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اوایل مرداد طرح تفحص از شهرداری تهران به جریان میافتد

یادداشت

البی بهتر است یا شفافیت؟

َج ّلسان و َخ ّلسان
و ر ّقاصان
محمد فاضلی

سایه سنگین قالیباف بر پرونده تحقیق و تفحص

آسو محمدی

روزنامهنگار

اگر آن روزها زور البی بر شــفافیت میچربید حاال
زور شفافیت بر البی میچربد! زمینه فراهم شده است
و اکنون بهترین زمان ممکن برای اجرای طرح تحقیق
و تفحص از شهرداری است و باید بیش از گذشته به
اهمیت تفحص از شهرداری متمرکز شد.
آنچه بر طرح گذشت
 12شهریورماه  ،95خبر رسید  21نماینده عمدتاً
اصالحطلــب ،طرحی را مبنی بــر تحقیق و تفحص
از شــهرداری امضا کردنــد ،آن وقتها چند موضوع
امالک شــهرداری ،مســئله تغییر کاربریها و طرح
تفصیلی شهرداری تهران ،با کلی اما و اگر مواجه بود تا
حدی که بسیاری معتقد بودند در هر سه این مسائل
فسادهای کالن احتمالی رخ داده است .شاید مطرح
شــدن چنین شائبه ای سبب شد تا این  21نماینده
مجلس دست به کار شوند و برای معلوم شدن زوایای
پنهان امالک شــهرداری و همین طــور ،پروژههای
مشــارکتی به اشــخاص حقیقی و حقوقی تقاضای
چنین طرحی(تحقیق و تفحص از شهرداری) را مطرح
کننــد .آن زمان در حالی کــه قرار بود مجلس طرح
تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران را دنبال کند،
زمزمههای لغو این موضوع به گوش رسید .نمایندگان
مخالف تحقیق از شــهرداری با استناد به برخی مفاد
آییننامــه داخلی مجلس معتقد بودند اگر پروندهای
توسط دستگاه قضایی در دست بررسی باشد مجلس
نمیتواند به موضوع ورود کند .به نظر میآمد موضوع
واگذاری امالک ،بحث تغییر کاربریها و فروش تراکم
و مباحث مدیریتی از شهرداری تهران ،به دلیل ورود
قبلی قــوه قضاییه ،برای مجلس امکانپذیر نیســت.
حادثه پالسکو اما تمام این مسائل را تحتالشعاع قرار
داد .ورود قالیباف به صحن مجلس برای پاسخگویی
و عــدم عذرخواهیاش به خاطــر کوتاهی احتمالی
شهرداری در سانحه پالسکو یک بار دیگر زخم کهنه
را باز کرد ،با این تفاوت که دیگر مانعی هم بر سر راه
تحقیق و تفحص مجلس از شــهرداری نبود و هیئت
رئیســه مجلس اعالم کرد که پس از بررسی موضوع
به این نتیجه رسیده که مانعی در مسیر انجام تفحص
وجود ندارد و هیئت تحقیق و تفحص میتواند فعالیت

خود را آغاز کند.
ســرانجام کار طرح تحقیق و تفحص از شهرداری
آن شــد که این طرح به کمیســیون عمران مجلس
برسد ،محمود صادقی و البته عبدالکریم حسینزاده
که خود نیز در کمیسیون عمران است به نمایندگی
از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری
در کمیسیون عمران دالیل خود را مبنی بر اصرارشان
بر این طــرح ،عنوان کردند .اما جالــب آنجا بود که
کمیسیون عمران که عمدتا ترکیب اصولگرایی دارد،
نســبت به این موضوع واکنش منفی نشــان داد؛ از
همینرو این کمیســیون گزارشــی در رد تحقیق و
تفحص از مجلس به رشــته تحریر درآورد .در نهایت
نمایندگان با ۱۳۲رای مثبت در مقابل ۹۰رای منفی
و ۵رای ممتنع ،به رد تحقیق و تفحص از شــهرداری
رای دادند ،اما این رای نمایندگان نیز حاشیههایی در
پی داشت.
روزگار البیگری
همان زمــان محمود صادقی ،نماینــده تهران در
واکنش به این موضــوع گفت« :ظرف يكی دو هفته
اخير حجم ســنگينی از البیگریهــای نفر به نفر
شــهرداری با نمايندگان انجام گرفت» و حتی «یکی

از مدیران شهرداری خيلی آشكارا از شش و نیم صبح
كه جلسات مجلس تشکیل میشد ،حضور مییافت
و مشــغول البی با نمايندگان بــود .با وجود اين باید
به ۹۰رای مخالف علیه گزارش کمیسیون عمران نيز
توجه كنيم ،این یعنی اگر ۱۵۵رای ديگر داشــتيم،
طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تصویب میشد.
از ســوی دیگری رحمتاهلل حافظی ،عضو ســابق
شــورای شهر تهران گفت که واگذاری امالک توسط
شــهرداری تخلف بــوده ،اما وقتی ایــن موضوع در
مجلس گشوده میشود «با البیهای جدی» مواجه
میشود .این عضو شورای شهر نیز موضوع دادن تراکم
۱۰میلیاردی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران
مجلس را مطرح و نسبت به رد تحقیق و تفحص در
مجلس ابراز تاسف کرد.
قاســم میرزایی نیکو ،یکــی از نمایندگان مجلس
نیز به ایلنا گفت :نمایندگانی که خواستار تحقیق از
شهرداری تهران هستند مستندات تخلفات شهرداری
را در اختیار رسانهها قرار میدهند .او گفت« :ازجمله
موارد تخلفات این است که مطلع هستیم شهرداری
تهران تعدادی از نمایندگان را به ســفر زیارتی کربال
اعزام کرده اســت ».همچنین مصطفــی کواکبیان

گفته بود« :آقای (علی) الریجانی دوست نداشت این
تفحــص رای بیاورد و با ایــن کار حمایت خود را از
شهردار اعالم کرد».
طرح تفحص از شــهرداری کنار گذاشته
نشده  
حاال بعد از چندین مــاه اوایل مرداد طرح تفحص
از شهرداری تهران به جریان میافتد؛ یعنی تا 10روز
دیگر .روز گذشــته دو تن از نمایندگان مردم تهران
در مجلس شــورای اسالمی از پیگیری طرح تحقیق
و تفحص از عملکرد شهرداری تهران و بررسی مجدد
آن خبر دادند .مصطفی کواکبیان در گفتوگو با خانه
ملت ،در خصوص ســرانجام طرح تحقیق و تفحص
از شــهرداری تهران گفت :طرح تحقیق و تفحص از
شــهرداری تهران در دستور کار است .کمیسیون به
صحن گزارش خــود را ارائه کرده ،حال طرح منتظر
نوبت رسیدگی اســت و بعد از تعطیالت مجلس در
اوایل مرداد این طرح مورد بررسی و به جریان خواهد
افتاد.
وی در خصوص دســتگیری قائم مقام شــهردار
اســبق تهران و دستور مقام معظم رهبری به رئیس
کل نیروهای مسلح در خصوص پیگیری این پرونده

آموزش

عضو هیئت علمی دانشگاه
شهیدبهشتی

و امکان بررسی این موضوع در مجلس ،گفت :موضوع
تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری امالک نجومی
است و هر موضوع دیگری اگر بخواهد مطرح شود باید
به صحن علنی مجلس بیاید تا بعد از بررســی مورد
تصویب قرار بگیرد.
همچنیــن پروانه مافی یکی دیگــر از نمایندگان
تهــران نیز دراینباره به خانه ملت گفت :تا جایی که
من اطالع دارم این موضوع در حال پیگیری است ،به
عبارتی کنار گذاشته نشده و چند نفر از نمایندگان
تهران پیگیر موضوع هستند اما هنوز به صحن مجلس
نیامده است .وی ادامه داد :ما در جلساتی که با شورای
شــهر داریم یکی دو بار اعضای شورای تهران نیز از
نمایندگان خواستهاند که این طرح پیگیری شود.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در مورد
پیگیری یکی از پروندههای شــهرداری تهران ،گفت:
بعد از دستگیری قائم مقام شهردار اسبق ،مقام معظم
رهبری برای شفافســازی امور دستور خوبی صادر
کردند که پیرو این دســتور مجلــس میتواند طرح
تحقیق و تفحص را جدیتر بگیرد.
اطالع ندارم!
در این میان روز گذشته رئیس شورای شهر تهران
از این موضوع اظهار بیاطالعی کرد .محسن هاشمی
در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که بنا به
گفته تعدادی از نمایندگان مجلس ،در مجلس کلید
میخورد ،تصریح کرد :من از این موضوع خبر ندارم و
شخصا درخواستی در این موضوع نداشتم.
بــا این حال از موضــوع واگذاریهای پرحاشــیه
شــهرداری تا عملکرد قبل ،حین و بعد از حادثه تلخ
ساختمان پالسکو و نیز استخدامهایی که در مجموعه
شهرداری قبل انجام شده که بگذریم ،شاید این سوال
مطرح میشــود که چرا مجلس به عنوان نهادی که
غیر از وظیفه قانونگذاری وظیفه نظارت را نیز برعهده
دارد تا به حال به ماجراهای شــهرداری وارد نشده و
حتی در میان فریادهای همیشگی برخی نمایندگان
که شهره عام و خاص شده اثری از شهرداری نیست.
با همه این اظهــارات نمایندگان مجلس باید بدانند
کــه اگر مردم پای صندوق رأی رفتهاند و به تعدادی
نماینده امیدی رأی دادهاند ،بدون شــک ضد فساد و
تخلفبودن ،ویژگی اولیه آنهاست .تفحص از شهرداری
به نوعی برای ما حیثیتی است چراکه اموال شهرداری،
متعلق به مردم اســت و تخلف در آن دستبردن در
جیب مردم.

خانواده

آیکیوهای باالی  ۱۳۰وارد مدارس سمپاد شوند
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان از آغاز برگزاری بیست و نهمین المپیاد جهانی
زیســت شناســی  ۲۰۱۸از  ۲۴تیرماه در تهران خبر داد و
جزئیات آن را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،فاطمه مهاجرانی در نشستی خبری با
اشاره به اینکه بیست و نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی
از  ۲۴تا  ۳۱تیرماه برگزار میشــود گفت :المپیاد زیســت
شناسی ،چهارمین المپیادی است که میزبانی آن بر عهده
ایران است.وی افزود :در هر تیم چهار دانش آموز حضور دارند
و معموال یک لیدر و یک سرپرست آنها را همراهی میکنند.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان با بیان اینکه این المپیاد ســال گذشــته در
انگلستان برگزار شد و  ۶۴کشور شرکت کردند گفت :امسال
 ۷۸کشور در المپیاد شرکت میکنند که ۲۳مورد کشورهای
اروپایی هســتند و رکورد خوبی است .به جز رژیم غاصب
صهیونیستی ،همه کشــورها میتوانستند شرکت کنند و
محدودیتینداشتیم.
مهاجرانی ادامه داد ۵۱۰ :مهمان داریم که  ۲۸۰نفرشان
دانش آموز هســتند .المپیاد در دو مرحله تئوری و عملی
برگزار میشــود که افتتاحیــه آن روز  ۲۴تیرماه در هتل
اســپیناس پاالس و اختتامیه در روز  ۳۰ام تیر در ســالن
اجالس سران برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه سواالت طراحی شده و با تمهیدات
امنیتی در اختیار شــرکت کنندگان قرار می گیرد گفت:
آزمون در چهاربخش از جمله زیســت گیاهی ،جانوری و
تکاملی برگزار میشود و تیم علمی از دو سال گذشته کار
خود را شروع کرده است .همه تمهیدات برای آزمون عملی
نیز آماده است و با توجه به نوسانات نرخ ارز مشکل و تاخیر
برای تهیه و خرید وسایل نداشتیم ،هرچند با مشکل افزایش
قیمت روبرو بودیم.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان با اشــاره به معرفی جاذبههای فرهنگی و نام
آوران علمی برای مهمانان بین المللی گفت :برخی مهمانان
ما شاید اولین و آخرین باری باشد که به ایران سفر میکنند.
به همین خاطر بازدیدهای فرهنگی از موزه ها را برای آنها
در نظر گرفتیم و امیدواریم  ۵۰۰ســفیر خوشــحال را به
کشورهای خودشان باز گردانیم .برای ما مهم است در فرایند
ایران هراسی که در دنیا در حال شکل گیری است بتوانیم
در این فرصت طالیی دانش آموزان کشــورهای دیگر را با
اندوختههای غنی فرهنگی ایران آشنا کنیم.
مهاجرانی با اشاره به حضور  ۶۴معلم زیست شناسی در
المپیاد عنوان کرد۲۰۰ :نفر از افراد برجسته زیست شناسی
به ایران می آیند و از حضور آنها در راســتای تقویت بنیه
علمی معلمان اســتفاده می کنیم .کارگاههای آموزشی در

حاشیه المپیاد برگزار میشود تا معلمان با دستاوردهای نوین
آشنا شوند .همچنین تعدادی از مدیران مدارس نیز حضور
دارند.وی با بیان اینکه از سال  ۱۳۶۶ایران  ۶۸۱مدال طال،
نقره و برنز کسب کرده است گفت ۷۲ :مورد از این مدال ها
مربوط به المپیادهای زیست شناسی است.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان هزینه برگــزاری این المپیاد را  ۱۵میلیارد
تومــان اعالم و اظهار کرد :تا کنــون در کل المپیادها ۷۱
درصد پسر و  ۲۹درصد دختر بوده اند اما در المپیاد زیست
شناسی نسبت حضور دختران و پسران برابر است و از ایران
دو دختر و دو پسر شرکت می کنند که هرچهار نفر ساکن
تهران اند.
ثبت نام  ۱۵۰هزار نفر در آزمون هوش ورودی پایه هفتم
افراد با آیکیو باالی  ۱۳۰وارد مدارس سمپاد شوند ۲ /تا
 ۳درصد جامعه استعداد درخشانند

وی در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه  ۱۵۰هزار نفر
برای شرکت در آزمون هوش ورودی پایه هفتم متوسطه ثبت
نام کردهاند گفت :اقبال به این مدارس باالست .هرچند باید
این امر نهادینه شود که حضور در سمپاد مساوی موفقیت
نیست و هر شخصی باید در مسیر خودش قرار بگیرد.
مهاجرانی افزود :اگر فردی آی کیوی (بهره هوشی) باالی
 ۱۳۰نداشــته باشد و وارد این مدارس شود ظلم در حقش
شــده و آسیب می بیند .اینکه در برخی مناطق  ۲۰درصد
دانش آموزان استعداد درخشان بودند جای تامل داشت زیرا
دو تا سه درصد افراد جامعه استعداد درخشان هستند.
وی درباره روش ســنجش هوش بــرای ورود به مدارس
متوسطه اول تیزهوشان عنوان کرد :معتقد نیستیم سنجش
هوش بهترین روش اســت اما همین که یک پله از درس
خواندن صرف باال رفتهایم یعنی وضع بهتر شــده اســت.
هرچند استاندارد این است که بدون آزمون عمومی دانش
آموزان نخبه از ســوی مدارس و معلمان شناسایی شوند و
امیدواریم روزی مدارس به حدی از کیفیت برسند که نیازی
به مدارس سمپاد نباشد.

صدور «پروان ه تخصصی ازدواج» به روانشناسان و مشاوران واجد شرایط

معاون ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از آغاز
فعالیت  ۲۰۰مرکز مشاوره و ازدواج در سال جدید زیر نظر
وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمد حاتمی ضمن اشــاره به
تفاهمنامــه همــکاری بیــن وزارت ورزش و جوانــان و
ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره کشــور بیان کرد:
در چنــد ســال گذشــته تعامــل دوطرفهای بیــن این
ســازمان و وزارت ورزش و جوانان بــوده کــه منجــر به
دســتاوردهای زیادی در این زمینه شــده که نتیجه آن
ساماندهی امور مشــاوره قبل ،حین و بعد از ازدواج است.
حاتمــی افــزود :وزارت ورزش و جوانــان در مورد مجوز
مراکز خدمات مشاوره ،همیشه پیشگام بوده است و مجوز
مراکز برای امور مشــاوره ازدواج و خانواده را این وزارتخانه
صادر میکرد .پــس از انعقاد تفاهمنامه ،حدود  ۲۰۰مرکز
تخصصی مشــاوره ویــژه ازدواج و خانواده زیر پوشــش
وزارت ورزش و جوانان فعالیــت میکنند .در حال حاضر
حدود  ۲۰۰مرکز زیر نظر این وزارتخانه فعال هســتند و
گزارش کارشــان به معاونت امور جوانان ارسال میشود.
هرسال میزان مشــاوره ازدواج و خانواده به لحاظ کمی و
کیفی افزایش پیدا کرده است و این موضوع را مدیون تعامل
دو طرفه بین سازمان نظام و وزارت ورزش و جوانان هستیم.
معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در مورد
صدور مجــوز مراکز اظهار کرد :امیدواریم بتوانیم در کوتاه
ترین زمان ممکن مجوز بیــش از  ۱۳۰مرکز که تقاضای
صــدور مجوز کــرده و در نوبت هســتند را صادر کنیم.
حاتمی افزود :امســال نیز نزدیک به  ۲۰۰مرکز مشــاوره
ازدواج و خانــواده زیــر نظــر وزارتخانه ،فعالیتشــان را
شــروع میکنند و اصرار داریم این تعامل بیشــتر شــده
و فعالیــت این مراکز تحــت نظارت و برنامــه ریزی این
وزارتخانه برای ســاماندهی بهتر و بیشــتر ،صورت گیرد.
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وی در مورد بحث نظارت بر مراکز افزود :بر اســاس تفاهم
با معاونت جوانان ،نظــارت تخصصی بر عهده ما و نظارت
عمومی و کمی بر عهده وزارت ورزش و جوانان است که به
صورت مستمر انجام می گیرد .بر اساس قانون سازمان نظام
روانشناسی کشور ،نظارت تخصصی بر این مراکز برعهده این
سازمان است و این سازمان برنامه ریزی وسیعی برای نظارت
دارد و هیچ ارگان و نهادی از این نظارت مستثنی نیست.
وی در مــورد مبحث آموزش ایــن مراکز نیز بیان کرد:
کسانی که فعالیت مشــاورهای انجام میدهند چه مشاوره
ازدواج و چه روانشناسی ،نیازمند به روز شدن در اطالعات
هستند به همین خاطر در اولین گام قرار است بسته های
آموزشی تهیه شود و بین تمام فعاالن مشاوره و این بخش
بستهها تدریس شود ،سپس این افراد با برگزاری آزمون و در
صورت قبولی ،کار مشاوره ازدواج را انجام دهند.
وی در پایان اشاره کرد :بر اساس تعاملی که وجود دارد،
با وزارت ورزش و جوانان به طرحی رســیدیم که عالوه بر
مراکز تخصصــی ازدواج و خانواده ،پروانههای تخصصی به
روانشناســان و مشــاورینی که در حوزه ازدواج و خانواده
پروانه فعالیت و کار دارند اعطا کنیم .در حال حاضر بیش
از  ۵۰۰۰روانشناس در کشور فعالند و بنا داریم با همکاری
وزارت ورزش و جوانان به کسانی که واجد شرایط هستند
پروانه تخصصی ازدواج بدهیم تا در همه مراکز افراد واجد
صالحیت مجاز به ارایه مشاوره تخصصی باشند .پیش بینی
می شــود که تا پایان ســال به بیش از  ۱۰۰۰نفر پروانه
تخصصی ازدواج اعطا کنیم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،الزم به
ذکر است مراکز مشاوره وزارت ورزش و جوانان معتبرترین
مراکز خدمات مشاورههای ازدواج و خانواده هستند و ابداع
راهاندازی مراکز در کشور با بیش از دو دهه فعالیت از سوی
سازمان ملی جوانان سابق صورت گرفته است.

داســتان نوجوانی را کــه ویدئوی رقــص او در
اینســتاگرام باعث دســتگیری و پخش اعترافاتش
در تلویزیون شــده اســت ،چگونه میتوان از منظر
حکمرانی تحلیل کرد؟ من البته با انتشار فیلم رقص
در فضای مجازی موافق نیستم و مسائل زنان در ایران
را هم مهمتر از اجازه یا منع انتشــار رقصشــان در
فضای مجازی میدانم.
«ج ّلسان گِردگو» مقامات سیاسی و اداری «بسیار
َ
نشیننده در جلسه»اند که گِرد سخن میگویند تا نه
سیخ بســوزد ،نه کباب و نه آینده شغل و کارشان.
«ربود» یا «دســتبرد زد» و اختالس
«خَ لَ َ
س» یعنی ُ
ّ
هم از همیــن ریشــه؛ و «خَ لس» هــم «رباینده
و راهزن» اســت« .ر ّقاص» بســیار رقصنده اســت.
«ج ّلسان و خَ ّلسان و ر ّقاصان»
داستان در نســبت َ
و «حکمرانی خوب» قابل تحلیل است.
حکمرانی خوب کردن حداقل شامل انجامدرست
و باکیفیت سه وظیفه است :سنجیدن؛ ارزشگذاری و
هماهنگکردن .حکمران خوب ،بهدرستی میسنجد
و انــدازه میگیرد و برای مثــال قدرت اقتصادی هر
شهروند را میسنجد و به این ترتیب قادر است افراد
نیازمند حمایت اجتماعی را از توانمندان متمایز سازد.
حکمران خوب قادر اســت چیزهــا ،فعالیتها و
اهــداف را ارزشگذاری کند و بــرای مثال میتواند
حمایت اجتماعی از گروههای آسیبپذیر یا کودکان
را ارزشمند تلقی کرده و با دادههای حاصل از سنجش
برای تحقق ارزش عدالت اقدام کند .حکمران خوب
برای آنکه بتواند نتایج سنجش و ارزشگذاریاش را
اجرا کند و به اهداف باارزش برســد ،هماهنگی نیاز
دارد؛ و بــرای مثال برای آنکه بتوانــد از گروههای
آسیبپذیر حمایت کند باید بین وزارت رفاه «کمیته
امداد» ،خیرین و ســازمانهای مردمنهاد هماهنگی
ایجاد کند.
الزامات حکمرانی خوب در دنیای جدید یک شرط
هم به این سه کار حکومت افزوده است« :همه کارها
را باید با مشــارکت مردم انجام داد» یعنی مردم در
سنجشهای حکمرانی مشــارکت و نظارت داشته
باشند تا هم سنجش خوبی بشود و هم مردم به آن
اعتماد کنند؛ و بدانند چه چیزی ،چگونه با چه ابزاری
و برای چه منظوری اندازه گرفته شــده و ســازوکار
اعتماد پیدا کردن به اندازهها چیست.
مشــارکت یعنی حکومت و حکمران ،خوب و بد
بودن همه چیــز را خودش تعیین نکند ،بلکه مردم
را در تعییــن ارزش چیزها شــریک ســازد .عاقبت
ارزشگذاری غیرمشــارکتی این میشــود که مردم
چیزهایــی را خوب میدانند که حکمــران آنها را
بد میداند و بالعکس .نتیجه طبیعی غیرمشــارکتی
بودن ســنجش و ارزشگذاری این اســت که اص ً
ال
هماهنگی ناممکن میشود .چه چیز هماهنگ شود؟
آن چیزی که مردم به اندازهگیریاش اعتماد ندارند و
ارزشگذاری آنرا نادرست میدانند؟
«ج ّلسان گِردگو» چرا
سخن اول مردم این است که َ
به صراحت نمیگویند مسأله اصلی ما این چیزهایی
نیســت که شــما به آنها میپردازید .چرا آشــکار
نمیکنند که ســنجش مردم از خطرات رقاصها با
سنجش دستگاه قدرت از زمین تا آسمان فاصله دارد؟
کثیری از مردم خطری در کردار «بسیار رقصندهها»
نمیبینند و اینها در نظام اولویتهایشــان جایی
ندارند.
دوم ،ارزشگذاری اکثریتی از مردم با ارزشگذاری
آنهــا که دلمشــغول رقصندهها هســتند به کلی
متفاوت اســت .مردم – حتی برخــی دینداران که
کردار رقصندهها را ناپســند میدانند – بد واقعی را
ناکارآمدی در مواجهه با فساد و رانتخواری میدانند،
و اولویتشان مشاهده رویارویی سیستماتیک با فساد،
«ج ّلسان،
رانتخواری و ناکارآمدی است؛ و میگویند َ
خَ ّلسان را رها کرده ،رقاصان را چسبیدهاند».
ســوم ،نتیجه طبیعــی ســنجش و ارزشگذاری
غیرمشــارکتی ایــن اســت کــه مــردم حاضر به
هماهنگشــدن با طراحان و مجریان حل مســأله
رقصندهها نیســتند .اولویتبندی مــردم مقابله با
خَ ّلسان (نمادهای فســاد سیستماتیک) است و با
«ج ّلســان گِردگو» فرق
ارزشگذاری و اولویتهای َ
دارد؛ یعنی ناهماهنگی.
سنجش ،ارزشگذاری و ناهماهنگی غیرمشارکتی
نوجوان هفده ســاله با چنــد د ه هزار مخاطب را به
شــخصیتی بینالمللی تبدیل کرده است؛ و بدتر از
آن ،جامعــه در کنار همه مشــکالت و مصائباش،
حول محور «بدن زنانه» بیشتر برش خورد ،و «کنش
زنانه» بیش از گذشته به محور تعارض اجتماعی بدل
شد .نتیجهاش این که زنی جلوی مسجد میرقصد
– رویارویی زنانگی و دینداری  -تا گروههای سنتی
و مدرن؛ و مذهبی و غیرمذهبی جامعه بیشــتر بر
محــور قرائت از دین رو در روی هم قرار گیرند .این
چنین دمیدن بر شــکافهای اجتماعی جامعهای با
گسلهای اجتماعی ،نه خیر برای مردم دارد و نه به
مصلحت حکمرانی است.
ضربالمثلــی قدیمی میگوید «گــز نکرده پاره
نکنید» ،نســخه مدرناش این است« :سنجش را با
مشــارکت مردم انجام دهید ،درباره نتایج به کفایت
بــا آنها گفتوگو کنید ،هر وقــت به ارزشگذاری
نسبتاً مشترکی رسیدید ،در هماهنگی با مردم ،اقدام
کنید».

