فرارسیدن عید سعید فطر بر همه مسلمانان مبارک باد
نقدی بر سخنان دکتر محمدعلی موحد
به بهانه زادروزش؛

از ادامه تعطیلی سالنهای سینما و تئاتر
تا کنسرت آنالین همایون شجریان

عید آمد اما روزه
سکوت هنر ادامه دارد

زبان مادری
و زبان ملی

7

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

شنبه  3خرداد  29 _1399رمضان  23 _1441می 2020

ترامپ از پیمان آسمانهای باز خارج شد

آسمان ،پهنه
تقابل جدید
آمریکا و روسیه
3

همدلی از تصویب آییننامه اعطای تابعیت
ایرانی به فرزندان مادران ایرانی که
همسری خارجی دارند ،گزارش میدهد

پایان یک بیهویتی
مادرانه
4

«همدلی» از وضعیت قیمتها
در مهمترین بازارهای پایتخت طی  2ماه
ابتدایی سال جاری گزارش میدهد

بیقراری قیمتها و
وعده بازگشت ثبات

سرمقاله

ادعای یهودستیزی
ایران بیاساس است
همدلی| حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اســامی روز جمعه در
سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس
با اشاره به گشوده شدن فصل جدیدی
در مبارزه برای فلسطین بعد از پیروزی
انقالب اسالمی و ظهور جبهه مقاومت و
تغییر موازنه قدرت به نفع مبارزان ،هفت
توصیه مهم را در خصوص ادامه جهاد بزرگ و مقدس
کنونی بیان و تأکید کردند :اصلیترین توصیه ،تداوم
مبارزه و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمینهای
فلسطینی است و بیگمان ویروس صهیونیسم دیری
نمیپایــد و با همت و ایمان و غیــرت جوانان ،از این

گزارش همدلی از نگرانی شیوع مجدد کرونا
در تعطیالت خرداد ماه

عید فطر؛
تعطیلکاری کرونا
در جادهها

4

بهارستان یازدهم؛ محفل امید یا مجلس بیم؟
محسن خرامین
روزنامهنگار

سال ششم _ شماره 8 _ 1425صفحه _ قيمت  2000ناموت

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده و تلویزیونی
بهمناسبت روز جهانی قدس:

6

یادداشت1

8

در یکی از سکانسهای پایانی فیلم «وی مثل وندتا» ایوی یکی از کاراکترهای فیلم خطاب
به بازرس فینچ میگوید«:ما پارلمان نمیخواهیم ،ما امید میخواهیم» .پارلمان و منتخبان مردم
در هر کشــوری تبلور بخشهایی از رویاها و آرزوهای مردمی هستند که پای صندوقهای رای
حاضر میشــوند و آرای خود را به نام کســانی به صندوق میریزند .مجلس دهم و قبلتر از آن
دولت یازدهم با شعار و رویای «امید» میلیونها ایرانی شکل گرفته بود ،اما آنچه این روزها از این
دو نهاد به عنوان میراث به جا مانده است ،چیزی جز نوعی یاس و ناامیدی نیست .مجلس دهم
در  7خرداد جای خود را به مجلس یازدهم با ترکیبی کامال متفاوت و تغییرات بسیار و نمایندگان
جدید خواهد داد .اعضای «لیســت امید» اکثریت مجلــس دهم نبودند؛ اما هر تعداد که بودند
میتوانستند منشأ اتفاقاتی حتی جزیی به نفع مردم باشند که در نهایت این گونه نشد و حضور
تعداد انگشتشمار نماینده پیگیر و فعال همچون پروانه سلحشوری ،علی مطهری ،محمود صادقی،
بهرام پارسایی و ...گاه و بیگاه مجلس را تنها به راس برخی اخبار و گزارشها بر میگرداند ،اما در
روند کلی تحوالت جامعه و مجلس تاثیری نداشت .از بیرون مجلس منتقدان و مخالفان از همان
روز  7خرداد  95به مقابله با آن رفتند و خیلی زود عنوان «ضعیفترین مجلس تاریخ» را به آن
اطالق کردند تا این عنوان بر پیشانی مجلس دهم بماند .اینکه چنین ادعایی تا چه اندازه به واقعیت
نزدیک است ،محل بحث و مناقشه بسیار است ،ولی با فرض پذیرفتن عدم موفقیت مجلس باید
بخش زیادی از این موضوع را در بیرون مجلس و مسائلی که منجر به شکلگیری مجلس دهم و
کنترل و اعمال دخالت از بیرون بر آن میشد ،جستوجو کرد .مهمتر و مقدم بر این سوال که آیا
مجلس دهم ضعیف یا ضعیفترین بوده است ،این سوال مهم و اساسی در ذهن وجود دارد که آیا
اساسا نهاد پارلمان در ایران امروز قدرت و ظرفیتی برای حضور و تاثیرگذاری در تحوالت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی کشور دارد یا خیر؟ با پایان عمر چهار ساله مجلس دهم و در آستانه شروع
به کار مجلس یازدهم ،مخالفان مجلس قبلی با هیجان و شور فراوان به استقبال آن نشستهاند و
این تصور را برای بخشهایی از جامعه پدید آوردهاند که گویی قرار است مجلس واقعا به «راس
امور» برگردد .اهل پیشگویی و غیب نیستم که از حاال اردیبهشت  1402را به تصویر بکشم ،اما با
ارجاع به برخی اتفاقات و نشانهها میتوان چهار سال پیشرو و لحظه تحویل ساختمان بهارستان
به نمایندگان مجلس دوازدهم را تحلیل و ارزیابی کرد .نهاد پارلمان مدتهاســت از کارکرد و
اثرگذاری تهی شده است و تنها قابلیتی که دارد ایجاد یک کرسی برای رئیس مجلس و حضور
رئیس در تصمیمگیریهای باالتر است که البته به تناسب ضعیفتر شدن مجلس از تاثیرگذاری
وی نیز کاسته شده است .عالوه بر سایه سنگین و همیشگی شورای نگهبان بر سر هر تصمیم و
رفتار نمایندگان و مصوبات آنها که در حال افزایش است ،در سالهای اخیر شاهد اختیاربخشی
بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال نظر این مجمع بر تصمیمات مجلس یا حتی
اتخاذ تصمیمات مســتقل از سوی آن بودهایم که عمال مجلس را به زیر سایه خود برده است.
هم چنین تشکیل شورای سران سه قوه و تصمیمات این شورا بدون کوچکترین هماهنگی با
نمایندگان مجلس که معموال مربوط به یک وضعیت استثنایی در کشور است ،عمال میدان و
مجال مانوری برای نمایندگان و مجلس باقی نگذاشته است .در کنار این موارد باید وجود نهادهای
قدرتمند و غیر پاسخگو به مجلس را نیز اضافه کرد که مجلسیها و دولتیها جز تماشا و همراهی
با این نهادها توان هیچ نظارت و تحقیقی را ندارند .در کنار این مشــکالت ساختاری و از قبل
موجود ،نگاهی به مجلس جدید و ترکیب آن واقعیات دیگری را خاصه در مورد مجلس آینده
روشــن میکند .نکته اول در مورد مجلس آینده آن است که بسیاری از این منتخبین در یک
فضای کمتر رقابتی و با مشارکت پایین و درغیاب رقبای قدرتمند راهی بهارستان شدهاند و این
مسئله بر عملکرد و اثرگذاری نمایندگان تاثیر مستقیم خواهد داشت .نگاهی به سوابق ،تحصیالت
و تخصص منتخبین نیز بر امیدواریها نه تنها نمیافزاید که هیچ نشانه قوی در این موارد دیده
نمیشود .به همین علت در این مجلس نباید انتظار ظهور همان اندک چهرههای فعال مجلس
دهم فارغ از نگرش سیاسی را نیز داشت .این مجلس از مدتها قبل با تمرکز بر شعار انقالبیگری
و جوان بودن پایههای خود را ریخته بود و امروز که به یک چهارچوب مشــخص رسیده است،
نشانههای کمی از شعارها و اهداف قبلی خود بروز میدهد.
ادامه در صفحه ۵

دوم خرداد
و دیگی که برای «ما» نجوشد

فضلاهلل یاری
سردبیر

منطقه ریشهکن و ازاله خواهد شد .رهبر
انقالب اســامی در ابتدای سخنانشان
با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به
همه مسلمانان جهان ،تعیین روز قدس
را ابتکار هوشمندانه امام خمینی و حلقه
وصل مسلمانان برای همصدایی درباره
قدس شریف و فلسطین مظلوم خواندند
و با اشــاره به اســتقبال ملتها از روز قدس گفتند:
سیاست عمده استکبار و صهیونیسم ،کمرنگ کردن
مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت
فراموشی راندن آن است ،اما فوریترین وظیفه ،مبارزه
با این خیانت است...
2

کمتر شناخته شدههای عرصه سیاسی ،فرصت را
برای کسب کرسی ریاست مجلس مغتنم شمردهاند

ارتقا به سطح سران
به سبک
احمدینژاد

آنان که آزاد کردند و آنان که آباد نکردند

2

یادداشت2
نظام مناصب از دیدگاه نظامالملک در ایران
علی توسلی

حقوقدان و فعال مدنی

خواجه نظامالملک کتابی نوشــت بهنام «سیاســتنامه» فصلی از
این کتاب را به«آیین شــغل دادن» و نظام منصب بخشی ،در کشور
اختصاص داد تا آیین منصب دادن را به حاکمان جامعه آموزش دهد.
در فصل چهل و یک کتابش نوشــته است«:پادشــاهان و وزیران
هوشــیار ،به همه روزگار ،هرگز دو شغل ،یک مرد را نفرمودند و یک
شغل ،دو مرد را ،تا کارهای ایشان ،بهنظام و با رونق بودی ،از بهر آنکه
چون دو شغل ،یک مرد را فرمایند ،همیشه از این دوشغل ،یکی بر ِخلَل
باشــد و با تقصیر .چون نیک نگاه کنی ،هر آن کسی که او ،دو شغل
دارد ،همواره هر دو شغل بر ِخلَل باشد و او مقصر ،مالمت زدهُ ،متِشَ کی
و رنجوردل .هرگاه دو مرد را ،یک شغل فرمایند ،آن ،بدین اَف َک َند و این،
بدان ،همیشه آن کار ،ناکرده ماند .مثل زدهاند در این معنی ،که«:خانه
نارفتِه ب ُ َود و به دو کدخدای ویران» چون ،هر کدام تقصیر
به دو کدبانو ُ
بر دیگری اندازد .امروز مرد هست،که بیهیچ کفایتی ،ده شغل دارد و
مردان شایسته و َجلْد و ُمع َتمِد هست،که در خانههاُ ،م َع َطل نشستهاند
ِ
و هیچ کس را ،اندیشــه و تَمیز آن نمیباشــد که :چرا باید مجهولی،
بیکفایتی ،بیاصلی ،بیفضلی ،چندین شــغل دارد و معروفی ،اصلی،
معتمدی ،یک شغل ندارد ،خاصه کسانی که خدمات پسندیده کرده و
شایستگینموده».
ایران امروز هم ،از  ۸۰میلیون ایرانی ۱۴ ،میلیون نفر
به روایتی ،در ِ
مردان
شغل دارند .تعداد اندکی کثیرالشــغلاند و اکثریتی بیشغل.
ِ
ناکارآمدانــی ناکار دیده ،بر راس کار،
کارآمدی ،به بهانهای ،کِنارند و
ِ
جعل کارنامه محکوم و از نمایندگی
تــا جایی که نماینده جوانش ،به ِ
مجلس محروم .و وزیر کاردانش ،دکترایش دیپلم.
چــه خردمندان معتدل مزاجــی که ،به جهت بیتمیــزی ما در
خردان خُ رد اندیشی که
فراموشــگاه زمان بایگانی شــدهاند و چه بی
ِ
ِ
توزیع عادالن ِه
مدیریت
خرابی ُملک را به ارمغان آوردند .ناکارآمدی در
ِ
شغل و منصب بهجایی رسید که مجلس ایران ،قانون ممنوعیت تصدی
«بیش از یک شغل» را تصویب نمود«:ماده واحده :با توجه به اصل ۱۴۱
قانون اساسی هر شــخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار
شود» .با وجود این همه نهادهای امنیتی ،نظارتی،گزینشی و حراستی
در کشــور ما ،بازهم ،نظام شغل و منصببخشی ،ناکارآمد و شکست
ِ
مدیریت منصببخشی به
خورده بهنظر میرســد .نمون ِه ناکارآمدیِ
عناوین مناصب را ،به اشخاص دادیم و
اشخاص ،آن است که بزرگترین
ِ
بعد از پایان منصبشان ،بزرگترین عناوین اتهام را به آنها نسبت دادیم.
در میان این افراد هم روحانی عظیمالشان هست و هم امام جمعه ،هم
نخســتوزیر هست و هم رئیس جمهور ،هم رئیس مجمع تشخیص
هســت و هم رئیس مجلس.با این نمونهها ،در نظام منصببخشــی،
بر ایران چه گذشــته اســت؟ اگر خواجه نظامالملک امروز زنده بود و
میخواست برای ایران «سیاست نامه» بنویسد چه مینوشت؟ در مقام
نتیجهگیری بهنظر شما ،این همه کاســتی و ناراستی ،قصور و فتور،
فقر وفاقه ،عصیان و نقصان ،زراندوزی و مردمســوزی ،قانونگریزی و
جامعهســتیزی ،انحراف و اجحاف ،تغافل و تجاهل ،الف زدن و گزاف
گفتن ،آبی بر اضطرابی نفشاندن ،جامی به تشنه کامی نچشاندن ،نانی
به خسته جانی نرساندن ،والنهایه :شیو ِع کرونایِ فسا ِد سیستماتیک،
که قوه محترم قضاییه به جهاد با آن قیام نموده ،نمیتواند زاییده نظا ِم
مدیران مملکت باشد؟
گزینش اشتبا ِه
ناکارآم ِد منصببخشی و شیوه
ِ
ِ

خرمشهر ،دور از آبادانی
یادداشت3
فریاد دوباره انتفاضه در سرزمین زیتون
محسن رفیق
روزنامهنگار

قدس اولین قبلهگاه مســلمانان ،در حالی ماه رمضان دیگری را پشت سر
میگذارد که هنوز در اشغال است .روز جهانی قدس امسال ،همزمان با هفتاد و
دومین سالگرد اشغال فلسطین برگزار شد .اگر چه راهپیمایی روز قدس امسال
به دلیل محدودیتهای کرونایی برگزار نشد ،اما با این وجود مسائل مرتبط با
فلسطین با حساسیتهای بیشتری در فضای مجازی دنبال شد .در دو سال
گذشته،فشارعلیهمردمفلسطینافزایشبیشترییافتوهمگراییجدیدرژیم
صهیونیستی با آمریکا در جهت ایجاد محدودیتهای جدید برای فلسطینیان،
از طرح معامله قرن گرفته تا تصمیم اســرائیل برای تصرف مناطق جدیدی
در کرانه باختری ،باعث شــده تا دوباره نگاهها ،بیش از گذشته به سرزمین
زیتون ،دوخته شــود.به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل،
انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس ،بستن دفاتر ساف در واشنگتن ،توقف
کمکهای مالی ،حذف پرونده آوارگان فلسطینی و محدودیتهای بیشمار
دیگر نمونههایی از افزایش دامنه این فشارها بوده است که در نتیجه پیوندهای
جدید اسرائیل و آمریکا بر علیه فلسطینیان ،عملیاتی شده است.اگر چه از زمان
اعالم موجودیت رژیم اسرائیل ،در برخی موارد ،بیانیه و قطعنامههایی علیه
فعالیتهای این رژیم ،در شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
به تصویب رسیده است اما صهیونیستها با استفاده از حمایتهای آمریکا و
دیگر قدرتهای جهانی همواره از متعهد بودن به این تصمیمات شانه خالی
کرده و نســبت به آن بیاعتنا بودهاند .این در حالی است که آمریکا نیز بارها
پیشنویس قطعنامههای پیشنهادی در مورد رفتار صهیونیستها علیه مردم
فلسطین را وتو کرده است.همین حمایتها باعث شده تا بیش از نیم قرن،
تجاوزات رژیم اســرائیل به شکلی سازمان یافته و در مقابل سکوت نهادهای
بینالمللی در فلسطین ادامه داشته باشد که این خود زمینههای الزم برای
دخالت رژیم صهیونیستی در فرآیند ناامنی منطقه و حمایت از تروریستهای
تکفیــری را نیز فراهم کرده اســت.در همین زمینه طرح معامله قرن با این
هدف انجام گرفت که عالوه بر چند پاره کردن سرزمین فلسطینیان ،تضمین
حاکمیت اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی و خلع سالح حماس را نیز عملیاتی
کند .جدا از طرح معامله قرن ،که خود واکنشهای زیادی در عرصه جهانی
به دنبال داشت ،با اعالم نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تصمیم الحاق
بخشهایی از شهرکهای کرانه باختری رود اردن به سرزمینهای اشغالی،
دامنه مخالفت با اقدامات توسعهطلبانه این رژیم ،ابعاد جدیدی به خود گرفته
اســت ،تا جایی که بسیاری از کشــورهای متحد این رژیم ،تهدید به تغییر
ســطح روابط خود با این رژیم کردهاند.این در حالی اســت که ایران نیز به
همراه بسیاری از کشورهای اسالمی ،کشورهای اروپایی و همچنین گروههای
آزادیخواه و گروههای فلسطینی ،این سیاست توسعهطلبانه را محکوم کردند
و آن را به نوعی عدم تمکین از اصول حقوق بینالملل دانســتند .اگر چه به
نظر میرسد همانگونه که معامله قرن با محکومیت جامعه جهانی روبهرو شد
و اجرای آن نیز به نهایت نرسید ،این تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی نیز به
واســطه وخیمتر کردن اوضاع منطقه و مخالفتهای انجام گرفته جهانی ،با
شکست روبهرو شود ،اما آنچه واضح است این که رژیم صهیونیستی از ادامه
چنین برنامههایی عقب نخواهد نشست.در واقع رژیم صهیونیستی در پی آن
اســت تا با همراهی آمریکا و با طرح تصمیمات جدیدی از این نوع ،در ابتدا
به تجزیه و تحلیل واکنشهای جهانی نسبت به آن بپردازند و در مرحله بعد،
پس از اعالم سیاســتهای خود و ارزیابی شرایط ،زمینههای اجرای آرام این
سیاستها را فراهم کرده و با استفاده از عامل زمان ،از شدت حساسیت نسبت
ادامه در صفحه ۵
به آنها در صحنه بینالملل بکاهد.

5
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دوم خرداد اگرچه در تاریخ سیاســی معاصر
شــد نماد تغییر از راه صندوق رای ،اما به همان
مقدار نیز به مقطعی برای ایســتادگی در برابر
تغییر -به واسطه در اختیار گرفتن گلوگاههایی
دور از دســترس رای مــردم -تبدیــل شــد.
دوم خرداد با رای خیرهکننده مردم به کسی رخ
داد که دورتریــن فاصله را با کانونهای ثروت و
قدرت و رسانه داشت.
از فردای دوم خرداد اما آنکه بیشــتر از طرف
مقابل برنامه داشــت ،جانب شکســت خورده
انتخابات بود .اگرچه نامزد شکست خورده نجابت
به خــرج داد و پیروزی طرف مقابل را پذیرفت،
اما حامیان او نخواســتند که در این نجابت با او
همراه باشند.
کانونهــای قدرت راه خود را از او جدا کردند
و از آن روز ایــن مفهوم مهم در سیاســت ایران
نهادینه شد که«صندوق رای همان دیگی است
که اگر برای ما نجوشد ،همان بهتر که نجوشد».
از فردای روز دوم خرداد ،شکست خوردگان همه
عوامــل خود در الیههای نظــام را فراخواندند و
به آنــان دلداری دادند که مبادا نتیجه معرکه را
بپذیرند و گفتند درست است که آنها عِده دارند
و نفــرات و رای ،ما هم ُعده داریم و تجهیزات و
لجستیک و البته گلوگاههایی که راه بر رای مردم
ببندیم .و اینچنین بود که سنتی در بخشی از
جمهوری اسالمی شکل گرفت که رای یک نماد
است برای کلمه «جمهوری» و نماد هم که نباید
حتما کارکرد و کاربری داشته باشد.
ادامه در صفحه 3

احتکار خودروی بدون پالک!
مظاهر گودرزی
روزنامهنگار

ایــن روزها خبرهای جالبــی از خودرو به گوش میرســد .در کنار
قیمتهای نجومی خودرو ،در کنار تالشهای وزیر صمت از راه رسیده
برای آماده کردن فروش اینترنتی خودروها با قیمت مصوب و منصفانه!،
خبرهایی مبنی بر کشــف تعدادی از انبارهای احتکا ِر همین دست از
خودروها در خروجی خبرگزاریها قرار گرفته اســت .مثال خبر کشف
38خودروی احتــکاری در یک پارکینگ در غرب تهــران ،در موردی
دیگر کشــف 7خودروی احتکاری دیگر در رشت ،یا در نمونه مشابه و
جالب که روز گذشته خبرگزاری صداوسیما به نقل از رئیس فرماندهی
انتظامی استان اصفهان آن را در خروجی سایت خود قرار داد؛ کشف 24
عدد دستگاه خودروی احتکاری است ،که آن طور که سردار محمدرضا
میرحیدری گفته همه این خودروها صفر و بدون پالک بودهاند.
حقیقت آنکه تا جایی که ما میدانیم کسی در این کشور اجازه تولید
خودرو ندارد ،جز چند کارخانه نورچشــمی مشخص که آنها هم برای
فروش خودروهای تولید خودشان یک سری نمایندههایی مشخص در
نقاط مختلف کشور دارند که شما برای خرید خودرو در صورت موجود
بودن آن! چه به صورت مستقیم به آنها مراجعه کنید و چه بهصورت غیر
مستقیم از طریق فروشهای اینترنتی (اگر باشد) قصد خرید خودرویی را
داشته باشید(در صورت مسئله چندان فرق نمیکند) تمام اطالعات دقیق
خریدار خودرو را میخواهند .از شماره ملی گرفته تا شماره شناسنامه و
آدرس و کد پســتی و تلفن خریدار برای اینکه هم ســند خودرو به نام
خریدار ثبت شــود و هم اینکه کارهای مربوط به پالک و دریافت پالک
برای خودروی فروخته شــده انجام شود .چرا که امکان ندارد خودرویی
از کارخانه تولیدی آن ،بدون داشــتن پالک خارج شــود ،مگر از طریق
کشندههای مربوط به حمل خودرو یا جرثقیل که خودروهای فروخته
شده و هنوز پالک نشده را برای نمایندگیهای هر استان حمل میکنند،
ماشین بدون پالک به مشتری چه یک ماشین خریده باشد
اما قرار نیست
ِ
چه صد ماشین (در صورت امکان) تحویل داده شود.
بنابراین اگر تعداد خودرویی احتکاری ،بدون داشتن پالک ،در یک انبا ِر
وسط شهر یا جنوب یا هر کجای شهر کشف شده است باید رفت سراغش
را از خودروساز گرفت که به چه علت این تعداد خودروی بدون پالک(به
عبارتی بدون صاحب) در یک انباری که به طور رسمی و مشخص مربوط
به تولیدکننده خودرو و نماینده آن نیست ،جمع شده و نگهداری میشود،
باید رفت ســراغ نمایندههای فروش خودرو در آن شهر را گرفت و از آنها
در باره خودروهای بــدون پالک در پارکینگهای متفرقه که مربوط به
نماینده و کارخانه خودروساز نیستند پرسید ،مگر میشود خودرویی از
درب کارخانه یا درب نمایندگی خارج شــود (که البته گویی میشود) و
مثال بخش فروش کارخانه نداند این خودرو با این شــماره بدنه و شماره
موتور ،خریدار دارد یا ندارد؟ مگر میشود در اسناد خودروساز و دمودستگاه
فروش آنها این نباشد که یک خودرو به نام چه فرد حقیقی یا حقوقی ثبت
شده است؟ یا اینکه اصال نداند خودرو فروخته شده یا فروخته نشده است؟
مگر میشــود خودروهایی بدون پالک در جایی جــدا از انبار کارخانه و
نمایندگیهای آن باشد و خود خودروسازها از سرنوشت خودروهای پالک
نشده خودش خبر نداشته باشند؟ اینها پرسشهایی هستند که نیاز به
پاسخ دارد ،منبع پاسخگویی هم مشخص است ،گوشها هم برای شنیدن
پاسخها بیقرار است ،اما گویی ارادهای وجود ندارد .تا آن زمان ما این وسط
ماندهایم که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

