
مرعشی فردا به اتاق 
عمل می رود

مطلب ذیل در تاریخ ســوم شهریورماه 1396 در خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( کار شد. نویسنده در این مطلب به 
بررسی شمارش آرای وزیر پیشنهادی نیرو در مجلس شورای اسالمی پرداخته است. با هم می خوانیم:

محمود صادقی روز جمعه به ایرنا گفت: به نظر می رسد صحبت هایی که برخی دوستان از بیرون مجلس مطرح می کنند 
و انتظارات را به طور مدام از فراکســیون امید باال می برند از روی ناآشنایی با فضای داخل مجلس است. فراکسیون امید در 
خصوص آقای بیطرف خیلی خوب عمل کرد و در واقع ایشــان چوب سیاست های مدیریت منابع آب در 40 سال گذشته را 
خورد. وی افزود: ظرفیت فراکســیون امید در بهترین حالت 120 رای است و آقای بیطرف 133 رای موافق به دست آورد. 
مسئله مهم در خصوص ایشان بحران آب بود و نماینده های استان های خوزستان و لرستان انتقادات و حساسیت هایی را به 
برخی پروژه های آبی کشور داشتند. صادقی اظهار داشت: آن ها درخواست داشتند وزارت نیرو تعدیل هایی را در بحث انتقال 
آب زاگرس به استان های یزد و قم انجام دهد که مورد قبول آقای بیطرف قرار نگرفته بود. شنیده ام صحبت هایی هم با آقای 
بیطرف در دفتر فراکسیون نمایندگان زاگرس نشین )ظاهرا در ساختمانی در میدان آرژانتین( درباره تعدیل در سیاست های انتقال آب زاگرس انجام شده 
که مورد قبول ایشان واقع نشده است. عضو فراکسیون امید ادامه داد: ممکن است در بین افرادی که به ایشان رای عدم اعتماد دادند افرادی از استان های 
زاگرس نشــین و خوزستان باشند که عضو فراکسیون امید هستند ولی مطالبات این نمایندگان مساله آب منطقه بوده نه سیاسی و آقای بیطرف نتوانست 
آن ها را در این باره قانع کند. نطق ایشان چه در فراکسیون و چه در صحن علنی متقاعد کننده نبود. صادقی گفت: برای همین موقع رای گیری شاهد بسیج 
و تحرک خیلی وسیعی علیه ایشان در سطح مجلس بودیم. نماینده های استان های لرستان و خوزستان میز به میز سراغ دیگر نماینده ها می رفتند و از آن ها 
می خواستند به بیطرف رای منفی بدهند. حتی شنیدم برخی از آن ها با عصبانیت برگه رای مثبت نمایندگان را گرفته و روی آن خط کشیدند تا رای مخدوش به 
حساب آید. که این نیاز به بررسی دقیق تر هیئت رئیسه دارد. وی تصریح کرد: آقای فتحی نماینده تهران به من گفتند که حداقل 6 رای به این سرنوشت دچار 
شده و رای آقای بیطرف 139 بوده است. همچنین آقای فرهنگی یکی از اعضای اصول گرای هیئت رئیسه مجلس گفت که این احتمال وجود دارد که ایشان 
حتی رای الزم را برای وزارت به دست بیاورد. صادقی ادامه داد: هیئت ریئیسه مجلس الزم است به این موضوع رسیدگی کند چرا که آقای الریجانی روز بعد 
از رای گیری در مسافرت بود و امکان رسیدگی ایشان مهیا نبود. نماینده مجلس دهم افزود: البته برخی نمایندگان می گویند درشان مجلس نیست که آرایی 
که یک بار نتیجه آن اعالم شده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و احتماال نتیجه هم عوض شود در حالی که چنین اعتقادی درست نیست. همین مصلحت 

اندیشی هاست که کار را خراب می کند. اگر حقی تباه شده باید مجلس آن را با صراحت و شجاعت اعالم کند و این درباره آقای بیطرف هم صادق است.
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بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه: 

اگر البی های آرژانتینی 
مانع نشوند هیئت رئیسه فعلی 

فراکسیون امید تغییر خواهدکرد

علیرضا رحیمی خبر داد:

یادداشت های امروز

چرا هیئت 
رئیسه 

سکوت کرد؟

نسخه ای که 
در جلسه 
آرژانتین

 پیچیده شد!
سرمقاله

ســعید حجاریان در یادداشتی با ذکر دو جمله از رزا 
لوکزامبورگ به تبیین روند شکاف های سیاسی جمهوری 
اســامی می پردازد. او مدعی اســت روند شــکاف های 
سیاســی جمهوری اسامی جهتی مخالف با بدیل خود 
در اروپا دارد. اگر در اروپا شکاف های سیاسی از بربریت- 
مدنیت آغــاز و با گذر از دموکراتیــک- اقتدارگرایی به 
چپ –راست می رســد، در جمهوری اسامی این روند 
برعکس بوده و از چپ- راســت در ســال های اولیه به 
اقتدارگرایی- دموکراتیک در دوران اصاحات و ســپس 

به مدنیت- بربریت امروز رسیده است. 
با مفروض گرفتن ادعــای حجاریان، قصد بر تبیین 

چرایی این روند است.
1- تبدیل شــکاف چپ- راست به شکاف دموکرات- 

اقتدارگرا 
اگر به ظن حجاریان شکاف های سیاسی در اروپا سیر 
منطقی دارند به انطباق شکاف های سیاسی بر وضعیت 
اجتماعی آن سرزمین برمی گردد. شکاف سیاسی چپ- 
راســت برآمده از تجربه زیستی دو قشر متاثر از انقاب 
صنعتی اســت. تقابل بــورژوازی با اقشــار دیگر اعم از 
کارگران، کارمندان، فرهنگیان و غیره موجب شکل گیری 
این شکاف گردید. شــکاف سیاسی چپ و راست اوایل 
انقاب نیز ناشی از روند افسار گسیخته توسعه اقتصادی 
رژیم پهلوی است. همین شکاف یکی از مهم ترین دالیل 
وقوع انقاب اســامی بود. اما بعد از 1357 این شکاف 
دستخوش تسویه حساب های انقابی شد. طیفی خاص 
از انقابیــون باقی گروه ها را حذف کردند. بدیهی بود در 
مقابــل این حذف تمام عیار، گروه های دیگر دســت به 
مقابله زده و برخوردها از شکل سیاسی به نزاع مسلحانه 
تبدیل شــود. دهه اول انقاب با نگاهی امنیتی و تحت 
گفتمانی به عنوان حفظ نظام به پایان خود رســید. چپ 
و راســتی که حجاریان از آن نام می برد گروه بندی های 
داخلی این طیف خاص از انقابیون است و شامل دیگر 
گروه ها نمی شود. با تسویه حساب دهه اول انقاب عما 
نیروهای باقی مانده نمی توانســتند نماینــده کل بدنه 
اجتماعی ایران باشــند. در سال 1376 این امکان فراهم 
گردید که کلیه گروه های حذف شــده اجتماعی مجددا 
مجال حضور در عرصه سیاسی کشور را بیابند. فراموش 
نکنیم که شعار اصاحات، توسعه سیاسی و جامعه مدنی 
بود. شعاری که امکان پیگیری کلیه گروه های در حاشیه 
را مهیا می کرد. بنابراین شکاف جدیدی که در دهه دوم 
انقاب شــکل می گیرد. شکاف دموکراتیک – اقتدارگرا 

است.
2- تبدیل شــکاف دموکراتیک – اقتدارگرا به شکاف 

مدنیت- بربریت 

جنبش دوم خرداد با شــعار محوری توسعه سیاسی 
با فروپاشــی دیوار برلین و ادعای ختم تاریخ از ســوی 
نولیبرال ها مقارن بوده و بسیاری از نیروهای درون نظام 
که پیش از این خود را چپ می خواندند با تاسی از فضای 
غالب جهانی پیگیری مطالبات مدنی و توســعه سیاسی 
را از منظری کامــا لیبرالی می نگریســتند. نیروهایی 
اصاح طلب در دو حوزه سیاســی و اقتصادی به ترویج 
و نهادینه کردن سیاســت های لیبرالی همت گماردند. 
در حوزه اقتصادی، توســعه بازار آزاد، خصوصی سازی، 
حراج شــرکت های دولتی و ارائه وام های کان از جمله 
سیاست های اتخاذی بود. همزمان با آن در حوزه سیاسی 
نیز تاش برای ایجاد تکثر مراکز تصمیم گیری در برنامه 
قرار گرفت. حجم مطالبات انبارشده در 20 سال گذشته 
موجب گردید در حوزه سیاسی با ناهنجاری های بسیار 
مواجه شــویم. نمونه بارز این ناهنجاری در تیرماه سال 
1378 به وقوع پیوست. از همین رو نهادهای حاکمیتی 
بــرای کنترل وضــع پیش آمده به شــدت فعالیت های 
سیاســی اصاحــات را محدود کردنــد. از همین نقطه 
شاهد رشد غیر متقارن سیاســت های لیبرالی هستیم. 
لیبرالیسم افسار گسیخته اقتصادی از یک سو و انسداد 
لیبرالیسم سیاسی از سوی دیگر به شکاف طبقاتی بسیار 
عمیق و اتمیزه شدن جامعه منتهی گردید. ظهور طبقات 
فوقانی تازه به دوران رسیده از یک سو و انسداد سیاسی 
مقابل شــکل گیری احزاب، سندیکاهای پویا و تجمعات 
مطالبــه محور از ســوی دیگر حاصل این سیاســت ها 
بود. انسداد سیاســی موجب ضخیم شدن دیواره حلقه 
کنش گران سیاســی شــده و گروه محدودی که پس از 
انقاب ســکان نهادهای حکومتی را در دست داشتند با 
وضعیت پیش آمده بیش از پیش موقعیت خود را تحکیم 

می کردند.
 در این میان وقایع ســال 88 نیز بر تصلب این حلقه 
افزود. بدیهی بود که با انحصار قدرت شــاهد بروز فساد 
و رانت تمام عیار در نهادهای حکومتی باشــیم. افزایش 
فاصله طبقاتی در کنار رانت خواری عمیق شــکل گیری 

شکاف مدنیت- بربریت را منجر گردید.
با گذشت 4 دهه از انقاب اسامی شاهد وحشیانه ترین 
نوع سرمایه داری در ایران هستیم. حجاریان این خصلت 
وحشی را با واژه بربریت بیان می کند. تداوم این وضعیت 
آینده تیره و ناخوشایندی را ترسیم کرده و مقتضی است 
برای جلوگیری از یک فاجعه تمام عیار به سیاست های 
اجتماعی عدالت محور همراه با توسعه سیاسی و امکان 
مشارکت در تصمیم گیری همگان مبادرت گردد. در غیر 
این صورت با این روند افســار گسیخته فساد و چپاول 

منابع ملی هر فاجعه ای امکان پذیر خواهد بود. 

خبر اول

آرای بیطرف را خط زدند
فراکسیون امید طرح تحقیق و تفحص از تخلفات شمارش آرا را ارائه دهد
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نصرت اله تاجیک

ما و روس ها و آمریکایی ها

حسین مرعشی سخنگو و عضو ارشد حزب کارگزاران 
سازندگی که از اوایل این هفته به علت نارسایی قلبی در یکی از 

بیمارستان های تهران تحت مداوا قرار گرفته و پس از آنژیوگرافی 
و تشخیص تیم پزشکی قرار است روز سه شنبه از ناحیه قلب مورد 

عمل جراحی قرار  گیرد.

بربریت یا مدنیت؛ بزنگاه 
اینجاست

آل  هاشم مردی برای تمام 
فصول؟!!

 لیبرالیسم وطنی در حال نابودی 
همه چیز است

 صفحه 2

 صفحه 3

 همین صفحه

سعید حجاریان

رحمت مهدوی

امیر مقدور مشهود

امیرمقدور مشهود - دبیر سرویس سیاسی

آزادسازی  عملیات  فرماندهی 
تلعفــر از آزادی کامل مرکز این 
تروریست های  لوث  از  شهرستان 

داعشی خبر داد.
تســنیم،  خبرگزاری  گــزارش  به 
نیروهای امنیتــی و داوطلب مردمی 
عراق مرکز شهرســتان تلعفر در غرب 
موصل را کاما از لوث تروریســت های 

داعشی آزاد کردند.
عبداالمیر رشــید یــاراهلل فرمانده 
عملیات آزادســازی تلعفــر گفت که 
نیروهای ارتش و داوطلب مردمی این 
کشور محله العسکری، محله الصناعه 
الشــمالیه، منطقه المعــارض، دروازه 
تلعفر، و روســتای الرحمــه را از لوث 
تروریســت های داعشــی آزاد کردند 

و بدین ترتیــب تمام محــات مرکز 
شهرستان تلعفر آزاد شد. 

وی پیــش از این گفتــه بود فقط 
ناحیه العیاضیه و روستاهای اطراف آن 
همچنان تحت اشغال داعشی ها است و 

نیروهای ارتش عراق هم اکنون در حال 
پیشروی به سمت العیاضیه هستند.

بامداد  تلعفر   عملیات آزادســازی 
یکشــنبه هفته گذشــته با مشارکت 
تمام یگان های امنیتی عراق و نیروهای 

داوطلب مردمی این کشور آغاز شد و 
نیروهای عراقی از آن زمان تاکنون ده ها 
روستا و منطقه را از لوث تروریست های 

داعشی آزاد کردند. 
شــهر تلعفر کــه از ســال 2014 
میادی در اشــغال گروه تروریســتی 
داعش اســت، 65 کیلومتــر با مرکز 
موصل فاصله دارد. تلعفر یکی از آخرین 
نیروهــای داعش در  پایگاه های مهم 
 عراق پــس از خروج آن هــا از موصل 

است. 
تلعفر راهی برای عبور تروریست ها 
از ســوریه به موصل و بالعکس است و 
از مســیر این منطقه همه کمک های 
لجســتیک بــرای داعش فرســتاده 

می شود.

وزارت دفاع عراق:

 تلعفر کامال آزاد شد


