
سیدیاسر جبرائیلی در توئیتی نوشت:  شرط برقراری عدالت این است که منابع عمومی کشور 
به مصارف اختصاصی نرسد. منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود، یا عادالنه میان 
همه مردم تقسیم شود. از مهم  ترین منابع عمومی که این نگاه بر آنها حاکم نبوده و مصرف 

اختصاصی شان شکاف طبقاتی ایجاد کرده، درآمدهای ارزی و تسهیالت بانکی است.

عکسی برای امید
کاربری با نام »داغالر قیزی« توئیت کرد: شناگر چینی در مسابقات پارالمپیک، 
حوله را به دندان گرفته و منتظر سوت است تا بدون دست در استخر شیرجه 
بزند. او برای خارج شدن از آب هم باید همین کار را بکند. همیشه. بار ها و بارها. 

هر وقت احساس کردی امید را از تو دزدیده اند این عکس را نگاه کن.

 خدمت دولت سیزدهم
بر اساس دانش، تخصص و تجربه

صمد عزیزنژاد توئیت کرد:  انتخابات سیزدهم به پایان رسید، تشکیل 
تیم های تخصصی جهادی جهت تدوین و نهایی سازی برنامه  ها باید در 
اولویت همین چند روز قرار گیرد. شایسته است دولت سیزدهم بدون 
وقفه زمان تحویل دولت، هم برنامه و هم کابینه اش آماده باشد و از روز 

اول خدمت را بر اساس دانش، تخصص و تجربه شروع نماید.

 اعتراف نیویورک تایمز 
به قدرتمندتر شدن ایران

سیدمهرداد سیدمهدی در توئیتر نوشت: نیویورک تایمز از حضور مردم 
در انتخابات اخیر به رغم مشکالت شدید اقتصادی و گالیه مندی ها اظهار 
تعجب کرده و نوشته جمهوری اسالمی باید با این همه فشار اقتصادی و 
تحریم و بحران بار ها دچار فروپاشی  می شد اما برخالف همه چارچوب ها 

و اصول سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسالمی قدرتمندتر شده.

   علی چاهخوزاده:
 اولی��ن چالش دول��ت س��یزدهم انتخاب 
کابینه است، قطعاً انتخاب افرادی که دارای 
کارآمدی ب��وده و توان کار ک��ردن با همه 
سلیقه های سیاسی را داشته باشند می تواند 

گره گشا باشد.
   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.

   علی شمسی پور:
 امیدوارم آقای رئیسی بتواند خودش و ملت 
را از دست برخی پیرمردان عرصه مدیریت 
کشور که سال ها و بلکه دهه ها مثل اختاپوس 
بر مدیریت کشور خیمه زده اند، نجات دهد. 
کابینه جوان و شایسته و کارآمدی انتخاب 
کند تا دولت جوان حزب اللهی تشکیل شود.

   عبداهلل گنجی:
 کسانی که لیست کابینه منتشر می کنند 
س��ه دس��ته اند: ۱- برخی در صدد مطرح 
کردن خودش��ون هستند ش��اید شد؛ ۲- 
برخی در صدد ط��رح و تخری��ب دیگران 
هستند؛ ٣- برخی می دانند نمی شود اما از 
دیده شدن در این تراز لذت می برند و آرزو 

را تبدیل به خبر می کنند.
   حبیب مهاجر:

آقای رئیسی!  سالم علیکم. لطفاً در انتخاب 
هیئت دول��ت متذکر این نکته باش��ید که 
ترکیب فعلی دولت به هیچ وجه ش��اخص 
مناس��بی ب��رای س��نجش قابلیت  ه��ا و 
توانمندی های کابینه پیش��نهادی نیست. 
ما در ای��ن دولت بای��د س��طح متفاوتی از 
شاخص های شایستگی را به عنوان مالک 
تعیین افراد در نظر بگیریم. و من اهلل توفیق.

   وحید زارع فکری:
این لیس��ت های رنگارنگ کابینه که برای 
تست ذائقه  ها و راه بنداز جابنداز داره منتشر 
می ش��ه فقط وقت��ی ارزش دارن که افراد 

داخلش ت��وان تحقق اقتص��اد مردمی رو 
داشته باش��ند وگرنه با بدهی های دولت و 
کسری بودجه و ساختارهای پوکیده عماًل 
احتم��ال کار تحولی و اساس��ی خیلی کم 

است. #دوباره_خدمت #رئیسی
   طه حسن نیا:

آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی عزیز! پیروزی 
شما در انتخابات ریاست جمهوری ۱٤٠٠ 
مبارک باش��د و این پی��روزی را ب��ه تمام 
زحمتکشان ستادهای شما و جبهه انقالب 
و مردم ایران تبریک عرض می کنم اما... این 
تازه آغاز راه است... با دقت فرآیند انتخاب 
کابینه دولت ش��ما را نظاره گر هس��تیم...  

#جوانگرایی #رئیسی 
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 تشکیل کابینه جوان انقالبی
 گام دوم پیروزی ۲۸ خرداد

تأکید کاربران شبکه های اجتماعی بر لزوم تشکیل کابینه قوی برای حل مشکالت مردم در دولت سیزدهم

پس از پیروزی حجت االسالم سیدابراهیم رئیس�ی در سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری نشاطی از تحول در ش�بکه های اجتماعی برای تغییر و تحول شکل گرفت. 
کارب�ران ش�بکه های اجتماعی ضم�ن اس�تقبال از رأی آوری ایش�ان ای�ن پیروزی 
را مقدمه اول برای تش�کیل دول�ت ج�وان انقالبی دانس�تند و گام بعد را تش�کیل 

کابینه ای انقالب�ی دانس�تند. کابینه ای که ضم�ن تخصص، جوان�ی و کارآمدی خود 
را وام�دار جریانی نمی دان�د و تنها به فکر حل مش�کالت مردم و س�ربلندی انقالب 
اس�ت. کاربران همچنین به برخی گمانه زنی های رس�انه ای نیز گالیه داشته و آنها را 
خالف رویه دولت انقالبی دانس�تند. در ادامه بخش  هایی از این واکنش  ها را 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.

مهدی جهان تیغی در کانال تلگرامی خود 
نوشت: با مش��ارکت نزدیک به 5٠ درصد، 
ابراهیم رئیسی توانست 6۲ درصد از آرای 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ۱٤٠٠ را به 
دست آورد. با این وجود که 5٠ درصد از افراد 
واجد شرایط در انتخابات شرکت نکرده اند، 
این سؤال پیش می آید که آیا اکثریت ایران 
از رئیس جمهور ش��دن »رئیس��ی« راضی 
هستند؟! برای یافتن پاسخ مناسب و نزدیک 

به واقع به نکات ذیل باید توجه کرد:
۱- محبوبیت نس��بی قابل توجه رئیس��ی 
در جامع��ه به گون��ه ای بود ک��ه در همین 
انتخابات اخیر بر اس��اس افکارسنجی های 
صورت گرفته توسط نهادهای معتبر عالوه 
بر چهره  هایی همچون محس��ن رضایی و 
قاضی زاده هاشمی حتی اگر خود همتی از 
صحنه انتخابات کناره گیری می کرد، بیش از 
نیمی از آرای آنها به سمت رئیسی می رفت! 
معنای این افکارسنجی این است که اکثریت 
آرای نزدیک به 7 میلیون رأی سه کاندیدای 
دیگر در صورت��ی ک��ه در انتخابات حضور 
نداشتند به س��مت رئیسی سرازیر  می شد. 
مفهوم این انتق��ال رأی نیز این اس��ت که 
رئیس��ی گرچه گزینه اول آنها به هر دلیلی 
نبوده ولی گزینه مورد مقبول آنها محسوب  
می شده و دارای محبوبیت نسبی در آرای 

سه کاندیدای دیگر بوده است.
۲- رئیس��ی در آرای ش��رکت نکرده ها نیز 

س��هم بزرگی دارد. با در نظر گرفتن میزان 
محبوبی��ت اجتماعی و همچنی��ن میزان 
آرای او در انتخابات اخیر، رئیس��ی س��هم 
قابل توجهی در بی��ن ۲٠ ت��ا ٣٠ درصد از 
مردمی که ب��ه خاط��ر ت��رس از کرونا در 
انتخاب��ات در نظرس��نجی  ها گفت��ه بودند 
که ش��رکت نمی کنن��د، دارد. اگر بپذیریم 
که تأخیرات متعدد در حی��ن رأی گیری، 
چاپ تعرفه ه��ای مش��ابه و جابه جایی در 
نگارش فاکتورهای جدی در مس��ئله آرای 
باطله بوده، با این وجود حتی در نزدیک به 
٤میلیون آرای باطله نیز آمار قابل توجهی از 
آرا سمت ابراهیم رئیسی بوده است. جالب تر 
آنک��ه چنددرصدی از مردم ه��م بودند که 
گزینه اصلح شان آقای رئیس��ی بود ولی با 

حس اینکه پی��روزی ابراهیم رئیس��ی در 
انتخابات مسجل اس��ت، زحمت حضور در 

پای صندوق رأی را به خود ندادند.
٣- بخش قابل توجهی از شرکت نکنندگان در 
انتخابات اخیر به علت نارضایتی از مشکالت 
اقتصادی و معیشتی و نه بر اساس عناد یا با 
عینک سیاسی در پای صندوق رأی حاضر 
نشدند. این افراد نه تنها عالقه ای به انتخاب 
افراد پوشش��ی دول��ت و اصالح طلبان که 
ریشه مشکالت اقتصادی هشت سال اخیر 
محسوب  می شدند، نداشتند بلکه اگر یقین 
برایشان حاصل  می شد که نیامدنشان سبب 
ادامه دول��ت روحانی و افزایش فش��ارهای 
اقتصادی و معیش��تی خواهد شد، قطعاً به 
قطب مقابل همتی، رأی می دادند. بیراهه 

نیست اگر بگویم با حضور چهره هایی همانند 
جهانگیری و الریجانی چون مردم احساس 
خطر را جدی تر می گرفتند، در افزایش آرای 

رئیسی تأثیر جدی می گذاشت.
٤- واقعی��ت غیرقابل ان��کار این اس��ت که 
اکثریت مردم ایران از خاتمه دولت روحانی 
راضی هستند و این نارضایتی آن قدر زیاد 
و عجیب اس��ت که غی��ر از آقای رئیس��ی 
که محبوبیت ب��االی وی در ح��ال حاضر 
قابل لمس اس��ت، هر فرد پایین تر از آقای 
رئیس��ی که مخالف یا غیر شبیه به حسن 
روحانی ب��ود، اگر رئیس جمهور  می ش��د، 

اکثریت مردم رضایت نسبی داشتند!
5- میزان محبوبیت رئیس��ی در جامعه بر 
اس��اس آخرین نظرس��نجی  ها نزدیک به 
7٠درصد بوده و کمترین میزان آرای منفی 
را در میان چهره های سرشناس درجه یک 
داشته اس��ت. یعنی اگر اکثر مردم ایران در 
انتخابات ش��رکت می کردند، آرای رئیسی 

اکثریت جامعه را دربر می گرفت.
6- جدا از اینکه یک رضایت نس��بی در اکثر 
جامعه ایران از رئیسی وجود دارد، اما واقعیت 
این است که هسته سخت محبوبیت رئیسی 
رقم بس��یار قابل توجهی اس��ت که در میان 
رؤسای جمهور گذشته نیز برجسته است. این 
هسته سخت چندین میلیونی پشتوانه و ُمبلغ 
عظیمی برای افزایش و تحکیم بیشتر سبد 
محبوبیت رئیسی در جامعه ایران خواهد بود.

آیا اکثریت ایران از رئیس جمهور شدن »رئیسی« راضی هستند؟!

هادی طحان نظیف توئیت کرد: روز جمعه به طور همزمان در برخی حوزه های انتخابیه چهار 
انتخابات مهم برگزار شد و مردم در اداره ارکان مختلف کشور نقش آفرینی کردند. نقش مردم 
در انتخاب عالی  ترین مقام اجرایی تا عضو ش��ورای ده یا روستا نشان می دهد جمهوریت و 

مردم ساالری پایه اصلی اداره و تصمیم گیری در کشور است. #روایت_جمهور

شرط برقراری عدالتروایت جمهور

روضه علی اکبر»آقا« برای شریعتی
کان��ال تلگرامی »تاریخ ش��فاهی حوزه« به 
مناسبت سالروز فوت دکتر شریعتی بخشی 
از مصاحبه »حجت االسالم هادی مفتح« در 
گفت وگو با دفتر تاریخ شفاهی حوزه علمیه 
را به اشتراک گذاشت. حجت االسالم مفتح 
روایت کرده اس��ت: به��ار 56 ب��ود که ایده 
نمایشگاه کتاب را شهید مفتح مطرح کرد. 
فکر می کنم اولین نمایشگاه کتاب یا الاقل اولین نمایشگاه کتاب در مسجد بود که برگزار  می شد. 
مکان آن هم در خانه کنار مسجد قبا بود که کتابخانه مسجد در آن قرار داشت. دکتر شریعتی 
هم پیش از این که از ایران برود پیام داد که دوست داش��تم در این نمایشگاه شرکت کنم اما 

می ترسم که به واسطه حضور من، دوستان دانشجو زیر فشار و تهدید رژیم قرار بگیرند.
حدود بیست و ششم اردیبهشت بود که دکتر شریعتی از ایران خارج شد. بعد از آن که نمایشگاه 
تمام شد یک شب را برای تقدیر و تشکر از کسانی که دست اندرکار بودند قرار دادند. دو برادر 
بزرگ تر من- مهدی و صادق- در آن برنامه حضور داشتند اما خیلی زود به خانه آمدند. دلیل 
آن را پرسیدیم گفتند که از انگلیس خبر رسیده که دکتر شریعتی به شهادت رسیده است و 
مراسم هم به هم خورد. بعد از آن بود که پدرم به همراه امام موسی صدر به سوریه و لبنان رفتند 

تا شرایط تکفین و تدفین دکتر را فراهم و از توطئه هایی که رژیم داشت جلوگیری کنند.
شخص ثقه ای که خودش حاضر بود برای من تعریف کرد که وقتی خبر وفات دکتر شریعتی 
به مشهد رسید کسی که خبر مرگ ایشان را به پدرش مرحوم محمدتقی شریعتی رساند مقام 
معظم رهبری بود. او گفت به محض اینکه رهبری وارد خانه مرحوم شریعتی شد شروع کرد 
به خواندن روضه علی اکبر)ع(. مرحوم محمدتقی ش��ریعتی که متوجه شده بود گفت آقای 

خامنه ای می خواهی خبر فوت علی را به من بدهی؟ و شروع کرد به گریستن.
پی نوشت: عکس مربوط به مراسم دومین سالگرد درگذش��ت دکتر علی شریعتی در سال 
۱٣5۸ در دانشگاه تهران است. از راست: استاد محمدتقی شریعتی، ناصر میناچی، آیت اهلل 

خامنه ای، کاظم سامی، احمد صدرحاج سیدجوادی و جعفر شجونی

 افرایش ۴۰۰ درصدی قیمت پراید 
در دولت روحانی!

کانال تلگرامی »نود اقتصادی« نوشت: مقایسه 
آمارهای رسمی نشان می دهد دولت دهم در 
دوره اول تحریم  ها نسبت به دولت دوازدهم 
در دوره دوم تحریم  ها عملکرد موفق تری در 

مدیریت بازار خودرو داشته است.
به عنوان مث��ال قیمت خ��ودروی پراید در 
فروردی��ن ۸۹، از حدود ۸ میلی��ون تومان 
تحت تأثیر تحریم  ها در فروردین ۹۲ به ۱۸ میلیون تومان رس��یده و با افزایش ۸۸ درصدی 
کمتر از دو برابر افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که همین خودروی پراید در 
بازه دوره دوم تحریم  ها از ۲۲ میلیون تومان به ۱۱٠ میلیون تومان رسیده و با افزایش بیش از 

5 برابری، تقریباً ٤٠٠ درصد رشد قیمت داشته است.

چند نکته پیرامون مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰
عزیز غضنفری در کانال تلگرامی خود نوشت: درباره 
میزان مشارکت در انتخابات و مباحث پیش آمده 

چند نکته نیاز است در نظر گرفته شود:
۱- هرچند مشارکت باالی 5٠درصد اتفاقی 
بود که می توانس��ت کام ما را بیش��تر از این 
شیرین کند اما در هر حال ظاهراً شرایط به 
شکل دیگری رقم خورده است و ما دوستداران 

انقالب نیز کسانی نیستیم که فاز تقابل با بخش های متولی انتخابات را در پیش بگیریم.
۲- فقط یک راه می ماند. راه مهم نیز آن اس��ت که دولت آقای رئیسی با عملکرد مثبت خود 
امید ها و اعتمادهای کم رنگ ش��ده و یا از دست رفته را برگرداند و مس��ئله مشارکت را نه با 

تبلیغات و شعار که با عمل و کارآمدی خود و به شکل بنیادین حل نماید.
٣- آنچه می تواند تولید سرمایه اجتماعی کند عملکرد موفق دولت است و اال کافی است در 
نظر آوریم دولت آقای روحانی با مشارکت حدود 7٠درصد کشور و اقتصاد و معیشت مردم 
را در چه شرایط دشواری قرار داده است و به سرمایه اجتماعی کشور و ناامیدی مردم ضربه 

مهلکی زده است.
٤- خود آقای رئیسی در قوه قضائیه که نهادی انتصابی بود با اصالح و تصحیح برخی رویکرد ها 

چگونه امید ها را در دل های مردم زنده کرد. بنابراین صرف مشارکت باال دردی را دوا نمی کند.
5-  بنابراین موضوع اساس��ی برای ایجاد امید و قرار دادن انقالب و نظام بر ریل اساسی خود 
اصالح امور و کوشش برای حل مسائل معیشتی مردم است. دولت در فرصت پیش رو می تواند 
با برنامه ریزی و اجرای برخی کار ها و اقدامات برای انتخابات ۱٤٠۲ و ۱٤٠٤ مجلس شورای 
اسالمی و ریاست جمهوری مردم را تشویق به مشارکت حداکثری نماید و در کنار حل مسئله 

کارآمدی مشروعیت مردمی نظام را نیز محقق کند.
بنابراین با یک نگاه فرآیندی و رو به  جلو درک س��ختی و تلخکامی وضعیت کنونی آس��ان 
می نمایاند، چراکه انقالب و نظام در حال حرکت به سوی افق و آینده پرامید خود است. این 

راه ادامه دارد...

روایتی طنز از شکایتی آبدار
امیر تویسرکانی در صفحه اینستاگرامی خود 
نوشت: در دادسرا برای شکایت کردن یک 
نمونه فرم  هایی وجود دارد که شاکی باید اول 
از همه این فرم  ه��ا را تهیه و قس��مت های 
مختلف آن را پر کند. قس��مت های این فرم 
عبارتند از نام ش��اکی، نام طرف ش��کایت، 
موضوع شکایت، شرح شکایت و یک بخش 

خیلی لعنتی هم به نام میزان ضرر و زیان وارد شده ناشی از جرم!
من همیشه نگاه می کنم ببینم شاکی این بخش را چگونه نوشته است و از این طریق خیلی 
وقت  ها شخصیت شاکی دستم می آید. مثاًل کسی که صدمیلیون تومان از او برده شده احتماالً 
در این بخش می نویسد صدمیلیون تومان. برخی هم دقیق تر می نویسند و هزینه های اضافی را 
که از جرم متحمل شده اند هم محاسبه و اضافه می کنند. برخی هم کاًل حساب کتابی ندارند، 
صدمیلیون تومانشان رفته اما می نویس��ند ٤٣۲ میلیون  و ۸  هزار تومان! برخی هم که دیگر 

خیلی آسیب دیده اند می نویسند: »با پول قابل جبران نیست«.
اما یک بار شکایتی را خواندم که در قسمت ضرر و زیان نوشته شده بود یک  میلیون  و 5٠٠ هزار 
تومان. تعجب کردم و یک بار دیگر شکایت را نگاه کردم. شاکی شکایت کرده بود که با یکی از 
همسایه  ها حرفش شده و همسایه فحشی به او داده بود. فحش در حد مقطع دبستان پایه اول 
تا سوم! در حد اختالف دو فنچ در بازی منچ! در حد اعتراض تماشاچیان نروژی به داور بازی 
شطرنج! در حد اینکه روز اول ترم یک کارشناسی با سامسونت و کفش مجلسی و کت وشلوار و 
دکمه پیراهن تا آخر بسته عاشق دختر همکالسی شوی و هفته دوم با همان تیپ وقیافه جلوی 
در دانشکده از او خواستگاری کنی و آن دختر با عشوه یک فحش خیلی رقیقی به تو بدهد؛ 

این قدر رقیق که هم نشان از نجابتش است و هم به تو حالی کند که ذوق مرگ شده!
سرم را از شکواییه باال آوردم و ش��اکی را نگاه کردم. مردی سی وخرده ای ساله بود با ظاهری 

ساده و کمی مضطرب.
من: ضرر و زیان رو چه جوری محاسبه کردی؟

شاکی: آقای قاضی این فحش لطمه روحی بم زده و آبروم رو برده جلوی در و همسایه.
من: قبول ولی چه جوری لطمه رو قیمت گذاری کردی؟

شاکی: دیگه به هر حال این اتفاق یک  میلیون  و 5٠٠ تومن به من ضرر زده.
من: خب می خوام بدونم با چه روش و الگویی ضرر و زیان رو محاسبه کردی؟

شاکی: حس درونیم این قدر آسیب دیده.
من: لَنگ یک وپونصدی؟

شاکی: چی بگم؟
من: دوست داشتی فحشش یکم آبدارتر بود بیشتر آسیب روحی می دیدی؟

شاکی: نه در همین حد بسه...
چند روز پیش در فضای مجازی تبلیغ یک کارگاه قاب سازی را دیدم که شعار تبلیغاتی اش 
این بود: هرچه شما بخواهید ما قاب می کنیم. دلم می خواست می توانستم این شاکی را قاب 

کنم بزنم به دیوار شعبه!

راه اینجاست
امام علی)ع( در نامه به مالک اشتر:

باید که محبوب  تری��ن کار ها در ن��زد تو، کار هایی باش��د که با 
میانه روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را 
در پی داشته باشد زیرا خشم توده های مردم، خشنودی نزدیکان 
را زیر پای بسپرد و حال آن که، خشم نزدیکان اگر توده های مردم 

از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.
خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش 
بر دوش والی باری گران اند و چون حادثه ای پیش آید کمتر از هر 
کس به یاری اش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان 
قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والی می طلبند و اگر 
عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می گویند و اگر به آنان ندهند، 
دیرتر از دیگران پوزش می پذیرند. در برابر سختی های روزگار، 
شکیبایی شان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان 
و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه 

تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون تر باشد.
منبع: کانال تلگرامی »یادنامه«

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

    مجید میرزایی نوشت:  اون رول مقوایِی آخر دستمال کاغذی که میندازیمش دور 
رو دیدید؟ میشه باهاش این جوری هنرنمایی کرد؛ همین.


