
دارالتأدیب

 ای��ن س��ال های اخیر بر مردم چه می گذش��ته که 
امروز بای��د به دارالتأدیب عموم��ی بروند و پس از 
خس��ران های س��پری کرده که حاصل جور و ستم 
غرب و دست نش��اندگان آن ها بوده اس��یر ویروس 

ناشناخته ای با نام تاج یا همان کرونا شوند؟! 
پیشینه تأسیس دارالتأدیب ها در ایران به عصر صفویه 
برمی گردد که گروهی از آحاد جامعه را در س��نین 
متفاوت به بهانه های مختلف راهی آن ها می کردند 
تا ضم��ن پس دادن عقوبه کارهای ناشایس��تی که 
انجام داده بودند تأدیب ش��وند و پس از طی کردن 
دورانی اگر نادم و پش��یمان ش��دند مجدداً به میان 
مردم برگردن��د و به زندگی عادی خ��ود بپردازند. 
ام��روز دیگر آنگونه نیس��ت زیرا تأدی��ب عمومیت 
جهانی پیدا ک��رده تا هرکس به گونه ای تقاص پس 
دهد و به نحوی گرفتار ش��ود درحالی که هنوز هم 
انجام اش��تباهات و خطاهای عمدی و سهوی ادامه 
دارد ت��ا در کن��ار آن مجازات هایی ازجمله ویروس 
کووید 19 هم جاری باشد تا نه تنها هشتاد میلیون 
جمعیت ایران بلکه هش��ت میلی��ارد نفوس دنیا را 
آلوده خود کند. اما آیا هس��تند کسانی که به نهیب 
و موعظه س��عدی توجه کنند که می گوید: »ای که 
پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این چندروزه دریابی«. 
اگرچ��ه جهان و بخصوص آن هایی که در آن غور و 
اندیش��ه می کنند تا هرچه بیش��تر فلسفه خلقت را 
دریابند همچنان مشغولند تا بنگرند جامعه چگونه 
خ��ود را با این پدیده های نادر وفق می دهد و از آن 
عبرت می گیرد تا دست از خطاهای گذشته بردارد 
و آنچ��ه را برای خود می خواهد ب��رای دیگران هم 
طلب کند که مهمترین خواس��ته ها تعلیم و تربیت 
صحیح بر اس��اس آیین های مقدس در همه ادیان 

الهی است. 
این س��خن کوتاه متعلق به یکی از فیلسوفان غرب 
اس��ت که می گوی��د: »و آن��گاه خداون��د توجیه را 
آفرید«! و مطالبه گ��ران به حق معتقدند: تلویزیون 

را در تصویر حذف می کردید نه قرآن را! 
گلدان را کنار قرآن می گذارند نه در جوار تلویزیون 
ک��ه در این می��ان راه غرب��ت و عزل��ت را انتخاب 
می کند! مگر مجله شارلی ابدوی فرانسوی خطایی 
ج��ز این کرده که این اقدام را نمی توان کمتر از آن 
دانست زیرا در مهد فرهنگ و تمدن اسالمی اتفاق 
می افتد. آقای وزیر کالهتان را کمی باالتر بگذارید 
که نقاب آن چشم هایتان را نپوشاند تا بهتر ببینید 
دس��تگاهی که متولی آن شده اید هنوز هم زیرآبی 
شنا می کند تا شما همچنان که سرگرم باز و بسته 
کردن مدارس هس��تید تصویر قرآن را از روی یکی 
از کتاب های درس��ی ابتدای��ی و حضور دختران در 
بازی ه��ای کودکانه جلدی دیگر به بهانه های واهی 
حذف ش��ود! همچنانکه در سال های قبل نیز روند 
س��ند ۲۰۳۰ همین را می گفت و می خواست! سال 
1۳57 حذف زنگ قرآن مدارس به بهانه طرح ملی 
حف��ظ قرآن و امروز برداش��تن تصوی��ر دختران از 
جلد کتاب ریاضی س��وم ابتدایی و همچنین حذف 
تصویر قرآن مجید از روی جلد کتاب درس��ی اول 
ابتدایی و جایگزین کردن یک گلدان به جای آن که 
بالفاصله پ��س ازآن وزیر آموزش وپرورش در توییت 
خود می نویس��د: »تغییرات در کتاب های درس��ی 
همه ساله بر اساس ارزیابی و از سوی مؤلفین انجام 
می شود. به رئیس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی مأموری��ت دادم تغیی��رات در ش��کل و 
محتوای کتاب های درس��ی را با حساس��یت کامل 

رصد، اصالح و گزارش نماید.
 ب��ه دغدغه های م��ردم اهمیت می ده��م، دختران 
میه��ن شایس��ته احترام ان��د«. »در اطالعیه ای که 
وزارت آموزش وپرورش روز 19 ش��هریور منتش��ر 
می کند و از همه دلس��وزان تعلیم و تربیت کش��ور 
مخصوص��اً صاحب نظران که طی روزهای گذش��ته 
ب��ه  نقد نکات��ی در چند کتاب درس��ی پرداخته اند 
توضیحاتی مبنی بر جلوگیری از س��وء برداشته ها 
دارد تا تأیید شود این تغییرات توهین به مقدسات 
نیس��تند و جای قرآن به این دلیل با گلدان عوض 

شده که زیر تلویزیون بوده است! 
و هیچ نس��بت یا سنخیتی با س��ند ۲۰۳۰ ندارد«، 
البته در روی جلد کتاب ریاضی س��وم دبستان هم 
تصویر ۲ دختر حذف می ش��ود که به نظر می رسد 
به دلیل رعای��ت پروتکل ها بوده تا فاصله اجتماعی 
رعایت شده باشد! اصالح جلد کتاب درسی ریاضی 
س��وم ابتدایی خبر می دهد که شامل توجیهات در 
ای��ن زمینه ازجمله ع��دم افراط وتفریط در دیدگاه 
جنسیتی اس��ت و هیچگونه تبعیضی بین دختران 
و پس��ران قائله نش��ده اند و همچنین جایگاه قرآن 
چون مناسب نبود احتیاج به بازآرایی داشت! آنچه 
جایش خالی است حضور پررنگ قوه قضاییه در پی 
این عذرخواهی مس��ئوالن و متولیان پس از انجام 
خطاه��ای بزرگ در دامنه فرهنگ و اعتقادات بوده 
تا هر مس��ئول این تعهد را داشته باشد که حداقل 
پس از ابراز عذر اس��تعفا دهد و ای��ن امر می تواند 

بهترین تأدیب باشد.
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معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

جلوه دیگری از همکاری مجلس و دولت برای حل 
مشکالت مردم رقم خورد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: جلوه دیگری از همکاری مجلس 
و دولت برای حل مشکالت مردم رقم خورد. حسینعلی امیری معاون 
پارلمان��ی رئیس جمهور در باره جلس��ه روز گذش��ته مجلس و رأی 
اعتم��اد نمایندگان مردم به وزیر پیش��نهادی صم��ت، گفت: رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی، نواب رئیس، هیات رئیسه و همه نمایندگان 
مجلس که با اختصاص وقت و بررس��ی دقیق و مس��ئوالنه صالحیت 
وزیر پیش��نهادی صمت جناب آقای رزم حس��ینی را بررس��ی و با رای اعتماد به ایشان در 
ش��رایط س��خت اقتصادی و بیماری کرونا به یاری دولت ش��تافتند تا ان ش��ااهلل در فضای 
همدل��ی، تعامل و همراهی دولت و مجلس گام های موثرت��ر برای خدمت به مردم عزیز و 
شریف ایران اسالمی برداریم صمیمانه سپاسگزارم. وی تصریح کرد: در روزگاری که هیات 
حاکمه آمریکا جنگ اقتصادی علیه جمهوری اس��المی را ش��روع نموده است، تکمیل تیم 

اقتصادی دولت و ترمیم کابینه اقدامی بسیار موثر و کارگشا خواهد بود.
امیری اظهار داشت: امروز انتظار مردم عزیزمان که شرایط بسیار سختی را در حوزه معیشت 
و اقتصاد ناش��ی از تحریم های ظالمانه نظاره گرند و با صبوری تحمل می نمایند از دولت 
و مجلس، همکاری و همدلی در جهت رفع مش��کالت است که با رای اعتماد امروز مجلس 
به وزیر پیشنهادی صمت باری دیگر جلوه ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و 
مجلس رقم خورد و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسالمی افزوده شد و بلوغ 
سیاس��ی نظام جمهوری را بار دیگر نش��ان داد. معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در 
سالی که به ابتکار رهبر فرزانه مان سال جهش تولید نام گذاری شده است، امید که بتوانیم 

اقدامات موثر در راستای منویات معظم له در سایه این همدلی و تعامل برداریم. فارس

وزیر پیش��نهادی دولت برای تص��دی وزارت صنعت معدن 
و تج��ارت پس از معرفی به مجلس، توانس��ت رأی اعتماد 
بگی��رد. بی��ش از چهار ماه اس��ت ک��ه وزارت صمت وزیر 
نداش��ت،  و چه بسا بخشی از نابسامانی های موجود در بازار 

بالتکلیفی این وزارتحانه مهم بود.
دول��ت اصرار ب��ر تفکیک امور بازرگان��ی از وزارت صمت و 
تشکیل وزارت بازرگانی داشت، اما مجلس زیر بار آن نرفت. 
دولت اعتقاد داش��ت که در صورت تفکیک امور بازرگانی از 
وزارت صمت، می توان کنترل بهتر و بیشتری بر روی بازار 
و امور بازرگانی داش��ت، با این وجود روزگذشته سرانجام، 
وزارت صمت وزیر خود را شناخت و علیرضا رزم حسینی از 

معاونین این وزارتخانه در جایگاه وزیر قرار گرفت.
برای دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت صمت، حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلس��ه رأی اعتماد حاضر نشد، چرا که از 
دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیا کرد، اما به جای 
او اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه 
حاضر ش��د. برخی نماین��دگان مجل��س از تصمیم رئیس 
جمهور ناخرس��ند بودند و اعتقاد داش��تند که روحانی باید 
در جلسه رأی اعتماد حاضر شود اما محمود واعظی رئیس 
دفت��ر رئیس جمهور در این باره چنین پاس��خ داده بود، » 
خون مقامات از مردم رنگین تر نیست، اما تردید نکنید اگر 
رئیس جمهور 1۴ روز ی��ا ۲1 روز بخواهد در منزلش بماند 

قطعا به کشور و تصمیم گیری ها لطمه وارد می شود.«
قالیباف نیز درباره حاضر نش��دن رئیس جمهور در جلس��ه 
ردی اعتماد وزیر پیش��نهادی بر این تصمیم صحه گذاشت 
و گفت؛»حاضر نشدن رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد 
خالف آئین نامه نیس��ت و وی به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی و مسائل مربوط به کرونا در مجلس حضور نیافته 
است.« پاسخ رئیس مجلس به تذکر حجت االسالم علیرضا 
سلیمی بر اساس اخطار قانون اساسی بود که اظهار داشت: 
طبق اصل 1۳1 قانون اساسی در صورتی که رئیس جمهور 
بیمار باش��د یا بیش از دو ماه غیبت کند، باید با إذن مقام 
معظم رهبری مس��ئولیت خود را به عهده معاون اول خود 
بگذارد. وی بیان کرد: رئیس جمهور از زمان افتتاح مجلس 
یازدهم تا امروز در مأل عام حاضر نشده، در حالی که قسم 
خورده اس��ت که مسئولیت های خود را به خوبی اجرا کرده 

و خدمتگزار مردم باشد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
رئیس جمهور باید در روز رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی 
در مجلس حضور داش��ته باشد، تصریح کرد: رئیس جمهور 
باید امروز در جلسه رأی اعتماد حضور می یافت اما از قانون 
اس��تنکاف کرد. وی افزود: گفته می شود علت عدم حضور 
رئیس جمهور در مجلس آن اس��ت که ستاد ملی مقابله با 
کرونا ب��ه وی اجازه حضور در مجلس را نداده که س��والی 
برای ما پیش می آید مبنی بر اینکه آیا س��تاد ملی مقابله با 

کرونا فقط برای یک نفر تشکیل جلسه می دهد؟
س��لیمی گفت: چطور رئیس ق��وه قضائیه و رئیس مجلس 
شورای اسالمی در این شرایط کرونایی به سفر می روند اما 
رئیس جمهور حتی در مجلس هم حاضر نمی شود؟ رئیس 
جمهور باید قانون اساس��ی را بخواند تا بلکه با وظایف خود 
آش��نا ش��ود. اعتراض به رئیس جمهور به خاطر نیامدن به 
جلس��ه رأی اعتماد در میان برخی دیگر از نمایندگان نیز 
دیده می ش��د، مخالفان وزیر پیشنهادی در سخنان خود به 
این موضوع اشاره کردند. اردشیر مطهری نماینده گرمسار 
در مخالف��ت با علیرضا رزم حس��ینی ب��رای تصدی وزارت 
صمت، گفت: امروز وزیر پیش��نهادی صمت از سوی رئیس 
جمهور که خودش را مخفی کرده اس��ت و به هیچ وجه در 
انظار عمومی نمی آید، در مجلس ش��ورای اس��المی حضور 

یافته است.
وی خط��اب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی مردم در 
ش��هر، شما را لعنت می کنند و سر س��وزنی به شما اعتقاد 
ندارن��د و چه انتظاری دارید که مردم به وزیری که دو دهه 

در خارج از کشور زندگی کرده است، اعتماد کنند.
نماینده مردم گرمس��ار در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: کس��انی پش��ت پرده انتصاب رزم حسینی در جایگاه 
وزارت صمت هستند که اگر پشت پرده ها را بگویم، تعجب 

می کنید. مطهری افزود: جناب رزم حس��ینی! شما چگونه 
می خواهید مس��ئولیت برعهده بگیرید در حالی که دو دهه 
در کانادا بودید و خانواده شما در کانادا زندگی می کنند. با 
این شرایط چگونه دم از نظام جمهوری اسالمی می زنید؟

مطهری تصریح کرد: رزم حسینی باید ارتباط خود با برخی 
از افراد فاس��د را شفاف س��ازی کند و بنده معتقدم افرادی 
تعم��داً بح��ث دو تابعیتی بودن وزیر پیش��نهادی صمت را 
منتش��ر کردند تا افکار نمایندگان از فس��ادهای اقتصادی 
رزم حسینی غافل شود. نماینده مردم گرمسار گفت: سوال 
دیگر این اس��ت که چرا خان��واده رزم حس��ینی در کانادا 
هس��تند و خود او در ایران است؟ یکی دیگر از مطالب این 
است که رزم حسینی چقدر حقوق گرفته است که می تواند 
ب��ا خانواده اش به کانادا برود. ما حتی به ش��اه عبدالعظیم 

هم نمی توانیم برویم.
در ادام��ه جلس��ه مهرداد ویس کرم��ی نماینده مردم خرم 
آباد در مخالفت با علیرضا رزم حس��ینی اظهارداش��ت: رزم 
حس��ینی برنامه ای برای احیای بخش معدن ندارد و بحث 
صنعت، معدن و تجارت یک علم پیچیده و پیش��رفته است 
اما تحصیالت رزم حس��ینی در حد لیس��انس است و برای 
کشوری با این همه تحصیلکرده برازنده نیست که فردی با 

این تحصیالت وزیر صمت شود.
ویس کرمی تصریح کرد: آقای رزم حسینی آیا صحت دارد 
که دختر شما در هیئت مدیره برخی از شرکت های اقماری 

فعال و شهروند کانادا است؟
وی اف��زود: حاض��ر نش��دن رئیس جمهور در جلس��ه رأی 
اعتماد را حمل بر ش��رمندگی از مردم و مجلس می دانیم و 
کس��انی که مجلس را به کوتاه آمدن در مقابل شرکت های 

خودروساز متهم می کنند، این مجلس را نشناخته اند.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز در مخالفت با وزیر 
پیشنهادی صمت گفت: هیچ ایرادی به رزم حسینی درباره 
حضورش در جبهه وارد نیست اما تقاضای بنده از موافقان 
وی آن اس��ت که لطفاً از نام سردار سلیمانی در این زمینه 
اس��تفاده نکنند. اش��اره فرهنگی به پخش کلیپی از سردار 
ش��هید حاج قاسم سلیمانی در صحن علنی مجلس بود که 

در آن از این کلیپ برای دفاع از رزم جسینی پخش شد.
وی افزود: سوال ما از رزم حسینی آن است که چرا از کشور 

خارج ش��ده و طی سالیان متوالی، کار واردات را انجام داده 
است؟ درواقع کار وی وارد کردن دستگاه های دست دوم به 
کش��ور بوده و از این جهت لطمه های زیادی به کشور زده 
اس��ت. وی متذکر ش��د: زمانی که درباره خرید تضمینی یا 
ذخایر استراتژیک از رزم حسینی سوال می شود، وی راهکار 
روش��نی ارائه نمی کند و قطعاً نمی توان��د تحولی را در این 

وزارتخانه ایجاد کند.
نماین��ده م��ردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی بیان 
کرد: رزم حس��ینی فعالیت های مش��کوک زیادی در زمینه 
اقتص��ادی دارد به گون��ه ای که برای یک ش��رکت صوری 
وام های چن��د میلیون یورویی و دهه��ا میلیاردی گرفته و 
س��پس این ش��رکت های صوری را با قیمتی گزاف به یک 

شرکت دولتی فروخته است.
علی اصغر عنابس��تانی نماینده مردم سبزوار در موافقت با 
وزیر پیشنهادی صمت، گفت: رزم حسینی جهادی است نه 

جناحی. رزم حسینی پشت  میزنشین نیست.
نماینده س��یزوار در ادامه دفاع خود از رزم حسینی کلیپی 
از اظهارات شهید حاج قاسم سلیمانی درباره وی در صحن 
مجل��س پخش کرد که این اقدام باع��ث اعتراض برخی از 

نمایندگان شد.
عب��اس گودرزی، نماینده بروجرد با فریادهای پی در پی از 
نمایندگان موافق با رزم حسینی خواست که از حاج قاسم 
هزینه نکنند. حس��ین نوش آبادی نماین��ده مردم ورامین 
نی��ز در موافقت با وزیر پیش��نهادی صم��ت گفت: با توجه 
به وضعیت آش��فته بازار و نابسامانی در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت باید وزیری با تجربه و توانمند برای تصدی 

وزارت صمت انتخاب شود.
وی گف��ت: رزم حس��ینی در بخش های مختل��ف اجرایی 
و اقتصادی، فعالیت داش��ته و نقش برجس��ته ای در حوزه 

دفاعی و عملیاتی در دوره دفاع مقدس ایفا کرده است.
نوش آبادی خاطرنش��ان کرد: رزم حسینی برای برون رفت 
وزارت صمت از مشکالت کنونی برنامه های مناسبی دارد و 
تقاضای بنده از نمایندگان این است که وزارت صمت را از 

بالتکلیفی نجات دهند.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور نیز به موافقت با وزیر 
پیش��نهادی صمت پرداخت و گفت: بنده با رزم حس��ینی 

رفاقت��ی ندارم اما باید بگویم که وی عملکرد بس��یار خوبی 
در اس��تانداری خراسان رضوی داشته و روحیه وی جهادی 
اس��ت. وی با بیان اینکه رزم حس��ینی منتقد سیاست های 
غلط اقتصادی دولت است، افزود: رزم حسینی وزیر و مدیر 
دولتی نیس��ت، بلک��ه وزیر و مدیر حاکمیتی اس��ت و وی 
عملکرد خوبی در اس��تانداری خراس��ان رضوی و کرمان از 

خود نشان داده است.
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس شورای اسالمی تصریح 
ک��رد: قطع��اً دوتابعیتی بودن رزم حس��ینی تأیید نش��ده 
و هیئت تحقی��ق و تفحص از مدی��ران دوتابعیتی هم این 
موض��وع را تأیید نکرده اند و نباید به رزم حس��ینی تهمت 
دوتابعیتی بزنیم. در این جلس��ه حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس، یادداشتی را از حسینعلی امیری 

معاون پارلمانی رئیس جمهور به این شرح قرائت کرد:
»نقل قول از جناب آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
مبن��ی بر اینک��ه اگر چوپ ه��م به مجل��س معرفی کنیم 

مجبورند رأی دهند، پایه و اساسی ندارد.«
پاس��خ معاون پارلمان��ی رئیس جمهور به محمد حس��ین 
فرهنگی در جریان مخالفت با وزیر پیش��نهادی صمت بود 
که گفته بود: نقل قولی از رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح 
ش��ده که اگر چوب ه��م به مجلس معرف��ی کنیم، مجبور 
هس��تند رأی دهند« علی اصغر عنابس��تانی نماینده مردم 
س��بزوار در موافقت با وزیر پیش��نهادی صمت، گفت؛ اگر 
به دنبال جهش تولید هس��تید، باید س��کان وزارتخانه های 
دولت را به رزمندگان شجاع مکتب قهرمان ملی حاج قاسم 
س��لیمانی بس��پاریم. می گویند چرا از حاج قاسم سلیمانی 
می گوئید، رزم حس��ینی غیر از حاج قاس��م هویت دیگری 

نداشته و نمی توان از وی هیچ تعریفی داشت.
وی با بیان اینکه هیچیک از افراد خانواده رزم حس��ینی در 
خارج از کشور نیس��تند، گفت: شناخت دقیق موانع تولید 
و تجارت، ویژگی مهم وزیر پیش��نهادی صمت اس��ت. رزم 
حس��ینی جهادی اس��ت نه جناحی و همه باید دس��ت به 

دست هم دهیم تا وزارت صمت سامان یابد.
محمود عباس زاده مش��کینی نماینده مردم مشکین شهر 
نیز در موافقت با وزیر رزم حس��ینی گفت: ملت به مجلس 
یازدهم امید بسته و این مجلس عنوان انقالبی گرفته است 
و ل��ذا ما باید برای رأی مثبت و منفی خود حجت ش��رعی 
داشته باشیم. وی بیان کرد: انقالبی بودن به این معنا است 
که از خود، منافع قبیله ای و جناحی فاصله بگیریم و بر این 
اس��اس، نمایندگان باید زمان شناس باشند و هر اقدامی را 

در زمان مشخص خودش انجام دهند.
نماینده مردم مش��کین ش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد: مطالب منتش��ر ش��ده درباره وزیر پیشنهادی 
صمت در فضای مجازی به معنای آن است که کشور دچار 
آنارشیس��م ش��ده و اگر چنین مطالبی حقیقت دارد، پس 
گزارش دیوان محاس��بات و وزارت اطالعات درباره این فرد 

چه جایگاهی دارد؟
س��رانجام پس از س��خنان موافقان و مخالفان رزم حسینی 
وزیر پیش��نهادی صمت رأی گیری انجام ش��د و درنهایت 
نماین��دگان با 175 رأی مواف��ق، ۸۰ رأی مخالف و 9 رأی 
ممتنع به علیرضا رزم حسینی برای تصدی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت رأی اعتماد دادند.
محمدباق��ر قالیباف رئیس مجل��س نیز پس از اعالم نتیجه 
رأی اعتماد به علیرضا رزم حس��ینی گف��ت: کابینه دولت 
تکمی��ل ش��د و در این ش��رایط وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت برای حل مش��کالت مردم وزارتخانه ای بسیار مهم 
و تأثیرگذار اس��ت. وی تأکید کرد: امیدواریم دولت و وزیر 
جدی��د صنعت، مع��دن و تجارت بتوانند پاس��خگوی باری 

باشند که مجلس شورای اسالمی بر دوش شان گذاشت.
اما به نظر می رسد، نمایندگان مجلس از سر ناچاری مجبور 
به رأی اعتماد ش��ده باش��ند چرا که تاکنون بیش از ۴ ماه 
وزارت صمت بدون وزیر اداره شد و اگر با رزم حسینی وزیر 
پیش��نهاد دولت مخالفت می کردند وضعیت این وزارتخانه 
در ش��رایط کنونی نابسامان تر می ش��د. هر چند امید است 
که رمز حس��ینی بتواند در زمان باقی مانده دولت دوازدهم 

اقداماتی انجام دهد تا شاید التهابات بازار فروکش کند.

امام علی )ع(: خداوند مردم گذشته را لعن نکرد و از رحمت خود دور نساخت 
مگر به جهت آن که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند.
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