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از گفتههــا و رفتارهــای آیتاللــه رئیســی در
جریــان تبلیغــات انتخاباتــی مشــخص بــود در
صــورت پیــروزی او در انتخابــات ،ایرانیــان بــا چــه
رئیــس دولتــی مواجــه خواهنــد بــود؛ پــرکار و
خســتگیناپذیر کــه نــه تنهــا هیــچ محدودیتــی
بــرای کار و فعالیــت برنمیتابــد ،بلکــه میتوانــد
گفتمانــی تــازه ،گفتمانــی مبتنــی بــر حــل مســأله
و گرهگشــایی از مشــکالت جامعــه را خلــق کنــد.
بــه عبــارت دیگــر بخشــی از تغییــرات روی داده
در کشــور را بایــد در گفتمــان دولــت ســیزدهم
و بــه طریــق اولــی در گفتمــان رئیسجمهــور
یافــت .آیتاللــه رئیســی شــعار انتخاباتــی خــود
را «دولــت مردمــی؛ ایــران قــوی» تعییــن کــرده
بــود؛ شــعاری کــه طــی یــک ســال گذشــته در
عمــل هــم محقــق شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر
سجمهــور بــا
کثــرت دیدارهــای بیواســطه رئی 
مــردم از همــه قشــرهای جامعــه در ســال نخســت
فعالیــت ،در قالــب  31ســفر اســتانی و دیدارهــای
مردمــی متعــدد نشــان میدهــد شــخص
سجمهــور صادقانــه بــه ایــن شــعار پایبنــد
رئی 
بــوده اســت .حضــورآیتاللــه رئیســی در میــان
مــردم و تــاش بــرای بازســازی انقالبــی و البتــه
عقالنــی و فکورانــه در همـ ه عرصههــای مدیریتــی،
امیدهــا را بــرای کاســتن از بیاعتمــادی مــردم
بــه دولــت و افزایــش ســرمایه اجتماعــی افزایــش
داده اســت .در همیــن راســتا رئیسجمهــور در
ایــن دوره یــک ســاله در مجامــع نماینــدگان همــه
اســتانهای کشــور هــم حاضــر شــده و بــه نوعــی
یــک دور کامــل از زبــان نماینــدگان نیــز در جریــان
مســائل اســتانها و کشــور قــرار گرفتــه اســت.
ایــن دیدارهــا ،عــاو ه بــر دیدارهــای مشــترک بــا
مجلــس و جلســات مســتمر بــا ســران قــوا بــوده
اســت .همچنیــن در یــک ســال گذشــته همــه
تــاش دولــت بــر حرکــت در مســیر عدالــت و

پیشــرفت مــردم ایــران و توســعه اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی بــا مشــارکت مــردم ،متمرکــز
شــده اســت .چنانکــه ایــن اظهــار آیتالله رئیســی
در نخســتین بیانیــه دولــت ســیزدهم ،گواهــی بــر
ایــن رویکــرد مردمــی اســت کــه« :آمــدهام تــا بــا
کمــک همــه مــردم ایــران و در طلیعــه گام دوم
انقــاب ،دولتــی مردمــی بــرای ایرانی قوی تشــکیل
دهــم ».مجموعــه آنچــه در یــک ســال گذشــته از
آیتاللــه رئیســی مشــاهده شــد ،ترســیمکننده
ابعــاد گفتمانــی اســت کــه او منــادی آن اســت.
گفتمــان رئیــسجمهــور «عدالــت و جمهوریــت»
اســت؛ یعنــی «عدالــت» و «مــردم» پیوســت هــر
برنامــه ،طــرح و اقــدام دولــت ســیزدهم اســت.
مردممحــوری و عدالتمحــوری دو پایــه اصلــی
گفتمــان دولــت ســیزدهم اســت کــه ایــن دو،
مفاهیــم اصیــل انقــاب اســامی نیــز هســتند.
 1800کنش رئیسجمهور
رئیسجمهــور در یــک ســال گذشــته
تحــرک و پویایــی را نخســت از خــود و از نهــاد
ریاســتجمهوری آغــاز کــرد .ایــن امــر بویــژه
وقتــی معنــا مییابــد کــه ایــن تغییــر رویکــرد
را بــا  8ســال قبــل از آن تعبیــر کنیــم ،زمانــی کــه
مــردم و رســانهها از دولــت گذشــته بهعنــوان
دولــت خســته یــاد میکردنــد ،امــا پــس از تغییــر
دولــت و انتخــاب رئیسجمهــور تــازه نفــس،
رئیسجمهــور در ســال نخســت فعالیــت یعنــی از
 12مــرداد  1400تــا  12مــرداد  1401قریــب بــه هــزار
و  800کنــش داشــت .ایــن کنشهــا کــه بســیاری
تصمیــم ،بســیاری دســتور و برخــی هــم مصوبــه
و ابــاغ بــود ،اتفاقــات زیــادی را در حــوزه اجرایــی
کشــور رقــم زد .بســیاری از ایــن اقدامــات در کنــار
آواربــرداری از گذشــته ،بــه نوعــی ریلگــذاری بــرای
دولــت ،ملــت و کشــور هــم محســوب میشــود
کــه مــردم در ادامــه کار دولــت ،ثمــرات آن را
ً
صرفــا موقــوف بــه یــک ســال
خواهنــد دیــد و

گذشــته نخواهــد بــود .ایــن اقدامــات در پنــج
حــوزه اصلــی «بهداشــت و درمــان»« ،اقتصــاد و
معیشــت»« ،محیطزیســت»« ،حضــور میدانــی
بویــژه در ســفرهای اســتانی» و «سیاســت متــوازن
خارجــی» تعریــف میشــود.
ریل اول :نظام بهداشت و سالمت
اگــر تأکیــد آیتاللــه رئیســی بــر حفــظ توأمــان
نــان و جــان نبــود ،معلــوم نبــود کــه فراینــد
گســترش ویــروس کرونــا در کشــور بــه چــه
ســرانجامی میرســید .زیــرا بســیاری از ناظــران
بدبیــن معتقــد بودنــد دولــت ســیزدهم ناچــار
اســت بیــن دو گزینــه دســت بــه انتخــاب بزنــد؛ یا
تعطیلــی شــهرهای بــزرگ کشــور و بــه اغمــا رفتــن
فعالیتهــای اقتصــادی بــرای مهــار ویــروس کرونا،
یــا بــاز بــودن بازارهــا و درعین حــال پذیرفتــن این
مســأله کــه ویــروس کرونــا همچنــان از ایرانیــان
کشــته بگیــرد .امــا دولــت ســیزدهم بــه تأســی از
تأکیــد رئیــس جمهــور ،بــه جــای انتخــاب یکــی از
ایــن دو ،هــر دو را انتخــاب کــرد؛ یعنــی هــم حفــظ
نــان بــه معنــای ادامــه فعالیتهــای اقتصــادی
کشــور و درعیــن حــال ،حفــظ جــان ،بــه معنــای
تــاش بــرای مهــار ویــروس کرونــا.
در چنیــن رویکــردی بــود کــه دولــت ســیزدهم
طــی یــک ســال فعالیــت خــود ،هــم توانســت
رشــد اقتصــادی را ثبــت و بــه میــزان قابــل
قبولــی برســاند ،هــم بــا واکسیناســیون گســترده
در کشــور ،تعــداد  700کشــته روزانــه ناشــی از
ویــروس کرونــا را بــه صفــر برســاند .هرچنــد ایــن
دســتاورد بــه غایــت مهــم از ناحیــه واکسیناســیون
گســترده ایرانیــان رقــم خــورد ،امــا حتــی بــرای
خوشبینتریــن افــراد نیــز دور از نظــر بــود
کــه یــک دولــت نوپــا در آغــاز فعالیــت خــود
بتوانــد بــه چنیــن دســتاورد مهمــی برســد .امــا
مهــار ویــروس کرونــا در کشــور ،تنهــا یکــی از
دســتاوردهای دولــت ســیزدهم در زمینه بهداشــت

