ماه رمضان تاالر ضیافت الهی است؛ یک تاالر عظیم که اگر کسی وارد آن تاالر شد و به خود فرصت داد
و همت کرد که از آنچه در آن جا خدای متعال آماده کرده ،به خودش بهره ای برساند ،بهره ی فراوانی
خواهد برد که آن بهره در ماه شوال و ماه های دیگ ِر سال نیست؛ فقط مخصوص ماه رمضان است.
مقام معظم رهبري

انتظارات جوانان از دولت جدید

مردم ايران در جمعه گذش��ته ،يكبار ديگر با حضور چشمگير خود در پاي صندوقهاي رأي ،فهم سياسي باالي خود را به نمايش
گذاردند و با برگههاي رايي كه به صندوقها انداختند به مس��ئولين و مقامات پيام دادند كه اوالً خواس��تار اصالحات هستند و همه
اي��ن تغييرات و انتظارات را در چارچوب نظام و انقالب مطالب��ه ميكنند و ديگر آن كه يكبار ديگر به اعتدال و آرامش و پرهيز از
افراط و تندروي روي خوش نشان دادند .دكتر روحاني اين بار از دوره قبل آراي بيشتري به دست آورد و بيش از  57درصد شركت
كنندگان به ادامه كار دولت او رأي دادند.
ها نس��بت به يكديگر همراه بود اما تنشها
ها و حتي حمالت انتقادي تند كانديدا
مبارزات انتخاباتي اين دوره گرچه با بحث و جدل
و حوادث تلخ س��ال  88را در پي نداشت ،حال اما مبارزات و تبليغات پرشور دوران انتخابات به سر رسيده و دوران جديد فعاليت
دولت آغاز ش��ده اس��ت .همانطور كه جوانان در پيروزي رئيس جمهور نقش پررنگي داش��تهاند و در حوزههاي انتخاباتي حضور
چش��مگير جوانان و طرفداران بخش قابل توجهي از اين جوانان از روحاني مصداق روشن اين مدعاست حال هم از رئيس دولت و
تيم او انتظار دارند تا به مطالبات آنان نيز توجه جدي و بيشتر از گذشته توجه كند.
شود كه از گسترش آزاد بهاي مدنی و سياسي گرفته تا رفع مشكالت
اي را شامل مي
مطالبات جوانان البته طيف وس��يع و گسترده
ش��ود اما در اين ميان شايد بتوان گفت جوانان در درجه نخست خواهان بيشتر
اجتماعی اقتصادي و معيش��تي آنان را شامل مي
اند .به جوانان و استعداد و تواناييهاي
ش��دن هستند .بايد قبول كنيم كه جوانان نقش شايسته خويش را به دس��ت نياورده
ديده
شود .حتي دولت فعلي از نيروي فكري و توان مديريتي جوانان به قدر كافي بهره نبرده و متوسط
آنان آنچنان كه بايد بها داده نمي
هاي مياني نيز نياز به تحول و استفاده از ظرفيت
تواند و باید جوانتر شود .در مديريت
دهد كه كابينه مي
س��ني كابينه نيز نشان مي
جوانان بیشتر از پیش احساس ميشود.
نكته مهم ديگر حل مش��كالت اصلی جوانان است كه بيش��ترين چهره خود را در بيكاري نشان ميدهد .با وجود همه تالشهاي
صورتگرفته و ايجاد حدود هفتصد هزار شغل ،هنوز ميليونها جوان بيكارند و حتي به اعتراف مقامات رسمي حداقل به ايجاد يك
و نيم ش��غل در سال نيازمنديم تا به نسبت مناسب اش��تغال دست يابيم .هر چند در حال حاضر شايد نتوان به اين ميزان اشتغال
دس��ت يافت .اما رسيدن به يك ميليون شغل در س��ال اول و افزايش ساالنه اين تعداد ميتواند بخش مهمي از اين مشكل را حل
كند .دولت جديد با پش��توانه آراي بيشتر مردمي و با توجه به رفع پارهاي از مشكالت اقتصادي گذشته در طول دوران اول دولت
هاي آينده فرصت بهتري پيدا خواهد كرد تا با باال بردن نرخ رشد اقتصادي و كمك به توليد ملي و افزايش
ها و س��ال
خود ،در ماه
بهرهوري ،ميزان اشتغال را باال ببرد و جوانان بيشتري را كه غول بيكاري آنان را افسرده و نااميد و كمانگيزه كرده است به زندگي
و آينده اميدوارتر كند.
ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي رئیس جمهور جديد ،آرزومنديم دولت جديد بتواند با نگاه مسئوالنهتري به جوانان و مشكالت
آنان نظر اندازد و بذر اميد بيش��تري در دلهاي آنان بكارد و در عمل بيش از گذش��ته نشان دهد كه جوانان را بهترين و بيشترين
داند .انشاءاهلل
سرمايه در مسير رشد و توسعه و پيشرفت كشور مي
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