن مدت اجرا   .

کرده اند؛ مانند به تصویر کشــیدن فعاالن حوزه کتاب که بیشتر از 
یک جریان فکری انتخاب شده بود، نادیده گرفتن سلیقه بخشی از 

مردم را می بینیم.
در این حوزه بخشی از نگرانی من این بود که دوستان ما چقدر 

می توانند از ابزار هنر استفاده کنند و آیا این توان را دارند که خوب 
آن را به کار بگیرند؟! معتقدم با اینکه یواش یواش شــد؛ ولی این 
اتفاق به نحو درســت افتاد و با آزمــون و خطا بود. برخی چیزها 
را آنهــا انجام دادنــد که در کل ادوار مختلف زیباســازی که ما با 
این سیســتم کار کرده بودیم، متأسفانه نبوده است. مرحوم استاد 
اسالمی ندوشــن که در خارج از کشور به رحمت خدا رفت، بدون 
تذکر کسی تعداد خوبی بیلبورد به این قضیه اختصاص داده شد 

و اضافه تر از این هم خواستیم؛ چون برای ما مهم است.
  اما با تبلیغات محیطی آقای طالب زاده قابل مقایسه نبود.  .

بله، این به دلیل کم اهمیتی استاد اسالمی ندوشن نیست. ایشان 
با آقای طالــب زاده فرق دارد؛ چرا که مرحــوم طالب زاده هنرمند 
معاصرتری هستند. ایشان هنرمند انقالب اسالمی و مجاهد عرصه 
رســانه  بودند و برای یک آدم رسانه ای طبیعی است و خود به خود 
چنین چیزی می جوشــد. اکنون در بحث زیباســازی از سردیس ها 
و تندیس هــا کمــاکان روی موســیقی دانان و... کار می کنیــم و با 
هنرمندان پیش کسوت ارتباط داریم و ممکن است دیدگاه های آنها 
لزوما دیدگاه های ما نباشد. به تعبیر مقام معظم رهبری حکومت 
اسالمی مانند آفتابی که به همه می تابد، باید به همه خدمت کند؛ 
اما قرائت رسمی فکری ما قرائت مذهبی است؛ بدون هیچ افراط 
و تفریطی؛ قرائت اسالمی با مبانی اسالمی و مبانی انقالبی است، 
همان مکتب امام، همان اســالم ناب. یعنی اگر کسی بگوید تفکر 
غرب را انتخاب کنید، انقالب این را نمی پســندد، حتی اگر بخشی 
از مــردم این دیدگاه را داشــته باشــند؛ کما اینکه اگــر مثال دیدگاه 
سلطنت طلبان انتخاب شده بود، این خروجی از آن بیرون نمی آمد. 
امــام خمینی، مقام معظم رهبری و شــهید مطهری مانیفســت  
انقالب را تولید کردند و تولید کننده آن فالن نویسنده یا فرقه نبوده 
است. این افراد می گویند سلطنت ۲۵۰۰ ساله را پشت سر گذاشتیم 
و انقالب اســالمی آمد که این نوع حکومت اســتبدادی را به این 

شکل نداشته باشیم.

نورا حسیني: تهران بعد از روزهای سخت کرونایی، هنوز رنگ شادی به خود ندیده است. نوروز امسال خبری از نوروزگاه هایی که کمی شادی را به خیابان ها و دل شهر می آورد، نبود. دیگر خبری 
از جشــن های چند هزار نفری در بوســتان والیت نیست.  نوروز بدون گل و رنگ تهران هم به چشم بســیاری از تهرانی ها آمد؛ هرچند مدیران شهری آمارهای دیگری می دادند. بیلبوردهای این 
شــهر انگار تنها قرار است نام خودی ها را به تصویر بکشــند. در این میان، گاهی چند تبلیغ کوچک برای چهره های مردمی و دوست داشتنی هم دیده می شود. در هفته کتاب، فضاهای تبلیغاتی 
پر می شــود از تصویر نام نویسندگانی که بیشتر آنها انتشــارات حوزه هنری آثارشان را به چاپ رسانده است. کمک های همیشگی مدیریت شــهری به مجموعه های فرهنگی و هنری نیز کاهش 
زیادی داشــته اســت؛ تا آنجا که مدتی پیش مدیرعامل خانه هنرمندان که مدت ها از کمی بودجه و حمایت گالیه داشت از سمت خود استعفا داد. دو نامی که گزینه جایگزینی وی هستند، یکی 

از سینماگران انقالبی است و دیگری از تئاتری های انقالبی.

هدف ؛ تهران الگوی جهان اسالم  

پای لنگ بودجه  
برای اهداف شهری

تصدی گری برای فرهنگ پایتخت از جیب مردم!
بهروز شیخ رودی*: فارغ از تفاوت های گفتمانی و گرایش های سیاسی میان دوره پنجم و ششم شورای اسالمی 
شــهر تهران، نحوه مدیریت منابع و تخصیص آن به اولویت های شــهر برای رفع مشکالت مردم روشن کننده 
انگاره های سیاســتی و سیاســت حاکم بر شهر است. اعضای شورای اسالمی شــهر بر اساس بند ۲ ماده ۸۰ 
قانون شوراهای اسالمی کشور، وظیفه «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، بهداشــتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و  پیشنهادهای اصالحی و راه حل های 
کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط» را بر عهده دارند و طبیعی 
است راه حل رفع کمبودها، نیازها و نارسایی ها را باید در بودجه ساالنه شهرداری که به تصویب شورای شهر 
می رســد، پیگیری کنند و از این جهت بودجه شهرداری آینه تمام نمای تفاوت های میان سیاست گذاری حاکم 

بر دو دوره پنجم و ششم شورای اسالمی شهر تهران فارغ از شعار و باورهای سیاسی است.
شورانشــینان پایتخت در دوره ششــم با افزایش ۳۲ درصدی اعتبارات مأموریــت اجتماعی و فرهنگی در 
بودجه ســال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، سهم این حوزه مأموریتی را از کل بودجه شهرداری تهران به ۸٫۶ درصد 

رساندند.
 افزایش هزار و ۵۸ میلیارد تومانی اعتبارات حوزه اجتماعی و فرهنگی در نخستین سال دوره ششم نسبت 

به آخرین بودجه مصوب دوره پنجم، حکایت از توجه جدی مســتأجران جدید بهشــت به فرهنگ و جامعه 
دارد؛ اما آیا مطالبه مردم تهران از نمایندگان شان توجه به «فرهنگ» و «امور اجتماعی» بوده است؟ این همت 
اعضای شــورای ششــم به افزایش اعتبارات امور اجتماعی و فرهنگی زمانی شایان توجه می شود که بدانیم 
بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شورای پنجم، فقط سه درصد افزایش 
یافته است و با این حال تنها سه حوزه مأموریتی «اجتماعی و فرهنگی»، «خدمات شهری و محیط زیست» و 
«ایمنی و مدیریت بحران» از مجموع شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران مشمول نگاه ویژه اعضای شورای 
ششــم شده اند و نســبت به آخرین بودجه مصوب اعضای شورای پنجم رشــد را تجربه کرده اند و حوزه های 
مأموریتی «حمل ونقل و ترافیک»، «معماری و شهرســازی» و «توســعه مدیریت و هوشمندسازی» آن چنان 
مرکز توجه شورانشینان جدید نبوده و اعتبارات این مأموریت ها نسبت به بودجه مصوب ساکنان پیشین بهشت 

در دوره پنجم کاهش را تجربه کرده  است.
بررســی اجزای رشد هزار و ۵۸ میلیارد تومانی بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، نشانگر 
آن اســت که این پول بیش از آنکه صرف توســعه زیرســاخت های فرهنگی، هنری و اجتماعی شــهر شود، 
قرار اســت در حوزه هزینه ای و صرف برنامه های شــهرداری برای توســعه تصدی گری در حوزه اجتماعی و 

فرهنگی شــود. بر این اســاس، در حالی که اعتبارات تملک دارایی ســرمایه ای که صرف توسعه و نگهداشت 
زیرســاخت های فرهنگی و اجتماعی شهر می شــود، تنها از ۲٫۶ درصد رشــد برخوردار شده است ، اعتبارات 

هزینه ای این حوزه ۵۳ درصد رشد را برای سال ۱۴۰۱ تجربه می کند.
عالقه به توســعه سازمان و گســترده کردن دامنه تصدی گری ها، آفتی است که گریبان گیر شهرداری تهران 
بوده و هست. این ولع تصدی گری البته محدود به امروز و دیروز نبوده و حتی دوره پنجم نیز با الزام شهرداری 
به تشــکیل «سازمان گردشــگری» در چارچوب ماده ۷۹ برنامه پنج ساله سوم توســعه شهر تهران از این امر 

مستثنا نیست. 
تصدی گری شهرداری تهران در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی از طریق سازمان ها و شرکت های وابسته به 
علت فقدان اداره اقتصادی، خدمات با کیفیت نامناسب و تخصیص منابع به فرایند و نه محصول نهایی برای 
سال ۱۴۰۱، خرجی معادل ۷۹۰ میلیارد تومان روی دست شهروندان تهرانی می گذارد. شورای شهر با تصویب 
اعتبــار جبران هزینه مدیریت راهبری برای ســازمان های فرهنگی و هنری، رفاه و خدمات اجتماعی، ورزش و 
شــرکت توســعه فرهنگی و هنری، به ازای هر شــهروند تهرانی مبلغ ۹۱ هزار تومان به این سازمان ها کمک 
زیان می دهد تا بتوانند چرخه نا معیوب اقتصادی خود را که معلول تصدی گرایی است، به حساب شهروندان 

تهرانی بچرخانند. جالب تر آن اســت که بدانیم رقم جبران هزینه ســازمان ها و شرکت های حوزه اجتماعی و 
فرهنگی در سال پایانی دوره پنجم، ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که با ۸۳ درصد رشد در سال نخست دوره ششم 

به ۹۱ هزار تومان رسیده است. 
در ســال ۱۴۰۱ شــهرداری تهران به ازای هر شــهروند تهرانی ۹۱ هــزار تومان را که چیــزی برابر با یارانه 
معیشتی دو ماه یک شهروند است، برای چرخیدن چرخ فرهنگ و اجتماع هزینه می کند؛ هزینه ای که به جای 
تخصیص به نتیجه و محصول نهایی، به فرایند اختصاص می یابد و بر همین اســاس تأثیر چندانی بر اقتصاد 
فرهنگ و هنر شــهر یا افزایش دسترسی و باالرفتن ســرانه های مصارف فرهنگی شهروندان تهرانی نخواهد 
داشت؛ زیرا این رقم به جای آنکه صرف توسعه محصوالت و خدمات فرهنگی شود، برای پرداخت حقوق و 

دستمزد کارکنان و مدیران این سازمان ها و شرکت ها مصرف می شود.
تأکید و توجه زاکانی، شهردار تهران، به موضوع آسیب های اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران 
نیز پررنگ است و بر همین مبنا اعتبارات برنامه «ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان» از رقم ۲۵۲ 
میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۰ با رشــد ۷۸ درصدی به رقم ۴۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. البته 
این رشد رکورددار میزان افزایش برنامه های حوزه مأموریت اجتماعی و فرهنگی نیز هست که نشان از توجه 

شــهردار و شورانشــینان به معضل بروز و ظهور یافته دارد تا ریشه های آن که با فرهنگ سازی و کار اجتماعی 
می توان از بروز و ظهور آن جلوگیری کرد. شــاید همین نگاه باعث شــده است که اعتبارات برنامه « حمایت و 
توانمند ســازی مشارکت های اجتماعی و مردمی» در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با کاهش ۳۴ درصدی به 

رقم ۳۱ میلیارد تومان برسد!
کاهــش اعتبارات حمایــت از مشــارکت های اجتماعی و مردمــی در کنار افزایش اعتبارات ســاماندهی 
آسیب دیدگان اجتماعی، رشد ۸۳ درصدی اعتبارات جبران هزینه راهبری و کمک زیان سازمان ها و شرکت های 
حوزه فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران در کنار افزایش ۵۳ درصدی ســهم اعتبارات هزینه ای مأموریت 
اجتماعی و فرهنگی از یک سو و ترجیح دادن حوزه اجتماعی و فرهنگی بر سایر حوزه های مأموریتی از جمله 
حوزه حمل ونقل و ترافیک، نمایه ها و انگاره های سیاســتی انکارنشــدنی اســت که حکایت از تمایل مدیریت 
شــهری دوره ششــم به تصدی گری برای فرهنگ البته آن هم از جیب مردم تهران دارد. اینجاســت که اعداد 
واقعیت را آشــکار می کنند و بر خالف تبلیغات شــهرداری که از اقدام برای مــردم خبر می داد، از هزینه های 

شهرداری از جیب مردم خبر می دهند.
*معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم

یــادداشـت

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران
تابلوهای شهری صرف برندسازی زاکانی می شود

محمدجواد حق شناس ، رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران، چندان از عملکرد فرهنگی دوره گذشته رضایت ندارد. او معتقد 
است تنها ۲۵ درصد آنچه در حوزه فرهنگ سیاست گذاری شده، اجرائی شده و دلیل آن هم انتخاب اشتباه مدیران فرهنگی در دوره گذشته بوده است.

  به نظر می رســد فضای فرهنگی شــهر تهران در این دوره با دوره گذشته تفاوت های زیادی پیدا کرده، از فضاهای شهری در مناسبت های ملی و   .
مذهبی گرفته تا نام گذاری خیابان ها، انگار قرار اســت تنها سلیقه یک عده از شهروندان تهرانی در نظر گرفته شود و مدیرانی هم که به عنوان مدیران 

فرهنگی انتخاب شده اند، بیشتر از نهادهای فرهنگی حاکمیتی آمده اند مانند سازمان زیباسازی یا سازمان فرهنگی و هنری شهرداری.
البته من از کارنامه فرهنگی مدیریت گذشته شهر تهران راضی نیستم . فشارهایی آمد و مدیری غیر مرتبط برای حوزه فرهنگی و اجتماعی انتخاب 
شد که انگار از فضای دیگری آمده بود و مأموریتش این بود که در شهر کاری فرهنگی انجام نشود و هیچ رغبتی هم به کار فرهنگی نداشت. با تمام این 
اوضاع و احوال دیدید که رویکرد چه بود و ما با گوشت، پوست و استخوان مان تالش کردیم در این اوضاع و احوال کاری را پیش ببریم. اگر یک شهردار 
همراه داشتیم و معاونت اجتماعی همراه بود، قطعا توفیق ما از ۲۰ تا ۲۵ درصد به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد می رسید. ما از این فضای کار راضی نبودیم.

 در دوره مدیریت شــهری پنجم به خاطر تفاوت نگاه شــورا و مدیران فرهنگی- اجتماعی شهرداری کار به راحتی پیش نرفت یا فرهنگ برای شان   .
جایگاهی نداشت؟

آقای شهردار وقتی رأی خود را گرفت، خیلی سریع به شورای شهر پشت کرد و حداقل در حوزه فرهنگی-اجتماعی شاهد بودیم که همه اعضای 
شورا و اعضای کمیسیون فرهنگی با انتصاب فردی که برای معاونت فرهنگی-اجتماعی منصوب شد، موافق نبودند و اعتراض داشتند. این فرد هیچ 
سابقه ای در حوزه فرهنگی نداشت و به نظر نمی رسید که در حوزه کار فرهنگی دغدغه هم داشته باشد و در طول آن مدت هم هماهنگی های الزم در 
حوزه سازمان فرهنگی-هنری و معاونت فرهنگی-اجتماعی را ندیدیم. من به سهم خودم از عملکرد شهرداری در حوزه فرهنگی-اجتماعی در دوره 
پنجم راضی نیستم و همیشه به این رویکرد معترض بودم. به نظر من شهردار به انتظاراتی که اعضای شورا در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی از ایشان 
داشــتند، عمل نکرد. به خاطر مالحظاتی یا نگرانی ها و یک ســری قوانین نانوشته ای که به شهردار ابالغ می شد. بسیاری از کارهایی را که می توانست 
و می شــد انجام دهند، انجام ندادند و حتی برخی از نام گذاری هایی که شــورا 
مصوب و ابالغ کرد، شهردار تمکین نکرد و با وجود گذشت یک سال از مصوبات 
شــورای شهر اجرا نشــدند و این به خاطر عدم قدرت نهادهای انتخابی است. 
نهاد انتخابی که وقتی متکی به رأی مردم می آید، نباید مانع و مزاحمی داشته 
باشــد؛ اما می بینیم در تمام این سال ها و به خصوص در دهه اخیر تالش شده 
که توان و نفس نهادهای انتخابی به طور مســتقیم یا غیرمستقیم گرفته شود؛ 
قبل از آن از طریق حذف نیروهای کارآمد و متعهد و دلســوز. کسانی بودند که 
نظر مردم و جایگاه قانون برایشان مهم بود؛ ولی چون همسو نبودند، به راحتی 
حذف شدند و برچسب های غیر قانونی و غیر متعارفی به آنها به راحتی زده شد. 
یا اگر انتخاب می شــد با ایجاد مانع و سد و اصطالحا چوب الی چرخ گذاشتن 
نهادهای قانونی آنها را از کارآمدی و کارایی می انداختند. و باعث ناامیدی رأی دهندگان می شدند و اساسا جایگاه صندوق رأی را تضعیف کردند. کار 
شــورا سیاســت گذاری است. برنامه سوم که تنظیم شــد و ما آن را ابالغ کردیم و وظایف شهرداری بیان شده و تالش کردیم بودجه فرهنگی را هم با 
وجود اینکه شورا درباره تأمین نیازهای فرهنگی شهر خیلی با کمیسیون فرهنگی همراه نبود، با انرژی زیادی که گذاشتیم، توانستیم مصوب کنیم؛ اما 
این بودجه مصوب هم با مشکل تخصیص یا مشکل اجرانشدن روبه رو می شد و رخوت، انفعال و سستی در این حوزه کامال مشهود بود. در یک سال 
آخر هم در مدیریت شــهری شــاهد این اختالف نظر بودیم که بین مدیران شهرداری و معاونت فرهنگی یک اختالف نظر جدی بود. معاون فرهنگی 
نه با سازمان فرهنگی-هنری، نه با دفتر شهرداری و نه با معاونت طرح و برنامه ارتباطی داشت؛ بنابراین خود شهردار به اینکه انتصاب، یک انتصاب 

اشتباه بود، اذعان داشت.
 چقدر نقدهایی که به فضای فرهنگی کنونی می شود و سنگین بودن فضا به نفع یک تفکر و نادیده گرفتن سالیق مختلف را قبول دارید؟  .

درخصوص فضای کنونی فرهنگی، این مشکل فقط مربوط به تهران نیست و یک بحران کالن است، این فضا از سوی کسانی ایجاد شده که مایل 
به تکثر در حوزه فرهنگی نیستند و انتظار دارند یک صدا شنیده شود و بر اساس این صدا هم همه خود را تنظیم کنند. مدیری که به سازمان فرهنگی-
هنری آمده یا معاون فرهنگی-اجتماعی ســابقه مشخصی دارند، هرچند که در شهرداری سابقه ای ندارند و با اینکه افراد توانای زیادی در شهرداری 
وجود دارند، از آنها استفاده نشد؛ حتی مدیران فرهنگی زمان قالیباف که نسبتی با فرهنگ و هنر داشتند، فارغ از دیدگاه های شان اما فهم دقیقی از حوزه 
کاری شــان داشــتند. افرادی که امروز آمدند، نه سابقه، نه تجربه و نه دانش در این کار را دارند و به نظر می رسد تعدادی افراد به دور از نگاه مدیریتی 
آمدند و بیشتر یک سری مجری اوامر را می بینیم که تنها برای شان مهم این است که خواسته ها را انجام دهند، بدون اینکه به خودشان اجازه پرسش 
دهند که چرا این کار را می کنند یا چرا آن کار را نمی کنند و اساسا در جایگاهی نیستند که بخواهند برای کاری که می کنند یا کاری که نمی کنند، دلیل 
داشته باشند. به نظر می رسد هدف اصلی اجرای سیاست هایی است که چندان به نظر نمی رسد نسبتی با مردم، شهر و حتی شورای شهر داشته باشد 
و از سوی دیگر وظیفه اختصاصی شان برندسازی برای آقای زاکانی است. برای کار نکرده برای او تبلیغ می کنند و هیچ نسبتی با واقعیت و عدد و رقم 
هم ندارد و تابلوها و بیلبوردهایی که می تواند کمک کند به آگاهی شهری و افزایش توجه مردم به مسائل شهری و افزایش ارتقای نگاه بصری شان یا 

موقعیتی باشد برای افزایش درآمد شهرداری، اما صرفا صرف برندسازی می شود که معلوم نیست چه اهدافی پشت آن است.
 در حوزه فرهنگ می توانیم بگوییم این دوره تالش می کند دوران مدیریت احمدی نژاد را شبیه سازی کند؟  .

من این دوره را ضعیف ترین دوره می دانم. در دوره آقای احمدی نژاد کار فرهنگی در راستای اهدافی که داشت انجام می شد، کسی مثل آقای مشایی 
را به سازمان فرهنگی-هنری آورد که صاحب فکر و ایده بود و اگر در آن چارچوب مورد پرسش قرار می گرفت، می توانست برای رفتار و رویکردش دلیل 
بیاورد. تیمی که امروز آمده، با تیم دوره آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف و دوره پنجم و دوره آقای کرباسچی و قبل از آن اصال قابل مقایسه نیست و 
فاصله شان یک فاصله نجومی است. داستان برمی گردد به اینکه کسانی که امروز در این جایگاه نشسته اند، اساسا خود را نیازمند به اینکه به خواسته 
مردم و حتی خواسته شورای شهر به عنوان کسانی که حداقلی از رأی مردم را دارند، توجه نمی کنند. شورای شهری که با رأی حداقلی روی کار آمده 
تا به امروز ناکارآمدترین شورای شهر در تمام دوره هاست؛ چون شهردار برای آنها هیچ تره ای خرد نمی کند و نسبت به منصوبان شهردار هم با شورای 
شهر حداقلی کامال بیگانه هستند و به همین دلیل کسی که امروز در جایگاه فرهنگی شهرداری نشسته، به جای اینکه خود را با شورا و مردم هماهنگ 
کند، با جاي دیگر هماهنگ مي کند. می بیند از او چه می خواهند و بر اساس خواسته آنها منویات آنجا را اجرا کند. چون نه آنجا آموزش دیده، نه خودش 

دانش این کار را دارد و نه اینکه از او چنین انتظاری می رود، طبیعی است به حوزه هایی که دغدغه اش را داریم، توجه نکند.
 فکر می کنید در صورت ادامه روند کنونی در حوزه فرهنگی چه آسیب هایی به این حوزه وارد شود؟  .

وضعیت جامعه به سمتی رفته که اولویت هایی که آحاد جامعه دارند، از حوزه فرهنگ گذشته است. جامعه امروز غم نان، کرایه خانه، بهداشت 
و ســالمت دارد؛ به ویژه با مشــکالتی که درباره کرونا داشتیم و یک سال اول که به خاطر ناکارآمدی دولت شاهد بی توجهی به تأمین واکسن و رویکرد 
غلط کشور به سمت پیشگیری از نوع همه گیرکردن مردم در ماجرا داشتیم، کشور در این حوزه لطمه جدی دید. بیشترین آسیب را نهادهای فرهنگی 
دیدند و در این دوران نهادهای فرهنگی با اقبال روبه رو نبودند و این وضعیت شکننده شان هم شکننده تر و ضعیف تر شد. در این چند سال شاهد سکوت 
جدی تماشاگران سینما بودیم و تئاتر کال بسته شد و کنسرت ها تعطیل شد و گالری ها از رمق افتادند و حال و هوای فرهنگ و جامعه هنری ما بسیار 
بد بود. افزون بر اینها نبود درک جدید نســبت به قشــری که در سال های سخت نیازمند توجه، درک و حمایت هستند، نه تنها صورت نگرفت؛ بلکه در 
دولت و شــهرداری کســانی مسئولیت این حوزه ها را برعهده گرفتند، به جای اینکه مرهمی بر این زخم ها باشند، متأسفانه با نبود درک درست و فهم 
دقیق از ماجرا مشکالت بیشتری را برای جامعه فرهنگی و هنری کشور و شهر به وجود آوردند؛ پس همچنان باید نگران فضای موجود در کشور درباره 
موضوع فرهنگی و هنری به خصوص حوزه های عمومی تری مثل سینما، تئاتر، موسیقی و گالری های هنرهای تجسمی و مراکز فرهنگی که فعالیت 
فرهنگی داشتند و به شدت کم رونق شدند، بود. بودجه ای که در گذشته مصوب کرده بودیم، به صورت کامل به آنها داده نشد؛ مانند انجمن های مستقل 
هنرمندان مثل خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و انجمن نقاشان، مجسمه سازان و خوشنویسان بودجه ها قبال با کد مشخص در اختیارشان قرار 
می گرفت و سال گذشته نه تنها بودجه مصوب به آنها داده نشد؛ بلکه به جایگاهی مثل خانه هنرمندان کامال بی توجهی شد و در بودجه سال جاری 
هم تمام این عناوین حذف شــد و به شــکل عمومی تحت عنوان کمک در اختیار شهرداری قرار گرفت که هم غیر شفاف بود و هم اینکه کامال امکان 

سوءاستفاده دارد و این امر به شدت نگران کننده است.

 کوچ مدیران جوان به شهرداری
قرار اســت با سیاســت گذاری های جدید و مدیرانی که این 
سیاســت ها را پیــاده می کنند، تهــران را به الگوی کالن شــهر 
جهان اســالم تبدیل کنند. بســیاری این دوره از مدیریت شهری 
را به دوره شــهرداری محمود احمدی نژاد تشــبیه می کنند؛ اما 
نزدیکان شــهردار می گویند او از منتقدان جدی سیاســت های 
احمدی نژاد در همه حوزه هاســت. با این  حال زاکانی در تمام 
رفتارهای خود، خواســته یا ناخواســته از تنها شــهرداری که 
توانســت رئیس جمهور شــود، الگوبــرداری می کنــد. مدیران 
فرهنگی او از میان نهادهای حاکمیتی فرهنگی و هنری انتخاب 
شده اند که در این میان سازمان تبلیغات اسالمی بیشترین مدیر 
را به شــهرداری ترانسفر کرده اســت. مدیرانی که انتخاب آنها 
بیش از آنکه بر اســاس تجربه باشد، بر اســاس اعتماد است. 
رئیس سازمان زیباســازی یا سازمان فرهنگی -هنری شهرداری 

یکي از این مدیران هستند .
زاکانی:  اهالی شیطان می خواهند جهان را از آن خودشان کنند

زاکانی به تازگی در سفری که به مشهد داشته، دوباره مروری 

بر سیاســت گذاری های فرهنگی خود داشــته و نقــدی هم به 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی دوره گذشــته کرده اســت. به 
گفته زاکانی، تهران در ابعاد کالبدی خود پیشــرفت داشت، ولی 
در بخش هــای اجتماعــی و فرهنگی آن به  صــورت جدی یک 

غفلت رخ داده است. 
ما به کرامت انسانی و تکلیفی که ناظر بر احیای انسان هاست، 
اعتقاد داریم. بر همین اســاس ضــرورت دارد از هم نوعان خود 
دستگیری کنیم تا کسانی که در زندگی خود دچار اشتباه شده اند، 
به جامعه بازگردند و اصالح شوند. بنابراین موضوعات فرهنگی 
بنیان شــهر را شکل می دهد و مســائل اجتماعی اولویتی بسیار 

جدی به  حساب می آید.
او گفته اســت: ســندی تولید شــده که حدود ۹۰ کالن پروژه 
دارد و این کالن پروژه ها ما را به ســمت چشم اندازی که طراحی 
شــده اســت، رهنمون می کند. ما مبتنی بر این سند، حدود ۴۸۵ 
خرده پــروژه با مقیاس های متفاوت را اســتخراج کرده ایم که بنا 
شده درباره بخش هایی از آن که یک تغییر و پیشرفت برای تهران 
ایجاد خواهد کرد، در زمان مناســب گزارش کار را به شهروندان 

ارائه کنیم. مهم تر از هر چیز، اثر عملی این تغییر در زندگی مردم 
اســت تا بتواند زندگی آنان را توأم و همراه با خدمت و پیشرفت 
در جهان کند. ما در میانه زمانه هستیم و از نظر زمان و تاریخ در 
مســیر تحقق یک اتفاق بزرگ جهانی قرار داریم. جهان در حال 
حرکت در یک مســیر مشخص است. اهالی شیطان تالش دارند 
این موضوع را به تأخیر بیندازند و جهان را از آن خودشــان کنند 
و یک جهان ســازی دروغین را به جامعه بشــری القا کنند. اینها 
دو مســیر و دو هدف را دنبال می کنند. در واقع همه ما در تمام 
لحظــات مختلف زندگی، بین دو انتخاب قــرار گرفته ایم که آثار 
انتخاب هریک از این دو راه مشــهود اســت. حال اگر بخواهیم 
مســیر درســت را انتخاب کنیــم و بنیان صحیحــی در جامعه 

بگذاریم، راهی جز تمسک به اسالم نداریم.
 فاصله تهران از فرهنگ تراز انقالب

مدیران فرهنگی شــهرداری معتقدند تهران از تراز فرهنگی 
انقالب فاصله گرفته و باید شهر را به این تراز رساند. محمدحسن 
جعفرزاده، مدیرکل امور فرهنگی شــهرداری تهران، به روزنامه 
شهرداری تهران گفته اســت: تهران از نظر شاخص های هویتی 

نقص های بســیاری دارد و به  واســطه جوالن خرده فرهنگ های 
نامتجانس و وارداتی، شــهری بی هویت محســوب می شود و از 
تراز فرهنگ انقالب اســالمی نیز فاصله معناداری گرفته است. 
قطعــا تالش می کنیم با برنامه ریزی هــای اصولی، هویت اصیل 
ایرانی-اســالمی به شــهر و ســبک زندگی فــردی و اجتماعی 

شهروندان باز گردد و این کاستی ها جبران شود.
حســین زینلیان، مشــاور و رئیس دفتر معاون امور اجتماعی 
شهردار نیز معتقد است: تهران در حال حاضر درگیر جنگ است؛ 
جنگی با پشتوانه  آسیب های اجتماعی که از لحاظ تنش و سطح 
درگیری، از بسیاری از شهرها، وضع نابسامان تری دارد که تهران 
را به  خط مقدم آســیب های اجتماعی چه از لحاظ کمیت و چه 

از لحاظ تعدد مسائل بیرونی تبدیل کرده است.
 نه توسعه جغرافیایی و نه محتوایی

در دوره طوالنی مــدت مدیریت قالیباف در شــهرداری، تأکید 
بر توســعه جغرافیایــی، فضای فرهنگی در شــهر بود. شــاید 
صندلی هــای تئاتر و ســینما در این دوره افزایش پیــدا کرد، اما 
شــهرداری در ایــن دوره در عرصه فرهنگ چنــدان نقش آفرین 

نبود. در دوره گذشته نیز اختالف نظرهای بنیادین بخش اجرائی 
شــهرداری و شورای شــهر به عنوان سیاســت گذاری این حوزه، 
امــکان حضور مؤثر در این حوزه را فراهم نکرد و در این دوره نیز 
که توسعه جغرافیایی مد نظر نیست و در محتوا نیز بخش زیادی 
از نگاه ها در شــهری که پر از دیدگاه های مختلف اســت، حذف 
شده، به نظر نمی آید جز از دســت رفتن سرمایه های اجتماعی و 

دفع حداکثری به سرانجام دیگری برسند.
 خطر توزیع سلیقه ای بودجه

در حوزه بودجه فرهنگی، بسیاری از مؤسسات و انجمن های 
فرهنگی و هنری از حذف سهم اعتبارات حمایتی خود از بودجه 
ساالنه شــهرداری گالیه مند هســتند. با این  حال مدیران شهری 
می گویند این بودجه حذف نشــده، بلکه تجمیع شــده اســت. 
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهران، درخصوص 
گالیــه برخــی از مجموعه هــای فرهنگــی مانند خانــه تئاتر و 
خانــه هنرمندان از الیحــه بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری تهران گفته 
اســت: برای تخصیص بودجه برخی مجموعه هــای فرهنگی، 
پیگیری هــای الزم را انجــام دادیم کــه خانه تئاتــر، مجموعه 

هنرمندان پیش کسوت و خانه هنرمندان از جمله مجموعه هایی 
بود که پیگیر اختصاص کمک های الزم به آنها بودیم. در مصوبه 
بودجه ۱۴۰۱ یک اعتبار عمومــی برای مجموعه های فرهنگی و 
هنری دیده شــده که این گونه دست بازتر اســت تا این اعتبارات 
فقــط مختص یک مجموعه نباشــد و بتوانیــم از مجموعه های 

فرهنگی و هنری بیشتری حمایت کنیم.
تجمیــع ردیف های حمایتــی از مجموعه هــای فرهنگی در 
حالی اســت کــه یکی از دالیلی کــه هر دســتگاه و نهاد دارای 
ردیــف بودجــه می شــود، شــفافیت در پرداخت هــا و ارزیابی 
عملکردهاســت. وقتی بودجه های حمایتی تجمیع می شــود، 
قابلیت ارزیابــی و ردیابی آن نیز کاهش پیدا کرده و حتی نگاه و 
ســلیقه فردی افراد می تواند در تخصیص ها دخالت داده شود؛ 
در صورتی که ردیف های مســتقل از میزان اعمال سلیقه  کاسته و 
حمایت ها مشخص است و دستگاه مجری هم می تواند در برابر 

تخصیص بودجه دفاع کند.
شهرداری تهران امسال بودجه حمایتی از نهادهای فرهنگی 
و هنــری را تجمیع کرده و یک عدد کلــی در بودجه برای آن در 

نظر گرفته اســت. آنان که بودجه را می شناســند، می گویند این  
تغییرات بدون برنامه و پشــتیبان در فرایندهای بودجه عقب گرد 
به حســاب می آید و به ســبک و ســیاق دوره قاجار اســت که 
هنوز دولت مدرن شــکل نگرفته بود و در آن بودجه به ســبک 

صالحدیدی تخصیص پیدا می کرد.
با این حال محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شــورای اسالمی شهر تهران، معتقد است تصمیم جدید شورای 
شهر در جهت شــفافیت بیشتر و کاهش اعمال سلیقه است. او 
گفته اســت: در مواردی به مجموعه هایی باید کمک می شد که 
این کمک صورت نمی گرفت. شهرداری در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم 
گرفــت به جــای اینکــه کدپروژه های متعددی بابــت کمک به 
بخش های مختلف تعریف کند، اعتبارات را در قالب چهار ردیف 
مشــخص و تجمیع شده اختصاص دهد. اما به گفته کارشناسان، 
اگر هدف شــفافیت در بودجه باشــد، باید ردیف ها ریزتر شود تا 

قابلیت ردگیری داشته باشد.
منتقدان می گویند چگونه اســت که کمک به انجمن ورزشی 
رزم ســلطان یا امور مســاجد استان خراســان در بودجه امسال 

ردیف دارد، امــا ردیف های بودجه ای کمک بــه مجموعه های 
فرهنگی با نام مثال خانه هنرمندان یا انجمن های هنری مشخص 
و معیــن، حذف و در یــک ردیف عمومی ادغام می شــود؟ این 
رویه با شــفافیت مورد ادعای اعضای شــورای ششــم در تضاد 
اســت و این نگرانی را ایجاد می کند که در پشت این تصمیم ها، 
اختصــاص ســلیقه ای، غیرشــفاف و گعده ای منابــع عمومی 
شــهروندان رخ دهد. ظاهرا شهروندان تهرانی نامحرم هستند و 
نباید بدانند از منابــع مالی که در قالب عوارض و بهای خدمات 
به شــهرداری تهــران پرداخت می کنند، به چــه مجموعه هایی 
کمک می شــود و اعضای شورا خواســته اند از این طریق، هزینه 
پاســخ گویی و مطالبه گری در اعمال کمک به برخی مؤسســات 
فرهنگی، هنری و... خاص را برای شــورا به صفر برسانند؛ حال 
آنکه مقایســه بودجه ســال ۱۴۰۱ با هشــت ردیف اعتباری کلی 
کمک به مؤسســات فرهنگی، هنری و... با آنچه در ســال ۱۴۰۰ 
به تصویب شــورای پنجم رسیده است، می تواند روشنگر شفاف 
نحوه تصمیم گیری دو شــورای مختلف در کمک به مؤسســات 

فرهنگی و هنری از جیب مردم تهران باشد.

نگاهی به کوچ مدیران جوان سازمان تبلیغات به شهرداری تهران
مهره چینی نکرده ایم


