
حدود دو هفته پیش شورای پنجم با اجماع محمد علی نجفی را به عنوان گزینه اصلی شهرداری تهران برگزید.
12 سال مدیریت سرهنگی، نابه سامانی هایی را برای پایتخت به ارث گذاشت. در 12 سال گذشته رویه مدیریتی قالیباف به 
گونه ای بود که وضعیت زیست محیطی تهران به جای پیشرفت و بهبود امور به سوی قهقرا حرکت می کرد. تهرانی که کمربند 
سبزش را از دست داده و حریم شهر و حومه در آن معنا ندارد، دچار آسیب های اجتماعی پیچیده ای شده است که در آینده 
آثار مهلک آن گریبانگیر شهر خواهد شد.  شاخص کیفیت هوای تهران در طول دهه گذشته و در قیاس با 30 کالنشهر جهان 
به دفعات مرحله خطرناک را پشت سر گذاشت. در کالن شهرهای جهان بخش اعظم بودجه شهری را صرف ناوگان عمومی 
حمل و نقل می کنند تا مشــکل ترافیک و آلودگی هوای شهری مرتفع شود و در عین حال سیستم حمل و نقل شهر قفل 
نمی شود. اما اشکال کار قالیباف در 12 سال گذشته این بود که به جای پرداختن به امور زیر بنایی به ساخت سازه روی آورد 
تا عرصه ای برای نمایش پیدا کند. البته این بعد خوش بینانه ماجرا است و اگر هدف وی نمایش توانایی هایش در ساخت و ساز 
نباشد علی االصول وی برای کسب سود هنگفت از قراردادهای مشکوک و غیرشفاف دست به ساخت و سازهای عظیم و پرهزینه می زند تا در پرتو جلوه و 
رنگ و آب این بناهای مجلل و نورانی رانت و سود غیر قانونی و نجومی کسب کند. تجربه ثابت کرده است شهرداران سازه هیچگاه قابل مقایسه با شهرداران 
شهر نیستند. تهرانی که فردا قالیباف تحویل نجفی می دهد مغروق در باتالق همین مصائب ریز و درشت است. محض نمونه معضل بازیافت زباله در تهران که 
هرگز مطابق با استانداردهای متوسط بین المللی نبود. درحالیکه اگر قبول کنیم از 200 هزار میلیارد تومان هزینه 12 ساله شهرمان ده درصد آن معادل 20 
هزار میلیارد تومان در یک بازه زمانی ده ساله به بازیافت زباله تخصیص می یافت، ما امروز سیستم مکانیزاسیون باالی استاندارد کشورهای رو به رشد را در 
تهران داشتیم. نجفی ایثار می کند که شهری را با متجاوز از 20 هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده و حدود 40 هزار میلیارد تومان" دیون" از قالیباف تحویل 
می گیرد. اما چرا از آمدن نجفی و رفتن قالیباف خوشحالیم؟ برای اینکه قالیباف برخالف نجفی برنامه محور نبود اگرچه در اجرا یک مدیر پروژه محور بود. 
تجربه هم نشان داده است افراد فاقد استراتژی مدیریتی در شهرداری تهران هیچگاه موفق به حل مشکالت زیر بنایی شهر نشده اند!  امروز تهران بزرگ 
نیازمند مدیریت برنامه محور اســت. نگاه علمی نجفی که در وزارت آموزش و پرورش منجربه توفیقات بزرگ او دراین وزارتخانه شد در شهرداری جواب 
می دهد. قالیباف فاقد نگاه جامع برنامه ریزی دراز مدت بود و این نقیصه مدیریتی را تحت لوای شعار "مدیریت جهادی" پنهان کرد. به اعتقاد نگارنده اصالح 
طلبان در پرتو عقالنیت و تدبیر توانستند زیرک ترین و برجسته ترین مدیر ارشد خویش را روانه بهشت کنند تا نابسامانی های این شهر بی دفاع را سامان 
دهند.  برای دکتر نجفی که شخصیتی ملی است آرزو داریم روزی که شهرداری تهران را ترک می کند ارزیابی شهروندان تهرانی همین نگاه امروز معلمان 

شریف باشد که یک صدا می گویند: موفق ترین وزیر آموزش و پرورش در 38 سال گذشته محمد علی نجفی است.
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الهام امین زاده دستیار رئیس جمهور:

رهبر انقالب در دیدار کارگزاران حج:

مهدی کروبی به دلیل پایین بودن ضربان قلب مجددا به بیمارستان منتقل 
شد. فرزند مهدی کروبی با تأیید خبر بستری شدن مجدد پدرش در بیمارستان 
تصریح کرد: ایشان به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران 
منتقل شده است. فرزند مهدی کروبی افزود: قرار شده ایشان را آنژیوگرافی 

کنند تا مشخص شود علت پایین بودن ضربان قلب چیست و بعد از آن پزشکان 
تصمیم بگیرند که برای قلب ایشان فنر بزنند و یا از باطری استفاده کنند.

قالیباف باتالقی مملو از مصائب ریز و درشت تحویل می دهد
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جواد شقاقی

علی رحمانی

حریم خصوصی افراد 
و ابهامات اساسی آن

مهدی کروبی مجددا در بیمارستان بستری شد
حسین کروبی خبر داد:

سرمقاله

آقازاده عارف درآمد سرشــار خود را ناشی از قوانین 
وراثت و تاثیــرات ژن خوب قلمداد می کند. او خود را 
انســان باهوشــی می انگارد که توانایی کارهای محیر 

العقول را دارد.
روزنامه همشــهری روز گذشته تیتر اول خود را به 
بانک ژن خالف کاران اختصاص داده اســت. گویا این 
بانک به جمع آوری اطالعات ژنتیکی افرادی می پردازد 
که چندان با هنجارهای تثبیت شده همخوان نیستند.

آموزش و پرورش سیســتم آموزشــی خــود را با 
رویکردی نخبه محور تنظیم کرده اســت. بچه ها بعد 
از هر مقطع آموزشــی باید در آزمونی فراگیر شرکت 
کنند تا تعدادی از آن ها به عنوان »تیز هوش« انتخاب 
و در مــدارس خاصی ثبت نام شــوند. اگر رتبه بندی 
رشــته های تحصیلی در کنکور را کنــار این موضوع 
قرار دهیم معلوم می شــود تیزهوشان کسانی هستند 
که رشــته های پول ســاز در بازار مشاغل را از آن خود 

می کنند.
تامس کوهن نظریه پرداز انقالب پارادایم ها معتقد 
است که دانش بشــری و منطقی که زندگی انسان را 
تنظیم و مشــروعیت می بخشــد در مجموع همچون 
پارادایم یا الگویی است که در دوره های مختلف شکل 
و شــمایل خاصی دارد. این پارادایم ها دائمی نبوده و 
با گذر زمــان و بر آمدن اندیشــمندان آوانگارد جای 
خــود را به پارادایم جدیــدی می دهد. حد فاصل بین 
دو پارادایــم را کوهن به مثابه یــک انقالب می انگارد 
که شــیوة کهن تفکــر جای خود را به شــیوة جدید 
می دهد. وقتی از انقــالب کوپرنیکی صحبت به میان 
می آیــد منظور جایگزینی پارادایــم نوینی از تفکر به 
جای پارادایم قبلی است. شاید چندان گزاف نباشد که 
سخنان آقا زادة عارف را به مانند یک انقالب پارادایمی 
تلقی کنیم. شــاید این ســخن مضحک به نظر آید و 
سخنان یک شــخص را نباید تا این حد جدی گرفت. 
 امــا دیگر شــواهد تاکیدی بر این انقــالب پارادایمی 

است.
شــواهد فوق نشان از پارادیمی است که پول در آن 
نقش محوری دارد. تیز هوشی و ژن برتر یعنی اطالعات 
وراثتی دلیل افزایش درآمد برای فرد تلقی می شود. اگر 
انسان های خاص و موفق یعنی افراد پولدار، بنابراین در 
آن سوی این معادله باید »خنگ ها« و »احمق هایی« 
یافت که زندگی خود را برای چیزهای دیگر می نهند. 
بــا این معادله  و به ظن راویان این پارادایم  شــهدا و 
جانبازان این مملکت خنگ ترین و احمق ترین افرادی 
بودند که جان خود را بر سر آرمان هایی نهادند که هیچ 
قرابتی با پول نداشــت. اگر فردی را در خیابان دیدید 
کــه برای نجات جان کودکی، خود را به خطر انداخته 
بدانید که با فرد خنگی مواجه هســتید. اگر با کســی 

برخورد کردید که شما را رایگان در اتومبیل خود سوار 
می کند تا زیر آفتاب عذاب نکشــید، با احمقی روبرو 
شــده اید. اگر در اداره و یا سازمانی کسی مال مفتی را 
رد کرد و یا اگر از رانت و رشــوه روی برگرداند بدانید 
احمق و کودنی را دیده اید که جای یک باهوش با ژن 

برتر را پایمال کرده است.
گمان نکنید که این ها سوتفاهم های افراد محدودی 
است. به ارزش گذاری خرد تا کالن جامعه توجه کنید. 
دولت دیپلماســی موفق را فروش و درآمد نفت بیشتر 
می دانــد. وزاری داخله اعم از کار و تعاون و کشــور و 
صنعت موفقیت را در ســپردن سرمایه های کشور به 
دســت کســانی می دانند که درآمد سرشاری از آن ها 
به دســت می آورند. در سطح خردتر پدران به فرزندان 
خود فــوت وفن پول درآوردن را می آموزند. در قوانین 
راهنمایی و رانندگی جرم و سرپیچی از قوانین با جزای 
نقدی همراه اســت و هزاران عالمت و نشانه دیگر که 

قابل شمارش نیست.
همانطورکه مالحظه می شود این پارادایم هر عملی 
را که موجب درآمد بیشــتر شــود یا پول بیشتری در 
پی داشــته باشد را منطقی، خوب و ارزشمند می داند. 
حال باید پرســید با توجه به قانــون کمبود منابع آیا 
امکان دارد که تمامی انســان ها پولدار و مرفه باشند؟ 
قطعاً خیر. با این حساب این پارادایم به دنبال چیست؟ 
ایــن پارادایم به دنبال عادی ســازی و ایجاد جلوه ای 
منطقی برای اختالف طبقاتی اســت. دیدن کسانی با 
پول های کهکشــانی در کنار افــرادی در زیر خط فقر 
چیز عجیبی نیست. ژن و تیز هوشی دلیل این اختالف 
اســت. اگر کسانی برای به دســت آوردن پول زندگی 
افراد بیشماری را ویران می کنند چیز عجیبی نیست. 

ژن خوب و هوش برتر برای همین است.
پارادایم ها مانند »صاف کاری« هستند که انسان ها 
را چکش کاری می کنند. به انســان ها شکل می دهند. 
ذهنیت آن هــا را منطبق بر اهداف خود کرده و نهایتاً 
با تربیــت بردگانی خوش وآب رنــگ مدعی مدنیت، 
توسعه و یا پیشرفت هستند. کودکان در نظام آموزشی 
تیزهوش محور چکش کاری می شــوند. بزه کارانی که 
به دالیل سیاســی و اجتماعی خود را بازندگان رقابت 
برای کســب پول می بینند برای جبــران هنجارهای 
مرســوم را زیر پا می گذارند به عنوان دارندگان ژن بد 
شناخته می شوند. آن ها معضالتی هستند که در صاف 
کاری انسان اتو کشیده و پاکیزه باید حذف و به حاشیه 
رانده شوند. آقازاده ها هم با استناد به ژن خوب خود را 
محق در درآمدهای نجومی معرفی می کنند و چکش 
نهایی را بر سر انسان های مستأصل وارد می کنند. این 
دستاوردی اســت که پارادایم غالب برای ما به ارمغان 

آورده است.

برای خروج پایتخت از جهنم 
اصالح طلبان مدیری برجسته  را روانه 

بهشت کردند

اتفاقات چند روز گذشته باعث شد روند به نتیجه 
رســیدن مذاکرات کمی کند شــود. البته با توجه به 
اقدامات صورت گرفته عالئم بسیار روشنی در خصوص 
رفــع حصر در روزهای آینده وجــود دارد. به گزارش 
جماران محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اســالمی در حاشیه مراسم ختم والده حجت 
االسالم محتشمی پور درباره گمانه زنی ها درخصوص 
کابینه دولت دوازدهم گفت: در جلسه فراکسیون امید 

با رئیس جمهور، نمایندگان به انتخاب وزیر مبتنی بر 
مطالبــه همه مردم اعم از جوانــان و اقلیت ها و زنان 
و تاکید شــد و درباره مصادیق تصدی وزارت صحبت 
نشد. تا به امروز نیز حضور هیچ فردی در کابینه قطعی 
نشده است و باید تا روز ارائه اسامی کابینه به مجلس 
صبر کــرد. وی درباره حضور زنان در کابینه دوازدهم 
گفت: به احتمال زیاد هیــچ  وزیر خانمی در کابینه 
وجود نخواهد داشت و رئیس جمهور از زنان در سطح 

معاونت اســتفاده خواهد کرد. تابش در پایان صحبت 
هایش به مسئله حصر اشاره کرد و گفت: در خصوص 
این مســاله من بیش از دیگر نمایندگان با مسئوالن 
مربوطه گفت و گــو و مذاکره کردم و به نتایج خوبی 
نیز رسیدم اما اتفاقات چند روز گذشته باعث شد روند 
به نتیجه رســیدن مذاکرات کمی کند شود. البته با 
توجه به اقدامات صورت گرفته عالئم بســیار روشنی 

در خصوص رفع حصر در روزهای آینده وجود دارد.

عالئم روشنی درباره رفع حصر وجود دارد
تابش نماینده اردکان در مجلس شورای اسالمی:

خبر اول

امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

نجفی ایثار کرد و شهرداری را پذیرفت

دنیای حماسه و خیال

جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی
معاونت محترم امور مناطق محروم ریاست جمهوری

سایر  و  جنابعالی  به  را  مکرمه  همشیره  رحلت 
درجات  علو  می نمایم.  عرض  تسلیت  بازماندگان 
برای  جزیل  صبر  و  فضیلت  با  و  مومنه  بانوی  آن 
بازماندگان محترم از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

مدیر مسئول ، شورای سردبیری و تحریریه 

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید 
علی اکبر محتشمی پور  

رحلت والده مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان 
تسلیت عرض می نمایم. علو درجات آن بانوی مومنه 
و با فضیلت و صبر جزیل برای بازماندگان محترم از 

درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

مدیر مسئول ،شورای سردبیری و تحریریه 


