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«شرق» از فوت مبهم یک معلول در مرکز  نگهداری بهزیستی «فسا» گزارش می دهد
بی اهمیتی جان در مراکز نگهداری بهزیستی

ســمیه جاهدعطائیان: چرا معلــوالن قبل از شــیوع آنفلوانزا 
واکسیناســیون نشــدند؟ در یک مرکز نگهــداری از افراد دارای 
معلولیت در «فســا» ۹  معلول به صورت هم زمان بدحال شده 
و در بیمارســتان بستری می شوند. یک نفر از این معلوالن فوت 
می کند و علت فوت و بستری دسته جمعی نیز ابتالی معلوالن 
به ویروس آنفلوانزا گزارش شــده است. این در حالی است که 
اگر هــم علت ابتالی همگانی به ویــروس آنفلوانزا مورد تأیید 
افکار عمومی واقع شــود، باز هم جای سؤال در مورد وقوع این 
تخلــف یا اهمــال کاری وجود دارد که چرا با توجه به هشــدار 
پزشــکان درباره همه گیری این ویروس در کشــور، این معلوالن 
که همه با چند معلولیتی و بیماری های زمینه ای دســت و پنجه 
نــرم کرده و پرونده پزشــکی آنهــا هم در مرکــز موجود بوده، 
واکسیناســیون نشده و واکســن آنفلوانزا دریافت نکرده اند؟ آیا 
این غفلت در واکسیناســیون به موقع، در دیگر مراکز نگهداری 
بهزیســتی هم وجود دارد؟ تالش خبرنگار «شرق» برای انجام 
گفت وگو با مدیرکل بهزیستی اســتان فارس تا زمان تنظیم این 
گزارش به نتیجه ای نرســید و تنها مســئول روابط عمومی این 
اداره چنین گفت که در خصوص فوت یکی از معلوالن در مرکز 
فســا، منتظر جوابیه و نظر پزشــکی قانونی هستیم و بعد از آن 

موضوع را با جزئیات کامل، رسانه ای خواهیم کرد.
اظهارنظر مسئول بهزیستی قبل از نظر  پزشکی قانونی

این در حالی اســت که مدیر کل بهزیستی استان فارس، خبر 
بســتری دسته جمعی و فوت یکی از معلوالن را در مصاحبه ای 
رسانه ای کرده و علت فوت را ابتال به آنفلوانزا اعالم کرده بود. 
پس در واقع چنین مشــخص اســت که اظهار نظر درباره علت 
دقیق فوت هنوز از سوی پزشــکی قانونی تأیید و بررسی نشده 
اســت. این مسئول در کنار تشریح اتفاق رخ داده در مرکز «فسا» 
به یک رســانه دولتی، چنین اعالم کرده بود که سیســتم ایمنی 
این افراد پایین است و دارای مشکالت جسمی-حرکتی و ذهنی 
هستند؛ اما وقتی مســئولی از حساسیت وضعیت سالمتی این 
افراد اطالعات دارد، چرا قبل از همه گیری برای واکسیناســیون 
به موقع این معلــوالن در مراکز نگهداری پافشــاری و پیگیری 
ســریع نکرده اســت؟ نه تنها درباره جزئیات این فوت در مرکز 
فسا، بلکه هنوز ابهاماتی درباره پرونده دیگری از فوت هم زمان 
ســه معلول در مرکز نگهداری «ممســنی» استان فارس وجود 
دارد که تنها به پیگیری قضائی از مددجوی منتشرکننده تخلف 
منجر شد و گویا اقدام دیگری برای پیگیری یا پیشگیری از وقوع 

تخلف احتمالی انجام نشده است.
ابهام دنباله دار  در  مراکز نگهداری معلوالن در استان فارس

بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، 
حادثه فوت مشکوک یک فرد جوان دارای معلولیت در یکی از 
مراکز نگهداری استان فارس را دومین حادثه مبهم و تأسف بار 
دانســته و به خبرنگار «شرق» تأکید کرده است: «وقتی حوادث 
و ابهامات این چنینی با پیگیری و برخورد قاطع مراجع مربوطه 
همراه نشــود، طبیعی اســت که چنین حوادثی هر بار به شکل 
دیگــری تکرار شــده و در مابقی مراکز هم چنیــن پایه گذاری و 
نهادینه می شــود که در صورت تخلــف و تضییع حقوق افراد 
دارای معلولیت، دادخواهی و پیگیری دقیقی صورت نگرفته و 
راه فرار از قوانین وجود خواهد داشت. همان طور که با بد حالی 
۹ مددجــوی مرکز «امیرالمؤمنین» فســا و راهی شــدن آنها به 

بیمارســتان، یک نفر از این افراد بدحال فوت شده و علت مرگ 
نیز همه گیری ویروس آنفلوانزا اعالم شــده است. این در حالی 
است که موارد ابهامی و مشکوک نه تنها در این پرونده بلکه در 
پرونده های قبلی مراکز از جمله اســتان فارس نیز برطرف نشده 
و این اتفاق اخیر در مرکز نگهداری فسا ابهامات را افزایش داده 
است». او با اشاره به موارد دیگری از تخلف در مراکز بهزیستی 
اســتان فارس ادامه می دهد: «مطابق با اطالعات به  دست آمده 
و رسانه ای شــده، اتفــاق فســا دومیــن مــورد از مســمومیت 
دسته جمعی معلوالن در یک مرکز نگهداری معلوالن ذهنی-
حرکتی در استان فارس اســت و اواخر تیر ماه جاری نیز کمپین 
معلوالن خبر مسمومیت و مرگ سه معلول در ممسنی را فاش 
کرد که اگرچه منجر به تکذیب اداره بهزیســتی اســتان فارس 
شد، ولی دلیل فوت هم زمان سه معلول در یک مرکز را ویروس 

عنوان و پرونده را مختومه اعالم کردند».
این فعال حقوق معلوالن با اعــالم اینکه ظاهرا فوت افراد 
دارای معلولیت برای مسئوالن بهزیستی موضوع مهمی نیست، 
یادآور می شود: «در ماجرای فوت سه معلول در مرکز نگهداری 
«المهدی» ممســنی برای کمپین محرز شــد که فــوت آنها بر 
اثر ابتال به مســمومیت غذایی و مســائل گوارشــی بوده؛ اداره 
«آبفا» نیز با بررســی سالمت آب، مســمومیت بر اثر آب آلوده 
را رد کرده و مســمومیت بر اثر غذای فاسد را تأیید کرده است؛ 
اما مدیر کل بهزیســتی اســتان فارس با رد این مستندات، دلیل 
دیگری را عنوان کــرده و در برابر ابهامات بحق کمپین واکنش 
حرفه ای نشــان نداد. ضمن اینکه در مورد مرکز فســا نیز اعالم 
کرده این معلوالن سیســتم ایمنی پایینی دارند و ابتالی آنها به 
آنفلوانزا را دلیــل فوت اعالم کرده و مشــابه همین اظهار نظر 
را در فوت معلوالن مرکز ممســنی اعالم کرده که شــدید بودن 
درصد معلولیت، تأثیر زیادی در فوت دسته جمعی و همه گیری 
ویروس داشته اســت؛ یعنی اگر این افراد سیستم ایمنی باالیی 
داشــتند، فوت نمی کردند و در برابر ویروس، مســمومیت یا هر 

دلیل دیگری توانمندتر بودند!».
غفلت خانواده ها از  تخلفات مراکز نگهداری بهزیستی

مدیــر کمپیــن حمایت از حقــوق معلــوالن می افزاید: «ما 
تجربه های مشــابه زیادی در ســال های گذشته داشتیم. تجربه 
مسمومیت حدود ۲۰ نفر از مددجویان در مرکزی در آذربایجان 
شــرقی و فوت هم زمان ســه نفر از آنها که دادســتانی با ورود 
به این پرونده پس از حدود یک ســال و نیم حکم به مسمومیت 
آنها داده و اعالم کرده اســت مســمومیت تنها ۱۰، ۱۲ درصد بر 
روی فوت تأثیر مســتقیم داشــته و حکمی چنین ناعادالنه داد؛ 
در حالی که علت مســمومیت و فوت آنها مصرف غذای فاســد 
اعالم شده بود. تخلف در استان فارس هم به همین سرنوشت 
منجر شده؛ چرا که آزمایش های ابتال به وبا و سایر عفونت ها نیز 

منفی بوده و تنها مسمومیت غذایی محرز است».
«مروتی» در پاســخ به این پرســش که چــرا این تخلفات و 
فوتی های مشکوک از سوی خانواده های افراد دارای معلولیت 
پیگیری و طرح شکایت نمی شوند، تصریح می کند: «بسیاری از 
این خانواده ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند و زمانی که بعد از 
فوت عزیزان شــان برگه ای مهر شده از سوی یک پزشک دریافت 
می کنند که علت فوت را عاملی طبیعی اعالم کرده است، دیگر 
آگاهی کافی ندارند که ممکن اســت تخلفی هم در میان باشد 

و می توانند از حقوق عزیزشــان دفاع کننــد. در مورد قبلی هم 
پزشــکی قانونی در تشــخیص علت فــوت ورود نکرده بود که 
این مســئله برخالف شیوه نامه خودشــان بود. در حالی که الزم 
است در تمام موارد، نامه پزشک قانونی و تشخیص نهایی شان 
موجود و قابل ارائه باشد. خانواده هایی که علم و آگاهی کافی 
ندارند، با نامه مرکز قانع و به خاطر مشکالت اقتصادی، پیگیری 
خاصــی انجام نمی دهند. ضمــن آنکه از ســوی مراکز تهدید 
می شوند که اگر تخلفی گزارش شود، معلول شان دیگر در مرکز 

پذیرفته نمی شود».
او می افزاید: «وقتی مســئوالن و نهادهای مربوطه، کمپین و 
فعاالن حقوق افراد دارای معلولیتی که این مراکز را زیر ذره بین 
قــرار داده و از آنهــا درباره حقــوق این افراد ســؤال می کنند، 
این چنین مــورد حمله قرار می دهند و اخبــار واقعی را وارونه 
جلوه می دهند، برخوردشــان با خانواده هایی که عزیزی در این 
مراکز از دســت داده اند، چگونه خواهــد بود؟ این خانواده ها با 

استناد به چه دلیل و سندی می توانند شکایت کنند؟». 
برخورد منفعالنه بهزیستی در برابر هر تخلف

مدیــر کمپین حقوق افراد دارای معلولیت در پاســخ به این 
ســؤال که برخورد و پیگیری بهزیســتی کشــور به دنبال وقوع 
حــوادث و تخلفات مراکز نگهداری یا توانبخشــی بهزیســتی 
چگونه بوده، می گوید: «بهزیســتی کشــور هم به عنوان تنها و 
مهم ترین مرجــع حمایت از حقوق معلوالن، درباره هیچ یک از 
تخلفــات، از افراد دارای معلولیت حمایــت نکرده و تخلفات 
را پیگیــری نکرده اســت. جز در برخــی موارد که بــا مددکار 
گزارش دهنــده و فاش کننده تخلــف برخورد و از او شــکایت 
کردند! در حالی که گزارش این مددکار بر اساس مشاهدات عینی 
بوده، اما بهزیســتی تخلف را الپوشانی کرد. بهزیستی به ندرت 
و تنها در مواردی که رسانه ای می شود، واکنش نشان می دهد. 
در غیر این صورت در برابر تخلفات مراکز بسیار منفعالنه عمل 

کرده است».
«مروتــی» ادامه می دهد: «بهزیســتی به چنــد دلیل عمده 
تخلفات را الپوشــانی می کنــد. مهم ترین علت این اســت که 
بسیاری از این مراکز از ســوی افرادی اداره و مدیریت می شوند 
که زمانی از کارکنان یا بازنشســته های این ســازمان بودند یا در 
حال حاضر در ســازمان شاغل هســتند و دلیل عدم ورودشان 
به تخلفات این اســت که اگر بخواهند تخلفات را بررسی کنند، 
خودشــان و وظیفه نظارتی شان را زیر ســؤال می برند؛ چراکه 
وظیفه اصلی نظارت بر این مراکز بر عهده بهزیســتی است که 
باید پرونده های موجود در این مراکز مثل آزمایشــات روزانه در 
زمینه وضعیت سالمت غذایی، آب، سالمت جسمانی و... را به 
صورت مرتب مورد ارزیابی و بازرســی قرار دهند. اگر بهزیستی 
بپذیرد که در مراکز تخلفات زیادی وجود دارد، درواقع مدیریت 
و نظــارت دوره ای و میدانی خودش را بر مراکز زیر ســؤال برده 
است. چنانچه این مدیریت در بهزیستی با وقوع و تکرار حوادث 

زیر سؤال رفته است».
رعایت نشدن استانداردهای ســالمتی و بهداشتی معلوالن 

در مراکز نگهداری
او با اشاره به اینکه رســانه ها می توانند مرجع مهمی برای 
پیگری حقوق از دســت رفته افراد دارای معلولیت و بی دفاعی 
کــه در این مراکز نگهداری می شــوند، باشــند، تصریح می کند: 

«هنوز رســانه ها به درســتی طرح ســؤال نکردنــد و برایمان 
مبهم اســت که چطور می شود ۹ نفر در یک مرکز نگهداری به 
صورت هم زمان مســموم و راهی بیمارستان شوند؟ چرا دلیل 
اصلی مسمومیت مطرح نشــده و فقط اعالم می شود که ابتال 
به یــک ویروس باعث همه گیری و فوت هم زمان ســه معلول 
شــده اســت؟ دلیل ابتال به ویروس ادعاشده چه بوده و از کجا 
آمده اســت؟ مسئوالن در بهزیستی استان ها این چنین مصاحبه 
می کننــد و رســانه ها هم پوشــش می دهنــد، در حالی که باید 
شفاف سازی شده و به دور از تهمت و تکذیب، ابهامات فعاالن 

حوزه معلوالن برطرف شود».
مدیر کمپین در پاسخ به این سؤال که تکلیف شیوه نامه ای که 
قرار بود برای فعالیت مراکز نگهداری روزانه و شبانه بهزیستی 
توسط ســازمان بهزیستی تدوین شــود، به کجا رسید می گوید: 
«بهزیســتی در این زمینــه فقط خبری ارائــه داد اما از جزئیات 
دقیق آن اطالع رسانی نشــد. اما باید گفت اگر شیوه نامه فعلی 
و موجود در مراکز رعایت شــوند، شــاهد اتفاقات تلخ و مکرر 
این چنینی نخواهیم بود. در شــیوه نامه موجود که شیوه نامه ای 
گسترده است، آب، غذا و بهداشت معلوالن و محیط نگهداری 
باید به دقت بررســی و گزارش روزانه و مکتوب داشــته باشند. 
پزشک و متخصص جســمی و روانی باید مددجویان را چکاپ 
دوره ای و منظم کنند. این در حالی اســت که خبرها و اطالعات 
رســیده از مراکز نگهداری بهزیســتی نشــان می دهد از رعایت 
حداقلی این استانداردها در مراکز خبری نیست و مسئوالن فنی، 
روان شناســان، پزشکان و... آن طور که باید و شاید به وظایفشان 

در قبال این مراکز عمل نمی کنند».
نتیجه مشــارکت های پایین مردمی نتیجــه کم اعتمادی به 

بهزیستی
او ادامــه می دهد: «تقصیر بر دوش پزشــکان هم نیســت؛ 
چراکه بودجه اختصاص داده شــده به این مراکز بســیار ناچیز 
بوده و مراکز با مشــکالت مالی و هزینه ای در چند ســال اخیر 
روبه رو شــده اند. آمار مشــارکت های مردمی هم اگرچه پایین 
آمده اما در این حوزه هم شفافیتی وجود ندارد که مشارکت های 
مالی خیرین و مردم در چه اموری از بهزیســتی هزینه می شود. 
چنانچه خبرهایی از وقوع برخی تخلفات در این زمینه به گوش 
می رســد که همین خبرها از میزان اعتماد مردم به بهزیســتی 

کم کرده است».
همچنیــن در همین رابطه، «فاطمــه رضاییان» رئیس اداره 
بهزیســتی فســا در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» حال عمومی 
بیماران بدحال مرکز نگهداری «امیرالمؤمنین» فســا را مناسب 
اعالم کرد و علت فوتی یکی از معلوالن را که با چند معلولیتی 
یعنــی معلولیت جســمی، ذهنــی و بینایی دســت و پنجه نرم 
می کرد، ابتال به آنفلوانزا اعالم کرد. او در پاســخ به این ســؤال 
که ابهاماتی در مورد وجود مســمومیت دسته جمعی در میان 
مددجویان وجــود دارد، با رد این موضوع اعالم کرد: «به دنبال 
اپیدمی ابتال به آنفلوانزا در کشــور، شهرســتان فسا هم شرایط 
خوبی نداشــته و ویروس آنفلوانزا به شدت همه گیر شده است. 
مرکــز فوق هم تجمعی بــوده و در مراکز نگهداری تجمعی – 
اقامتی جمعیت مددجویان زیاد اســت. در این مرکز هم حدود 
۳۸ مددجــو کنار هم زندگی می کنند و ابتالیشــان به آنفلوانزا 
امری طبیعی بوده اســت. سیستم ایمنی افراد دارای معلولیت 

بســیار پایین بوده، مثل افراد عادی نیســت و مقاومت بدنشان 
در مقابــل کوچک ترین ویروســی ضعیف اســت». رئیس اداره 
بهزیستی فسا در پاسخ به این سؤال که آیا این مددجویان امسال 
مطابق با ضرورت های بهداشــتی و مراقبتــی، در برابر ویروس 
آنفلوانزا واکسینه شدند یا نه، گفت: «متأسفانه واکسن آنفلوانزا 
هنــوز برای مددجویان این مرکز تزریق نشــده اســت؛ شــبکه 
بهداشــت همه ساله نســبت به واکسیناســیون همگانی مراکز 
نگهداری تجمعی بهزیستی اقدام می کرد اما امسال تا به امروز 
این اقدام را انجام نداده اســت. بهزیستی اســتان و شهرستان 

پیگیر سهمیه واکسن این افراد در مراکز نگهداری است».
کاهش چشمگیر کمک مالی و مشارکت های مردمی

«رضاییان» در پاســخ به این سؤال که آیا مدرک و مستندی 
بــرای تثبیت این ادعا مبنی بر همه گیــری آنفلوانزا وجود دارد 
تــا برای انجمن های فعال در حــوزه معلوالن و افکار عمومی 
شفاف ســازی شــود، ادامه داد: «مــدارک پزشــکی بیماران و 
مســتندات در بیمارستان موجود است و قابل ارائه به رسانه ها 
نیســت اما دانشــگاه علوم پزشــکی، معاون درمــان و رئیس 
بیمارســتان از زمان بدحالــی مددجویان موضــوع را پیگیری 
کردند». او در پاســخ به این پرسش که با توجه به وقوع حادثه 
تلخ دیگری در مرکز نگهداری «ممســنی» استان فارس، مراکز 
استان و به ویژه فسا با محدودیت های بودجه ای و مالی روبه رو 
هســتند و آیا میزان کمک مشارکت های مردمی کفاف نیازها را 
نمی دهد، تأکید کرد: «همه مراکز نگهداری بهزیستی در کشور 
با مشکالت بودجه ای و مالی روبه رو هستند. آمار مشارکت های 
مردمی بســیار پایین آمده اســت. مرکز «امیرالمؤمنین» فســا 
هم یک مرکز خیریه ای اســت که بدون مشــارکت مردم سر پا 
نمی ماند». رئیس اداره بهزیســتی فســا با بیان اینکه با وجود 
کمبــود منابع، مشــکل نیرو در مراکز نداشــته و تمــام نیروها 
مطابق قانون کار بیمه شده و فعالیت می کنند، ادامه می دهد: 
«مبلغ کمک و حمایت های مشارکت های مردمی از نصف هم 
بســیار کمتر شــده و ما نمی دانیم که با این مبالغ ناچیز، کدام 
مشکل و نیاز مراکز را تأمین کنیم. ما به کمک و مشارکت بیشتر 
مردم نیاز داریم تا مراکز ســرپا بمانند». بر اســاس این گزارش، 
اتفاقــات تلــخ رخ داده در حوزه افراد دارای معلولیت بســیار 
زیاد اســت. چه آنهایی که به موجب صدمات جسمی، روحی 
و روانی شــده و چه آنها که به فوت معلولی ختم شده است. 
تخلفاتــی مثل ضرب و شــتم یک معلول در مرکز «احســان» 
شــهر اهواز، فــوت هم زمان ســه معلول در مرکــز نگهداری 
«المهدی» ممســنی، شــکنجه یک معلول در مرکز نگهداری 
گچساران و بســیاری موارد ثبت و رســانه ای شده دیگر، همه 
نشان می دهد که بهزیستی به عنوان اصلی ترین مرجع حمایت 
از حقوق معلوالن، نسبت به دفاع از این افراد در حوزه پیگیری 
و احقاق مطالبــات، نظارت بر نهادهای دیگر و حتی نظارت بر 
مراکز زیرمجموعه اش، بسیار ضعیف عمل کرده است. نگرانی 
رســانه ها و افراد دغدغه مند در حوزه معلوالن این اســت که 
وقتی تخلفات رسانه ای شده به دقت مورد بررسی قرار نگرفته 
و برای پیشــگیری از آنهــا اقدامی انجام نمی شــود، در حوزه 
تخلفات پشــت پرده ای کــه تنها در برابر معلــوالن بی زبان و 
بی دفاع اعمال شــده و از چشــم دوربین یا ناظر احتمالی دور 

می ماند، چه خواهد شد؟

دو روایت از عزل یک مدیر شهرداری تهران

تله گذار یا قربانی مبارزه با فساد
نورا حســینی: حاشــیه های تغییــرات مدیریتی در شــهرداری ادامــه دارد. این 
هفته شــهردار تهران در جریان برنامه قرار خدمت در منطقه ۹ برای نخســتین 
بار داســتان عزل یکــی از مدیرانش را روایت کرد. او دلیل ایــن تغییر ناگهانی را 
تله گــذاری این مدیر برای یکی دیگر از پرســنل شــهرداری عنــوان کرده بود. او 
نامی از مدیر عزل شــده نبرد و تأکید کــرد زمانی که ماجرای تله گذاری را متوجه 
شــده تا صبح خوابش نبرده اســت. علیرضا زاکانی گفت: مدیری که تغییر کرده 
نزدیک ترین فرد به او بوده اما تنها برای اینکه برای پرسنل شهرداری تله گذاشته 

تغییر کرده است.
ماجرای تله گذاری را زاکانی این گونه روایت می کند که یکی از کارکنان منطقه 
۲۱ مجاب شــده قراری با یکی از پرســنل مرکز بگذارد تا مشــخص شود این فرد 
زدوبنــد کرده و مثال دو ســکه گرفته و از این قرار نیز فیلمی تهیه شــده اســت. 
هنگامی که این موضوع را شــنیدم تا صبــح نخوابیدم و پنج صبح این فرد را که 
از نزدیک ترین افراد به من بود عزل کردم. برخی ممکن اســت نامه بنویســند که 
چرا این آقا تغییر کرده اســت، اما ما تعارف نداریم. خودش هم باور نمی کرد که 
کنار گذاشــته شود اما گفتم که این کارتان خالف شــرع است و شما حق ندارید 
تبانی کنید و از پرسنل یک منطقه استفاده کنید که یکی دیگر از پرسنل را سر قرار 
بکشانید. این رویه اگر ادامه پیدا می کرد، سنگ روی سنگ بند نمی شد. هر فردی 
که از دیگری خوشــش نمی آمد برایش تله می گذاشت و یکی را تحریک می کرد 
به دیگری ســکه بدهد و فرد را تحریک به فســاد کند. اینها را به اعضای شورای 

شهر هم گفته ام و می دانند موضوع چه بوده است.
شــهردار تهران ادامه داد:  به ایــن مدیر گفتم برود جــای دیگر خدمت کند. 
بی تردید اصل و فرع این موضوع خالف شــرع است. اگر بتوانیم با پرسنل یکرنگ 
باشیم قطعا می توانیم با فساد نیز مقابله کنیم، نه اینکه پرسنل را به سمت خطا 
هل بدهند. برای عزل این فرد شــش ماه اســت که هزینه می دهم و لب هم باز 
نکردم ولی برای اینکه از حریم شــهرداری و پرســنل حمایت کنم و همه بدانند 
اگر برای کســی بخواهند تله بگذارند اول خودشــان دچار مشکل می شوند، این 

کار را انجام دادم. 
اما مدیران خطاکار چه ســرانجامی در شــهرداری خواهند داشت؟ علیرضا 
زاکانی شــهردار تهران به «شــرق» گفت:  ما اغماضی نســبت بــه هیچ تخلفی 
نداریم و این را هم نمی پذیریم که چنین کارســازی هایی شــود. درواقع ما دنبال 

این نیســتیم که پوست خربزه زیر پای کســی بیفتد و با این رویه محکم برخورد 
می کنیم. اما مدیر یا مجموعه ای هم که متخلف باشــد، حتما پاسخ گو است و با 
آن متخلف هم برخورد می کنیم. اینها از هم قابل تفکیک و قابل  دقت است که 
هر دو را هم زمان انجام می دهیم. با وجود آنکه شهردار تهران می گوید اعضای 
شورای شهر از دلیل این تغییر اطالع داشتند، برخی از اعضای شورای شهر تهران 

از ماجرای تله گذاری ابراز بی اطالعی می کنند.
یک روز پس از روایت دست اول زاکانی از این تغییر، پرویز سروری، نایب رئیس 
شورای شهر تهران، درباره نامه اعضای شورای شهر و درخواست شفافیت دلیل 
تغییر مدیران شهرداری  به خبرنگاران می گوید: در جریان دلیل تغییرات نیستیم؛ 

اعضای شورای شهر تذکر دادند و شورا منتظر پاسخ شهردار است.
ناصر امانی یکی از اعضای شــورای شــهر تهران که خواستار شفافیت تغییر 
مدیر حراســت شهرداری بود، به «شرق» گفت: ما در جریان تله گذاری نیستیم و 
به همین دلیل از شهردار درخواست کردیم برای ما شفاف علت این جابه جایی را 
توضیح بدهند. اگر هم به شورا توضیح دادند شاید برای اعضای دیگری توضیح 

دادند. ما در جریان نیستیم و نمی دانیم منظور از تله گذاری چه بوده است.
مدتــی پیش خبرهایی مبنی بر دســتگیری یکی از مدیران شــهری در بخش 
حقوقی شــهرداری تهران به جرم رشوه و ُپست فروشی از سوی دادسرای ناحیه 
۳۷ در فضای مجازی منتشر شــد. آن زمان علیرضا زاکانی در توضیح بازداشت 
یکی از مدیران حقوقی شــهرداری تهران به رســانه ها گفت: این اتفاقی که بیان 
شد در رســانه ها، در حقیقت کار مجموعه داخل شهرداری است؛ یعنی یک کار 
صیانتی از داخل خود مجموعه شــهرداری صورت گرفت و تا ابعاد آن روشــن 
نشــود، قابل توضیح بیشتر نیست. بااین حال، حاشیه های این دستگیری همچنان 
ادامه داشــت. فرید مدرســی، فعال رســانه ای درکالب هاوس مدعی شــد این 
دستگیری با تغییر مســئول حراست شهرداری تهران در ارتباط است و این مدیر 

قربانی مبارزه با فساد شده است.
مهدی اقراریان، رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز در 
تذکری که در صحن شورای شهر تهران مطرح کرده بود، به صورت ضمنی تغییر 

مدیریت در حراست شهرداری را هزینه مبارزه با فساد دانسته بود.
اقراریــان تأکید کرده بود انتقاد و برخورد با فســاد حتما هزینه دارد: نیروهای 
انقالبــی و حزب اللهی حتما آمادگــی این را دارند که در مبارزه با فســاد هزینه 

بدهند.
اما علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، درباره عزل مســئول حراست شهرداری 
تهران و مبارزه با فســاد به رســانه ها گفت: ســعی کردیم تالش این باشد که از 
حق و حقوق شــهروندان در حد اعال دفاع شود. ما مدیری را که برکنار شد، برای 

فضایی دیگر در نظر گرفته بودیم اما او پیشنهاد ما را قبول نکرد.
مدتی بعد مهدی عباســی رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای 
شهر تهران شفاف تر از گذشــته نسبت به این تغییر واکنش نشان داد و خواستار 

شفافیت درخصوص زدوبندهای پست گرفتن در یکی از ادارات شهرداری شد.
مهدی عباســی به تذکر مهــدی اقراریان اشــاره کرد و گفت: متأســفانه در 
مجموعه حقوقی شهرداری از جنس نااهلی و فساد رخ داده که توسط حراست 
شــهرداری با اقدام شاکیان پرونده پیگیری شده اســت. شنیده ام این موضوع در 
اداره دیگر تکرار شــده است. شهرداری باید در این زمینه روشنگری کند و بگوید 
خبرهایی که در گوشــه و کنار می شــنویم، صحت دارد یا نه که امیدواریم اخبار 

کذب باشد.
تذکر عباسی را تعدادی زیادی از اعضای شورای شهر تهران هم امضا کردند. 

آن زمــان ناصر امانی عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر تهران و 
یکی از امضاکنندگان تذکر درباره تذکر به تغییر مدیریت در حراســت و شفافیت 
درخصوص تخلفات به «شــرق» گفته بود:  ما به شهردار تهران تذکر داده ایم که 
ابتدا مراقب باشــد این ماجرا دوباره تکرار نشود و درباره آن شفاف سازی کند که 
چه اتفاقی در مرکز حقوقی شهرداری تهران افتاد که البته ایشان در مصاحبه ای 
تأیید کرده چنین اتفاقی افتاده و با آن فرد چه برخوردی شد و چه شد که اتفاقی 
افتاد که باعث شــد رئیس حراست شهرداری تهران با این سرعت جابه جا شود. 
آیا بین آن اتفاق و این جابه جایی ارتباطی برقرار اســت و شهرداری شفاف سازی 

کند تا مردم و رسانه ها در جریان آن قرار بگیرند.
برخــی از آگاهــان از جزئیــات این تغییر، روایــت دیگری از این عــزل دارند؛ 
آنها می گویند تله گذاری وجود نداشــته، بلکه گزارش هایــی از تخلف یک مدیر 
بــه مجموعه نظارتی رســیده و این قــرار در جهت اطمینان از ایــن گزارش ها 
بوده اســت. باید دید امضاکنندگان این اعتراض جمعی چه پاســخی از ســوی 
شــهرداری دریافت می کنند و داســتان دقیق تغییر این مدیــر انقالبی را چگونه

 روایت می کنند.


