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گزارش «ایران» از شیوههای غریب نامزدهای نمایندگی مجلس برای تبلیغات انتخاباتی در شهرستانها

گروه ایران زمین  /در آســتانه انتخابات،
تصاویــر و فیلمهــای متعــددی کــه از
شــیوههای عجیــب و غریــب تبلیغات
نامزدهــای انتخابــات مجلــس در
شهرســتانهای مختلف در شبکههای
اجتماعــی منتشــر شــده اســت ،ســوژه
ســرگرمی و خنــده مخاطبــان شــده؛
کلیپهــا و فیلمهــا مــدام بــاز نشــر و
دســت بــه دســت میشــوند و هــر روز
فیلمــی از کاندیدایــی خــاق[!] در این
شــبکهها رو میشــود .اگــر در گذشــته
برگزاری مجالس شام وناهار نامزدهای
انتخاباتــی مــورد انتقــاد و تقبیــح بــود،
امــروز یــک نامــزد انتخابــات ،منقــل
کبــاب در کنــار خیابــان علــم میکنــد و
میگوید به جای چاپ بنر و پوستر ستاد
کبــاب خــوران راه انداختــه ام .امکانات
شــبکههای اجتماعی این فرصت را به
ایــن کاندیدا دادهاند تــا خالقیتش را در
گســترهای جهانــی به مخاطبان نشــان
دهد .نامزد دیگر یکی از شهرهای غرب
کشــور وعده تبدیل شهرش را به شمال
کشور میدهد و دیگری عکسش را روی
بســتههای تنباکــو چــاپ میکنــد تا دل
اهالــی دخانیــات را هم بهدســت آورد.
در کلیپــی دیگــر هــواداران یــک نامــزد
برای کاندیدایشــان حنابندان و جشــن
نامزدی گرفتهانــد .انگار که میخواهند
شــاه دامــاد را تا حجلــه همراهی کنند!
نامــزد انتخاباتــی بــر صندلــی نشســته
و طرفــداران هریــک رقــص کنــان و
پــای کوبــان بــه ســمت او میآینــد و در
برابرش به خاک میافتند .پخش کارت
هدیه و ســیم کارت هم کــه دیگر تقریباً
بــه شــیوههای معمــول درســتادهای
تبلیغات این نامزدها تبدیل شده.
نامــزدی دیگر در تابلــوی تبلیغاتی
خــود ادعــا کــرده شــهر کوچکــی در
شهرستانش را به قدرت اول اقتصادی
ایران و جهان تبدیل میکند.
برخــی هــم پــا را فریبانــه فراتــر

گذاشــتهاند و هنوز راهی مجلس نشد ه
با اســتخدام چنــد بادیگارد ژســت یک
شــخصیت مهم سیاســی را گرفتهاند و
در شــهر معرکــه راه انداختهانــد .حتی
یکی از نامزدها هنوز به مجلس نرسیده
سوار دوش مردم شده و با افتخار دست
تکان میدهد .نامزد دیگری ستادش را
در یــک تریلی  18چرخ تشــکیل داده تا
اعالم کند با دیگران تفاوت دارد!
البته میتوان انتظار داشــت که این
برنامهها همیشــه با کف و ســوت تمام
نشــود ،در فیلمی دیگر درگیــری و نزاع
هــواداران نامزدی دیده میشــود که بر
سر پتوهایی که در ستاد این نامزد توزیع
میشــد به جــان هــم افتادهانــد .فیلم
هایی که از درگیری و سنگ پرانی و نزاع
با دســته بیــل و چماق بیــن نامزدهای
انتخاباتی رخ داده هم کم نیست.
ëëحضــور پــر رنــگ نامزدهــا در عــزا و
عروسی
محمــد کریــم ویســی خبرنــگار
«ایران» ،در ایالم مینویســد :کاندیداها
در مراسم فاتحهخوانی وعروسی مردم
حضــوری فعــال دارند و قربــان صدقه
مــردم میشــوند امــا بــا یــک تحلیــل
ســاده میتــوان نتیجــه گرفــت که همه
این وعدهها در گرمای انتخابات اســت
کــه مطــرح میشــود وگرنه اغلــب این
کاندیداها در گذشــتههای دور و نزدیک
خــود مســئول بودهانــد و در بــه وجــود
آمدن این کمبودها و کاســتیها هریک
دستی داشتهاند.
ایالم ،استانی مستعد در زمینههای
مختلف کشاورزی ،دامپروری ،باغداری،
صنایــع دســتی ،گردشــگری ،طبیعــت
بکر ،جنگلهــای فراوان و هــزاران مورد
دیگراست ولی متأسفانه هنوز هم کلمه
«محرومیت» را به یدک میکشد.
اگــر نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت
استان داشــته باشــیم ،از لحاظ راههای
مواصالتی اعم از زمینی ،هوایی و ریلی

هنوز در ردیف آخرین استانهای کشور
قرار گرفته اســت .در یک نمونه بارز آن
میتــوان بــه وعدههای چندیــن و چند
ساله مســئوالن ارشد کشــوری و استانی
رجــوع کرد کــه در راســتای احداث خط
راهآهــن اســتان ایــام ،امــروز و فــردا را
وعده میدهند ولی همچنان این پروژه
در هالهای از ابهام باقی مانده است.
اگــر از وضعیت صنعت کــه به قول
مســئوالن حال خوشــی دارد و بــر مدار
رونق میچرخد ،بگذریــم ،آمار و ارقام
واحدهــای تولیدی راکد و نیمه تعطیل
یــا تعطیــل شــده اســتان را چــه کنیــم،
شــهرکهای صنعتی در شهرســتانها
که فقط یک تابلوی خشــک و خالی و با

زمینهــای زیادی بــر جــای ماندهاند و
خبــری از صنعت و تولید و  ...نیســت را
چه کنیم؟!
تورم در این دیار که سرشــار از منابع
طبیعی و خدادادی است ،بیداد میکند
و نالههــای دامــداران و کشــاورزان بــه
فلک میرســد ،پس کجاســت آن همه
عملکردهای دندان شکن که مسئوالن
در تریبونهای مختلف فریاد میزنند.
وضعیــت بهداشــت و درمــان
در اســتان بــا مشــکالت عدیــدهای
روبهروســت و حتــی مردمــان عــادی
هم بــرای بیماریهای جزئــی ،ترجیح
میدهند در سایر نقاط کشور و پایتخت،
خــود را مــداوا کننــد ،بــه طور کلــی این

حــوزه نیــز حرفــی بــرای گفتن نــدارد و
نمونه بارز آن شهرســتان های سیروان،
ملکشاهی و بدره یا دیگر شهرستانهای
استان است که در آنها حتی یک مطب
پزشک متخصص دیده نمیشود.
بیــش از  ۵۰درصــد مــردم اســتان
تحت حمایت کمیته امداد ،بهزیســتی
و دیگــر نهادهای حمایتی هســتند ،اگر
این دستگاههای حمایتی با کمکهای
ناچیــز نبودنــد ،واقعاً به ســر مردم چه
میآمد.
ëëحرفهــای بیپشــتوانه در گرمــای
انتخابات
مســلم نوروزیــان خبرنگار «ایــران»،
در اردبیل نیز مینویسد :در استانهایی

نظیر اردبیل ،وعدههای توخالی نامزدها
و استفاده از تبلیغات عوامفریب باعث
شــده ،مــدت وکالــت نماینــدگان ایــن
استان ،بیش از یک دوره چهار ساله دوام
نداشــته باشــد .پروژههای متعــددی در
اســتان وجود دارد کــه در چند دهه اخیر
کمــاکان در وضعیــت بالتکلیفــی بســر
میبرند و بارها و بارها وعده به سرانجام
رساندن آنها از سوی نامزدهای دورههای
گذشته شنیده شده و البته در حد همان
حرفهای بیپشتوانه باقی مانده است.
تکمیــل و راهاندازی پتروشــیمی اردبیل
طی بیــش از  12ســال ،نمونه روشــنی از
وعدههای دست به دست شدهای است
کــه به دفعــات متعدد در حــوزه اردبیل
گردانــده شــده و پــس از حصــول نتیجه
انفرادی ،به بایگانی خاطرات مکدر این
مردم سپرده شده است.
ایــن شــیوه آســان در جلــب نظــر
مــردم ،بســیاری را نیز وسوســه کــرده و
نامزدهای گمنام به تأســی از رقبایی که
از این شــیوه به موفقیت رســیدهاند ،در
سخنرانیها و مصاحبههای خود ،بدون
در نظــر گرفتــن عواقب حرف هایشــان
و صرفاً بهخاطر بــرد مقطعی ،از دادن
هر گونــه وعدههای توخالــی و ناممکن
بهصورت سیالبی و فلهای و برانگیختن
احساسات قومی و قبیلهای شهروندان
ابایی ندارند.
البته نباید از این نکته اساسی غافل
باشــیم که اگر در گذشته بهدلیل برخی
محدودیتها در حوزه رسانه ،کاندیداها
براحتی میتوانســتند منکــر حرفهای
خود شوند ،اما امروزه به لطف امکانات
نوین ارتباطی ،امکان نادیده انگاشــتن
وعدهها و برنامههای داده شده به صفر
رسیده اســت و نامزدها باید با آگاهی از
این شــرایط ،بســتری را فراهم نســازند
کــه در آن با چالــش رویارویی و مطالبه
از نماینــدگان بدقــول و دروغگو مواجه
شوند.

ســازمان هواشناســی بــا توجــه بــه ورود ســامانه
پریساعظیمی
بارشــی جدیــد بــه کشــور از رانندگانــی کــه فــردا
خبرنگار
(پنجشنبه) قصد سفر به شرق لرستان ،ارتفاعات
البرز ،چهارمحــال و بختیاری ،ارتفاعات شــمال
شــرق خوزستان ،غرب اســتان مرکزی ،همدان و زنجان را دارند؛ خواست که
در صورت امکان از سفرهای غیر ضروری در جادههای این مناطق خودداری
کنند و در صورت ضرورت نیز با تجهیزات کامل راهی شوند.
«امیــن حســین نقشــینه» ،کارشــناس پیشبینــی ســازمان هواشناســی در
گفتوگو با «ایران» تأکید کرد :در مناطق یاد شده ،جادهها کوهستانی است
و بارشهــا بهصــورت بــرف و وزش باد شــدید همراه با کــوالک خواهد بود،
براین اساس رانندگان در صورت ضروری بودن سفر حتماً تجهیزات الزم و
کامل به همراه داشته باشند.
وی افزود :این ســامانه بارشــی که از شــب گذشته (سهشــنبه شب) ازجنوب
غــرب وارد کشــور شــده ابتــدا دامنههــای زاگــرس مرکــزی و بخشهایــی از
جنــوب غرب را بهصــورت بارشهای پراکنــده دربرمی گیرد .گســترش این
ســامانه بارشــی را امروز (چهارشــنبه) ،عالوه بر جنوب غرب و غرب کشــور
در دامنههــای زاگرس شــمالی نیز شــاهد خواهیم بــود .در برخی از مناطق
جنــوب غــرب هم بارشها بهصــورت رگبار و رعد و برق همــراه با وزش باد
شــدید اســت که در نواحی مرزی غرب نیز احتمال گرد و خاک وجود دارد.
همچنیــن در این مدت برای دامنههای جنوبی البرز مرکزی در اســتانهای
زنجان ،البرز ،قزوین و تهران بارش خفیف و پراکنده پیشبینی میشود.
نقشــینه بــا اشــاره به اینکــه فــردا (پنجشــنبه) گســتره فعالیت این ســامانه
بارشــی به نیمه غربــی دامنههای البرز ،ســواحل دریای خــزر و بخشهایی
از شمال شــرق میرسد،
ادامــه داد :از بعدازظهــر
فــردا (پنجشــنبه) تــا روز
جمعــه در مناطق شــرق
و جنــوب شــرق شــاهد
وزش بــاد شــدید همــراه
بــا گــرد وخــاک خواهیــم
بود .شــدت بارندگی فردا(پنجشــنبه) در شــرق لرســتان ،ارتفاعات البرز در
اســتانهای قزوین ،البرز ،تهــران ،چهارمحال و بختیاری ،ارتفاعات شــمال
شرق خوزستان ،غرب استان مرکزی ،همدان و زنجان به شکل برف و باران
اســت و در برخــی مناطق اســتانهای خوزســتان ،ایالم ،فــارس و کهگیلویه
و بویراحمــد رگبــار و رعد وبــرق و وزش باد شــدید اتفاق خواهــد افتاد .این
کارشــناس پیشبینی ســازمان هواشناســی از کاهش  5تا  8درجهای دمای
هــوا در جنــوب غرب ،غــرب و بخشهایی از جنوب کشــور خبــر داد و گفت:
این ســامانه روز جمعه تضعیف میشــود و بارشها محــدود به دامنههای
البــرز شــرقی و شــمال شــرق کشــور خواهــد شــد .از شــنبه هفته آینــده هم
برای بیشــتر مناطق کشــور جــوی آرام خواهیم داشــت .از بعدازظهرهمین
روز(شــنبه) ســامانه بارشــی دیگری غرب کشــور را تحت تأثیر قرار میدهد.
نقشــینه درباره وضعیت هوای تهران هم اظهار داشت :دمای هوای تهران
روز پنجشنبه 5درجه کاهش مییابد و از امروز (چهارشنبه) تا صبح جمعه
هم در بعضی ســاعات بخصوص بعدازظهر شاهد بارش باران هستیم .در
این مدت برای مناطق شمال استان نیز برف و باران پیشبینی میشود.

آب و هوا

طعمه اشک و رقص و کباب برای صید رأی

آخر این هفته سفر نکنید

