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نگاهی به انتقادات اخیر شهردار اسبق تهران به دولت و اما و اگرهایش

کدام الگوی مدیریتی فوق درخشان را می گویید دکتر؟
سحاب شکیبا| محمدباقر قالیباف، 
شهردار اســبق تهران که بعد از سه دوره 
رقابــت برای ریاســت جمهوری خود را 
همچنان در قامت یــک آلترناتیو برای 
ریاست قوه مجریه می بیند، در ماه های 
اخیر مدام از موضع منتقد و تئوریســین 
برای حل مشکالت کشور صحبت کرده 
اســت. قالیباف که با طرح نواصولگرایی  
تالش می کند توجــه جوانان اصولگرا را 
به خود جلب کند و بــرای همین خود را 
مبدع ایده های جوانانه می داند، تا امروز به  
طور مشخص روشن نکرده است که آن با 
اصولگرایی سنتی چه وجه تمایزی دارد. او 
جز انتقاد و حمله به دولت و مانور روی واژه ها 
و ترکیباتی چون »مدیریت جهادی« که باز 
هم معلوم نیست در رویکرد قالیبافی چه 
مفهومی دارد، چیزی از چنته بیرون نیاورده 
و با ارایه انتقادات تکراری و راهکارهای مبهم 
و کلی سعی کرده است که خود را همچنان 
به  عنوان گزینه ای برای جریان اصولگرایی 
و الیه های جوان این جریان در تکاپو نشان 
دهد. مشکل قالیباف این است که برخالف 
بسیاری از رقبایش او سابقه اجرایی مفصل 
و در دسترسی دارد و معلوم است که چند 
مرده حالج اســت. قالیباف با این حال، 
بدون توجه به کارنامــه ای که از خود به 
جا گذاشته و بدون نیاز به پاسخگویی در 

مورد مشکالت مدیریتی دوران طوالنی 
حضورش در شــهرداری تهران، ترجیح 
می دهد همچنان به برنامه های هجومی 
خود بپردازد. او در روزهای گذشته در تاالر 
اجتماعات روزنامه قدس و در همایشی با 
عنوان بررسی مسائل، چالش ها و فرصت ها 
در دهه پنجم انقالب به سخنرانی پرداخت 
که بخش هایی از آن قابل توجه است و به 

 طور خالصه به آن می پردازیم.
قالیباف می گوید: »امروز در کشــور با 
مشکالت بیکاری، فساد، رانت، تورم و... 
مواجهیم؛ آیا این مشکالت علت هستند یا 
معلول؟ من معتقدم این نارسایی ها معلول 
هستند و هیچ کدام علت نیستند. علت 
اصلی ضعف مدیریت و کارآمدی در نظام 
جمهوری اسالمی است. ما در این بخش 
دچار یک چالش بزرگ هستیم؛ زیرا منابع 
انسانی و مادی ما بسیار هستند. امروز در 
حقیقت یک ناکارآمدی اشباع شــده در 
امور داریم. امروز مهمترین نیاز بنیادی ما 
در حقیقت این مدیریت و اداره کشور در 

این بخش هاست.«
- جناب دکتــر وقتــی از مدیریت و 
کارآمدی صحبــت می کنند، مطمئنا 
الگویی متفــاوت از شــهرداری دوازده 
ساله خود را در نظر دارند. ایشان به عنوان 
پایدارترین شهردار تهران نشان داده اند که 

با ایده های گذشته شان چقدر می توان به 
درآمدهای پایدار و سیستم مدیریتی پویا 
و کارآمد دســت پیدا کرد. تصور این که 
تنها پس از گذشت 16 ماه از مدیریت در 
شهرداری به چه نتایج تازه ای رسیده اند، 

دشوار است.
می گویند: »باید بحث مردم در زمینه 
آزادی، عدالت و.. . روشن شود. بعد از چهل 
 سال هنوز در حوزه آزادی های اجتماعی 
تکلیف خود را روشــن نکردیم؛ مثال در 
مورد حضور بانوان در محیط های مختلف 

سالیق و نگاه های متفاوت وجود دارد.«
- این را هــم می توان در شــهرداری 
دوازده ساله شان جست وجو کرد. این که 
در مدیریت شــهری کــدام آزادی های 
اجتماعی جدی گرفته شــده اند. این که 
چقدر به زنان میدان داده شــده اســت. 
آقای قالیباف سرانجام مشخص نکردند 
که 13 درصد ســهمی کــه در مدیریت 
شــهری به بانوان اختصاص داده  بودند، 
همان یک درصد مدیر زن شهرداری بود 
یا جای دیگری که کسی نمی دانست هم 
بهایی به زنان داده بودند؛ یعنی باز هم باید 
به زهرا مشیر، مشاور امور بانوان شهرداری 
که ظاهرا نسبتی با دکتر داشتند، اشاره 

کنیم یا بگذریم؟
ادامه در صفحه 2

یادداشت

فساد نظام مند
ایــن روزها اخبــار دادگاه های مربوط 
به فســاد ابعاد جدیدتری پیدا کرده و هر 
روز سِر یک ســلطان باالی دار می رود! در 
اهمیت ماجرا همین بس که به قول یکي 
از نمایندگان سابق مجلس، مسأله فساد 
و وجود آن بقاي حکومت و جامعه ایران را 
بیش از هر چیز دیگري تهدید مي کند. ولي 
رویکرد ما به فساد در مبارزه با فساد نقش 
تعیین کننده اي در موفقیت یا شکست 
این مبارزه دارد. اگر فســاد را امري فردي 
بدانیم طبیعي است که نگاهمان متوجه 
تربیت اخالقي و نیز مجازات فرد متهم به 
فساد مي شود؛ یا مي گوییم مردم و جوانان را 
تربیت کنیم یا مي گوییم افراد فاسد را به اشد 
مجازات برسانیم. ولي اگر رویکرد و نگرش 
ما به فساد سیستماتیک و نظام مند باشد، 
قضیه به کلي متفاوت مي شود. نه این که 
بر تربیت و مجازات تأکید نشود، بلکه این 
کار جزء کوچکي از مبارزه با فساد خواهد 
بود. اقدامات قضائي اگر در چارچوب قانون 
و به صورت منصفانه انجام شود، حتما خوب 
است، ولي مشکل فساد را حل نخواهد کرد.

بانک جهانی در گزارش توســعه سال 
2017 فساد سیســتماتیک را استفاده 
خصوصی از منابــع عمومی تعریف و 10 
مشخصه برای آن به شرح زیر ذکر می کند:

1 - انحصاری بودن قدرت مرکزی
2 - دسترسی انحصاری به ثروت عمومی

3 - امکان ارجحیت دادن اراده شخصی 
بر قانون یا حاکمیت قانون

4 - نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
5 - داشتن امتیاز خاص در بهره برداری 

از منابع
6 - بهره برداری از منابع از طریق روابط 

سیاسی
7 - حمایت سیاسی برای داشتن شغل 

و پست
8 - نقض قوانین با اســتفاده از قدرت 

سیاسی
9 - نبود عدالت اجتماعی در پروســه 

قانون گذاری
10 – پایین بودن هزینه فساد در نظام 

اداری
اگر به این گــزارش توجه کنیم، قانون 
مجازات افراد فاســد، در بهترین حالت 
شاخص دهم را آن هم در اندازه محدودي 
بهبود مي دهد، ولي 9 شــاخص دیگر که 
کمابیش در ایــران وجود دارد دچار هیچ 

تحولي نمي شوند، شاید بدتر هم بشوند.
کافي است که به برخي از این شاخص ها 
توجه کنیم. شاخص هفتم یعني حمایت 
سیاســي براي داشتن شــغل و پست، 
به سادگي منشــأ فساد اســت و آن را تا 
عمیق ترین الیه هاي جامعه گســترش 

مي دهد. 
ادامه در صفحه 2

 می بریم
و صعود می کنیم

طرح الیحه پولی شدن 5 تونل پایتخت واکنش های بسیاری 
به دنبال داشته هر چند شورای شهری ها با آن مخالفند

 تونل وحشت
در معابر تهران

خسروی ها و 
 شهاب؛ کنسرتی

برای  رفیق 

   صفحه 4

   صفحه 8

راز هم قسم 
شدن در گروه  

Badboy
گفت وگوی »شهروند« با مسئول 
اتحادیه دانش آموزی سیرجان 

و روایتی تازه از ماجرای شکنجه 
اینستاگرامی

   صفحه 6
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رالی زیرزمینی 
شوماخرهای تهرانی
بعد از شرط بندی و مسابقات آنالین، 
مسابقات غیرمجاز اتومبیلرانی راه 
غیرمتعارف کسب درآمد شده  است

 ترانه های بهنام صفوی
در سالن همایش ایرانیان 

بازخوانی می شود

ریخت و پاش زنوزی ادامه 
دارد؛ از هیدینگ تا دنیزلی

 حامد کاویانپور
علیه سرمربی سابق تیم ملی 

شر به پا کرد

 سیروس مقدم:
 صدای اعتراض مردم باید
به گوش مسئوالن برسد

وزارت کشور ویژگی های 
الیحه جامع انتخابات را 

تشریح کرد

شــهریورماه سال جاری 
بــود کــه »محمدجواد 
رئیــس  کولیونــد«، 
کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس، با انتقاد از 
تعلل دولت در ارایه الیحه 
بعد  انتخابات  نظام جامع 
از یک ســال و نیم، گفت 
که »طــرح مجلس قطعا 

امسال نهایی می شود«...

همچنان  که  روزهایی  در 
کی روش  رسانه ای  جنگ 
و برانکــو در اوج خود به 
حامد  حضور  می برد،  سر 
کاویانپــور در یک برنامه 

تلویزیونی...
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نیمکت 
تراکتور به کدام 
مربی بزرگ 

می رسد؟

اتهام به برانکو؛ 
رشوه گیر بود!

پایتخت 6 
 می خواهید

یا نه؟

عزم دولت برای 
ساماندهی 
انتخابات 

نظر کارشناسی درباره جهش 
قیمت ارز در سال آینده و 
شایعه ورشکستگی بانک ها

نگران دالر و 
حساب بانکی تان 
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برادرم گفت: »شنیدی محموله چای، ماریجوانا 
از آب درآمد؟« 

خانم باجی گفت: »هی به این مادرتون میگم 
چای به ناف من نبند، برای همین اســت. معلوم 

نیست چه دشمنی با من داره که....«

پدرم پرسید: »یعنی دقیقا چی شده؟ توضیح 
بده ببینم.« 

برادرم از روی روزنامه خواند: )البته این بخش 
از نوشته تخیلی است؛ چون دیگر امروزه کسی 

را ســراغ نداریم کــه روزنامه بخــرد و بخواند.( 

»ماموران گمرک کیش 600 گرم ماده مخدر از 
نوع ماریجوانا را در حین انجام تشریفات ارزیابی 

گمرکی از داخل بسته های چای کشف کردند.«

پدرم گفت: »همه اش ششــصد گرم بوده که؛ 
همچین گفت محموله چــای، ماریجوانا از آب 

درآمد که من گفتم البد همه دویست تن چای، 
ماریجوانا بوده.«

خانم باجی گفت: »وایســا وایســا... تو از کجا 
می دونستی دویست تن چای بوده؟«

پدرم گفت: »همین جوری یک چیزی گفتم.«
خانم باجی گفت: »من تو را بزرگ کردم. همین 
دیگه. رفتی زن قرتی مرتی گرفتی این جوری شد. 

بهت گفتم این دایی خانومت همیشــه مشنگ 
میزنه گفتی اینها ژنتیکیه....«

مادرم از تو آشپزخانه داد زد: »مرد تو باز در مورد 
ژنتیک خاندان من حرف زدی؟ نیســت ژنتیک 

خانواده شما خیلی شیک و مجلسی است؟« 
خانــم باجی گفت: »پس چــی؟ ما ژن خوب 

داریم.«

مادرم جــواب داد: »خودم می دونــم. الزم به 
گفتن نبود« و رو به پدرم ادامه داد: حساب شما 

را هم بعدا می رسم شازده.«

پدرم گوش برادرم را گرفت و گفت: »همه اش 
تقصیر تو است با این خبرهای هپروتی ات.« برادرم 

گفت: »ول کن گوشم را. ول نکنی خبرهای بدتری 

می خوانم ها. درسته که من خبرنگار نیستم اما 
2600 نکته خبری دارم.«

خواهرم گفت: »چقدر شبیه حرف آقای قرائتِی 
که گفته من حقوقدان نیســتم اما 2600 نکته 

حقوقی دارم.« 
پدرم گفت: »اتفاقا من هم بوکسور نیستم اما 

2600 فن مشت و لگد بلدم.« 
برادرم گفت: »همیشه همین کار را می کنید. 
پدرجان بوکس ورزش است؛ مشت و لگد نیست. 

دو ورزش داریم؛ بوکس یا مشــتزنی و کاراته که 
با پا....«

پدرم گفت: »خوبه، خوبه... فکر می کنه با کی 
طرفه. مرد حسابی من خودم بلدم.«

برادرم جواب داد: »خب شــما گفتی بوکسور 
نیستی اما 2600 فن مشت و لگد بلدی.«

پــدرم با تعجب نگاهــش کــرد، زل زد توی 
چشم هاش و گفت: »من کی گفتم؟« 

برادرم و خواهرم و من یک صدا گفتیم: »همین 
االن؛ خودتان گفتید.«

پدرم گفت: »دیدی خانم جان؟ هی پادرمیانی 
کردی بچه ها را بگذارم کالس کامپیوتر.«

صدای ناشناسی از بیرون تصحیح کرد: »رایانه.«
پدر ادامه داد: »بله رایانــه. حاال ببین رفته اند 
فتوشــاپ یاد گرفته اند و صدای مرا فتوشــاپ 

کرده اند. این درست است؟«

خانم باجی گفت: »درســت می گویی؛ کمی 
تســاهل و تســامحم از حد خارج شــده. باید 

روش های مسالمت آمیز را کنار بگذارم. حاال یکی 

از شما سه تا بچه بلند شوید بروید برای من یک 
چای لب دوز لب سوز و لبریز بیاورید.«

برادرم خبط کرد پرسید: »از محصوالت درهم با 
ماریجوانا یا چای ساده؟«

به قول مادرم، خانم باجی شعبده باز نیست اما 

2600 فریب و شعبده بلد است؛ یکی اش این که 

برادر من از آن لحظه گم شده و از او بی خبریم. 

پدر می گوید که »نگران نباشید؛ آخرش همه 

فریب ها یک جور ماستمالی می شود و برادرتان 
پیدا می شود.« 

ما هنوز امیدواریم.
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زیرگذر

جکی چان هم تکذیبیه رفت! |آرمین جمالی| بعــد از آن تکنیک های مار و اژدهای 

جکی چان در شــبکه کیش و پیچیدن بوی عناب و عنبر در چین و سایت یاهو، تصمیم 

گرفت به مردم اصل ماجرا را توضیح بده، البته مردم او را در کامنت هایی مورد ستایش 
خانوادگی  قرار دادند.

 برخی کامنت های خوب: جتلی: »داداش زیاده روی کردی، حداقل چراغ دستشویی 

رو خاموش می کردی، تو تصویر معلومه.« بهادر وحشی: »ترکیبی پررو میزدی.« جکی 

بعد از دیدن کامنت ها، ویدیویی ضبط کرد و گفت اشتباه شده، همش کامپیوتریه، من 

فقط داشتم به ایشون ریاضی درس می دادم و ایشون امتحان داشتن، اومدم ثواب کنم 
کباب شدم. 

مردم ما هم که خیلی دانا هستند همیشــه در صحنه آماده، در جا باور کردن. جکی 

و مردم خشنود شــدند. میخوام بگم که ســریع نریم حمله کنیم تو پیج اشخاص، حاال 
شیطون گولش زده. یه ذره مراعات کنیم.

تعطیلیبیمارستاندرمشهدیکروزپسازافتتاح

 بیمارستان:
 به من گفته بودند

فقط همین یه روزه!
 رئیس بیمارستان:

 داریم کم کم حالیش می کنیم
که قراره توش چیکار کنیم!

ده نمکی چند چند دوست داری؟ |شهاب نبوی| 

جام ملت های آسیا درحالی ادامه دارد که امروز با کشور 

قبال جنــگ زده ویتنام بازی داریم و خبرهــا از اردوی 

تیم ملی حاکی از آن است که کارلوس کی روش دربه در 

دنبال مسعود ده نمکی می گردد تا ببیند ایشان اجازه می دهند تا چه 

میزان به ویتنام گل بزنیم. گفته می شــود در ادامه جام هم قرار است 

تیمی از فدراسیون عازم لوکیشن ساخت اخراجی های هشت بشوند تا 

تکلیف شان را تا انتهای جام از مسعودخان بپرسند که دیگر الزم نباشد 

قبل از هر بازی مزاحم شان بشویم. در آن طرف گروهمان هم تیم های 

یمن و عراق به دیدار هم می روند که بهتر اســت ما درباره نتیجه این 

دیدار اعالم بی طرفی کنیم و بذاریم خودشان برای خودشان تصمیم 

بگیرند. اصال هیچ جامی اندازه این جام ملت های آسیا نمی تواند سیاسی 

باشد. درهمین روز عربستان و لبنان هم مقابل همدیگر قرار 

می گیرند. بهترین کاری که در مورد این بازی می شود انجام 

داد این است که زوج خطرناک و مرگبار محمدرضا سیانکی و 

جواد خیابانی را برای گزارش این بازی صادر کنیم به تلویزیون عربستان. 

مطمئن باشید دســت از تمام اعمال خصمانه شان برمی دارند. گفتم 

محمدرضا سیانکی، یادم افتاد که انگار ایشان یک ماه از گزارش کردن 

دور شده بودند. قدم بعدی می تواند مأموریت فرستادن او به یک جای 
دور باشد. یک جای خیلی خیلی دور.

 یک جایی که اگر هم خواســت برگردد، اصال نتواند برگردد. هوا هم 

در دوبی و ابوظبی االن توپ توپ است و جان می دهد برای فوتبال گل 

کوچیک و دونفره. اگر توان مالی تان اذیت تان نمی کند، تشریف بیاورید 

هم از تیم ملی حمایت کنید، هم از اقتصاد فلج دوبی.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی

مجلس 
همراه هالل

 گزارش یک دیدار؛ رئیس و مدیران جمعیت هالل احمر
با اعضای فراکسیون هالل احمر مجلس شورای اسالمی 
چالش های گذشته و چشم انداز آینده را مرور کردند:  

 61 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون هالل احمر مجلس
از خدمات امدادگران در حوادث مختلف تقدیر کردند
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  در بیشتر سوانح هوایی، ریلی و بین  راهی واکاوی ها برای یافتن مقصر حادثه به خطای انسانی ختم می شود
در گزارش امروز »شهروند« به این پدیده پرداخته ایم

مقصر مورد نظر در قید حیات نمی باشد!
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 تیم ملی با کوهی از حواشی
 امروز ساعت 14:30
به مصاف ویتنام می رود

شهروند| به سیاق خیلی از شایعه ها، ماجرای 
استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از 
توییتر شروع شد. چند نفر با تعداد فالوور محدود 
درباره استعفای او توییت کردند و ماجرا به سرعت 
شکل یک خبر تمام عیار به خودش گرفت و حتی 
صفحات برخی خبرگزاری های منتقد دولت هم 
آن را به شکل یک خبر منتشر کردند. کمی بعد 
داســتان ابعاد دیگری هم پیدا کرد و پای خروج 
ایران از برجام هم مطرح شد. وحید ایمانی، مجری 
سابق صداوسیما و خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در 
توییتی نوشت: »چند دقیقه پیش باخبر شدم که 
شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر انقالب 
تصمیم به خروج از برجــام را گرفتند.« اگر چه 
ایمانی چند ساعت بعد این توییت را پاک کرد، 

اما دیگر دیر شده بود و استعفای ظریف در کنار 
خروج ایران از برجام نقل دهان خیلی از فعاالن 
فضای مجازی شــده بود و کم کــم یک جنگ 
توییتــری تمام عیار بین مدعیان خبــر دروغ و 

مخالفان شکل گرفت. 
اول حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، به 
تحلیل اســتعفای ظریف پرداخت و سناریویی 
برای آن نوشت که انگار خودش در جلسه تقدیم 
استعفای ظریف حضور داشته است و در توییت 
دیگری تأکید کرد که استعفای ظریف یک شوک 

مثبت در سیاست خارجه ایران است و باید از این 
به بعد در برابر فشارها ایستاد! 

همزمان با تحلیل ذوق زده رسایی تکذیب ها 
شــروع شــد؛ محمــود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهــوری در توییترش نوشــت: »خبر 
اســتعفای دکتر ظریف و خروج ایــران از توافق 
برجام که به  طور همزمان منتشر شده اند، هر دو 
دروغ و مشتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد منافع 
ملی هســتند. « علیرضا معزی، دبیر شــورای 
اطالع رسانی دولت، هم قبل از واعظی وارد عمل 

شــده بود و در توییترش نوشــته بود: »جریانی 
مشــکوک در یک طراحی پیچیده، دو روز است 
بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف، 
آن هم در خالل ســفر پرثمر او به هند می دمد. 
همراهی با این نوع اخبار دقیقــا بازی در زمین 
دونالد ترامپ است.« روابط عمومی وزارت امور 
خارجه هم نوشــت: »روابط عمومی وزارت امور 
خارجه در واکنش به خبرسازی و شایعه پراکنی 
سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهای خام 
و سبکســرانه خود را برای کناره گیری وزیر امور 
خارجه به نام خبر منتشر می کنند، اعالم می کند 
که این خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش 
پاسخگویی یا تکذیب ندارد.« سناریو مشخص 

است و متاسفانه غیراخالقی.

خروج ایران از برجام و استعفای وزیر امور خارجه؛ دو شایعه داغ آخر هفته بودند

توطئه توییتری علیه ظریف و  برجام

 پروانه مافی، نماینده تهران
و عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور: 

 رئیس فراکسیون
 هالل احمر مجلس

مطرح کرد:  
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سرمایه 
اجتماعی تان را 

تقویت کنید

نمایندگان 
نگاه مثبتی به 
هالل احمر دارند
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والدت حضرت زینب)س( مبارک باد


