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بنیانگذار منطق فازی درگذشت
پروفسور لطفعلی عسگرزاده مشهور به لطفیزاده ،بنیانگذار و پدر منطق
فازی ،در سن  97سالگی درگذشت .پروفسور لطفیزاده که با درجه استاد تمامی
از دانشــگاه کالیفرنیا ،برکلی ،بازنشسته شده بود؛ تحصیالت عالی خود را از دانشکده فنی
دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال  1321دانشآموخته 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 لطفیزاده اثر پیشگامانه خود در
زمینه مجموعههای فازی را در  ۱۹۶۵منتشر کرد ،اثری که در آن به شرح ریاضیات نظریه
مجموعه فازی پرداخته بود و در  ۱۹۷۳نظریه منطق فازی خود را طرح کرد.

مولوی عبدالحمید ،در نماز جمعه زاهدان ضمن
تاکید بر اطاعت از مقام معظم رهبری اظهار داشت:

چرا بعد از  38سال هنوز وزیر سنی نداریم؟

مهمترین آزمون اصالحطلبان مجلس دهم

فراکسیون امید تسلیم البیگران نشود
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افشاگری زنگنه از پرونده دکلهای نفتی دوره احمدینژاد

انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی یک شبه
با ترک تشریفات مناقصه انجام شد
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سرمقاله

آدمهای بیریشه در سیاست
دوست و دشمنی ندارند
کامبیز نوروزی  -حقوقدان

سیاســت و جامعه ،عرصه تجربههای فردی اســت .آدمها در عرصه تجربههای
ســخت اجتماعی است که عیارشان معلوم میشود و به تدریج چیستی و کیستی
آنها هویدا میشود .صداقت ،پایداری ،درستکاری ،پایبندی به آرمانها ،دست
پاکــی و فضیلتهای دیگر در جریان تجربههای مختلف اجتماعی و سیاســی در
عرصه عمومی اســت که پله پله و گام به گام معلوم میشــود در کســی هست یا
نیســت .قواعد بازی در همین تجربههاســت که آموخته میشــود .ظرفیتها در
همین تجربههاســت که زیاد میشود .کســی که حیات اجتماعی و سیاسی خود
را این گونه ســپری میکند ،جایی ریشه میدواند .هویت او معلوم میشود .مردم
وقتی میبینندش میدانند 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 نمیسپارد .اصولی دارد و بر اصولش پا میفشارد.
وقتی در برابر آدم با اصول میایســتید میدانید با چه کسی طرفید .آدم با اصول
اعتقاداتش را قربانی قدرت و ثروت نمیکند .چهره بهخاطر رســیدن به جاه عوض
نمیکند .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 ،بیریشه
باشــد .سالها باید بگذرد تا کســی اینگونه ریشه بدواند .آدم ریشهدار هم دوست
زیاد دارد ،هم دشــمن یا رقیب .آدمهای بیریشــه در سیاســت چندان دوست و
دشــمنی ندارند .دوستانشان کسانیاند که از وجودشان منفعت میبرند .با رقیب
هم به راحتی کنار میآیند .اهل معاملهاند و بادسنجهایشــان خوب کار میکند.
آرمانشان در خودشان مختصر میشود.
بیریشــهها خیلی زود خودشــان را به اصطالح گــم میکنند و چون ظرفیت
وجودیشــان در کوران تجربه باالنرفته است در هوس قدرت و ثروت بدمستیهای
شــگفت میکنند .دعوای ریشــه دارها تابع اصول اســت و کف و سقف دارد .اما
اگر بیریشــهها دعوایشان شود نه اصولی میشناســند و نه حد و حدودی دارند.
بیریشــهها ویرانگرند .هرقدر بیریشــهها زیاد شــوند ،یا جا را برای ریشهدارها
تنــگ میکنند یا آنها را هــم مثل خود میکنند .به علفهایــی میمانند که با
کمــی غفلت ،مزرعه و تمام محصول مزرعه را در خــود خفه میکنند و میبلعند
و آنچــه را هم که میمانند غیرمثمر و ضعیف و عقیم میکنند .بیریشــهای که
به ناگاه جای ریشــه داران بنشــیند ،شاید که قدبکشــد و بلند شود اما ریشهاش
همان است که بود .همانطور 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 ؛
اصولگرا ،اصالحطلب ،دفاع از ارزشها ،دین ،تدبیر و امید ،اســتاد ،حقوق بشری
و  ....اما فصل مشــترک اصلی همه آنها یکی است  :بیریشگی .شناختن بیریشه
ســاده است .کافی اســت ببینید قبل از اینکه در باغ جلوهگری کند ،کجا بوده و
چه میکرده؟ چقدر زحمت کشــیده و در مســیر بادها و تندبادها و تگرگ بوده؟
چقدر سوز برف و سرما کشیده؟ چقدر پروانهها و زنبورها از شهدش نوشیده اند و
خیری به آنها رسانده است؟ چقدر ترس تبر چشیده و ...بیریشهها مروج چیزی
نیســتند جز قدکشیدن خودشان و خوردن جان خاک و خشک کردن ریشهها و
خشکاندن باغ .
از عاقبت دردناک و تلخ باغی که در آن بیریشــگی رونق مییابد و بیریشهها
میگسترند باید ترسید.

یگردد.
عدم انسجام تشکیالتی در ترکیب فراکسیون امید به ضعف مدیریت این فراکسیون برم 
وقتی مدیریت فراکسیون ناکارآمد باشد طبیعی است که اعضای فراکسیون منفردا جذب البیهای وابسته به وزرای پیشنهادی خواهند
شــد .فقدان برنامه مشــخص در مواجهه با وزرای ضعیف و قوی از جمله پاشنه آشیلهای فراکسیون امید است .اینکه اعضای محترم
خبر اول
فراکسیون امید نتوانند بین ظریف ،زنگنه و وزرای قوی با افرادی چون رحمانی فضلی و ربیعی تفاوتی قائل شوند و بگویند ما به  17وزیر
پیشنهادی رأی اعتماد میدهیم ،در واقع نافی مسئولیت نمایندگی است .طبق اخبار واصله خبرنگار پارلمانی روزنامه مستقل برخی از
اعضای فراکسیون امید بدون اینکه تحلیل و تفسیری پیرامون نقاط قوت و ضعف وزرا داشته باشند در قبال امکاناتی که از وزیر پیشنهادی
میگیرند در واقع رای خویش را به فروش میگذارند .برجســت هترین اقدام برای نمایندگان دوره دهم  مجلس حضور موثر در جلسه رای
اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم است  .باالخص نمایندگان لیست امید که به پشتوانه گرایشات سیاسی اصالح طلبانه خود وارد مجلس
شد هاند باید در این صحنه مطالبات واقعی جامعه رای دهندگان را پیگیری نمایند .مطالبات سیاسی چون رفع حصر از حدود اختیارات نمایندگان خارج است اما وظیفه
اصلی نماینده و وکیلالملت به واقع تأثیر بر کابینه است تا دولت را ملزم به پاسخگویی و انجام تعهدات قانونی خود نمایند .اگر وزرای ناکارآمد و ضعیف وارد دولت شوند
قطعا قصور فراکسیون امید در گزینش وزراء از چشمان تیز افکار عمومی دور نخواهد ماند .اعضای فراکسیون امید توجه داشته باشند که فردای بعداز رای اعتماد به
وزراء این نمایندگان ملت هستند که نزد افکارعمومی مورد ارزیابی قرار میگیرند .فراکسیون امید حق ندارد با چهرههای ناکارآمد دولت دوازدهم با زد و بند ،تعامل
نماید .حیف است که امید اصالح طلبان سراسر کشور با تسلیم شدن اعضای فراکسیون امید در این رای اعتماد ،ناامید گردد و اگر چنین امری رخ دهد در انتخابات
یتواند کشور را نه یک گام بلکه چندین سال به عقب بازگرداند.
زمستان   98و مجلس یازدهم با تکرار تاریخ مواجه خواهیم شد و قهر بدنه اجتماعی حامی اصالحات م 

محمدعلی نجفی شهردار منتخب تهران:

با جلب اعتماد مردم ،آنها را در اداره شهر شریک میکنیم

شــهردار منتخب تهــران گفــت :در قدم اول
شــهرداری باید مشــارکت شــهروندان را در اداره
شــهر به کار گیرد و این امر زمانی محقق میشود
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 گفتوگویی 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  18هزار میلیاردی است اما طبق

آمار  70درصد ناپایدار است؛ برنامه شما برای افزایش
درآمد پایدار شهرداری چیست؟ گفت :سال  96بودجه
شهرداری  17هزار  900میلیارد تومان بود در حالیکه
سال  95بودجه شــهرداری  19هزار و  500میلیارد
تومان بوده که  10درصد بودجه در ســال  96کمتر
از ســال  95بوده ،پس در نتیجه ســال پر مشکلی
برای شهرداری خواهد بود .او ادامه داد :برای اینکه
همینمقدار درآمدها محقق شــود با مشکل روبرو
هستیم .بخشــی از درآمدها که از طریق مالیات بر
ارزش افزوده باید تامین میشــد که  2هزار میلیارد
از بودجه شهرداری به دلیل مصوبه مجلس کم شده
اما بهطور مشخص باید بگویم با بودجهای کمتر از
 17هزار و  900میلیارد تومان نمیتوان عمل کنیم
چراکه بخش عمده آن برای صرف هزینههای جاری
شهرداری مانند پرداخت حقوق و بقیه موارد خواهد
شد .پس چارهای نداریم جز آنکه درآمدهای جدیدی
را برای شــهرداری ایجاد کنیم یــا مدیریت هزینه
داشته باشیم .همچنین میتوان با هزینه کمتر همان
خدمات را ه شــهروندان ارائه بدهیم .گزینه نهایی
شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره راهکارش
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 میشود 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 مدیریتشــهری دانسته و افزود :تنها
راه تحقق اعتماد ایجاد شفافیت است .تصمیم داریم
قراردادهای شــهرداری را بهصورت شفاف در اختیار
عموم قرار دهیم و نشان دهیم چرا ،چگونه و به نفع
چه کسانی این قراردادها منعقد شده است .راهکار آن
هم ایجاد سیستم هوشمند است و در عرض سه تا
 4ماه آینده تمام پرژوههای 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 واقعگراست ،افزود :من هرگز
اهل شــعار غیرقابل اجرا نبودم .آنچه میشد و فقط
آنچه را قابل اجراست وعده میدهم .البته برنامه من
در طول  4سال آینده عملی خواهد شد .گزینه نهایی
شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ساختار شهرداری
نیاز به تغییرات بنیادین دارد ،افزود :یکی از برنامههای

جدی که مد نظر ما اســت چابکسازی و تغییر در
ساختار شهرداری اســت؛ برای مثال چرا شهرداری
خود فروشــگاه کتاب یا انتشاراتی دارد؟ در حالیکه
این همه ناشر و کتابفروش با سیلی صورت خود را
سرخ نگه میدارند .از آنجایی که شهرداری رانتهای
خاصــی در اختیار دارد ناشــران و کتابفروشــان
نمیتوانند با این آن رقابت کنند .او ادامه داد :من به
آنچه که گفتهام پایبندم و بدون اعتماد و مشارکت
مردم هیچکدام 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 :ممنــونام که نگران
ســامت من هستید .اوال بعد از مسئولیت سال 92
مسولیت اجرایی دیگری نیز داشتم و بیش از  3ماه
مســئولیت اجرایی وزارت علوم را داشــتم .او ادامه
داد :سال  92مشــکل قلبی پیدا کردم و در یکی از
رگهایم فنر قرار دادند و دکتر تاکید داشت وجود این
فنر تا یکسال میتواند خطرساز باشد اما خوشبختانه
در حال حاضر سه ســال و نیم گذشته و خیالتان
راحت باشد که مشکلی ندارم.
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