نتیجه دادگاه معاون سابق
رئیس جمهوری اعالم شد:

نماینده سابق مجلس در گفتوگو با همدلی:

اصولگرایانمیخواهند
خودشان طرف مذاکره
با آمریکا باشند

حکم حبس برای
شهیندختموالوردی

2

3

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

یکشنبه  16آذر 20 _1399ربیع الثانی  6 _1442دسامبر 2020

جنگ زرگری
در بازار کاالهای اساسی

همدلی| جنگ زرگری در میان تیم اقتصادی دولت
در حالی همچنان ادامه دارد که میلیونها تن کاال
در گمرک هنوز هم خاک میخورند .وزارت صمت،
اقتصــاد ،بانک مرکزی و ســکانداران گمرک ،گویا
اینروزها آبجویشان از یک جوی نمیرود...
6

روزنامه واشنگتنپست بررسی کرد:

پاسخ به چرایی ترور
مهمتر از چگونگی آن

3

اعاده دادرسی
برای سه محکوم به اعدام
حوادث آبان
2
ِ
مالیات هنر
نگاهی حقوقی به موضوع
در گفتوگو با دو صاحبنظر

اجرای قانون ناکارآمد
ناقض عدالت است
یک چالش ملی
به نام کارت هوشمند

سال ششم _ شماره  8 _ 1575صفحه _ قيمت  2000ناموت

شورای امنیت ملی درباره مصوبه خروج از برجام بیانیه داد:

بامجلسهماهنگیم
همدلــی| ترکشهای دعــوای میــان دولت و
مجلس به شــورای عالی امنیت ملی هم رسیده
اســت .نمایندگان مجلس در دفاع از اقدام خود
برای تصویب «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانــت از حقوق مردم» که در واقع اقدامی در
جهت توقف برجام اســت اعالم کردهاند که برای
تصویب این طرح با شــورای عالی امنیت ملی و
دبیرخانه این شــورا هماهنگیهای الزم به عمل
آمده و نگرانیهای آنان نیز در این طرح گنجانده
شــده است .اما دولت اعالم کرد که چنین اتفاقی
رخ نداده چرا که رئیس شورای عالی امنیت ملی
حســن روحانی رئیس جمهوری است  .حاال این
بگو مگوها باعث شــده تا دبیرخانه شورای عالی
امنیــت ملی درباره نقش خود در مراحل تصویب
این قانون توضیح دهد .این دبیرخانه گفته که ما
با مجلس مکاتباتی در این باره داشتهایم .دبیرخانه

7

یادداشتهایی به مناسبت  16آذر

خون دانشجویان
زیرپای کودتاگران
تحلیل سعید حجاریان از وضعیت رئیس دولت آینده
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وقتی جامعه و سیاست نظامی میشود

1

تحلیلگر سیاسی

نظامیان به عنوان قدیمیترین و مهمترین گروه رسمی نهادی ضمن دفاع از کشور در برابر
تهدیدات خارجی و حفظ نظم و امنیت داخلی ،نقش تعیینکنندهای در روند تحوالت سیاسی
و اجتماعی جامعه ایران داشتهاند .در این راستا ،نقش سپاه به عنوان یک گروه رسمی نهادی در
سپهر عمومی سیاسی و شئون مختلف آن در همه ادوار انقالب بهویژه در طول عمر دولت نهم
و دهم قویا محسوس و مشهود بوده است .در ریشهیابی و علل دخالت سپاه در سپهر عمومی
سیاست و شئونات مختلف جامعه ایران ،میتوان به دالیلی اشاره داشت.
اول آنکه سپاه از همان ابتدای موجودیت ،نقش خود را در راستای حفظ ارزشهای انقالب
تعریف کرد و بعد از کودتای عقیم نوژه به تدریج بر اهمیت وجودی خود در حفظ کیان نظام و
دفاع از مرزها افزود .به واقع کودتای نوژه سبب افزایش نقش سپاه و به موازات آن کاهش نقش
ارتش در سپهر عمومی سیاست ایران شد.
دوم آنکه فضای سیاسی و اجتماعی ایران ،جدای از مجاهدت زایدالوصف سپاه درهشت سال
جنگ تحمیلی برای حفظ کیان و دفاع از مام وطن ،دشمن خارجی قابل مالحظهای نداشت
که برای رویارویی و دفع خطرات آن به یک گروه نظامی همچون سپاه نیازمند باشد یا اگر آن
دشمن وجود داشت ،به قدری قوی نبود که سپاه بخواهد همه توان خود را برای خنثی کردن
نقشههای آن تجهیز کند .لذا در چنین شرایطی یک گروه نهادی نظامی مانند سپاه به هر علتی
نتواند نقش اصلی خود را ایفا کند ،برای انجام کارویژه و حفظ حیات خود مجبور است به ایفای
نقشهای دیگر بپردازد .ایفای این نقش حوزههایی چون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
را شامل میشود .طبیعی است که برآیند منطقی ایفای چنین نقش و کارویژهای ،باعث نفوذ و
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گسترش نقش سپاه به حوزههای غیر نظامی شود.

دانشجو به مثابه منتقد
بهنام علیپور

پژوهشگر تاریخ

تاثیر دانشگاه و دانشجو بر فضای سیاسی و اندیشه «سیاستورزان» ،مقدمات رشد عقالنی
در «جامعه مدنــی» را فراهم میکند .امروزه تحقق «آرمانهای ملی» با تکیه بر انســجام
درونی و بهرهگیری از ظرفیت «برونمرزی» ممکن اســت؛ لذا رشد «نشاط سیاسی» ،تعهد
«جامعه علمی» به آرمانهای سیاسی -اجتماعی را افزایش داده و دانشجویان را به تکاپو در
جهت «منفعت عمومی» سوق میدهد .دانشجو با واکاوی ضعفها ،بررسی ظرفیت موجود در
جامعه و ارائه راهکار عملی به مثابه یک منتقد عمل میکند .به عبارت دیگر دانشجو با شرح
پدیدهها درصدد فهم مجهول و جســتوجوی علت است .تفسیر امنیتی و «سیاستزده» از
مسائل علمی موجب قبض اندیشه و محدودیت در فضای دانشگاهی است .بهرهگیری از این
روش موجب افزایش تردید در ارزشهای حاکمیت و کاهش قشر بیطرف (قشر خاکستری)
میشود .با تکریم منزلت دانشجو و ایجاد بستر برای «فعالیت دانشجویی» ،کاهش تنشزدایی
در مسائل سیاسی و همگرایی جریانها میسر میشود .واقعه  16آذر  1332برآمده از تفسیر
شــتابزده ،سطحی ،غیرمنعطف و سیاسی از یک پدیده مسالمتآمیز تحت عنوان «اعتراض
دانشجویی» بود .اعتراضی که با عدم پاسخ منطقی و «تنشزدا» منجر به یک رویداد تاریخی
شد .اتخاذ رویکرد امنیتی در مواجهه با این مسئله ،ظهور برگی نو در دفتر تاریخ را رقم زد؛
برگی که در تقویم ایران تحت عنوان «روز دانشجو» از آن یاد میشود .با برکناری مصدق و
تشکیل دادگاه ،نخستوزیر سابق ایران (مصدق) خواستار برگزاری جلسات در دادگاه علنی
شــد .محرومیت او از این حق قانونی ،شرعی و انســانی بر تشنج جامعه افزود؛ عالوه بر آن
شایعه ارتباط مجدد با انگلیس و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا (ریچارد نیکسون) ،فعالیت
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گروههای چپ را در پی داشت.

پیشبینی درباره
رئیس جمهور1400

مدار بیمدارا!
عباسعلی توتونچی
فعال سیاسی

دفاع فروغی مدیر شبکه سوم سیما از تعطیلی برنامه  90و حذف عادل فردوسیپور،
محبوبترین چهره دو دهه اخیر رســانه ملی با واکنشهای متفاوت و زیادی در سطح
افکار عمومی و فضای رســانهها مواجه شد .فروغی در دفاع از تعطیلی برنامه 90مدعی
شد عادل فردوسیپور مجری این برنامه از مدار خارج شده بود و امکان داشت الگویی
برای سایر برنامهها و مجریان باشد و صداوسیما را به مرز نابودی بکشاند!
به واقع مدیر شــبکه ســوم اعترافی تلخ به آن چه که در این سالها دلسوزان کشور
به رســانه ملی نقد میکردند ،داشــت .به باور بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور،
رسانه ملی به ویژه در دو دهه اخیر نه یک رسانه ملی بلکه به ابزاری برای یک جریان
و تفکر خاص در کشــور تبدیل شده اســت .این رسانه با ردیف بودجه هنگفت خود و
دریافت بودجه سنگین از بیتالمال ،نه تنها به هیچ نهاد و دستگاهی پاسخگو نیست،
بلکه مروری بر عملکرد این رســانه نشان میدهد که به شدت با جریانها ،برنامهها و
چهرههایی که مقبولیت مردمی دارند در تضاد است و در تداوم این سیاست اشتباه نیز
نگرش و دیدگاه مردم برایشان هیچ اهمیتی ندارد .این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت
که به رغم رشد چشــمگیر فضای مجازی ،هنوز همصداوسیما به دلیل سهلالوصول
بودن و نگاه ســنتی مــردم نقش و جایگاه ویژهای در اقشــار مختلف دارد وای کاش
مسئوالن رسانه ملی قدر این ظرفیت عظیم و گرانبها را میدانستند و با تصمیمات یک
ســویه و مغرضانه خود اعتبار و جایگاه رسانه ملی را کاهش نمیدادند ،تردیدی نیست
نارضایتی مردم از رســانه ملی منجر به مراجعه آنان به رسانههای سیاه معاند است که
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تبعات ناگوار آن بر دلسوزان کشور پوشیده نیست.

یادداشت

1

اگرچه انتخابات ایاالت متحده آمریکا با مناقشه
همراه شد ،اما هرچه از سوم نوامبر گذشت ،احتمال
تغییر نتیجه انتخابات بهنفع «ترامپ» کمتر شد تا
«جو بایدن» رئیس جمهور منتخب معرفی شــود.
رئیسجمهوری که یکی از وعدههای انتخاباتیاش
بازگشــت به توافق برجام بود که باید منتظر ماند
تا سرنوشــت این وعده مشخص شود ،البته اینکه
«بایدن» در چه سطحی و با چه شرایطی به برجام
برگردد ،همچنان محل پرســش است که موضوع
این نوشتار نیست .اما آنچه اینجا مورد توجه قرار
گرفته تنها شــدن روزبهروز رئیسجمهور روحانی
است.فقط کافیســت به حدود چهار سالگذشته
برگردیم و چهره بشــاش حســن روحانی را بهیاد
بیاوریم ،رئیسجمهوری بــا حدود 24میلیون رأی
مســتقیم مردم که امید داشت در دور دوم ریاست
جمهوریاش بتواند از میوه برجام استفاده کند؛ اما
نهتنها چنین اتفاقی نیفتاد ،بلکه با گذشــت حدود
چهــار ســال از آن روز ،کابینــه دوم تدبی ر و امید،
طعم تلخ دو درگیری و اعتراضات شــهری(دی96
و آبان ،)98خــروج ایاالت متحــده از برجام ،آغاز
مجدد تحریمها و فشــارهای ســنگین اقتصادی،
خســارتهای ناشی از شــیوع ویروس کرونا ،ترور
شهید قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده ،شلیک
به هواپیمای اوکراینی و غرامت ناشی از یک خطای
انسانی را چشید ،اما با انتخاب شدن بایدن در ایاالت
متحده ،شــاید کمترین انتظار روحانی این بود که
بعد از حدود سه سال تحمل تحریمهای همهجانبه
مجددا ً تیم سهنفره ظریف ،عراقچی و تختروانچی
در مذاکرات احتمالی با  1+5دست بهکار شوند تا او
بتواند در روزهای پایانی ریاستجمهوریاش کمی از
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بار مشکالت کم کند.

تحلیل سعید حجاریان از وضعیترئیس دولت آینده

یادداشت

دکتر صالحالدین هرسنی

یادداشت

روزنامهنگار

2

بررسی پیامدهای پساکرونا درگفتوگوی
همدلی با «سروه محمدزاده»روانشناس

یادداشت

مظاهر گودرزی

شــورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود نوشته:
«حدود دو ماه قبل ،ریاست محترم مجلس شورای
اسالمی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان
محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده
و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند
را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی
بــرای آگاهی اعضا ارائه نمودند .شــورا نیزضمن
استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان
محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد
نظر ،مالحظاتی را نســبت به جوانبی از موضوع
جمعبندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی
مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابالغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسالمی
خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح
با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور
خارجه نیز تعامل و همفکری شود.

4

پاندومیکرونا
پاشنه آشیل افسردگی

سرمقاله

روحانی؛رئیسجمهورتنها

خون جوانان زیرپای کودتاگران
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

با این که  ۶۷ســال از روز خونین شــانزدهم آذر  ۱۳۳۲و شــهادت سه دانشجو به
نامهای مهدی شریعترضوی ،ناصر قندچی و مصطفی بزرگنیا در اثر حمله نیروهای
نظامی به ساحت مقدس علم و دانش میگذرد ،همچنان حدیث آن روز زنده است و
انگار هر سال که میگذرد به جای کهنگی روحی تازه میگیرد و جنبش دانشجویی را
در راه کسب استقالل و آزادی مصممتر میسازد.کودتا با همکاری آمریکا و انگلیس و
دربار و عوامل داخلی بیگانه به موفقیتی ظاهری دست پیدا کرد و دولت قانونی و ملی
دکتر محمد مصدق که در پی ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان از
سرمایه ملی بود سقوط کرد ،وقتی خبر سقوط مصدق به «آنتونی ایدن» وزیر خارجه
سر «وینستون چرچیل» نخستوزیر وقت انگلستان رسید اعالم کرد«:با شنیدن این
خبر نفسی راحت کشیدم ».همانند نفس راحت کشیدن مقامات انگلیسی بعد از قتل
میرزا ابوالقاســم قائم مقام فراهانی و میرزا تقیخان امیر کبیر که هر دو بر اثر توطئه
انگلیســیها به شهادت رسیدند .در ســال « ۱۳۳۲ریچارد نیکسون» معاون «دوایت
آیزنهاور» رئیس دولت جمهوریخواه آمریکا ماموریت پیدا کرد تا با ســفر به تهران،
ضمن حمایت واشنگتن از حکومت کودتا ،اسباب سلطه واشنگتن بر ایران را مهیا کند
و شاه ،که مصدق را به زندانی کرده بود ،الزم دید در پیش پای نیکسون چند جوان را
قربانی کند تا به زعم خود ،صدای مخالفان کودتا را در دانشگاه خفه کند .شاه به اشتباه
تصور کرده بود با خاموشــی دانشــگاه ،کل کشور خاموش خواهد شد و بر این اساس
نیروهای نظامی را به دانشگاه فرستاد و قرعه فال به نام این سه جوان مبارز افتاد و به
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این ترتیب مخالفت با کودتا خونین شد.

پیشبینی دربارهرئیس جمهور1400
ســعید حجاریان تحلیلگر و نظریهپردازاصالحطلب در تازهترین
یادداشــت خود درباره وضعیترئیس جمهورآینده آن را متناسب
با مجلس فعلی دانســت و معتقد اســت که چنین مجلسی با این
کارکرد ،چنانرئیس جمهوری را میطلبد .وی در یادداشتی که در
سایت تحلیلی «مشق نو» منتشر شده نوشت«:پس از انقالب تمامی
رؤسای جمهور ۸سال در مصدر امور بوده و دو دوره ۴ساله را به اتمام
رساندهاند و ما تنها با دو استثنا مواجه هستیم؛ بنیصدر که به دلیل
عدم کفایت و خروج از کشور دورهاش را ب ه اتمام نرساند و رجایی که
در حین انجام این مســئولیت از دنیا رفت .در آمریکا نیز ادوار کمی
بوده است که رؤسای جمهور یک دورهای شدهاند؛ افراد از جمله جورج
بوش ،کلینتون و ترامپ .من حدس میزنم رئیسجمهور آینده ایران
نیز بهســختی به دور دوم برسد .دالیلی در این زمینه در دست دارم
که ذی ً
ال اشاره میکنم».
وی برای این مدعای خود این دالیل را ذکر کرد«:اول آنکه شاید ،در
سالهای آینده زمزمه نظام پارلمانی دوباره اوج بگیرد و با تغییر قانون
اساسی پست رئیسجمهور بهکلی حذف و نخستوزیری جایگزین
آن شــود ».وی دلیل دیگــر را به طور مفصل و با ذکر مثال توضیح
داد«:از آن مهمتر اما اینکه رؤسای جمهور سابق هر یک اندوختهای
داشــتند که آن اندوخته و کارمایه میتوانســت آنها را در دور دوم
یاری کند تا دوباره رأی مردم را کسب کنند .بهعنوان مثال ،آیتاهلل
خامنهای از پشتوانه امام برخوردار بود و از آن گذشته ،جنگ مانع از
استعفای افراد میشد و اساساً امام نیز مخالف استعفای مقامات بود.
مث ً
ال در مورد استعفای مهندس موسوی ،بهخاطر داریم امام بهشدت
اعتراض کرد .در واقع براســاس این منطق و پشــتوانه امام بود که
رئیسجمهوری آیتاهلل خامنهای دو دورهای شد ولو آنکه شاید ،خود
ایشــان نیز مایل نبود برای نوبت دوم کاندیدا شود ،چون معتقد بود
رئیسجمهور قدرت و اختیاری ندارد ».حجاریان در ادامه تشریح این
وضعیت نوشت«:آیتاهلل هاشمی نیز اوالً بهدلیل ایده سازندگی و ثانیاً
تیم کارگزاران دولتاش و ثالثاً بهدلیل فعالیتهای عمرانی کمابیش
محبوبیت خود را حفظ کرد .و بهرغم آنکه در دور دوم ،آقای توکلی
بدل به رقیب جدی ایشان شد و توانست  ۶میلیون رأی را از آن خود
کند ،النهایه بر مسند کار باقی ماند».
در ادامه یادداشــت حجاریان آمده اســت«:آقای خاتمی هم اوالً
قوخو و ثانیاً بهدلیل کیفیت دولت توانست در دور
بهخاطر نجابت و خل 
دوم حتی بیشتر از دور اول رأی بیاورد و کارنامه وی در زمینه اقتصاد
نیز کمابیش درخشان بود .مضاف بر این در ادبیات سیاسی کشور هم
توگوی تمدنها ،مردمساالری و
مفاهیمی مانند جامعه مدنی ،گف 
لوازماش را از خود بهجای گذاشت .یعنی تلفیقی از سازمان و گفتمان
و نیرو و اینرسی اولیه که تا  ۸سال ادامه یافت ».این تحلیلگر درباره
وضعیت دورئیس جمهور فعلی وسابق نیز نوشت«:آقای احمدینژاد
نیز به برکت درآمدهای هنگفت نفتی توانست قشرهای زیادی را از
خود راضی نگه دارد .مردمفریبی وی بهعالوه پولهای بادآورده نفتی
و همچنین اعتماد به نفس باال از وی شخصیتی ساخت که قشرهای
حاشیهای ،بهویژه در شهرهای متوسط و کوچک به وی اقبال نشان
دادند .هر چند انتخابات دور دوم با چالشهایی روبهرو شد ،اما بههر
حال دو دوره را به اتمام رســاند.آقای روحانــی از ابتدای انقالب در
مناصب مهمی حضور داشته و چندین دوره نمایندگی مجلس ،حضور
در جنگ و مباحث مربوط به قطعنامه ،ریاست شورای عالی امنیت
ملی ،هدایت مذاکرات سعدآباد و… از وی شخصیتی شبیه به مرحوم
هاشمی ساخته بود که تیمی هم برای مذاکرات خارجی در اختیار
دارد و باید گفت ،برجام مهمترین دستمایه وی برای پیروزی در دور

اول و دوم بود تا کرسی صدارت به دست بیاید و حفظ شود».
حجاریان اما وضعیترئیس جمهور سال  1400را اینگونه توصیف
میکند«:اما سال  ۱۴۰۰هر آنکه به صحنه بیاید و جانشین روحانی
شــود از این قبیل مزیتهای نســبی اعم از حمایت رهبری (دولت
آیتاهلل خامنهای) ،تیم سازندگی (دولت آیتاهلل هاشمی) ،گفتمان
(دولت آقای خاتمی) ،ثروت بادآورده (دولت آقای احمدینژاد) و تیم
مذاکرهکننده (دولت آقای روحانی) ،بیبهره است ،بنابراین مطمئناً با
نیرویی ضعیفتر از تمامی رؤسای جمهور مواجه خواهیم بود».
وی افزود«:رؤسای جمهور قبل همگی متعلق به نسل اول انقالب
بودهاند اما رئیسجمهور آینده احتماالً از میان جوانترها خواهد بود؛
فردی که انقالب را ندیده و فاقد تجربه و تیم و ســرمایه است .این
رئیسجمهور همچون مجلس انقالبی فعلی گام برخواهد داشــت.
چنانکه اکنون شاهد هستیم ،گرایش شدیدی وجود دارد که مجلس
انقالبی کمابیش تعطیل بماند؛ و امور با جلسات چندنفره یا غیرعلنی
قوفتق شود ،گویی میخواهند شــتری را پنهان کنند! چون به
رت 
محض آنکه پیچ رادیو باز و نطق مجلســیها بلند میشود ،سیلی از
س مجلس
خطا و درشتگویی سرازیر میشود تا آنجا که حتی رئی 
انقالبی ،جلسات را با «تالوتی چند از کالماهلل مجید» آغاز میکند و
واژه «آیات» را نادیده میگیرد!»
این نظریهپردازاصالحطلب درباره کســانی که در معرض ریاست
جمهوری سال آینده هستند نیز نوشت«:گذشته از آن ،سابقه افرادی
هم که در مظان رئیسجمهوری هستند ،چندان درخشان نیست .چه
بهلحاظ سیاسی و چه اقتصادی و همین مایه دستانداختن آنها از
سوی مردم خواهد شد .غرض آنکه ،کسی که میخواهد رئیسجمهور
شــود با چه اندوختهای میخواهد ســر کار بیایــد؟ نه گفتمان ،نه
حزب ،نه گروه تکنوکرات-بوروکرات و نه پشــتوانه مردمی؛ بهعالوه
در شرایطی هم قرار داریم که بعید است رهبری خود را هزینه یک
فرد کند .از قضایای کرونا ،شــهروندان عاصی و بیکار و تحت تحریم
و… نیز درمیگذریم!»
حجاریان دورنمای عملکردرئیس جمهور آینده را چندان روشن
نمیبیند و مینویســد«:با این وصف ،معتقدم رئیسجمهور آینده
وضعیت کشور را نابسامانتر میکند و وضع مردم بدتر از قبل میشود
توپنجه نرم میکند
و وی بهشکلی گریزناپذیر با انواع نارضایتیها دس 
و  ۴ســال پر از التهاب را میگذراند تا هر چه زودتر بارش را ببندد و
برود! لذا پیشنهاد میکنم هر کس که میخواهد بیاید ،اوضاع را از این
بدتر نکند و دستگاه اداری را شخم نزند .همچنانکه میبینم در آمریکا
با جمعیت بیش از ۳۰۰میلیون با تغییر دولت حداکثر ۴هزار نفر تغییر
میکنند؛ نیروهایی مشخص و البته پس از رأی سنا .اما ،در این ایران
شاهد بودیم نمادهای شهرداری و مجلس و دولت انقالبی چه تعداد
نیرو را تغییر دادند و یا به سیستم تحمیل کردند ».حجاریان در پایان
با توســل به طنز معتقد است کهرئیس جمهور آینده در قابلمهای
اســت که مجلس فعلی تدارک دیده است«:من نمیدانم تکلیف آن
دختر نوجوانی که در مطبخ با قابلمه به غنیسازی اورانیوم مشغول
بود ،چه شد .اما ،اخیرا ً د ِر قابلمه پیدا شده و بهعنوان دستگاه کرونایاب
به دســت برادرانی افتاده که دنبال ویروس کرونا میگشتند تا آن را
منهدم کنند! به همین قیاس ،گمان دارم مجلس فعلی همان نقش
قابلمه را ایفا میکند که منتظر است تا د ِر آن سال دیگر در پاستور
پیدا شود و با این قابلمه چفت شود! به قول معروف بیله دیگ ،بیله
چغندر! ما علیالعموم همهچیزمان باید به همهچیزمان بیاید .مث ً
ال
مانور دریاییمان باید با ماکت کشتیمان جور شود .آمار مشاغلمان
باید با خروجی دانشگاهمان بیاید و قس علیهذا».

