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امید مردم به دولت مردمی
نگاهی به معنای رای مردم در انتخابات  1400و وظایف دولت سیزدهم
 ۸۱٬۱۲۸٬۵۴۹رای ثِ ًبم عیذاثزاّین رئیغی در صٌذٍق اًتخبثبت ریبعت جوَْری عیشدّن ریختِ ؽذ تب رئیظ ٍلت
دعتگبُ لضب ثب اػتوبد ثیؼ اس 2۲درصذ رای دٌّذگبى ّؾتویي رئیظ جوَْر ،جوَْری اعالهی ایزاى ؽَد ،رای  ۸۱هیلیًَی
آلبی رئیغی ثب حضَر ًشدیه ثِ  ۹۱درصذ ٍاجذیي ؽزوت در اًتخبثبت  ۲۱خزدادهبُ در حبلی رلن خَرد وِ اس هبّب لجل ٍ حتی
ثِ تؼجیز دلیكتز ثیؼ اس یه عبل ،پیؼ اس رٍس اًتخبثبت جزیبىّبیی در داخل ٍ خبرج اس وؾَر ثب ٍجَد ّوِ اختالفبت ٍ
تٌبلضّب ثزای ػذم ؽزوت در اًتخبثبت ٍ تحزین صٌذٍق رای ثِ ٍحذت رعیذُ ثَدًذ!
جزیبى ثزاًذاس وِ اس رعبًِ عؼَدی تب صذای آهزیىب ٍ ؽجىِ علغٌتی اًگلغتبى ثلٌذگَ آًْب ثَد ،جزیبىّبی رادیىبل
اصالحعلجبى وِ ثب ػلن ثِ ؽىغت در اًتخبثبت ثِ دلیل وبرًبهِ  ۱عبلِ دٍلت هَرد حوبیتؾبى ٍ هجلظ دّن اهیذی ثِ حفظ
پبعتَر ًذاؽتٌذ ٍ در ًْبیت ًیش رئیظ جوَْر عبثك وِ حبال ثب خَد هحَری ػجیت خَد را هؼیبر حك ٍ هؾزٍػیت اًتخبثبت ٍ
عبسٍوبرّبی ًظبم پٌذاؽتِ ٍ اًتخبثبت هٌْبی خَد را ًبهؾزٍع خَاًذ ،الجتِ ًوی تَاى وتوبى وزد وِ ّوِ ایي جزیبىّب اس ثزاًذاس تب
خبم اًذیؼ ثِ یه ًمغِ اهیذ ثغتِ ثَدًذ ٍ آى ًبرضبیتی هزدم اس ػولىزد عبل ّبی اخیز دعتگبُ اجزایی وؾَر ثَد.
ایي افزاد ثب خیبل ایٌىِ هزدم ثِ دلیل ًبرعبییّبی هذیزیتی ٍ ٍضؼیت ًبثِ عبهبى التصبدی در اًتخبثبت هؾبروت ًخَاّذ وزد
ٍ ثِ دًجبل ایي هْن ثَدًذ وِ یه ًبرضبیتی درٍرى وؾَر را ثِ ًبم خَد عٌذ ثشًٌذ ٍ هزدم چِ خَة هتَجِ ایي ثبسی ؽذًذ ٍ ثِ
سیز هیش ثبسی جزیبى دؽوٌبى آگبُ ٍ ًبآگبُ ایزاى ػشیش سدًذ! ٍ ثِ تؼجیز رّجز حىین اًمالة اعالهی «ثزًذُ اًتخبثبت ،هلت ایزاى ٍ
ّوِ وغبًی ّغتٌذ وِ ثِ ؽَر ٍ ّیجبى اًتخبثبت ووه وزدًذ ثٌبثزایي ًبهشدّبیی ّن وِ رأی ًیبٍردًذ جشٍ ثزًذگبى ّغتٌذ ٍ در
همبثل ،ثبسًذُ اًتخبثبت وغبًی ّغتٌذ وِ ّوِ تالػ خَد را وزدًذ وِ هزدم را اس صٌذٍق رأی دٍر وٌٌذ اهب هزدم ثب حضَر خَد،
آًْب را عزد ٍ اهیذ ٍ عوغؽبى ثِ ًتیجِ اًتخبثبت را ًبوبم وزدًذ».
اهب پیزٍسی هلت ایزاى در  ۲۱خزدادهبُ  ۸۴۱۱پبیبى وبر ًیغت ٍ ایي تبسُ ؽزٍع هبجزای تحَل در وؾَر اعت ٍ رای هزدم در
اًتخبثبت ریبعت جوَْری اعالهی هؼٌبیی جش هغبلجِ تحَل خَاّی در هذیزیت اجزایی وؾَر ًذارد! ًبوبراهذی ًگبُ ثِ آى عَی
هزسّب ثزای حل هؾىالت وؾَر پظ اس  ۱عبل آسهَى ٍ خغب ثزای جبهؼِ رٍؽي ؽذُ اعت ٍ رای هزدم در اًتخبثبت ریبعت
جوَْری ثِ ًبهشدی تؼلك گزفت ًگبّی هؼغَف ثِ ظزفیت داخلی دارد ٍ ثز ایي ثبٍر اعت وِ ًجبیذ وؾَر را هؼغل ؽزط ٍ
ؽزٍط ٍ اهب ٍ اگزّب در هذاوزات وزد ،در حبلیىِ هذاوزُ ثب ّز وؾَری را در ؽزایظ ثزاثز ثزای احمبق حمَق هلت ایزاى ثبیذ هغتٌن
ؽوزد!
اس فزدای  ۲۱خزدادهبُ  ٍ ۸۴۱۱اس هیبًِ ّبی هزداد هبُ وِ دٍلت آلبی رئیغی سهبم اجزایی وؾَر را ثِ دعت هیگیزد فصل
اًتخبثبت توبم ؽذُ اعت ٍ فصل هغبلجِگزی اس دٍلت عیشدّن آغبس هیؽَد ،دٍلتی وِ ثزای رٍؽي ًگِ داؽتي اهیذ ایجبد ؽذُ اس
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رٍی وبر آهذى آى ًیبس ثِ تالػ هضبػف دارد .تالؽی وِ الشاهبت ٍیضُ دارد وِ ثز اعبط ًظزات وبرؽٌبعی هْن تزیي ایي الشاهبت
ثِ ایي ؽزح اعت:
 -1مدیریت جهادی و مردمی :یىی اس ًمبط ضؼف دٍلت اػتذال وِ ًبرضبیتی ثخؼّبی هختلف هزدم را در پی داؽت،
هذیزیت یىجب ًؾیي ٍ ون تحزن ثَد ،ؽزایغی وِ هزدم احغبط هی وزدًذ هیبى هغئَالى دٍلتی حتی در عغَح هیبًی ثب جبهؼِ
دیَار وؾ ی صَرت گزفتِ ؽذُ ٍ ًَػی ثیگبًگی هیبى هزدم ٍ هغئَالى ؽىل گزفتِ ثَد ،هزدم خَد را درثزاثز هؾىالت تٌْب
هییبفتٌذ ٍ احغبط هی وزدًذ ووه ٍ تَجِ ای در وبر ًیغت ،دٍلت عیشدّن ثزای پیؾجزد وؾَر ٍ تحَل ًیبسهٌذ آى اعت وِ
ایي رًٍذ را اصالح وٌذ ثِ گَىای وِ هزدم هغئَالى اجزایی وؾَر را در وٌبر خَد احغبط وٌٌذ ٍ حوبیت ٍ ّوزاّی دٍلت ثب
هلت را درن وٌٌذ.
 -2اجرایی سازی مانیفست گام دوم انقالب :یىی اس دالیلی وِ حل هؾىالت وؾَر ثب وٌذی هَاجِْ اعت ٍ گبُ ؽبّذ
هحبفظِ وبری ٍ همبٍهت درثزاثز تحَل ٍ اصالح اهَر ّغتین ،هذیزیت هذیزاى عبلخَردُ ٍ هحبفظِ وبر اعت وِ هٌجز ثِ آى ؽذُ
اعت وِ هذیزاى دعتگبُّبی هغئَل در حَسُّبی هختلف اجزایی ثِ جبی آًىِ هَتَر هحزن تحَل ٍ پیؾزفت ثبؽٌذ ثِ هبًؼی ثز
عز راُ حزوت دعتگبّی اجزایی ؽذى وِ ثزعزف وزدى ایي هبًغ ٍ هؾىل هحمك ًویؽَد هگز ثب پَعت اًذاسی ثذًِ هذیزیتی
وؾَر در عغَح ثبالیی ٍ هیبًی ثز اعبط گبم دٍم اًمالة ،ثِ ایي هؼٌب وِ هذیزاى جَاى ٍ پزتالػ ،هذیزاى هغئَلیت پذیز ٍ ثب
داًؼ ،هذیزاى خالق ٍ ثب اػتوبد ثِ ًفظ جبیگشیي هذیزاًی ؽًَذ وِ اس ایي ؽبخصِّب تْی ّغتٌذ.
 -3فساد ستیسی :یىی اس هَضَػبتی وِ هٌجز ثِ ًبرضبیتی هزدم را در عبلْبی اخیز ؽذُ اعت ،هغئلِ فغبد ٍ ٍجَد راًت ّب
ٍ ٍیضُ خَاری ّبیی اعت وِ اداهِ یبفتي آى را هی تَاى عن هْلىی ثزای وؾَر داًغت ،ثی ؽه یىی اس اصلی تزیي ٍ هْن تزیي
هبهَریتّبیی وِ هزدم در  ۲۱خزداد  ۸۴۱۱ثزای دٍلت آلبی رئیغی تؼییي وزدًذ هجبرسُ ثب ایي هغئلِ اعت ،هَضَػی وِ در
ؽؼبرّبی ٍی در وبرسار اًتخبثبتی ٍ ّوچٌیي ػولىزد چٌذ عبلِ اٍ در لَُ لضبئیِ ًوَد ٍیضُای داؽت ٍ ثیراُ ًیغت اگز ثگَیین
ّویي رٍیىزد ٍ ّویي وبرًبهِ یىی اس اصلیتزیي دالیل رای  ۸۱هیلیًَی هزدم ثِ عیذ اثزاّین رئیغی ثَد ،هَضَػی وِ ثبیذ در
دٍلت ًیش ثزای اس ثیي ثزدى سهیٌِّبی فغبد ٍ ٍیضُ خَاری ثب جذیت رٍثزٍ ؽَد.
 -4بازگشت به درون :پبیبى دادى ثِ گزُ خَردى التصبد وؾَر ثِ هذاوزات ٍ گزفتي حزیِ ؽزعی عبسی التصبد ثشري ایزاى
ثِ ػول ٍ حتی ٍػذُ ٍ عخي عزف ّبی غزثی ٍ دؽوٌبى ایي هزس ٍ ثَم اس اصلی تزیي ٍظبیك دٍلت عیشدّن خَاّذ ثَد.
 -5همکاری قوا :ثی تزدیذ یىی اس فبوتَرّبی حیبتی ثزای پیؾزفت وؾَر ٍ پیؾجزد ثزًبهِ ّبی ّوىبری ٍ ّنافشایی لَای
عِ گبًِ اعتً ،ىتِ در دٍلت ّبی هختلف ٍ در ادٍار هختلف هجلظ ٍ لَُ لضبئیِ ثؼضب ؽبّذ ثَدین وِ ثب چبلؼ ّبیی رٍثزٍ ؽذُ
ٍ خَد تجذیل ثِ هبًؼی ثزای حزوت وؾَر ؽذُ اعت .اهب اوٌَى ثب رٍی وبرآهذ دٍلت عیشدّن ثِ ریبعت عیذ اثزاّین رئیغی اهیذ
ّبی ثغیبری ٍجَ دارد وِ هجلظ یبسدّن ثِ ریبعت آلبی لبلیجبف ٍ اًتصبة آلبی اصُ ثِ ریبعت لَُ لضبئیِ وِ هؼبٍى اٍل رئیظ
هٌتخت در دعتگب لضب ثَد ،اهیذّبی فزاٍاًی ثزای حزوت هٌغجن لَا ثزای حل هؾىالت هزدم ٍ جْؼ وؾَر سًذُ وزدُ اعت وِ
اًتظبر اس رٍعبی لَا ایي اعت وِ ایي فزصت ثی ًظیز را هغتٌن ؽوزدُ ٍ اجبسُ ًذٌّذ ثِ عبدگی اس دعت ثزٍد.
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