
فراکسیون امید تسلیم البی  گران نشود

 شــهردار منتخب تهــران گفــت: در قدم اول 
شــهرداری باید مشــارکت شــهروندان را در اداره 
شــهر به کار گیرد و این امر زمانی محقق می شود 
که شهروندان شــهرداری را متعلق به خود دانسته 
و احساس مســئولیت کنند چراکه شهرداری بدون 
شــهروندان کاری از پیش نخواهد برد. محمد علی 
نجفــی در گفت وگویی با برنامه خبر شــبکه پنج 
ســیما در پاسخ به این ســوال که با توجه به سابقه 
شما در ســازمان برنامه و بودجه، اولین نقطه قوت 
شــهرداری بودجه 18 هزار میلیاردی است اما طبق 

آمار 70 درصد ناپایدار است؛ برنامه شما برای افزایش 
درآمد پایدار شهرداری چیست؟ گفت: سال 96 بودجه 
شهرداری 17 هزار 900 میلیارد تومان بود در حالی که 
سال 95 بودجه شــهرداری 19 هزار و 500 میلیارد 
تومان بوده که 10 درصد بودجه در ســال 96 کمتر 
از ســال 95 بوده،  پس در نتیجه ســال پر مشکلی 
برای شهرداری خواهد بود. او ادامه داد: برای اینکه 
همین مقدار درآمدها محقق شــود با مشکل روبرو 
هستیم. بخشــی از درآمدها که از طریق مالیات بر 
ارزش افزوده باید تامین می شــد که 2 هزار میلیارد 
از بودجه شهرداری به دلیل مصوبه مجلس کم شده 
اما به طور مشخص باید بگویم با بودجه ای کمتر از 
17 هزار و 900 میلیارد تومان نمی توان عمل کنیم 
چراکه بخش عمده آن برای صرف هزینه های جاری 
شهرداری مانند پرداخت حقوق و بقیه موارد خواهد 
شد. پس چاره ای نداریم جز آن که درآمدهای جدیدی 
را برای شــهرداری ایجاد کنیم یــا مدیریت هزینه 
داشته باشیم. همچنین می توان با هزینه کمتر همان 
خدمات را ه شــهروندان ارائه بدهیم. گزینه نهایی 
شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره راه کارش 
برای تحقق شــعار شفافیت و کاهش فساد در بدنه 

شهرداری، افزود: در قدم اول شهرداری باید مشارکت 
شــهروندان را در اداره شــهر به کار گیرد و این امر 
زمانی محقق می شود که شــهروندان شهرداری را 
متعلق به خود دانســته و احســاس مسئولیت کنند 
چراکه شهرداری بدون شــهروندان کاری از پیش 
نخواهد برد. وی شرط مشارکت شهروندان را افزایش 
اعتماد آنها به مدیریت شــهری دانسته و افزود: تنها 
راه تحقق اعتماد ایجاد شفافیت است. تصمیم داریم 
قراردادهای شــهرداری را به صورت شفاف در اختیار 
عموم قرار دهیم و نشان دهیم چرا، چگونه و به نفع 
چه کسانی این قراردادها منعقد شده است. راه کار آن 
هم ایجاد سیستم هوشمند است و در عرض سه تا 
4 ماه آینده تمام پرژوه های باالی دو تا سه میلیاردی 
روی سایت شهرداری قرار خواهد گرفت تا مردم از 
نزدیک بتوانند عملکرد شهرداری را رصد کنند. نجفی 
با تاکید بر اینکه مدیری واقع گراست، افزود: من هرگز 
اهل شــعار غیرقابل اجرا نبودم. آنچه می شد و فقط 
آنچه را قابل اجراست وعده می دهم. البته برنامه من 
در طول 4 سال آینده عملی خواهد شد. گزینه نهایی 
شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ساختار شهرداری 
نیاز به تغییرات بنیادین دارد، افزود: یکی از برنامه های 

جدی که مد نظر ما اســت چابک سازی  و تغییر در 
ساختار شهرداری اســت؛ برای مثال چرا شهرداری 
خود فروشــگاه کتاب یا انتشاراتی دارد؟ در حالی که 
این همه ناشر و کتاب فروش با سیلی صورت خود را 
سرخ نگه می دارند. از آنجایی که شهرداری رانت های 
خاصــی در اختیار دارد ناشــران و کتاب فروشــان 
نمی توانند با این آن رقابت  کنند. او ادامه داد: من به 
آنچه که گفته ام پای بندم و بدون اعتماد و مشارکت 
مردم هیچ کدام از اینها محقق نخواهند شد. نجفی 
در پاسخ به این سوال که با طرح نامزدی شما برای 
شــهردرای تهران برخی افراد موضوع بیماری قلبی 
شما را پیش کشــیدند؛ آیا این مشکل شما در حال 
حاضر برطرف شــده، گفت: ممنــون ام که نگران 
ســامت من هستید. اوال بعد از مسئولیت سال 92 
مسولیت اجرایی دیگری نیز داشتم و بیش از 3 ماه 
مســئولیت اجرایی وزارت علوم را داشــتم. او ادامه 
داد: سال 92 مشــکل قلبی پیدا کردم و در یکی از 
رگ هایم فنر قرار دادند و دکتر تاکید داشت وجود این 
فنر تا یک سال می تواند خطرساز باشد اما خوشبختانه 
در حال حاضر سه ســال و نیم گذشته و خیال تان 

راحت باشد که مشکلی ندارم. 
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بنیانگذارمنطقفازیدرگذشت
پروفسور لطفعلی عسگر زاده مشهور به لطفی زاده، بنیان گذار و پدر منطق 
فازی، در سن 97 سالگی درگذشت. پروفسور لطفی زاده که با درجه استاد تمامی 
از دانشــگاه کالیفرنیا، برکلی، بازنشسته شده بود؛ تحصیات عالی خود را از دانشکده فنی 
دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1321 دانش آموخته این دانشگاه شد.  وی سپس راهی 
آمریکا شد، در موسسه فناوری ماساچوست ام ای تی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرد 
و در دانشــگاه کلمبیا دوره دکتری خود را گذراند. پروفسور لطفی زاده اثر پیشگامانه خود در 
زمینه مجموعه های فازی را در 1965 منتشر کرد، اثری که در آن به شرح ریاضیات نظریه 

مجموعه فازی پرداخته بود و در 1973  نظریه منطق فازی خود را طرح کرد.

سرمقاله

سیاســت و جامعه، عرصه تجربه های فردی اســت. آدم ها در عرصه تجربه های 
ســخت اجتماعی است که عیارشان معلوم می شود و به تدریج چیستی و کیستی 
آن ها هویدا می شود. صداقت، پایداری، درست کاری، پای بندی به آرمان ها، دست 
پاکــی و فضیلت های دیگر در جریان تجربه های مختلف اجتماعی و سیاســی در 
عرصه عمومی اســت که پله پله و گام به گام معلوم می شــود در کســی هست یا 
نیســت. قواعد بازی در همین تجربه هاســت که آموخته می شــود. ظرفیت ها در 
همین تجربه هاســت که زیاد می شود. کســی که حیات اجتماعی و سیاسی خود 
را این گونه ســپری می کند، جایی ریشه می دواند. هویت او معلوم می شود. مردم 
وقتی می بینندش می دانند کیست و از فضائل و رذائل چه در چنته دارد. یارشاطر 
اســت یا بار خاطر. تا کجا هست یا نیست. شــریک دزد است یا رفیق قافله. آدم 
ریشه دار، سرتسلیم به هر بادی نمی سپارد. اصولی دارد و بر اصولش پا می فشارد. 
وقتی در برابر آدم با اصول می ایســتید می دانید با چه کسی طرفید. آدم با اصول 
اعتقاداتش را قربانی قدرت و ثروت نمی کند. چهره به خاطر رســیدن به جاه عوض 
نمی کند. شــاید کسی همه اعتقادش رســیدن به قدرت و حفظ آن باشد ولی در 
همین اعتقادش ریشه و هویت دارد. ممکن است کسی جای دیگری ریشه داشته 

باشد .
اما در سیاست، که منشا قدرت است و در ایران منشا ثروت نیز هست، بی ریشه 
باشــد. سال ها باید بگذرد تا کســی اینگونه ریشه بدواند. آدم ریشه دار هم دوست 
زیاد دارد، هم دشــمن یا رقیب. آدم های بی ریشــه در سیاســت چندان دوست و 
دشــمنی ندارند. دوستان شان کسانی اند که از وجودشان منفعت می برند. با رقیب 
هم به راحتی کنار می آیند. اهل معامله اند و بادسنج های شــان خوب کار می کند. 

آرمان شان در خودشان مختصر می شود.
 بی ریشــه ها خیلی زود خودشــان را به اصطالح گــم می کنند و چون ظرفیت 
وجودیشــان در کوران تجربه باالنرفته است در هوس قدرت و ثروت بدمستی های 
شــگفت می کنند. دعوای ریشــه دارها تابع اصول اســت و کف و سقف دارد. اما 
اگر بی ریشــه ها دعوایشان شود نه اصولی می شناســند و نه حد و حدودی دارند. 
بی ریشــه ها ویران گرند. هرقدر بی ریشــه ها زیاد شــوند، یا جا را برای ریشه دارها 
تنــگ می کنند یا آن ها را هــم مثل خود می کنند. به علف هایــی می مانند که با 
کمــی غفلت، مزرعه و تمام محصول مزرعه را در خــود خفه می کنند و می بلعند 
و آنچــه را هم که می مانند غیرمثمر و ضعیف و عقیم می کنند.  بی ریشــه ای که  
به ناگاه جای ریشــه داران بنشــیند، شاید که قدبکشــد و بلند شود اما ریشه اش 
همان است که بود. همان طور که ریشه دارها از هر سن و جنس و مشربی ممکن 
اســت باشند ،بی ریشه هم ممکن است با هر سن و جنسی و تابلویی ظاهر شود ؛ 
اصول گرا، اصالح طلب، دفاع از ارزش ها، دین، تدبیر و امید، اســتاد، حقوق بشری 
و .... اما فصل مشــترک اصلی همه آن ها یکی است : بی ریشگی. شناختن بی ریشه 
ســاده است. کافی اســت ببینید قبل از اینکه در باغ جلوه گری کند، کجا بوده و 
چه می کرده؟ چقدر زحمت کشــیده و در مســیر بادها و تندبادها و تگرگ بوده؟ 
چقدر سوز برف و سرما کشیده؟ چقدر پروانه ها و زنبورها از شهدش نوشیده اند و 
خیری به آن ها رسانده است؟ چقدر ترس تبر چشیده و... بی ریشه ها مروج چیزی 
نیســتند جز قدکشیدن خودشان و  خوردن جان خاک و خشک کردن ریشه ها و 

خشکاندن باغ .
از عاقبت  دردناک و تلخ باغی که در آن بی ریشــگی رونق می یابد و بی ریشه ها 

می گسترند باید ترسید.

خبر اول
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