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یاسالمی
شایدبتوانمهمتریننقطهعطفدرکارنامهسال 95شورا 
شــهر تهــران را در «صراحــت کالم» بــه جلســاتی نســبت داد کــه در
سهشــنبههای علنــی و یکشــنبههای غیــر علنــی ،بــه حادثه پالســکو
اختصاص داشــت ؛ جلساتی که آخراالمر پای شهردار تهران را بعد از
«بهارســتان» با چند روز تأخیر به «بهشــت» باز کرد ،اما انتقادات تند
و تیــز شــوراییها در آن سهشــنبه پرحادثــه ،اجازه نداد تــا محمد باقر
قالیباف برای ســاعتی در «بهشــت» ،نفسی تازه کند .شــهردار تهران
بعــد از ارائه گــزارش پاورپوینتــیاش ،رو در روی اعضایی قرار گرفت
کــه مجادله اصلــی «پالســکو» را پیش رویــش گشــودند .همانها که
از گزارش ســه ســاعت و نیمهاش با بنــد و تبصرههای قانونــی درباره
پاســکاریهای بدون وقفه «مسئولیت ها» و «تقصیرها» ،قانع نشده
و جلســه علنی یکشــنبه را به یک جلســه اســتثنایی رســانهای تبدیل
کردنــد .همانها کــه چند روز بعد از آن جلســه ،نارضایتی خودشــان
را بــه صفحــات مجــازی کشــیدند و گالیههایشــان را از پاســخهای
غیرتخصصــی و دور زدنهــای ناموجه شــهردار تهران ،فریــاد زدند.
جلســه یکشــنبه آن روز ،البته چند زاویه پرحاشــیه داشــت که فراتر از
ســخنان محمد باقرقالیبــاف ،تصویر آن روز شــورا را خاطــره انگیزتر
ازحتــی آن روزی کــرد کــه اعضــای شــورا ،جلســه غیرعلنــی خــود را
بــا برچســب «محرمانــه» در پاســاژ پروانــه تهــران درحوالــی فاجعه
«پالســکو» برگــزار کردنــد .آن روز هم البته رســانهای شــدن و نشــدن
ابعــاد دردنــاک حادثــه «پالســکو» بــه آتــش زیــر خاکســتر دو عضو
«اصالحطلب» و «اصولگرای شورا» یعنی «احمد مسجد جامعی»
و «رضــا تقی پور» تبدیل شــد تــا در فرصتی مناســب ،زبانههــای آن،
دامن سیاســی کاریهای شــورای چهارم را بگیرد و البته این فرصت،
زودتر از آنچه پیشبینی میشــد ،پیش آمد و به همین علت ،جلســه
یکشنبهعلنی،بهمیدانمبارزهلفظیمیاندوعضوتبدیلشد!احمد
مسجدجامعی در آن روز ،تعارفات همیشگیاش را کنار گذاشت و با
همان لحن آرام و طمأنینهای که شناســنامه شــخصیتیاش را هویدا
میکند ،خطاب به محمد باقر قالیباف با کنایه گفت «در هر شرایطی
کــه قرار میگیریم ،میگوییم موفق بودهایم ،در این جریان هم فرقی
نمیکرد به جای 16آتشنشان اگر 20آتشنشان هم شهید میشد یا

اینکه کســی زنده ،پیدا میشــد یا نه ،بازهم میگفتیم موفق بودهایم
و هیــچ نقطــه ضعفی نداشــتهایم! هرچند کــه ما مطلع نیســتیم که
مدیران شــهری میزان موفقیتشان را با چه معیارهایی اندازهگیری
میکنند ».تقی پور هم در این جلســه با همان ویژگیای که او را به یک
عضو «زود جوش» تبدیل کرده ،بار دیگر عدهای! را خطاب قرار داد و
گفت که شــما حرفهایتان را در رسانههای بیگانه زده و ژستهایتان
را همجلوی دوربینهاگرفتهاید .حاال بس کنید!»
رانــد دوم مســابقه بیرقیب «فــرار از مســئولیتها» در آن روز؛ اما
برخالفمتکلموحدهبودن شــهردارومعاونش(مازیار حسینی)،به
دســتشــوراییهاافتادتاهرآنچهدرچنتهداشتندازانتقادواعتراض
به «گزارشها» گرفته تا میل به «اســتعفا» و «اســتیضاح» شــهردار را
رویصحــنعمارتزمردینشــورایشــهرریختهوبادســتپر،بازی
«یــکســربردویکســرباخــت»راجلوببرنــد!شــوراییهاالبتهبرای
رســیدن به نتیجــه «برد -بــرد» برای چندمین بار در ســالی کــه به نام
«شــهرپــرحادثــه»پیوندخــوردهبود،باطــرحســؤاالت«تخصصی»
به جنگ گزارشهای شــهردار تهــران رفتند تا با محاصــره او در زمین
مسئولیتهایی که متوجه اوست ،بازی «سلب مسئولیت ها» را تمام
کنند.حتیمحمدمهدیتندگویان،عضو اصالحطلبشورابامنشی
کهازپدربهارثبرده،باصراحتپرسیدکه «آقایشهرداررودربایستی
را کنار بگذارید و بگویید نظرتان درباره عذرخواهی یا اســتعفا چیست
واصالًچهکســیبایداستعفادهد؟آیادادســتانیاست؟آیاوزارتکار
اســت؟»...با ایــنحال اینبــازیحتی دروقت اضافههمنتوانســت،
نتیجهازپیشتعیینشــدهرقبایکهنــهکارراتغییردهد.برایهمین
بعدازچندهفتهجنجالرسانهایوسوزوگدازهایدردناکحادثهای
که ابعاد جهانی پیدا کرد ،باز هم عذر تقصیر به گردن «رانندهای افتاد
کهخودشهمدرحادثهجاندادهبود!» غافلازاینکهدرآنروزکهنه،
حتیدرروزهاوهفتههایتلخپیشازآن،همهسؤاالتوابهاماتروی
دایره«قضاوت»و«انصاف»مردمریختهشدهبودتابهدورازفضاهای
سیاسیواتهامزنیهایمتقابلکهجوغالبشورایچهارمراتشکیل
دادهاست،سهمتقصیرهامشخصشود.
نتیجه جلســات پالســکویی شــورا  ،البته چنــد دســتاورد ممتاز هم
داشــت .اول آنکــه بر خالف رویهای کــه پیش از این معمول شــده بود،
دامنــهانتقاداتبهیکنهادیاســازمانخاصمحدودنشــدواعضادر
اقدامیفراجناحی،خواستاربرخوردباهمهکسانیشدندکهنامشاندر
ایندایرهتقصیربردهشــدهبود.از«وزارتکار»گرفتهتا«اتاقاصناف»

وحتــی«مالک!»یادررفتاریدورازانتظار،نهتنهااصالحطلبانشــورا
کهبرخیاصولگرایانهمبهصفمعترضینواردشــدندتاازشــهردار
بخواهنددربارههرآنچهکهاینروزهازیرخاکســترتأملوتدبراوپنهان
شــده،چارهاندیشــیکنند.معصومــهآبادجزوهماندســتهایبودکه
به عنوان نخســتین نفر در نطقی صریح از شــهردار تهران پرسید«چرا
آتشنشــانی بدون در نظر گرفتن ســازه و زمان حریق ٢،هزار لیتر [؟!]
آب،رویساختمانپالسکوپمپاژکردهاست؟»
میل به «عذرخواهی»« ،اســتعفا» و حتی «اســتیضاح شــهردار»
هــم اگرچه در جلســه یکشــنبه و حتی پیــش از آن در مــوج اعتراضی
برخــی نمایندگان مجلس در خانه ملت دیده میشــد ،اما در نهایت
به نسیمی مالیم بدل شد که در بینابین طوفان مهیب «پالسکو» ،گم
شــد! اگرچه همین حرکتهای نه چندان یکدســت ،دســتاوردی هم
داشت و آن عذرخواهی چند دقیقهای فردی بود که به عنوان شهردار
کالنشهر تهران ،بعد از  8ساعت کلنجار رفتن در یک جلسه ،باالخره
رضایــت داد تا بــه مردم بگویــد« :من از مــردم عذرخواهــی میکنم
چــون در هــر میدانــی پــای کار بــودم ،نتوانســتم جــان خود را
بدهــم و هر زمانی که الزم باشــد جان خود را برای مردم میدهم اما
رفتار سیاســی و غیرکارشناســی و باج دادن به ضدانقالبهایی که آن
سویمرزهاعلیهانقالبفعالیتمیکنندرانمیپذیرم».
ایــن ســخنان او البته بــه نتیجه مهــم دیگری ختــم شــد و «پرویز
ســروری» را وسوســه کــرد تــا پیشــنهاد ارائه نشــان لیاقت به شــهردار
تهران را پیش بکشــد! نهایتجلســهآنروزشــورایشــهر ،بااینحال
شبیهجلساتمهمدیگرشورابهیکنتیجه«معلوم»رسید.چهآنکه
اعضایاصولگراواصالحطلبشــورادریکرقابتفشرده ،رودرروی
همقرارگرفتندتابازهرآنچهاززباندوطیفشنیدهمیشود،برچسب
«سیاســی کاری» و «حزبــی» بخــورد .بــرای همیــن دور از ذهــن نبــود
مدافعانشــهردارباصدایبلندفریادبزنند«،نبایدشــهردارراگوشــه
رینگبگذاریموبهآنضربهبزنیم».
محســن پیرهــادی البتــه جلوتــر از همــه مدافعــان ،در نطقــی
قابلحــدس ،خطــاب بــه اعضایی که اصــرار به اســتعفای شــهردار
داشــتند ،گفــت کــه «کســانی بایــد عذرخواهــی کننــد کــه جریــان و
گفتمانشــان در شــورای شــهر ســوم متفاوت بود .به طوری که با قلم
شکســته و زبان کوتاه شــش دانگ از سیاســتهای شــهردار حمایت
میکردند اما امروز نرخ نان  ،چیز دیگری میگوید؟»
البته جلســه «واقعی» شــوراییها ،پــس لرزههایــش را به فضای

