
وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
جامعه ایرانی به اعتبار اســتعداد ذاتی خود در چهارراه 
تاریخی فرهنگ قرار گرفته و مفاخر فرهنگی زیادی را 
به جهان عرضه کرده و نقش مهمی در تبادالت فرهنگی 
جهان دارد. به گزارش انتخاب، سیدعباس صالحی وزیر 
پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجلس 
شورای اســالمی در دفاع از برنامه های خود گفت:  از 
مخالفان و موافقان خودم در مجلس سپاســگزارم که 
باب گفت وگو را به عنوان تنها راه پیش برد برنامه های 
فرهنگی مطرح کردند. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد 
اســالمی ادامه داد: گوهر ایران و فرهنگ و هنر و ادب 
ایران بــا دین مداری، توحیدی و مهــر اهل بیت گره 
خــورده و همه اقوام و گروه ها نیز با این مســاله پیوند 
دارند. صالحی ادامه داد: باید هر برنامه ای که در کشور 
در حوزه فرهنگ اجرا می شــود؛ سه اصل دین مداری 
توحیدی، مهر اهل بیت)ع( و توجه به فرهنگ اقوام و 
قومیت های ایرانی را در خود داشته با شد و با آن ارتباط 
برقرار کند واال ابتر و معلق و ناکارآمد می ماند. صالحی 
با اشــاره به برنامه های دولت یازدهم گفت: گسترش 
اعتمادسازی میان اصحاب فرهنگ و هنر، افزایش کمی 

و کیفی محصوالت و بهبود اقتصاد هنر تقویت نهادهای 
صنفی و شفافیت در حمایت ها از جمله برنامه های دولت 
یازدهم در حوزه فرهنگ بود. ســید عباس صالحی با 
اشــاره به شیوه مدیریت خود به چند مرحله اشاره کرد 
و گفت: ابتدا اعتقاد عمیق من به چهار اصل اساســی 
نظام اسالمی، انقالب و رهبری، قانون و اخالق است. 
این چهار اصل مبنای مدیریت در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خواهد بود. مورد دوم شفافیت در همه 
مراحل تصمیم گیری و اجرا است. دیگر دوره مدیریت 
پشــت درهای بســته و در غیاب مردم گذشته است. 

اینجانب معتقد به مشــارکت جمعی گفت وگو محور 
با اصحاب فرهنگ و هنر هســتم. صالحی ادامه داد: 
مورد سوم واگذاری امور به بخش خصوصی و فعالیت 
نهادهای صنفی است. همانطور که نمایندگان موافق 
اعالم کردند، من در دوره چهارســاله معاونت فرهنگی 
با نگاه جدی این مســیر را طی کردم و معتقدم حوزه 
فرهنگ حــوزه فعالیت های عمومی اهالی فرهنگ در 
بخش های خصوصی و صنفی است. وزیر پیشنهادی 
فرهنگ و ارشاد اســالمی نکته چهارم را تمرکززدایی 
جغرافیایی خواند و گفت: معتقدم خالقیت ایرانی در همه 

ایران با همه اقوام و مذاهب و ادیان و ســلیقه ها است. 
در سیاســت گذاری و اجرا در پهنه فرهنگ ایران همه 
۸۰ میلیون را مدنظر قــرار خواهیم داد. او همچنین با 
اشــاره به اینکه برنامه های او سه هدف اصلی را دنبال 
می کند، گفت: این ســه هدف باید هفت عرصه هنر و 
ادبیات مناسبات اقوام، صنایع فرهنگی، معرفی فرهنگی، 
مناســبات ادیان و مذاهب و موارد دیگر را دنبال کند. 
همچنین با بررســی چالش های فراوان و فرصت های 
پیش روی فرهنگ و هنر به ۱۴ مسئله رسیدیم که آنها 
را به ۴۶ برنامه تبدیل کردیم. او ادامه داد: برنامه ام برای 
بهبود کسب و کار حوزه فرهنگ و هنر در سه شاخصه 
مانع زدایی، تمرکززدایی دولتی و جغرافیایی استوار است 
و همچنین تاکید و تصحیــح قانونی بر خالقیت های 
فرهنگی است. معتقدم هویت گرایی ایرانی – اسالمی 
با برقراری عدالت فرهنگی و بسترسازی مناسب برای 

تمامی حوزه ها و شهرهای مختلف میسر می شود.
 زبان، آداب و رسوم و فرهنگ مختلف قومیت های 
گوناگون ایرانی یک فرصت است که ایران ما را رنگین 
کمانی زیبا کرده که به اتکا به آن می توانیم فرهنگ مان 

را غنی تر کنیم.

سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی:

همه مردم باید در تنوع فرهنگی ایران حضور داشته باشند

بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت در دفاع از برنامه های خود برای کابینه دوازدهم، گفت: در کشور ما هنگامی که از نفت صحبت می کنیم فقط یک 
کاال نیست. نفت و وزارت نفت دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و بازرگانی خارجی است و در مسیر توسعه اقتصادی غیرمتکی به نفت و صنعت 

پتروشیمی نیستیم. ضمن اینکه بودجه کشور مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است.
وزیر پیشنهادی نفت یادآور شد: زمانی که من وارد وزارت نفت شدم در سال 76 تولید پتروشیمی ما یک میلیارد دالر بود و در سال 84 این تولید به چند 
برابر خود رسید و در این سال ها هم نزدیک به 9 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ما اضافه شده است. زنگنه با تاکید بر حمایت از جذب سرمایه گذاری، گفت: 
چهار سال پیش وقتی برای رای اعتماد به مجلس آمدم آقای زاکانی و نادران را دیدم و به آقای نادران گفتم ما با هم مخالف باشیم و از هم متنفر نباشیم، 
گفت نیستم و در مسیر کاری ام در سال 93 از ایشان و آقای توکلی کمک خواستم و این دو نفر مردانه کمک کردند و زمانی که مساله منافع ملی مطرح بود 

آنها به من کمک کردند.
وزیر پیشنهادی نفت با بیان این که »برای بار نهم است که به مجلس برای رای اعتماد می آیم«، گفت: این دفعه لذت بخش ترین خواهد بود زیرا همه در 

چارچوب منافع ملی حرف می زنند. در مجلس باید با هم باشیم و کمک کنیم کشور توسعه یابد. مذاکره راه حل مسائل کشور است نه مخاصمه.
زنگنه تصریح کرد: زمانی هم که بحث فریز تولید ایران مطرح شد من ایستادم، آن زمان یک عده گفتند زنگنه می خواهد ارزان فروشی کند، گردن من را هم بزنید حاضر نیستم از سهم ایران 
در بازار جهانی بگذرم. بنده بچه که نیستم، خودتان هم می دانید نماینده دوره قبل یک شهر چگونه می تواند در رای اعتماد یا علیه من کاری انجام دهد در حالی که با نماینده فعلی با هم رقیب 
هستند، من اینقدر عقل سیاسی هم دارم. زنگنه گفت: برخی از نمایندگان می گویند چه وقت میدان به جوان ها می دهید، بدانید من خیلی اصرار کردم که شخص دیگری را به عنوان وزیر نفت 

معرفی کنند اما خیلی اصرار و پافشاری کردم، آخرش من تنها ماندم و همه پشت من را خالی کردند و نهایتا بنده معرفی شدم.
وی در پایان با اشاره به کشتی گرفتن رسول خادم در المپیک جهانی که یک بار از کشتی خداحافظی کرد و بار دیگر در عرصه کشتی حاضر شده و مدال نقره گرفت، گفت: او به من درس 

داد که برای عزت ایران باید از آبروی خود گذشت.

جغرافیای سیاسی جدید با محوریت 
"گفتمان موافقان و مخالفان حصر"
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ربنای استاد پیشکش؛ برای یک بار هم که شده 

تکلیف حرام و حالل را در هنر مشخص کنید
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قاسم میرزایی نیکو در پیشنهاد به سیدعباس صالحی:

 یک  روز ماندن ربیعی هم به صالح  نیست
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

شهوت قدرت ندارم
در قبال خواست 

فرزندان شهدا وزارت 
را قبول کردم

یادداشت های امروز

برای عزت ایران از آبروی 
خودم مایه می گذارم

مهدی کروبی برای بار چهارم 
تحت عمل جراحی قرار گرفت

فرزنــد مهــدی کروبــی علــت چهارمیــن عمــل قلــب پــدرش در 
یــک مــاه گذشــته را ناموفــق بــودن عمــل پیشــین عنــوان کــرد.

محمدحســین کروبــی در گفــت و گــو بــا جمــاران در مــورد علــت 
عمــل چهــارم قلــب پــدرش در یــک مــاه گذشــته اظهــار داشــت: 
بعد از اعتصاب غذا پزشــک متوجه شد که فشار خون ایشان پایین و ضربان 
قلب باال اســت و با اطالع وزیر بهداشــت ایشان به بیمارســتان منتقل شد و 
در همان  بخش CCU متوجه شــدند که باتری قلب ایشــان کار نمی کند. 

سرمقاله

پارادایم های جامعه مدنی به عالوه اعتدال و عقالنیت دو مقوله مورد تأکید تحول خواهان و یا به عبارت ساده تر 
اصالح طلبان کشور بوده و تاریخ این رویکرد از سال ۱۳۷۶ پررنگ تر از پیش به چشم می آید؛ تاریخی ۲۰ ساله و پر 
از نشیب و فراز و افت و خیز. اما ظاهراً باید به دو پارادایم باال یک واحد دیگر هم اضافه کرد و تعداد را به ۳ رساند! 
بعد از استقرار دولت دوازدهم و دومین دوره دولت تدبیر و امید، طیف دموکراسی خواهان پا به عرصه گذاشته اند و 
سر مشق جدیدی را با گفتمان میان موافقان و مخالفان حصر نوشته اند. مهدی کروبی یکی از محصورین ثالث با 
اعتصاب غذای خشک خود تالش نمود ضمن جلب توجه افکار عمومی به مرزهای گفتمان سیاسی کشور هم نیم 
نگاهی داشته باشد که این ابتکار او حدود گفتمان سیاسی را گسترش داد.  خاتمی و روحانی نیز به عنوان قطب های 
اصالحات و اعتدال و عقالنیت کشور عماًل مدت ها در بن بست حصر گرفتار آمده بودند و مفری برای خروج از این 
معضل نمی یافتند. اما به نظر می رسد تجربه این سیاستمدار ۸۰ ساله نسخه نجات اعتدالیون را با اعتصاب غذای 
خشــک خود نوشته باشد و بعد از ۷ سال سرانجام با حضور معاون امنیت داخلی وزارت اطالعات در بیمارستان و 
ضمن عیادت و مذاکره نسخه نجات به نتیجه رسیده است. شرط اول پیرمرد سیاستمدار برای شکستن اعتصاب 
غذا محقق گردید و مأمورین امنیتی منزل او و خانواده اش را ترک کردند اما تحقق شرط دوم در ید قدرتمند قوه 
قضاییه است. هر چند با تحقق شرط اول مهدی کروبی عماًل حصر به پایان نرسیده است و دیگر شدت حصری  
کروبی مانند گذشته نیست. اما دیدگاه های متضاد موافقان و مخالفان با تندترین زاویه ممکن بر جای خود استوار 
است! گروهی معتقدند کروبی و موسوی و رهنورد که به نتایج انتخابات ۸۸ معترضند بی گناهند و بی دلیل عقوبت 
می شوند! اما در آن سوی معرکه مخالفان ایستاده اند و بر این عقیده اند که نظام در حق این سه نفر نهایت عطوفت 
را پیشه کرده و کم ترین مجازات برای محصورین، اعدام بدون محاکمه است! این دو ذهنیت شاید اصلی ترین عامل 
قفل شدن پدیده حصر بود. زیرا نه محصورین اهل توبه و ندامت هستند و نه حاکمیت به بخشش این سه نفر تن 
می دهد و نه مخالفان و موافقان اهل عقب نشینی از مواضع شان. به همین علت اصرار کروبی به برگزاری دادگاه 

شاید بهترین تدبیر در برهه کنونی است.
اما پدیده حصر از فردای استقرار دولت دوم روحانی تاریخ  ساز خواهد شد و می تواند سر فصلی نوین از نوع مواجهه 
دو دیدگاه سیاسی جامعه تلقی شود و مقوله ای گسترده تر از اصالح طلبی و اصول گرایی را در قالبی نوین مهندسی 
سیاسی جامعه نشان دهد. اما حتی در صورت ادامه حصر و تداوم فضای دو قطبی مخالفان و موافقان نیز از این پس 
در فضای سیاست داخلی کشور  جغرافیای سیاسی کشوردست خوش تغییرات خواهد شد. به جرأت می توان گفت 
حصر سه اصالح طلب برجسته جغرافیای سیاسی جدید ایران را دگرگون خواهد کرد و در انتخابات زمستان ۱۳۹۸ 
تحول خواهان با شــعار حامیان  رفع حصر به میدان انتخابات مجلس یازدهم ورود خواهند کرد و قطعا به برتری 
خیره کننده ای حتی فراتر از پیروزی لیست امید در مجلس دهم نیز دست خواهند یافت. چنان چه معضل حصر حل 
نشود در زمستان ۹۸ بیشترین لطمه را اصول گرایان و مستقلین از مردم دریافت خواهند کرد؛ زیرا در فضای دو قطبی 
) مخالفان و موافقان حصر ( دیگر کسی نمی تواند در وسط میدان بایستد و منتظر بماند تا کدام سوی میدان برنده 
خواهند شد و همراه آن ها شادی کند! شاید این عارضه منفی فضای دو قطبی برای اعتدال گرایانی از این دست باشد. 
و اصول گرایان هم اگر امیدی به فضای رقابتی با اصالح طلبان در میدان انتخابات دارند باید به کمک اصالح طلبان 

بیایند و با رایزنی با قوه قضاییه پیگیر محاکمه محصورین و ختم ماجرای حصر شوند.
تحوالت آتی جامعه به شدت به سمت دو قطبی شدن می رود. فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری همواره 
جامعه را از دو قطبی منع نموده اند. یک اتفاق دیگر هم در حال وقوع اســت. اگر بساط حصر تا سال ۱۳۹۸ جمع 
نشود و محبوبیت روبه تزاید مهدی کروبی با کاریزمای سید محمد خاتمی ممزوج گردد؛ شاید نتیجه باخت ۳۰ بر 
صفر اصول گرایان در مجلس دهم در سال ۹۸ به مراتب سنگین تر و با نتیجه عجیب و غریب  شاید ۲۰۰ بر صفر 
هم  رقم بخورد! به هر حال در ۲ یا ۳ انتخابات گذشته خاتمی کابوس اصول گرایان بود و در آینده اگر رفع حصر 
صورت نگیرد کروبی هم به کابوس اصول گرایان اضافه خواهد شــد و آن وقت دیگر مردم به چوب خشک مورد 

حمایت ائتالف کروبی و خاتمی هم رأی خواهند داد!
»عقالی اصول گرا« باید کمر همت ببندند و برای رفع حصر اقدام عاجل نمایند. چنان چه کروبی در حصر پیام 
انتخاباتی و حمایتی بدهد شاید افزون تر از فراخوان خاتمی در جدول نتایج انتخابات مجلس آتی نتیجه بخشی برای 

تحول خواهان داشته باشد.

خبر اول

حق ایران را در بازار جهانی گرفتم
زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی از دیپلماسی نفتی ایران دفاع کرد
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محمد نیشابوری

راه نجات صنعت دربرنامه 
وزارت دکتر محمد 

شریعتمداری  علی نظری- سردبیر 

فیلم هندی سر سفره انقالب

تنهاترین رئیس جمهور

کارتن خوابی زنان؛ 
یک رنج اجتماعی
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جواد شقاقی

آرش وکیلی

شهال منصوریه


