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نخستین جلسه هیئت
دولت دوازدهم روز
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خبر

قاسم میرزایی نیکو در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارشاد:

ربنای استاد پیشکش؛
برای یکبار هم که شده تکلیف حرام و حالل را
در هنر مشخص کنید

خالد حسینی در بادبادک باز گفته بود:
ناراحت شدن از یک حقیقت ،بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است.
ســام میکنم؛ بهعنوان نماینده اصالحطلب فراکسیون امید ،مخصوصا به دولت اعتدال
و امید.
قطعا آمدهام تا با تمام توان به سوگندم عمل و مخالفت نمایم؛
جناب جنتی که رفت ،داشــتیم عادت میکردیم به هوای تازه سید رضا صالحی امیری؛ با
همه توانمندی و انرژی تغییری حاصل شد و ورقی رقم خورد و شد سید عباس صالح شریعتی،
معروف به صالحی ،از پژوهشگاه فلسفه حوزه علمیه! مردی از مشهد مقدس ،شهر کنسرت
ممنوع! و من بهعنوان دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا ،چشم دوختهام که کی میشود
فرهنگ و هنر این مرز و بوم ،برســد به دست اهالی همین حوالی؟! که این روزها ،به جای
آرامش و آســایش ،به جای بیمه و حمایت صنفی و نان و شعر ،دغدغه ایشان ،فقط و فقط
قبری در قطعه هنرمندان است!
وزارت و صدارت پیشکش!
آقای رئیسجمهور ،چیدمان کابینه شما ،حق مسلم شماست! اما یادم نمیرود جمله تَکرار
میکنم ســید محمد خاتمی ،وزیر فرهنگ و هنر خیلی دور خیلی نزدیک و حمایت تمام قد
اصالحطلبان از جنابعالی را! بله! شما صد در صد به تفکر  ۲۴میلیونی ،خیلی بدهکار هستید،
مردمانی که به شما و شعارهایتان ،در برابر جناح رقیب اعتماد کردند!
وزارت ارشــاد ،حق مسلم هنرمندان و چهرههای ماندگار و نخبگان فرهنگ و هنر و ادب
این مرز و بوم نیست؟
آقای صالحی ،ربنای استاد پیش کش ،شما در کسوت نماد تلفیق حوزه و دانشگاه ،بیایید
یک بار برای همیشه ،تکلیف ما را روشن کنید ،از نسبت حالل و حرامها و هنر؛ به خصوص
موسیقی .پاسداشت هنر سید معمار حسینیه ارشاد و بانوی مجسمه مادر ،در حصر ،پیش کش؛
وزارت فرهنگ و هنر چه زمانی میخواهد از بازخوانی و سانسور و توقیف ،بعد از مجوز هفت
خوان رها گردد؟ جناب صالحی ،سرنوشــت و سرگذشت صاحب نفسان تاریخ تئاتر و سینما
و هنرهای تجســمی و الباقی ،در سایه و سکوت ،بماند! ما این روزها به کارتونهای هادی
حیدری و سیاه مشقهای محمد قوچانی ،رحم کردهایم!؟
اینان فرزندان من و شــما هســتند! حمایت از کیارستمی و اســکار فرهادی و تبریک و
افتخار نخواســتیم! لیکن ما هیچ دســت خطی از شــما ،له یا علیه ،ندیدهایم؟! لیست بلند
باالی رایزنهای فرهنگی و ســازمانی مشــابه وزارت خارجه و ســفیران فرهنگی ایران،
برای نســل جوان آنســوی مرزها ،چه کردهاند؟ دیپلماســی فرهنگی برون مرزی شــما
چیست؟
اختیار امنیت جامعه فرهنگی ،دقیقا با چه کسی است؟ جناب صالحی ،من ذرهای به دغدغه
دینی جنابعالی در ســطح اجتهاد حوزوی ،شک ندارم؛ اما شما بهعنوان اتفاقا عضوی از بدنه
وزراتخانه ،نام ببرید از حضورتان در جشنوارهها ،کنسرتها ،تئاتر ،مثال این روزها و جشنهای
صنفی؛ موضع سیاسی شما باید شفاف باشد!
خط فکری شــما اگر معلوم نباشد ،آش همان آش و کاسه میشود مسلخ اصالحطلبان و
روشنفکران ،به دست تحجر و تعصب و دلواپسی!
و به قول جانباز اصالحات ،رای ما میشود قدرت به مثابه کاال! برای ما معلوم کنید بودجه
عریض و طویل ارشاد ،کی به دست اهالی هنر خواهد رسید؟
شما فرمودید نخ تسبیح هستید ،برایمان شفاف بگویید مهرههای این تسبیح ،چه کسانی
خواهند بود!؟ چرا هنر را سیاسی بازی کردهایم و جان آزاد هنرمندان را به خاطر غم نان ،وارد
معامالت و معادالت ناجوانمردانه میکنیم؟ شــما که اتفاقا معاونت فرهنگی این وزراتخانه
بودهاید بگویید تعریفتان از هنر چیست؟ گفتمان شما مبارزه با تهاجم و توطئه است یا تساهل
و تسامح؟
اما من ،امیدوارانه ،منتظرم ،زن یا مرد ،انسانی از متن هنر ،بیاید و کاری بکند!
بی دلیل نیست اگر
باز نمیشود دری که میکوبیم
یا کسی پشت آن نیست
یا هست و باز نمیکند
یا که اصال در نیست ،دیوار است!
ذهن زیبا ،خانه هنرمند است؛ خانه هنرمندان را آباد کنیم!
آسمان کشتی ارباب هنر میشکند
تکیه آن به که برین بحر معلق نکنیم

اعضای شورای مرکزی مجمع ایثارگران
مشخص شد

نتايج انتخابات صورت گرفته درنخستين كنگره حزب مجمع ايثارگران  
كه  در روزپنج شنبه مورخ  ٢٦مرداد ماه برگزار گرديد به ترتيب آرای اخذ
شده بهشرح ذيل ميباشد:
اعضاي شوراي مركزي
 .١جوادامــام .٢ -مهدكيانــي  .٣ -غالمعلــي رجايــي .٤ -محمدپــروازي.٥ -
غالمرضا ظريفيان .٦-محســن تركاشوند .٧-ســعيدپورعزيزي .٨ -محسن عربي-
 .٩مينوخالقي .١٠-علي شــكوهي .١١-محمدرضامرشــدي .١٢-سيدمحمدتقي
طباطبايي .١٣-محمدرضاجوركش .١٤-سعيدصادقي.١٥-علي اكبرصالحي نيك-
 .١٦عليرضا آفريدون .١٧-علي اسدي .١٨-حسين كالني .١٩-حسين لقمانيان.٢٠-
حسين احمدي .٢١ -عزيزمحمدي
اعضای هيئت داوري
 .١ســيدجوادذاكر .٢-ذبيح اهلل صفايي .٣-خديجه گلين مقدم .٤-محمودعزلتي
مقدم .٥-احمد(بهنام)سرخ پر
مهرداد الهوتی خبر داد:

فراکسیون امید

به دنبال انداختن سه وزیر پیشنهادی
عضو فراکسیون مســتقلین اعالم کرد 15 :وزیر به صورت قطعی رای
اعتماد خواهند گرفت و فراکسیون امید برای رای نیاوردن حداقل دو وزیر
دیگر تالش میکند.
مهرداد بائوج الهوتی درباره اظهارنظر برخی نمایندگان درباره  گروهی از وزرای پیشنهادی  
مبنی بر توزیع کارت  هدیه بین  نمایندگان برای کسب رای اعتماد  گفت :این صحبتها از
امروز میان برخی از نمایندگان شــروع شده است که اظهارات خوبی نیست  و من  هم چند
نوبت  درباره  آن  تذکر دادم .نماینده  لنگرود در پاســخ به  این پرســش که  گفته میشود
فراکســیون شما(مستقلین) مذاکره با فراکســیونهای  دیگر را به شرط حضور امیدیها و
والییها  پذیرفته اســت ،گفت :مستقلین با هیچ فراکسیونی جلسه نخواهد داشت و  ما به
صورت مستقل  فردا صبح جلسه خواهیم داشت .وی در پاسخ به اینکه چند درصد از وزرای
پیشنهادی رای اعتماد خواهند گرفت؛ گفت 15 :وزیر  قطعا رای اعتماد میگیرند .الهوتی در
همین راستا و در واکنش به اینکه فشارها برای عدم رای اعتماد به این دو وزیر از ناحیه  کدام
فراکسیونهاست ،گفت :زمزمههایی علیه دو وزیر و احتمال  رای نیاوردن  آنها وجود دارد و
امیدیها در پی انداختن سه وزیر هستند.

نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم روز یکشنبه با حضور اعضای جدید کابینه برگزار میشود.
به گزارش تسنیم ،این جلسه عصر روز یکشنبه با حضور اعضای کابینه جدید و به ریاست رئیسجمهور برگزار
خواهد شد.

یادداشت روز

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت:

سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد
گزینه پیشنهادی رئیسجمهور
برای تصدی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت میگویــد :برنامههای
پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت مبتنی بر اندیشــه
تولیدمحوری رقابتی در کشور و
رفع مشکالت تولید رقابتی است
و در این زمینه ســند استراتژی
صنعتی کشــور را احیا خواهم
کرد.
به گزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری
روز شــنبه در چهارمین روز بررسی
صالحیت وزیران پیشــنهادی دولت
دوازدهــم در صحــن علنی مجلس
شورای اســامی گفت :مثل معروفی
اســت که اگــر نمیدانیم بــه کجا
میرویم ،از هر راهی میتوانیم برویم
زیرا مقصد معلوم نیســت و امروز در
بخشهای صنعــت ،معدن و تجارت
بدون سند توسعه استراتژی صنعتی
ایران هستیم.
بــه گفتــه وی ،در ســالهای 80
و  81و زمــان تصدیگــری آقــای
جهانگیری و با اهتمام جدیشــان،
سند اســتراتژی صنعتی کشور تهیه
شــد ،اما در ســالهای پس از آن به
کناری گذاشــته و ســند دیگری به
جای آن نوشــته شــد که در نهایت
متهم به اســتفاده از فکر نهادگرایان
در اقتصاد شد.
شــریعتمداری ادامــه داد :ســند
استراتژی صنعتی دارای ویژگیهای
وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور
اســت و در صورت اخذ رای اعتماد
نمایندگان ،ویرایــش و نهایی کردن
آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
گزینــه پیشــنهادی رئیسجمهور
برای تصدی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با اشــاره به برنامه تهیه شده

برای ایــن وزارتخانه ،خاطرنشــان
کرد :برنامه مطابق با اسناد باالدستی
از جملــه سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتی  -به عنوان داروی مؤثر برای
حل مشکالت اقتصادی  -مورد توجه
قرار گرفتــه ،همچنیــن برنامههای
رئیسجمهوری بهویژه برنامه ششــم
توســعه از مهمترین تکیهگاهها برای
تهیه این برنامه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام
اقتصادی کشور تاکید کرد :به عنوان
هدف نخســت ،باید کیک اقتصادی
کشــور را بــرای بهرهبــرداری همه
بخشها بزرگ کنیم.
شــریعتمداری با اشاره به  85هزار
واحد صنعتی در کشــور ،گفت81 :
هزار واحد از آنها واحدهای کوچک
و متوســطاند که در برنامه تقدیمی
توجــه ویژهای به این واحدها شــده
است.
شریعتمداری با اشاره به وجود 959
شهرک و ناحیه صنعتی در کشور ،بر
لزوم توجــه جدی به شــهرکهای
صنعتی در مناطق محــروم با اتخاذ
شــیوههای حمایتی و مشوق تاکید
کرد.
وی همچنیــن از برنامهریزی برای
اختصــاص  1.5میلیارد دالر از منابع
صندوق توســعه ملی برای توســعه
فعالیتها در مناطق روستایی و ایجاد
اشتغال در این مناطق خبر داد.

گزینــه پیشــنهادی رئیسجمهور
برای تصدی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با اشاره به ظرفیتهای باالی
معدنی کشــور ،اما میزان برداشــت
دراین بخش را کمتر از  9دهم درصد
برشــمرد که باید با فناوریهای روز
جهانی و ماشــین آالت نوین افزایش
یافته و ســپس در جهــت فرآوری
محصوالت اقدام شود.
وی یادآور کرد :اقتصاد ایران از دهه
 40تاکنون پنج برابر توســعه یافته،
اما صنعت کشور  30برابر رشد یافته
که دســتاوردی بزرگ است ،اما نکته
قابل تامل تاسیس واحدهای صنعتی
موجود برمبنای تولید برای پاسخ به
نیازهای داخلی بوده است.
شــریعتمداری گفت :شــاید برای
نخســتین بــار بــا تعریــف اقتصاد
مقاومتی ،صنعت و معدن کشــور به
ســمت برونگرایی ســوق داده شده
اســت که بر ایــن اســاس میتواند
رفاه داخلــی را افزایش داد و ضمن
رقابتی کردن شرایط برای محصوالت
داخلــی ،زمینه حضــور در بازارهای
بین المللی را فراهم کرد.
وی تصریــح کــرد :برونگرایی در
تاســیس واحدهای صنعتی و تبدیل
واحدهــای موجــود بــه واحدهای
برونگــرا ،نســخه شــفابخش بخش
صنعت ،معدن و تجارت ایران است.
شــریعتمداری تصریح کرد :اگر به
افزایــش تقاضــا در بازارهای داخلی
و ایجاد تقاضــا در بازارهای خارجی
اهتمــام نداشــته باشــیم و صنایع
موجود را برونگرا نســازیم ،کشور در
معرض خطر خواهد بود.
وی بــه برخی مالقاتهــای خود
با فعــاالن اقتصــادی در زندان قصر
در سالهای گذشــته اشاره کرد که

برخــی از آنها قادر به تادیه ســند
پیمان ارزی خود نشده و در نتیجه به
عنوان قاچاقچی ارز در زندان به ســر
میبردنــد و افزود :امروز با مدیونینی
در زندانها مواجه ایــم که به دلیل
نبود تقاضا بر ای تولیداتشــان ،چک
برگشتی داشته یا جزو مدیونین نظام
بانکیاند؛ بر این اســاس نیازمند حل
مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم.
وی گفت :با هماهنگی وزارت امور
اقتصادی و دارایــی و بانک مرکزی،
حتمــا برای کاالهای بــادوام داخلی
تقاضا به وجود خواهم آورد.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود
تســهیالت ،تصریح کرد :امروز تولید
صنعتی و معدنی کشور با بازده حدود
 10درصــد و نرخ بهــره  25تا 35
درصدی نمیتواند ادامه حیات بدهد
و نوسازی صنعتی و معدنی کشور جز
با نرخهای ســود نزدیک به نرخ تورم
میسر نیست.
وی بــا تاکید بر لــزوم برون نگری
و تمرکز نداشــتن در مقوله صنعت،
تاکید کرد :باید صنعت را به حاشــیه
مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛
توســعه صادرات غیرنفتی و برقراری
عدالت اجتمــاع از نتایــج این مهم
خواهــد بود .ایــن مقام مســئول با
اشــاره به حرکت صنعــت جهان به
ســمت انقالب چهارم صنعتی ،اظهار
داشــت :فناوریهای نانو ،خودروها و
رباتهای خــودکار ،دادههای عظیم،
شبیه سازی ،امنیت سایبری ،اینترنت
اشیاء و  ...از جمله عرصههای جدید
صنعت ایران در آینده باید باشد .وی
تصریح کرد :اینجانب در صورت اخذ
رای اعتماد نمایندگان ،حامی ایجاد و
توسعه کاالهای استراتژیک اقتصادی
و کشاورزی خواهم بود.

محمود صادقی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد:

صالحی از اقتدار الزم برای اداره وزارت ارشاد برخوردار نیست
نماینده مردم تهران در مجلس
در مخالفت با وزیر پیشــنهادی
ارشاد گفت :صالحی از اقتدار الزم
برای اداره حوزه پرچالش فرهنگ
و هنر برخوردار نیست.
به گزارش انتخاب ،محمود صادقی
نماینــده مــردم تهــران در مجلس
شورای اســامی در مخالفت با وزیر
پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی
در صحن مجلس ،گفت :من هم مانند
ســایر موافقان ،آقــای صالحی را از
جهات اخالقی و سوابق مثبت کاری
و مدیریتی تایید میکنم ،ولی ایشان
از اقتدار کافی بــرای مدیریت حوزه
پرچالش فرهنگ برخوردار نیستند.
وی افزود :آقای صالحی در خط اول
برنامه پیشــنهادی خود تنوع و تکثر
دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگ
را باعث ایجاد ابهــام در نقش وزارت
فرهنگ دانســته ،ولی در ادامه برنامه
خــود راهحلی برای رفــع این نقیصه
ارائه نکرده است.
نماینــده مردم تهــران در مجلس
ادامه داد :در مطبوعات ما مسئولیت
ایجاد محدودیت تصویری برای یکی
از شــخصیتهای محبوب کشــور بر
عهده چه کسی است؟ ما نمایندگان
ایــن ســؤال را پرســیدهایم و هنوز

پاسخی دریافت نکردهایم.
وی تصریــح کــرد :ابهامزدایی در
هزینهکــرد بودجه عمومــی وزارت
فرهنگ یکی دیگــر از معضالت این
حوزه اســت .بســیاری از اشــخاص
تحت عناوین فرهنگــی از بیتالمال
اســتفاده میکنند و هیچ نظارتی هم
بر هزینهکــرد آنها وجود ندارد و در
مقابل مجلس و دیوان محاسبات هم
پاسخگو نیســتند .آقای صالحی چه
برنامــهای برای رفع سوءاســتفادهها
تحــت عنوان جــدول  17که در باال
اشاره شد ،دارید؟
وی ادامــه داد :مهمتریــن وجــه
ناعادالنه بودن مســائل فرهنگی این
است که مسئوالن فکر میکنند ایران
فقط تهران اســت ،چــرا رویدادهای
فرهنگی را در ســطح کشور گسترش
نمیدهیــد و امروز تنــوع فرهنگی و
قومیتــی که یک فرصت اســت را به
تهدید تبدیل کردهاید.
نماینــده مردم تهــران در مجلس
با اشــاره به اینکه در حــوزه نظارت
روشهــا غیرشــفاف اســت اظهار
داشــت :آقــای صالحــی آیا شــما
میتوانید تداخــل بین هیئت نظارت
بــر مطبوعات و قــوه قضائیه را حل
کنید؟ قوه قضائیه رســانهها را برای

انتشــار نطــق نماینــدگان از جمله
اینجانب تحت فشــار قــرار میدهد.
فقــدان فرآیند نظارتی شــفاف ،پدر
هنرمنــدان را درآورده آیــا برای این
حوزه برنامهای دارید؟
وی گفــت :طبــق اصــل  3قانون
اساســی دولت وظیفه دارد در جهت
بــاال بــردن آگاهیهــای عمومی با
اســتفاده از ظرفیت رســانهها اقدام
کند و بــرای تضمین آن در اصل 24
قانون اساسی تصریح میکند رسانهها
در انتشار پیام آزاد هستند مگر آنکه
مخالــف اســام و یا قانون اساســی
باشــد .مشــاهده میکنیم که طبق
قانــون اصل بر آزادی رسانههاســت
و محدودیت در موارد اســتثنا وجود
دارد ولــی امــروز محدودیت تبدیل
به اصل و آزادی اســتثنا شده است.
صادقی با بیان اینکه سابقه کاری وزیر
پیشنهادی ارشاد در حوزه کتاب است
گفت :آقای صالحی از تجربیات الزم
در ســایر حوزهها برخوردار نیست به
عنوان مثال اکنون حوزه موسیقی ما
دچار سیاســت یک بام و دو هواست
و صاحبــان آن از ایــن وضــع رنج
میبرند .در جشــنواره موسیقی فجر
آشــفتگیهای فراوانی وجود دارد و

خانه موســیقی به ایــن نکته اذعان
دارد .آقای صالحی روش موســوم به
مدیریت بند نافی تا کی قرار است در
این حوزه ادامه پیدا کند.
وی عنوان کرد :حوزه فرهنگ و هنر
ما نیاز به یک نظام منســجم مالکیت
فکــری دارد و آقــای صالحــی باید
بگوینــد چه برنامــهای برای طراحی
ایــن نظام چــه در مرحله آفرینش و
همچنین تجاریســازی محصوالت
فرهنگی دارند .صادقی خاطرنشــان
کرد :قوانین موجود در حوزه مالکیت
فکری در کشور ما به سالهای 1310
و  1348بازمیگردد که البته درست
هم اجرا نمیشــود و ما در این زمینه
نیاز به روزسازی قوانین داریم .وی در
پایان عنوان کرد :در دولت گذشته با
اینکه یک دولــت انزواگرا بود زمینه
پیوســتن به دو کنوانســیون برن و
روم فراهم شــد اما در دولت یازدهم
با اینکه دولتی توسعهگرا بود پیوستن
بــه این دو کنوانســیون محاق رفت.
در بســیاری از کشورها برای تضمین
حقوق مولفان نهادهای غیردولتی را
ایجاد میکنند که آنها پیگیر حقوق
هنرمندان و مولفان هســتند که در
این زمینه هم آقای صالحی چیزی در
برنامههایشان ارائه نداد.

مرتضی الویری عضو شورای پنجم تهران:

تا زمان ابالغ حکم شهردار ،شهرداری با سرپرست اداره میشود

عضو شورای پنجم شهر تهران
گفت :تا زمان ابالغ حکم شهردار
از سوی وزارت کشور شهرداری
تهران با سرپرست اداره خواهد
شد.
بــه گزارش ایلنــا ،مرتضی الویری

در حاشیه جلســه منتخبان شورای
پنجم در جمع خبرنگاران با اشــاره
به انتخاب هیات رئیســه شورا گفت:
هیچ کدام از ایــن تصمیمات جنبه
قطعی ندارد و زمانــی قطعیت پیدا
میکنــد کــه در جلســه قانونی و
رســمی شــورای پنجم یعنــی روز
چهارشــنبه  ۱شــهریور به تصویب
برسد.
وی با اشــاره به انتخاب شــهردار
تهــران ادامــه داد :از آنجایــی که
حکم شــهردار از طرف وزارت کشور
امضا و ابالغ میشــود ،ممکن است
فاصلــهای چنــد روزه بیافتاد و قرار
شد با توجه به چارچوبهای قانونی،
فردی به عنوان سرپرســت گمارده

شود.
وی درباره ویژگیهای سرپرســت
گفت :قرار اســت؛ سرپرست فردی
از بدنــه شــهرداری تهــران بوده و
بازنشسته نباشد.
او با تاکید بر اینکه آخرین مطلبی
که در جلســه امروز شــورا به بحث
گذاشته شد ،درباره متن سوگندنامه
بود ،افزود :متن ســوگندنامه امروز
مورد توافق دوســتان من در شورای
پنجــم قــرار گرفت و آقــای نجفی
نیز متن را پســندیدهاند ،اما جنبه
قانونی ندارد و ســوگندنامه باید در
شورا تصویب شده و مراحل قانونی را
بگذراند .اما متن آن مورد توافق همه
قرار گرفته است.

سياسي

او ادامــه داد :این متن تاکیدی بر
فرآیندهای قانونی است و این اولین
باری اســت کــه این اتفــاق افتاده
است.
همچنین محمد علیخانی در جمع
خبرنگاران گفت :در روز چهارشنبه
بنا داریم ،شــهردار را انتخاب کنیم
اما چــون مراحــل قانونــی طی و
حکم باید توســط وزیرکشــور امضا
شــود باید ببینیم این مراحل چقدر
زمان میبــرد اگر مراحــل طوالنی
شــود برای تهران سرپرست انتخاب
میکنیم.
او ادامه داد :احتماال روز چهارشنبه
آخرین روز شهرداری و شورای شهر
چهارم است.

فیلم هندی سر سفره انقالب
جواد شقاقی  -روزنامهنگار
سر ســفره انقالب بلواست؛ برای باالدســت نشستن ،سر و دست
میشــکنند؛ برای قاپیدن فرصتهای بهتر ،بــه صورت هم چنگ
میاندازند؛ هر کسی سهم خودش را میخواهد.
یــک روز به خاطر قدرت و ثروت به جان هم میافتند اما فردایش
و در لحظــهای خاص به مانند فیلمهای هنــدی ،بدون اینکه اتفاق
بهخصوصــی رخ دهد ،ب ه یکباره همه چیــز تغییر جهت میدهد؛
قلبها رئوف میشوند و همگی با هم آشتی میکنند و قربان صدقه
هم میروند .گاهی وقتها ســکانس طالیی مربوط به یک سخنرانی
پرشور است و گاهی هم با یک تصادف و سانحه رانندگی کوچک ،تمام
دلخوریها برطرف میشوند.
مردمان مفلوک ،با چشــمهای محروم ،محکوم به تماشــای این
نمایش هســتند .نمایشی که خود در آن نقشی ندارند اما برای آنها
ترتیب داده شده است .مردمان عادیای که بدین وسیله میلشان را
از ضروریات زندگی و خواستههای اصلیشان برمیگیرند و در فرایند
این نمایش قرار میدهند تا به وسیله قدرت صورتبندی مجدد شود.
مردم عادی ،فالکتشــان را فراموش میکنند؛ گرسنگیشــان را از
یاد میبرند؛ سرکوب شدنشــان مهم جلوه داده نمیشود و بهجای
آن ،میلشــان معطوف به افراد سر سفره میشود و در بازی قدرت با
نمایش انتخابات صورتبندی میشود .میل مردم عادی تنها معطوف
بــه تعقیب نمایش انتخابات و برد و باخت ســران قدرت شــده و از
پیروزیهای انتخاباتی جناحها ارضاء میشوند.
تا قبل از معرفی کابینه دوازدهم به مجلس جهت اخذ رای اعتماد،
ســر و صدای زیادی از طــرف نمایندگان مبنی بر مخالفت با برخی
گزینههــای احتمالی پیشــنهادی برای کابینــه دوازدهم به گوش
میرســید .رحمانی فضلی و علــی ربیعی در صــدر و در آماج این
مخالفتها قرار داشتند .البته عدم توجه به مطالبات جامعه نیز جزو
ایراداتی بودند که به کابینه احتمالی پیشنهادی صورت میگرفتند.
گزینههای پیشــنهادی کابینــه دوازدهم به مجلــس ،تقریبا طبق
پیشبینیهای قبلی بودند .اما برخالف انتظار ،با ارائه لیســت وزرای
پیشنهادی به مجلس ،نه تنها شــاهد انتقادات تند و تیزی از سوی
مجلس نیســتیم بلکه در کمال نابــاوری ،همراهی بیش از حد الزم
نمایندگان با این لیست را نیز میبینیم .چه شده است یا چه اتفاقی
در یک بازه زمانی کوتاه رخ داد ،که اینچنین شــاهد تغییر نظرات و
جهتگیریهاهستیم؟
در اینجا باید توجه خود را از روی صحنه نمایش ،به میان ســطور
سناریو و وقایع مابین سکانسها معطوف سازیم .همیشه معنای اصلی
توجو کرد؛ از آن چیزهایی
یک متن را باید در میان ســطور جســ 
که نویســنده نگفته یا نتوانســته که بگوید .در اینجا نیز دالیل این
تغییر جهتهای نمایش را باید در میان سطور سناریو و وقایع میان
سکانسها جســت؛ آن همه سر و صداها ،بیشتر برای باال بردن نرخ
توافق بودهاند و در میان ســکانسها نیز تهدیدها ،تطمیعها و قول و
قرارهای منصبی در کار بودهاند.
و اینچنین است که میل سوژه از ابژههای مطلوباش کنده شده
و در سناریوها و نمایشهای قدرت ،دوباره صورتبندی میشود و در
هیجانات ســاختگی فیلمهای هندی ،پیچ و تاب خورده و از مسیر
لذتی که ایجاد میکند ،سوژه را در ارضائی کاذب غرق میسازد .مردم
عادی به جای اینکه پیگیر خواســتههای خودشان باشند ،به عنوان
ســوژههای رای ،دنبال برد و باخت عامالن قدرت هستند و عامالن
قدرت نیز با نمایشهای ساختگیشــان ،میل آنها را در داالنهای
تنگ و تاریک راه میبرند تا ارضاشان سازند.

خبر
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ک روز ماندن ربیعی
ی 
ح نیست
هم بهصال 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :با وضعیتی که امروز وزارت رفاه دارد ،یک روز
ماندن آقای ربیعی در این وزارتخانه هم به صالح
نیست.
به گزارش مهر ،محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم
کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی
نوبت عصر شنبه با ارائه تذکر آئیننامهای به استناد ماده
 ۱۱۳آئیننامه داخلی مجلس ،اظهار داشت :امروز من به
آقای خجسته نماینده همدان مراجعه کردم و گفتم که چند
ماه یک کار پژوهشی بر روی وضعیت وزارت رفاه انجام شده
است و تقاضا کردم که پنج دقیقه از وقتشان را در اختیار
من قرار دهند تا در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کنم
که این اتفاق نیفتاد .وی افزود :امروز هیچ کسی عمال در
مخالفت صحبت نکرد که این وهن مجلس است؛ با وضعیتی
که در وزارت رفاه است ،یک روز ماندن آقای ربیعی هم به
صالح نیست .پس از تذکر این نماینده که با واکنش برخی
دیگر از نمایندگان هم مواجه شد ،الریجانی در پاسخ به وی
گفت :اینکه نمایندهای به شما قول داده بود چند دقیقه
از وقتش را به شما بدهد و این کار را نکرده ،حق او بوده
و نمیتوان ایراد گرفت؛ اما این تذکر درست است که اگر
نمایندهای به عنوان مخالف ثبتنام میکند ،نباید در موافقت
با وزیر حرف بزند .الریجانی افزود :البته شما نباید به بهانه
تذکر اینجا با وزیر مخالفت یا موافقت کنید.

