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اهلل ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات پیروزی باشکوه آیت

ریاست جمهوری، نقطه عطفی در سیر تحولی و تکوینی انقالب 

روشن در دهه پنجم  ایتواند نویدبخش آیندهاسالمی است که می

کار بهنی دستهای پنهادر این میان دست انقالب اسالمی باشد.

اند تا رأی ارزشمند ملت را کم اعتبار کرده و مخدوش نمایند شده

 که در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

انتخابات در شرایطی برگزار شد که بیماری کرونا، بیش از یک  -3

سال است کشور را درگیر خود کرده است. طبق آماری که علیرضا 

های یر بهداشت اعالم کرده است، گروهزاده مشاور وزوهاب

میلیون نفر را  33حساس، بیماران و سالمندان جمعیتی در حدود 

به خاطر نگرانی از کرونا ها ز آنادهند که بسیاری تشکیل می

گیر نتوانستند در انتخابات شرکت نمایند! بحران کرونا تنها دامن

مختل کرده ایران نشده است، بلکه روند انتخابات در جهان را 

کشور انتخابات  3۶ ،کرونا در جهان وعیپس از شکه نحویاست، به

وجود آن را برگزار کشور هم بااین 03انداختند و  قیخود را به تعو

درصدی  03تا  33ها شاهد کاهش مشارکت که در اغلب آن کردند

درصدی کاهش مشارکت به  33ایم! لذا با احتساب حداقل بوده

 33توان میزان مشارکت واقعی را یی کشور، میدلیل شرایط کرونا

ترین عاملی ناکارآمدی دولت مستقر نیز بزرگ -0درصد دانست. 

بود که حاصل آن القاء یاس و ناامیدی نسبت به امکان تغییر بود. 

این نارضایتی که رنگ و بوی عصبانیت به خود گرفته بود تا 

انتخاباتی نیز  های نامزدهایها و کارنامهآنجایی بود که وعده

در تصمیم بخشی از جامعه ایجاد کند و حاصل توانست تغییری ن

گستردگی اردوگاهی که  -0آن کاهش مشارکت در انتخابات بود! 

این بار تالش داشتند تا جامعه را دعوت به عدم حضور در انتخابات 

کنند نیز ممتاز از ادوار انتخابات گذشته بود. در این اردوگاه عالوه 

را تبلیغ  رأی_بی_رأی#های بیگانه که انقالب و رسانهبر ضد

طلبان نیز نژاد و بخشی از اصالحکردند، جریان احمدیمی

 دار تحریم انتخابات شده بودند!میدان

ای دیگر از سوی ملت ایران خلق شد. مقایسه حال حماسهبااین

جمهور هفتم و ششم این جمهور با رئیسرأی هشتمین رئیس

ها سازد که او با نسبت آراء بیشتری از آنشکار میحقیقت را آ

جمهور ششم کمتر توانسته است، بر کرسی قدرت تکیه زند. رئیس

درصد آراء را در دور اول انتخابات کسب کرد و کار  03از 

 7305جمهور هفتم نیز اش به دور دوم کشیده شد و رئیسپیروزی

درصد از  30درصد آرا را در اولین حضورش کسب کرد؛ اما 

جمهور هشتم رأی کنندگان در انتخابات اخیر به رئیسمشارکت

 دادند. )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 

 
 

 
 

 يخاموش تا دولت ائتالف مياز تحر                        روز گزارش▼

که مشخص شد  یزمان ،ریها در انتخاب اخآن موجب شد تا اصالحات انیجرطلبانه عملکرد منفعت

 یول ،دننک یخاموش انتخابات را عمل میتحر ،است نییپا اریشان در انتخابات بسرأی آوری احتمال

 زنند.می یسخن از دولت ائتالف این جریان برای دور نماندن از کرسی قدرت،بعد از انتخابات 

واسطه مشارکت مشتشان به ،کردندیطلب احساس ماز رجال اصالح یبرخ -3 :یخبر هایگزاره

فتنه  دیرو خواب اغتشاش و بازتول نیپر است و از هم ،ازدهمیدر انتخابات مجلس دم پایین مر

های ها با سازوبرگاساس آن نیبودند. بر هم دهید 3۶33انتخابات  یرا برا 0۹آبان  ی همچوناقتصاد

در  یصورت جداگانه اعالم کردند که نامزدطلب بهحزب اصالح 30 و شدند دانیوارد م یدتریجد

به عدم مشارکت  کیصورت غیرمستقیم مردم را تحرندارند و به 3۶33 یجمهور استیات رانتخاب

 دیس، 3۶33کاهش مشارکت در انتخابات  یبرا داخلی و خارجی هایباوجود تمام تالش -0کردند.

طلبان اصالح اینکبرسد.  یروزیدر مرحله اول به پی، ونیلیم 3۹ جلب آرای اب ستتوان یسیرئ میابراه

طلب اصالح یاسیفعال سی، قنبر وشیدار زنند!می یسخن از دولت ائتالف دیجد یکار ستایدر س

 یدولت فراجناح کی یهدخواهان شکل یسیرئ یآقا»: گویدمی یدر مصاحبه با روزنامه آرمان مل

 ر،یخ ایاستفاده خواهند کرد  زیطلبان نخود از اصالح ندهیدر دولت آ شانیا نکهیوجود اهستند. بااین

در  یسیرئ یکه آقا یصورت قاطع درباره آن اظهارنظر کرد. گفتمانبه توانیؤالی است که نمس

اند تالش کرده یادیو تا حدود ز دهنبو ییمورداستفاده قرار داده، اصولگرا یانتخابات یهارقابت

 .«دجامعه باش یکنند که متناسب با حل مشکالت کنون یندگیرا نما یگفتمان

کردند نظام را  یطلبان سعاصالح ،موارد مختلف درهای بعد از انقالب، در سال -3 :يليتحل گزاره

سیزدهمین دوره ریاست انتخابات  ،آن از مورد نیهای غلط خود کنند که آخرسیاست یقربان

ای دشمنان در کاهش مشارکت مردمی، از این جریان جمهوری بود که به دلیل فشارهای رسانه

در راستای تحقق منافع ملت ایران، خود را در کنار نظام جمهوری  رفت کهسیاسی انتظار می

که با استدالل این این جریان های دشمن!هایی برای تحقق نقشهاسالمی تعریف کند تا عمله

کار  یوجود ندارد و اگر با تمام توان پا 3۶33طلب در انتخابات های اصالحگزینه یآور یرأاحتمال 

مطالبه گر با امید بازگشت  گاهیجا ندهیدر آ نکهیا یبرا ،خورد خواهندای شکست مفتضحانه ند،یایب

جمهور منتخب رئیس -0خاموش را اتخاذ کردند.  میتحر استیس قدرت داشته باشند، بهمجدد 

مستقل در انتخابات شرکت  نام و در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود،گونه که در روز ثبتهمان

 دیطلبان بلکه اصولگرایان هم باتنها اصالحنه ،ستین هیچ جریان سیاسیکار بدهاز این حیث کرد و 

بر اساس  دیکشور با یمناصب اجرائ ،حساس کشور طیموضوع را بدانند که با توجه به شرا نیا

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک نزنند. یحزب یشود و حرف از سهم خواه میساالری تقسشایسته

 ایو مذاکره بر سر موضوعات منطقه بر عدم انجام تعهد کايصرار آمرا           خبر ویژه ▼

کماکان از انجام تعهدات  کاآمری»گزارش داده است:  به نقل از منابع آگاه «یویپرس ت» شبکه

 ییآزما یهنوز راست کاآمری کرده است. یخوددار هامیبازگشت به برجام و لغو تحر یخود برا

 یکجایگام، با لغو بهگام دهیضمن طرح ا نیهمچن کاآمری است. رفتهیپذن را هامیاز لغو تحر یواقع

تعهدات  لیای و تحمخواهی هستههمچنان بر زیاده دولت بایدنمخالفت کرده است.  هامیتحر

روزه  3۹3 ایروزه و  303و توقف موقت  قیصرفاً تعل . آمریکاتأکید دارد رانیای بر اهسته دیجد

 یو ضمانت هخروج مجدد از برجام را رد نکرد امکان کاآمری. استداده  ادشنهیرا پ هامیتحر نیا

و  میعدم اعمال تحر نیتضم یبرا رانیو درخواست ا ددهیعدم خروج مجدد ارائه نم یهم برا

 یو اروپا در ازا کاآمری .است رفتهیرا نپذ هامیبازگشت خودکار تحر سمیعدم استفاده از مکان

فراتر از برجام و  یاهسته دیتعهدات جد لیخواستار تحم ی،برجام یاهمیتحر یتوقف موقت برخ

 .«اندشده رانیا یامنطقه یهااستیهمچون مذاکره در خصوص س ،یربرجامیتعهدات غ یحت
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 اخبار ▼

 خروجي اولين نشست خبری!

ز خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت. برخی ا سؤاالتی خود، به نشست خبراولین در  یسیرئ

وضع موجود، مبارزه با  رتغیی»جمهور منتخب در این نشست به شرح زیر است: مواضع مهم رئیس

بر  یمردم، پافشار یعدالت در تمام شئون زندگ یکلمه اجرا کیدر  و ضیتبع فساد، فقر و

 موظف به کاآمری در صحنه انتخابات بود. رانیحضور ملت ا یهاامیپ ،یانقالب و یاسالم یهاارزش

در آن  یکه منافع مل یاهر مذاکره. میکن ییآزمایرا راست اقدام نیا دیو ما با هاستمیرفع تحر

مردم را  طیو شرا یاقتصاد تیاما ما وضع ؛خواهد بود تیمذاکره حتمًا موردحما نیشود، ا نیتضم

 تماً حرا  نیو چ رانیا یهایکردن طرح جامع همکار اجرایی .دز میمذاکرات گره نخواه نیبه ا

صورت مستقل وارد شدم من به .ستیمذاکره نقابل یو موشک یامسائل منطقه کرد. میدنبال خواه

من خود را در برابر  ،نهیکاب لیتشک یاما برا ؛کنمیتشکر م تیحما یها و احزاب براو از تمام تشکل

بودن و  زیکارآمد بودن، فسادست ،بودن یبه انقالب نهیکاب یاعضا انتخاب در نگاهم. نمیبیخدا م

از طرف  یمانعکه مردم افراد کارآمد را انتخاب کنند.  میکنیآماده م یاسامانه. دار بودن استمردم

نیصاحب فلسط انینیفلسط. و عربستان در دو کشور وجود ندارد رانیسفارت ا ییبازگشا یما برا

در  انشیو حام هایهرگونه دخالت سعود مظلومان خواهد بود. یهمواره حام یاسالم جمهوری .ندا

. میکنیم جادیا تیامن در داخلایرانیان خارج از کشور  یگذارهیسرما یبرا متوقف شود. یمن باید

 .یبا مردم در همه سطوح اجتماع یارتباط دائم یبرا میکنیرا فعال م یاما سامانه

 !ميسوزاندرا مردم  ستيهست و ن ي،از روحان تيبا حما طلب:روزنامه اصالح

اما با  ؛به هفت نام دیرس ،صدها نامزد انینگهبان از م شورای»نوشت:  زدی آفتاب طلباصالح روزنامه

بازهم در دو مسئله  ق،یبا همه سال ،دارها آمده بودنداگر همه نام و نشان یحت مییگویم تیقطع

 میدابراهیس» یروزیدر پ یگریدر جلب و جذب مشارکت، د یکی شد؛ینم جادیا یخلل چیه

که در  دیرس یجانیو الر یریو جهانگ انیپزشک دادنگهبان به  یوسط فقط شورا نیا .«یسیرئ

و کالب هاوس و  یحسن روحان بیغ ریبه ت ،کشاکش قرار گرفتن در معرض قضاوت عموم

 یتیواقع کرویدو رو دارد؛  نییبا مشارکت پا یباز ،دمفی و خالصه دچار نشوند. یکارگزاران سازندگ

که هشت سال  یمردم یعن؛ یها استطلبما اصالح یفرافکن گرید یرو .مینیبیم میاست که دار

 ایرا  هایاصالحات گرفتند؛یکدام طرفِ ماجرا را م قهی دیرا از دست دادند با ستشانیهست و ن

 ستیو هست و ن شتیاعتماد و مع یبا حسن روحان یبا همراه ای هاطلباصالح مارا.  انیاصولگرا

که  میدادیتاوان پس م دیو با میکه در هر دو صورت مقصر بود !با سکوتمان ای میمردم را سوزاند

 یو حت انیپزشک ،یریبدون جهانگ ایبا  .میدیبود که د یها همانطلبرأی اصالح تظرفی. میداد

ردم م ازنظر «استیس یمثلث برمودا»چون ما در  ،کردینم یرییتغ چیاصل ماجرا ه ،یجانیالر یعل

 !میشکست نداشت رشیجز پذ یاو چاره میشده بود« و محو ستین»

 لوح!طلبان سادهطلبان: فرصتتفسير عبدی از اصالح

اصالحات و »طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان فعال سیاسی اصالح« عباس عبدی»

له خود و نیز وضعیت مردم ایران به دالیل تاریخی و تجربه صدسا»نوشت: « های سیاسیتکنیسین

ترین شیوه تغییر و بهبود با فاصله بسیار زیادی هزینهعنوان کممنطقه اطمینان دارند که اصالحات به

طلبان بهتر از هر روش دیگری است. ولی این امر به معنای آن نیست که اصالحات را معادل اصالح

بار فیل آنان یاد هندوستان یک سال ۶هر  کسانی که .دار بشناسندورسمعنوان یک گروه اسمبه

. کنندتازی میشوند و غیرمسئوالنه یکهنما وارد میدان سیاست میهای نخافتد و با شیوهمی

طلبی و شود؟ خیلی خالصه. در سطح نظری، عدول از اصول اساسی اصالحطلبان را چه میاصالح

نسبتاً بسته، پیر، خسته و ناتوان  هایشدن به جمعنداشتن راهبرد است... در سطح تشکیالتی تبدیل

طلبی و باری به هر جهت و از این ستون تا آن ستون و در سطح عملی، آلوده شدن به جریان فرصت

فرج است و باالخره در سطح فردی، غلبه کارگزاری و کارپردازی و در یک کالم تکنیسینی سیاسی 

حال خود را لوح است درعینسیار سادهتکنیسین سیاسی ب. بر مفهوم واقعی و متعهدانه سیاست است

طلب را جماعتی پیر، فاقد عباس عبدی در این یادداشت، جریان اصالح. کندهوشمند تصور می

 .طلب، حرّاف و فاقد راهبرد معرفی کرده استلوح، فرصتشجاعت، بسته، خسته، ناتوان، ساده

 اخبار کوتاه

 محمد سردار» /انتخابات اميدر ا يستيترور ميانهدام سه ت ◄

انتخابات  امای در» :خبر داد سپاه ینیزم یرونی فرمانده «پاکپور

 روز 33 در کشور بود. در یستیدشمن به دنبال اقدامات ترور

 ییسپاه موفق به شناسا ینیزم یرویبه انتخابات، ن منتهی گذشته

 متی دو در شمال غرب کشور شد. یستیترور میو انهدام سه ت

و بانه منهدم  هینقالب در منطقه اشنوو عناصر ضدا یستیترور

در  ،هم که از مرز عبور کرده بود یستیترور میت کی شدند.

 .«شد دهیمنطقه سروآباد در هم کوب

 /بود؟ ترکينزد تيدرباره انتخابات به واقع کدام نظرسنجي ◄

مشارکت  زانیخود از جامعه، م یریگنمونه نآخری در مِتا سسهؤم

که  یاعالم کرده بود. آمار 330۶را  یسیئر یآرا زانیو م ۶۹00را 

 ی،امام دیمج بود. ترکینزد تیبه واقع یمراکز افکارسنج ریاز سا

 مرکز رشد دانشگاه امام صادق یهسته افکار عموم یاستاد هاد

روش  همآنروش و  کی به خودش مطالعات در مِتا»گوید: می

 ازیسمدل علم از مابسنده نکرده است.  شیمایو پ ینظرسنج

به  یابیدست یمحاسبات الزم برا ،یسازمدل. میاکمک گرفته

 ادیز یقدربهمحاسبات بعضاً  نای. دهدیرا انجام م یمدل نیچن

از اوقات توسط  یگاه ،هستند که انجام کل حجم محاسبات

 .«انجامدیها به طول متا ساعت یقو یلیخ یوترهایکامپ

 گرلتحلی ی/به مقام سعود يپاسخ کارشناس شبکه روس ◄

خارجه در واکنش به اظهارات مشاور سابق وزارت یراشاتود

 د،یکن برگزارشما هم انتخابات »گفت:  ران،یانتخابات ا هیعل یسعود

 خیترین انتخابات تاربزرگ مییگویما م ،درصد شرکت کردند 0اگر 

 .!«دیکه شما اصالً انتخابات ندار دیدانی. حتماً مدیرا رقم زد

 03تهرانبرنامه  یمجرضعف دستگاه ديپلماسي!/  مصداقي برای ◄

 :گفت دهندگان در اروپاحمله به رأی یواکنش به ماجرادر 

فضا  کمیاگر  ،دیرأی ند گفتندیکه به ما م یباشد کسان ادمانی»

 وزارت ما . پسکنندیرحم نم رمانیو کب ریشود به صغ ریتو ش ریش

مردم را در  تینام دیتوانینم یشما حت م؟یدار یچ برای خارجه

نشان از اوج ضعف  نیا د،یمان را تأمین کندرب سفارتخانه یجلو

 نیکشورها هم نیاز هم یکی برای اگر است. یپلماسیدستگاه د

 یپلماسیکردند؟ ددرست می یچه جنجال افتادیاتفاق در تهران م

 «.!ستیکه تنها مذاکره کردن در هتل ن

: گویدی میلیجل دیسع/ هسال 5با جهاد  هسال ۸ یروکججبران  ◄

مانع کمک به دولت شود و نه رفاقت مانع از  دبای رقابت نه»

 و یسال گذشته کوتاه ۹بر موضوعات شود. اگر در  یپوشچشم

 نیو ا میآن را جبران کن ندهیسال آ ۶در  دیبا ،میاداشته یروکج

 .«خواهدیهم جهاد م

 طبق گذشته ساعات دري سقوط!/ قدمکيدر  فيمزار شر ◄

بلخ و دو  تیدر وال کیطالبان دو شهرستان استراتژ ادعای

شهرستان در قندوز به تصرف طالبان درآمدند و عمالً شهر مزار 

 ،شهر قندوزدر  محاصره است. لیتدریج در حال تکمبه فیشر

 از و پس است درآمدهشهر به تصرف طالبان این سوم  هیناح

 خطر سقوط است.در  زنی شولگره آباد، شهرستاندولت سقوط


