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فاطمه سادات رضوی علوی

شرايط انتخاب اعضاي دولت
در جوار زمين

اولويت با
جوانان است!
مهدی پیرهادی

عراقچي :برجام مثل كارت اعتباري
است و هرچه بخواهيم ميتوانيم با
آن بخريم

مهدینظری

فاطمه سادات رضوی علوی

در یکی از کش��ورهایی که در جوار کره
زمین است ،دولت برای انتخاب کابینهاش
دستورالعمل ویژهای دارد .دولت مذكور
خیلی سفت و سخت به این دستورالعمل
پایبند است و ویژگیهای ذکر شده را در
افراد مد نظرش جستوجو میکند و به
هیچ عنوان کوتاه نمیآید .بندهایی از این
دستورالعمل را با هم میخوانیم:
اف��راد ری��ز و تیزبی��ن در کابینه جاییندارند .آنها مشکالت ریز را هم میبینند
و باعث میش��وند افراد دیگر کابینه که
ریزبین نیس��تند غصه بخورند .طبیعتاً
جوانان چون سوی چشم بیشتری دارند
از مصادیق این بند هستند و باید از آنها
دوری جست و سالمندان را وارد كارکرد.
 بحران ،جهاندی��ده میخواهد ،مویس��فید میخواهد و هیکل ش��ديد! در
انتخاب مدیر بحران س��ن و سال از همه
چیز مهمتر اس��ت و باید به س��المندان
توجه ویژه داشت.
 کس��انی که زیاد در بین مردم رفت وآمد دارند و از ح��ال و روز آنها باخبرند،
ی و دلرحمی هستند.
آدمهای احساس�� 
آنها در برخورد با مردم ،بیشتر از آنچه که
باید ،توجه میکنند و چارچوب به هم زن
هستند .آنها با رفت و آمدهای خود بین
مردم هم پول بیت المال را هدر میدهند
و ه��م ترافیک را س��نگینتر میکنند.
افراد س��المند دیگر این کارها را کردهاند
و حوصله ترافیک و صحب��ت با مردم را
ندارند .آنها بهترین گزینه هستند.
 هر کسی با ساعت کارکرد مفید دولتدر روز آش��نا نیست .هر کسی هم نباید
آشنا ش��ود .سیاست کار پرفشاری است
و هر یک س��اعت آن معادل یک روز کار
در معدن اس��ت .پس کسانی که توانایی
یک ساعت کار سیاس��ی در روز را دارند
الماسانی گرانبها هستند که نباید بیرون
از کابینه خاک بخورن��د و از آنجایی که
الم��اس هر چه قدیمیتر باش��د قیمت
باالت��ری دارد ،باز هم افراد س��المند در
اولویتهستند.

چندی پیش مس��وولی گفته بود اگر حقوق من مس��وول (بالنسبت
البته) باال نباشد ،یکبار دیدید به دزدی روی آوردم! راننده اتوبوسی هم
گفته بود اگر حرف ،حرف ما نباشد ،یکبار دیدید به جای ترمز ،گاز را
فشار دادم .پا است دیگر ،یکهو هرز میرود! بدیهی است اگر اختیارات
رئیسجمهور و ایضا برادرش و همه وابستگان سببی و نسبی اش در
حد خدا نباشد به کدخدا روی میآورند!
لذا با بررسی دو دوره اخیر ریاستجمهوری ،اختیارات الزم و جدید هر
رئیسجمهور را متذکر می شویم:
 رئیسجمه��ور باید هرزمان دلش خواس��ت مجلس را منحل کند.مجلس با ط��رح س��والهای وقتگیر ،توضیح خواس��تنهای بیجا،
تصویبه��ای زمانبر(باالی  20دقیقه) مانع انجام امور میش��ود .چه
کاری اس��ت؟! خود مردم هس��تند دیگر ،تا زنده اند که وکیل و وصی
نمیخواهند .یک انتخاباتی برگزار میشود دور هم یک رأیی میزنیم!
 رئیسجمهور باید هر زمان دلش خواست ،برود خانه استراحت کند.با هیچکس هم میل سخنش نبود ،نبود .رئیسجمهور یک روز ،دو روز،
اصال ده روز نباید برای خودش باشد؟! اسیری که نیامده است! مسلما
مشکلی هم پیش نمیآید ،مگر وقت انتخابات که رئیسجمهور نداشتیم
به کسی سخت گذشت؟! سفرهای پهن بود دور هم نفت میزدیم.
 از آنجا که رئیسجمهور رئیس قوه مجریه است لذا باید در قوههایدیگر هم مجری باشد .مث ً
ال اداره امور قضایی را به دست بگیرد .چطور

رش��یدپور یکنفری در همه زمینهها همه اجراهای کش��ور را داشته
باشد؟!
 رئیسجمهور باید هرکه دلش خواست را هرجایی دلش خواست بههرکاری دلش خواست بگمارد یا کله پا نماید یا از این پست به آن پست
کند .خواه برادرتان(به ارزش  35میلیارد) باشد یا پدر عروستان یا حتی
چشم بد دور برادرزنتان! اینگونه بخشی از جلسات در منازل شخصی
برگزار شده و هزینههای جلسات دولتی کاهش مییابد.
 در کل ،تودیع هیچ رئیسجمهوری شایسته کشور نیست .چرا بایدکس��ی که روزی منتخب مردم بوده کنارگذاش��ته شود؟! این توهین
صریح به رای مردم اس��ت .اص ً
ال چه معنی دارد کسی بیاید و کارهای
نیمهتمام کس��ی دیگر را ناتم��ام بگذارد؟! (ب��ه عبارتی :مگه خودش
چشه؟!) از قدیم هم گفتهاند :کار را که کرد؟ هرکه ولش کرد! (یعنی در
موارد متعدد همان بهتر که ولش کرد!)
 بنابراین همانطور که دو زن (برو باالتر!) میتوانند در یک اقلیم بگنجندو خیلی هم خوب است ،چطور دو رئیسجمهور دکتر(انشاءاهلل البته!)
نتوانند؟ ساختمان پاس��تور که به آن بزرگی است ،یک گوشه اش را
بدهند هووی مذکور کارش را نکند! باور کنید فقط صدسال اول سخت
است ،اختالس اول که بیاید ،به هم عادت میکنند.
 در نهای��ت توصیه این اس��ت که مردم و قانونگ��ذاران با ابقای همهرئیسجمهورها باید به صورت تئوریزه ش��ده به این باور برسند که تا
«رئیسجمهور ،رئیسجمهوره ،رئیسجمهوره!» و اختیاراتش نباید از
بین برود ،الي یوم القیامه.

نسخه بيآبي ()2

پیشنهاداتی جهت افزایش جبریات ریاست جمهوری

اختیار ما هم دست شماست

طوبي عظيمينژاد
از آنجا که بارشهای امسال بسیار کم شده
و ذخیره آب س��دها دارد تمام میشود .چند
راهکار برای باال آمدن آب س��دها پيش��نهاد
ميدهيم ،بلکه در تابستان از تشنگی زبانمان
تا کف پایمان آویزان نباشد.
 -۱آب لولهکشی منازل را قطع کنند تا مردم
مانند قدیم و ندیم با دبه و کوزه س��ر َس��د
رون��د و آب بیاورند .این راهکار مصرف آب را
تا  ۹۹درص��د کاهش خواهد داد(تبصره :آب
خانهه��ای مديران قطع نش��ود تا فرقی بین
مسوول و غیرمسوول باقی بماند.
 -۲در زمان بارش برف و باران اعالم کنند هر
کس آب بیشتری جمعآوری و به مسووالن
س��دها تحویل دهد ،تابس��تان از جیره آبی
بیش��تری برخوردار میش��ود .با این کار هم
مردم س��رگرم جمعآوری آب باران ش��ده و
گرانی و مش��کل اقتصادی یادشان میرود و
هم روحیه تالش و آمار اش��تغالزايي س��ر به
فلک خواهد زد.
 -۳از آنج��ا که دولت فخیمه تدبيرواميد ،در
واردات کاال ید طواليي دارد ،ميتواند به جای
خُ ردهواردات کود انسانی ،مستقيم از مبدأ تا
مقصد لولهكشي كند .با این کار از محصوالت
تازه استفاده ميكنيم.
 -۴و در آخر چنانچه قادر به هیچيك از اين
كارها نبوديم ،میتوانیم استخر مديران عزیز
و دلسوز را به سدها متصل نموده و سالهای
سال با رنج بیآبی خداحافظی کنیم.

محمدامین میمندیان

باخبر شدیم پس از س��خنرانی رئیسجمهور روحانی درباره برگزاری
رفراندوم ،یکی از روزنامههای حامی دولت طی مقالهای نوشت« :زکی!
رفراندوم که سهل است ،حق انحالل مجلس را هم باید به رئیسجمهور
بدهند چرا که متاس��فانه برخی نمایندگان اهل مذاكره نیس��تند و
پایش��ان را میکنند در یک کفش که حتما از رییس جمهور س��وال
کنند یا وزیری را اس��تیضاح کنند و این دس��ت و پای دولت را برای
خدمت میبندد ».ما هم در راستای کمک به تحقق وعدهها و «باید»های
رئیسجمهور ،اختیارات دیگری را که ایش��ان باید داش��ته باشد بیان
میکنیم .باشد که به کار آید:
تغییر تقویم :اینکه تا رئیسجمهور میآید از جایش بلند شود نوبت
وعده صد روزه میرسد خیلی روی اعصاب است .رئیسجمهور باید
بتواند بعد از هر صد روز بگوید امروز ،امروز نیست بلکه صد روز قبل
است .به هرحال تا تاریخ تاریخه ،تاریخه و خیلی هم مهم نیست چه
تاریخی است.
تمدید دوره :خدایی در این مدت کوتاه هشت سال ،رئیسجمهور تا
بخواهد خودش را پیدا کند و بفهمد سیاست چیست ،رونق اقتصادی
یعنی چه ،منش آمریکا چگونه است ،کلی آزمون و خطا میطلبد که
اصال این مدت زمان کافی نیست .رئیسجمهور باید بتواند خودش را
مادام العمر تمدید کند تا قشنگ از تجربیاتش بهره ببرد.
ویرایش کتب تاریخ�ی و روایی :رئیسجمهور مملکت حداقل باید
آنقدر اختیار داشته باشد که بگوید کتب روایی و تاریخی را متناسب با
متن و روز سخنرانی برایش ویرایش کنند .تا مثال وقتی میخواهد از
عاشورا درس مذاکره بگیرد یک عده بیسواد گیر ندهند که نمیشود،
بلکه بروند آخرین نسخه فالن کتاب تاریخی را چک کنند و ببینند
که دقیقا همینطور است که ایشان میفرماید.
الباقی پیش��نهادات پس از اس��تخدام حقیر به سمت مشاور دولت به
صورت شفاهی ارائه میشود .ممنون

■■افزايشتصاعديبيمارستانهايحيوانات!
داوود افرازی

برگي از يك گفته!
بهزاد توفيقفر
عراقچي :مذاكره درباره مسائل غيرهستهاي منوط به موفقيت
برجام است.
 منظور خود را از «موفقيت» با رسم شكل توضيح دهيد(19/5نمره)
ليالحاتمي :پروس��تاتهاي ايراني براي جان خود بايد اعتراض
بخورند!
 اين چي ميخواد بهش بديد بره« ،مرحوم» از ويبره دوباره ُمرد!يونس��ي :باید از جاسوس��ی یک تعریف علمی قابل دسترس و
ملموس ارائه كنیم.
 نظرت چيه يه همايش توي حيفا برگزار كنيم؟رئيس دولت :اساتيد دانشگاه بايد آزادانه حرف بزنند.
 سوال هم ميتونن بپرسن؟ مث ًال درباره برجام...
معاون وزيرعلوم :شاديهاي مشروع در دانشگاهها اشاعه یابد.
 فرصت ش��د يك فكري هم به حال محتواي درسي و كاهشسطح علمي و بيكاري فارغالتحصيالن و اين مسائل فرعي بكنيد!
آخوندي :اصلیترین بحث خواجه نصير ،فضیلت و عدالت است.
 -ببخشيد استاد! خواجه درباره «مسكن ،راه و شهرسازي» بحثي
نداشتن؟!

آب را ول نكنيد!
امين شفيعي
 -1در شستوش��وی خ��ودرو از روش غرقابی
استفادهکنید!
دیده ش��ده برخی برای شس��ت و شوی ساده
خودروی شخصی ،اندازه حجم یک استخر آب
تصفیه شده مصرف میکنند! پیشنهاد می شود
به منظور صرفه جویی ،این آب را در اس��تخری
تجمیع کرده و خودرو خود را در آن بیندازید و
بگذارید خ��وب چرکهایش خیس خورده و از

بدنه زدوده شود! به این ترتیب میتوانید از یک
استخر آب برای چند وعده شستوشو استفاده
کنید!
 -2در حم��ام و بویژه هنگامی که آب دوش باز
اس��ت از ادا کردن دقیق گوش��هها ،تحریرها و
فرودهای ردیف آوازی پرهیز کرده و به خواندن
یک تصنیف کوتاه با حداکثر  10بش��کن اکتفا
کنید!
 -3هنگام شستوشوی فرش و بویژه زمانی که
شلنگ در دس��ت در گوشه فرش ایستادهاید از

اندیش��یدن به ژرفای مفاهيم فلسفي ،خیره
شدن به افق ،مرور خاطرات سربازی یا خوابگاه
دانش��جویی یا هر تفکر زمانب��ر دیگر پرهیز
کنید! به جايش ،شلیک دمپایی والده در سنین
کودکی را به ياد آوريد!
 -4عاجزانه از بانوان گرانقدر خواس��تاریم در
حین شس��تن ظرفها از هرگون��ه اظهارنظر
تلفنی ،تلگرامی ،اینس��تاگرامی ،توئیتری و ...
درباره رنگ ضايع لباس جاري یا خواهرشوهر
پرهی��ز کرده و تمرکز کامل را بر انجام بموقع
شستوش��و لحاظ کنند! ذکر این نکته الزم
است که می توان تلویزیون را خاموش و تکرار
سریال در حال پخش را حداقل  30بار در شبکه
آی فیلم دنبال کرد.
 -5اگ��ر اس��تفاده از لی��وان آب هن��وز در َکت
کودکانتان نرفته و کماکان هنگام مسواکزدن
شیر آب را باز میگذارند ،پیشنهاد می شود آنها
را از زدن مس��واک من��ع کنید! بل��ه! االن چنان
خوش��حال می ش��وند که تا مدت ها قولتان را
مبنی بر خرید س��ری جدید کنسولهای بازی
فراموش میکنند .نگران نباشيد ،بزودي صدای
دریل دندانپزش��ک سرش��ان را به سنگ خواهد
کوفت و تا عمر دارند برای استعمال مسواک ،رأس
ساعت در محل مورد نظر حاضر خواهند شد.

