محمدرضاعزیــزی/میدان نظــارت اجتماعی و مدنــی و دعواهای
سیاســی و جناحی مدت زیادی نیســت که از حوزه رســانههای رسمی
بــه شــبکههای اجتماعــی و ارتباطــی و کانالهای پیام رســان کشــیده
شــده اســت اما در همین مدت کوتاه ،اتمســفر سیاســی و اجتماعی و
اقتصادی کشــور بشــدت تحت تأثیر اخبار ،اطالعات و محتوایی است
که در این شــبکهها دســت بــه دســت میشــود .دو پرونده افشــاگرانه
اقتصــادی کــه خیلــی زود بــار سیاســی و جناحــی بــه خــود گرفــت در
چنین فضایی گشــوده شــد .این دو پرونده در رسانهها هردو با یک قید
توصیفیمشترکشناختهمیشوند«.حقوقهاینجومی»و«امالک
نجومی»؛ خاستگاه یک پرونده در نقطه شروع در ساختارهای وابسته
بهدولتبودوخاستگاهپروندهدیگردرساختاریعمومیوغیردولتی
کــه عالیق و گرایشهــای مدیرارشــد آن در مرزبندیهای سیاســی به
طیفــی از مخالفــان و منتقــدان دولت پیونــد میخورد .توالــی زمانی
طــرح این دو پرونده خیلی زود تبدیل به ماجرایی با برش موازی شــد
که از یکســو واکنشها و نوع برخورد مســئوالن دولت یازدهم با پرونده
حقوقهــای نجومــی را بــه چالش میکشــید و از ســوی دیگــر واکنش
شــهرداری تهــران را در پرونده امــاک نجومی در معــرض قضاوت و
نظــارت افکار عمومــی قرار میداد .باز شــدن دو پرونده ،هــردو از یک
جنــسدردومیدان اداری،سیاســیو اقتصــادی فرصتیبهمردمداد
تانحوهبرخورددستگاههایمتهمومسئولرادرحوزههاوبخشهای
مختلف نظاره گر باشــند .مســئولیت برعهده گرفتن و پاســخگویی یا
فرافکنــی ،تکذیب ،اتهــام زدن متقابــل و اســتفاده از ابزارهای تهدید
و بازدارنــده پرســش و پیگیــری هــر کــدام گزینههــای متفاوتی اســت
کــه مدیــران و مســئوالن میتواننــد در مواجهههــای مطالبــه گرانه یا
پرسشگرانهشهروندانوذینفعانعمومیباخودشانانتخابکرده
یابهتناسبرشدوبلوغمدیریتیوسیاسیبهطورغریزیبرگزینند.در
ماجــرای این دو پرونده نیــز در هر دو میدان دولت و مدیریت شــهری
تهــران این گزینههــا موجود بود و مخاطبان پرســشها و پیگیریهای
افکارعمومیهریکانتخابهایمتفاوتیداشتند.اکنونودرروزهای
پایانی امســال ،مــروری مختصر بــر آنچــه در این دو پرونده گذشــت،
فرصتــی برای قضاوت و ارزیابی رفتارها با ادعاها و شــعارها در این دو
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آسیبشناسی و مهار حقوقهای کالن ،سریع بود اما برخورد با امالک نجومی همچنان در سطح باقی مانده است
دومینویفیشهاینجومیوبرکناریواستعفایمدیران

ماجرای حقوقهای نجومی در اردیبهشــت ماه و در هفتههای
آغازین کاری سال 1395با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه
مرکزیدرفضایمجازیکلیدخورد.یکهفتهپسازآنکهصدها
خبر مربوط به فیشهای نجومی ،ســایتها ،کانالهای تلگرامی،
اینســتاگرام و فیس بوک را پر کرده بود و رسانههای مخالف دولت
هجمه گســتردهای را علیه دولت با محوریت این ســوژه آغاز کرده
بودنــد ،وزارت امور اقتصــاد و دارایی با انتشــار اطالعیــهای نتیجه
بررســیهای کمیتــه ویــژه مربوط بــه این موضــوع را منتشــر کرد.
بر اســاس اعالم این کمیته ،مســتندات موجود نشان میداد آنچه
در رســانهها بهعنوان حقوقهای «چند ده میلیــون تومانی» از آن
یاد شــده است ،برداشتی نادرســت بوده و در تمام سالهای1392
تاکنــون متوســط پرداخت مدیــران بیمــه مرکزی رقمــی معادل
یکپنجم تــا یکدهم مبلغی بــوده که در فیش اســفندماه 1394
منظور شــده اســت .لذا اطالق عناوینی چون «حقــوق 80میلیون
تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده
بوده است.
دولت در برخورد با فیشهای نجومی به گزارش این کمیته نیز
اکتفــا نکرد .همراه با این اقدام ،موافقت وزیر اقتصاد با اســتعفای
رئیس کل بیمه مرکزی و برکناری سریع مدیر بیمه ایران ،این پیام
رامیدادکهدولتدرعزمخودبرایبرخوردباماجرایحقوقهای
نامتعارف جدی اســت .بــا این حال دومینــوی فیشهای نجومی

تبدیل به ماجرایی ســریالی شــده بــود که همچنان ادامه داشــت.
فیشها در ســایتها یا شبکهها و اپلیکیشنهای پیام رسان منتشر
میشــد و آنگاه رســانههای نام و نشــان دار جناح مخالف دولت به
آنهامیپرداختند.
توپ فیشهای حقوقی خیلی زود وارد میدان شــبکه بانکی شد
و انتشار فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران،
ســوژه تازه رسانهها شد .عالوه بر کنار رفتن علی صدقی مدیر عامل
بانــک رفاه کارگران ،ســه مدیرعامل بانک در یک روز برکنار شــدند
چراکهبررسیهادرشبکهبانکینشاندادمدیرانعاملبانکهای
صادرات،ملتوقرضالحسنهمهرایرانحقوقهاییغیرمتعارف
دریافــت میکردهانــد و به همیــن خاطر نیــز ناگزیر از ســمت خود
استعفاکردند .موجفیشهایحقوقیحاالدیگرتبدیلبهسونامی
شــده بود .دولت اما در برخورد با این ســونامی نــه خبرها را تکذیب
میکرد و نه انتشــار دهندگان را به شکایت و پیگیری قضایی تهدید
میکــرد .آنچــه کــه موضــع دولت بــود پیگیــری جدی بــدون هیچ
اغماض ،بررســی و آسیب شناسی این پدیده و بستن منافذ قانونی
و اداری بــرای سوءاســتفاده مدیران از اختیــارات خود جهت منافع
اقتصادی بود .در ادامه این ســونامی ،صفدر حسینی رئیس هیأت
عاملصندوقتوسعهملیدرپیافشایحقوقماهانه 57میلیون
تومانی ناگزیر از اســتعفا شــد که با تشکیل سریع جلســه هیأت امنا
به ریاست شــخص روحانی با این استعفا و استعفای سایر اعضای
هیأتعاملصندوقتوسعهملیموافقتشد.
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دولــت عالوه بــر قطع همــکاری و برکناری مدیرانــی که حقوق
غیــر متعارف گرفته بودند ،آســیب شناســی و اصالح ســاختارها و
قوانینموجودراباهدفپیشگیریازوقوعچنینسوءاستفادههایی
در دســتور کار خــود قــرار داد .وزیــر اقتصــاد بــا صــدور ابالغیــهای
پرداخــت تســهیالت بــه مدیــران و کارکنــان برخــی ســازمانها را
ممنوعکرد.
هیأتوزیرانهمبهپیشنهادهیأتامنایصندوقتوسعهملی
و به اســتناد اصل 138قانون اساســی ،آییننامه مالی ،معامالتی،
اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصالح کرد.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری در تاریــخ
 95/۳/25بــا ارســال نامــهای بــه رهبر معظــم انقالب اســامی با
یادآوری اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی
و اصــاح قوانین و مقررات تبعیضآمیز و رفع کاســتی در مقررات
و نیز پایــان دادن به بیانضباطیها و برخــورد جدی با تخلفات ،از
رهبر معظم انقالب درخواســت کرد به منظور حمایت از مدیران
پــاک دســت و قانــع و حفــظ منابــع انســانی و پرهیــز از رواج حس
بیاعتمادیبهنظاممدیریتکشوردرمیانمردم(بهدلیلبرخی
کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی
جامعــه اســت ،رهنمــودی مبنــی بر لــزوم همــکاری و مشــارکت
همه دســتگاهها و نهادهای عمومی کشــور با دولــت در این مبارزه
جــدی و پرهیز از ترویج و اشــاعه رفتارهــای تحریککننده و برخی

