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نیاز شیخ به نسخهی دکتر
حق :روحانی با خانهی مل��ت همانجور تا میکن��د که با خود
ملت! البته ش��یخی که حتی برای بودج��هی دولت خودش هم
حاضر نیست وقت بگذارد ،نهتنها قابل درک که قابل ترحم است!
انش��اءاهلل چند ماه دیگر #روحانا و #کرونا با ه��م به مرخصی
بروند! گرچه بین ش��یخ تقریبا #صفر با کووی��د تحقیقا #نوزده
فرقی هم هست؛ کرونا دیده نمیشود و زخم میزند ولی روحانی
اصال دیده نمیشود و زخم میزند! در چنین شرایطی ،وظیفهی
رئیس مجلس ،مضاعف میش��ود .اگر تا پی��ش از این «مجلس
شورای اسالمی» تنها یک نهاد واضع قانون یا ناظر بر اجرای قانون
بود ،اینک مدیری که کارآمدیاش از دفاع مقدس تا امروز ثابت

شده ،الجرم باید جور اهمال رئیس قوهی اجرا را هم بکشد .همه
منجمله قالیباف ،هفت س��ال صبر کردیم اما نرفتن روحانی به
مجلس ،آخرین برگ سفرنامهی ش��یخ بود؛ طهارت مجدد این
زمین چرکین ،محتاج #همت اس��ت! مصاحب��هی اخیر رئیس
مجلس نش��ان داد که اش��راف #بهارستان به مش��کالت ملت،
بسی بیش��تر از #پاستور اس��ت! نکتهی مهم اینجاست؛ همان
مجلسی که رأی به برجام داد ،اینک با نمایندگان هوشیارتری،
به این نتیجه رسیده که گرهزدن اقتصاد مملکت و معیشت ملت
به انتخابات آمریکا ،کاری اس��ت به دور از عق��ل و خرد .مصداق
هولش��دن ،تصویب عجوالن��هی برجام ب��ود! تضمینخواندن

امضای وزیرخارجهی اوبامای دموکرات بود! وعدهی لغو همهی
تحریمها بود! و تیتر خنگ و خن��ک «خداحافظ تحریمها» بود!
مجلس ،خانهی خالهی دولت نیست و اگر تا پیش از این بود ،االن
دیگر نیست! قالیباف و همکارانش در دین جمهوری هستند که
از آنها رأی گرفتهاند ،نه ریاستجمهوری! با همهی این اوصاف،
شگفتا که رئیس مجلس ،عوض تخاصم ،خواهان پایان آبرومند
دولتی است که اغلب کارهایش ،نادرست بوده؛ اکثر وعدههایش،
ناراست! آری! سرهنگها س��ر جنگ را در همان جبهه میبرند
اما چرا حقوقخواندهها اینهمه با دش��من ،دوستی و با دوست،
دشمنی میکنند؟ کس��ی که وکالی کش��ور خودش را و یعنی

وکالی مردم خودش را؛ آنهم ناظر بر بودجهی دولت خودش،
اینجور غال میگذارد ،س��خن از کدام مذاکرهی دوباره با کدام
کشور دوپاره میگوید؟ این ،تمام قیل و قال مجلس قالیباف است:
«خانهی ملت نباید دغدغهای جز دغدغهی ملت داشته باشد».
کاش شیخ جوری کار میکرد که سفر استانی و متعاقب آن؛ دیدار
مردمی ،ابدا در شمار تکالیف دکتر محسوب نمیشد اما فیالحال
بهارس��تان بیش از پیش مجبور اس��ت که قانون را به نفع جیب
مردم ،وضع کند! بماند که این همان رئیس مجلسی است که در
#جبهه هم جلوتر از نیروهایش میجنگید .کاش یک مقدار هم
تو هول این مردم را میزدی یا شیخ!

