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آی��ا وجه مش��ترک میان مجل��س دهم با 
دولت های یازده��م و دوازدهم در این بود 
که بیش��تر ب��ه ارائه آمار و نم��ودار متکی 
باش��ند تا انجام کاری ک��ه بتواند به نوعی 
جهش شباهت داشته یا گره ای از کار خلق 
باز کند؟ البته از سال ۹۳ تا به امروز شاهد 
این فرمول جدید در اداره کش��ور توس��ط 
نهاد قانون گذار و ق��وه مجریه بوده ایم که 
ای��ن روزها ه��م علیرغم حض��ور معضلی 
مضاع��ف به ن��ام ویروس کرون��ا همچنان 
ادام��ه دارد. آمارهای ارائه ش��ده طی هفت 
س��ال گذش��ته همگی به ظاه��ر مثبت و 
قابل توجه و دقت نظر بوده اند ولی هرکدام 
از آن ه��ا پس از چن��دی مخاطب را به یاد 
محص��والت چینی می ان��دازد که ظاهری 
زیبا دارند اما عموماً یکبار مصرف هستند.

اگرچه همگی با نقد و اعتراض های به موقع 
روبرو ش��دند اما دالیل ب��رای رد انتقادها 
پیرام��ون ناکارآمد ب��ودن قوانین و آمارها 
زیاد اس��ت که ازجمله می توان به آلودگی 
ه��وا، تحریم ه��ا، اف��ت ارزش پ��ول ملی، 
نبودن مش��تری برای نف��ت و میعانات آن 
و توطئه های بیگان��گان که تازگی ندارد و 
از بهمن سال 57 تاکنون شاهد آن بودیم. 
بحث امروز بر هیچ یک از این محورها دور 
نمی زند بلک��ه پیرامون فاصل��ه میان آمار 
ب��ا واقعیت ها طی هفت س��ال گذش��ته و 
بخصوص چهار سال اخیر است که مجلس 
و دول��ت به نوع��ی مخل��وط و درهم تنیده 
شده بودند تا هرکدام مؤید دیگری باشند! 
اعتراض��ات پیاپی ب��ه عدم تأیید صالحیت 
بعض��ی از نماین��دگان ادواری که امس��ال 
نتوانسته اند نظر مساعد شورای نگهبان را 
به دس��ت آورند دلیلی واضح بر این مدعا 
اس��ت زیرا توجه ندارند اس��اس بررس��ی 
نمایندگان  ب��رای  بخص��وص  صالحیت ها 
ادواری می��زان کارکرد مثبت آن ها در امر 
حمایت از حقوق کسانی بوده که به آن ها 
رأی داده ان��د نه دف��اع از منویات و منافع 
خود! دیدم که در طول چهار سال گذشته 
و در مواردی که بیشتر جنبه منافع شخصی 
به نوعی هنجارش��کنی هایی توسط  داشت 
وابستگان یا نمایندگان شده تا از موقعیت 
خود برای تأمین مصالح بهره برداری نمایند 
اما سعه صدر در ش��ورای نگهبان صبوری 
بس��یار بود تا این دوران هم س��پری شود 
و نوبت تأیید صالحیت های جدید فرارسد 
که ای کاش خودش��ان کاندید نمی ش��دند 
و اگر می ش��دند انصراف می دادند. س��ال 
۱۳۹۹ اگرچه ب��ا میهمان ناخوانده ای بنام 
ویروس کرونا روبرو بود که نه تنها کشور ما 
بلکه تمام جهان را تحت الشعاع تأثیر منفی 
خود قرار داد اما گوشه ای از قوای مقننه و 
مجریه تمام همت خود را بر آن داشتند تا 
آنچه را به نظرشان می رسید در بوق و کرنا 
کنن��د و آمارها را از بایگان��ی به نمودارها 
و رس��انه های زنجیره ای انتق��ال دهند! از 
مقطعی ش��روع می کنیم که وزیر آمورش 
و پ��رورش س��عی دارد با س��خنرانی هایی 
القاء نماین��د عالوه بر مثبت بودن آموزش 
از طری��ق آنالین و ش��بکه ای به نام ش��اد 
ط��رح جدید اما تقریب��ا ناموفق حضور در 
واحدهای آموزشی را هم به اقدامات دولت 
دوازدهم بیفزایند! حال آنکه داستان همان 
مردن اس��ت و مجازات پس ازآن تا هرروز 
یک س��رنگ آب جوش در عضل��ه تزریق 
ش��ود که البته انتخاب محل اجرای آن به 
عهده محک��وم می باش��د و می تواند اینجا 
را برگزین��د یا یکی از کش��ورهای به ظاهر 
متم��دن و منظ��م را در غ��رب و چون به 
همین ج��ا راضی می ش��ود خیالش راحت 
است که یک روز تزریقات چی به مرخصی 
می رود یا غیبت دارد و روز دیگر گاز برای 
جوش��اندن آب قطع اس��ت و روز سوم آب 
نیس��ت و روز چهارم س��رنگ تزریق نایاب 
می شود و روز پنجم مسئول نظارت نمی آید 
و روز شش��م قفل در زندان زن��گ  زده و باز 
نمی ش��ود و روز هفتم هم جمعه اس��ت که 
همگی تعطیل می باشند! اگرچه شنبه بیست 
و چهارم اردیبهش��ت ماه همه مدارس کشور 
آب وجارو کش��یده و باز بودن��د ولی یکی از

فاصله میان آمارها تا 
واقعیت!

ادامه صفحه 2

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم

خ���ب���ر

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

دستگیری ۱۴ نفر از عوامل وابسته به گروه های تکفیری در 
ما هشهر

فرمانده انتظامی اس��تان خوزس��تان، از دس��تگیری ۱۴ نفر از عوامل وابس��ته به گروه های تکفیری و 
تجزیه طلب در شهرستان ماهشهر خبر داد.

س��ردار حیدر عباس زاده اظهار داش��ت: پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرس��تان ماهشهر با کار 
اطالعاتی ۱۴ نفر عامل وابس��ته به گروه های تکفیری و تجزیه طلبی را که در سطح شهرستان اقدام 
به تیراندازی به مقرهای انتظامی، بس��یج، نصب پرچم جعلی االحوازیون بر روی درب ها و دیوارهای 

شهر، پرچم گردانی و ارسال کلیپ آن ها به خارج از کشور می کردند، شناسایی کردند.
وی تصری��ح کرد: مام��وران پلیس اطالعات و امنی��ت عمومی با هماهنگی مرج��ع قضایی، در چهار 
عملیات طراحی ش��ده ۸ نفر از عامالن تیراندازی ها و ۶ نفر از عامالن نصب پرچم و پرچم گردانی را 
دس��تگیر کردند و از محل اختفاء متهمان 5 دستگاه موتورس��یکلت و تعداد ۱۲ دستگاه تلفن همراه 
کش��ف ش��د. فرمانده انتظامی استان خوزس��تان بیان داش��ت: متهمان در تحقیقات به عمل آمده به 
بزه های ارتکابی اعتراف کرده و هر ۱۴ نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تاکنون ۹ 

نفر با قرار مناسب روانه زندان شده اند و مابقی درحال تحقیقات هستند. پایگاه خبری پلیس

انهدام باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در عملیات 
مشترک پلیس  

فرمانده انتظامی راسان جنوبی از انهدام باند بین المللی قاچاق مواد مخدر و کشف 5۰۴کیلو و ۳۰۰گرم 
تریاک و ۳۱5کیلو و ۶۰۰گرم حش��یش طی عملیات مش��ترک پلیس خراس��ان جنوبی و سمنان در 
شهرستان شاهرود خبر داد. سردار مجید شجاع ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران 
پلیس امنیت عمومی استان خراسان جنوبی اطالعاتی دریافت کردند که اعضای یک باند بین المللی و 
بس��یار حرفه ای قاچاق مواد مخدر قصد دارند مقادیر زیادی مواد افیونی را به شهرهای مرکزی کشور 

منتقل کنند که دستگیری سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر به صورت ویژه پیگیری شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: رصد و اشراف اطالعاتی مأموران پلیس در خراسان 
جنوبی حاکی از این بود قاچاقچیان مواد مخدر با یک وانت و ۲ خودروی س��واری پژو در حال حمل 
مواد مخدر به ش��هرهای مرکزی کش��ور هس��تند و وارد حوزه سرزمینی استان س��منان شده اند که 
بالفاصله موضوع به پلیس مواد مخدر س��منان اعالم و تیم های ویژه مبارزه با مواد مخدر از خراس��ان 

جنوبی و سمنان جهت دستگیری سوداگران مرگ اعزام شدند.
شجاع ادامه داد: مأموران پلیس خودروهای حامل مواد مخدر را در حوالی شهرستان شاهرود مشاهده 
کردند که طی عملیات مش��ترک پلیس��ی هر ۳ خودرو توقیف و در بازرسی از آن ها 5۰۴ کیلو و ۳۰۰ 

گرم تریاک و ۳۱5 کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش کشف شد.
وی تصریح کرد: در این عملیات ۴ نفر از اعضای این باند دس��تگیر ش��دند که ۲ نفر از متهمان با هم 
برادر هستند و ۳ برادر دیگر که از اعضای اصلی این باند بین المللی مواد مخدر هستند در ۳ عملیات 
جداگانه طی ماه های گذش��ته با مقادیر زیادی مواد مخدر توس��ط پلیس خراس��ان جنوبی دستگیر و 

روانه زندان شده اند.

محمد عزیزی نماینده سابق مجلس بازداشت شد

محمد عزیزی نماینده سابق مجلس و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو بازداشت شد.
محمد عزیزی نماینده س��ابق مجلس و یکی از متهمان پرونده فس��اد در حوزه خودرو  با حکم مرجع 

قضائی برای اجرای حکم محکومیت بازداشت شد.
 برخی اخبار حاکی است فریدون احمدی دیگر نماینده سابق مجلس نیز امروز بازداشت خواهد شد. 
براساس اعالم سخنگوی قوه قضائیه، محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان سابق مجلس شورای 

اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
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قالیباف: 

»مجلس قوی« به مردم ثابت می کند 
انتخاب شان درست بوده است
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روحانی:

تجارت ایران و ونزوئال، به 
آمریکایی ها ارتباطی ندارد

2


