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یکی از جلســات شــورا مطرح شــد .غالمرضا انصاری در همان زمان
با خطاب قرار دادن مهدی چمران گفته بود« :گویا ســازمان بازرســی
درباره تخلفی بزرگ در فروش امالک شهر تهران وارد شده است؛ اما
ما از این گزارش خبر نداریم».
او ســپس گفتههای خــودش را تکمیل کرده و رقــم این تخلفات را
بیشازدوهزارمیلیاردتومانوبهدســتورمســتقیمشــهردارتهرانبه
مدیران،اعضایشوراوبرخیافرادحقیقیاعالمکرد!صحبتهایاو،
امابهساعتنرسیدهبهصحنرسانههاآمدتافشاربرایانتشاراسامی
بیشــترشود.بخشجنجالیداســتان،اماازجاییشروعشدکهسایت
«معمارینیوز»بهانتشــارفهرســتاســامیاقدامکردوبارونماییاز
نامه ســازمان بازرسی کل کشور! ماجرا را به ســمت تازهای کشاند« .در
ایــن نامه آمــده بود که ایــن زمینها با قیمتهای «بســیار نــازل (غیر
واقعی)»و«بااعمالتخفیفقابلتوجهحداقلاز۱۰۰میلیونتابیش
ازیکمیلیاردتومان»وهمچنینبهصورت«قســطهای ۶۰ماهه»به
افراد واگذار شده است و همچنین گفته شده بود که این ۲۰۰آپارتمان،
خانهویالییوزمینشهرداریتهران،درمجموعدوهزارو۲۰۰میلیارد
تومانکمترازقیمتاصلیفروختهشدهاست».بااینحالآمدننام
 5نفرازاعضایشورایشهر(عمدتاًازجناحاصولگرا)دراینفهرست
موجب شــد تا شورای شــهر از حاشــیه امن بیرون آمده و یک پایش به

کــه خواســتار لغو اختیــارات مالــی شــهردار تهــران بودنــد ،در مقابل
تکذیبهایسرســختانهاعضاییکهاسمشــاندرفهرستآمدهبود،
مقاومت کنند! واکنش معصومه آباد که نامش در این فهرســت با دو
واحــدآپارتماندرآجودانیهتهرانپیوندخوردهبود،اماازســایراعضا
شــدیدتربــود.اودرابتداگفتکهبادیدناینفهرســتمتحیرشــدهو
گو اینکه یکبار دیگر به اســارت در آمده اســت .اما روزها که گذشت؛ کم
کم بوی شــکایت و پیگیری قانونی هم به مشــام آمد و پیرهادی عضو
دیگــراینفهرســت5نفــرههمازشــکایتخــودازبیاخالقــییکیاز
رســانههاپردهبرداشــت!روندتکذیبهاوتهمتهااماتاجاییادامه
یافت که یاشار سلطانی ،سردبیر ســایت معماری نیوز بازداشت شد.
البتهحدساینکهچهنهادیااشخاصیدرمقامشاکیحاضرشدهاند،
راحــت بود ،اما هیــچ کس از شــهرداری گرفته تا خود اعضای شــورای
شهر ،این مسئولیت پر دردسر را نپذیرفتند و بعضاًبا رد شکایتشان،
اذهــانعمومــیرابهجایــیبردندکهمعلومنشــداوبهچــهدلیلیبه
زندانافتادهاست!تازمانیکهغالمحسینمحسنیاژهایبهصراحت
گفت که گزارش ســازمان بازرسی برچســب محرمانه داشته و زوایای
پنهاناینپروندهراپیچیدهترکرد!
پایان بــذل و بخشــشهای نجومیها البتــه در نهایت بــه احضار
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«مجــازی» هــم کشــاند و محمد مهــدی تندگویــان همــان روز با این
پســت ،ماجــرای «امــاک نجومــی» را دوبــاره بــه صــدر اخبــار آورد.
«جلســه امــروز بازتاب فهرســت امالک نجومــی بود .قضــاوت آن با
خود مردم اســت و رســانههای آگاه حقیقت را اطالعرســانی خواهند
کرد ».بعد از او  ،رحمتاهلل حافظی هم دســت به کار شــد و یک نکته
توگو بــا «رادیو اقتصاد» اینطور گفت:
مهم را رســانهای کرد .او در گف 
«میتوانم تذکر به شــهردار بدهم یا ســؤال بپرســم اما وقتی حرف از
اســتیضاح میشــود هیچ کس همراهی نمیکند .پیش از این دو تیم
اصولگرا و اصالحطلب در شــورای شهر داشتیم که از نظر تعداد رأی،
هــم وزن بودند اما هم اکنون این ترکیب سیاســی بهم خورده اســت،
عدهای همراه شــهردار و عدهای منتقد هســتند ،اما کســانی که حرف
حق میزنند و مطالبهگر هستند به تعداد انگشتان یک دست هستند
و حدود 25نفر هم آن طرف ،حامی شهردار هستند».
داستاننجومیبگیراناز«امالک»تا«فیشهایحقوقی»
ماجــرای دنبالــه دار امــاک نجومی بیــش از آنکه به یــک پرونده
تخلــف مالــی پیوند خورده باشــد به فهرســت بلنــد باالیی از اســامی
«نــام آشــنا» گره خورده کــه در صدر آنهــا یک «نام» بیــش از دیگران
«خودنمایــی» میکنــد« .یاشــار ســلطانی» همــان چهره پر حاشــیه
رسانهای است که با انتشار غیر منتظره و غافلگیرکننده برخی اسامی
در «نامه بازرســی کل کشــور» در  9شــهریور ماه ،این پرونده را وارد فاز
جدیدیازادعاها،شکایتهاوکشوقوسهاینافرجامکرد.داستان
نجومــی بگیران اگرچــه از «امالک» تا «فیشهــای حقوقی» زمین تا
آســمان توفیر داشــت ،اما همین یک واژه کافی بود تــا این پرونده نیز
به ســیاق گذشــتهها ،دســتاویز بگیر و ببندهای حزبی و سیاسی شود.
این رویه البته تــا جایی پیش رفت که واژه «نجومی»  ،به ابزار تند و تیز
کارزارهای رقابتی میان اهالی «پاستور» و اهالی «بهشت» تبدیل شد
تاهرجاکهقافیهتنگآمد،علیهرقبااستفادهشود!
«امالک نجومی» در اصل ماجرای تخفیف و تقســیطهای دست
و دلبازانه شــهرداری تهران بود که نخستین بار از زبان یکی از اعضا در

تخلفاتمیلیاردیبازشود.اینماجراالبتهشهردارتهرانرابهچندین
هفتهسکوتواداشتتازمانیکهدریکمراسمسازمانی،بهسکوتش
پایانداد!محمدباقرقالیبافاگرچهبهصراحتاخباروحواشیایجاد
شــده را نپذیرفت ،اما در واکنشــی غیر مســتقیم گفت« :این چند روزه
اخبــاری دربــاره واگذاریهای ویژه میشــنوم که باید بگویــم واگذاری
امتیازات پروانه و زمین بر اســاس مقررات انجام شــده و تخفیفها بر
ایــن اســاس بــوده اســت
و حتــی در برخــی مــوارد
برخــی تعاونیهایــی کــه
ماجرای دنباله دار
بــرای شــهرداری تهــران
امالک نجومی بیش از
و کارکنــان نیــز نبودنــد
آنکه به یک پرونده تخلف
مــورد کمــک شــهرداری
مالی پیوند خورده باشد
قــرار گرفتهانــد؛ همچون
تعاونــی قــوه قضائیــه
به فهرست بلند باالیی
کــه بــا کمــک شــهرداری
از اسامی «نام آشنا»
مشکالتشمرتفعشد».
گره خورده که در صدر آنها
صــدایپروندهامالک
یک «نام» بیش از دیگران
نجومی ،اگرچه این روزها
«خودنمایی» میکند .
صامــت اســت ،امــا در
«یاشار سلطانی» همان
زمان خودش سروصدای
زیادی داشت ،آنقدرها که
چهره پر حاشیه رسانهای
اعضای شــورا را رودر روی
است که با انتشار
هــمدرموازنهایقــرارداد
غیرمنتظره و
کــهبــارتخلفاتــشتنهابر
غافلگیرکننده
دوش یک طرف سنگینی
برخی اسامی در
میکــرد .بــرای همیــن از
«نامه بازرسی کل کشور» ،
اصالحطلبــان «اصــرار»
این پرونده را وارد فاز
و از اصولگرایــان «انــکار»
شــد تــا اصالحطلبانــی
جدیدی کرد

حاشــیه «امالک نجومی» ناتمام به ســال جدید کشــیده شــود .سال
سرنوشتســازیکــهالبتــهمعلومنیســتچگونــهمیخواهدحجم
ســنگین پروندههای «مجهــول» را ال به الی رقیب تراشــیها و رقیب
ســازیها«معلوم»کند.آخرینجدالشــوراییهادراینباب،یکماه
مانده به ســالی کــه تا چند روز دیگر تمام میشــود ،درواقع به جلســه
علنــی نوزدهم بهمن مــاه برمیگردد .جلســهای که اگرچــه ،به روال
جلساتگذشتهشورابعدازحادثهپالسکو،پرلفظوپرحاشیهگذشت،
امابرخیاعضارامجبوربهپذیرشسخنانیکردکهپیشازآن،بیشتر
به«حرفو حدیث»تعبیرمیشــد .درآنروزمحسنپیرهادی،بعد
از درگیری لفظی چند دقیقهای برخی از اعضا درباره رفتار ســوگیرانه
صدا و ســیمای ملی درباره پوشــش خبری حادثه پالسکو به ناگهان،
زاویه ســخنانش را از دایره «انتقــادات» به «دادگاهی کــردن برخی از
اعضــای اصالحطلب» تغییرداد و با صراحت رو به محســن ســرخو
که از این رفتار جانبدارانه گالیه میکرد ،اعالم کرد« :چرا همیشه شما
تیتر یــک رســانههای بیگانه میشــوید .موضوع امــاک نجومی هم
تهمتی بود که شما و رســانههای بیگانه زدید و باید برای آن به دادگاه
رفتهوجواببدهید».همینحرفاوکافیبودتاجوشــورا،متشنجتر
از دقیقههای قبل بشــود و تصاویر فراموش شــده امــاک نجومی بار
دیگــر به حافظه ضعیــف شــورا وارد شــود! پیرهــادی در آن روز لفظاً
پذیرفــت که برای خانــهاش فقط 170میلیون تومــان تخفیف گرفته
و این موضوع ،بعد از 14ســال کار کارمندی در شــهرداری تهران قابل
توجیه است! این سخنان البته زمانی مطرح شد که «سرخو» سخنان
اورادربــارهتبدیــلپارکینگآموزشــیبــهمســکونی«دروغ» خوانده
بــود .اعتراف پیرهادی به دریافت تخفیــف 170میلیون تومانی البته
واکنــش رحمتاهلل حافظی را هم بدنبال داشــت .او چند روز بعد در
خبرگــزاری ایلنا ،تعارفاتش را که خیلی وقت پیش کنار گذاشــته بود،
باردیگربهگوشــهاینهادوگفتکه«اینمسائلنشانهوجودآنارشی
و بیانضباطی مالی و درونســازمانی در مجموعه شــهرداری است،
معتقــدممقصــراصلیدربــروزچنینمواردیشــورایشــهرتهران
تو
اســت ،اما قطعــاًافکار عمومــی چنین بــذل و بخشــشها و ریخ 
پاشهایــیراازمنابــععمومــیوجیبمــردمنمیپذیــرد».اوحتی
تلویحاًدرباره دروغگو خواندن برخی اعضای شــورای شهر در مسأله
امالکنجومیازسویپیرهادیگفت«:اینمسائلبایدازسویمردم
وافکارعمومیبهقضاوتگذاشتهشود.مردمرفتارهارابخوبیرصد
میکنندوبایدقضاوتنهاییرادربارهتکتک ۳۱عضویکهدراین۴
سالنمایندگیآنهارابرعهدهداشتند،انجامدهند».
چرخش90درجهدرپیچوخمحسابرسیها
هرچقــدر که «امــاک نجومی» با نام  5عضو پرآوازه شــورا بر ســر
زبانها افتاد ،به همان میزان هم داســتان پر پیچ و خم حسابرسیها
بهنامیکعضوپرماجرایعنی«علیرضادبیر»شناختهمیشود.
ماجراجویــی دبیــر البتــه از آن جهــت معنــا پیــدا میکنــد کــه در
چرخشــی دور از انتظــار ،بــه ناگاه «یــار غار» محمــد باقــر قالیباف به
«منتقد سرســخت» او تبدیل شــد ،تــا جایی که درهرآنچــه از زیر و بم
حسابرســیها در دفاتر رسمی و غیر رسمی آمده بود ،حتماًردپایی از
دبیر به جامانده بود .ردپایی که در اوایل ،محتاطانه گذاشــته میشد،
امــا ســرانجام خشــن و بیرحم شــد و محمــد باقــر قالیبــاف را در تله
«شفافســازی عملکرد مالیاش» انداخت .او به همراه رحمتاهلل
حافظی ،چندین بار از شــفاف نبــودن ،وضعیت مالی در شــهرداری
تهــران انتقــاد کردند و فضای اردیبهشــت مــاه آن روزهای شــورا را به
ســمتی بردند تــا موضوع حسابرســیها در جلســات جداگانــهای در
روزهایدوشنبهباسختگیریهایزیادیبرگزارشود.
فــروش «بیــش از  80هزار هکتــار اراضــی ممنوعه عبــاس آباد از
ســوی شــهرداری تهــران» بیشــک مهمتریــن رویــداد گزارشهای
مالی داســتان حسابرســیها بود .موضوعی که پس لرزههای شــدید
آن خیلــی زود دامن شــهرداریچیها را گرفت و پشــت پرده عجیبی
را رقــم زد .خیلیها عمــق این اختالفات دامنــهدار را به «باج خواهی
و باج ندادن» تفســیر کردند .با این همه هیــچ گاه از هر دو طرف دعوا،
اظهــار نظــری رســمی در این بــاب علنی نشــد و نطفــه اختالفات در
«مباحثفنی»خفهشد!اماماحصلتماماینجلساتپرحاشیه،به
بحث گذاشتن موضوعات مهمی چون «تشکیل دیوان محاسبات»،
«تعیین حســابرس مشــترک شــورا و شــهرداری»« ،ایجاد شفافیت
مالی در شهرداری تهران و جدی گرفتن بحث حسابرسیها» بود.
البتــه جلســات پــر تنــش همســایگان «بهشــت» تنهــا بــه ایــن
ســهموضوع محدود نمیشود ،در این ســیصد روز سال موضوعات
مهــم دیگری همچــون «ســاماندهی دستفروشــان»« ،جمعآوری
معتــادان متجاهر و کارتن خوابهای هرندی با تمرکز بر پاکســازی
پارک شــوش و هرنــدی»« ،کاهش اعضای شــورای شــهر از 31
به  21نفر»« ،استعفای احمد مسجد جامعی از شورا و بازپسگیری
دوباره آن» «نشســت زمین و ریزش تونل مترو در شهران و خیابان
پیامبــر» نیــز بارهــا و بارهــا هــر دو طیــف را رودرروی هم قــرارداد و
ساعتهای نفسگیری را رقم زد.
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