
نه!
 آیا حضور قهرمانان ورزشی

در شورای شهر توجیه دارد؟

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

 آیا ترامپ وارد جنگ
با ایران می شود؟ 
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رییس جمهوری با حضور در خیابان 
جمهوری از روند امدادرسانی به حادثه 
دیدگان پالســکو بازدید کرد.حجت 

االسالم والمسلمین...

 روحانی در بازدید از
ساختمان فروریخته پالسکو:

حادثه بسیار تلخ 
پالسکو درسی 

برای آینده باشد

شهردار تهران با پرداختن به حادثه 
ساختمان پالسکو گفت: اکنون زمان 

این نیست...

شهردار تهران:

حادثه پالسکو 
باید منجر به 

توجه به ضعف ها 
در حوزه های بین 

بخشی شود

استقالل جای کسب 
تجربه جوانان نیست
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همه چیز در مورد عیدی 
کارمندان و کارگران

گزارش کائنات از نحوه محاسبه عیدی و پاداش 95؛

درایتی: اصولگرایان به خود بیایند
| عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران 
تاکید کرد: فکر می کنم اگر اصولگرایان به خود بیایند 
بهترین فردی که می توانــد محوریت آنها در برعهده 
بگیرد و آنها را از شــرایط کنونی خارج ســازد، آقای 

ناطق نوری باشد.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی درایتی با اشاره 
به درگذشــت  آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: 

آیت اهلل هاشمی نقش خاصی را در میان جریانات سیاسی کشور ایفا می کرد 
به گونه ای که هرگاه فضای سیاسی به سمت افراط یا تفریط حرکت می کرد، 
این نقش بیش از هر زمان دیگری متبلور می شد و ایشان تالش می کردند تا 

فضا را به سمت تعدیل جهت دهند.
او اظهار داشت: ایشــان مقید بود جریان سیاسی کشور به سمتی حرکت 
نکند که تنها یک سلیقه سیاسی خاص در فضای گفتمانی کشور حاکم شده 

و دیگر جریان های سیاسی را حذف کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همواره 
تالش داشت تا از ظرفیت های تمامی جریان های سیاسی استفاده کرده و مانع 
از حذف یک جریان توســط جریان های قالب شود که نمود این مسئله را در 

کابینه ایشان مشاهده می کنیم.
درایتی جبران نبود آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی را امری سخت و حتی 
نشدنی توصیف کردو گفت: نگرانی کنونی که در جامعه وجود دارد آن است 
که آقای هاشمی لنگری بود که تعادل و میانه روی را در جامعه حاکم می کرد 

و حال با نبود او چه کسی این خال را می تواند پر کرده و جبران کند.
او در پاسخ به این سوال که در شــرایط کنونی چه کسی می تواند جایگاه 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را پر کند، خاطرنشان کرد: پر کردن و جایگزینی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بسیار دشوار است. شاید بتوان گفت که هیچ کسی 
با سابقه آیت اهلل هاشمی چه در دوران پیش از انقالب و چه در دوران پس از 
انقالب در شــرایط کنونی وجود ندارد و کسی نمی تواند جایگاه او را پر کرده 

و بدیلی برای او پیدا کرد.
مشــاور امور روحانیت دولت اصالحات افزود: امیدوار هســتم تا مجموعه 
حاکمیت جهت گیری های پس از آیت اهلل هاشــمی  رفسنجانی را به گونه ای 
تنظیم کند که خط تعادل و وحدت بخشی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی حفظ 

شده و ادامه پیدا کند.
او درباره ریاست آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیان کرد: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام متشــکل از سران قوا و مقامات عالی رتبه نظام است 

که در آن سالیق متعدد و شخصیت های برجسته حضور دارند.

سیاستی که سیاست نیست
| مجتبــی ملکی - این پرســش که چه 
امری سیاسی است و کدام امر سیاستمدار می طلبد 
یا ورزشکار هم می تواند سیاستمدار باشد یا شورای 
شهر جای سیاستمداران است، موضوعی پیچیده است. 
شاید شورای شهر اول از آنجایی به شکست انجامید 
که با سیاست همبستر شد. اما امر سیاسی چیست که 
اینچنین همگان را مدهوش خود می کند؟سیاســت 

دانشی است که از شــهر و مناسبات شهروندی بحث می کند. به تعریف دیگر 
»سیاســت فعالیتی اجتماعی اســت که با تضمین نظم در نبردهایی که از 
گوناگونی و ناهم گرایِی عقیده ها و منافع ناشی می شود، می خواهد به یارِی زور 
- که اغلب بر حقوق متکی است - امنیت بیرونی و تفاهم درونِی واحد سیاسی 
ویژه ای را تأمین کند.سیاســت در معنای عام هرگونه راهبرد و روش و مشی 
برای اداره یا بهترکردن هر امری از امور، )چه شخصی چه اجتماعی( است؛ و 
در معنای خاص اموری اســت که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و 
مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد. کوشش برای نگهداری یا بدست آوردن 
قدرت یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف ها و درخواست های گوناگون. 
سیاست به معنای باستانی کلمه، دخالت در امر عمومی و به معنای جدید، شهر 
مدرن صنعتی است که کنشگرانش به سیستم سازمان دهنده آن مشروعیت 
می دهند.در پاسخ به این پرسش که سیاست چیست، باید به نکته ای اشاره کرد 
و آن این است که این مفهوم در همه جامعه، بستر وقوع سیاست به عنوان یک 
فعالیت علمی و نظری جامعه انسانی است. مفهوم جامعه چنان در نزد علمای 
جامعه شناسی و مردم شناسان دیده می شود، از جمله مفاهیم قدیمی است که 
انسان ها به منظور رفع نیازها و رفع مشکالت خود به صرافت تجربه دریافته اند 
که با تشکیل جامعه بهتر می توانند بر مشکالت خود فائق آیند و نیازهای خود 
را مرتفع سازند، ضرورت پیدایش جامعه از سویی ریشه در انگیزه های غریزی 
و از سویی ریشــه در رفتارها و اضطرارهای مادی دارند که انسان ها را احاطه 
کرده است، این انسان که در ادبیات سیاســی از زمان ارسطو تا کنون از او به 
عنوان جانور ناطق، جانور اجتماعی، یاد می شود در بستر زیست اجتماعی خود 
به دلیل اختالف سلیقه تنوع و تفاوت و اختالف منافع با یکدیگر دچار اختالف 
و درگیری می شود، بنابراین ضرورت پیدایش سیاست به عنوان ابزاری برای 
حل اختالف ها سربرمی آورد یا توجیه می شود؛ و از این جاست که این انسان به 
تعبیر ارسطو به عنوان جانور سیاسی یا انسان سیاسی می شود.امروز پرداختن 
به نظریه سیاســی دیگر کاری برای اوقات فراغت عده فارغ از غم نان نیست 
بلکه کار همه کسانی است که به آن عالقه دارند و می خواهند به نظریه پردازی 

سیاسی بپردازند تاجریانهای سیاسی را تبیین کنند. 

دیدگاه سرمقاله

 آیا حضور قهرمانان ورزشی
در شورای شهر توجیه دارد؟

تحلیل

نــه!

| سئوالی که این روزها مطرح است این است که 
چرا  باید قهرمانان ورزشــی که هیچ تخصصی از مدیریت 
شــهری و سیاسی ندارند، در شورای شــهر تهران حضور 
داشته باشــند. کاش علی رضا دبیر، هادی ساعی، حسین 
رضا زاده و عباس جدیدی به جای رفتن به سمت سیاست, 
به دنبال پرورش اســتعدادهای ورزشــی باشند و دغدغه 
پیشرفت ورزشی را داشــته باشند. اینها چگونه می توانند 
در مقابل سیاستگزاری هایی که با جان و مال مردم مرتبط 
اســت ، از خود عملکردی مناسب نشان دهند و در مقابل 

مردم روسپید باشند.
هر چند علیرضا دبیر معتقد اســت که برخی تصمیم ها 
و اظهارنظرها در شــورا در فضای سیاست زده رخ می دهد 
و براســاس همان دســته بندی ها در برخی موارد خالف 
منافع مردم و شــهر عمــل می شــود و منفعت گرایی یا 
مصلحت گرایــی هــم از پیامدهای برخــی رویکردهای 
سیاست زده است و بارها اتفاق می افتد که اعضا نه براساس 
منافع و مصالح شهر که براساس منافع و مصالح سیاسی و 
فردی رأی می دهند و برهمین اساس رأی آنها به سادگی 

قابل تغییر است. 
هر چند هادی ســاعی می گوید: درست است که برخی 
اعضــا دچار منفعت گرایی شــخصی یا حزبی شــده اند یا 

به سمت شــهرداری متمایل اند؛ اما کســی نمی تواند این 
موضوع را به من نســبت دهد؛ از نظر من همراه شــدن با 
گروه های سیاســی و نوع دیگــری رفتارکردن بی اخالقی 
اســت؛ اما درعین حال معتقدم نماینده مردم بودن به همه 

این قول ها ارجح است. 
هر چند عباس جدیدی می گوید: تذکرها و ســؤال های 
من تا امروز ثبت شده است و مواردی که پیگیری کرده ام 
هم روشــن اســت. قالیباف، شــهردار تهران است و ما با 
شخص کاری نداریم و سه موضع حمایت، نظارت و هدایت 
را در پیش می گیریم، حتی اگر قضاوت ها متفاوت باشد. 

هر چند حسین رضازاده ....
اما مردم، شــبکه های اجتماعــی و روزنامه نگاران این 
روزها که همه دلشــان از حادثه پالسکو پر درد است چیز 
دیگری می گویند. مــا می گوییم بیاییــد و عملکرد این 
چهار نفر را بســنجید و اطالع رسانی کنید. ورزشکاران و 
هنرمندان و حتی سیاستمداران به کار شورای شهر نمی 
آیند. کاش برای شــورای شهر و شــهرداری و هرآنچه با 
موضوع شهر مرتبط است، از این پس به سراغ متخصصان 
و فارغ التحصیالن و مجریان باتجربه امور شهری برویم نه 
اینکه افرادی را بیاوریم که با جان و مال مردم به کســب 

تجربه بپردازند!


