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سرمقاله

 مجلس کاری کند 
مردم نگویند اشتباه کردیم

غالمرضا صادقیان

فرض منطقی آن اس��ت که اگر به چیزی ملزم یا توصیه ش��دیم، 
یعنی از آن چیز محرومیم یا در آن کاستی و سس��تی داشته ایم و 
اگر به چیزی سرزنش ش��ویم یعنی آن چیز را با خود داشته ایم و 

باید کنار بگذاریم. 
پیام رهبر انق��اب به مجلس یازدهم با این فرض منطقی نش��ان 
می دهد که مجلس گذشته از بسیاری چیز    ها غفلت داشته یا در آن 

سستی کرده است و حاال پیام برای احیای نداشته هاست. 
مجلس دهم، مجلس��ی ضعیف بود. ضعف مجل��س از همان آغاز 
با غلیان وکیل الدولگی روش��ن ش��د اما وقتی به وضوح رسید که 
نمایندگان در ماه های آخ��ر از همان مقدار مختصر فعالیتی که با 
»اولویت حاشیه « متحمل می شدند، دست کشیدند و در چند روز 
آخر به فوریت های عجیبی وارد شدند. در واقع با آنکه ماه    ها پیش 
90 نفر از ایشان به دالیل مالی و اخاقی و غیره رد صاحیت شده 
بودند، در روز آخر طرحی را برای چگونگی تأیید صاحیت نامزدهای 

نمایندگی به صحن آوردند! 
 مجلس ما ساختمان با ش��کوهی دارد، شاید بزرگ ترین و یکی از 
زیبا  ترین ساختمان های پارلمانی در جهان. در برخی کش��ور  ها 
نمایندگان اندک و چسبیده به هم را در ساختمان کوچک پارلمان 
می بینیم اما در مجلس ما صدا به صدا نمی رسد و ساختمان، هرم 
بزرگ و باشکوهی است. با این حال از این دم و دستگاه باید »قانون 
درست و بسنده و قابل اجرا بیرون بیاید و از ضمانت های اجرای آن 
به درستی استفاده شود تا کش��ور به هدف های واالی خود دست 
یابد. این است شأن واالی مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم 
آن.«  وگرنه هزینه های روزی چند میلی��ارد یک مجلس ناتوان از 

قانونگذاری، چه سودی به حال کشور دارد؟!
مجلس به صرف یک انتخاب و یک افتتاحیه و یک دور هم نشستن، 
در رأس امور نمی ش��ود و نمی ماند، ام��ا »آن که می تواند مجلس 
را در این جایگاه شایس��ته بنش��اند، خود نمایندگان اند. آنگاه که 
نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت های کشور 
و با کارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاک دستی و امانت داری، 
وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف را انجام دهند، مجلس، نقطه امید 
مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور 

خواهد بود.«
نماینده با چه هدفی باید به مجلس بیاید؟  برخی این پرسش ساده 
را از خود نمی پرسند یا پاسخی کج در نهانگاه خود برای آن دارند، 
بسیاری به حرص صندلی و از همان دم به طمع طعمه پا به مجلس 
می گذارند. لذا »آفت عم��ده مجلس، سرگرم ش��دن نماینده به 
حواشی زیان بار یا وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی، یا 
سهل انگاری در کار یا دسته بندی های احیاناً ناسالم قومی و منطقه ای 

و قبیله ای و امثال آن است.«
اگر از نمایندگان ادوار مجلس بخواهیم در باب فرهنگ فقط پنج 
دقیقه بی لکنت زبان صحبت کنند و از عناصر فرهنگ اسامی و 
ملی ایران سخن بگویند، بیش��تر آنان را چون گنگ خواب دیده 
خواهی دید و اگر چنین پرسشی را در باب اقتصاد باز کنید، اوضاع 
همان خواهد بود، با این حال نمایندگان مجلس باید بدانند »در حال 
حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت  های کشور است. 
در باب اقتصاد، عاوه بر مشکات عمده  مشهود، باید اذعان کنیم 
که در دهه  پیشرفت و عدالت، نمره  مطلوبی در باب عدالت به  دست 
نیاورد ه ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تاش فکری و عملی 

در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه  اولویت، وادار سازد.«
در حین نگارش این نوش��ته، یکی از نمایندگان مجلس دهم که 
از راهیابی به مجلس یازده��م بازمانده اس��ت و روزنامه جوان به 
رانت جویی او اعتراض داش��ت، به دفتر روزنامه آمد تا از خود دفاع 

کند! 
در میان صحبت گفت: »این مجلس ساختار قانونگذاری ندارد! بروید 
از زعمای همین مجلس دهم بپرسید که راه ورود به مجلس، چمدان 
پول است! در چنین مجلسی نمی شود کار کرد! نمی شود موثر بود! 

نمی شود قانونگذاری کرد!«
پرسیدم چرا در چنین ساختار فاسد، چهار سال ماندی و هیچ نکردی 
و حقوق گرفتی؟! اندکی مکث کرد و گفت: »در روزهای آخر مجلس 

فهمیدم که نمی شود با این ساختار خراب کار کرد!«
پرسیدم اگر باالخره فهمیدی چرا برای مجلس یازدهم دوباره نامزد 
ش��دی )و رأی نیاوردی(؟! پاسخ او تأسف بار  ترین چیزی است که 
می توان از زبان یک وکیل مردم ش��نید: »تو خودت بودی چه کار 

می کردی؟!«
 مرگ مفاجا از شنیدن چنین عبارات نابجا شیرین تر است!

این است که فقط یک راه وجود دارد تا مردم بدانند این بار هم در 
انتخاب خود اش��تباه نکرده اند: »همکاری نمایندگان با یکدیگر، 
درهم تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه واردان، 
مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مس��ابقه در احراز این یا آن 
جایگاه، موضع گیری  های انقابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، 
اهتمام به مرک��ز پژوهش    ها و دیوان محاسبات، ص��دور آرامش و 
اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق ها، تعامل برادرانه با قوای 
مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکثر و تراکم 
قوانین.  رعایت این سرفصل     ها به ملت ایران ثابت خواهد کرد که 

انتخاب آنان درست بوده است.« 
مجلس یازدهم کاری کند مردم نگویند اشتباه کردیم. سرفصل  ها 
مشخص است. مجلس با نطق های نمایشی و با رفتار پوپولیستی و 
عوام فریب در برخی ادوار به قعر شعور و امور رفت، شما آن را برکشید 

صفحات14و16وگرنه ملت شما را پایین خواهد کشید. 

    با انتقادات فراوان رسانه ها و افکار عمومی از ش��رایط 
فروش فوری خ��ودرو و سودهای میلی��اردی که از پیش 
پرداخت ثبت نام کنندگان، عاید خودروسازان می ش��ود، 
وزارت صمت مجبور شد شرایط ثبت نام را در اطاعیه جدید 

دیگری اصاح کند

    حجم نقدینگي در پایان آذرماه س��ال 98 در گزارش 
بانک مرک��زي 2هزارو226ه��زار میلیارد توم��ان عنوان 
ش��ده است که در جدیدترین محتواي منتش��ر ش��ده از 
سوي بانک مرکزي این متغیر در پای��ان اسفند 1398 به 
2هزارو472هزار میلی��ارد تومان جهش ک��رده است، در 
حقیقت در فصل پایاني سال 98 حجم نقدینگي با 210هزار 

میلیارد تومان رشد همراه شده است.

  تبعات اقتص��ادي کرونا تا به  آنج��ا بوده است که  کاهش 
درآمد و افزای��ش قیمت مواد غذایي به وی��ژه در دهک هاي 
پایین خودش را به ص��ورت سوء تغذیه نش��ان خواهد داد. 
در این میان اما رزمایش کمک مؤمنان��ه و همدلي مردم با 
نیازمندان همچنان ادامه دارد و روز گذشته هم مرحله سوم 
رزمایش کمک مؤمنانه با توزیع 500 هزار بس��ته معیشتي 
در 22 استان کشور برگزار ش��د تا با توزیع 5 میلیون بسته 
معیشتي در میان نیازمندان، تبعات اقتصادي ویروس تاجدار 

بر معیشت مردم کاهش یابد.
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نمره عدالت نگرفتیم
مجلس طبقات ضعیف باشید

رئیس سنی مجلس: نه وکیل الدوله ایم نه معاندالدوله
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رومينا
قربانیخشموجهلشد
بازكاویپروندهقتلرومينادرگفتوگو
بامحمدرضاعلويجه،كارشناسقضايی

»رومينا«هادرسينماهم
كشتهميشوند!

ويژه  هاي جوان  

 ميرسليم و يك اشتباه فاحش
 عبدي از مسند قضا پياده شد!
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نصراهلل:صحنهفرار
اسرائيليهاراازسرزمينهاي

اشغاليخواهيمديد
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انتش��ار صحنه خفه کردن »ج��ورج فلوید « جوان 
سیاهپوست امریکایی به دس��ت مأموران پلیس در 
مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا، به طور کم سابقه ای 
افکار عمومی امریکا و جهان را در میانه بحران کرونا 
در هم ریخ��ت. در تصاویر ثبت ش��ده از این اقدام 
تکان دهنده، جورج فلوی��د در پیاده رو، در مجاورت 
خودروی پلی��س مینه سوتا به زمی��ن افتاده و یک 
مأمور سفیدپوست در حالت خم شده، زانویش را بر 
گلوی این سیاه پوست گذاشته و مأمور دیگری هم در 
حال تماشا کردن است. مرد سیاهپوست ، به سختی 
در حالی که تقا می کند نفس بکشد، به پلیس سفید 
پوست می گوید: »نمی توانم نفس بکشم. «  این جمله 
و جماتی مانند »لطفاً، من نمی توانم نفس بکشم! 
من را نکش « در طول فیلم پن��ج دقیقه ای چندین 
بار تکرار می شود. بیشتر سایت   هایی که این فیلم را 
منتشر کرده اند، در ابتدای فیلم از عبارت »هشدار: 
این فیلم حاوی صحنه های دلخراش است« استفاده 
کرده ان��د. به مدت چندی��ن دقیقه، مأم��ور پلیس 
سفیدپوست مرد سیاهپوس��ت را ر   ها نمی کند . در 
حالی که شماری از مرد م با بی اعتنایی از کنار این 
صحنه تکان دهن��ده عبور می کنن��د، دقایقی بعد، 
شماری از شهروندان امریکایی با دیدن این صحنه 
از پلیس می خواهند که ج��وان سیاهپوست را ر   ها 
کند. یکی می گوی��د: »رهایش کن تو ک��ه او را در 
اختیار داری. حداقل اجازه بده نفس بکش��د.«  عابر 
دیگری به پلیس می گوید که از بینی او خون می آید 
و دیگری هم می گوید که بهتر است پایش را از روی 

گردن او بردارد.
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