
پیام تسلیت بیت آیت اهلل العظمی منتظری
 به مناسبت تشییع شهید حججی:

خاندان حججی افتخار 
نجف آباد هستند

علیرضا رجایی متفکر بی ادعا بعد از اینکه حضور در فضای کاری دانشگاه برایش مقدور نبود و به دالیل متعدد نتوانست به 
تدریس در دانشگاه بپردازد، قلم به دست گرفت و به مطبوعات آمد، با تعهد مثال زدنی، نویسندگی در مطبوعات را با رویکرد 

مسئولیت در برابر افکار عمومی پی گرفت.
رجایی از روشنفکرانی است که نه در چهاردیواری خانه محبوس شد و نه ژست آزادی خواهی گرفت.

بعداز جنبش 2 خرداد 76 علیرضا رجایی در مطبوعات مستقل به یک عنصر کارآمد مطبوعاتی مبدل شد.
در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه تهران در لیست مطبوعات قرار گرفت و به عنوان نفر بیست و هشتم تهران 
به خانه ملت راه یافت. اوج مظلومیت علیرضا در مجلس ششم رقم خورد، آن زمان که شورای نگهبان با ابطال 700 هزار رای 
مــردم تهران آرای رجایی را ابطال و به جای وی غالمعلی حداد عادل که در جدول نهایی انتخابات تهران در رتبه 33 بود، 
جایگزین رجایی کرد. متاســفانه سران فراکسیون دوم خرداد مجلس اصالحات برای حفظ علی اکبر محتشمی پور، نفر 32 
لیست به معامله ای معنادار تن دادند تا روند حذف ظالمانه از مجلس ششم شکل گیرد. وی در اسفند 79 به همراه چند تن از چهره های شناخته شده ملی 
مذهبی به مدت 2 سال زندانی شد. در اوج اصالحات، رجایی نخستین اصالح طلبی بود که هزینه هنگفتی به نیابت از حامیان جامعه مدنی را پرداخت کرد و 
بازهم حبس به سراغ این متفکر آزاده آمد. در حوادث انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دوباره پشت میله های اوین رفت. اما در اردیبهشت سال 90 بار 
دیگر این روزنامه نگار متعهد با محکومیتی مجدد به مدت 4 سال و تا آبان 1394 محبوس گشت. در این دوره بود که رجایی مظلوم در چنگال هیوالی سرطان 
گرفتار شد. دوران رهایی از زندان برای این متفکر آزاده با درمان و مبارزه با بیماری سپری شد. اینک این روشنفکر مسئول یک تنه تاوان مبارزه یک ملت را 

پس می دهد! خدایا؛ رجایی مگر چه ذنب الیغفری مرتکب شده است که در این زمانه اینگونه باید تقاص پس دهد؟

دولت فراجناحی؛ دولت فرصت طلبان
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در صورت ادامه روند فعلی تا 15 سال 
دیگر آبی در کشور باقی نخواهد ماند
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عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست:

چهار سال آینده، دوره گسترش 
روابط همه جانبه  ایران با جهان 

است

وزیر امور خارجه:

یادداشت های امروز

از عدم راهیابی 
به مجلس ششم تا 
تحمل حبس ها 

سرمقاله

در فضای سیاســی ایران گاهــی وقت ها کلماتی را 
می شــنویم که هر چه قدر فکر می کنیــم، نمی توانیم 
آن هــا را بــرای خودمان قابــل فهم ســازیم. دولت 
فراجناحی یکی از این کلمات اســت. حســن روحانی 
دولت خود را دولتی فراجناحی می نامد و از کابینه اش 
به عنوان کابینه ای فراجناحی نام می برد که متشکل از 
همه طیف های سیاسی جامعه است. در این یادداشت 
ســعی می شود تا به برخی از ابهاماتی که در مورد این 

مساله وجود دارد، پرداخته شود. 
دولت های فراجناحی یا آشتی ملی محصول شرایط 
خاصی از حیات سیاســی و اجتماعی جامعه هستند؛ 
معموال در وضعیت های اضطراری ای به مانند جنگ ها 
و آشوب های داخلی، این گونه دولت ها شکل می گیرند 
تا به اجماعی در سطح سیاســی ملی دست یابند. اما 
نباید چندان انتظار داشت که برای مدت زیادی بپایند 
چــون در عمل و در اداره جامعه به هیچ وجه نمی توان 

بر روی کارایی آن ها حساب باز کرد. 
معموال هر دولتی که به روی کار می آید سیاست های 
مشخصی برای خود دارد؛ وابسته به نیروهای اجتماعی 
خاصی اســت و به نفع قشرهای به خصوصی از جامعه 
جهت گیری می کند. حکومت های متمایل به راســت، 
بیشــتر سیاســت های اقتصاد بــازار آزاد را در پیش 
می گیرند و به دنبال رونــق اقتصادی از طریق کاهش 
مالیات ها و فراهم ســازی بستری مناسب برای اقتصاد 
بخش خصوصی هســتند. دولت های دست راستی به 
لحاظ آرمــان اجتماعــی، آزادی را مهم ترین اولویت 
انســان ها می دانند. در مقابل، دولت هــای نزدیک به 
چپ، به دنبال افزایش رفــاه عمومی از طریق افزایش 
مالیات هــا و جهت گیری به نفع طبقات پایین دســت 
جامعه هستند. این دولت ها پیگیری عدالت اجتماعی 
را در اولویت خود قرار می دهند. حال سوال این است: 
دولتــی که خــود را دولتی فراجناحــی می نامد، چه 
نوع سیاســت هایی را می خواهد در پیــش گیرد و به 
 نفع کدام  یک از اقشــار اجتماعی جهت گیری خواهد 

کرد؟ 
اگر منظــور از دولت فراجناحی، دولتی اســت که 
می خواهد به نفع همــه نیروهای اجتماعی عمل کند، 
ایــن کار در عالم واقــع غیر ممکن اســت؛ نمی توان 

سیاســت های رفاهی و کاهش مالیات ها را همزمان با 
هــم اجرا کرد. یا اینکه اگر منظور از دولت فراجناحی، 
دولتی است که سیاست های مشخصی برای خود دارد 
اما فارغ از وابســتگی های افراد به جناح خاصی و تنها 
براســاس توان مندی آن ها، ســعی در گزینش اعضای 
کابینه خود را دارد، در اینجا باید نســبت به تعهد این 
افراد شک کرد چون عرصه سیاسی، محیطی تکنیکال 
نیســت که افراد فارغ از ارزش هایی که به آن ها اعتقاد 
دارنــد، به انجام امور بپردازنــد بلکه ارزش های ذهنی 
و اعالمی آن ها همواره در سیاســت هایی که در پیش 
می گیرنــد تاثیر می گذارند و لــذا نمی توان کارگزاران 
حکومتــی را جــدای از ایدئولوژی هایی کــه به آن ها 
وابســته اند، صرفا بــه عنوان قطعــات تکمیل کننده 

دستگاه حکومتی به کار گرفت. 
تنهــا احتمال و معنایی را که می توان به دولت های 
فراجناحی منتســب کرد، این اســت که باید آن ها را 
به عنوان دولت های فرصت طلب و دولت فرصت طلبان 
قلمــداد نمــود؛ دولت هایــی کــه از تنــش مابیــن 
دســته بندی های سیاســی، نهایت اســتفاده را کرده 
و با شناســاندن خــود به عنوان دولــت فراجناحی و 
اعتدالی، به نحوی ســعی در اقنــاع جامعه و نیروهای 
سیاســی به نفع خود را دارند. ایــن دولت ها مردم را 
متقاعــد می کنند کــه از تنش های سیاســی به دور 
خواهند مانــد و نیروهای متضاد سیاســی را به امید 
دولتــی که همه در آن صاحب امتیــاز خواهند بود با 
خود همراه می ســازند. دولت های اصطالحا فراجناحی 
و اعتدالی، دولت فرصت طلبان هستند؛ فرصت طلبانی 
کــه به هیچ ارزش و اعتقادی پایبند نیســتند و صرفا 
 به دنبال منافع خود و گرفتن امتیاز از دولت مســتقر 

هستند. 
دولت فراجناحی، به اصول سیاســی خاصی پایبند 
نیست و از آن روی دولت بدون عمل نیز هست. دولت 
فراجناحی و اعتدالی، دولت سازش و مسامحه است و 
نمی توان انتظار داشــت که با روی کار بودن این نوع 
از دولت ها، مشــکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه بهبود یابند چون دولت های فراجناحی تنها به 
دنبال ســازش هایی در عرصه حاکمیتی از طریق زد و 

بندهای سیاسی هستند. 

خبر اول

هزینههایگزافیکروزنامهنگار

 صفحه 3

خداداد ابراهیمی

 راه یا بیراهه؟!

صفحه 2

الصلح خیر 

معصومیت از دست رفته
شهرمان بندرعباس

دولت فراجناحی؛ دولت فرصت طلبان

 صفحه 2

 صفحه 2

 همین صفحه

بهروز بنیادی

محسن درستکار
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جوادشقاقی - روزنامه نگار

پس از اینکه به نظر می رســید 
لغو دیدار از منزل رضا شــهابی و 
دیدار با همســر وی با اعالم کانال 
واحد،  شرکت  سندیکای  تلگرامی 
زیباکالم  ســعید  دکتــر  حضور 
دانشــجویی  تشــکل  اعضای  و 
عدالت خواهی  جنبش  اصولگرای 
منتفی  را  خانه شــهابی  در محل 
کرده است، زیباکالم و دانشجویان 
حاضر با کمی تاخیر در بن بســت 
»گلشــن« حضور یافته و با تجمع 
در آنجا بــه بحث و صحبت درباره 

اعتراض  و  شــهابی  رضا  وضعیت 
او  وضعیت  در  دخیل  مسئوالن  به 

پرداختند. 
منزل رضا شــهابی، خانــه ای با در 
آهنی کوچــک و در انتهــای یک بن 
بســت قرار دارد که بیش از بیست نفر 
از اعضای تشکل جنبش عدالت خواهی، 
ســعید زیباکالم، دکتر حســین راغفر 
اقتصــاددان و و همین طــور افــرادی 
که بر اســاس فراخــوان عمومی آمده 
بودنــد در مقابل آن تجمــع کرده و با 
افزایش نســبی جمعیت حضور ماشین 

پلیس انتظامی در ورودی کوچه باریک 
منتهی به بن بســت گلشن خودنمایی 

می کرد.
لغو مراسم به خاطر فشارها؟

ســعید زیباکالم فعال سیاســی و 
اســتاد دانشــگاه در این بیــن، گفت: 
موافقت کرده  خانواده رضــا شــهابی 
بودند که ما بــرای دلجویی و حمایت 
به خدمت شان برسیم، منتها من گمان 
نمی کنم خود خانم شهابی مایل بودند 

دیدار را لغو کنند.
 ممکن است از سوی برخی نهادهای 
احتماال انتظامی و امنیتی تحت فشــار 
قرار گرفته باشند که آن ها اجازه ورود 

ندهند و گفتگویی صورت نگیرد.
سخنان راغفر

به گزارش انصاف نیوز، دکتر حسین 
راغفر، اقتصاددان چپ گرا که به جناح 
ابتدای  اصالح طلب نزدیک اســت، در 
این تجمع در جایی جــدا از جمعیت 
ایســتاده و حضورش مورد توجه افراد 

حاضر در محل واقع نشده بود.
 او پس از اتمام ســخنرانی زیباکالم 
به جمع افراد حاضــر آمده و در ادامه 

حرف هــای زیبــاکالم گفت: مســائل 
جامعه هــر روز در حــال پیچیده تر و 
نگران کننده تر شدن است و علت اصلی 
آن هم البته شیوه سرمایه داری افسار 
گسیخته، رفاقتی و بدون ضابطه حاکم 
برکشــور بــوده و به همه ســلول های 

کشور آسیب زده است.
وی در ادامه گفت: همه دســتگاه ها 
به نســبتی متاثــر از وضعیت فســاد 
هســتند و این خود اصلی ترین علت 
آن اســت که اگر هرکس راجع به این 
فساد و محدودیت هایی که کارکردهای 
نظام اقتصــادی به جامعه وارد می کند 
حرف بزند عمال متهم به ســیاه نمایی 
 و تشــویش اذهــان عمومــی خواهد 

بود. 
بخــش قابــل توجهــی از نظــام 
اقتصادی سیاســی ما آلــوده به رانت 
شــده و هیچ کــدام از دســتگاه ها از 
اســت.  نمانده  این مســایل مصــون 
البتــه همه دچار فســاد نیســتند و 
افــرادی که در مقابله بــا این وضعیت 
مواجه  بســیار  تضییقات  با   درمی آیند 

می شوند.

به دعوت تشکل دانشجویی جنبش عدالت خواه صورت گرفت؛

سعید زیباکالم و حسین راغفر در تجمع مقابل منزل رضا شهابی

مراسمنکوداشتمرحومدکترابراهیمیزدی
دكتر ابراهيم يزدى در واپسين ساعات روز پنجم شهريورماه دار فانى را وداع گفت و به سوى پروردگار شتافت. مراسم نكوداشت ايشان روز 

دوشنبه ١٣/٠٦/١٣٩٦ از ساعت ١٦:٣٠ تا ١٨:٣٠ در مسجد جامع شهرك غرب برگزار خواهد شد.
همسر: سرور طليعه - فرزندان: خليل، سارا، يوسف، ليلى، مريم، ايمان - عروس ها و دامادها: رويا يزدى، مهدى نوربخش، توركر دوغانر، سوسن 

معين فر، نيك ميالنويچ - برادران: كاظم يزدى، اسمعيل يزدى، على يزدى - خواهران: لعيا يزدى، عصمت يزدى - اقوام وابسته: طليعه، صديقى، 
پايدارفر، توسلى، بنى هاشمى، عليزاده، روحانی و نوه ها

اطالعیه مراسم تشییع پیکر جانباز حماسه دفاع مقدس مرحوم عالءالدین باقی 
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بلوار شهيد دستواره، ٨ مترى سوم) شهيد كاظمى( به سوى بهشت زهرا برگزار مى شود.                             خانواده باقی


