در پی درگذشت آیتاﷲ شاهآبادي

بعد از تکذیب بازداشت

تسلیت
مقام معظم رهبري

بقایی روانه زندان
شد

پایگاه اطالعرســاني مقــام معظم رهبــري :حضرت
درگذشــت
آیــتاﷲ خامنهاي ،مقــام معظم رهبري،
ِ
عالــم بزرگوار مرحوم آیتاﷲ آقــاي حاج آقا نصراﷲ
شــاهآبادي را تســلیت گفتند .متن پیام تســلیت رهبر
معظم انقالب اسالمي به این شرح است...

گروه سیاســت :روز گذشــته ،خبری مبنی بر بازداشت
حمید بقایــی ،معــاون احمدینــژاد در دولت دهم،
منتشر شــد که در ابتدا او و وکیلش این خبر را تکذیب
کردنــد .عبداﷲپور ،وکیل بقایــی ،در گفتوگو با ایلنا،
درباره اخباری که در رابطه با بازداشت موکلش...
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 ۲وزیر روحانی از خطر استیضاح جستند

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

دو-هیچ
بهنفع دولت

واکنش نوبخت به مرگ چند متهم در زندان:

بازداشتشدگان
امانت هستند
صفحه ۲

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻔﺖ
ﻣﺼﺪق ﺷﺪ
صفحه ۱۳

زیباکالم به زندان
محکوم شد
صفحه ۲

رئیس جدید سیا
رکس تیلرسون اخراج و مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا شد

تاریکروشن ادعاهاي مخالفان ربیعي
دو استیضاح از سه اســتیضاح؛ دولت دو -مجلس
هیچ .دو وزیر هدف دیروز توانســتند از بهارســتان جان
سالم بهدر ببرند؛ »علی ربیعی« ،وزیر کار ،البته بهسختی
و بــه کمک رأی باطله؛ »عباس آخوندی« ،وزیر راه ،اما با
اقتدار بیشــتر و حدود  ۳۰رأی باالتر از حد نصاب .امروز
هم نوبت »محمود حجتی« ،وزیر کشاورزی ،است .البته
از دودلشــدن نمایندگان در اســتیضاحهای آخر ســال

میشد حدس زد که نتیجه چه میشود؛ در کنار این باید
البیهای سنگین دو وزیر ابقاشده دیروز را هم مدنظر قرار
داد ،اما هرچه که بــود ،الریجانی چنان خیالش از بابت
جلســات دیروز راحت بود که نیمههای جلســه نوبت
صبح مانند جلسات عادی صحن را ترک کرد و در نوبت
دوم هم ساعتی پس از آغاز جلسه علنی به صحن آمد.
ادامه در صفحههای  ۲و ۵

گفتوگو با وزیر نیرو

پرداخت پول
به کشاورزان
معترض اصفهانی

گفتوگو با ناصر تکمیلهمایون

آیتاﷲ منتظری
حکم اعدام مرا لغو کرد
صفحه ۶

صفحه ۴

صفحه  ۷و ۱۵

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

خیابان مصدق و باقي قضایا

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهاى ﺷﺠﺎع و ﺑﺎاﺧﻼص

ﺟﻔﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﺎزﯾﺎر ﺧﺴﺮوى  .دﺑﯿﺮ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﻰ
کمتر کشوري در جهان ميتوان
سراغ گرفت که در آن نامگذاري
مکانها مانند ایران به سیاست
آغشــته باشــد .پادشــاهان
گذشــته -آنــگاه که دستشــان
ميرســید -شــهري به نام خود ميساختند و اگر
وسعشــان کفاف نميداد ،به ساخت مسجد ،بازار
یا کاروانسرا بســنده ميکردند .حافظه تاریخي ما
پــر از نمونههایي از این دســت اســت .تا اینجاي
کار ،عیب و ایراد چندانــي بر رفتار و یادگاريهاي
حاکمان گذشــته نميتوان گرفت؛ اما آش ،گاهي
چنان شــور بوده که یك سنت بيضرر تاریخي ،به
فکاههاي تلخ بدل شده است .رضاشاه ،صرفنظر
از قضاوت تاریخي  -سیاسي کارنامه او ،از این نظر
سرآمد گذشــتگان بود .از تغییر نام برخي شهرها
که بگذریم )ارومیه به رضاییه ،انزلي به پهلوي و
 ،(...هنگامي که متفقین در شــهریور  ۲۰به تهران
رسیدند ،نام عروس ،مادر و شخص شاه بر بسیاري
از خیابانهــا و میدانهــاي پایتخــت خودنمایي
ميکرد .آخرین پادشاه ایران ،در این زمینه جانشین
و رهرو پدرش بود؛ آنــگاه که در ديماه  ۵۷ایران
را در سفري بيبازگشــت ترك کرد ،عالوه بر آنکه
نام خــود و فرزندانش بــر بســیاري از میدانها،
خیابانها و حتي بیمارســتانها و سدهاي شهرها
و مناطق گوناگون کشــور خودنمایي ميکرد ،فقط
در پایتخت دو میدان و یك خیابان )فوضیه ،ثریا و
فرح( به نام همسران گذشته و وقت او بود.

ﻣﺼﻄﻔﻰ اﯾﺰدى
در این روزها یاد ســه شــهید قهرمان ،سه برادر
پرآوازه و سه شیرمرد خطه آذربایجان ،مهدی ،حمید
و علی باکری ،به مناســبت سیوســومین ســالگرد
شهادت ســردار سلحشور لشــکر  ۳۱عاشورا ،شهید
مهدی باکــری ،با برگزاری مراســم ویــژهای گرامی
داشــته میشــود .شــهید بزرگوار مهدی باکری ،از
آن ســرداران نامآوری است که رشــادتها ،اخالق،
اخــالص و مــردمداریاش ،او را در ردیــف بهترین
فرماندهان ایرانــی قرار داده که همــواره نام او نزد
ایرانیان قدرشناس ،بهویژه آذربایجانیهای غیرتمند،
بزرگ داشــته میشود .برای گرامیداشت یاد او که در
 ۲۵اسفند  ۱۳۶۳به شــهادت رسید ،نکاتی را در این
یادداشــت تقدیم عالقهمندان به انســانیت میکنم.
مهــدی باکری فرزنــد فضلاﷲ ،به ســال  ۱۳۳۳در
شهرستان میاندوآب دیده به جهان گشود .کودک بود
که مادر عزیزش خانم اقدس زنوزی را از دســت داد.
چندی بعد ،پــدرش که کارگر کارخانه قند میاندوآب
بود ،بــا فرزندانــش به ارومیــه کوچ کــرد و ادامه
خدمتــش را در کارخانه قند ارومیه گذراند .مهدی با
برادران و خواهرانش در این شهر بالید و بزرگ شد .با
پایانیافتن تحصیالت دبیرستان ،به دانشگاه تبریز که
آن روزها آذرآبادگان نام داشــت ،راه یافت و در رشته
مهندســی مکانیک دانشکده فنی ادامهتحصیل داد.
او چهار ،پنج ســال پرخروش را در دانشگاه گذراند و
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موفق به دریافت کارشناسی شد .آقامهدی وقتی وارد
دانشگاه شد ،همچنان داغدار شهادت برادر بزرگش،
علی باکری ،از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران،
بود که یک ســال قبل از آن به دست دژخیمان رژیم
پهلوی اعدام شــده بود .مهدی با وجود اینکه تحت
مراقبت مأموران ســاواک قرار داشــت ،از همراهی
دانشجویان مبارز در دانشــگاه باز نایستاد و حتی در
بســیاری از برنامههــای آگاهیبخش دانشــجویان
مذهبی که علیه رژیم پهلوی اجرا میشــد ،پیشــتاز
بود .مهدی باکری در خارج از دانشگاه نیز فعال بود
و همراه برادر کوچکتر خود ،حمید باکری که با هم
در تبریز زندگی میکردنــد ،لحظهای از فعالیتهای
ســازنده و مبارزاتی باز نمیایستاد؛ تا جایی که حمید
را برای آموزش تعلیمات نظامــی و دیدن یک دوره
چریکی به ســوریه فرســتاد .مهندس باکری در سال
 ۵۶به خدمت ســربازی اعزام شــد؛ اما دوره خدمت
را تمام نکرده ،با الهام از دســتور رهبر انقالب که در
فرانسه از ســربازان و ارتشیان خواسته بود پادگانها
را ترک کنند ،از ســربازی فرار کرد و به زندگی مخفی
روی آورد .با پیروزی انقالب اسالمی ،مهدی باکری در
ارومیه به ارگان تازهتأســیس سپاه پاسداران پیوست.
زمانــی که در ســپاه بود ۹ ،ماه شــهرداری ارومیه را
نیز اداره میکــرد .رفتار و منش مردمی آقامهدی در
زمانی که شــهردار بود ،همچنان در خاطر نسل اول
انقالب باقی مانده است و به نیکی از آن یاد میشود.
او مدتی در جامه دادســتان ارومیه خدمت کرد؛ اما
آغاز جنگ تحمیلی باعث شد او و دیگر همراهانش،
شهر ارومیه را رها کنند و به سلحشوران دفاع از ایران
و انقالب بپیوندند.

اﺣﻤﺪ ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
عــوارض ســوءمدیریت در فرهنــگ دیرپاتر از
مدیریت اداري – سیاسي و حتي اقتصادي است و
اصوال کمتر هم مورد توجه قرار ميگیرد .در همین
دولت پیشــین در این زمینه اتفاقاتي افتاده اســت
کــه چندان به آن توجهي نشــد و هنوز با عوارض
آن دســتبهگریبان هستیم .در دولت آقاي خاتمي
دو برنامه ســوم و چهارم توســعه تدوین شد .در
بخش فرهنگ -هنر-رســانه که میراث فرهنگي و
گردشگري را هم دربر ميگیرد ،براي تدوین برنامه
با نظریهپردازان ،تولیدکنندگان و مدیران فرهنگي با
همکاري حوزویان و دانشــگاهیان و سایر نخبگان
جلســات بســیاري برگزار شــد .یکي از چهرههاي
شاخص که در بیش از  ۲۰جلسه سهساعته در دفتر
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمي وقت از آغاز تا پایان
جلســات فعاالنه حضور ميیافــت ،مرحوم دکتر
حسن حبیبي بود با پشتوانه سالهاي سال حضور
در دولت و شــوراي نگهبان و شورايعالي انقالب
فرهنگــي .پشــتوانههاي علمــي و تخصصي وي
بسیار بود؛ مثال نسخهاي از هر مصوبه دولت براي
مجلس ارسال ميشــود تا چنانکه خالف قوانین
کشــور باشد برگردانده و اصالح شود و مشهور بود
هر مصوبهاي که با نظر ایشان فرستاده ميشد ،نیاز
به هیچ اصالحي نداشت .با چنین شرایطي برنامه
پنجساله چهارم تدوین و پس از بحث و بررسي در
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دنبال بازگرداندن جایگاه مجلس
ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺟﺮﻧﯿﺎ  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ
بعــد از رأينیــاوردن دو
اســتیضاح روز گذشــته در
مجلس دهم ،برخي نمایندگان
منتقد اســتیضاح ،بــا صراحت
بیشتر زمان نامناسب ،محورهاي
ضعیف و مسائل شــخصي در استیضاح را دور از
جایگاه مجلس دانستند .در چند هفته گذشته نیز
این موضوع در رســانهها و بهویژه در میان فعاالن
سیاســي شناختهشــده اصالحطلب مطرح بود.
فارغ از گرایش سیاسي ســه وزیري که استیضاح
آنــان اعالم وصول شــد ،تأکیــد اصالحطلبان که
بعضا ســابقه نمایندگي مجلس را هم در کارنامه
دارند ،این بود کــه اهرمهاي نظارتي مجلس باید
در جاي مناسب به کار گرفته شود تا وقت پارلمان
که هر دقیقه آن هزینههایي ســنگین دارد ،صرف
مســائل جدي مردم و اصالح قوانین در راســتاي
توســعه پایدار شــود؛ اما بــه باور نگارنــده ،باید
آسیبشناسي رفتار برخي نمایندگان مجلس را در
جاي دیگري جستوجو کرد.
ســاختار مجلــس دهــم برگرفتــه از نظــام
انتخاباتي کشور است .انتخابات در دنیاي مدرن با
فعالیت احزاب و گروههاي سیاسي شناسنامهدار
همزاد اســت؛ اما در ایران ،بــه دلیل نوع نظارت،
همه ظرفیتهاي موجــود جامعه نميتوانند به
عرصه انتخابات وارد شوند .از سوي دیگر ،احزاب
به دلیل به رســمیت شناختهنشــدن و همچنین
محدودیتهــاي موجود ،امــکان تربیت نیروهاي
کیفي را براي سمتهاي سیاسي ندارند .در چنین
فراینــدي ،نیروهــاي کادر سیاســي و چهرههاي
شناختهشده نميتوانند در مرحله نهایي انتخابات
حضــور پیدا کنند و ایــن امر بــه ورود افرادي به
مجلس منجر ميشــود که مالحظات شخصي و
حداکثر منطقهاي را به مســائل ملي و کالن کشور
ترجیــح داده و همچنیــن ناگزیــر از تأمین منافع
همراهان روزهاي انتخابات هستند .در این شرایط،
مسائل مهمي مانند نظارت بر وزرا و قانونگذاري،
درگیر البيگريها و رفتارهاي خارج از عرف میان
نماینده و مسئوالن اجرائي ميشود.
ایــن آفت در دولت نیز به شــکل دیگري خود
را نشــان ميدهــد و در مســائلي ماننــد بودجه،
مالقاتهاي شخصي و وعدهها ،جایگزین ضوابط
حرفــهاي کار پارلماني شــده و در بحث نظارت،
تذکر ،سؤال و اســتیضاحهایي مطرح ميشود که
قوت کارشناسي را ندارند .متأسفانه برای اینکه در
مجموعــه اصالحطلبان نیز طیفي از نیروها فعال
هستند ،پرنسیب و مرزهاي هویتي به دلیل حضور
به هر قیمت در انتخابات ،تا حدي مخدوش شده
اســت و افرادي براي تمام فصول ،در هر شرایطي
به حضور در انتخابات مياندیشند.
فقدان حضــور اصالحطلبان پیشــرو و به تبع
آن ،فقدان تشــکیالت پذیرفتهشده در این جریان،
ميتواند به سرمایه اجتماعي گرانبهاي آنان آسیب
بزند .به نظر ميرسد براي کار سیاسي و انتخاباتي،
بایــد حداقلهایي را در نظر گرفــت و مادامي که
الیههاي پنجم و ششــم نیروهاي شناختهشده این
جریــان نميتوانند از شــرایط نظارتي فعلي عبور
کننــد ،باید در ارائه فهرســتهاي انتخاباتي تأمل
بیشــتري کــرد .اصولگرایان شناختهشــده نیز در
وضعیت موجود مسئول هستند.
آنها در سه دهه گذشته با نوعي رانت حاصل
از مواجهه ناظران با رقیب سیاســي آنان ،همواره
به نوعي با آســودگي وارد انتخابات شدهاند و این
مســئله ،دو بال مــورد نیاز کار سیاســي که منجر
به تشــکیل دولــت و مجلــس ميشــود؛ یعني
گفتمانسازي و تشکیالت را در آنها ضعیف کرده
است.
ادامه در صفحه ۴

همراهان امروز

ادامه در صفحه ۱۰

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق

شــورايعالي انقالب فرهنگي و تصویب در دولت
در مجلــس نهایي و بهعنوان قانــون برنامه ابالغ
شــد .اما پس از اســتقرار دولت نهم این برنامهها
نادیــده گرفته شــدند و با انگ ســکوالر و لیبرال و
نظایر آن بــه تعلیق درآمدند .در نظــر بگیریم که
در آن زمان بخشــي از روحانیت ،همســو با دولت
در همهجاي کشور با چه شور و هیجاني پشتسر
عملکــرد و حرفهاي آن رئیس دولت ایســتاده و
در حمایت از او ســر از پا نميشناختند .براي اهل
خــرد و روحانیون صاحبنظــر و حوزویان دخیل
در برنامههــا جالب بود که چطور شــخصي مانند
آقاي حبیبي که در ســالهاي پس از انقالب مورد
توجه مرحوم امام و رهبري بوده تا این حد از فهم
مبانــي دیــن و مصالح نظام و شــناخت وضعیت
عالــم بيبهرهاند که دچار چنین خبطي شــدهاند.
بههرحال آن برنامه مصوب مجلس کنار گذاشــته
شــد و هیچکــس از اجرانشــدن قانون نپرســید و
بهجــاي آن هیــچ برنامهاي هم ارائه نشــد تا چه
رســد به مصوبشــدن آن.وقتي ناگهــان مدیران
تــازهکاري در عرصه مدیریت کالن اجرائي آمدند و
هیجان و عوامزدگي را مبناي عمل قرار دادند و بر
آن تعصــب ورزیدند ،این قبیــل اتفاقات که هدفي
جز نفي دیگران نداشــته و ندارد غیرعادي نیست؛
مدیراني که بزرگــي را در کوچککردن اهل فکر و
فرهنگ و سیاســت ميجستند و بهجاي تحقیقات
و کارهاي جدي و اساسي به دنبال معجزه یا بهتر
است بگوییم شعبده بودند و دهها مسئله علمي-
پژوهشــي را شــخصا حل ميکردنــد و کتابهاي
تحقیقي از ایشان منتشر ميشد.
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