
فلسفه امید و دشمنانش در ایران

مقدمـه و طـرح اشـکال: برخـی غوغاییـان در 
روزهـای اخیـر در اقدامـی هماهنگ تـاش کردند 
تـا تذکـری مهـم و حکیمانـه اخیـر از رهبـر فرزانه 
انقـاب را مـورد هجـوم یـا اشـکال  قـرار دهنـد 
آنجـا کـه  ایشـان القـاء بی آیندگـی ملی، بن بسـت 
و  ناکارآمـدی مطلـق  مسـئوالن در اداره ایـران و 
تضعیـف دیـن را از جمله کارهـای بدخواهان ایران 
دانسـته و پـروژه دشـمن معرفـی کردنـد اما بعضی 
بـا تحت الشـعاع قـراردادن منطق و روش شناسـی 
بحـث معظـم له در فلسـفه امید،  به نظر می رسـد 
بـا روش تجاهـل العارف مجددا دسـت بـه فرافکنی 

زدنـد تـا خـود را از موضـع ضعـف دور کنند.
سـوال: آیا طـرح بی آیندگـی، بن بسـت و ادعای 

دین گریزی پروژه دشـمن اسـت؟
طـرح بحـث: شـاید سـه گانـه بـاال را بتـوان در 
امیـد بـه آینده جمع کـرد، امید مفهومـی حزبی و 
جناحـی نیسـت، امید برای انسـان و تمـدن ایرانی 
اسـامی، هـم موضـوع و هـم غایـت اسـت؛ امیـد 
متغیـری وابسـته و موسـمی نیسـت، امیـد، خـود 
یک فلسـفه اسـت و باید از فلسـفه امید حرف زد؛ 
امیـد، ملـی و تمدنـی اسـت؛ اساسـا بـه نظـر بنده 
اگـر بخواهیـم فلسـفه سیاسـی آیـت اهلل العظمـی 
اجتماعـی  واژه  دانـش  سـه  دو  در  را  ای  خامنـه 
خاصـه کنیـم. مـی شـود گفت ایشـان فیلسـوف 

امید و پیشـرفت اسـت.
عـاوه بـر جایـگاه بنیادیـن و گسـترده  امیـد در 
فلسـفه سیاسی ایشـان، بخصوص معظم له در سال 
۹۸ دربـاره ضـرورت امیـد آفرینـی تذکراتـی مهمی 
بـه جامعـه نخبگانـی فرمودنـد؛ من در آن سـال هم 
زمـان در دانشـگاه تربیت مدرس و بسـیج اسـتادان 
کشـور  بـودم؛ وضـع جامعـه بغرنـج بـود؛ دولـت 
ائتافـی تکنوکـرات - اصاحـات سـرکار بـود؛ امید 
واهـی برجـام بـه سـراب تبدیـل شـده بـود، دولـت 
انگیـزه کار نداشـت قـول و فعـل دولـت  مآیوسـانه 
شـد، دولـت و یـا برخـی وزراء خودزنی مـی کردند.
و  تبییـن  جهـاد   حیـث  از  مسـتضعفین  بسـیج 
امیـد آفرینـی وارد کار شـد و بـا اینکـه از حیـث 
فکـری و عملـی دولـت را از تراز ملت بـزرگ ایران 
عقـب افتـاده مـی دانسـتیم  امـا بایـد بـرای امید، 
کاری مـی کردیـم، قـرارگاه جهـاد امیـد آفرینـی 
شـکل گرفـت بـر اسـاس فلسـفه امید، مادربسـیج 
مسـتضعفین خیلـی زود بـا کسـانی کـه در جامعه  
ولـو از موضـع اصولگرایـی و یـا انقابـی، خواسـته 
یـا ناخواسـته بـه خرابـی خانـه امیـد ملـی دامـن 
مـی زدنـد مـرز بنـدی کردیـم و حتی یادم اسـت 
بـا اینکـه بسـیج نیـروی ملـت اسـت و هماهنگـی 
نیروهـای مردمـی و افتخـاری مابیـن آنهـا خیلـی 
سـخت و پیچیـده و نیازمنـد شـرح صـدر و حلـم 
مدنـی در کار با حدود سـی الیـه اجتماعی مردمی 
اسـت بـا ایـن وصـف رئیس بسـیج مسـتضعفین و 
مسـووالن حـوزه های نظارتی بسـیج اعـم از حوزه 
نمایندگـی و حفاظـت  از حیـث عقلی و شـرعی و 
انقابـی ناقضیـن فلسـفه امیـد را مـورد راهنمایی 
و  تذکـر قـرار مـی دادنـد. بـا اینکـه دل نیروهـای 
از دسـت دولـت وقـت رنجـور و  مردمـی بسـیج 
پرخـون بـود امـا امیـد، ُخلقـی هویتـی - ملـی و  

فراتـر از دولـت حزبـی  وقـت بـود.
نیـروی بسـیج، نیـروی غیردولتـی بـوده و هسـت 
از یـک سـو بایـد دولـت وقـت بـرای کاسـتی هـا 
و بـد عملـی هـا و فربگـی هـا نقـادی مـی شـد از 
سـویی دیگـر نبایـد خانـه امیـد ایرانیـان تخریـب 
مـی شـد چـون دولت، یـک حـزب یا یـک محفل 
نیسـت، دولـت خانـه امیـد ملـی اسـت؛ پـس هم 
از  و  مـردم  صـدای  و  بودیـم  مـی  مردمـی  بایـد 
سـویی دیگـر بایـد بـه جنـگ گسـترده نـا امیدی 
مـی رفتیـم؛ از ایـن رو بـود کـه بسـیج بـه عنـوان 
ملـی ترین نیـروی انقاب کارش به جایی رسـیده 
بـود کـه هـم بایـد بـه داد ملـت ناامید می رسـید 
و هـم بایـد  در  دولـت مآیـوس از غـرب و منفعل 

روحـی تـازه مـی دمید!
اکنـون  نیـز کـه فقیـه حکیـم و فیلسـوف امیـد و 
پیشـرفت کـه در آغـاز کار دولـت مردمگـرای آیت 
اهلل رییسـی بـاز هـم از امیـد و پرهیـز از تولیـد 
سـازمان یافتـه یـآس مـی گویـد برخـی سیاسـت 
زدگان و صاحبـان حـزب های توییتـری، تلگرامی 
نظـر،  ایـن  کـه  کردنـد  خیـال  اینسـتاگرامی  و 
مصرفـی دولتـی دارد خیـر! امیـد، وزارتخانـه و یـا 
سـازمانی از دولت های روحانی و رییسـی نیسـت، 
امیـد و یـآس هریک  مولد دو نـوع رییس جمهور، 
دو وزیـر، دو  وکیـل دو اسـتاندار و دو فرمانـدار و 
بخشـدارند ؛ امیـد خانه پـدری ماسـت، امید وطن 
ماسـت ، امیـد دیـن ماسـت، امیـد ذخیـره تمدنی 
ماسـت؛ و بقـول معظـم لـه کـه در جایـی دیگـر 

فرمـود مهـدی موعـود ذخیـره امیـد ماسـت و....
آری! هرکـس و هرجناحـی و در هـردوره ای  کـه 
تولیـد بـن بسـت و بـی آیندگـی کنـد در واقـع 
بـه جنـگ بـا وطـن آمـده و دانسـته یـا نادانسـته 
همدسـت  یـا  داده  دسـت  میهـن  دشـمن   بـا 

او شده است.

یادداشت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در طرح 
مجلس عوامل بازدارنــده خوبی برای کنترل بازار اجاره 
بهای مســکن پیش بینی شــده اما اجرای آن از سوی 

وزارتخانه هایی که مجری هستند حائز اهمیت است.
اســماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
وضعیت بازار مســکن، بیان کرد: رشــد نرخ اجاره بها و 
رهن مســکن یک دغدغه به حق مردم است. متاسفانه 
شاهد هســتیم که نرخ رشد اجاره بها به صورت ساعتی 
در حال افزایش است. هیات وزیران مصوبه ای داشت که 
سقف افزایش قیمت نرخ اجاره بها را در تهران ۲۵ درصد 
و در ســایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد. این مصوبه به 
تایید ســران سه قوه نیز رسید، اما افزایش قیمت ها در 

بازار بیش از این رقم است.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلــس نیز به این موضوع ورود 
کرد و با توجه به دغدغه مردم طرح دوفورتی را تحت عنوان 
ساماندهی و کنترل اجاره بهای اماک مسکونی تهیه کرد. 
پس از تصویب دو فوریت این طرح اکنون در کمیســیون 
عمــران در حال چکش کاری بــوده و به زودی به صحن 
مجلس می آید. خیلی از قراردادهایی که از قبل نوشــته 
شــده با رقم باالیی بوده و حال اگــر مصوبه هیات وزیران 
نیز اجرایی شود افزایش قیمت چشمگیری خواهد بود. این 
میزان افزایش از توان مردم خارج بوده و امیدواریم با مصوبه 
مجلس بتوان تا حدی این افزایش قیمت را کنترل کرد. در 
طرح مجلس عوامل بازدارنده خوبی برای کنترل بازار اجاره 
بها پیش بینی شــده است اما اجرای آن از سوی وزارتخانه 

هایی که مجری هستند بسیار حائز اهمیت می باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

در طرح کنترل اجاره بها عوامل بازدارنده دیده شده است
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس از حد 
نصاب نیفتادن امضاهای طرح اســتیضاح وزیر صنعت، 

معدن و تجارت خبر داد.
روح اهلل عباسپور ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
برگزاری جلســه این کمیســیون برای  بررســی طرح 
اســتیضاح وزیر صنعــت، معدن و تجــارت، گفت: روز 
سه شــنبه هفته آینده با حضور آقای فاطمی امین این 

موضوع در کمیسیون بررسی  می شود.
وی درباره پس گرفته شــدن امضاهای این استیضاح از 
سوی برخی نمایندگان، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان 
با حضور در کمیسیون امضاهای خود را پس گرفتند اما 
اینکه امضاهای این طرح از حد نصاب افتاده باشد و این 

طرح از دستور کار خارج شود اینگونه نیست.
نماینده بوئین زهرا در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر 
طرح استیضاح آقای فاطمی امین باالی 1۰ امضا دارد و 
روند بررســی این طرح در کمیسیون در حال طی شدن 
اســت و از وزیر صمت نیز دعوت شده تا در جلسه روز 

سه شنبه کمیسیون حضور پیدا کند.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن و مجلس 
اضافه کــرد: پس از برگزاری جلســه کمیســیون اگر 
طراحــان، طرح از پاســخ های وزیر قانع شــوند که این 
طرح از دســتور کار خارج می شــود و اگر طراحان قانع 
نشــوند گــزارش کمیســیون در اختیار هیئت رئیســه 
 مجلس قــرار می گیرد تا روند بررســی در صحن علنی 

پارلمان دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع:

امضاهای استیضاح وزیر صمت از حد نصاب نیفتاده است 

رئیـس جمهـور جـان باختـن شـماری از مـردم مسـلمان و هم زبانـان و همسـایگان نجیـب ملـت ایـران را در حادثـه زلزله 
جانـکاه و غم انگیـز توصیـف و تاکیـد کـرد کـه ملت و دولـت ایران در کنار شماسـت و در ایـن ابتاء عظیم حق همسـایگی 

را بـه جـای خواهد آورد.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در پیام تســلیتی به ملت مسلمان افغانستان به مناســبت جان باختن شماری از مردم 
این کشــور در واقعه زلزله آورده اســت: به جمعیت هال احمر ماموریت داده ام با حداکثر توان ممکن در فرایند کمک به 
زلزله زدگان و شــما مردم عزیز فعال باشــند. ملت و دولت ایران در کنار شماســت و در این ابتاء عظیم حق همسایگی را 

به جای خواهد آورد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

ملت صبور و رنج کشیده افغانستان
خبر وقوع زلزله در شرق افغانستان و جان باختن شماری از مردم مسلمان و هم زبانان و همسایگان نجیب ملت ایران، جانکاه 
و غم انگیز بود. اینجانب بروز این حادثه مصیبت بار را به یکایک مردم افغانستان تسلیت می گویم و برای جان باختگان، رحمت 
و غفران الهی مســئلت می کنم. بسیار متاسفم که سال ها اشغالگری آمریکا مانع از توسعه زیرساخت های شهری و روستایی 
افغانســتان عزیز شده و این مسئله امروز روند امداد به خســارت دیدگان و مجروحان زلزله را دشوار کرده است. به جمعیت 

هال احمر ماموریت داده ام با حداکثر توان ممکن در فرایند کمک به زلزله زدگان و شما مردم عزیز فعال باشند.
سایر ظرفیت های موجود در ایران نیز حتما برای کمک به همسایه شرقی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. ملت و دولت 

ایران در کنار شماست و در این ابتاء عظیم حق همسایگی را به جای خواهد آورد.
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پیام رئیسی به ملت افغانستان: گزارش

ایران حق همسایگی را به جای خواهد آورد

سردار رمضان شــریف از انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت 
رئیس سازمان اطاعات سپاه پاسداران انقاب اسامی خبر داد.

ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط عمومی کل 
ســپاه اعام کرد: با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت "رئیس 

سازمان اطاعات سپاه" منصوب شد.
وی افزود: حجت االســام و المســلمین حســین طائب رئیس ســابق سازمان 
اطاعات سپاه نیز با حکم سرلشکر حسین سامی به سمت  "مشاور فرمانده کل 

سپاه " منصوب گردید. سردار شریف همچنین یادآور شد: رئیس جدید سازمان 
اطاعات سپاه سال ها عهده دار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت اطاعات سپاه 

بود و تجارب فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و  اطاعاتی دارد.
ســخنگوی سپاه خاطرنشــان کرد: حجت االسام والمســلمین طائب عاوه بر 
ســالها نقش آفرینی های مؤثر و ارزشمند در سازمان اطاعات و معاونت فرهنگی 

اجتماعی سپاه، ریاست سازمان بسیج مستضعفین را نیز در کارنامه خود دارد.

 سردار »محمد کاظمی« 
رئیس سازمان اطالعات سپاه شد

رئیس مجلس شــورای اسامی با اشــاره به پیش بینی تخصیص ۵ هزار میلیارد 
تومــان منابع به صندوق بیمــاران صعب العاج در الیحه بودجه ســال جاری، 

خواستار تسریع در تهیه آئین نامه و تخصیص این منابع شد.
محمد باقر قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی در صفحه 

شخصی خود در توئیتر، نوشت:
»برای کاســتن از مشکات بیماران صعب العاج در قانون بودجه صندوقی پیش 

بینی شد که باید به این صندوق ۵ هزار میلیارد تومان از ردیف 1۸ تبصره 1۴ و 
۲ هزار میلیارد تومان از تســهیات تبصره 1۶ واریز شود، اما متاسفانه آئین نامه 

این صندوق با گذشت ۳ماه از سال، هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.
موضــوع درمــان از اولویت های کاری مجلــس و دولت محترم اســت و حتما 
معــاون پارلمانی رئیــس جمهور و وزیر محترم بهداشــت به ســرعت کارهای 
الزم را انجــام دهند تا بیماران صعب العاج که عمدتــا از خانواده های محروم 
 بــوده و درگیر مشــکات دارویی و افزایــش قیمت دارو هســتند، مورد توجه 

قرار بگیرند.«

 قالیباف:هرچه سریعتر منابع صندوق 
بیماران صعب العالج تخصیص یابد

امام جمعه موقت تهران ضمن تســلیت ســالگرد شــهادت 
آیت اهلل بهشــتی و 7۲ تن از کارگزاران نظام اسامی، خاطر 
نشــان کرد: آیت اهلل بهشتی نه تنها مظلوم زیست و مظلوم به 
شهادت رســید بلکه یکی از جهات مظلومیت او این بود که 
شناخته نشد و هنوز هم شناخته نشده است. او نسبت به بنده 
حــق پدری دارد و در دوران طلبگی ما در ابعاد مختلفی ما را 

راهنمایی می کرد.
صدیقــی بیان کــرد: او یک عنصر تحول آفریــن بود و اولین 
تحول را در حوزه علمیه قم کلید زد و طرح مدرسه حقانی از 
ایشــان بود. وی از مامت ها هراسی به دل راه نداد؛ هم چنین 
دارای ظرفیــت عظیــم مدیریت جهانی بود ولی دشــمنان 
خواســتند ایــن نعمت را از مــا بگیرند. قبل از شــهادت او، 
شــخصیت او را ترور کردند و خواستند او را منزوی کنند اما 
همان گونه که رهبر معظم انقاب درباره ســردار دل ها شهید 
سلیمانی فرمودند که ترس دشمن از شهید سلیمانی بیش از 

 سردار سلیمانی است، خون شهید بهشتی هم انقاب را احیا 
و بیمه کرد.

وی هم چنین با بیان اینکه قوه قضائیه نگهبان قانون اســت، 
خاطر نشان کرد: کشتی آرام بخشی که اجازه نمی دهد امواج 
موجــود در جامعه به داخل زندگی مــردم برود، قوه قضائیه 
اســت و این دســتگاه مســئولیت دارد و فعال است. همه ی 
روسای قوه قضائیه رسالت خود را ایفا کرده اند و در دو دوره ی 
اخیر دو مسئول قوه که رهبری معظم انقاب آنان را منصوب 
کردند، تفاوت شان با سایر قوا این بود که از داخل قوه قضائیه 

بودند و اشراف کافی داشته اند.
امام جمعه موقت تهران گفت: رئیس جمهور محترم گفتند که 
من در قوه قضائیه مسلط و مطالبه گر بودم و اگر رئیس جمهور 
بشــوم دیگران از من مطالبه می کنند ولی اگر بخواهیم ریشه 
فســاد را بزنیم باید ببینیم از کجا ناشــی می شود و نگذاریم 
به وجود بیایــد تا قوه قضائیه با آن برخورد کند و ایشــان با 

این انگیزه پرچم دســتگاه اجرایی را در دســت گرفتند. طی 
این ده سال گذشــته که بنده در سنگر نماز جمعه در جمع 
شــما مومنین توفیق حضور دارم، شــما ندیدید که از کسی 
تعریفی کنم ولی من رئیس فعلی قوه قضائیه را از ۵۰ ســال 
قبل می شناسم و شناخت دارم و او شخصیتی معتقد، مصمم، 
انقابی، با عزم، بی حاشیه و والیتمدار است. انسجام و همدلی 

قوا می تواند ما را به اهداف نزدیک کند.
صدیقی در ادامه سخنان خود بیان کرد: مردم توقع دارند که 
وقتی به دستگاه قضایی وارد می شوند، احساس امنیت کنند 
و قضات باید به دســتورات دینی عمــل کرده و به مراجعین 
احترام بگذارند. قضات نباید خودشــان را تافته ی جدابافته از 

مردم بدانند.
وی گفت: در میان قضات عــاوه بر قانوندانی و قانونمداری، 
عدالت به معنــای واقعی کلمه که انجام فرایــض و پرهیز از 
محرمان است باید وجود داشته باشد؛ قاضی باید عادل یعنی 

باید خداترس باشــد. البته قضات شریف فراوان هستند و من 
با این افراد ســروکار داشتم ولی عاوه بر آن، الگوی ما پیامبر 
اکرم)ص( اســت و باید تواضع، اخاق، احترام و حفظ کرامت 
ایــن مردم رعایت شــود چراکه هرچه داریــم از این مردم و 

شهداست.
امام جمعــه موقت تهران هم چنین در ادامه ســخنان خود، 
حادثــه دلخراش زلزله افغانســتان را تســلیت گفته و اظهار 
داشــت: کمک های جمهوری اسامی با دستور رئیس جمهور 
ارسال شده و مردم ما در کمک های مومنانه همیشه شاخص 

بودند و در این امر هم ان شااهلل کمک خواهند کرد.
امام جمعه موقت تهران در پایان نیز با اشــاره به فصل گرما، 
عنوان کرد: در فصل تابســتان هســتیم و مســئله آب جزو 
مسائل مشکل آفرین کشــور است و مومنین به دستور اسام 
 در مصرف آب و برق صرفه جویی داشــته باشند تا با مشکل 

روبرو نشویم.

امام جمعه موقت تهران:

هنوز شخصیت شهید بهشتی  شناخته نشده است

نماینده تهران در مجلس:

  وقت کافی به فاطمی امین
داده نشده است 

نماینده تهران در مجلس با اشــاره به بحث استیضاح وزیر 
صمــت گفت: به اعتقاد من باید فرصت بیشــتری به وزیر 
صمت داده شــود، به همین دلیــل در این مقطع زمانی با 

استیضاح وزیر صمت مخالف هستیم.
مالک شــریعتی نیاســر نماینده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســامی در گفت و گو با فارس درباره استیضاح 
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، گفت: استیضاح یکی از 
ابزارهای نظارتی مجلس اســت و نمایندگان حق دارند که 
طبق قانون اساســی و آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد 

وزرا نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه به طور کلی اســتیضاح هر وزیری چهار 
علت می تواند داشــته باشــد، افزود: علت اول اســتیضاح 

می تواند مسائل رویکردی باشد؛ مثًا وزیر رویکرد انقابی 
یا مدیریت جهادی نداشــته باشــد، هر وقت این مســائل 
اثبات شود نمایندگان می توانند ورود پیدا کنند، هر زمانی 
که محرز شــد وزیر رویکرد درســتی ندارد می توان با وی 
برخورد کرد چرا که این مساله ارتباطی به مدت زمان روی 

کار آمدن وی ندارد.
شریعتی با بیان اینکه علت دیگر هر استیضاح ممکن است 
مسئله فساد باشــد، اظهار داشت:  علت دومی که براساس 
آن می توان وزرا را اســتیضاح کرد مساله فساد است؛ اگر 
معلوم شد وزیری دچار فساد شده است باید با وی برخورد 
کرد که این مســاله نیز زمان خاصی ندارد؛ ممکن اســت 
وزیر یک ماه بر سر کار آمده باشد ولی معلوم شود مرتکب 

فسادی شده است.
نماینده مردم تهران استنکاف وزرا از اجرای قانون را علت 
سوم استیضاح دانست و افزود:  مساله دیگری که می شود 
مبنــی بر آن با یک وزیر برخورد کــرد و کار را به مرحله 
استیضاح رساند، بحث استنکاف وزیر از اجرای قانون است. 

وقتی قانونی توسط مجلس تصویب شد و به تایید شورای 
نگهبان رسید بازه زمانی مشخصی برای آن تعیین می شود 

که وزیر باید قانون را در آن بازه زمانی اجرا کند.
وی ادامه داد: اگر وزیری بدون این که دلیل موجهی داشته 
باشد، بگوید قانون را قبول ندارم و اجرا نمی کنم باید با وی 
برخورد کرد. ممکن اســت وزیر بــه نمایندگان اعام کند 
قانون مشــکاتی دارد و برای اصاح آن به مجلس الیحه 

می دهیم که این، مساله دیگری است.
شــریعتی گفت:  علت چهارمی که برای استیضاح می توان 
به آن اســتناد کرد عملکرد وزیر نســبت به به وعده هایی 
اســت که در زمان رای اعتماد بــه نمایندگان و در صحن 

مجلس اعام کرده است. 
وی افزود: در ســه علت اول بحث زمان مطرح نیست؛ هر 
زمان مشخص شد وزیر رویکرد غلطی دارد، مرتکب فساد 
شــده و یا در مقابل قانون گردنکشی کرده است می توان 
بــا وی برخورد کرد. اما در مورد عملکرد وزیر نســبت به 
برنامه هایــی که مطــرح کرده آیین نامــه داخلی مجلس 

مسائلی را عنوان و برای آن ماک و مبنا تعیین کرده است.
شریعتی گفت: براین اســاس، هر یک از وزرا موظفند هر 
ساله در سالگرد رای اعتماد گزارشی از عملکرد شان نسبت 
بــه آنچه که به مردم وعده داده اند ارائه کنند، این گزارش 
به کمیســیون تخصصــی مربوطه ارجاع داده می شــود و 

کمیسیون آن را بررسی می کند.
نماینــده مردم تهران گفت:  مســائلی کــه درمورد وزارت 
صمت مطرح می شوند از همین نوع هستند؛ مسئله خودرو 
مشکل تازه ای نیست که ادعا کنیم وزیر سه تا شش ماهه 
می تواند با معجزه ای مشکات صنعت خودرو را حل کند. 
آیا می توان گفت وزیر در مدت چند ماه باید همه مشکات 
صنعت پیچیده خودروســازی را حل کند و اگر نتوانست 
اســتیضاحش کنیم؟ وی گفت: موضوعی که استیضاح بر 
اساس آن ثبت شــده است مسئله خودروسازی است. این 
صنعت دغدغه همه مردم و مســئولین اســت و برای همه 
اهمیــت دارد که این موضوع حل شــود دولت و وزیر هم 

برای این چالش راه حل های مختلفی دارند.


