
فقط اصولگرا نما بودن کافی نیست

                       
تیرماه که می آید جامعه اســامی ایران و حتی اقصی 
نقاط جهان نگاهی دیگر به این کشــور پیدا می کنند 
زیرا تاریخ گویای خاطرات تلخ و شیرینی از آن است 
کــه همه آن ها به روایتی نیازمند اســتمرار این آیین 
الهی بوده است. سی تیر و هفت تیر و دو ماه بعدازآن 
بارزترین پدیده های گرمی است که سرخی خون های 
شــهادت به آن جا و برکت بخشــید تا کســانی که 
وامدار آن هســتند امروز را بــه غفلت فراموش کردن 
ســپری نکنند که چگونه در یک لحظه هفتادودو تن 
غســل و وضوی شــهادت گرفتند و دورهم نشستند 
تا نهال نورس انقاب را ســیراب کنند که اگر مکتب 
اصولگرایی هم خلق شــده از این جریانات مثبت و در 
این مملکت نشــأت گرفت و روزبه روز پایدارتر شــد، 
بالطبع طالب رهروانی اســت تا قدر و منزلت قداست 
آن را بدانند. شهید بهشتی عصاره ای بود از اسام ناب 
که در والیت زمان ذوب شد تا آنچه در گفتار و کردار 
طلب می کرد به شهادت عاشقانه و عارفانه ختم شود. 
او و هم رزمانــش هر آنچه که بودنــد ابراز نمی کردند 
اما حاوت تشــخیص را برای آیندگانی که ما باشیم 
به یادگار گذاشــتند تا به اصول اعتقادی خود پایبند 
بمانیم زیرا شــهادت عین عبادت اســت. افتخار یک 
ملت مســلمان در پناه میراث های به جامانده چیزی 
نیســت جز اینکه جهانی را بیدار کــرده تا در مقابل 
حفظ حقوق انســانی خود پایدار باشند و بدانند این 
مقاومت در مقابل کفر و ظلم است که می شود مقبول 
واقع گــردد. هنوز ماه تیر ادامه دارد و می تواند روز یا 
روزهای دیگری را درگذر تاریخ خود به ثبت برساند و 
رقم بزند تــا آیندگان پس از هفتم تیر ایام دیگری از 

این فصل را هم به یادگار داشته باشند. 
امروز ملت های مسلمان جهان و بخصوص ام القرای آن 
یعنی ایران که سردمدار این نهضت است بیش از همه 
استحقاق دارد تا برکات انقاب اسامی را بیش ازپیش 
لمس کنند زیرا چیزی به جا نمانده جز خدمت توسط 
کسانی که در سی تیرها و هفت تیرها حضور نداشتند 
تا با شهادت عاشقانه به لقاءاهلل بپیوندند اما می توانند 
آنگونه باشند و اجازه ندهند احدی به حقوق این ملت 
تجــاوز نماید حتی اگر یکی از اهالی همین آب وخاک 
باشــد؛ بنابراین کار کردن در نظام جمهوری اسامی 
ایران به جز خدمت یک عبادت اســت که باید توأم با 
وضوی مستحب باشد و خادم پلک روی پلک نگذارد 
و دهان به طعام نگشــاید تا کار خلق به سامان برسد. 
آقای شهردار، حدود یکسال اســت با عنایت شورای 
اســامی شــهر به این کرســی جلوس کرده اید اما 
همچنان وقتــی اول صبح روزهای شــنبه هر هفته 
برای ارائه گزارش هفتگی یک کان شــهر دو میلیون 
و دویست هزارنفری از طریق تلفن با برای رسانه شهر 
رادیــو اصفهان ارتباط برقــرار می کنید حرف تازه ای 
برای گفتن به جز تفسیر روزهای هفته به منظور بردن 
پســماند ندارید که البته این وظیفه حساســی است 
اما مربوط به معاونت خدمات شــهری است و دور از 
شأن شهردار کان شهر است که باید به ارائه ایده ها و 
طرح های کان بپردازد! خودتان را جای شــهروندانی 
بگذارید که می پرســند شما که می دانستید نمی شود 
به راحتی یک شهر فرورفته تا خرخره در بدهکاری را 

اداره کرد چرا تحویل گرفتید؟
این کان شــهر ده ها نیاز ضــروری و روزمره منهای 
پروژه های نیمــه کاره به حال خود رهاشــده دارد تا 
به جــای پرداخت ماهانه حقوق 21 هــزار نفر نیروی 
تقریباً عاطل و باطل منهای نیروهای خدمات کارگری 
و فضای ســبز به رفع آن هــا بپردازید. شــما که به 
ماقات های هفتگی شهروندان آنهم برای خالی نبودن 
عریضه در یک اتــاق کوچک و حقیرانه طبقه همکف 
قناعت کرده اید و از دســت اندرکاران دفتر مخصوص 
خواســته اید تا درخواســت همکاران شهرداری را هم 
در همان ماقات های مردمــی ثبت کنند پیش خود 
اندیشیده اید آیا رئیس جمهور هم همانند شما خدمت 
می کند که از فرط کار و اســترس باال شــبانه روز را 
از هم تشــخیص نمی دهد و تنهــا در این مدت کوتاه 

بیست وپنج سفر استانی داشته است؟! 
آقای شــهردار پیشینه مثبت شــما گواهی می دهد 
که معلم خوب و نمونه ای بوده اید اما شــهردار بودن 
بــا معلمی کردن زمین تا آســمان فاصله دارد و فقط 
اصولگــرا بودن مــاک عمل نیســت و دردی را دوا 
نمی کند که انتخاب بعضی از مدیران دیگرتان همانند 
انتصاب خودتان اصولی و درســت نبوده اســت! زیرا 
همیــن ضعف های مدیریتی را به اضافه مواردی حادتر 
در بر دارد. دلتان را به این هزاران آفرین صد بارک اهلل 
و نمونه شــدن توســط مؤسســات خودمانی ساخته 
برندینگ ها خــوش نکنید که شــهرداران قبلی هم 
از این بنرها، یادبودها و تشــویق های قاب گرفته زیاد 
دارند اما تنها میراثی که باقی گذاشــتند بدهی کانی 
است که شــما بدون توجه به پیامدهای آن با دست 
خالی پذیرفته اید تا جور اقســاط ماهانه آن را پس از 
گذشــتن دوران تنفس دوساله از اول 1۴۰1 تا پایان 

دوران حضورتان بکشید! 
همان روزهای اول می خواســتم این رنج نامه نصیحت 
گونه را برای شــما بنویســیم اما می دانستیم کامتان 
از شــمیم می ناب انتصاب شــیرین است و توجهی 
نخواهیــد کرد تا حاال پس از یکســال و نصیحت های 
مقطعــی و مقدماتی در طول آن و به صورت موردی و 
پراکنده در رســانه های محلی و سراسری به مطالبات 
شــهروندی برســیم و به ناچــار و بر اســاس وظیفه 
روزنامه نگاری شصت و یکساله ضمن باز کردن سفره 
دل همچنان ادامه دهیم! ســوأل تکراری این مطلب 
کــه تا امروز بی جواب مانده اینســت کــه چرا وقتی 
شــهرداری یکی از مناطق که قبل از شما با دریافت 
جریمه ســاخت اجازه داده اســت در منطقه میراثی 
خطاهای فاحش در ساخت یک واحد تجاری که خود 
شــما آن را دیده و به خوبی می شناسید اتفاق بیفتد و 
همچنان نادیده گرفته شــود تا نازک کاری آن هم به 
اتمام برسد و کمیســیون ماده 1۰۰ هم تنها به رأی 
حذف سرپناه رضایت دهد از مدیر شهرداری وقت که 
بیش از نه ماه در دوران شــما همچنان حضور داشت 
و حاال بازنشسته شده نخواستید قبل از رفتن شخصاً 
دراین باره پاسخگوی تجاوز به حریم و منطقه میراثی 
باشــد و اگر حرف تازه و قابل اعتنایی به منظور ارائه به 
شهروندان از طریق رسانه شــنیداری ندارید این کار 
را هــر هفته به یکی از معاونــان خود واگذار کنید به 

شرطی که بدانید آن ها حرفی برای گفتن دارند!

بی توجهی تا کی؟!

وزیر دفاع گفت: مهمترین اولویت در وزارت دفاع تقویت 
توان رزم نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات، ارتقای 
ســامانه های دفاعی و نوآوری هایی است که در آینده به 

آنها نیاز خواهد داشت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت دفـاع، امیر سـرتیپ 
آشـتیانی وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح در 
بازدیـد از طرح هـای در حـال تولیـد وزارت دفـاع در 
اسـتان خراسـان اظهـار داشـت: مهمتریـن اولویـت در 
در  مسـلح  نیروهـای  رزم  تـوان  تقویـت  دفـاع  وزارت 

دفاعـی  سـامانه های  ارتقـای  تهدیـدات،  بـا  مواجهـه 
نیـاز  آنهـا  بـه  آینـده  در  کـه  اسـت  نوآوری هایـی   و 

خواهد داشت.
وی عنــوان کــرد: صحنه نبــرد و اقتضــای یگان های 
نیروهای مسلح با توجه به نوع تهدیدات به طور دائم در 
حال دگرگونی اســت که این موضوع پیشرفت های همه 
جانبه دفاعی، اســتفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانش 
بنیــان و همچنین به روز رســانی دانش دفاعی در بدنه 

صنعت دفاعی را دو چندان می کند.

امیر آشتیانی:

اولویت وزارت دفاع تقویت توان رزم نیروهای مسلح است
سیداحســان قاضی زاده گفت: در انتخاب سرمربی تیم 

ملی و رئیس فدراسیون فوتبال نباید به عقب برگردیم.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسامی در گفتگو 
با فارس با اشــاره به موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی 
فوتبال کشــورمان برای مســابقات جام جهانی فوتبال 
در قطر گفت: در انتخاب ســرمربی تیم فوتبال و رئیس 

فدراسیون فوتبال کشورمان نباید به عقب برگردیم.
وی افزود: ما باید مراقب باشــیم که بانیان وضع موجود 

در ورزش و فوتبال دوباره بر سر کار نیایند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شــورای اسامی اظهار 
داشت: فراکسیون، قراردادهای امضا شده در فدراسیون 
فوتبال و قراردادهایی را که قرار اســت امضا شود رصد 
می کند و تأکید داریم مســائل درون فدراسیون فوتبال 

شفاف باشد.
قاضــی زاده خاطرنشــان کرد: مجلس در مســائل فنی 
انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هیچ دخالتی 
ندارد و به هیچ نهاد و سازمان و شخص دیگری هم اجازه 

دخالت در این مسئله را نمی دهد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس: 

در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال نباید به عقب برگردیم

بازگردان اعتماد و امید مردم و در پی آن آرامش سیاسی به 
کشور، باید با شتاب بیشتر عملیاتی می شد و رئیس جمهور 
با درک این مهم یکی از اساســی ترین عوامل کاهنده این 
دو شاخص مهم را، فســاد در جامعه تشخیص داد و برای 

مبارزه با آن برنامه های دولت خود را تدوین کرد.
»رئیس جمهــور همه مــردم ایران« بودن، وعده »ســید 
ابراهیم رئیســی« در فردای اعام پیروزی در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. این وعده ابعاد مختلف 
دارد که بررســی ایــن ابعاد و میزان تحقــق این وعده در 
نخستین ســالگرد این پیروزی می تواند مهم و البته جالب 
باشد. اینکه رئیســی خاف آنچه در رقابت های انتخاباتی 
علیــه وی تبلیغ کردند؛ نه تنهــا تریبون های در اختیارش 
را به دســتاویز زیر سؤال بردن گذشــته و تخریب رقبای 
سیاسی قرار نداد، بلکه در فرصت های مختلف این تریبون 
را در اختیــار منتقدانــش قرارداد و گوش شــنوایی برای 
آن ها شــد. حضور در میدان ســختی های مردم از یک سو 
و مبارزه با بســترهای فساد و تبعیض از سوی دیگر هم از 
دیگر عوامل آرامش نســبی سیاسی در کشور از زمان آغاز 
مسئولیت دولت سیزدهم بوده است تا در سایه این آرامش 

امید و اعتماد به جامعه بازگردد.
وعده ایجاد ایرانی برای همــه ایرانیان، بافاصله چند روز 
پس از اعام پیروزی آیت اهلل رئیســی آغاز شــد و از دفتر 
رئیس جمهور منتخب با چهره های سیاسی، روزنامه نگاران 
و دبیران کل احزاب عمدتــاً منتقِد دولت، تماس گرفته و 
از آنها خواســته شد پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره 
اداره کشــور ارائه کنند. »احمد زیدآبادی« فعال سیاسی 
اصاح طلــب، »غامحســین کرباســچی« عضــو  حزب 
کارگزاران سازندگی، »جواد امام« دبیرکل مجمع ایثارگران، 
»مصطفی کواکبیان« دبیرکل حزب مردم ســاالری، »اکبر 
منتجبی« سردبیر روزنامه سازندگی، »احسان مازندرانی« 
فعال رســانه ای، »مجید انصاری« عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی عمدتاً 

اصاح طلب این تماس ها را مثبت ارزیابی کردند.
صبوری حجت االسام والمسلمین رئیسی از همان دوران 
رقابت های انتخاباتــی در برابر هجمه های غیرمنطقی رقبا 
هم مشــهود بــود و مشــی او در احترام بــه منتقدان در 
قــوه قضائیه در دوره ریاســتش بر قوه مجریــه هم ادامه 
یافت؛ شــانزده آذر سال گذشــته همزمان با روز دانشجو 
و پس از دو ســال جوالن کرونا در کشــور، رئیس جمهور 
مهمان دانشــجویان دانشــگاه صنعتی شــریف بود تا در 
اختصاصی ترین روز دانشــجویان در میان آن ها باشد، این 
نشست چند ساعته که به واسطه حضور دانشجویان مانند 
همیشه با شــور و حال و البته حاشیه های بسیاری برگزار 
شد. آیت اهلل رئیسی کنار دانشجویان نشست و دغدغه های 
آنان را که طیف گســترده ای از انتخابات ریاست جمهوری 
ســیزدهم تا ارز و یارانه را در برمی گرفت، شنید. در میانه 
دیدار انتقاد برخی دانشجویان تند شد، انتقاد کردند، صریح 
و شــفاف حرف زدند و عده ای هم تقدیر از 1۰۰ روز کار و 
تاش را مقدم بر نقد کردند. رئیس جمهور نکات سخنان و 
دغدغه های همه را یادداشت کرد و نشان داد که آمده است 

اول خوب بشنود و بعد خوب پاسخ دهد.
رئیســی از همــان روز نخســت پیــروزی در انتخابــات 
ریاســت جمهوری در گفتار و رفتار خــود و در مواجهه با 

رقبای انتخاباتی و سیاسی، نجابت کام در پیش گرفت از 
ســیاه نمایی درباره دولت گذشته پرهیز کرد. رئیس جمهور 
بیش از ۵۰ ســاعت بــا مدیران نظام بهداشــت، معلمان، 
هنرمنــدان، فعاالن سیاســی و رســانه ای، کارشناســان 
اقتصادی و جامعه شناســان دیدار و گفت وگو کرد و از همه 
این گروه ها و شــخصیت ها خواست که برای ایران و مردم، 

همدالنه به دولت کمک کنند.
1- نشست هم اندیشــی با جمعی از مدیران و متخصصان 
نظــام بهداشــت و درمان و قدردانــی از مجاهدت آنها در 

دوران کرونا.
2- میزبانی بیش از ۶۰ مدیرمســئول و فعال رســانه ای از 
جریان های سیاســی مختلف و تصریح این مهم که امروز 
دوران جنگ روایت هاست و رسانه ها میدان دار این جنگ.

۳- میزبانــی ذاکریــن اهل بیــت )ع( و تاکید بــر اینکه 
هیئت های مذهبی کاس درس آموزی و خودسازی است.

۴- نشســت فعاالن و تشــکل های دانشجویی و پاسخ های 
روشن به سؤاالت صریح و نقدهای بدون لکنت دانشجویان.
۵- میزبانی 1۷۰ هنرمند با عقاید و سایق مختلف و اعام 
تشکیل کارگروهی برای پیگیری مشکات مغفول مانده آنها.
۶- نشست هم اندیشی با جمعی از علما و روحانیون و اعام 

این اصل که کشور و دولت مجاز به عقب گرد نیست.
۷- میزبانــی از نمایندگان قوه مقننه و اشــاره به موضوع 

امیدآفرینی به عنوان را ضرورت اصلی کشور.
۸- دیدار با اســاتید دانشگاه و درخواست همراهی با دولت 

برای آبادی ایران.
۹- میزبانــی از فرهنگیان و فعاالن حــوزه تعلیم وتربیت و 

اعام عزم دولت در اجرای قانون رتبه بندی معلمان.
1۰- دیدار با ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی و تاکید 
بر اجرای عدالت در ورزش به عنوان برنامه راهبردی دولت 

در این عرصه.
11- فعاالن سیاســی از جریان هــای و جناح های مختلف 
سیاســی و تصریح ایــن نکته که قبیله گرایــی نقطه آغاز 

انحراف در عرصه سیاست است.
این دیدارهای رئیس جمهور تنها بخشــی از نشست هایی 
است که برای شــنیدن دیدگاه های صاحب نظران با عقاید 
و ســایق مختلف سیاسی و اجتماعی اســت. رئیسی در 
برهه های حســاس و تصمیم های ســخت با کارشناســان 
اقتصــادی با گرایش هــای مختلف هم دیــدار و گفت وگو 

داشــته و در تدوین طرح های دولتش از دیدگاه های آنان 
هم بهره برده اســت و رئیســی بــرای بازگرداندن آرامش 

سیاسی به عرصه قدرت به منتقدانش حرمت گذاشت.

صحنه هایی که دولت در میدان بود
آرامشی که دولت برای ایجاد آن در قدرت تاش می کرد؛ 
باید به نحوی میان جامعه و مردم هم احســاس می شــد. 
واقعیت ماه ها و روزهای نخســت پیروزی رئیسی حکایت 
از وجــود نوعی احســاس تبعیض میان مردم داشــت که 
گرچه در ایجاد آن، پاندمــی کرونا بی تأثیر نبود اما دولت 
ســیزدهم باید آن را کاهش می داد و این مهم ترین بند از 
سیاست های رئیســی بود؛ مردم باید دولت را میان خود و 

در میدان مشکات و چالش های خود احساس می کردند.
برای ایجاد این احســاس رئیس جمهور حضور بی واســطه 
میان مردم را برگزید. به ســفر اســتانی رفت اما به سیاق 
خود. در این سفرها، ســرزده به دورافتاده ترین چادرهای 
عشایر و ایات ســرزد تا یکبار هم شده آنها رئیس جمهور 
کشورشان را هم ســفره خود ببینند. هر زمان که تنگنایی 
در پایتخت بــه وجود آمد، رصد مانیتــوری را رها کرد و 
وارد میدان شد که نمونه آن هک شدن جایگاه های عرضه 

سوخت در کشور یا نابسامانی های عرضه دارو بود.
هنگام آغاز اجــرای مهم ترین تصمیــم اقتصادی دولتش 
یعنی عادالنه ســازی نظام پرداخت یارانه را آغاز کرد، در 
مســیر اقناع مردم برای همکاری در این جراحی اقتصادی 
خود پیش گام شــد و در میادین حضــور یافت و با مردم 
مستقیم سخن گفت. در بایای طبیعی چون سیل و زلزله 
هم شخص رئیس جمهور و هم وزرا و معاونانش در میدان و 
میان مردم حاضر بودند و از نزدیک شریک اندوه آنان. تنها 
در حادثه مترو پل آبادان، »احمد وحیدی« وزیر کشــور، 
یک هفته و شبانه روز میانه آوارهای این برج بود و با هرچه 

در توان داشت برای کاستن از رنج مردم تاش می کرد.

آرامش سیاسی کشور در ۹ ماه دولت سیزدهم
آرامش سیاســی در تریبون ها و فضای داخلی کشور پس از 
۹ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به طور کامل محسوس 
و غیرقابل انکار اســت و این ثمــره همراهی و همدلی قوا و 
دوری از حاشیه ها و نجابت و صبوری دولت برابر انتقادها و 
حتی توهین هاســت. در هر یک از این نشست ها، کلیدواژه 

پرتکرار امید بود که رئیســی بیش از همیشه نگران کاهش 
آن میان مردم است. در تمام این دیدارها به اذعان و اظهار 
همه حاضراِن موافق و منتقد، رئیس دولت شــنونده خوبی 
بــوده و در تحمل نقدها و حتی هجمه هــا صبور و فروتن. 
تمام حاضران در دیدارهای رمضانی رئیس جمهور بر مفاهیِم 
مشــترکی به  نام ایران و مردم اشــتراک نظر داشتند و این 

می تواند آغاز خوبی برای پایان دادن به اختاف ها باشد.
دولت در مســیر بازگردان این اعتمــاد و امید تاش کرده 
اســت، تغییــر را از خود آغــاز کند و در مســیر این آغاز 
جوان ســازی اعضای کابینه را دستور کار قرارداد. میانگین 
ســنی هیئت دولت کاهش محسوســی یافــت و وزرای 
اقتصـــاد، ارتباطـات، صمـت و ســـخنگو و دبیـر هیئت 
دولـت جـز اعضـای جـــوان دولت هستند و این مهم در 
سـطوح مدیریتـی از معاونـان وزرا تا اسـتانداران و رؤسای 
شـــرکت ها و بانک هـــا هم تسری یافته است و میدان به 

جوانان و نسل سوم و حتی چهارم انقاب رسیده است.

مبارزه دولت سیزدهم با بسترهای فسادزا
بازگردان اعتماد و امید مردم و در پی آن آرامش سیاسی به 
کشور، باید با شتاب بیشتر عملیاتی می شد، رئیس جمهور 
با درک این مهم یکی از اساسی ترین عوامل کاهنده این دو 
شاخص مهم را، فساد در جامعه تشخیص داد و برای مبارزه 
با آن که به نوعی مهم ترین رسالت آیت اهلل رئیسی هم بوده، 
برنامه های خود را آغاز کرد. پس از پیروزی در انتخابات، از 
نخستین اقدامات رئیس جمهور، تشکیل کمیته ای متشکل 
از رؤســای دســتگاه های نظارتی و اطاعاتی کشور بود تا 
راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در ســازوکارهای فسادزای 

دولت و اقدامات اولویت دار مشخص شود.
2۵ شــهریور ســال گذشــته و به فاصله یک ماه از  آغاز 
به کار رســمی دولــت، اصول دوازده گانه مبارزه با فســاد 
در قالــب نقشــه ملــی مقابله با ایــن امر تدوین شــد و 
حجت االسام والمســلمین »حسن درویشــیان« به عنوان 
»رئیس دفتر بازرســی ویژه رئیس جمهور« و »نماینده ویژه 
رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی 
پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی« معرفی 
شد. ایجاد ســامانه های شــفافیت در دولت و پایبندی به 
توسعه دولت الکترونیک از دیگر اقدامات دولت برای مقابله 
با فساد و به منظور ایجاد آرامش در داخل کشور بوده است.
ایرنا در بخش پایانی گزارش نوشــته،واقعیت غیرقابل انکار 
این اســت که دولت سیزدهم مســیر پر پیچ و خمی برای 
اداره کشــور و عبــور از موانع پیــش رو دارد و این جز با 
حمایت و همراهــی تک تک ایرانیان میســر نخواهد بود. 
موضوعی که رئیســی در نخســتین گفت وگوی تلویزیونی 
خود بر آن تاکید کرد و گفت: »تاش خواهیم کرد ارتباط 
نزدیک ما با مردم حفظ شــود، زیرا به این ارتباط ســخت 
نیاز دارم، برای آگاهی از مســائل کف بــازار و خیابان، به 
این ارتباط نیاز دارم، این ارتباط را نه برای خودم به عنوان 
مســئول بلکه برای بسیاری از مســئوالن ضروری می دانم 
و بنــا دارم که این رفتارم تغییر نکنــد چون باروحیه من 
نمی ســازد که بخواهم غیر از این رفتار کنم«. این ارتباط 
با اقشــار مختلف و نخبگان جامعه با گرایش های مختلف 
می تواند اعتماد مردم به دســتگاه ها و نهادهای مسئول را 

بازگردانده و حتی تحکیم کند.
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گزارش
نگاهی به رویکرد تعاملی دولت سیزدهم با طیف های سیاسی 

منتقدانی که حرمت یافتند روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

عضو هیئت رئیســه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: اگر 
الیحه تشــکیل وزارت بازرگانی به مجلس بیاید رأی نخواهد آورد، از سویی دیگر 

صاح نیست که دولت بزرگ تر شود.
بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی در 
گفتگــو با مهر، دربــاره تفکیک وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی، گفت: 
ایجاد وزارت بازرگانی را دولت پیشــنهاد داده است و مجلس اظهارنظری نداشته 
که بخواهد نظرش عوض شود و فعًا هم نظری ندارد، تا به امروز اظهار نظرهای 

شخصی مطرح بوده است.
وی ادامــه داد: معتقدم که اگر الیحه تشــکیل وزارت بازرگانی به مجلس بیاید 
رأی نخواهد آورد، از ســویی دیگر صاح نیست که دولت بزرگ تر شود. در دنیا 
سیاست های صنعت و بازرگانی باید در کنار هم دیده شود، نمی توان دو مدیریت 
جدا این کار را انجام دهند چون سیاست های تولید بدون تصمیم گیری در حوزه 
تجارت و بازرگانی ممکن نیســت و نباید این دو در تضاد هم باشند. دیدگاه من 

این است اگر دولت این الیحه را به مجلس بیاورد رأی نمی آورد.
دبیر دوم کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسامی خاطرنشان کرد: 
یکی از آسیب های ایجاد وزارت بازرگانی این است که اگر این وزارتخانه جدا شود 
کسی مسئولیت بازار را نخواهد پذیرفت مگر اینکه رئیس جمهور نهادی را مکلف 
بر نظارت بر بازار کند ولی این الیحه به مجلس نیامده و فکر می کنم ارســال آن 
به مجلس زمان ببرد. بخشی از مشکات در رابطه با وزیر صمت بود که تغییراتی 
در ســطح وزارتخانه اعمال کرد و معاونت ها را تغییر داد تا نیازی به ایجاد وزارت 
بازرگانی نباشــد. رحیمی بیان کرد: در صورت تأسیس وزارت بازرگانی مباحثی 
نظیر ایجاد اختاف بین وزارت بازرگانی و وزارت صمت مطرح شده است که باید 

بگوییم مجلس به عنوان نهاد ناظر حضور دارد ولی مسئولیت وزارتخانه ها با دولت 
است و رئیس جمهور باید این نظارت را داشته باشد.

وی تشــریح کرد: نباید روی واردات حســاب کنیم بلکه باید به فکر رونق تولید 
در حوزه کشــاورزی و صنعت باشیم، باید به تولید داخلی بیشتر اهمیت دهیم و 
افزایش تولید با مدیریت منابع آبی و ذخایر امکان پذیر اســت. اگر واردات انجام 
شــود هزینه کاال افزایش پیدا می کند و از سویی دیگر تمامی کشورها با چالش 
تأمین غذا مواجه هســتند، بنابراین باید توان خــود را در تولید داخل و مصرف 
بهینــه به کار بگیریم در این صورت می توانیم از بحران موجود که دنیا نیز با آن 

دست به گریبان است عبور کنیم.
نماینده سقز و بانه تأکید کرد: دیگر کاالی دونرخی نخواهیم داشت و اگر تنظیم 
بازار و مدیریت آزادسازی ارز به درستی صورت گیرد نتایج خوبی حاصل می شود، 
اگر وزارت صمت بتواند نظارت ها را بیشتر کند نیاز به ایجاد وزارتخانه جدیدی به 

نام وزارت بازرگانی نخواهیم داشت.
دبیر دوم کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی یادآور شد: زمانی 
که حذف ترجیحی اتفاق افتاد ســخنی از ایجاد وزارت بازرگانی به میان نیامده 
بود. در دهه های گذشــته که وزارت بازرگانی وجود داشت تولید داخل کم بود و 

بیشتر واردات انجام می شد و شرکت های مادر تخصصی واردات را زیر نظر وزارت 
بازرگانی انجام می دادند. االن بســیاری از مأموریت ها در حوزه بازرگانی نیســت 
و زیر نظر وزارت جهاد کشــاورزی در حال انجام اســت. پس در صورت تأسیس 
وزارت بازرگانی، این نهاد تنها نقش نظارتی بر بازار خواهد داشت و این مأموریت 

نیز امروزه به وزارت صمت واگذار شده است.
رحیمی تاکید کرد: اگر بهانه تشکیل وزارت بازرگانی ارز ترجیحی و تنظیم بازار 
باشــد آدرس غلط است چون تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. 

به جای این سخنان باید بر روی ایفای کامل نقش ها تمرکز کرد.
وی بــا بیان اینکه وزارت بازرگانی هم نمی تواند درمانی برای تورم باشــد، اضافه 
کرد: ارز ترجیحی بیشــترین تأثیر را بر تورم داشــته است و عاوه بر آن افزایش 
قیمت جهانی را شــاهد بودیم، برای جبران این تورم می توان بسته های حمایتی 
اعطــا کرد و یارانه تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش داد. با همین روند فعلی 
اگر دولت با وزارت صمت و جهاد کشــاورزی حمایت و نظارت را مدنظر داشــته 

باشد نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نخواهد بود.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی تصریح کرد: کاهش 
تولید و از بین رفتن اشــتغال یکی از موانعی اســت که با ایجاد وزارت بازرگانی 
مخالفیم؛ زمانی که وزارت بازرگانی فعال بود چند شرکت مادر تخصصی داشتیم 
که به واردات مشــغول بودند، در حال حاضر بــه واردات نیازی نداریم، حتی با 

وجود واردات مقطعی گندم و نهاده ها نیازی به وزارت بازرگانی نیست.
رحیمی تأکید کرد: امروزه واردات متولی خود را داشــته و به وزارتخانه عریض و 
طویل نیاز ندارد. نباید اجازه دهیم وزارت بازرگانی ایجاد شــود تا بعدها بخواهیم 

نگران واردات باشیم.

نماینده مجلس:

 تشکیل وزارت بازرگانی دولت را 
بزرگ تر می کند و به صالح نیست


