اخبار

2
یادداشت روز
سید جالل فیاضی

info@khorasannews.com

دولت سیزدهم ؛فرا جناحی
یا فراسهامی!
اقــدامــات رئیس جمهورهشتم بــرای تشکیل
کابینه سیزدهم متفاوت از گذشته در جریان
اســت .آق ــای رئیسی هنگام ثبت نــام خــود را
کاندیدای مستقل نامید و پس از انتخابات
نیز تمام ستادهای انتخاباتی خــود را منحل
اعالم کرد .سامانه یاران رئیسی برای مشارکت
مــردم و نخبگان در معرفی مدیران رونمایی
شد و او با وزیران فعلی نشست مشترک برگزار
کــرد.رئــیــســی پــای صحبت صــاحــب نــظــران و
فعاالن اقتصادی نشست و از وزیران و مسئوالن
اطــاعــاتــی و امنیتی کــشــور خــواســت از هم
اکنون با شناسایی بسترها و عوامل فساد ،
راهکارهای مقابله با ساختارهای فسادزا را
پیش از آغاز به کار دولت جدید ارائه دهند .این
رفتارها نشان می دهد که شکل گیری دولت
سیزدهم متفاوت خواهد بــود و ایــن موضوع
میتواند امید به بهبودی اوضاع را افزون کند.
شاید در فــقــدان فرایند حزبی در انتخابات
ای ــران چـــارهای جــز ایــن روش هــا نباشد ،چرا
که معموال در کشورهایی که با دموکراسی
اداره میشوند ،ورود احــزاب بالغ و فراگیر در
رقابتهای انتخاباتی موجب می شود حزب
پیروز رئیس جمهور برگزیده را در تشکیل کابینه
یــاری کند و البته مسئولیت قانونی موفقیت
یا عدم موفقیت دولت را هم بپذیرد و پاسخ گو
باشد ،اما متاسفانه در ایران نظام حزبی در رقابت
سیاسی وجود ندارد بنابراین شیوههای دیگری
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فرا روی رئیس جمهور منتخب قرار می گیرد.
قبل از هر چیز اجازه بدهید این انتظار را بار دیگر
یادآور شوم که امیدواریم در دولت آینده قوانین
و مــقــررات تشکیل احــزاب سیاسی بر اساس
تجربیات جهانی و معیارهای ایرانی_ اسالمی
مورد بازنگری قرار گیرد تا بسترمناسب برای
ایجاد احزاب بالغ و فراگیر و شکل گیری رقابت
هــای حزبی در دور هه ــای بعدی فراهم شود.
درشرایط کنونی و در فقدان احــزاب معموال
در ادبیات سیاسی ایــران از کابینه «جناحی»
یا «فراجناحی» سخن به میان می آید.کابینه
جناحی از شخصیتها،گرو هها و شبه احزاب
جبهه پیروز شکل می گیرد .دوجبهه سیاسی
کــشــور _اصــولــگــرایــان واصــــاح طــلــبــان _از
شخصیت های سیاسی وگروه ها و تشکل های
کوچک و بزرگ با دیدگاههای مشترک کالن اما
سالیق متفاوت تشکیل شدهاند بنابراین رقابت
های درون جناحی نیز در چنین جبهه هایی
اجتناب ناپذیر است .بنابراین «کابینه جناحی»
کابینه ای برخاسته از سهم خواهی چهره ها،
گروه ها و باندهای جبهه پیروز است که در نهایت
هم به دلیل اختالفات درون جناحی به تشکیل
کابینه های ناکارامد منجر شده است والبته هیچ
جبهه ای هم مسئولیت کابینه برآمده ازجناح
خودرا برعهده نگرفته و درباره عملکرد آن پاسخ
گو نیست .روشن اســت درجایگزینی رقابت
جبهه هــای سیاسی به جــای احــزاب سیاسی
«کابینه فراجناحی»نیز دیگر نمیتواند مفهوم
داشته بــاشــد،زیــرا اصــو ًال جناح پیروز حضور
هیچ یک از چهره های جناح رقیب را در قدرت
بر نمی تابد به ویژه این که رقابتهای سیاسی
جناحها درایران آن قدر تند وآلوده به بداخالقی
شده که به رقابت سیاه و سفید یا حق و باطل
تبدیل شده است .هر جناح رقیب خود را به طور
کامل باطل وسیاه میپندارد و جناح خویش را
حق و سفید! بنابراین «کابینه فراجناحی» اگر

چه درکــام سیاست ورزان بیان می شود اما
هرگزواقعیت بیرونی نداشته است ونخواهد
داشــت .اکنون انتظار می رود رئیس جمهور
منتخب با روشهای متفاوتی که در پیش گرفته
اســت ،با عبور از «کابینه جناحی» و «کابینه
فراجناحی »به یک کابینه «فراسهامی» بیندیشد.
کابینهای که با مقاومت در برابر سهم خواهی ها
و فشارهای جناحهای سیاسی خودی و رقیب و
کانو نهای قدرت شکل بگیرد .در این صورت
می توان امیدوار بود که دولت سیزدهم دولتی
مبتنی بر شایسته ساالری،کارامدی ،تخصص
گرایی و دور از سهم خواهی های رایج در کشور
باشد .روشن است که تشکیل چنین کابینهای
برای رئیس جمهور منتخب هزینههای سنگینی
درپی خواهد داشت وجناب رئیسی باید خود را
برای تهاجم و تخریب سهم خواهان مدعی آماده
کند اما هرگز نباید از این مشی صحیح کوتاه
بیاید.طرفه آن که معموال کسانی که مدعی
هستند خواهان سهم در دولت نیستند،در پشت
پرده سهم خواه ترین چهره ها وگروه ها هستند!
تردیدی نیست که مهمترین معضل فــرا روی
دولــت آینده مشکالت اقتصادی و معیشتی
اســت ،بنابراین بهتر که تیم اقتصادی دولت
را اقــتــصــاددانــان برجسته و توانمند فــارغ از
گــرایـشهــای سیاسی تشکیل دهند و حتی
بهتر آن است که تیم اقتصادی دولت آینده از
افـــرادی تشکیل شــود که سابقه کنش ورزی
سیاسی نداشته باشند.اما از نظر گرایش های
اقتصادی با یکدیگر و با سیاستهای دولت
در حوزه اقتصاد هماهنگ باشند تا بتوانند بر
مشکالت کشور فائق آیند .تشکیل کابینه قوی
و کارامد ،توانمند وفــرا سهامی و دور از سهم
خواهیهای کانونهای قدرت ،ثروت و سیاست
در دورهای که قوای سه گانه کشور هماهنگ و
همراه هستند ،میتواند چشمانداز رفع سریع
مشکالت را امیدبخشتر کند.

آیت ا ...علم الهدی:نمایندگان باید مطالبهگر باشند

واکسن برکت در برابر کرونای دلتا موثر است

آیتا ...علمالهدی در دیدار با مجمع نمایندگان استان با تأکید بر اینکه
نمایندگان مجلس باید مطالبهگر باشند ،اظهارکرد :شما عزیزان باید
مطالبه را در دستور کار خود قرار دهید و از دولت آینده برای انتخاب
کابینه و انجام کارهایش مطالبه کنید و پای مطالبهتان بایستید .وی با
بیان اینکه دولت آینده به کمک نمایندگان مجلس نیازمند است ،گفت:
راه ورود تمام اجراییات دولت ،مجلس است ،متأسفانه دولت هم اکنون
بودجهای ندارد و بسیاری از حق و حقوق کارمندانش به تأخیر افتاده،
دولت آینده باید پاسخگوی این نیازها باشد که نیازمند کار جهادی است.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران از تاثیر چندین برابری واکسن کوو
ایران برکت در برابر کرونای دلتا خبر داد.اصغر عبدلی گفت اثربخشی
واکسن برکت روی واریانت ویروس دلتا کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت و
مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن کوو ایران برکت شرکت
و واکسن دریافت کرده بودند ،دارای آنتیبادی به میزان موثری در برابر
کرونای دلتاست .او گفت :پیش از این هم اثر خنثی سازی این واکسن روی
واریانت انگلیسی و واریانت آفریقای جنوبی ثابت شده بود .مشاهده کردیم
که واکسن برای خنثی سازی این واریانت به اندازه کافی قدرت دارد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• خــوب مملکتی درســت کردین! از صبح
سنباده روی اعصاب مــردم هستید با این
صف نان!
••جناب آقای روحانی ،شما و تیم اقتصادی
تــان بــا اتــخــاذ سیاست هــای کــامـ ً
ا اشتباه
اقتصادی بسیاری از مــردم و از جمله خود
مرا به خاک سیاه نشاندید و حاال می گویید
چرا کسی برای ما کف نمی زند و ما را تشویق
نمیکند؟ یعنی شما از ما انتظار دارید که برای
بدبخت شدن خود دست بزنیم و هورا بکشیم؟
•• تا کی می خواد این وضعیت نانوایی ها ادامه
داشته باشه؟ نانوایی هنوز باز نکرده مردم تو
صف می ایستن! مگه جنگه؟
••فامیل هامون وقتی میان خونه ما انگار
از سوئیس اومـــدن ،می گن چــرا اینترنت
ضعیفه؟ چرا هواتون این قدر گرمه؟ چرا برق
تون میره؟ چرا کولرتون آبیه؟ کوچه تون چرا
سرعت گیر داره؟ بابا خودتونم نیم ساعت با
ما فاصله دارین ها.
•• نانوایان محترم ،لطفا در ایــن روزهــای
شلوغی نانوایی ها به هر نفر بیشتر از 10
عدد نان ندهید تا این قدر برای نان در مضیقه
نباشیم.
••چرا قیمت مرغ روی بسته بندی کیلویی
 ۲۴۹۰۰اســـت ولـــی بــا قیمت بــاالتــری
میفروشند؟
••چند سالی است که در همین ایــام یعنی
در میانه تابستان و در گــرم ترین مــاه های
سال شاهد بارش های زیاد و وقوع سیالب
در استان های مختلف و از جمله سیستان و
بلوچستان ،کرمان و هرمزگان هستیم که به
استان های خشک و کم آب معروف اند و این
یعنیباانتخابراههایمناسبومهارسیالب
ها می توانیم خشکسالی حاکم بر کشور را به
تدریج رفع کنیم.
••قب ً
الدولتوقتیمیخواستچیزیروگرون
کنه اول صف ایجاد میکرد تا مــردم خسته
بشن،یامثلقبضبرقعلیکریمیرارسانهای
میکرد و از یارانه برق مینوشت تا خود مردم
اعتراض کنند و در نهایت برای اجرای عدالت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

برق و برای رفاه مردم نان را گران میکرد ،فکر
میکنم مردم از این سیاست و ترفند آگاه اند.
دولت که خیلی راحت ماهانه خیلی چیزها را
گران کرده ،این دو قلم هم روش.
•• نگران صف نانوایی ها نباید باشیم .چند روز
دیگه که نان رو گران کنند صف نانوایی ها هم
خود به خود جمع می شه .مثل داستان روغن
که بعد از گران شدن االن همه جا پیدا می شه.
••از مسئوالن روزنامه خراسان تقاضا می کنم
فریاد ما مستمری بگیران با کف حقوق ناچیز
و حداقل بگیران را به گوش دولت برسانید.
دیگه نمی دونم به چه سازمانی شکایت کنم.
•• جا داره از مسئوالن تشکر کنیم بابت این همه
زحماتی که می کشند .اگر زحمات آن ها نبود
برق مان قطع می شد ،نان کمیاب می شد ،مرغ
تا  40هزار تومان فروخته میشد .قیمت ها هر
روز صددرصد گران تر می شد و. ...
••قیمت یک نوع کاال را بگویید که در یک ماه،
ثابت مونده باشه .شاید سر کوچه روحانی
قیمت ها ثابته و ما خبر نداریم.
••کوه پارک را ببندید ،یک سوم شیوع کرونا در
مشهد کنترل می شود!
•• بــه مــســئــوالنــی کــه بــا گفتن یــک حــرف
نسنجیده و خیانت به قشر ضعیف بر التهاب
بازار وگرانی می افزایند و موجب احتکار و
حرص و ولع بیشتر بــازار می شوند ،عرض
میکنم سر و کارتون با خــدا .ان شــاءا ...یا
هدایت تون کنه یا ریشه تون رو قطع کنه.
••چرا جوانان ما باید از ازدواج دور باشند؟
معموال این دولت ها هستند که امکانات را
برای شروع زندگی به آن ها می دهند! مثل
کار ،مسکن ،وسایل زندگی و. ...
••به مرگ گرفتند تا به تب راضی شدیم .یعنی
اون قدر تو صف خسته می شی که به گران
شدن راضی باشی مثل مرغ ،روغن ،شکر و
به تازگی نان.
••اداره کار وقتی شکایت از کارگرها رو قبول
نمی کنه و اون ها رو به کافی نت و کاریابی
خصوصی ارجاع می ده ،این خودش پایمال
کردن حقوق کارگر است.

نمابر05137009129 :

•• آقــای روزنــامــه نگار نجومی بگیری که با
همسان سازی حقوق بازنشسته ها مخالفت
می کنی آیا می دانی آه و نفرین سیل عظیم قشر
ضعیف بازنشسته ها بدرقه راهت خواهد بود؟
••دولــت رسما ســال  ۹۷اعــام کــرد مــردم
از بانک ملی سکه بخرند و دولــت و رئیس
بانک مرکزی برابر سوابق موجود گفتند این
خریدها مالیات ندارد .مردم به دولت شان
اعتماد و کمک کردند و پس انــداز کم خود
را برای حفظ سرمایه سکه خریدند .برخی
هم سکه ها را با توصیه بعدی دولت به بورس
سپردند و دارا یکم و دوم دولتی خریدند و به
خاک سیاه نشستند .حاال هم دولت بعد از دو
تا سه سال از تحویل سکه ها مالیات میلیونی
سکه  ۹۸-۹۷را می خواهد!
••محدودیت داخل شهر برداشته بشه ،روزها
خلوت تر می شه .مگه کرونا۱۰میاد ۳،می ره؟
••پسرخواهرم خواستگاری رفته بود ،دختر
خانم به او گفته بود من می خــوام همسرم
ماشین شاسی بلند و خونه داشته باشه ،پسر
خواهرم خوب گوش داده و بعد به دختر گفته
بود آن قدر بشین تا موهات مثل دندون هات
سفید بشه! بعضی ها توی فضا سیر می کنن
انگار!آخه یک جوان با این وضع اقتصادی
همین که یک زندگی ساده رو شروع میکنه،
خیلی کــار ک ــرده .گناه دخــتــران و پسران
عزیزمان که نمی توانند ازدواج کنند گردن
مسئوالن و کسانی است که می توانند ازدواج
آسان را تبلیغ کنند و این کار را نمی کنند.
•• زحــمــات آقــایــان باعث شــده  90درصــد
جوانان مان افسرده باشند .هر کدام شان
یک جوری گوشه نشین هستند .آن ها اگر چه
در ظاهر شاد هستند اما غرق در مشکالت و
آینده ای هستند که سیاه است و تاریک!
••به عنوان یک پرسپولیسی از آقای علیرضا
منصوریان به خاطر رفتار جوانمردانه اش در
بازیآلومینیوممقابلپرسپولیسکمالتشکر
را دارم .این حرکات فقط مختص پهلوانان
اســت .بــرای پهلوان علیرضا منصوریان و
تیمش آرزوی موفقیت وسربلندی دارم.

