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سخن سردبیر:

جبران خسارت
بود  کسانی  دست  در  دولت  عمر  از  سال  هشت 
اما  می خواندند  امید  و  تدبیر  دولت  را  خود  که 
سال  هشت  این  تاریخ  به  گذرا  نگاهی  وقتی 
می اندازیم؛ وضعیت اقتصاد و معیشت مردم بسیار 
در  مخصوصاً  خارجی  سیاست  است،  ناخوشایند 
ارتباطات برجامی نه چندان سود چندانی نبرده 
از  بسیاری  است،  کرده  هم  زیان  بلکه  چه  است 
بوده  مذاکرات  این  دستاورد  و  نتیجه  تحریم ها 
یافته است، قیمت ها سر  افزایش  است، بیکاری 
کاهش  بسیار  خرید  قدرت  اند،  کشیده  فلک  به 
ناخوشایند  درشت  و  ریز  اتفاقات  و  است  یافته 
بسیاری دستگیر مردم ایران شده است. اما مردم 
غیور ایران با وجود همه این مشکالت و با وجود 
اینکه هنوز در این مشکالت غوطه می خورند از 
جمله اینکه در این روزهای گرم تابستانی قطعی 
هم  باز  حال  این  با  ولی  می کنند  تحمل  را  برق 
حماسه آفریدند و با حضور در پای صندوق های 
کردند  انتخاب  را  خود  نظر  مورد  کاندیدای  رای 
و مثل همیشه خاری در چشم دشمنانشان وارد 

کردند.
انتخاب شده است و مردم  اکنون رئیس جمهور 

از وی انتظاراتی دارند اینکه ابتدا به وضع موجود 
رسیدگی  قبل  دولت  از  ناشی  های  نابسامانی  و 
اقتصادی،  وضع  مدیریت  به  آن  از  بعد  و  کند 
و  خارجی  سیاست  اجتماعی،  امور  فرهنگی، 
در  شده  انتخاب  جمهور  رئیس  بپردازد.  غیره 
دوره مسئولیت قبلی خود در قوه قضاییه تحول 
بود و الزم است در قوه  ایجاد کرده  چشمگیری 
مجریه مهم این تحول را ایجاد کند.دورهم جمع 
کردن کاندیداهای انتخاباتی 1400 توسط رئیس 
بود. روشنفکرانه  حرکت  یک  منتخب  جمهور 

برنامه های  و  طرح ها  کارگیری  به  با  امیداست 
مابقی کاندیداها حرکتی تحولی و جدید در اداره 

و مدیریت دولت و قوه مجریه انجام شود.
دارند  دوست  را  انقالب  و  نظام  هم  هنوز  مردم 
ولی بی لیاقتی برخی مسئولین دولتی باعث ایجاد 
یاس در مردم شده است. نشانه این عالقه به نظام 
و انقالب حضور پای صندوق های رای می باشد.

چشمگیر بودن تعداد آراءباطله درانتخابات 1400 
دو پیام دارد: اول عالقه به نظام وانقالب اسالمی 
، دوم  اعتراض به عملکرد برخی مسئولین. امید 
است که رئیس جمهور منتخب این یاس کنونی 

را با مدیریت حسن خود به امید و نشاط و پویایی 
مجدد تبدیل کند.

اگر عملکرد مسئولین درپست خود درست باشد 
مردم به آنها اعتماد می کنند و برای هر حکومت 
و هر دولتی تایید مردم تاییدی بسیار مهم است.

کوثرپاریزی

»رقابت« به نفع »رفاقت« کنار کشید! »ص2« 

در دولت ۸ سالٔه 
روحانی چه گذشت؟ 

»ص3«

کارنامه طالیی
»ص4« 

تدبیر باطله
»ص5«
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»رقابت« به نفع »رفاقت« کنار کشید! 

زهرا عظیمی
نیم نگاهی به دیدار رئیسی با سایر کاندیداهای انتخاباتی، و لزوم تداوم رفاقت و همکاری نامزدها با پایان یافتن رقابت انتخاباتی

به  دولت  تحویل  برای  معکوس  شمارش 
ریاست  انتخابات  سیزدهمین  منتخب 
تنور  کماکان  و  شده،  آغاز  جمهوری 
داغ  داغ  مردمی،  انتظارات  و  مطالبات 
رئیسی،  آقای  دولت  که  دید  باید  است. 
به وعده های خویش  عامل  اندازه  تا چه 
کردن  عملی  حد،  چه  تا  و  بود،   خواهد 
این وعده ها کشور را به پیشرفت خواهد 

رسانید.
 دعوت از رقبای انتخاباتی، ابتدا در سال 
کلید  روحانی  حسن  دکتر  توسط   ،۹۲
خورد و رئیسی هم، تکرار این کار خوب را 
به خطوط اول کارنامه ی ریاست جمهوری 
با دعوت سید  تیر ۱۴۰۰،  افزود. ۹  خود 
با  صمیمانه ای  دیدار  رئیسی،  ابراهیم 
خورد؛  رقم  انتخاباتی  کاندیداهای  حضور 
به همنشینی  این دیدار دو ساعته،  و در 
و تبادل نظر پیرامون وضعیت کشور و راه 

حل های موجود، پرداخته شد.
ابراز  با  رئیسی  نشست،  این  پایان  در 
جلسات  این  تداوم  به  نسبت  امیدواری 
پایان  انتخاباتی  رقابتهای  دوره   « گفت: 
و  رفاقت، همدلی  اکنون دوره  و  پذیرفته 
است  مردم  مشکالت  رفع  برای  همکاری 

که یک دغدغه همگانی است«.  
باب  در  دیگری  چیز  هر  از  بیش  آنچه   
موضوع  است،  مطرح  جلساتی  چنین 
  ، مشارکتها«  نوع  این  استمرار  و  »تداوم 
قالِب  در  نمادین«  »حرکت  عنوان  به  نه 
یادگاری«  »عکس  پایاِن  با  »و  »جلسات 
همیشگِی  مداومت  مقصود  بلکه   ! است 
تجمیع فکرها و گرایش ها، فقط و فقط 
کشور  بهتر  پیشُبرد  و  پیشرفت  هدف  با 

می باشد.
 رئیسی، از جمله کاندیداتورهایی بود که 

اظهارات  در  متعددی  های  وعده  اغلب، 
با  »مبارزه  محوریت  با  خود،  انتخاباتی 
می نمود.  اعالم   ، اقتصاد«  رونق  و  فساد 
وی،  انتخاباتی  وعده های  بر  مروری  با 
ها  وعده  این  تحقق  که  است  پرواضح 
بدون طرح و برنامه های سایر نامزد ها و 
عملکرد حداکثری تکتک نهادها، ارگان ها، 
بخش های دولتی و آزاد، و مهم تر از همه 

آحاد مردم، میسر نخواهد شد.
در  را  »تولید«  منتخب،  جمهور  رئیس   
اولویت نخست دولت خود دانسته و اظهار 
برای  او  برنامه ریزی های دولت  داشته که 
خواهد  تولید  سوی  به  نقدینگی  هدایت 
مسئله  کالن  این  راستی  به  آیا  اما  بود. 
دولت  وجود  با  حتی  کشور،  اقتصادی 
انقالبی، به طور کامل حل و فصل خواهد 

شد؟ صراحتا باید گفت: خیر!
از ۵۰ درصد  بیش  امروز،  اوضاع  اوال، در 
ظرفیت اقتصادی کشور، بالقوه باقی مانده 
از  استفاده  آن،  کارگیری  به  الزمه ی  و 
نامزدهای  از  خرد  و  ایده های کالن  تمام 
فکر  و صاحبان  جوانان  سایر  و  انتخاباتی 
اقتصاد  ثانیا، شرایط کنونی  است.  ایده  و 
ایران، با وجود مشکالتی چون تورم، فقر، 
شکاف درآمدی و بیکاری، صرفا با تصویری 
که نشان دهنده رشد نمودارها، آمارها و 
ارقام ها باشد ریشه کن نخواهد شد؛ بلکه 
امروز کشور، نیازمند به »پیشرفت عینی« 
است، پیشرفتی که الزمه ی آن برنامه های 
با عملکرد سریع،  جزئی و دقیق،  همراه 
از  باید  و  می باشد  جهادی  و  انقالبی 
برنامه های راهگشای سایر نامزدها به نحو 
هیچ  تا  نمود  استفاده  و  استقبال  احسن، 

ظرفیتی، خالی و بی بهره نماند. 
»حل  رئیسی،  های  وعده  از  دیگر  یکی   

ازدواج«  آستانه  در  جوانان  مسکن  شدن 
می باشد. در طی چند سال گذشته، مسئله 
دغدغه های  اصلیترین  از  یکی  مسکن  ی 
جوانان  به خصوص  و  ایرانی  خانواده های 
و  سازی«  مسکن  »توسعه  با  است.  شده 
نیافتنی،  دست  رویای  یک  از  آن  عبور 
جوانان  تا  می شود  باعث  اول،  وهله ی  در 
خانواده  و  خانه  تشکیل  سمت  به  بیشتر 
مسکن  همچنین،  و  کنند  پیدا  سوق 
طیف  در  کار  ایجاد  برای  عاملی  سازی، 
ها و نقش های گوناگون مشاغل،به شمار 
می رود؛ و در پی آن، کاهش نرخ بیکاری 
واقع  جامعه  افراد  مالی  توان  افزایش  و 

می شود.
چنینی  این  نمونه های  بخواهیم  اگر   
وعده های رئیس جمهور منتخب را بررسی 
که  رسید  خواهیم  بدان  قطعا  کنیم، 
مستلزم حتمی پیشرفت کشور، همکاری 
مهم،  این  که  است،  نامزدها  مشارکت  و 
از جمله »مطالبات مردمی« هم می باشد. 
چرا که عالوه بر تسریع رشد و به کار گیری 
برنامه های دقیق و اثربخش، مسبب ایجاد 
وحدت و همیاری توده مردم با گرایشات 
سیاسی و فکری مختلف می شود و اتحاد 
ملت، تصاعدی روند رشد کشور را افزایش 

خواهد داد.
رقابت های  اتمام  است،  واضح  که  آنچه 
همکاری  و  رفاقتها  شروع  و  انتخاباتی 
افراد با هر جناح و رویکردی، برای تحقق 
وعده ها، بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی کشور می باشد و امیدوار هستیم 
تا این رویکرد، تا انتهای دولت سیزدهم، با 

قدرت و کارآمدی بیشتری، حفظ شود.
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دولت روحانی دیگر نفس های آخرش را 
می کشد و تا چند روز دیگر تمام می شود. 
اما باید مشخص شود در این دولت هشت 
ساله چه گذشت؟ و چه بر سر مردم آمد؟ 
آقای  حمایت  اگر  می دانیم  همه 
رأی  روحانی  هیچوقت  نبود  رفسنجانی 
نمی شناخت  را  او  کسی  چون  نمی آورد، 
و آخرین روزهای انتخابات سال ۹۲ ورق 
او چه در سال ۹۲  برگشت و رأی آورد. 
و چه در سال ۹۶ در انتخابات و مناظره 
ها از برنامه ای ۱۰۰ روزه صحبت کرد که 
هیچوقت هم واقعیت نیافت. از برداشتن 
گفت،  یکسال سخن  طول  در  ها  تحریم 
تحریم ها  اینجاست که  نکته دردناک  که 
نه تنها برداشته نشد، حتی کم هم نشد، 
لیست  در  ایران  هم  قبل  از  بیشتر  بلکه 
اینگونه  دادن  از  بعد  رفت.  فرو  تحریم 
وعده ها و توهین ها و تهمت به اشخاص 
دیگر در مناظرات باالخره موفق شد و به 
پست ریاست جمهوری رسید. خوب دور 
اوایل  نکرد.  کاری  بگویم  است  انصاف  از 
ریاست جمهوری خوب عمل کرد و مردم 
خوشحال  بودند  داده  که  رأیی  از  هم 
وراضی بودند. اما بعد با غولی به نام دالر 
که اصال حال خوبی نداشت روبه روشدیم 

در دولت ۸ سالٔه روحانی چه گذشت؟ 

محیا نادری

به  باال می رفت و روز  و فقط قیمت آن 
روز همه چیز گران تر می شد. از مسکن 
گرفته تا شیر و پنیِر سر سفره مردم، نرخ 
از  پیش  های  سال  از  تر  بیش  بیکاری 
ریاست جمهوری ایشان شد. کارخانه های 
زیادی بخاطر عدم حمایت از تولید داخل 
بی  کار  از  زیادی  کارگران  و  تعطیل شد 
کار شدند. روحانی در مواردی در مصاحبه 
های تلویزیونی و خبری  سخنانی خالف 
آن  نمونه  که  داشت  رهبرانقالب  نظرات 
وارد کردن واکسن های انگلیسی و یا کم 
داخل  تولید  از  استقبال  و  واردات  کردن 
عملکردمنفی  موارد  از  دیگر  بود.یکی 
دولت روحانی این است که دروغگویی و 
وارونه سازی واقعیت ها توسط این دولت 
اتفاق می افتاد که در مناظرات انتخاباتی 

۱۴۰۰هم بسیاربه آنها تاکید شد. 
بحث مهم دیگر می تواند از این قرار باشد 
های  در حوزه  عملکرد  های  که شاخص 
عاملی  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
است که کارنامه روحانی را در قعر لیست 
بیشترین  دهد.  می  قرار  جمهور  رؤسای 
کاهش ارزش پولی ملی در دوره ریاست 
شاخص  و  داد  رخ  روحانی  جمهوری 
فالکت اقتصادی به باالترین درجه رسید. 

رشد  ارقام  روحانی  دولت  در  همچنین 
زمینه  در  دولت  و  آور شد  فساد سرسام 
را  جدیدی  مرزهای  نیز  فسادآفرینی 
دوره  این  در  اینکه  رغم  علی  درنوردید. 
اما  شده اند  مهندسی  اقتصادی  آمارهای 
اَبَرتورم  مرز  به  ایران  که  ندارد  تردیدی 
باالترین  به  بیکاری  نرخ  و  شده  نزدیک 
حد خود رسیده است. روحانی در برجام 
که  انتظاراتی  خالف  و  خورد  شکست 
ضعیف،  مدیریت  افتاد.  اتفاق  داشتیم 
نظارت گریز، کاهالنه، از سر شکم سیری، 
گرایانه  قبیله  و  غیرمشارکتی  آمرانه، 
حسن روحانی کارنامه ای مردود درتاریخ 
به  اسالمی  جمهوری  جمهوری  ریاست 
نام اوثبت داد. با این دولت نابسامانی که 
است  گذاشته  جا  به  خودش  از  روحانی 
باید  که  برسد  بعدی  دولت  داد  به  خدا 
زمین کامال سوخته ای را از نوع بازسازی 
کشور  سال  هشت  این  در  روحانی  کند. 
چه  و  داشت  نگه  درتوقف  چندسال  را 
اینکه شعار خود  با  برگرداند  بسابه عقب 
بر  عقب  به  ما  بود  این  همراهانش  و  او 

نمی گردیم.
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قوه  رئیس  هفتمین  رئیسی  ابراهیم  سید 
 ۱۳۹۷ اسفند  در۱۶  وی  بود.  قضاییه 
برنامه خود برای اداره قوه قضائیه را تحت 
رهبر  به  قضایی«  تحول  »سند  عنوان 
انقالب  رهبر  بود.  داده  تحویل  انقالب 
برنامه پیشنهادی وی را »مفید و کارساز« 
به  توصیههایی  و  بودند  کرده  توصیف 
توصیه ها،  این  جمله  از  بودند.  کرده  وی 
مردمی، انقالبی و ضد فساد بودن، سالمت 
قضات و پاکدامنی آنان از هرگونه فساد ، 
ریشه کنی فساد از درون قوه، خودداری 
برخوردهای  در  آن«  و  »این  مالحظه  از 
قضایی و همکاری با قوای مجریه و مقننه 

بوده است.
قوه  ریاست  به  رئیسی  انتصاب  از  بعد 
انقالب  رهبر  های  توصیه  و  قضاییه 
به  رئیسی  قضایی   تحول  سند  پیرامون 
این  پیشین  روسای  از  متفاوت  گونه ای 
امورات قضایی پرداخت و کارنامه  قوه به 
درخشانی را از خود به جا گذاشت. تفاوت 
پیشین  روسای  مدیریت  با  وی  مدیریت 
می  دیده  چشمگیری  شکل  به  قوه  این 

شود. ازجمله امورات چشمگیر او برگزاری 
دادگاه های علنی مبارزه با فساد اقتصادی 
و  آقازاده ها  درشت ها،  دانه  محاکمه  و 
برای  تالش  مسئوالن،   و  مدیران  برخی 
و  عناصر  از  قضائیه  قوه  درونی  پاکسازی 
قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه 
واحدهای  به  سرزده  سرکشی  و  قضائی 
قضایی و زندان ها، انجام سفرهای استانی، 
مجتمع  تاسیس  دادرسی،  اطاله  کاهش 
ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت 
کردن  اجرایی  و  سیاسی  جرم  شناختن 

برخی از قوانین بر زمین مانده  است.
به   ۱۴۰۰ تیرماه  هفتم  در  انقالب  رهبر 
مناسبت روز قوه قضائیه، استمرار اجرای 
فصل  در  را  قضا  دستگاه  در  تحول  سند 
خواندند.  ضروری  قضا  دستگاه  جدید 
در  رئیسی  حرکت  ایشان  همینطور 
خواندند  جهادی  حرکت  را  قضائیه  قوه 
سرمایه  اعتماد  و  امید  این  فرمودند  و 
گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با 

آن برابری نمی کند.
بر  تاییدی  انقالب مهر  این سخنان رهبر 

عملکرد رئیسی در مسئولیت ریاست قوه 
اجرایی  دهنده ی  نشان  و  است  قضائیه 
سند  به  انقالب  رهبر  های  توصیه  شدن 

تحول قضایی توسط رئیسی است.
عملکرد  از  مصداق هایی  بخواهیم  اگر 
رئیسی را ذکر کنیم می توان به این موارد 
قضائیه  قوه  ۶۳حساب  تقلیل  کرد:  اشاره 
از  متخلف  انفصال۶۰قاضی  به۵حساب، 
خدمت، رسیدگی نهایی به پرونده پدیده 
این  باختگان  مال  حکم  اعالم  و  شاندیز 
طراحی  فریدون،  حسین  حکم  پرونده، 
سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئوالن، 
قوه  ارتباطی  راههای  در  جدی  تحول 
فضای  در  خصوص  به  مردم  با  قضائیه 

مجازی و... .
امید است که در ادامه مسیر قوه قضائیه 
سیر  این  انقالب  رهبر  تاکید  طبق  هم 
طور  همین  و  کند  پیدا  ادامه  تحولی 
منتخب  جمهور  رئیس  عنوان  به  رئیسی 
دولت سیزدهم این عملکرد تحولی را در 
دولت سیزدهم داشته باشد و دولت را به 

سوی دولت اسالمی ناب پیش ببرد.

کارنامه طالیی 

کوثر پاریزی
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انگیز  بر  بحث  از  یکی  سال ۱۴۰۰  انتخابات 
بود.  ایران  اسالمی  جمهوری  انتخابات  ترین 
آرا باطله پس از سید ابراهیم رئیسی بیشترین 
تعداد رای و همچنین بی سابقه ترین تعداد ارا 
باطله را داشت. اما چرا باید آرا باطله رتبه دوم 
آرا انتخابات را در بر بگیرد؟ چه دلیلی برای 

باطله  آرا  سابقه  بی  تعداد  این 
بهتر  یا  کسی  چه  دارد؟  وجود 
است بگوییم چه کسانی موجبات 
این مسئله را پیش آورده اند؟ آرا 
غیر  آرای   موارد؛  شامل  باطله 
قابل خواندن، آرایی که از طریق 
آمده  دست  به  فروش  و  خرید 
رأی  نام  دارای  که  آرایی  باشد، 
دهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی 
اسامی  آرایی که حاوی  نباشد،  
تأییدشده  نامزدهای  از  غیر 
باشد، آرایی که سفید به صندوق 
شوند.  می  باشد؛  شده  ریخته 
انتخابات  ۲۸خرداد۱۴۰۰  در  

ها،  روستا  و  شهر  شورای  جمهوری،  ریاست 
نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان )تهران، 
شد،  انجام  مازندران(  رضوی،  خراسان  قم، 
حدود ۵۹ میلیون نفر واجد رای دادن بودند 
اما حدود ۲۸ میلیون نفر در این رای گیری ها 
شرکت کردند. از این ۲۸ میلیون نفر که رای 

دادند ۳میلیون رای باطله بدست آمد. 
از  منتخبشان  نامزد  چون  افراد  از  برخی 
انتخابات انصراف دادند باز هم نام آنها را وارد 
کنند.  بیان  او  از  را  خود  حمایت   تا  کردند 
دسته دیگر آرا باطله مربوط به بی تدبیری و 
بی کفایتی کسانی است که قرار بود تا سال 
۱۴۰۰ حامی مردم باشند و قاتل اموال مردم 

شدند. این برگه های باطله برای این بود که 
ناراضی  از وضع موجود  ثابت کنند که  مردم 
ند و همچنین اعتمادی به رجال و سیاسیون 
حکومت ندارند. این دسته اعتقاد به پایداری 
برخی  به  اعتمادی  ولی  دارند  کشور  ثبات  و 
مدیران و سران آن ندارند. یکی دیگر از علت 

باطله شد، عدم  آرا  افزایش  هایی که موجب 
موجب  که  بود  انتخابات  مدیریت  صحیح 

افزایش اعتراض مردم شد. 
وارد  اشتباه  به  مربوط  باطله  آرا  دیگر  دسته 
وارد کردن  ناقص  و  منتخب  افراد  کد  کردن 
اطالعات نامزد منتخب و اشتباهات نوشتاری 

از این دست می باشد.
جمهور  رئیس  و  یافته  پایان  انتخابات  حال 
است  شده  انتخاب  اسالمی  جمهوری  جدید 
ولی این آرا باطله به نوعی می توانند اخطاری 
به دولت جدید باشندکه ۸ سال مردم ایران 
دوام  ها  قیمت  افزایش  و  ها  کمبود  تمام  با 
به  را  اعتراضات خود  نیز  و گهگاهی  آورندند 

تدبیر باطله
بررسی سلسله علل افزایش آرا باطله در انتخابات سال 1400

مهدیه دیداری

نتیجه ای  البته  بیان کردندو  اعتنا  دولِت بی 
حاصل نشد. این بار مردم با کمی امید برای 
اصالح وضع موجود به پای صندوق های رای 
و  آزرده  دلی  با  هم  آنها  از  برخی  و  رفتند 
خیالی ناراضی و تنها بخاطر وطن و عالقه به 
نظام و جمهوری اسالمی به پای صندوق های 
رای رفتند. بطور کلی آراءباطله 
دوپیام در می داشت یکی اینکه 
وجمهوری  کشور  مردم  هنوز 
اسالمی و نظام و انقالب را تایید 
آن  برخالف  این  البته  که  دارند 
های  رسانه  که  است  چیزی 
کنند.دیگری  می  تصویر  بیگانه 
موجودی  ازوضع  مردم  اینکه 
ها  ودولتی  مسئولین  برخی  که 
اند و به  اند ناراضی  ایجاد کرده 
در  را  نامزدی  نام  دلیل  همین 
برگه رای خود وارد نکرده اند تا 
با این عمل اعتراض خود را نشان 
دهند و به مسئولین برسانند که 

اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است.
البته نکته امید بخش این مسئله اینجاست که 
مردم به وطن، ثبات کشور، سخن رهبرانقالب 
مردمی  قلب  هم  هنوز  و  می دهند  اهمیت 
اقتصادی،  فرسای  طاقت  شرایط  سال   ۸ که 
تحمل  را  فرهنگی  و  معیشتی  اجتماعی، 

کردند، برای خاک مقدسشان ایران می تپد.
شرایط  بتواند  مردم  منتخب  که  است  امید 
طاقت فرسایی که پیش آمده را  سامان دهد، 
تا بتوان قلب درد دیده مردم ایران از سختی 

های اقتصادی را کمی التیام دهد. 
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