چهارشنبه  3بهمن 1397شماره5378

12

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

در دنیایی که کمتر نقطهای در آن ،از خطرات و عواقب ویرانگر مصون مانده ،خوشبختانه ما البته
عدهای نه همه در سرزمینی به سر میبریم که کمترین واهمهای از گرفتار شدن در هیچکدام این
حقایق حال امروز را نداریم چرا که هنوز هم در رفع گرفتاریه ا و نیازهای اولیه و غم نانمان غرق
و مبهوت مانده ایم.اما اینچنین شرایط مطلوب و آرامش حاصل چیست؟ جز اینکه ما مردمی
سر به راه و سر به زیریم؟ بچههای آب وتاب در این شماره قصد دارند به نمایندگان محترم مجلس یادآور شوند که
"درسته ما هم مثل باقی هموطنان عزیز ،سرمون به زیره اما اون زیر داریم به موبایلهامون نگاه میکنیم و بهلطف
شبکههای اجتماعی حواسمون به همه جا هست.اون طرح چیه رو میزت؟!"

استانی شدن انتخابات نمایندگان در طرح جدید مجلس

معایبخواستهوناخواسته
ِ

> تنه�ا فای�ده اش اینه که تا قب�ل از این طرح،خیلیها نمیدونس�تن
انتخاب نمایندهها استانی نبوده !
> اول از پس هضم شهرتون بربیاید،بعد برای استان تور بندازید
> نه که میزان رایهای اکتسابی از جمعیت شهرها جلوتر میزنه،استانیش
میکنن حسابش جور دربیاد
> استانی بشه خبرنگار کتک نمیخوره و نماینده فحاش هم به مجلس
راه پیدا نمیکنه؟

ضدقیچی
امروز ش��کی نیس��ت که 121
نف��ر از نماین��دگان مجلس در
باغ نیستند! تا پیش از این آمار
کوچهشلوغ
دقیق��ی از وکالیی ک��ه در باغ
انتخابات
نبودند در دس��ت نداشتیم اما
امروز میتوانی��م به طور دقیق
فائزه صدر
اع�لام کنی��م ک��ه  ۱۲۱نفر از
نمایندگان در ه��ر کجایی که
باشند ،یقینا در باغ نیستند.
چرا در باغ نیستند؟!
زیرا طرح اس��تانی ش��دن کار
دی��روز و ام��روز نب��ود که این
بیخبران مجددا پرونده خاک
خورده اش را از صندوق بیرون
کشیده و تکانده و ما را از گرد آن به سرفه واداشتند.
در س��ال  1382و چهار س��ال بعد در س��ال  1386و طی سال
 1394ای��ن طرح به مجلس رفت و در صحن علنی مجلس رای
آورد و به ش��ورای نگهبان رفت و بد خیط ش��د و با ش��انههای
آویزان به مجلس برگشت .امروز طرحی که صورتش پر از سیلی
شکس��ت اس��ت مجددا توس��ط نمایندگانی که در باغ نیستند
مطرح میشود.
موضوع انتخابات این روزها سوژه داغی است که از حیث حرارت
برجام ننه مرده را پش��ت س��ر گذاش��ته و در محافل سیاس��ی
یکهتازی میکند .در حرکتی بیسابقه سه گروه دولت و مجلس
و شورای نگهبان توأمان در پی اصالح قوانین انتخابات هستند.
چشم بد از این تالش دور اما افسوس که هر کدام دیوید بکام وار
تیغ را بیمحابا از یک طرف صورت به آن طرف میکشد و هیچ
بعید نیست در پایان این اصالح صورت نامبرده مزرع پنبه شود!
مجلسیهایی که در باغ نیستند نمیدانند که شورای نگهبان به
ه��زار و یک دلیل با این طرح مخالف��ت دارد و باز هم آن را در
دستور کار خود قرار دادهاند.
در دنیای��ی که ب��رای انتخاب نماینده به س��مت کوچک کردن
مناطق میرود و اصل بر این است که درد منطقه برای کسی که
وارد پارلمان میشود شناخته شده باشد و مردم به او دسترسی
داش��ته باشند ،ما مجلس��یهایی خارج از باغ داریم که بیتوجه
ب��ه این مهم در حال گس��ترش دادن حوزههای انتخاباتی برای
نمایندگان آینده هستند .نمایندگانی که مشخص نیست هزینه
تبلیغ در س��طح اس��تان را از کجایشان تامین خواهند کرد؟! به
طور مثال اگر غضنفر س��ابقا در میدان ده روی پاالن چهرپایی
ایس��تاده درباره معایب برجام س��خنرانی میکرد و  100درصد
رای روستا را کسب کرده با ۵۰هزار رای به مجلس ورود میکرد
و به خیل نمایندگانی که در باغ نیستند میپیوست ،حال باید از
ش��رق تا غرب استان و از شمال تا جنوب آن را پوستر بچسباند
و به طور مثال با شخصیت شناخته شدهای رقابت کند .پرواضح
اس��ت که مجلس��ی که نمایندگانش به این طریق انتخاب شود
مجل��س از ما بهتران و از ما بهتر پولداران و از ما بهتر زورداران
خواهد بود.
نمایندگان��ی که در باغ نیس��تند به جای آنک��ه در فکر تقویت
اح��زاب باش��ند و قوانین انتخابات را به س��مت حزبی ش��دن
همکاران ما
در «آب و تاب»

هدایت کنند با این طرح عمال به سمت گزینش از مراکز استان
پیش میروند.
در ای��ن بین ،دولت نیز طرح و الیح��ه خود را تنظیم میکند و
این دو قوه مس��تقل از هم به چیدن مهرهه��ای بازی انتخابات
مشغولند .دولت از شفافیت در هزینههای تبلیغاتی حرف میزند
از پولهایی که این طرف ماجرا هزینه میشود تا صدای سازشان
در آن طرف ماجرا شنیده شود .همچنین از شمارش الکترونیکی
آرا و ترکیب هیئت نظارتی و هیئت اجرایی مردمی صحبت شده
است و در این طرح دولتی هیچ خبری از استانی شدن نیست.
اینجا است که کسانی باید تا در باغ باشند و دستی بر کار داشته
باش��ند و در چنین موقعیتی ک��ه تکاپویی صورت گرفته و بوی
اصالح به مشام میآید ارزش کار احزاب را یادآوری کنند و برای
حزبی کردن جریان سیاسی کشور و البته انتخابات بکوشند.
وقتی ما ح��زب نداریم توقع از نمایندگان همین جمع خارج از
باغ اس��ت و در تمام مراحل چه در تصویب برجام و  fatfو چه
در مراجعات مردمی برای تقاضای ش��غل از نمایندگان محترم و
چه زنگ تغذیه در صحن علنی ،شاهد شاهکارهای نمایندگانی
خواهیم بود که عمرا اگر در باغ باشند.
درحالیک��ه اح��زاب و قوانین حزب��ی زحمت خش��م مردمی و
نقد مطبوعات و نظارت مس��ئولین و اقدامات دس��تگاه قضایی
را کش��یده و خ��ود عضو خاطی حزب را تنبی��ه میکند .ضمن
اینکه باید گفت رش��د ک��ردن در حزب نگاه سیاس��ی عمیقی
ایجاد میکند و رجلی که در حزب قد کش��یده باش��د عمرا سر
خ��ود و آبروی حزب را در راه ترخیص ماش��ین رفقا در گمرک
به باد بدهند!
اگر چه نمایندگانی که در باغ نیس��تند این روزها برای اس��تانی
شدن انتخابات س��خت تالش میکنند اما شکی نیست که این
طرح در صورت اجرا بنبس��ت دیگری ب��ه کوچه پر پیچ و خم
انتخاب��ات میافزاید و نگارنده در این مس��یر خیری برای مردم
متصور نیست.
تَکرار میکنم .استانی شدن خیری برای مردم ندارد.
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دبیر سرویس :اسماعیل لک
طنزپردازان :فرزاد نیک قدم ،فاطمه ناصری ،فائزه صدر ،زرین لک و ابوالفضل رحیمی

حداد عادل:
مجلس معایب مادرزادی دارد
و با استانی شدن انتخابات
مشکلش حل نمیشود
مجلس:
شرمنده با این وضعیت
آلودگی هوا نشد
بهتر از این بزاید

ابطحی :استانی شدن انتخابات
مجلس طرح سیاسی
و غیر مردمی است

یک نماینده دیگر :دیگه همه
در جریانن که بقیه کارامون کامال
غیر سیاسی و بر اساس سلیقه
مردمه

ابطحی :استانی شدن انتخابات
مجلس زمینه انتخاب شدن
پارتی داران در مرکز و مشاهیر
فراهم میشود
صاحبان قدرت:
آقا این یه لقمه حقوق مجلس و یه
چرت خواب پشت میز را بذارید
برای ما بمونه

فاطمه ناصری

