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غروب مجلس دهم بود، كه ط��رح تجزيه وزارت »صمت« 
ب��رای چندمين بار از دس��تور كار مجلس خارج ش��د اما با 
طلوع مجلس يازدهم بازهم دولت اصرار به تش��کيل وزارت 

بازرگانی دارد و دليل اين همه اصرار نيز معلوم نيست. 
س��ال 96 بود كه دولت اليحه ای دو فوريتی را برای جدايی 
بخ��ش بازرگانی از وزارت صنعت به مجل��س ارائه كرد اما 
اليحه مذكور يك ماه بعد در دس��تور كار كميس��يون های 
اقتصادی، كشاورزی و صنايع و معادن مجلس قرار گرفت و 

هر سه كميسيون  كليات اليحه را رد كردند. 
با اين وج��ود دولت هم چنان به خواس��ته خود اصرار كرد 
و ب��ا پيش��نهاد علی الريجان��ی اليحه دولت ب��ار ديگر در 
كميسيونی با عنوان كميس��يون مشترك اصالح بخشی از 
س��اختار دولت بررسی ش��د و نتيجه آن شد كه كليات آن 
در جلسه 18 ارديبهش��ت سال 97 كميسيون رد و تيرماه 
س��ال 98 با ارائه كميسيون، نمايندگان با اكثريت آرا با آن 

مخالفت كردند.
در آن جلس��ه اس��حاق جهانگيری در دفاع از اليحه دولت 
گفت: »اين اليحه مهم ترين ابزار در اختيار دولت اس��ت و 

دولت برای مديريت شرايط فعلی به آن نياز دارد.«
با اين حال مجلس با اينگونه تغييرات موافق نيست و دولت 

بايد مسير ديگری را برای اصالح امور پيگيری كند.
 مسیر طی شده

بررسی س��ير تحوالت س��اختاری حوزه صنايع و بازرگانی 
نشان می دهد از سال 1352 تا سال 90، بخش بازرگانی و 
بخش صنعت و معدن جدا از يکديگر مديريت می شدند اما 
از س��ال 1390 تاكنون اين دو وزارتخانه در ذيل وزارتخانه 
»صم��ت« به  صورت متمركز مديريت ش��ده و فعاليت می 
كنند. در اين ميان بررس��ی تجربه 50 كشور دنيا از جمله 
آمريکا، كانادا، ژاپن، استراليا، آلمان،  نشانگر وجود مديريت 
يکپارچه توليد و تجارت و متعاقب آن خودكفايی و توسعه 

صادرات بسياری از محصوالت كشاورزی است. 

*مجلس چه می گويد ؟
در ح��ال حاض��ر اكثريت نماين��دگان مجلس ب��ر ديدگاه 
كارشناس��ی خود مبنی بر اينکه اي��ن اقدام هيچ كمکی به 
شرايط اقتصادی فعلی نمی كند اصرار دارند. از سوی ديگر 
نمايندگان معتقدند كه تش��کيل وزارت بازرگانی با اس��ناد 
باالدس��تی از جمل��ه اصل 3 و 75 قانون اساس��ی، بند 10 
سياس��ت های كلی نظام، بند 16 سياست های كلی اقتصاد 
مقاومتی و بند )الف( ماده 28 قانون برنامه شش��م توس��عه  

مغاير است.
از س��وی ديگر تاكنون چند بار ايرادات ش��ورای نگهبان به 

اين طرح در مجلس بررسی شده و رأی نياورده است.
 دلیل اصرار دولت چیست؟

 در اين ميان مرغ دولت يك پا دارد و مداوم و گسترده اين 
طرح را پيگيری می كند. 

دولت معتقد اس��ت كه ب��ا اين اقدام می تواند، مش��کالت 
كشور را در بخشهای صنعت ، مسکن، حمل و نقل و ... بهتر 
مديريت كند. رئيس جمهور سال گذشته در اين باره گفته 
ب��ود كه دولت يازدهم در اواس��ط دوره خود به اين نتيجه 
رسيد و امروز نيز تشکيل اين وزارتخانه ها را يك ضرورت و 
به  خصوص در ش��رايط تحريم به نفع كشور می دانيم.  وی 
در تش��ريح س��خنان خود گفت: تركيب اين وزارت خانه ها 
مانند آن اس��ت كه روی يك خودرويی با ظرفيت 10 تن، 
باری به وزن 30 تن گذاشته شده باشد كه اين كار حداقل 

می تواند سرعت اين خودرو را كاهش دهد.
روحانی بار ديگر در جلس��ه ای تاكيد كرد كه كشور بيش از 
هر زمانی نيازمند وجود آن اس��ت كه مردم  نماينده ای در 
زمينه كنترل توزيع كاال و قيمت ها در دولت داشته باشند. 
وی با اشاره به اينکه در شرايط كنونی ايجاد هماهنگی های 
الزم در وزارت صمت مش��کل است، گفت: در گذشته اين 
كار توسط وزير بازرگانی انجام می شد، بنابراين بايد تالش 
كني��م و از مجلس بخواهيم كه هر چه س��ريع تر، حتی اگر 

الزم باش��د با قيد دو يا سه فوريت، وزارت بازرگانی دوباره 
تش��کيل ش��ود. رئيس جمهور بار ديگر هن��گام حضور در 
مجل��س تاكيد كرد: راهی جز جدا ش��دن وزارت بازرگانی 
وجود ندارد، در غير اين صورت مشکل ادامه پيدا می كند و 
اين مشکل برای شخص من نيست! بلکه برای ملت است.

اصرار دولت برای به نتيجه رس��يدن اين درخواس��ت آنقدر 
بود كه گفته می ش��ود  بركناری وزير صمت در ارديبهشت 
ماه امس��ال هم به علت رای نياوردن طرح وزارت بازرگانی 

با اصرار دولت بود.
كمتر از يکس��ال به پايان دولت فعلی زم��ان باقی مانده و 
اين در حالی اس��ت كه در صورت تشکيل وزارت بازرگانی، 
حداقل 6 ماه طول می كش��د تا چارت س��ازمانی و وزير و 
معاونان و مديران كل استانی و ... انتخاب و مشغول به كار 
ش��وند.  در همين حال تشکيل اين وزارتخانه حجم بااليی 

از سرمايه كشور را می بلعد. 
در اين ميان س��وال اين اس��ت كه آيا در ش��رايط حساس 
اقتص��ادی فعلی چني��ن اقدامی می تواند مؤث��ر و منطقی 

باشد؟
 سرو ساماندهی بازار یا واردات 

اگرچه دولت معتقد اس��ت ك��ه طراح��ی وزارت بازرگانی 
می تواند مديريت بخش��های اقتصادی كشور را سرو سامان 
بهتری دهد اما  از س��وی ديگر كارشناسان معتقدند انجام 
اي��ن كار تاثيری در بازار و كاه��ش قيمت ها ندارد و ضعف 
مديريتی در اين باره با برهم زدن س��اختار اصالح نمی شود 
بلکه با هماهنگی، حذف برخی رويه های نادرست، استفاده 
از ت��وان مجلس برای تصويب قوانين مناس��ب و ... اصالح 
می ش��ود. همچنين آنه��ا تاكيد دارند كه  تش��کيل وزارت 
بازرگانی، كمك ش��ايانی به تس��هيل واردات كرده و ضربه 

اساسی به توليدات داخلی وارد می آورد.
مس��لماً با تش��کيل وزارت بازرگانی بار ديگر ش��اهد نبود 
هماهنگی های اساسی ميان بخش توليدی و بخش توزيعی 

و بازرگانی كشور خواهيم بود.
 در نهایت 

عقايد مختلفی تاكنون در باره پشت پرده داليل دولت برای 
تش��کيل وزارت بازرگانی  مطرح شده است . اين داليل از 
اينس��تکس و لوايح FATF و ارتباط با كشورهای اروپايی 
تا تالش دولت برای مقصر نشان دادن مجلس در نابسامانی 

اقتصادی و بازار ديده می شود. 
اما واقعيت آن است كه اكنون كشور درگير جنگ اقتصادی 
است و اتخاذ هرگونه تصميمی بر معيشت و اقتصاد جامعه 
تأثي��رات زيادی دارد. اينکه دولت دوباره خواس��تار احيای 
وزارت بازرگانی اس��ت حکايت از نوعی سرگردانی پيرامون 

كاركرد اين وزارت خانه در كشور دارد. 
اين وزارت خانه پيش از اين نيز تش��کيل ش��ده اس��ت اما 
نتوانسته به نتايج مورد نظر دست يابد و حاال چه نيازی به 

آزمون و خطای مجدد است؟
در ش��رايط فعلی به نظر می رسد دولت می خواهد تا برای 
تنظي��م بازار در كوتاه  مدت ب��ه واردات كاالهای مورد نياز 
روی آورد تا بتواند وضعيت سياس��ی و اجتماعی را به نفع 
خود كنت��رل كند. اما همه كارشناس��ان تاكي��د دارند كه 
در وضعي��ت كنونی تنه��ا راه بهبود وضعي��ت اقتصادی از 
مس��ير تقويت توليد داخلی می گذرد و تشديد تحريمهای 
اقتصادی نيز نش��ان داد كه در نبود واردات خارجی، توليد 
كنندگان كش��ور عليرغم تحريمها توانس��تند خودی نشان 
دهن��د. رهبر معظم انقالب بارها بر سياس��ت های حمايت 
از توليد تاكيد كرده اند و س��وال اين اس��ت كه آيا تصميم 
تش��کيل وزارت بازرگان��ی به بهبود وضعي��ت توليد داخل 

كمك می كند؟
تش��کيل وزارت بازرگانی در س��ال پايان��ی دولت دوازدهم 
ممکن اس��ت به تنظيم بازار كوتاه مدت كاالهای اساس��ی 
منجر ش��ود اما به طور قطع برای توليد داخلی در بلندمدت 

زيان جبران ناپذيری به دنبال خواهد داشت.

سرلشکر باقری:

گروهک منفور منافقین 
آخرین حلقه استکبار برای 

شکستن مقاومت ملت ایران 
است

رئيس س��تاد كل نيروهای مس��لح به مناس��بت س��الگرد 
عمليات غرور انگيز مرصاد خاطرنش��ان كرد: حافظه تاريخ 
ايرانيان گواهی می ده��د گروهك منفور و خائن منافقين، 
آخري��ن حلق��ه اس��تکبار و صهيونيس��م بين المللی برای 
درهم شکس��تن مقاومت پيروزمندانه ايران است. سرلشکر 
باق��ری: گروهك منف��ور منافقين آخرين حلقه اس��تکبار 
برای شکس��تن مقاومت ملت ايران است. سردار سرلشکر 
محمد باقری رئيس س��تاد كل نيروهای مسلح به مناسبت 
فرارس��يدن پنجم مرداد ماه س��الگرد عمليات غرور انگيز 
مرصاد پيامی صادر كرد. در بخش��ی از اين پيام آمده است 
: فرارس��يدن پنجم مرداد ماه سالروز عمليات غرور انگيز و 
مقتدرانه »مرصاد« كه برای مقابله با اقدام ننگين و خيانت 
بار منافقين موسوم به »فروغ جاويدان« و آزادسازی مناطق 
اش��غالی در جبهه غرب، درس ها و عبرت ه��ای ماندگار و 
آموزن��ده ای در تاريخ ايران عزيز به وديعت نهاده اس��ت را 
گرامی می دارم . هشت سال دفاع مقدس ملت عظيم الشأن 

اي��ران برابر جن��گ تحميل��ی جهانی اس��تکبار، از 
درخشان ترين مقاطع تاريخی اين سرزمين به 

ش��مار رفته و بازخوانی حوادث و رخدادهای 
آن می توان��د ضم��ن بازتوليد هوش��مندی و 
بصيرت در جامعه ، كش��ور را از گزند توطئه ها 
و فتنه های دش��منان مصون داش��ته و عبور 
سربلند آن از آوردگاه های حساس و سرنوشت 

س��از آينده را تضمين نمايد. اين پيام می 
افزايد : حافظ��ه تاريخی ايرانيان 

گروه��ك  می ده��د  گواه��ی 
منف��ور و خائ��ن منافقي��ن، 
و  اس��تکبار  آخري��ن حلق��ه 
صهيونيس��م بين المللی برای 
مقاومت  شکس��تن  دره��م 

و ايس��تادگی ش��گفت انگيز و پيروزمندانه ايران در جنگ 
تحميلی - آن هم در نقطه پايانی جنگ و پذيرش قطعنامه 
598 محس��وب می ش��د كه بر  اس��اس توهم و محاسبات 
غلط دش��من بعثی و حامي��ان منطق��ه ای و فرامنطقه ای 
صدام از وضعي��ت و آمادگی های دفاعی، نظامی جمهوری 
اس��المی- بود كه با خطای راهبردی آنان و گرفتار ش��دن 
در كمين گاه الهی همراه گرديد و دست انتقام خداوند در 
عملي��ات مرصاد از متن اراده رزمندگان اس��الم و فرزندان 
ملت ايران به درآمد و در معادله ی معکوس تار و پود آنان 
را در هم كوبيد تا »ان ربك لبالمرصاد« را تفسير كند. در 
اين پيام تصريح ش��ده اس��ت : در عمليات فروغ جاويدان 
نه تنها رويای باطل »از مهران تا تهران« تعبير نش��د بلکه 
گروهك نفاق و منافقين خائن، كوردل و تروريس��ت، برای 
هميشه آماج نفرت و كينه مقدس ملت ايران قرار گرفتند 
و »حماسه سترگ مرصاد« در آن شرايط خطير و پر ماجرا 
نشان داد هر گاه كيان نظام و مملکت اسالمی با تهديدی 
مواجه شود، ملت ايران به ويژه نسل جوان مومن، انقالبی و 
وطن دوست با برافراشتن پرچم وحدت و يکپارچگی برای 
دفاع از آرمان ها و سرزمين مقدس خود، آگاهانه، عاشقانه 
و ش��جاعانه در صحنه و صف مقابله با دشمنان حاضر و با 
غلبه بر آن��ان از ميهن عزيزمان دفع خط��ر خواهند كرد. 
اين پيام می افزايد : با گراميداش��ت ياد و خاطره شهيدان 
حماسه س��از و هميشه جاويد هشت سال دفاع مقدس به 
ويژه ش��هدای عمليات افتخار آميز مرصاد و سردار دلها و 
سيد الش��هدای جبهه مقاومت اسالمی »س��پهبد پاسدار 
حاج قاسم سليمانی)ره(« از فرماندهان اين عمليات بزرگ، 
تاكيد می شود: درس های اين رخداد عظيم و الهام بخش 
تاريخی در شرايط حساس كنونی كه ردپای منافقين 
و جريان »نفوذ« در فتن��ه آفرينی ها پيچيده و غائله 
سازی نوين دشمنان قسم خورده عليه ايران اسالمی 
كه با دروغ، نيرنگ و س��ياه نمايی از وضعيت كشور در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای اغوای مردمان 
اي��ن مرز و بوم در كمين نشس��ته اند، عبرت آميز بوده 
و با يادآوری سرنوش��ت ارتش به اصطالح 
آزادی بخش فرقه نفاق در نبرد جاودانه 
مرصاد، هوشمندی و بيداری ملت 
مقتدر، انقالبی و شريف كشورمان 

را به رخ آنان خواهد كشيد.
ستادكلنيروهایمسلح

رحمانی فضلی:

تمام ظرفیت های وزارت 
کشور را در اختیار آموزش و 

پرورش می گذاریم
وزير كش��ور گفت: اميدواريم بتوانيم تمام ظرفيت هايی كه 
در اختيار وزارت كشور و سازمان های تابعه قرار دارد را در 

اختيار آموزش و پرورش بگذاريم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كش��ور پس از پايان نشست 
گفتگوی هفته كه در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار 
ش��د، در جمع خبرنگاران در خصوص نتايج اين نشس��ت 
گفت: به لط��ف وزير آموزش و پ��رورش توفيق حضور در 
جمع معاونين اين وزارتخانه و بيش از 700 نفر از مديران 
آموزش و پرورش را در سراس��ر كشور داشتيم. وزير كشور 
با اشاره به اينکه در اين نشست شنونده مباحث و اظهارات 
مطرح ش��ده از س��وی مديران و معاونين وزارت آموزش و 
پ��رورش بودم، گفت: بنده به عنوان وزير كش��ور به همراه 
معاونينم ضمن پاسخگويی به سواالت و مسائل طرح شده 
در اين نشست، كارها و اقداماتی كه می توانيم انجام دهيم 
را شرح داديم. رحمانی فضلی در ادامه تصريح كرد: وزارت 
كش��ور با توجه به مجموعه وظايف حاكميتی كه در اقصی 
نقاط كش��ور دارد، در ح��وزه هماهنگی و خدمت رس��انی 
به س��اير دس��تگاه ها نقش ميان بخشی داش��ته وبا توجه 
به اهميت آموزش و پرورش برگزاری اين نشس��ت بس��يار 
مهم بود. وزير كش��ور با اش��اره به تفاهم نامه امضاء ش��ده 
بي��ن وزارت آم��وزش و پرورش و وزارت كش��ور و توافقی 
كه برای اصالح آن وجود دارد، گفت: اميدواريم بر اس��اس 
اي��ن تفاهم نامه، بتوانيم ظرفيت هايی كه در اختيار وزارت 
كشور و س��ازمان های تابعه مانند شهرداری ها، دهياری ها 
و همچني��ن ش��ورای اجتماع��ی و دس��تگاه های عضو آن 
اس��ت يا ظرفيت های در اختيار بقيه دستگاه های اجرايی 
و همچني��ن ظرفيت های در اختيار مردم در قالب خيرين 
را در اختي��ار آموزش و پرورش و در اصل همه مردم عزيز 

قرار دهيم. 
وی ب��ا تاكيد ب��ر اينکه هر كاری ب��رای آموزش و پرورش 
انجام ش��ود، در اصل برای همه مردم انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: آموزش و پرورش در زمره بخش های خدمت رسانی 

اس��ت كه همه ملت ايران از آن بهره مند می ش��وند و هر 
ام��کان و كمکی به آموزش و پرورش كش��ور برابر با كمك 
به كل ملت ايران اس��ت. رحمانی فضلی عنوان كرد: تغيير 
كاربری مدارس، فروش امالك آموزش و پرورش و مدارس، 
صدور پروانه، ارائه برخی از خدمات به مدارس، مش��اركت 
خيرين در س��اخت م��دارس و عوارضی كه ش��هرداری ها 
بايس��تی ب��ه آموزش و پ��رورش پرداخت كنن��د، از جمله 
مش��کالت مطرح شده در اين نشست بود كه توضيحاتی از 
سوی معاونين وزارت كشور در خصوص ظرفيت های قانونی 
و نحوه اس��تفاده از آن برای تسهيل رفع اين مشکالت ارائه 
ش��د. وی افزود: مقرر شد تمامی موارد مطروحه در نشست 
امروز، در قالب صورتجلس��ه ای تنظيم شود كه ما بتوانيم 
ب��ه همه مس��ئوالن ذيربط ابالغ كنيم تا ان ش��اا… از آن 
بهره مند ش��وند. بر اس��اس اين گزارش، نشست گفتگوی 
هفت��ه وزارت آموزش و پرورش صبح ديروز پنجم مردادماه 
ب��ا حضور عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزير كش��ور در محل 

وزارت آم��وزش و پ��رورش برگ��زار ش��د. 
اين نشس��ت مجازی ب��ه ميزبانی حاجی 
ميرزاي��ی وزي��ر آموزش و پ��رورش و با 

حضور معاون��ان وزارت آموزش و 
پرورش برگ��زار و مديران كل 

آموزش و پرورش اس��تان ها 
و روس��ای مناطق آموزش 

كشور  سراسر  پرورش  و 
به طور مس��تقيم شاهد 
اي��ن برنام��ه در بس��تر 
شبکه ش��اد هستند. در 

آموزش  وزير  نشست  اين 
و پ��رورش ضم��ن قدردانی از 

وزير كش��ور، رحمان��ی فضلی را 
فردی قابل ات��کا، قابل اعتماد و 
به معن��ای واقعی م��رد روزهای 
س��خت برش��مرد. در ادامه اين 
نشس��ت، مديران كل و روس��ای 
مناطق آم��وزش و پرورش نقطه 
نظرات، ديدگاه ها و س��واالت خود 

در حوزه های مرتبط با وزارت كشور 
پايگاهاطالهرسانی را مطرح كردند.

وزارتكشور

  انبارلویی:

عین األسد فقط مقدمه ای بر 
گرفتن انتقام های بعدی از 

آمریکا بود
معاون سياسی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: بمباران عين األسد 
فقط نمونه كوچك و مقدم��ه ای بر گرفتن ديگر انتقام ها از 
آمريکا است. محمدكاظم انبارلويی ، با بيان اينکه جمهوری 
اس��المی ايران ت��وان مقابله جدی با آمري��کا را دارد، اظهار 
كرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار نخست وزير عراق 
فرمودند كه گرفتن انتقام خون ش��هيد سليمانی همچنان 
ادامه دارد؛ لذا ت��ا زمانی كه آمريکايی ها اين منطقه را ترك 

نکنند، منطقه برای اين كش��ور ناامن خواهد بود. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ايران توان ناامن سازی حوزه های مختلف و 
حساس مرتبط با منافع آمريکا به ويژه فضای سايبری را دارد؛ 
لذا هر موقع اراده كنيم و بخواهيم اين حوزه ها را برای اياالت 
متحده ناام��ن خواهيم كرد. معاون سياس��ی حزب مؤتلفه 
اسالمی با بيان اينکه بمباران عين األسد فقط نمونه كوچك و 
مقدمه ای بر گرفتن ساير انتقام ها از آمريکايی هاست، يادآور 
شد: لذا برای تضعيف آمريکا و ضربه زدن به اين كشور از هر 
فرصتی استفاده خواهيم كرد تا اينکه از منطقه خارج شوند. 
انبارلويی با بيان اين مطلب كه آمريکا به هر حال دير يا زود 
بايد منطقه را ترك كند و چاره ای جز اتخاذ چنين تصميمی 
ندارد، گفت: تمامی پايگاه های بزرگ و كوچك آمريکايی ها 
در سراس��ر منطقه در تيررس ما قرار دارند و اگر دست از پا 
خطا كند، مورد اصابت موش��ك های جمهوری اسالمی قرار 

آنا  خواهند گرفت. 

 فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد 
ارتش خبر داد؛

آغاز رزمایش تاکتیکی ذوالفقار 
در دانشگاه دافوس 

امير س��رتيپ ولی وند از آغاز رزمايش تاكتيکی و پنج روزه 
ذوالفقار در دانشگاه دافوس ارتش خبر داد.

 فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با اعالم خبر برگزاری 
رزمايش مشترك روی نقشه ناهمطراز ويژه دانشجويان دوره 
30 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش )دافوس(، گفت: رزمايش 
مشترك روی نقشه ناهمطراز ذوالفقار دانشجويان دوره 30 
دانشگاه فرماندهی و س��تاد ارتش به مدت 5 روز و با هدف 
ارتقای س��طح آمادگی رزمی دانش��جويان و  آشنايی بيشتر 

آن��ان با ترتيب و توالی اعمال فرماندهی و س��تاد در محيط 
عملياتی ناهمطراز آغاز شده است. وی تصريح كرد: رزمايش 
روی نقشه يکی از مهم ترين انواع تمرينات تاكتيکی در سطح 
دانشگاه ها و مراكز آموزش نظامی جهان بوده و عبارت است 
از ارائه يك وضعيت نظامی در روی نقشه يا كالك عملياتی 
و خواس��ته هايی كه مستلزم تهيه برآوردها، اخذ تصميمات، 
تهيه طرح ها و صدور دس��تورات مقتضی توسط فرماندهان 
يا افسران س��تاد است. امير سرتيپ ولی وند افزود: دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش در راستای اوامر فرمانده كل ارتش 
جمهوری اس��المی ايران ب��ا برگزاری اين رزماي��ش و ارائه 
الگو هاي��ی از تاكتيك ها و ابزار های نبرد ناهمطراز در پی آن 
است كه دانشجويان دوره فرماندهی و ستاد را با نحوه مقابله 
با نيرو های فرامنطقه ای آش��نا نم��وده و زمينه ارتقاء دانش 
عملياتی آن ها را در به كارگيری روش های نوين نبرد فراهم 

باشگاهخبرنگارانجوان  سازد.

امامعلی)ع(: عاقل ترين مردم كسی است كه در امور زندگيش بهتر برنامه 
 ريزی كند و در اصالح آخرتش بيشتر همت نمايد

حجتاالسالمشهرياری:
تعاملوتراكنشباغيرمسلمانانبا

حفظاستقاللومنافعملی
اشکالیندارد

دبي��ركل مجم��ع جهان��ی 
اس��المی  مذاهب  تقري��ب 
گف��ت: وقت��ی در تعامالت 
اس��تقالل و مناف��ع مل��ی 
و  ارتب��اط  ش��ود،  حف��ظ 
قرارداد ه��ای اقتص��ادی به 
موجب شکس��ت  اگر  ويژه 
حصر اقتصادی دشمنان حربی گردد، اشکالی ندارد. 
حجت االس��الم حميد ش��هرياری دبي��ركل مجمع 
جهانی تقريب مذاهب اس��المی در نشس��ت شورای 
معاونين اين مجمع طی س��خنانی، اظهار داش��ت: 
يک��ی از ش��عار های اصلی م��ا در انقالب اس��المی، 
شعار »نه ش��رقی نه غربی جمهوری اسالمی« بوده 
و هس��ت. در طول انقالب هم با استکبار شرق و هم 
با اس��تکبار غرب مواجه بوده ايم اس��تکبار شرق كه 
خ��ود را ابرقدرت می دانس��ت و س��يطره و هژمونی 
گس��ترده ای در صحنه جغرافياي��ی از آن خود كرده 
ب��ود فرو ريخ��ت و مکاتبات امام راح��ل )ره( در آن 
زمان با گورباچف رئيس جمهور وقت شوروی سابق 
و دعوت آن ها به اسالم از خاطرات ماندنی آن دوران 
است. وی با اشاره به اينکه امروز پرسشی كه مطرح 
ش��ده اين است كه گرايش��ی كه اخيرا ما به چين و 
روسيه داريم اين گرايش به آن شعاری كه در ابتدای 
انقالب داش��تيم چه نسبتی دارد؟ اظهار داشت: اوال 
روشن است ما وقتی نفی شرق و غرب و سپس اثبات 
جمهوری اسالمی می كرديم نشان دهنده اين بود كه 
ما از اينکه استقالل كشورمان تحت سلطه بيگانگان 
قرار گيرد و بيگانگان برما سلطه داشته باشند، دوری 

كنيم.
شهرياری با بيان اينکه شعار نه شرقی و نه غربی ذاتا 
نفی استکبار و نفی وابستگی به دنيای شرق و غرب 
است، تأكيد كرد:اين بدين معناست كه ما در كمال 
عزت و افتخار با جهان خارج ارتباط بگيريم و با اين 
ارتب��اط گيری بتوانيم مبادالت و معامالت جهانی را 

به نفع جمهوری اسالمی تغيير دهيم.
دبي��ركل مجمع جهان��ی تقريب مذاهب اس��المی 
تأكيد كرد: طبيعتا همکاری با جهان در عرصه های 
اقتص��ادی، فرهنگ��ی و اجتماع��ی وقت��ی ب��ه نفع 
جمهوری اسالمی باشد، نشان دهنده استواری ما در 

راه و طريق امام راحل است.
وی ب��ا بيان اينکه طبيعتا امروز دنيای جديد، دنيای 
تعامالت اقتصادی است، اظهار داشت: ما بايد در اين 
دنيا، راه های گس��ترده ای را برای تعامل با ديگران از 
روی مصلحت و حکمت دنبال كنيم و ارتباط داشتن 
با روسيه و چين در همين نقشه راه تعريف می شود. 
يعنی ما يك نقش��ه راهی داريم ت��ا نظام جمهوری 
اس��المی بتواند با ارتباط گسترده با جهان در حوزه 
اقتصادی و اجتماعی اقتدار نظام را تثبيت كند و گام 
دوم انقالب را در مس��ير پيش��رفت و عدالت بردارد. 
ش��هرياری افزود: ما اگر كش��ور محصوری باشيم و 
ارتباطی با جهان خارج نداشته باشيم نمی توانيم به 
اين مهم دس��ت پيدا كنيم به ويژه االن كه جهان به 
يك دهکده تبديل ش��ده است كه نه فقط اطالعات 
و ارتباطات بلکه تراكنش ه��ا و تعامالت اقتصادی و 
فرهنگ��ی نيز در يك دهکده جهان��ی در حال وقوع 
است. دبيركل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی 
گفت: خداوند مشركين را به دو دسته تقسيم كرده 
است دسته ای كه دست به سالح عليه شما برده اند 
و درصدد دش��منی و توطئه برآمده اند كه ارتباط با 
آن ها جايز نيس��ت، اما دس��ته ای ديگر كه دست به 
سالح نبرده و عليه شما هيچ اقدامی نکرده اند جايز 
است با آن ها ارتباط تعاملی و تراكنشی داشته باشيد. 
وی اف��زود: بنابراين ما می توانيم با همه مردم جهان 
ارتباط برقرار كنيم و به نيکی رفتار كنيم مشروط بر 
اينکه عليه ما سالح بر نداشته باشند و جنگ سخت 
و نرم عليه ما ش��روع نکرده باشند و قرآن هم چنين 
رابطه ای را تجويز كرده اس��ت. شهرياری تأكيد كرد: 
ما از اين آيه می فهميم با كش��ور های كه با ما قصد 
دوستی، ارتباط ومبادله اقتصادی دارند و اين ارتباط 
كام��اًل در راس��تای منافع جمهوری اس��المی ايران 
اس��ت، می توانيم دس��ت به مبادالت و ارتباط با اين 
كش��ور ها بزنيم، ولی رابطه و دوستی با آن هايی كه 
دستش��ان به خون سرداران و ملت ما رنگين است و 
همواره عليه ما توطئه می كنند مورد نهی قرار گرفته 
است. دبيركل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی 
تأكيد كرد: برخی معتقدند كه اين آيه به وسيله آيات 
سوره برائت نسخ شده است و معتقدند كه بر اساس 
آيه برائت ديگر نمی توان با مشركين نيکی كرد. ولی 
برخی محققي��ن از جمله عالمه طباطبائی معتقدند 
ك��ه آن نهی در آيه برائت، نهی از واليت مش��ركين 
اس��ت در حاليکه اين آيه 8 س��وره ممتحنه به جواز 
مبادالت و تبادالت با مشركين غير حربی اشاره دارد 
و اشکالی ندارد. عالمه طباطبايی معتقد است كه آيه 
برائت نهی از واليت مشركين می كند در حاليکه آيه 
8 س��وره ممتحنه می گويد داد وس��تد و مبادالت با 
مش��ركين غير حربی اشکالی ندارد بنابراين موضوع 

دو آيه متفاوت است و مسئله نسخ منتفی است.
وی تأكي��د ك��رد: لذا ما از تفس��ير المي��زان عالمه 
طباطبائی و تفس��ير احکام القرآن ش��افعی در مورد 
آيه فوق نتيجه می گيريم ما می توانيم با مش��ركين 
و كفار غير حربی تراكنش داش��ته باشيم. وقتی در 
تعامالت اس��تقالل و منافع ملی حفظ شود، ارتباط 
و قرارداد های اقتصادی به ويژه اگر موجب شکس��ت 
حص��ر اقتصادی دش��منان حربی گردد، اش��کالی 

باشگاهخبرنگارانجوان  ندارد.

گزارشخبر
نگاهی به اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی 

آزمون و خطای دولت برای فرار از ناکارآمدی


