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معرفی کابینه نامزدها
و رقابت پرشور

فقط چهار روز تا انتخابات باقی مانده است،
کاندیداها وعده دادند و طرفدارانشان به دنبال
اثبات این وعده ها هستند .آن چه غیرقابل انکار
است ،طرفداری احزاب و گروه ها از کاندیداهای
مختلف است .البته باید اذعان کرد که انتخابات
 1400با فرایند متفاوتی مواجه شده است! خط
کشی حزبی به هم ریخته و در این انتخابات گروه
های مختلفی از نامزدها حمایت کردند .با این
حال نخبگان توقع راستی آزمایی از برنامه دارند.
راستی آزمایی مهم ترین واکنشی است که مردم
از نامزدها انتظار دارند.
در بسیاری از کشورهای جهان یکی از روش های
راستی آزمایی ،معرفی افراد برای تصدی پست
های کلیدی و اجرای برنامه های وعده داده شده
انتخاباتی است .آن چه در مناظرات مشخص
شــد ایــن اســت کــه همه افـــراد بــرای مشکالت

مختلف مردم برنامه دارند؛ اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و حتی سیاست خارجی اما
مشخص نیست چه کسانی و با چه پشتیبانی
قرار است این مشکالت را حل کنند .کدام گزینه
قــرار اســت با چه تحصیالت ،چه تخصص ،چه
پشتیبانی اجتماعی و نخبگانی و با چه کارنامه ای
مجری برنامه های اعالمی باشد .کارنامه وزیران
احتمالی هر نامزد می تواند بسیاری از شبهات و
نگرانی ها را بر طرف سازد .گروه های مختلف چه
در جریان اصولگرایی و چه حامیان دولت مایل
اند بدانند چه کسی قرار است بر کرسی اقتصاد
دولت تکیه بزند یا چه کسی سکاندار سیاست
خارجی شود .چه کسی قرار است با فرهنگ و
هنر ارتباط برقرار کند و چه کسی بر کرسی وزارت
ارتباطات بنشیند .البته شاید برخی بگویند این
توقع ،کمی در فضای انتخاباتی ایران قابل اجرا
نباشد اما حداقل معرفی معاون اول هر نامزد
می تواند تا حدی فضای تحقق شعار های او را
شفاف تر کند.
حتی معرفی وزیـــران پیشنهادی به افزایش
مشارکت نیز کمک خواهد کــرد .از دولتی که
برنامه دارد ،بر برنامه خود و ماموریت محوری
وزارت ها اصرار می ورزد حداقل انتظار این است
کهچهکسییاکسانیدرکناراوکابینهمهمدولت
سیزدهم را برای چهار سال اداره خواهند کرد و
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برای آینده اجتماعی مردم موثر هستند .شاید
بی راه نیست که وقتی کابینه روحانی معرفی
شد ،بسیاری تعجب کردند! او با ژست انتقادی
از دولت های گذشته بر کرسی ریاست جمهوری
دور یازدهم تکیه زد در حالی که وزیرانش همان
افــراد حاضر در سه دهــه قــدرت کشور بودند.
همان ها که دولــت سازندگی و اصــاحــات را
شکل دادند .در چنین شرایطی معرفی معاون
اول و اعالم اسامی وزیران کلیدی کابینه که هر
کدام حساس ترین مجریان سیاست های یک
دولت خواهند بود و عمال فرماندهان میدانی
برنامه های پیشنهادی نامزدها هستند می تواند
در راستی آزمایی شعارها و برنامه های آن نامزد
تا حد زیادی قابل اتکا باشد چرا که آن نامزد با
معرفی این افراد می تواند بخش قابل توجهی
از شبهات و نگرانی گروه ها و اقشار مختلف را
بر طرف سازد و از طرفی به افزایش مشارکت و
مشارکت حداکثری کمک شایانی کند.
نامزدها باید بدانند راستی آزمایی در برنامه
ها و اعالم گزینه های احتمالی کابینه در کنار
مناظرات یکی از نقاط قابل اعتماد عمومی است
که سال هاست مطالبه نخبگان را در پی دارد و
حق مردم بوده است و می تواند به پرشورتر کردن
رقابت های انتخاباتی کمک کند .به امید آن که
این حق توسط همه نامزدها عملی شود.

جانشین نتانیاهو :بازگشت به برجام خطاست
نفتالی بنت در اولین سخنرانی خود در مجلس
ایــن رژی ــم گــفــت :بــرجــام یــک تــوافــق بــد بــود و
بازگشت به آن خطاست .جانشین نتانیاهو
مدعی شد :خاورمیانه هنوز از توافق هستهای
سال  ۲۰۱۵که پول زیادی را نصیب ایران کرد،
بهبود نیافته که سخن از احیای برجام مطرح
است اما بازگشت به برجام خطاست و بار دیگر
به ایــران مشروعیت خواهد داد.نخستوزیر
جدید رژیم صهیونیستی مدعی شد اسرائیل
در زمــان مسئولیت او هرگز بــه ای ــران اجــازه

نخواهد داد به تسلیحات اتمی برسد و به دفاع
از خود ادامه خواهد داد.نخست وزیر جدید رژیم
صهیونیستی که انگار حمالت گسترده موشکی
حماس و مقاومت به سرزمین های اشغالی در
یک ماه گذشته را فراموش کرده است ،خطاب
به نیروهای حماس گفت :در صورتی که بار
دیگر دست به حمله به اسرائیل بزنند ،با دیوار
آهنین روبه رو خواهند شد .این در حالی است
که این سامانه ضد موشکی در ماه گذشته بارها
نتوانست از حمالت موشکی مقاومت جلوگیری

کند .کنست رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه
رای گیری درب ــاره کابینه جدید ایــن رژیــم به
ریاست «نفتالی بنت» را آغاز کرد و بنت توانست
رای اعتماد کنست را کسب کند .در جلسه
رای اعتماد ۶۰ ،عضو کنست به کابینه جدید
رژیــم صهیونیستی به ریاست بنت رای مثبت
دادنــد و  ۵۹نفر با آن مخالفت کردند .به این
ترتیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم
صهیونیستی پس از  ۱۲سال متوالی ،از قدرت
کنار رفت.

بانک جهانی :اقتصاد ایران از رکود خارج شده است
طبق برآورد بانک جهانی ،اقتصاد ایران از رکود
خارج شده است.
به گزارش ایسنا ،بانک جهانی گزارش بازبینی
شــده خــود از وضعیت اقتصادی کشورهای
مختلف را به روز رسانی کرد که قسمت مربوط
به ایران ،تغییرات قابل توجهی داشته است.

در گــزارش جدید ایــن نهاد پیش بینی شده
است طی امسال رشد اقتصادی ایران بیشتر
از سال قبل خواهد بود .بانک جهانی با بیان
این که در سال مالی  ،۲۰۲۱-۲۰۲۰اقتصاد
ایران برخالف انتظارات موفق شد رشد مثبت
را تجربه کند ،از مثبت شدن رشد هر دو بخش

نفتی و غیرنفتی کشور در سال  ۲۰۲۰خبر
داده اســت .بر ایــن اســاس نــرخ رشــد اقتصاد
ایران در سال میالدی گذشته  1.7درصد بوده
که پیش بینی می شــود ایــن رقــم طی امسال
به  ۲/۱درصد و در سال آینده به  2.2درصد
افزایش یابد.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• اگر ما به فردی که شعارهای مردم پسندانه
مانند افراد قبلی می دهد رای بدهیم و بعد
از انتخاب شدن به گفته هایش عمل نکرد،
چگونه می توانیم رای خود را پس بگیریم؟
•• یک نفر پیام داده بود« :آخرش از این هفت
نفر یکی انتخاب می شه!» شک نکنید جواد
آقای خیابانی پیام داده!
•• یکسره تبلیغ کردید تولید داخــل ،تولید
داخل ،حاال سری به بازار بزنید تا ببینید لوازم
خانگی داخلی که خود را بی رقیب میبینند،
دمار از روزگار مردم درآورده اند.
•• متاسفم بــرای کسی که این قدر جایگاه
ریاست جمهوری را تنزل داده و با اهانت به
سایر کاندیداها می خواهد محبوبیت کسب
کند .آقای  ...مردم آن مردم سال  84نیستند
که با بگم بگم ،بعضی ها را روی صندلی
نشاندند .مطمئن باش با این رفتار کودکانه
رای شما به پایین ترین حد سقوط خواهد
کرد .هر چند شما از اول هم رای نداشتید.
••به تازگی طالبی هایی وارد می شود که
فکر کنم از جنوب میاد .سفت و نرسیده و بی
مزه است .خدا می دونه مشکلش چیه ! آیا
کنترلی بر کار کشاورزان هست یا هرکس تا
می تونه سم به میوه ها می زنه؟ میوه هم میوه
های قدیم!
••موقع ایست قلبی اریکسون ،فنالندی ها و
هوادارانشون برای روحیه دادن به دانمارکی
هــا تشویق شــون ک ــردن اون وقــت ایــن جا
بحرینی ها سرود ملی ما رو هو می کردن و
می خندیدن!
••زمستون بخاری روشن کنی شرکت گاز می
گه :مازاد بر مصرف داری .تابستون کولر روشن
کنی شرکت آب می گه :مازاد بر مصرف داری.
شب ها چراغ روشن کنی شرکت برق می گه:
مازاد برمصرف داری و ...همه این ها مصرفی
هستن اگر مصرف نکنیم چه کار کنیم؟!
••دوست عزیزی که فرمودید دولت بعد فقط
پلیس استخدام کنه چون سرقت زیاد شده،
چرا صورت مسئله را پاک می کنید ،باید کار
ایجاد بشه ،تورم کنترل بشه تا به طور خودکار

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سرقت کم بشه.
•• از رانــنــدگــان اتــوبــوس خواهشمندیم با
سرعت مطمئنه رانندگی کنند .ایــن همه
سرعت و بوق های مکرر که باعث ترسیدن
مردم می شه برای چیه؟ لطفا رعایت کنید.
•• همه آقایان که می خــوان رئیس جمهور
بشن قبال پست داشتند .پس خودشان هم
کــار نکردن و حــاال مشکالت را می انــدازن
گردن دولت! آقایان! با هم مهربان باشید .اول
باخودتون تعامل داشته باشید.
••به رغم پیگیری های مکرر تاکنون شرکت
مخابرات استان اقدامی در خصوص مشکل
آنتن دهی تلفن همراه در روستای ساقی
نکرده .فقط قول خوب می دهند.
•• به سهم خودم از آقای روحانی تشکر میکنم
و خسته نباشید می گم .با این که کار ندارم
ولــی طلبکار که نیستم همه اش توهین!
زشته! زبان تشکر داشته باشید!
•• در بسیاری از کشورهای دنیا نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری فرصت زیادی
برای انجام و تبلیغ برنامه های خود دارند
امــا در ایــران فقط  ۲۰روز نامزدها فرصت
دارنــد .البته مشکل اینه که اگر از شش ماه
قبل نامزدها احراز صالحیت شوند تا روز رای
گیریتعدادیدچارعدمصالحیتمیشوند!
••کرونا تموم شــده؟ ما بی خبریم یا واقعا
ناکارآمدی مسئولین بسیار بیشتر شده؟ چند
شبه دور میدون جانباز نمایشگاه و مراسم
جشن برگزار می شه.
••من یک سوپر مارکت دارم .آیا کسی نیست
جلوی افزایش هر روزه محصوالت مزرعه را
بگیرد؟ از اول سال شش بار افزایش قیمت
داشته!
••این که نمی شه هر دوره کارهای دولت قبل
رو مسخره کنین باز چهار سال دیگه یکی میاد
دولت شما رو مسخره می کنه.
••دربــاره اجــاره خانه ها باید گفت هرچند
خــودم مستاجرم ،صاحبخانه هــا هــم حق
دارنـــــد .بــه عــنــوان مــثــال مــنــزلــی کــه یک
میلیارد و  500تومان ارزش داره اجاره سه

نمابر05137009129 :

میلیونی توش گمه .باید فکر اساسی به حال
مستاجرها کرد .یعنی باید مستاجرها را به
طریقی خانه دار کرد.
••یکی به زاکانی بگه اگه با پول خود کشورها
معامله کنی باز باید همان پول را به دالر تبدیل
کنی .آخه دالره که قدرت داره نه یوان یا روبل
یا منات درهم و دینار .یعنی واقع ًا این رو نمی
دونه؟ اگه نمی دونه که وای بر ما.
••آقــایــان محترم تــا زمــانــی کــه برنامه های
اقــتــصــادی تــوصــیــه ش ــده تــوســط صــنــدوق
بینالمللی پول و بانک جهانی را اجرا کنید،
همین آش و همین کاسه و همین اوضــاع
اقتصادی و بلکه بدتر خواهد بود کما این که
از زمان مرحوم رفسنجانی اجرای این برنامه
های اقتصادی شروع شد و اختالف طبقاتی و
مشکالت اقتصادی مردم هم رو به فزونی نهاد.
•• مــا باید روز  28خـــرداد همه بــا هــم پای
صندوق های رای برویم وحماسه ای دیگر
خلق کنیم چــون بــا رای نـــدادن بــه کشور
وآینده فردی خودمان واطرافیان مان لطمه
میزنیم .کسانی که رای ندهند نباید راجع
به امور جاری مملکت اظهار فضل و نظرکنند.
••ای کــاش مسئولین شــهــری بجنورد به
کاندیداهای محترم ش ــورای شهر اجــازه
نمیدادند چهره شهرمان را با چسباندن
عکس های خود در همه جا زشت کنند و کمتر
به بیت المال آسیب می رساندند .حداقل
جوابگوی کار خود باشند.
••کجای کار می لنگد که در کشوری واحد،
بازنشسته کشوری و لشکری از مزایای قانون
ایثارگران بــرخــوردار باشند اما بازنشسته
ایثارگر تامین اجتماعی از هرگونه مزایای
ایثارگری محروم باشد؟ مجلس انقالبی،
مگر بازنشستگان و مستمری بگیران ایثارگر
تامیناجتماعیفرزندانهمیننظاموانقالب
نیستند؟ یا این ها از کره دیگر آمده اند و ساکن
ایران شده اند؟! کجای این کار عدالت است؟
معنای تبعیض و بی عدالتی چیست؟
•• خدایا از فکر و خیال من بکاه و به حساب
بانکی ام بیفزا!

