
 

  پشت پرده آهنين
  شورای شهر تهران

  
بدنبال اعتصاب آارآنان شرآت واحد بحث شهرداری تهران و آمبود بودجه در آن دوباره نو 

قاليباف شهردار جديد تهران گفته آه احمدی نژاد هزار ميليارد تومان تعهد روی . شده است
  . دست او گذاشته است

شايد قسمت آوچكی از آن ناشی از .  دارداين آمبود بودجه شهرداری البته داليل متعددی
معنی شهرداری تهران به برخی نهادهای خاص مذهبی در قم و   بی  های بالعوض و نيز آمك

بيت علمايی نظير مصباح باشد آه اخير هزينه پنج هزار طلبه برای مساجد امريكا را از 
  . زند ها دالر می رئيس جمهور درخواست آرده بود آه ماهانه سر به ميليون

های مالی متعددی در شورای شهر   از اينها، اخبار حكايت از آن دارد آه سواستفادهگذشته
به شورای شهر از ترس آشكار " غيرخودی"تهران صورت گرفته آه نگرانی از ورود يك 

در اين موارد فقط از حيف و ميل بودجه فرهنگی . هاست ها و سوءاستفاده شدن اين غارت
 صراحت سخن رفته است آه احتماال خود قسمت ناچيزی از شهرداری تهران به

در فقدان هر گونه خبر . دهد های مالی انجام شده در شهرداری تهران را نشان می سواستفاده
رسانی مستقل و آگاهی عمومی از چگونگی مصرف بودجه شهرداری ناچار بايد به 

شهردار جديد يعنی سردار های شرمگينانه   رمزگشايی از پاره ای اخبار و نيز مصاحبه
  . قاليباف پرداخت

آيد آه شهردار جديد با تالش شبانه روزی سعی  های مختلف چنين بر می  از اخبار و مصاحبه
های شهری آه بدست  يعنی پروژه. های نيمه تمام شهرداری دارد در راه اندازی پروژه

ها به اين ترتيب است آه   یمعموال روش آار در پيمانكار. شود  پيمانكاران مختلف انجام می
 با - و در اين مورد شهرداری -پس از انجام قسمتی از قرارداد پيمانكاری، صاحب آار 

پرداخت مبلغی پول تحت عنوان صورت وضعيت انجام شده ادامه آار را برای پيمانكاران 
های نيمه تمام در ابتدای آار نياز به   ناگفته پيداست آه راه اندازی پروژه. سازد امكانپذير می

بنابراين وجود . دوندگی ندارد بلكه مستلزم پرداخت پول بر مبنای صورت وضعيت است
بدينسان سواستفاده از . های نيمه تمام، يعنی نداشتن بودجه برای ادامه آارهای عمرانی پروژه
ه آارنامه فعاليت شورای ب... های فرهنگی و صندوق ازدواج و  های عمرانی و بودجه بودجه

های آقای چمران رئيس   در اينجاست آه امكان درك فرمايش. شود شهر تهران اضافه می
می ميرم . شورای شهر در مورد ترجيح مرگ از آنار آشيدن از شورای شهر قابل درك شود

  !اما نمی گذارم اين افتضاحات فاش شود
مدت و  ان ناشی از يك برنامه ريزی درازدانيم آه پيروزی در انتخابات شورای شهر تهر می

.  بقولی چند اليه بود آه به اشغال آرسی رياست جمهوری توسط شهردار تهران انجاميد
ن به ابنابراين در مورد اينكه اعضای ليست انتخاباتی آبادگران آامال دستچين شده و از وفادار

  . وجود ندارد باشند ترديدی امثال مصباح يزدی و جنتی می
يعنی . ا آنچه جالب تر است نوع رفتار اين دستچين شدگان پس از رسيدن بر خوان يغماستام

 دارند و به همين دليل عليرغم تماماينكه اينان حتی به آينده نزديك خويش نيز چندان اعتمادی ن
  . داليل عقلی و مصالح گروهی نمی توانند از غارت و سوءاستفاده خودداری آنند

در درجه اول به پيشوايانشان وفادار باشند خود بنا بر ارزيابی واقعی خويش آقايان بجای آنكه 
به هر حال . به جيب خويش افتاده اند" خدمت رسانی"از وضعيت به سرعت به انديشه 

و . هايی به اين وسعت در چارچوب منطقی فعاليت حزبی و گروهی جای نمی گيرد سواستفاده
  . حاآم در جمهوری اسالمیاين يعنی بحران آامل در جناح راست 



 

دهد آه قرار است در   ها ضمنا شناخت بيشتری از يكی ديگر از افواجی را می اين بررسی
آنار امام غايب رآاب بزند، آه مهمترين سابقه مبارزاتی و افتخار يكی از رهبرانش يعنی 

  . استراق سمع و جاسوسی از دفتر حزب توده ايران تاس) به اعتراف خودش(  مهدی چمران
 
 


