
محسن باقری توئیت کرد: امروز یک فیلم ایرانی برنده دو جایزه جشنواره فیلم شانگهای شد. 
ابوالفضل جلیلی کارگردان »مسیر معکوس « جایزه بهترین کارگردان و پویان شکری، جایزه 
بهترین بازیگر جشنواره فیلم شانگهای را کسب کردند. جشنواره های فیلم چین دریچه ای است 

برای ورود فیلم های ایرانی به بزرگ ترین بازار سینمای دنیا.

برنده های واقعی انتخابات
محسن مهدیان توئیت کرد: وطن پرستی به هزینه دادن است. برنده های 
واقعی انتخابات: ایرانیان خارج از کشور که در حلقه منافقین و اوباش 
رأی دادند،  برخی چهره ها که دعوت به مشارکت کردند و ناسزا شنیدند، 
آنها که حلقه نزدیکان خود را شکس��تند و پای صندوق رفتند و همه 

آدم هایی که برای مشارکت و رونق صندوق، عمر و آبرو گذاشتند.

  شعر »صف اول«  
برای رئیسی هم خوانده شد

میثم مطیعی در توئیتی نوشت: مردم تکلیف بزرگشان را انجام دادند 
و حاال نوبت منتخب مردم است. ضمن تبریک و آرزوی توفیق، سخن 

سال ۹۶ را خطاب به آقای رئیسی هم می گویم:
ای نشسته صف اول نکنی خود را گم

پی اقدام تو هستند هنوز این مردم
پلک بر هم مگذارید که فرصت رفته ست

پلک بر هم زدنی فرصت خدمت رفته ست

وحوشی که با کت وشلوار وعده آزادی 
بعد از براندازی می دهند!

زهراسادات خلیلی گوینده شبکه خبر در توئیتی نوشت: این وحوشی 
که به خانم رأی دهنده تو انگلیس حمله کردن و کتکش زدن رو دیدین؟ 
اینا همونان که صبح تا شب توی شبکه های ماهواره ای با کت و شلوار و 

کراوات بهتون وعده آزادی و پیشرفِت بعد براندازی رو میدن!

زرنگ کی بودی تو؟!
مس��عود بصیری توئیت کرد: امریکا بعد از فروکش کردن تب کرونا در 
جهان و ساخت واکسن آن در کشورمان، حاال دست و دلبازی به خرج 
داده و بخشی از تحریم های ما برای مبارزه با کرونا را حذف کرده. دو سال 

از کرونا گذشته حاال یادشان آمده. زرنگ کی بودی تو؟

    سیدمحمدصادق موسوی:
 خب الحمدهلل خیل عظیمی از مردم همیشه 
در صحنه این مرز و ب��وم پای صندوق رأی 
رفت��ن و رأی به تغییر به نفع م��ردم دادن. 
خدا رو ش��کر. آقای  رئیس��ی امید از دست 
رفته اون بعضی دیگه رو بهشون برگردون. 
لطفاً مقصرین وضع موجود رو هم به سزای 

عملشون برسون. آمین
    میکائیل دیانی:

 مهم  ترین کار آیت اهلل رئیسی بازگرداندن 
 اعتم��اد عموم��ی و ایجاد امید ب��ه جامعه 
است؛ این هم جز با آوردن  مردم رانده شده 
به حاشیه به متن سیاست  ها و تصمیمات 

امکان پذیر نیست!
    وحید عزیزی:

 با توج��ه به آواری ک��ه دول��ت روحانی در 
مجموع از خودش باقی گذاشته، کار، خیلی 
سنگینه. هرکس در هر شهر و با هر تخصصی 
که هست باید در چهار سال آینده خودش 
رو وقف کمک به دولت آقای رئیسی کنه تا 
دولت بتونه موفق بش��ه. مخصوصاً در چند 
ماه اول دولت که انتظارات خیلی باالست به 

خاطر خستگی از هشت سال گذشته.
    رضا صداقت:

 جناب آقای   رئیس��ی! ق��ول دادید انتخاب 
مسئولین دولتتون از روی صالحیت افراد 
باشه نه حضور در ستادهای انتخاباتی تون... 
منتظر عمل به وعده تون هستیم تا دولتی 
مردم��ی ، قوی و خدمتگزار ملت تش��کیل 

بدین. یا علی مدد

    مجتبی ثابتی:
رئیسی کار را تمام کرد اما این مسئله دوم است. 
مسئله اصلی آن است که نشان داد می شود 
مؤمنانه از ملت رأی گرفت. رئیسی بدون دروغ، 

تحقیر، تفرعن و هیاهو پیروز شد.
    سیدنظام الدین موسوی:

آیت اهلل رئیس��ی اولین رئیس جمهور ادوار 
اخیر اس��ت که هم در مناظره ها س��احت 
اخالق را پاس داشت، هم قبل از انتخاب با 

منتقدانش به گفت وگو پرداخت و هم پس 
از انتخاب، مواضعش بوی مرزبندی و انتقام 
نمی دهد. با ش��ناختی که از ایشان دارم در 
جایگاه » رئیس جمه��ور « حقیقتاً » رفیق 

جمهور « خواهد بود.
    حسین ق قنبری:

اولین وظیفه آقای رئیسی انتخاب وزیرانی 
جوان، انقالبی و متخصص اس��ت تا بتواند 
امید ب��ه تغیی��ر را در جامعه ایج��اد کند. 

#رئیسی #دولت_جوان_انقالبی
    مهدی فضائلی:

قاعدتاً مهم  ترین اشتغال ذهنی و عملی آقای 
رئیسی در این دو ماه، انتخاب کابینه است. 
پیش��نهاد می کنم در کنار ای��ن امر خطیر، 
شورایی موقت مرکب از افرادی خوش فکر، 
جامع نگر و خالق ایجاد کنند تا ۱( اقداماتی را 
برای دوره گذار و ۲( اقداماتی را هم برای سه 

ماهه اول دولت به ایشان پیشنهاد بدهند.

دوش��نبه 31 خ��رداد 1400 | 10 ذی القع��ده 1442 | 6| روزنامه جوان |  شماره 6236
بازگرداندنکارترینمهم

اعتمادعمومیوامیدبهجامعهاست

استقبال کاربران شبکه های اجتماعی از انتخاب حجت االسالم رئیسی

ب�ا نهای�ی ش�دن نتای�ج انتخاب�ات و اع�الم پی�روزی حجت االس�الم رئیس�ی در 
س�یزدهمین انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری کارب�ران ش�بکه های اجتماع�ی ضم�ن 
تبریک به ایش�ان مطالبات خ�ود را مطرح کردند. کارب�ران تأکید داش�تند اولویت  
کاری دولت س�یزدهم باید مبارزه با فس�اد و حل مش�کالت معیش�تی مردم باش�د 

و امید داش�تند رئیس�ی بتواند ب�ا کابینه ای ج�وان و مؤمن ای�ن مطالب�ه را محقق 
س�ازد. کاربران همچنین از نوع رقابت حجت االس�الم رئیس�ی در ط�ول رقابت های 
انتخاباتی و رعایت اخالق و انصاف تش�کر کردند و آن را الگویی مناسب برای رقابت 
دانس�تند. در ادامه بخش  هایی از واکنش ه�ای کاربران را در این خص�وص بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

ر ها عبداللهی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
انتخابات ۱۴۰۰ طبق اعالم وزارت کشور با 
مشارکت ۴۹ درصدی برگزار شد. اگر این 
رقم دقیق باشد، پایین  ترین مشارکت رقم 
خورده در طول تاریخ انقالب است. حاال این 

عدد کلی حرف برای ما دارد.
   حرف اول: این مردم را باید طال گرفت

تا توانستند برای رأی ندادن دلیل ساختند. 
عده ای با به وجود آوردن شرایط نارضایتی، 
عده ای با سیاه نمایی، عده ای با فریب یا تهدید. 
کارشکنی سر راه مشارکت تا روز رأی گیری 
ادامه داشت. از بی نظمی دولت که ناکارآمدی 
تا دقیقه نود را اثبات کرد، تا زامبی های برانداز 
که جلوی سفارتخانه های ایران در کشورهای 
غربی برای رأی دهن��دگان مزاحمت ایجاد 
می کردند تا کرونا و دیگر عوامل دلسردکننده. 
باالخره نزدیک نیمی از مردم آمدند و به تغییر 
وضع موجود رأی دادند. برای ما که مشارکت 
۸۵ درصدی در انتخابات را دیده ایم، این رقم 
خیلی پایی��ن و ناراحت کننده اس��ت؛ البته 
اگر فرام��وش کنیم این م��ردم »جنگ زده 
جنگ تحمیلی ناامی��دی« بودند. ناامیدی 
هم از س��وی ائتالف خصم خارجی، برخی 
مسئوالن بی غیرت داخلی، رسانه های مزدور 
خارج��ی و زردنویس های داخل��ی به آنان 
تحمیل شده بود و سیاهی را پمپاژ می کرد. 
نیمی از مردم غول ناامیدی را شکست دادند 
و به فتح امید رس��یدند. معترضان امیدوار 
شاید بهترین واژه ای است که وصف واقعی 
جامعه رأی دهنده ام��روز را روایت می کند. 
رأی دادن در چنین ش��رایطی ارزش��ش از 
همیشه بیشتر است. لََقْد تَاَب اهللُ َعلَی الَنِّبی 
َوالُْمَهاِجِریَن َوالَأْنَْصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه فِی َساَعه 

الُْعْسَره ِمْن بَْعِد َما َکاَد یِزیُغ ُقُلوُب َفریٍق منهم 
)سوره توبه/۱۱۷( رأی دادن در شرایط فعلی 
مصداق »بیعت در س��اعت عسرت« است و 

حتماً اجر بیشتری دارد.
   حرف دوم: تحریم انتخابات شکست خورد

جبهه تحریم انتخابات هم پوشانی عجیبی با 
جبهه فشار حداکثری داشت. دو سال پیش 
راهبرد فش��ار حداکثری ترام��پ به خاطر 
مقاومت ایرانی  ه��ا و موفقیت نظام در دفع 
تهدیدات منطقه ای در حال س��قوط آزاد 
به سمت شکست بود. تمام اندیشکده های 
امریکایی به ترامپ فش��ار می آوردند که تا 
قبل از شکستن فنر ها فش��ار را تمام کند. 
اما یک تصمیم در پاس��تور، کاخ سفید را 
نجات داد! شوک بنزینی و آشوب های بعد 
از آن، با احیای امید براندازی، حکم تنفس 
مصنوعی به فش��ار حداکثری را پیدا کرد. 
حاال ترامپ تمام ش��ده و بایدن که وس��ط 
دعواه��ای زرگری با او، ادام��ه مأموریتش 
را اطمینان م��ی داد، در بازی فرسایش��ی 

»وین« چشمش را به خروجی صندوق های 
رأی ایران دوخته بود تا تکلیفش را با میراث 
ترام��پ بداند. گرچ��ه آنها با تم��ام ِعده و 
ُعده ش��ان تحریم انتخابات را کلید زدند تا 
اتفاق دیگری بیفتد، امروز ب��ا اعالم نتایج 
نتوانس��تند هدف مدنظرش��ان یعنی عدم 
حمایت قاطبه ایرانی  ها از جمهوری اسالمی 
را محقق کنن��د. به ویژه با پی��روزی قاطع 

شخصیتی که به مقاومت شهرت دارد!
   حرف سوم: به وقت آواربرداری

جنگ که تمام می ش��ود، سازندگی شروع 
می شود. رک و روراست که به واقعیت های 
امروز کشور نگاه کنیم، نیمی از مردم کشور 
معترض امیدوارن��د و نیمی دیگ��ر کاماًل 
ناامید! نیم اول با وج��ود نارضایتی اعتماد 
کردند و ب��رای تغییر وضعیت ب��ه میدان 
آمدند. ام��ا این اعتماد، چک س��فید امضا 
نیس��ت. دیر بجنبیم همین هم از دس��ت 
می رود. سرعت عمل در اقدام به بازسازی 
آن هم با هجوم به س��اختارهای فسادزا و 

ناکارآمد با برنامه ریزی دقیق و بی اشکال و 
به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد و 
مخلص به دور از مالحظات سیاسی و حزبی 
همان چیزی اس��ت که از ش��خصی چون 

سیدابراهیم رئیسی توقع می رود.
   حرف چهارم: رئیس جمهوری برای همه

رئیس جمهور هش��تم حتماً می داند در چه 
شرایطی به میدان آمده. او باید در محاسباتش 
تمام مردم را در نظر بگیرد و آن نیمه مشارکت 
نکرده را ویژه تر. اینها کسانی بودند که اغلب تا 
چهار سال پیش رأی می دادند و امروز عطای 
مشارکت را به لقایش بخش��یده اند. شروع 
تغییرات، دل هایشان را برمی گرداند. زخم  ها 
و شکاف های جامعه مستعد عفونتند و باید 
به طور اورژانس��ی آنان را دریافت. تبعیض، 

بی اعتمادی، احساس بی پناهی...
   حرف پنجم: دوقطبی های بی طرفدار

نتایج انتخابات نش��ان داد دمی��دن در آتش 
دوقطبی در موضوعاتی چون سیاست خارجی 
و آزادی های اجتماعی دیگر قادر نیست مثل 
سابق در انتخابات توفیقی ایجاد کند و جریان 
دوقطبی ساز حتی نتوانست دو و نیم میلیون 
رأی به دس��ت آورد. برخ��ی معتقدند علت 
شکست دوقطبی  ها ناامیدی و بی تفاوتی جامعه 
است. اما من تصور می کنم همین جامعه ناامید 
به رشدی رسیده که دیگر شخص یا جریانی 
نتواند ضعف اجتماعی و خأل کارکردی خود را 

پشت دوقطبی سازی پنهان کند.
   حرف ششم: آرای باطله، رقیبی قدر 

برای کاندیداها
آرای باطله ۴ میلیون��ی پدیده ای بی نظیر 
است که باید مانند موضوع کاهش مشارکت 

ریشه یابی شود.

نتایجانتخاباتچهمیگوید؟

امیرحسین ثابتی در توئیتی نوشت: آمار مشارکت در انتخابات ۴۹ درصد اعالم شد. این آمار 
پایین  ترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تا امروز بوده. قبل از این پایین  ترین 
آمار مشارکت برای سال ۷۲ و با عدد ۵۰/۵ درصد بود. نتیجه: ارتباط مستقیمی بین ناکارآمدی 

تکنوکرات  ها با نارضایتی مردم و میزان پایین مشارکت در انتخابات وجود دارد.

دریچه ای برای ورود به بزرگ ترین بازار سینمای دنیاارتباط مستقیم ناکارآمدی تکنوکرات  ها با مشارکت پایین

زندگی حاکمِ جامعه اسالمی
حجت االسالم حامد کاشانی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: این طور نیست که 
حال که حاکم شدیم، مسئول شدیم، 
پس��ت گرفتیم، دیگر راحت باش��یم. 
امیرالمؤمنی��ن )صل��وات اهلل علی��ه( 
می فرمایند: »إنَّ اهلل َجَعلَنی إماما لَِخلِقِه 
؛ َفَف��َرَض َعلَ��ی التَّقدیَر فی نَفس��ی و 
َمطَعمی و َمشَربی و َملَبسی َکُضَعفاِء الّناِس؛ َکی یقَتِدی الَفقیُر بَِفقری ، وال یطِغی الَغِنی ِغناُه: 
خداوند، مرا پیشوای بندگانش قرار داده و بر من واجب کرده که خودم، خوردنم، نوشیدنم و 
پوششم را به اندازه ناتوان  ترین مردم قرار دهم تا ندار به نداری ام اقتدا کند و ثروت ثروتمند ، او 

را سرکش نسازد.« )الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۱۰(

 نگاهی به دیتای فضای مجازی  
در روز انتخابات

معصومه نصیری در کانال تلگرامی خود در خصوص داده های ش��بکه های اجتماعی در ایام 
انتخابات نوشت: رصد دیتاک از بسترهای توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و خبر نشانگر کنش جدی 
کاربران ذیل دو هشتگ  کار درست و مردم میدان بوده است. رفتاری که ضمن دعوت به رأی بر 
مطالبه بهبود شرایط با انتخابی درست نیز تأکید داشته است. از نکات جالب استفاده از این دو 

هشتگ ذیل صفحات بی بی سی فارسی و صدای امریکا از سوی کاربران بوده است.
کاربران توئیتر با ۳۳۳٫۳ هزار توئیت، ۲۶۹٫۱ هزار ریتوئیت و ۵۷۱٫۳ هزار الیک در روز انتخابات 
ذیل دو محور مطرح شده به کنشگری پرداخته اند. هشتگ های مردم میدان، به عشق امام رضا، 

کار درست، رأی می دهم و صف تغییر پرکاربرد ترین هشتگ های فضای توئیتر بوده است.
 توئیت »رأی درست من + کار درست تو )رئیس جمهور( = جامعه درست ما« با ۶۱۶۱ الیک، 
محبوب  ترین محتوای این بستر بوده است. در فضای تلگرام کاربران اقدام به انتشار ۶۸٫۹ هزار 
پست با ۱۸۱ میلیون بازدید کرده اند که بیشترین محتوا مربوط به عکس های منتشر شده از 
شرکت در انتخابات بوده است. پیگیری اخبار مختلف روز انتخابات باعث شده است سه کانال 

خبر فوری، اخبار فوری و آخرین خبر به عنوان منابع پرنفوذ این بستر باشند.
ویدئو کلیپی با متن »شرکت در انتخابات عاملی برای نقش بر آب کردن نقش های معاندین« و 
هشتگ های انتخاب اصلح و مردم میدان با ۵۰۹٫۹۶۳ هزار بازدید، پربازدید ترین مطلب بستر 
تلگرام بوده است. کاربران اینستاگرام اما بیشترین فعالیت را در راستای همراهی با پویش کار 
درست داشته و اقدام به انتشار صفحه شناسنامه خود با مهر شرکت در انتخابات کرده اند. بر 
این اساس در بستر اینستاگرام کاربران اقدام به اشتراک ۱۲٫۴ هزار پست، ۷۷۸ هزار الیک و 
۵۸٫۶ هزار کامنت کرده اند. پست سعید جلیلی و اظهارات او پس از انداختن رأی به صندوق 
و تأکید بر اینکه »روز رأی گیری روز پایانی نیس��ت و روز آغاز جهاد بزرگ برای جهش ایران 

است « با ۶۵٫۹۱۸ هزار الیک، محبوب  ترین پست فضای اینستاگرام بوده است.
در بستر خبر ۱۹٫۷ هزار محتوا منتشر شده اس��ت که خبرگزاری ها ۲۶۹ خبر و پایگاه های 
اطالع رسانی ۲۳۳ خبر منتشر کرده اند. بر اساس میزان بازدید و بازنشر، صفحات مهر، ایسنا و 

خبر فارسی پرنفوذ ترین صفحات فضای خبر بوده اند.

یوم اهلل ۲۸ خرداد و چند نکته مهم
علی محمدی در کان��ال تلگرامی 
خود نوشت: ضمن تبریک حماسه 
ب��زرگ ۲۸ خرداد ، چن��د نکته را 

یادآور می شوم:
۱- مش��ارکت مردم نشان داد که 
بزرگ ترین بازنده های این یوم اهلل، 
س��ه جری��ان تحری��ف، تحریم و 
انحراف بودند که عدم مش��ارکت 

را تبلیغ کردند.
۲- مشارکت امروز، برابری می کند با مشارکت ۸۵ درصدی سال ۸۸ چراکه به غیر از کرونا، 
حجم زیادی از القای رس��انه ای بر ایجاد ناامیدی تعلق گرفته بود و م��ردم را توصیه به عدم 
مشارکت می کردند. ضمن اینکه شرایط معیشتی به گونه ای بود که بسیاری از مردم از وضع 

موجود ناراحت بودند. هیچ کدام از این شرایط در سال ۸۸، نبود.
۳- رهبری فرمودند ملت ایران از این انتخابات خیر خواهد دید. معتقدم پیروزی امروز باعث 
فتحی بزرگ تر در آینده نزدیک خواهد شد. و چه فتحی بزرگ تر از پیروزی ملت ایران و تشکیل 

دولت انقالبی برای گره گشایی از مشکالت. ان شاءاهلل.
۴- در تحلیل رأی باطله دقت کنیم. این افراد همان هایی هس��تند که مردد بودند و ش��اید 
نمی خواستند رأی بدهند و به نوعی از وضع موجود گله داشتند ولی حرف دلسوزانه  رهبری را 
گوش دادند و پای صندوق  ها حاضر شدند. ضدانقالب برای تضعیف نظام و مردم، توصیه به عدم 
مشارکت داشت، نه رأی سفید. جریان اصالحات نیز علناً توصیه به رأی دادن به کاندیدای خود 

داشتند. پس آرای باطله، مطلقاً در سبد جریان اصالحات و جریان ضدانقالب نیست.
۵- انتخابات ۲۸ خرداد یک نه بزرگ به جریانی بود که از سال ۹۲ تاکنون با غفلت از سرمایه  ها 
و توانمندی های داخل، معتقد بود که ریشه همه  مشکالت تحریم است. رسیدن به این بلوغ 

فکری را باید مدیون هدایت های رهبری دانست.

 افراد مسئول به نفع مردم
 ساختار ها را متحول کنند

کمیل خجسته در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: رهب��ر انق��الب ب��ه آنچه 
می گویند عامل هس��تند. این را در 
همین دوران کرونا دیدیم که جدا از 
تروی��ج فرهن��گ ماس��ک و ایجاد 
محدودی��ت ب��رای خودش��ان، 
برنامه هایش��ان و حتی سفرش��ان، 
چنان نهاد ستاد کرونا ذیل قوه مجریه را محور کردند که در جمهوری اسالمی، نمازجمعه ها، 

برنامه های مذهبی و ملی هم تحت سیاست های آن حتی تعطیل شد.
این یک سبک رفتاری اس��ت. رهبر انقالب اول عامل  به متن گام دوم هستند. آنجا که بیان 
می شود از مرحله  نظام س��ازی وارد دولت سازی ش��ده ایم. این مرحله احتیاج به آن دارد که 
چارچوب و ساختار ساخته شده مبتنی بر قانون اساسی اش به درستی عمل کند و برای عمل 

درست، اقدام متناسب الزم است.
انتخابات  ها قله های تاریخی ایران بعد از س��ال ۵۷ اس��ت. انتخاب، نعمتی ب��ود که از دوران 
مش��روطه مردم به دنبالش بودند که اول با تو پ های لیاخوف روس و استبداد صغیر قجری 
روبه رو شدند و بعد از آن هم انگلیس  ها با چکمه های رضاخانی همه چیز را شستند و بردند. ۳۰ 
سال بعد از آن هم امریکایی  ها جای انگلیس نشستند و پهلوی به جای چکمه با ساواک حق 
مردم را سلب کرد اما امام با کمک مردم و با شعار استقالل، آزادی بنای ساختاری را گذاشت 

تا در چارچوب دین مردم خود مسیر کشور را انتخاب کنند.
بعد از جنگ تحمیلی، انتخابات  سال های ۷۶ و ۸۴ مفهوم رقابتی بودن انتخابات برای مردم را 
اثبات کرد. سال های ۸۸ و ۹۲ بر مردم اثبات شد که رأی حق الناس است و جمهوری اسالمی 
ذره ای از آن عقب نش��ینی نمی کند. سال های ۹۶ و ۱۴۰۰ هم نش��ان داد که چقدر انتخاب 
مردم بر زندگی شان تأثیرگذار است. جامعه، امروز به این مهم رسیده است که رئیس جمهور 
با امکاناتی که دارد تا چه حد می تواند بر سرنوشت جامعه اثر بگذارد. حتی امروز عده ای که 
رأی نمی دهند به یک معنی همین عبارت را می گویند که چون پشیمان یا ناراحت از عملکرد 

گزینه منتخب پیشین هستند با صندوق قهر کرده اند.
عدم ورود رهبری از زاویه رقابتی انتخابات  ۱۴۰۰، به نظر می رسد که یک دلیل روشن دارد و آن 
این است که در دوره گام دوم، ساختار و فرآیند باید خود بتوانند پاسخگوی آرمان مردم ساالری 
باشند. اگر اش��کالی به وجود می آید »انقالب همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای 
انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است « و این عدم ورود این فرصت را فراهم می کند تا 

ساختار و فرآیند در کشور نگاه کمکی و دوپینگی به چیزی و جایگاهی نداشته باشند.
این گونه است که افراد مسئول، با دیدن عقب ماندگی  ها و ضعف  ها وادار شوند تا همان طور که 
رهبری در دیدار دانشجویان امسال اشاره کردند به نفع مردم ساختار ها و فرآیند ها را متحول 
کنند. در واقع مهم  ترین چالش پیش روی دوره دولت س��ازی، کارآمدسازی است. و این راز 
حجیت سکوت رهبری در عرصه رقابتی انتخابات اس��ت اگرچه که در عرصه مشارکتی آن، 
ورودهای جدی کرده اند از جمله یادآوری حکم امام بر وجوب مشارکت در انتخابات که انقالب 
به پشتوانه مردم می تواند به نفع آنها تحول ایجاد کند وگرنه از خرداد ۴۲ که امام عصایشان را 

بلند کردند تا بهمن ۵۷، پانزده سال فاصله شد. 

 گفتاری کوتاه
 درباره کارگزاران حکومت اسالمی

عالمه محمدتقی جعفری)ره(:
کارگزاران باید از میان مردمی انتخاب ش��وند که باحیا و متین و 
از خاندان های صالح و در قلمرو معرفت و عمل اسالمی پیشقدم 
باش��ند، زیرا آنان دارای اخالقی ش��ریف تر و حیثی��ت و آبرویی 
صحیح تر از دیگران، و نیز طمع آنان کمتر و نظریاتی که در آینده 
امور ابراز می کنند دقیق تر و رس��اتر از دیگران می باشد اما از نظر 
اخالق و شرافت درونی، و کرامت ذاتی، زمامدار باید کسانی را به 
کارهای حکومت نصب کند که به اضافه علم و اطالع و تجربه، دارای 
اخالق انسانی عالی باشند و از صفات رذل و پست مانند حسادت 
و خودبزرگ بینی و خودکوچک بینی و جاه طلبی و ثروت اندوزی و 
شهرت پرستی مبرا و از انواع هوا و هوس های حیوانی پاک و منزه 
باشند، زیرا هوا و هوس انسان را چنان در لجن فرومی برد که توانایی 
بیرون آمدن را از وی سلب می کند. کسی که خود در لجن فساد 
دست و پا می زند، چگونه می تواند درباره نجات دیگران و تنظیم 

مصالح آنان بیندیشد و برای آنان در این راه قدمی بردارد؟!
رشوه گیری و قوم و خویش بازی و استبداد در امور، عوامل فساد اخالقی 
هستند که نه تنها مانع انجام وظایف کارگزاری صحیح می باشند، بلکه 
درهای هرگونه اصالح زندگی اجتماعی را بر روی مردم می بندند، زیرا 

سقوط جامعه به دنبال سقوط کارگزاران جامعه قطعی است.
منبع: کانال تلگرامی »خیابان انقالب « به استناد کتاب »حکمت 

اصول سیاسی اسالم«

   آیينه نفس
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