افتتــاحپروژههایجدیدرابهشــهرداربعدینــدادهوازطرفی
ناماینپروژههاراهمبهنامخودشتمامکند،اتفاقیکهاتفاقاً
همافتادودســت«محمدعلینجفی»رابهخاطربارسنگین
هزینهها در پوســت گردو گذاشــت تا شــهر حداقل برای مدت
زمانیازافتتاحپروژهایجدید،بینصیببماند.
غایببزرگ!
ســازوکار جدی انتخاب شــهردار جدیــد از 31خــرداد ماه
آغــازشــد.همــانوقتیکــههرعضــوبایدســهگزینــهرابرای
شــهرداریتهــرانمعرفیمیکردنــد.هرگزینهایکــه 5رأی
مــیآورد بــه مرحلــه دوم میرســید و در نهایــت از ایــن رأی
گیریهــانام 5نفربیــرونمیآمد 5.نفریکــهبایدبهمیثاق
نامــهاصالحطلبــانمتعهــدمیشــدند.امــاازاینســازوکار
نــام 7نفربیرونآمد«.محمدعلینجفی»«،ســیدحســین
مرعشــی»« ،الهــه کوالیــی»« ،محمــد شــریعتمداری»،
«محســن مهرعلیــزاده»« ،حبیــباهلل بیطــرف» و «ســید
محمــدعلیافشــانی»!کــهدرنهایــت 4نفرباهمبــهرقابت
پرداختنــد کــه بــا انصــراف ســه نفــر از آنها بــه نفع انســجام
و اتحــاد لیســت امیــد ،محمــد علــی نجفــی توانســت بــا
21رأیشهردارمنتخبتهرانشود.آمدننجفیالبتهازهمان
ابتداباحاشــیههاوشایعاتزیادیمواجهشد.شایدخیلیها
بهعلتنیمهتمامماندنکارشدرسازمانمیراثفرهنگیو
گردشگریانتظارداشتندتااوهرلحظه،صندلیریاسترابه
بهانــهایترککند.برایهمینپاینجفیبهطبقههفتمباز
نشده ،دوباره بحث جایگزینی «محسن هاشمی» به جای او
داغشدتاپسازحرفوحدیثهایزیاد،سرانجامشوراییها
بــاقاطعیتاعــامکنندهمــه 21نفربهمیثــاقنامهمتعهد
خواهندماند.حتینبودامضایهاشمیپایبرگهمیثاقنامه
کــهجزوخبرهایپرســروصدایآندورانبودهمنتوانســت
رأیشــوراییراازاینتصمیــمبرگرداند.بنابراینبعدازچند
هفته پراســترس ،ســرانجام یکم شــهریور ماه «محمد علی
نجفی» 67،ســالهکهدرکارنامهپربارش،ازمدرسیدانشگاه
گرفتهتامشاوراموراقتصادیرئیسجمهوریودبیریسابق
ســتادهماهنگیاقتصادیدیدهمیشد،درنخستیندستور
جلسه رسمی شــورای پنجم شهردار تهران شــد .درحالی که
نیامدنحکماش،همچنانشــائبهشــهردارنبودنــشراالقا
میکرد .شــایعاتی از جنس دخالت برخی نهادهای نظامی
واطالعاتــیدرانتخاباوبهعنوانشــهردارتهران!وماجرای
استعالمات بیپاســخ از سوابق سیاســی اش .....با این همه،
درآخریــندقایــقپنجمشــهریورمــاه،ابالغحکــمنجفیاز
ســویوزارتکشور،بمبشــایعاتخودساختهراخنثیکرد
تا راند ســوم فضاســازیها علیه شــهردار بعــد از آمدنش به
«بهشــت»کلیدبخورد(.دراینمیاننبایدازسرپرســتینیم
روزهمصطفیسلیمیبرشهرداریتهرانهمغافلشد).
«محمدعلی»شهردارتهرانشد،امابرخالفهمهتودیعو
معارفههایمرسوم«،محمدباقر»غایبماند.گفتهبودندازاو
دعوت شده ،اما ظاهراًسفر حج اش ،بهانهای شد تا او رفتنش
همبهعنوانطوالنیترینشهردارباحاشیههاییهمراهشود،
بهاذعانبرخیاونمیخواستهبااصالحطلبانچشمدرچشم
شــود!نخستینروزکاریغیررســمی«نجفی»درطبقههفتم
ســاختمانپرماجرایبهشــتبــهچهارمینروزشــهریورماه
برمیگردد.دقیقاًیکروزپیشازابالغحکمرسمی!«محمد
علی»درهمانروزگفتکهمیخواهدبامعاونانومدیرانیکه
مستقیماًزیرنظرشهردارسابقکارمیکردند،جلسهبگذاردتا
تمایلدوطرفبرایادامهکاربایکدیگرسنجیدهشود.
نجفیپشتانتخابهایشماند!
تنهــاچندهفتهپــسازانتخابنجفیبهســمتشــهردار
تهــران،چالشهــایجدیدیســرازمدیریتشــهریدرآورد.
انتصــابچندیــنمعــاونوشــهردارانمناطــق،بــابعزلو
نصبهــایپرحاشــیهراگشــود.برخــیبــهانتخــابمعاونان
بازنشســتهاعتراضداشــتندوگروهیدیگرازنامهایآشنایی
گالیهداشتندکهدرپروندهامالکنجومیمعروفشدهبودند.
محمدعلینجفیاماتمامقدرودررویمنتقدانشایســتادتا
بایکدفاعجانانه،پشتانتخابهایشبماند.معروفترین
حرفهایاودربارهمعاونانش،بهجلســهســوگندنامهاشدر
شــورایشهرتهرانبرمیگردد،وقتیاوبهصراحتاعالمکرد
که هیــچ کس از طرفــش اجازه نــدارد درباره انتخــاب مدیران
تصمیمگیریکند!موضعگیریتنداوالبتهخیلیزود،منتقدان
رابــهصفکردتاواکنشهاچندینماهبــدونوقفهادامهیابد.
اگرچهنجفیباتجربه،ازتندبادهمهاینحواشــیبهســامت
عبــورکردوبــاانتخابهایشیکیپــسازدیگریاجــازهنداد،
صدایبلندتری،نظمشهررابرهمبزند.

زلزلهکیشدرتهران!
زلزلــه 5/2ریشــتریمــارد در بیســتو نهــم آذرمــاه،
بیشــک ،مهمتریــن فصــل کاری «محمد علــی نجفی»
تلقی خواهد شد .شبی که اغلب پایتخت نشینها از ترس
رخدادزلزلهایبزرگتربهخیابانهاریختهوشــبخودرادر
خودروهاونقاطامنبهصبحرساندند.ایناتفاقترسناک،
بعدتربهیکمانورطبیعیتغییرنــام دادکه البتهکارنامه
تازهگشــودهشدهنجفیراباانتقاداتیروبهروکرد.خیلیها
شــایعهسفرکیشاورابرســرزبانهاانداختندتابگویندکه
شهردار ازترسآلودگیهوایتهرانبهکیشسفرکردهو از
شانسبدشزلزلهآمده!گروهیدیگرحتیمحلاقامتش
راهممیدانســتند!امــاهمهاینحــدسوگمانهاخیلی
زودتکذیــبشــد.اگرچهتاچندینســاعتطوالنیپساز
زلزله ،هیچ خبری از «نجفی» نبــود! با وجود این «ترافیک
وحشــتناک خیابانهای تهران»« ،شــلوغی بیش از تصور
پمپبنزینها»و«خالیبودنسولههایمدیریتبحران»
چالشهایجدیدیراپیشرویشهردارتازهتهرانگشود.
گرچــههمهایناتفاقاتموجبشــدتادرآتشســوزی 6و

نجفــی در همیــن گــزارش به ســراغ منابــع مالــی متناقضی
هم رفت که در آســتانه انتخابات ریاســت جمهــوری ،به نفع
محمدباقرتأمینشــدهوبهنوعیشــهردارســابقرادرمظان
اتهام سوءاســتفادههای مالــی برای فراخوانهــای تبلیغاتی
قــرارداد .بحــث ســنگین بدهیهــای شــهرداری بــه دولت و
بالعکــسهــمدراینگــزارشآمدتــاپایتختنشــینهابادو
آمــارفاصلــهداربدهیهادرشــهرداریتهرانمواجهشــوند.
قالیبافمعتقدبــود«:کلبدهی 15هزارو 500میلیاردتومان
اســت!»،امــانجفیاینرقــمرا 52هــزارو 100میلیــاردتومان
اعــامکرد!«داراییهایحسابرســینشــده»«،تخفیفهای
نجومــی» و «اســتخدامهای بیرویــه» هــم در ایــن گــزارش
100روزهتامدتهابهمحلپاسخگوییمعاونانوفادارقالیباف
تبدیلشدهبود!آنهابعدازاینگزارشهریکبهنوعیسعی
کردندتاآماروارقامهایمنتسبراردکنند.بااینحالیکنفر،
پشتاینگزارشدرآمدوهمهبندهاراتأییدکرد.اوکسینبود
جز«رحمــتاهللحافظی»معروفکهبالفاصلــهبعدازاین
گزارشحیرتانگیزدرتوئیتینوشت«:بارهاتعدادمعدودی
ازاعضایشوراگفتند،ولیگوششنوایییافتنشد!»

پایان رسمی قالیباف ،اما از روز سیام اردیبهشت ماه رقم خورد .زمانی که نتایج قطعی
انتخابات شوراهای  ،96آب پاکی را روی دست اصولگرایان شورا ریخت تا بعد از  14سال
اصولگرایانه ،در یک شکست غیرمنتظره ،شهر به اهالی اصالحات سپرده شود .براین اساس
راه یافتن  21عضو لیست امید به پارلمان پرحاشیه بهشت ،حتی بدون یک نفر اصولگرا!
مدیریت شهری پایتخت را وارد فاز جدیدی کرد

 10دقیقــه شــانزدهم بهمــن در ســاختمان اداری وزارت
نیــرو« ،نجفــی» جــزو پرترددتریــن مســئوالنی باشــد کــه
لحظهبهلحظهجزئیاتراپیگیریمیکند.
رمزگشایی«نجفی»ازکارنامه«قالیباف»
 24دیمــاه،یکروزاســتثناییدرتاریخشــهرداریتهران
محســوبمیشــود.ازآنجهــتکــهفردیهمچــونمحمد
علینجفی،بیپردهازتخلفاتیرمزگشــاییکردکهتاآنزمان
بیشــترشــبیهافتــراوتهمــتمیمانــد.اودرجایگاهشــهردار
تهــران،دســتتخلفــاتمحمــدباقــرقالیبــافرادرگزارش
100روزهایکــهمکلــفشــدهبــودازدورانگذشــتهتهیــهکند،
روکــرد.امــاایــنگــزارشهــمبازتابهــایخاصخــودشرا
داشــت.ازیکســو،افشــاگریهایشباتشــویقوترغیبتیم
اصالحطلبــانوبویژهشــوراییهامواجهشــدوازآنســوبانام
بــردنازیــکقــراردادپرحاشــیهیکمیلیــاردیازســوییک
نفــردردانشــگاهپلیــس،جدالتــازهایرابــازکرد.قــراردادی
کــهگفتــهمیشــدارزشخالصــش 10میلیــونتومانبیشــتر
نبــوده اســت! نیــروی انتظامــی از همــان روز واکنشهــای
تنــدشراآغازکــردوبعدترهمکاربهانکاروشــکایتکشــید!

 22بهمنماهالبتهقالیبافهمدیدهشدتااوکهماهها،مهر
ســکوتبرلبشزدهبــود،ازکارنامــه 12ســالهاشاندکیدفاع
کنــد«.محمدباقر»اماهمه«توپهایاتهام»رابه«زمینقوه
قضائیه»انداختواینطورپاسخداد«:همانطورکهگفتنداگر
موردیباشدحتماًقوهقضائیهرسیدگیمیکند».
دراینمیاننبایدازاظهارنظرعبدالرضارحمانیفضلی،
وزیرکشــوردرحاشیهجلســهشــورایهماهنگیمبارزهبامواد
مخدراستانتهرانهمغافلشد.اوخطاببهنجفیگفتهبود:
«طرحاینمسائلدرفضایعمومیکشورازطرفهرکسیکه
خدشهواردکندآبرویدیگرانوافکارعمومیرادچارتشویش
ونگرانــیکنــدوداوریهایغلطایجادکند،گناهنابخشــودنی
است».کارنامه7ماههمحمدعلینجفیالبتهفرازوفرودهای
زیــادیداشــتهاســت.ازســفرهایخارجیاشبهکــرهجنوبی
ولهســتانگرفتــهتابررســیبودجــه 97شــهرداریتهــرانکه
هفتههــایمتوالــیدرصدرخبرهــایاولبود!امــاآنچهبیش
ازهمــه«ایننجفی»را«آننجفیســالهایدوردروزارتخانه
آموزشوپرورش»معرفیمیکرد،حسابوکتابشدرپرهیز
از«حاشیهزدگی»و«سیاستزدگی»تااینجایکاربود!

سالنامه 96

اجتماعی
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