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 ها و انتظاراترابطه وعده           روز حرف▼ 

کارزار انتخابات به فاز تبلیغات رسیده است و نامزدهای 

هایی برای پس از انتخاب ها و قولریاست جمهوری وعده

هایی که گاه فقط مصرف انتخاباتی دهند؛ وعدهشدنشان می

دارد و برخی نامزدها در گرماگرم انتخابات و برای جذب آرای 

 اند.ها را ردیف کردهآن مردم

های انتخاباتی چند نکته در خصوص وعده نکات تحليلي:

های نامزد اصلح برای یکی از شاخصه -0تأمل است: قابل

انتخابات، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، اطالع از 

های ریاست جمهوری است. ازجمله اختیارات و مسئولیت

ند، و به عبارتی نشان کمواردی که این شاخص را تبیین می

تر است، توجه دهد که کدام نامزد از منظر این شاخص اصلحمی

به شعارهای انتخاباتی است. شعاری که با امکانات و اقتضائات 

کشور همخوانی ندارد و البته راهکارهای دستیابی و تحقق آن 

دهنده عدم اطالع گردد، نشانخوبی بیان نمیشعار و وعده به

اتفاقی که  -0ها و مقدورات است. کانات، مسئولیتنامزد از ام

داده، رخ بخصوص در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری

هایی را دادند که باعث آن است که برخی از نامزدها وعده

ها با این وعده افزایش انتظارات مردم شد؛ اما در نقطه مقابل،

لذا اتفاق های میدان و صحنه عمل، همخوانی نداشت، واقعیت

ها وارد ها و امید به تحقق آناین بود که مردم با این وعده

ها و فضای بعد از انتخابات شدند؛ اما عدم تحقق این وعده

شکاف میان انتظارات با واقعیت روز جامعه، باعث تولید 

عنوان یکی از سرخوردگی شد؛ واقعیتی که امروز آن را باید به

 -9مشارکت در انتخابات دانست. ترین دالیل پایین آمدن اصلی

های کاذب، یک شاخص منفی به نام عدم اعتماد در وعده

های معتبر، آن را کند که نتایج نظرسنجیجامعه تولید می

عنوان یکی از دالیل عدم مشارکت بخشی از جامعه در به

روز، ایجاد  022دهد. وعده حل مشکالت در انتخابات نشان می

به یارانه نیازی نداشته باشند و ...، وقتی  رونق اقتصادی که مردم

تنها به صاحب بخشی از مردم را نه بیان شد و نمودی پیدا نکرد،

کند و لذا افکار اعتماد میوعده، بلکه به سایر نامزدها نیز بی

کنند که احتماالً بقیه نامزدها نیز در بیان عمومی تصور می

 .گویندها دروغ میوعده

های واقعی و مبتنی بر مقدورات و بیان وعدهبنابراین مطالبه 

بایست مدنظر مردم و ارائه منابع و راهکارهای تحقق آن می

شود فضای انتخاباتی از ها باشد؛ امری که باعث میرسانه

احساسات به سمت منطق انتخاب درست حرکت کند. 

 )نویسنده: مصطفی برزکار(

 

 

 

 

 
 

 دوره انتخابات رياست جمهوری 01مردم و                        روز گزارش▼

که با توجه به  کنندمیو تحلیلگران سیاسی ادعا  هارسانهدر روزهای گذشته فضای تحلیلی برخی 

صالحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری، مردم در انتخابات کمتر شرکت  تأییدتعداد اندک 

 .کندمیته خالف این ادعا را ثابت گذش هایانتخاباتخواهند کرد، اما بررسی روند 

 0۷ انتخابات، این در صدربنی دوره اول انتخابات ریاست جمهوری: ابوالحسن خبری: هایگزاره

 طباطبایی، صادق مدنی، احمد حبیبی، حسن انتخابات، این در وی رقبای. کرد کسب را آرا درصد

بودند.  آیت حسن و فردغفوری حسن مکری، محمد سامی، کاظم زاده،قطب صادق فروهر، داریوش

شورای نگهبان، اما با نقش مستقیم حضرت امام و وزارت کشور  نظراعمالاین دوره از انتخابات بدون 

سه رقیب انتخاباتی،  با رقابت در رجایی محمدعلیبرگزار شد. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری: 

در رقابت  ایخامنه علی دی: سجمهوری ستریا انتخابات سوم آرا را کسب کند. دوره ٪32 شد موفق

 درصدی 0۷ مشارکت با که انتخابات این ایشان در .رسید جمهوری ریاست بهبا سه نامزد دیگر، 

 تمامی در درصد جلب نظرات مردمی باالترین تاکنون که آورد دست به را آرا ٪3۷، شد برگزار مردم

 سال انتخابات در :جمهوری ریاست انتخابات مچهار دوره .بوده است ایران جمهوری ریاست انتخابات

 انتخابات دور پنجمباقی ماند.  جمهورریاست سمت در آرا ٪۸۷ کسب با ایخامنه اهللآیتنیز،  09۷۱

 هاشمی اکبر صالحیت فقط انتخابات، این نامزد 03 میان از نگهبان شورای :جمهوری ریاست

را  مأخوذه آرای از درصد 3۱.۷0 رفسنجانی شمیها کرد. اکبر تأیید را شیبانی عباس و رفسنجانی

 انتخابات ششم دوره .بود درصد ۷۱.۷ دوره این در مشارکت میزان. شد جمهوررئیس کسب کرد و 

 نگهبان شورای داشت. داوطلب 00۸ جمهوری ریاست انتخابات دوره ششمین :جمهوری ریاست

 حدود کسب با رفسنجانی هاشمی .شدند صالحیت تأیید و چهار نفر ردرد ک را نفر 00۱ صالحیت

 درصد ۷2.۷ دوره این در مشارکت میزان. آورد دست به آرا را درصد ۷۱ به نزدیک ،رأی میلیون 02

درصد  ۸2 در این دوره احراز صالحیت شدند ونفر  ۱ جمهوری ریاست انتخابات دوره هفتمدر بود. 

 مأخوذهدرصد از آرای  ۷3و در آن سید محمد خاتمی  از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند

 02 کننده، نامثبت داوطلب ۸00 میان از، جمهوری ریاست انتخابات دوره هشتمدر را کسب کرد. 

در صد آرای  77 کسب با خاتمی محمد و سید شدند صالحیت تأیید نگهبان شورای توسط نفر

 جمهوری: شورایریاست دوره نهم انتخابات .شد انتخاب جمهوری ریاست به بار دومین ، برایمأخوذه

 ابتدا بودند، در کرده نامثبت ایران جمهوری ریاست انتخابات برای که نفری 020۱ از نگهبان

 ،رهبر معظم انقالب حکومتی حکم از پس ولی شد رد نفر 022۸ صالحیت و تأیید نفر ۷ صالحیت

این انتخابات  تیجهنشد.  تأیید نیز( مهرعلیزاده محسن و معین مصطفی) دیگر تن 0 صالحیت

جمهوری: ریاست . دوره دهم انتخاباتبوددرصد آرا  ۷0با  نژاداحمدی محمودتخاب دومرحله ای، ان

 راه انتخاباتی هایرقابت به رسمی کاندیداهای عنوانبه نامزد ۱ نگهبان شورای هایبررسی از پس

درصد  ۷0در این مرحله  نژاداحمدید و شرکت کردن گیریرأیدرصد واجدین شرایط در  ۸۷. یافتند

نفر در این  ۷۸۷ درمجموع را کسب کرد. دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری: مأخوذهآرای 

 درصدی 00.0 داخلی مشارکت با دوره این به رقابت پرداختند. نامزد ۷و  نام کردندانتخابات ثبت

 برگزیده منتخب جمهوررئیس عنوانبه آرا، درصد کل ۷2.00 با کسب روحانی حسن و شد برگزار

نامزد احراز  و تنها چهار نام کردندنفر ثبت 0۷9۷جمعاً  شد. دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری:

 .به رقابت پرداختند جمهوریصالحیت شده انتخابات ریاست

، تعداد نامزدهای احراز صالحیت شده دهدمیکه آمارهای فوق نشان  گونههمان نکته پاياني:

بوده است و میزان مشارکت مردم در انتخابات با تعداد  شمارانگشتتوسط شورای نگهبان همواره 

باط دوسویه نداشته و تابع موضوعات دیگر حاکم بر کشور بوده است. با نگاه به گذشته، نامزدها ارت

قرار خواهند داد و برای  موردتوجهدر انتخابات پیش رو نیز مردم اصل حضور در انتخابات را 

 حاضر خواهند شد. )نویسنده: فرهاد مهدوی( رأیتعیین سرنوشت کشورشان پای صندوق 
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 اخبار ▼

 های بورسي تا ايده ارتقاء ارزش ريالهای انتخاباتي؛ از وعدهدهآخرين وع

تورم  یکشور دارا ۷و جزء  میکه تورم دورقمی دار میهست یتنها کشور ریسال اخ ۷2 ی: طيزاکان

 یبانک مولد و خاص برا ک. یشودیتورم کنترل نم هامتیبا سرکوب ق .میدرصد هست 0۷ یباال

 جادیهزار شغل ا 022و  ونیلیم 0 میتوانیم یمپتروشی حوزه . درکرد میخواه جادیا دیاز تول تیحما

مردم را آب کرد.  هیرا دنبال کردند که سرما یریمس یبا کمال ناجوانمرد هایحقوق . در بورس،میکن

 و فساد شود. لیغلط تعط یو بازارگردان ییدر بورس اجرا داریپا یهااستیس دیبا یبازسفته یجابه

خود  یاسیتا مقاصد س کندیم یاست. دولت با بازار ارزباز رینظیوجود دارد، ب یکه در ارز دولت رانتی

درصد  ۷ ریتورم را به ز ،پروژه ۷0تا با  میکرد یجد یزیربرنامه: هاشمي زادهيقاض ببرد. شیرا پ

هزارتومانی  922انه بسته ماه یرانیهر ا ی. به ازامیدوساله دار ی. در حوزه اشتغال برنامه ضربتمیبرسان

دولت را  اراتیاخت یاهر منطقه یعنیکشور است؛  -اداره کشور، شهر  برای ما مدل. میکرد یرا طراح

اند. مذاکره مهم کرده شرطی را اقتصاد و اندکرده مذاکره معطل را همه که است سال ۸: ييرضا. دارد

 هایخطر نابرابر .کنمیخارج م بودنیاما اقتصاد را از شرط ،کشمینم واریاست، من دور خودمان د

ضرر سهامداران بورس را  یصندوق لیبا تشک. تر استبه کشور خطرناک یها برابر از حمله نظامده

و منطقه خواهد  هیهمسا یما کشورها ت. اولویمییگشایرا م یالمللنیتجارت ب ریمس. میکنیجبران م

در مبارزه با  پول منطقه شود. نیتریقو ورویز دالر و بعد ا رانیکرد که پول ا میخواه کاری ما بود.

 ستین آورتیامن نظامی قدرت فقط: يسيرئ .میهست یها جددرشتدالالن، مفسدان بزرگ و دانه

است.  دی. امروز قدرت کشور درگرو اقتدار در تولکندیقدرت م دیتول زین تیفیبرتر و باک دیبلکه تول

مولد و  یروهایبه سمت همه ن .و کارگران دکنندگانیالف با مردم، تولخواهد بود، ائت یدولت من ائتالف

و قاچاق کاال  هیرویبا واردات ب ییو قضا یسیپل برخوردهای. کنمیضدفساد دست استمداد دراز م

دامنه  ،سال ۱در دوره  کنمیم ی: سعيهمت دولت خشکاند. قیاز طر دیرا با ایماف شهیر ست،ین یکاف

 «بازار شکست» زمان فقط: زادهيمهرعل. شود رقمیتک جیتدردرصد برسانم و به 00تا  ۸ نیتورم را ب

پول  قیدولت اوباما با تزر کایشود. در آمر دکنندگانیتول یمانع ورشکستگ یاوهیبه ش تواندمی دولت

 تا ورشکسته کند. شودیدولت وارد م نجایکند اما ا یریجلوگ یوارد بورس شد تا از ورشکستگ

 شوند؟يالخروج مممنوع تيپس از اتمام مسئول مسئوالن

خروج  تیطرح ممنوع اتیکل خبر از تصویب مجلس ییقضا ونیسیعضو کم ،«یگانیدلحاجی»

طرح آمده که مقامات  نای داد. در ونیسیکماین مسئوالن از کشور پس از اتمام مسئولیتشان در 

از کشور  توانندینم یاحل قانونکردن مر یاز ط شیو پ تیسال پس از اتمام مسئول 9کشور تا 

در خصوص جلسه نیز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  رئیس ،موسی غضنفرآبادی خارج شوند.

امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه امروز کمیسیون کلیات 

برای طرح ممنوعیت خروج مسئوالن از کشور به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات 

وی پیشتر در خصوص این طرح به ایسنا گفته  .های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شدبررسی

باشد و در خصوص مدیران و  هاآنبود: این طرح متوجه مسئوالن و مدیرانی است که اتهام متوجه 

 .این طرح را نداشته باشند چنین بحثی مطرح نیست موردنظرمسئوالنی که شرایط 

 کيست که بايد تدبير کند؟! دستگاه مسئول

: دیروز در صحن علنی مجلس از آخرین وضعیت تولید برق کشور گزارش داد و گفت روین ریوز

امر موجب کاهش  نیاست و هم افتهیمخازن سدها به نصف سال گذشته کاهش  دیحجم مف»

موجب  کهزودرس است  یگرما دوم، اتفاق مگاوات شده است. 9۷22 زانیبرق به م دیتول تیظرف

 02 ،یمراجع جهان یهاگزارش نآخری طبق .استشده  یشیسرما یهابه کار افتادن زودتر دستگاه

برق  تظرفی مگاوات هزار 0 حداقل است. رانیها مربوط به ااستخراج رمز ارز یمصرف یدرصد انرژ

ز ارز استخراج رم یکه مجوز قانون یبرق کسان یتوان مصرف شود،یها مکشور صرف استخراج رمزارز

هر چه زودتر  هیمسئول و قوه قضائ یهادستگاه دبای .ستین شتریمگاوات ب 900در کشور دارند 

: خاطرنشان کردرئیس مجلس نیز عملکرد دولت در حوزه برق را ناکارآمد دانست و  .!«کنند ریتدب

دولت ند. نکرد ریاما تدب ،میکه امسال برق کم دار کردیم ینیبشیو دولت پ دانستیم ریوز آقای»

 «.دهد؟ینم حهیرمزارز ال یدر مورد سامانده

 اخبار کوتاه

به  یبا توجه به ورود همت وزیرانهیئت /رسماً برکنار شد يهمت ◄

 یو تیبا خاتمه مسئول ،یجمهور استیانتخابات ر غاتیعرصه تبل

 یکارنامه اقتصاد موافقت کرد. یکل بانک مرکز استیدر سمت ر

تورم،  ،ینگیمخصوصاً در حوزه نقد یاننسبتاً افتضاح دولتِ روح

گیری از دولت، فاصله یبرا یارز، بورس و ... موجب شده تا همت

از  یبرکنار یویهم سنار هیفرض نیتالش کند و احتماالً با هم

تالش  زده شده است. دیتوسط مشاوران او کل یروحان یسو

 همچنان ادامه دارد که یبا دولت درحال یدوگانه ساز یبرا یهمت

است که  یابرنامه ،یهمت ریمعتقدند مواضع اخ یاسیفعاالن س

و  0930همچون سال  ییهادوگانه جادیا یطلبان برااصالح

 اند.کرده یطراح 093۷

ي/ انيپا یواحد در روزها ميتصم يعني تي: عقالنيعتيشر ◄

 انیکه از جر نامزدی هر»ی، گفت: زاکان یستاد انتخابات یسخنگو

اگر  یاشتباه کرده است و حت ،رومیطعاً کنار ممن ق دیانقالب بگو

 تا آخر در عرصه حضور دارد بازهم اشتباه است. دیهم بگو

و  تیعقالن نیاز دو نفر هستند ا شیب یانقالب انیجر هاینامزد

 یانیپا یهادر تمام دوستان وجود دارد که در روز یهوشمند

نفر  کی یمنجر به ماندگار میتصم نیکه ا رندیبگ یواحد میتصم

 .«انقالب باشد انیجر یهادو نفر از چهره ایو 

/ وريشهر انيتا پاي رانيدز واکسن کوو ا ونيليم 53 ديتول ◄

 طبق»: خبر داد فرمان امام ییستاد اجرا یرسانمرکز اطالع سیرئ

 دیدز واکسن تول ونیلیم ۷2از  شیب وریشهر انپای تا برنامه

 02از  شیبه ب رماهویماهانه شهر دیتول تیخواهد شد و ظرف

 ینیبال ییکارآزما مسئولدکتر محرز،  .«دیدز خواهد رس ونیلیم

 شیبرکت ب رانای کوو واکسن»نیز گفت:  برکت رانیواکسن کوو ا

 نیا دیبا کنممی فکر من داشته است. ییزایمنیاز انتظار ما ا

و مجوز مصرف  ردیمردم قرار بگ اریواکسن هرچه زودتر در اخت

 «.اخذ کندرا  یاضطرار

روزنامه سازمان ملل از الکاظمي/  زيبرانگسؤالدرخواست  ◄

الشرق االوسط چاپ عربستان امروز )یکشنبه( در گزارشی فاش 

کرد، جنین هنیس پالسخارت، فرستاده سازمان ملل به عراق 

درخواست خود از یک مسئول عراقی )مصطفی الکاظمی، 

این  کذیب نکرد.عراق( برای استعفا از سمتش را ت ریوزنخست

دیدارهای اخیر »روزنامه به نقل از یک مسئول دولتی نوشت: 

در ارتباط با  رتبهیپالسخارت با برخی فرماندهان نظامی عال

مه جاری، بدون هماهنگی با دولت عراق انجام  0۷حوادث 

دولت عراق از رئیس هیئت »ول اظهار کرد: ئاین مس .«شدند

دارها بر اساس کدام چارچوب سازمان ملل توضیح خواست این دی

زمان شدند که که با حوادثی هم ژهیوبه ،قانونی انجام شدند

 .«حاکمیت کشور را به خطر انداختند

صدها نفر از تجمع همبستگي با فلسطين در واشنگتن/  ◄

ی طرفدار فلسطین، دیروز در مقابل کاخ سفید جمع هاییکایآمر

پالکاردهایی در  شدند و با در دست داشتن پرچم فلسطین و

حمایت از ملت مظلوم فلسطین، شعارهای ضدصهیونیستی سر 

 از سر فلسطینیان شدند. هامیتحرداده و خواستار رفع فشارها و 


