
رهنمودهای اقتصادی رهبر انقالب به مسئوالن:

بی کاری جوان تحصیل کرده باعث سرافکندگی است
رهبر انقالب اسالمی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن 
عرصه های دانش بنیانتاکید کردند: حل مشکالت محسوس معیشتی 
و رفاه خانوار بدون رشــد اقتصادی ممکن نیســت.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز دوشنبه در دیدار صدها 
تن از تولیدکنندگان، کارآفرینــان و فعاالن عرصه های دانش بنیان، 
آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند 
و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم 
توســعه، به تبیین دالیل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید 
کردند: حل مشــکالت محسوس معیشــتی و دشواری های زندگی 
خانوارها، رشد اقتصادی را کامالً ضروری کرده است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با ابراز خرســندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت های 
ملموس فعاالن عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همان گونه که بارها 
گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، 
موقعیت جغرافیایی و بین المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، 
بســیار باال و در عرصه هایی استثنایی است و به همین علت، آینده 
ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی 
است.ایشان، نام گذاری سال جاری به نام سال »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« را تا حدودی ناشــی از دیدار سال گذشته با فعاالن 
اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، 
نشــان می داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، 
ضمن اینکه ســخنان فعاالن اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت 
اقتصادی کشــور، امیدها و نویدهای خوبی می دهد و شاخص های 
رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد 
اســت.رهبر انقالب به مســئوالن دولتی حاضر در دیدار به خصوص 
معاون اول رئیس جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گالیه ها 
و توقعات بحق فعاالن اقتصادی در این دیدار، کارگروه هایی با حضور 
فعاالن اقتصادی تشکیل دهید و با پی گیری مستمر، مشکالت را عالج 
کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به برخی توقعات تولیدگران از 
ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را 

نشان می دهم و با اصرار و تأکید، آن ها را دنبال می کنم.
رهبر انقالب در ادامه سخنان شان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان 
و فعاالن عرصه هــای دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود 

یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در 
برخی سال های این دهه و در نتیجه شاخص های منفی در بخش های 
مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و 
مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ضعف های مدیریتی ومســائلی نظیر تحریم ها و تمرکز کشــور بر 
مسئله هسته ای و در نتیجه شــرطی شدن اقتصاد را از جمله علل 
مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.ایشان جبران این 
عقب ماندگی را نیازمند تالش پی گیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل 
در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، 
پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که 
عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، 
ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که 

اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقالب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، 
همه مسئوالن دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعاالن اقتصادی را به 

تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند.

دلیل اول، مشــکالت محسوس معیشــتی مردم و دشواری های 
موجود در رفاه خانوارها بود.

ایشان این مشکالت را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد 
سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکالت معیشتی مردم 
و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی عالج پذیر نیست و 
همه مسئوالن و افراد دارای توانایی های مدیریتی، فکری و مالی، در 

این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
ضــرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقــه و جهان و ایجاد 
اشتغال برای میلیون ها فارغ التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر 

انقالب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جواِن متخصِص تحصیل کرده افتخار است اما 
بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، 
شغل و امکان پیشــرفت علمی می خواهد و بدون ایجاد شغل برای 
آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می کنند و طبعاً ایجاد شــغل برای 
این مجموعه عظیِم متخصص و توانمنِد جوان، رشد سریع و مستمر 

اقتصادی می طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقالب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع 

مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور بود.
ایشــان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمداهلل اکنون خوب است 
اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. 
بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در 
روزی که جوان به اندازه کافی نداشــته باشیم، ثروتمند شدن کشور 

ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقالب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد 
اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آن ها به مسئوالن، 

برخی به فعاالن اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه »افزایش ســرمایه گذاری 
برای تولیــد« و »ارتقاء بهره وری« را دو رکن مهم و الزام اساســی 
رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش ها از جمله چگونگی 

مصرف منابع طبیعی، بهره وری واقعاً پایین است.
»وجود چشــم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دســتگاه های 
اجرایی و حکومتی« الزام دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشــاره 
کردند و گفتند: مســئوالن معموالً می گویند برنامه های دراز مدت 
دارند، اما اگر داریم نبایــد دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها 

باشیم، چرا که این روزمره گی به همه جا و همه چیز ضربه می زند.
»حمایت دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی« ضرورت دیگری 

بود که ایشان به مسئوالن حاکمیتی گوشزد کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها 
در اوایل انقالب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت 
بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت 

حاکمیت وارد میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
ایشــان سیاســت های اصل ۴۴ را، دقیق و مــورد تأیید عناصر 
عالقه مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب 
و خوش نیت،  به این سیاست ها اعتراض دارند که این اعتراض درست 
نیســت، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست ها به درستی 
عمل نشــد که الزم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط 

کاری، سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
»ارتقاء دانش و فناوری« دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر 
انقالب به آن پرداختند و توجه دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی را 
ادامه در صفحه 5 به آن جلب کردند. 

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

هم دولت، هم مردم، بی خیال وعده های رئیس جمهور شدند

گوشِت قرمز، رفت 
بورس، قرمز ماند

همدلی| در حالی دولت ســیزدهم وعده داده بود 
نسبت به ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی، 
مهار تورم، عدم گره زدن ســفره مردم به برجام و 
تغییــرات نرخ دالر، بهبود شــرایط بورس و ایجاد 
ثبات در اقتصاد و ... اقدام کند اما دیروز شــاخص 
کل بورس با افت بیش از ۵۷ هزار واحدی ســقوط 
تاریخی را رقم زد؛ اتفاقی که به گفته کارشناســان 
بازار ســرمایه در نتیجه سیاست های تشویق داللی 

در کشــور اســت. این ریزش در حالی رقم خورد 
که قیمت هر کیلو گوشــت نیز در مناطق مختلف 
پایتخت به نرخ بی ســابقه باالتر از 3۰۰ هزار تومان 
رسیده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
می گوید: »در حال حاضر قیمت گوشت در مناطق 
مختلف متفاوت اســت، اما به طور متوسط بیش از 

3۰۰ هزار تومان در بازار قیمت دارد«.
شرح در صفحه 6

غوغا مجلِس 
مستاجران خانه ملت از طرح های جنجالی کوتاه نمی آیند

 رهنمودهای اقتصادی
 رهبر انقالب به مسئوالن:

بی کاری جوان تحصیل کرده 
باعث سرافکندگی است

 پایان رابطه خصصمانه
 تندروها با رهبر هند؛

روزی که »گاندی« جان 
برسر مدارا گذاشت

شکایت های خاتمی 
مشمول مرور زمان

 علیزاده طباطبایی؛ 
وکیل رئیس جمهور پیشین اعالم کرد؛

تعطیلی؛ پرهزینه ترین 
مداخله در آلودگی هواست

 حمید سوری کارشناس حوزه سالمت
 در گفت وگو با همدلی:

یادداشت

امیرناصر افتتاح؛ بلندقامت تنبک نوازی ایران
آرپژ تیموریان- امیرناصر افتتاح یازده بهمن سال هزار و سیصد و چهارده 
در تهران متولد شــد. وی از کودکی بــه نواختن تنبک عالقمند بود. او پس از 
اتمام تحصیالت ابتدایی برای ادامه تحصیل به دبیرســتان رازی رفت و در این 
دبیرســتان موفق به دریافت دیپلم شد. ولی در همین زمان پدرش به رحمت 
ایزدی پیوست. فوت پدر برای او ضربه بزرگ و جبران ناپذیری محسوب می شد 
و این ضربات تا آخرین لحظات حیات، با او همراه بود.امیرناصر افتتاح در اوایل 
نوجوانی نزد هوشنگ مهرورزان که از شاگردان ممتاز استاد حسین تهرانی بود، 
شــروع به فراگیری نواختن تنبک نمود و پس از چندی نیز در خدمت اســتاد 
تهرانی نواختن این ســاز را تکمیل نمود .وی در ســال ۱33۴ به رادیو رفت و 
همکاری خود را با ارکسترهای مختلف آغاز نمود ولی اوج شکوفایی کار او زمانی 
بود که به برنامه های گل ها راه یافت و بعدها به یکی از ستاره های درخشان این 
برنامه تبدیل شد .تاثیری که امیر ناصر افتتاح در روند تنبک نوازی ایران گذاشت 
هیچ گاه از تاریخ موسیقی ایران پاک نخواهد شد. ویژگی های نوازندگی او به قدری 
منحصر به فرد است که به محض شنیدن صدای تنبک او متوجه می شوید، این 

افتتاح است که می نوازد.
افتتاح در اوج تکنیک و مالحت، نوازندگی بســیار ساده و روانی را به نمایش 
می گذاشت. ریتم های سنگین را به خوبی می شناخت و در نوازندگی آن ها تبحر 
داشت. در فیلم های موجود از او می بینیم که اصول نوازندگی صحنه را به خوبی 
رعایت می کند و در همه حال خوش استیل، مرتب، شیک پوش و با ابهت تنبک را 
بر روی پا گذاشته و می نوازد و نظر مخاطب را به خوبی سوی خود جلب می کند.

از خصوصیات بارز نوازندگی افتتاح قدرت بداهه نوازی او بود. وی با تبحر و دقت 
کامل به این موضوع می پرداخت. در قسمت هایی که تکنوازی به او داده می شد 
معموال ریتم های )میزان های( ساده را به ترکیبی تبدیل می کرد، از  »تریوله«، 
»سیکسیوله« و گرفته های مختلف استفاده می نمود و ریزهای »تیمپانی« را در 
خدمت می گرفت و با ایجاد تضاد در اصوات، فضای منحصر به فردی را برای خود 
در نوازندگی اش ایجاد می نمود. همچنین قدرت نوازندگی با ارکستر و گروه نوازی 
او از چشــم اهالی موسیقی پوشیده نیست. از زیباترین نواخته هایش با ارکستر 
می توان به برنامه ی گل های رنگارنگ شــماره 2۱6 در ســه گاه از ساخته های 
زنده یاد محجوبی، تکنوازی زنده یاد عبادی، اشعاری از رهی معیری، جمال الدین 

عبدالرزاق، مراغه ای با صدای جاودانه زنده یاد بنان اشاره نمود.
او در دونوازی ها و گروه نوازی های بســیاری به هنر نمایی پرداخت آثاری که 
بزرگانی چون شهناز، حسن کسایی، ورزنده، عبادی، یاحقی، اسدا... ملک، پرویز 

یاحقی، لطف ا... مجد و.... در آن حضور داشتند.
از دیگر فعالیت های زنده یاد افتتاح می توان به ایجاد شیوه ی یک خطی ) نگارش 
نت بر روی یک خط حامل( در تنبک نوازی اشاره نمود که بعد ها بهمن رجبی در 
نگارش های خود به بسط و گسترش این شیوه ی نت نگاری پرداخت. همان طور 
که ذکر شد بنیان شیوه ی یک خطی مربوط به زنده یاد افتتاح و مخصوص ساز 
تنبک بوده اســت، اما امروزه پس از گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که از 
این شــیوه برای نگارش نت های سازهای کوبه ای ایرانی دیگر از جمله ساز دف 
هم استفاده می شود همچنین اکثر متد هایی که در حال حاضر برای ساز تنبک 

منتشر می شوند بر پایه شیوه ی یک خطی به نگارش در می آیند .
از افتتاح شاگردان زیادی به جا مانده که اکثر آن ها خود از نوازندگان برجسته 
ساز تنبک شدند که شب چراغ راهِ هنرجویان فعلی تنبک نوازی هستند کسانی 
مثل آبتین اجاللی، امیربابک رکنی، محمد اســماعیلی، اصغری، بهزاد رضوی، 

مرتضی عیان، محمود فرهمند بافی و بهمن رجبی و...
همراهان قدیمی افتتاح همه به نیکی از او یاد می کنند او انسانی بود شریف، 
بی تکبر، دســت ودل باز، رفیق دوست و با شخصیت و نمونه هنرمند درستکار و 

واالمقام .
استاد امیر ناصر افتتاح در یازدهم بهمن ماه سال شصت و شش بر اثر سکته 

قلبی دار فانی را وداع گفت و در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.

 تالش های اتحادیه اروپا
 وارد فاز جدید می شود؛

فرانسه و آلمان آتش بیار 
معرکه علیه سپاه

سخنان عجیب صدیقی 
درباره مردم

جزییات تازه از حمله به تاسیسات نظامی

مبدا پهپادها داخل 
خاک ایران بود

چرا پلیس در خوی از 
آب پاش استفاده کرد؟ 

جدال مسکو و واشنگتن وارد فاز جدید می شود

تهدیدات ماجرای اوکراین 
برای »استارت نو«

همدلی|  بر اســاس گزارش ها، اتحادیه اروپا 
همچنان در حال بررســی راهکار قانونی برای 
قرار دادن نام ســپاه پاســداران در فهرست به 
اصطالح تروریستی این اتحادیه است؛ اقدامی 
که به شــدت از سوی فرانسه و آلمان حمایت 
می شــود. بر این اساس، این اقدام که به میزان 
زیادی از سوی فرانسه و آلمان، به عنوان دو عضو 
برجام حمایت می شود در پاسخ به ادعاها مبنی 
بر کمک نظامی ایران به روسیه در جریان جنگ 
علیه اوکراین و همچنین برخورد نیروهای ایرانی 

با اغتشاش گران باشد.
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     رضا صادقیان 
    روزنامه نگار

منطق و آفرینش 
زیبایی

 محمدعلی نویدی
مدرس دانشگاه

امیرناصر افتتاح؛ بلندقامت 
تنبک نوازی ایران

 آرپژ تیموریان
روزنامه نگارموسیقی 

از واژه های شریف 
شرم تان نمی آید؟ 

 لهراسب زنگنه
منتقد ادبی

سرمقاله

یادداشت ها

 اعتراض نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
درباره مصوبه مولدســازی دارایی های دولت طی 
روزهای اخیر و در مقایســه با واکنش های ناچیز 
مجلس نشینان در قبال رویدادهای نه چندان دور، 
جالب توجه  است. جان کالم مجلسی ها یک جمله 
است، چرا دولت با همراهی شخص قالیباف جایگاه 
قوه مقننه را نادیده گرفته است.برخی از نمایندگان 
مجلس دربــاره مصوبه اخیر ســران قوا نقدهای 
بسیاری مطرح نمودند. شکایت آنان به بی توجهی و 

نادیده گرفتن جایگاه قوه قانون گذاری است. 
شرح در همین صفحه  

رضا صادقیان-  اعتراض نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی درباره مصوبه مولدســازی دارایی های دولت 
طــی روزهای اخیر و در مقایســه با واکنش های ناچیز 
مجلس نشینان در قبال رویدادهای نه چندان دور، جالب 
توجه  است. جان کالم مجلسی ها یک جمله است، چرا 
دولت با همراهی شــخص قالیباف جایگاه قوه مقننه را 

نادیده گرفته است.
برخی از نمایندگان مجلس درباره مصوبه اخیر سران 
قوا نقدهای بســیاری مطرح نمودند. شــکایت آنان به 
بی توجهی و نادیده گرفتن جایگاه قوه قانون گذاری است. 
همچنین اساسا اجرای چنین مصوبه ای را خالف قوانین 
اساسی کشور و نادیده گرفتن سایر قوانین می دانند، اما 
این اعتراض ها از مجلسی که ســودای همراهی دولت 
را داشــت و بیش از 2۰۰ نفر از نمایندگان برای حضور 
ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ 
بیانیه صادر کردند و اینجا و آنجا به عنوان نماینده دولت 
برای مردم سخنرانی می کردند، تازه متوجه شده اند که 
حمایت های بی دریغ آنان از ســاختار دولت که قرار بود 
از ریشه با فساد و رانت خواری و گلوگاه های فساد مبارزه 
کند، نه تنها این همه ســخن و تعریف چشم اندازهای 
خوشایند و خرسند کننده راه به جایی نبرده است، بلکه 
دولت به دنبال اجرای طرحی است که خود در گذشته 
مخالف کامل آن بوده و قرار است بخشی از قوانین را به 

مدت دو سال تعطیل کند.
بد نیست به این نکته اشاره ای داشته باشیم؛ مجلس 
نهــم در زمانه ای شــکل گرفت که میزان مشــارکت 
شــهروندان در انتخابات و در مقایسه با دوره های قبل 
کمتر بود. مهم تر آنکه اکثریت راه یافتگان به مجلس درباره 
دولت دوم حسن روحانی، کم  کاری های دولت، وضعیت 
دالر، مسکن، تورم و خروج آمریکا از برجام و یافتن راهی 
برای شکوفایی اقتصاد به ساده سازی مسائل مهم در حوزه 
حکمرانی روی آوردند. حتی کار به جایی رسید که برخی 
از چهره های دولت فعلی به دولت وقت پیشنهاد دادند 
که کاری نکند تا تــورم کاهش پیدا کند! صحبت های 
برخی از نمایندگان مجلس کنونی، وزیر اقتصاد، ریاست 
بنیاد شهید، شهردار تهران، وزیر کشاورزی درباره برجام 
و ارایه حرف های عجیب درباره به سامان کردن اقتصاد و 
به صورت خاص بازار سرمایه در مدت سه روز همچنان 
در حافظه دنیای رســانه واینترنت موجود است. حال 
مشخص شده آن همه سخن نه تنها پشتوانه ای نداشته 
است؛ بلکه تنها و صرفا در جهت مخالفت با دولت وقت 
ابراز و بعضا تکرار و با اســتقبال رســانه های نزدیک به 
جریان اصول گرا روبه رو شده است. به عبارتی، نمایندگان 
مجلس در برهه ای حساس حرف هایی را بیان کردند و 
گمان داشتند به سادگی می توان چرخ دنده های اقتصاد 
را ترمیم و روان کرد، حال آن همه تصویرســازی کاذب 
به دیوار ســخت واقعیت برخورد کرده است. همچنین 
مجلسی ها تا ســال ۱399 مخالف کامل دولت و پس 
از انتخابات ریاست جمهوری موافق کامل نهاد اجرایی 
شدند، چنین چرخشی برای هیچ کدام از نهادهای قانونی 

و ساختار سیاسی بازخورد مطلوبی را در اذهان عمومی 
به همراه نخواهد داشت، وقتی اصل پنجاه و هفتم قانون 
اساسی استقالل قوا را تضمین کرده است، عجله و شتاب 
برای خروج از مجلس و پیوســتن به دولت نتیجه ای به 
غیر از فروکاست جایگاه مجلس به همراه نخواهد داشت. 
بنابراین به غیر از ســاکنان ساختمان مجلس، این نهاد 

توسط هیچ فرد و نهادی تضعیف نشده است.
شتاب در خروج از مجلس و رسیدن به کرسی وزارت 
و شــهرداری تهران در میان همین نمایندگان آن قدر 
قوی و هویدا بود که در عمل نشان داد این افراد سودای 
میــدان داری در قوه قانون گذاری و نظارت بر دســتگاه 
عریض دولت را نداشــته اند. فراموش نکنیم که قبل تر 
همین نمایندگان برای کسب صندلی ریاست جمهوری 
با یکدیگر رقابت دوســتانه کرده بودند. در کنار همین 
رویدادها کافی اســت به سفر و بازدید ریاست مجلس 
شورای اسالمی از استان خوزستان، در شهریورماه سال 
۱399 اشاره کرد. آقای قالیباف در صفحه اینستاگرامش 
در همان ایام نوشــت: » به یاری خدا، نظارت میدانی از 
استان خوزســتان برای پی گیری حل مشکالت مردم 
مقاوم و صبور این منطقه آغاز شد.  امیدوارم با فهم بدون 
واسطۀ مشکالت و به کارگیری توان نمایندگان محترم 
استان و همکاری مسئوالن اجرائی محلی و ملی، بتوانیم 
برای حل مشــکالت مردم، اقدامات ملموس و موثری 
به انجام رسانیم.« کافی است وضعیت امروز خوزستان 
را با چنین طرح کلی و گزارشــی مقایسه کنیم، ناگفته 
پیداســت که پس از این دید و بازدید اتفاقی در استان 
خوزستان رخ نداد، چرا که مجلس شورای اسالمی نقش 
قانون گذاری، تســهیل گری در اجرای قوانین و نظارت 
را دارد، در صورتی که کنش ریاســت مجلس در همان 
بــازه زمانی و حتی قبل تر و زمانی که ســخنرانی »ما 
یک خیزش هستیم« را بیان می کرد، حکایت از تالش 
برای انجام فعالیت های اجرایی داشت. بازدید شماری از 
نمایندگان مجلس از استان سیستان و بلوچستان و سیل 
تهران نیز حکایت دیگری است، روایتی که حاشیه های 

آن به مراتب از متن بسیار بسیار بیشتر است.
اکثر نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز در حال 
زیستن در شرایطی هستند که خودشان بنیان گذار چنین 
فضایی بوده اند. مجلســی که دغدغه های اصلی مردم را 
فروگذاشت و مشغول بستن اینترنت به اسم طرح صیانت 
شد. مجلســی که با شعارهای اقتصادی شکل گرفت و 
تنها چیزی که برایش اهمیت نداشت پرداختن به اقتصاد 
و به ســامان کردن وضعیت معیشتی مردم بود، حتی 
توانی برای ورود به بازار سرمایه و جبران زیان های مادی 
مردم را نداشــت. مجلسی که ابتدا در بیانیه ای خواهان 
برخورد جدی با معترضان خیابانی می شود و با گذشت 
دو روز حرفش را پس می گیرد و معلوم می شود برخی 
در مجلس نام دیگران را جعل کرده اند و مجلســی که 
گمان می کرد با تصویب قانون درباره مذاکرات هسته ای 
می تواند امتیازهای بیشتری از غرب بگیرد ولی در عمل 

چنین نشد.
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