بنده با دکتر نجفی اشتراکات زیادی در حوزه شناخت
مســائل شــهر و راهکارها داریم و به نوعــی میتوان گفت
که دارای مشابهتهای راهبردی قابل توجهی هستیم از
اینرو شورای شهر از ایشان برای موفقیت در برنامههای
ارائه شده حمایت کرده ومی کند.
میانگینسنیوتجربیشورا،بعضاًاینشائبه
را ایجاد میکند که برخی اعضا در پیشبرد مسائل
شــهر آنچنان که باید نمیتوانند نــگاه حرفهای و
تخصصی داشــته باشند ،شــما با این نظر به دور از
هرگونه جانبداری نســبت بــه همکارانتان ،تا چه
انــدازه موافقید؟ آیــا این ترکیب بــا آنچه پیش از
این انتظار میرفت ،در ارائه مســائل شهر و چانه
زنی برای حل آنها تا امروز موفق ظاهر شــده؟ فکر
میکنیــد خروجی شــورا توانســته دســتاوردهای
مطلوبی برای شهر به ارمغان بیاورد .میتوانید به
چند مصداق اشاره کنید؟
نکته نخســت آن اســت که در یک نظــام دموکراتیک
باید به رأی اکثریت مردم احترام گذاشت ،شورای پنجم
از پشــتوانه رأیی حدود ســه برابر دورههای قبل برخوردار
اســت و این اعتبــار و مشــروعیت آن را افزایش میدهد،
اما ممکن اســت برخی از شــهروندان نســبت به گزینش
لیســت امیــد از میــان صدهــا کاندیــدای داوطلــب در
انتخابات ،انتقاداتی داشته باشند که نمیتوان آنها را نیز
نشــنید ،این لیســت در زمانی محدود توسط نمایندگانی
از احزاب و اعضای شــورای راهبردی اصالحات برگزیده
شدند که طبیعی است این انتخاب قابل نقد است .برای
ارزیابی دســتاوردهای شــورای پنجم نیز بسنده کردن به
چندماه اقدامی شــتابزده اســت اما سیاســتهای جدید
مدیریت شهری در افزایش شفافیت و کاهش روندهایی
مانند شهرفروشی قابل ارائه شده است.
ارزیابی شما از عملکرد و مدیریت محمد باقر
قالیباف طی  12سال بر شــهر چگونه است؟ نقاط
قوت و ضعف شهردار ســابق را در چه حوزههایی
میدانید .آیا دوران ایشــان سرتاســر سیاه و منفی
بود؟
من با پولی کردن شــهر و گــران کردن زندگی در تهران
مخالفــم .بارهــا عنوان کــردهام کــه در ارزیابــی عملکرد
گذشــتگان بایــد منصف و واقــع بین بود ،ســیاه نمایی به
اندازه سفید نمایی با واقعگرایی فاصله دارد ،در عملکرد
 12ســاله مدیریت شــهری گذشــته که طوالنیترین دوره
تصــدی شــهرداری تهران محســوب میشــود نیــز نقاط
مثبــت و منفــی متعددی وجــود دارد ،در حــوزه عمرانی
فعالیتهای قابل توجهی انجام شــده است که میتوان
بــه احــداث زیرســاختهای متــرو و بزرگراههــا وتونلها
اشــاره کــرد ،البتــه سیاســت خــودرو محــوری و اولویــت
داشــتن احداث بزرگراهها به مترو مــورد نقد قرار دارد اما
این فعالیتها را نمیتوان نادیده گرفت.
یکی از مهمترین ایرادات به شــورای چهارم،
نگاه سیاســی به مســائل شــهری بود .حتی برخی
معتقــد بودنــد که میــل اکثریت اعضا به ســمت
شــهردارســابق،اجازهطرحواقعــیموضوعهاو
معضالت شهری را در شورا نمیداد .اکنون برخی
میگویند که ایــن یکدســتی و همگرایی ،فرصت
نظارت دقیق و طرح بیرودربایســتی موضوعات
رادرشــوراگرفته،شــماباکدامگروههمعقیدهاید
و هماهنگی بین شــورا و شــهرداری را تا چه اندازه
مفید میدانید؟
مــن معتقــدم هــم اکنــون هماهنگــی خوبــی بیــن
شــهرداری و شــورای پنجــم وجــود دارد ،البتــه ایــن
هماهنگی بــه معنای تأیید تمامــی اقدامها و انتصابات
شــهرداری توسط شورا نیست ،چرا که کنترل شورای شهر
بــر شــهرداری ،اختیــارات نظارتــی محدودتری نســبت
به مجلس شــورای اســامی بــر دولــت دارد .نظارت هم
توگــو در
از ســوی اعضــای شــورا در قالــب تذکــرات و گف 
جلســات هماندیشــی ،کمیســیونها و صحــن علنــی
انجام میشود.
فکــر میکنیــد سیاســتزدگی دوره قبــل بــه
شــورای پنجــم هــم راه یافته یــا خواهــد یافت؟
اعتراض برخی به انتصاب افرادی که صرفاًسابقه
اصالحطلبــی نداشــته اما بــه اذعان شــهردار ،با

تجربه و متخصص هستند در همین راستا تعریف
میشود؟ آیا این گفته درست است که همه افراد
منتصــب شــهردار ســابق را از شــهرداری خارج
کردهاید و این روند ادامه خواهد داشت؟
انتقــاد به انتصابها در مواردی درســت و در مواردی
منطقی نبوده است ،البته باید توجه کرد تنها یک چهارم
هشتصد مدیر شــهرداری در دوره جدید تغییر کردهاند و
بســیاری از مدیران قبل همچنان بــه فعالیت خود ادامه
میدهند ،منصفانه باید گفت که معیارهای سیاســی در
تغییرات مدیران شــهری تأثیر کمتری نســبت به گذشته
داشته است.
رابطه شــما و آقای نجفی چــه در حوزه کاری و
غیر کاری چگونه اســت.آیا ایشان با شخص شما
که دارای تخصص و تجربه هســتید در حوزههایی
که میطلبد ،مشــورت میکنند؟ به نظر میرســد
شــما در برخی موارد با ایشــان دچار رودربایستی
هســتید و تابــع نظراتشــان؟ ایــن گفتــه را تأییــد
میکنید؟ اگر نه در چــه حوزههایی دچار اختالف
نظر هســتید .آیــا آقای نجفــی اهل کوتــاه آمدن و
پذیرش نظر شما هستند؟
بنــده بــا آقــای نجفــی از دولت ســازندگی که ایشــان
در وزارت آمــوزش و پــرورش و بنــده در بازرســی ویــژه
رئیس جمهوری حضور داشــتم .همکاری داشــتیم ،در
مواردی که ایشان احســاس نیاز کرده و مشورت خواسته

طرح مصوب شــورای شهر تهران نیست ،بلکه در شورای
عالی ترافیک در وزارت کشور مصوب شده است ،شورای
شهر باید فقط در مورد میزان عوارض طرح نظر بدهد که
در ایــن مــورد نیز حدود یک ماه این طرح در کمیســیون و
صحن علنی شــورا مطرح بــود و بحثهای زیادی درباره
آن شــد و اتفاقاً مخالفان و منتقدان جدی در درون شــورا
داشــت ،اما با اصالحاتی که شــورای عالی ترافیک در آن
انجــام داد مصــوب شــد و البتــه با توجــه به جدیــد بودن
طرح قطعاً هنگام اجرا با مســائلی مواجه خواهد شــد که
نیاز به تدقیق و تکمیل دارد.
یکــی از انتقادهــای جدی شــما در زمان آقای
قالیباف ،به هزینه نشــدن بودجــه در حوزه حمل
و نقــل عمومــی برمــی گشــت .در آن زمــان بذل
و بخشــشها باال بــود ،اما حــاال کاهــش هزینهها
در ایــن حــوزه و پرداخــت از جیــب مــردم ،نقل
قولهــای دیگــری را مطــرح میکنــد .البتــه ایــن
بحــث در حوزههــای دیگــری مثــل فرهنگــی و
اجتماعی هم دیده میشود .شما موافق دریافت
عوارض از مردم هســتید؟ اگر نه چرا جدی به این
موضوع ورود نکرده اید؟ به هرحال از شما انتظار
می رود کــه منافــع مــردم را در نظر بگیریــد .لطفاً
دیدگاهتان را صریحاًبگویید؟
بــا اجــرای عدالــت در تأمیــن درآمــد و هزینــه
مدیریت شــهری موافقم .شــما در تهران شــاهد هستید

بنده با آقای نجفی از دولت سازندگی که ایشان در وزارت
آموزش و پرورش و بنده در بازرسی ویژه رئیس جمهوری
حضور داشتم ،همکاری داشتیم ،در مواردی که ایشان
احساس نیاز کرده و مشورت خواسته است ،نظرم را ارائه
داده ام ،اما احساس میکنم حوزه حمل و نقل عمومی
و مترو آنگونه که باید هنوز مورد توجه مدیریت شهری
قرار نگرفته و از نظر تخصیص اعتباراتمظلوم واقع شده
است .با کسی از جمله آقای نجفی رودربایستی ندارم ،اما
اینبهمعنای دخالت درمدیریت ایشاننیست

اســت ،نظرم را ارائه داده ام ،اما احســاس میکنم حوزه
حمــل و نقل عمومی و متــرو آنگونه که بایــد هنوز مورد
توجه مدیریت شــهری قــرار نگرفتــه و از نظر تخصیص
اعتبارات مظلوم واقع شــده است .با کسی از جمله آقای
نجفی رودربایســتی ندارم ،اما این به معنای دخالت در
مدیریت ایشان نیست ،قانون اختیارات محدودی برای
شــورای شــهر در نظر گرفته اســت که ما در چارچوب آن
عمــل میکنیــم و شــهردار نیز در ایــن موارد تابــع قانون
است.
خــود شــما بهعنــوان رئیــس شــورا تــا چــه
انــدازه بــه نظــر مخالفــان و منتقدانتــان توجــه
میکنید؟ برخی منتقدان میگویند که یکدســتی
شــورا ،فرصــت طــرح کارشناســی موضوعهــا و
چالشهــای شــهری را نمیدهد .همچــون طرح
ترافیک جدید که حتــی مخالفانی همچون آقای
چمــرانهمعقیــدهداشــتنداینطرحهــاتنهادر
راســتای افزایش درآمد شــهرداری بــوده و به نفع
مردم نیســت ،آیــا شــورای پنجم به صــرف تأیید
طرحی که از ســوی شــهرداری عنوان شده ،منافع
مردم را در نظر نمیگیرد؟ یا اینکه شــما با این نظر
کامالً مخالفید؟
وقت قابل توجهی از بنده در روز به مطالعه و شــنیدن
نظــرات منتقدان و مخالفــان اختصــاص دارد اما این به
معنــای پذیــرش همــه نظرات نیســت ،آن بخشــی را که
دارای استدالل و منطق باشد میپذیریم.
اما در مورد طرح ترافیک باید ابتدا یادآور شوم که این

خانوادههایــی کــه چندیــن برابــر خانوادههــای دیگــر از
خدمات شهری اســتفاده میکنند ،یعنی چندبرابر زباله
تولیــد میکنند ،چند خودرو دارند که از معابر و بزرگراهها
و پارکینگهــای کنــار گــذر اســتفاده میکنــد ،از فضــای
تفریحی شــهری اســتفاده میکنند ،از ملک ســود کســب
میکننــد ،اما به تناســب اســتفاده از خدمات شــهری ،در
هزینهها مشــارکت نمیکنند و بار آنها را باید خانوارهای
جنــوب شــهری بــه دوش بکشــند ،بنابرایــن سیســتم
مدیریت شــهری ما باید در تأمین منابع هوشمند باشد و
مانند سایر کالنشــهرهای توسعه یافته براساس خدمت
محوری ،هزینه را محاســبه کند ،بــه عبارتی هر که بامش
بیــش ،برفش بیشــتر.اما در رابطه بــا حوزههای فرهنگی
و اجتماعــی ،معتقــدم که باید شــهرداری از موازی کاری
با ســایر دســتگاههای مســئول در حوزه تبلیغی به ســوی
حمایت از فعالیتهای مردمی و تشکلهای مردم نهاد
حرکت کند و زیرســاختها را در اختیــار مردم قرار بدهد
چون در این حوزه ظرفیت خوبی در تهران وجود دارد.
بهعنوان رئیس شــورا که تجربــه مدیریت در
حــوزه شــهری را هم داریــد،فکر میکنیــد چگونه
میتــوان دغدغــه مــازاد نیــرو در شــهرداری را
رفع کرد؟
معضل نیروهای مازاد باید از طریق توسعه خدمات
و انجــام فعالیتهایی که قبالً برون ســپاری میشــدند،
رفع شــود و نباید بــا دامن زدن به فضای ناامنی شــغلی
سرمایه انسانی مدیریت شهری را دچار چالش و آسیب
کرد.
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