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روی موج کوتاه

زرناز غالمی

شکراله حســن بیگی، رئیس ستاد 
انتخابات استان تهران دیروز جزئیات 
میزان مشــارکت و آرای استان تهران 
را در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 

اعالم کرد.
بر این اســاس از مجموع ۹ میلیون 
و ۸۱۵ هزار و ۷۷نفر واجدین شــرایط 
شــرکت در انتخابات در استان تهران، 
۳ میلیون و ۳۴۶ هــزار و ۵۸۰ رای اخذ 
شد که معادل مشارکت ۳۴.۳۸ درصد 
واجدین شرایط در اســتان تهران بوده 
است. در شهر تهران اما درصد مشارکت 

از این هم کمتر و ۲۶ درصد اعالم شد.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران 
با اشاره به اینکه سید ابراهیم رئیسی با 
اخذ ۲ میلیون و ۱۵۹ هــزار و ۵۰۴ رای 
معادل ۶۴.۲۶ درصد آرا را در اســتان 
تهران به خــود اختصــاص داد؛ افزود: 
محســن رضایی ۳۱۴ هزار و ۷۷۲ رای  
معادل ۹.۳۶ درصد آرای استان تهران، 
عبدالناصر همتی ۲۹۵ هزار و ۲۱۱رای 
معادل ۸.۷۸ درصد و سید امیرحسین 
قاضی  زاده هاشــمی ۱۷۸ هزار و ۲۵۲ 

رای معادل ۵.۳۰ درصد آرا در اســتان 
تهران کسب کردند.

 حسن بیگی همچنین در خصوص 
میزان آرای باطله ماخوذه در اســتان 
تهران، گفت: براساس نتایج صندوق ها؛ 
۳۹۸ هــزار و ۸۴۱ رای  باطله ماخوذه 
معادل ۱۱.۸۶ درصد آرای استان تهران 
و تعداد ۱۳ هزار و ۷۷۱ رای معادل ۰.۴ 
درصد آرای باطله غیرماخوذه در استان 

تهران است.
»چاره ای بیندیشید تا در دوره بعد 

آرای باطله اول نشود«! 
وزارت کشــور روز شــنبه میزان 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ ایران را ۴۸.۸ درصد اعالم 
کرد که کمترین میزان مشــارکت در 
تمامی ادوار برگزاری انتخابات ریاست 

بعد از انقالب بوده است.
براین اساس،  سیدابراهیم رئیسی با 
کسب ۳۰.۲۲ درصد آرا از کل واجدان 
شــرایط، رکورد کمتریــن میزان رأی 
روسای جمهور نسبت به واجدین کل 
که پیش از ایــن در اختیار هاشــمی 

رفسنجانی بود را از آن خود کرد.
در آمارهای وزارت کشــور مجموع 

تعداد آرای باطلــه حدود ۴میلیون و به 
طور دقیق ۳۷۲۶۸۷۰ اعالم شده است. 
وضعیت ۴۵۸ هزار و ۱۵۸ رای نامشخص 
و »مبهم« است، یعنی نه جزو رای های 
نامزدها حساب شده و نه باطله محسوب 
شده اســت. روح اهلل جمعه ای، مشاور 
وزیر کشــور در توییتر نوشت که این ها 
برگه های تعرفه رای هاییست که توسط 
رای دهندگان گرفته شده اما به صندوق 
رای انداخته نشده است و اگر این آرای 
نامشخص جز آرای باطله حساب شود، 
شــمار آرای باطله به بیش از ۴ میلیون 

رای می رسد.
این تعداد رأي باطله ســرازیر شده 

به صندوق هــاي انتخابات ریاســت 
جمهوري-۱۴ درصــد-، واکنش های 
بسیاری در پی داشت که همچنان ادامه 
دارد. طرفه آنکــه آرای باطله، رتبه دوم 
و سه رقیب انتخاباتي ابراهیم رئیسی، 
رتبه هاي سوم تا پنجم را کسب کرده اند. 
بر این اساس،  برخی به کنایه و تعریض 
در این مــورد گفته اند کــه »چاره ای 
بیندیشــید تا در دوره بعد آرای باطله 

اول نشود.«
آرای باطلــه نشــان می دهــد که 
صاحبان آنها که بــه هر دلیلی تصمیم 
گرفتند در انتخابات شرکت کنند، هیچ 
کدام از نامزدهای حاضــر در صحنه را 
قبول نداشــته   اند. این تعداد رأی باطله 
در انتخابــات ایران کم ســابقه بوده و 
یکی از مهم ترین نکات آن میزان آرای 
سیدابراهیم رئیســی بوده است. آرای 
او نســبت به دوره قبلــی انتخابات که 
به روحانی باخت تغییــر قابل توجهی 

نکرده است.
آرای باطله را جزو 

مشارکت کنندگان نیاورید
عباس عبدی، فعال رســانه ای در 
یادداشــتی درمورد آمار شوک برانگیز 
و قابل تأمــل آرای باطلــه نوشــت که 
حدود ۱۴ درصد رای باطله را نباید جزو 
مشارکت کنندگان آورد. در انتخابات ۴۰ 
سال گذشته متوسط آرای باطله  حدود ۲ 
درصد بوده است. این ۱۲ درصد را از کل 
کم کنید، رقم مشارکت حدود ۴۳ درصد 

می شود و نه ۴۹ درصد.
محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور 
اســبق و داوطلب این دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری که رد صالحیت شد 
و انتخابات را تحریــم کرد نیز به ریزش 
رأی دهندگان و افزایش آرای باطله در 
این دوره از انتخابات واکنش نشان داد و 
گفت: کسانی که رفراندوم ۹۸ درصدی 
جمهوری اسالمی در سال ۵۸ را به ۴۸ 
درصد تبدیل کرده اند نباید طلبکاری 
کنند بلکه بدهکار مردم و انقالب هستند 

و باید پاسخگو باشند.
صدای خاموش مردم شنیده شد؟

در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۹۶، ۱۵ میلیــون نفــر از واجدین 
شــرایط شــرکت نکرده بودند اما در 
انتخابات ۱۴۰۰ این عدد دو برابر شده 

و به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است.
اگرچه نظریه تحریم انتخابات با همه 
هیاهویش در این انتخابات عمال شکست 
خــورد، اما غیبت ۱۷میلیــون رأی در 
انتخابات ۲روز گذشته نکته مهمی است 
که باید موردتوجه قرار گیرد.  عصرایران 
در مطلبی بــا عنوان»صدای خاموش 
مــردم؛ ۲برابر شــدن قهرکنندگان با 

صندوق!« در این مورد می نویسد: »بر 
طبل شــادانه کوبیدن که ۲۹ میلیون 
نفر پای صنــدوق آمدنــد، ندیدن آن 
۳۰ میلیون نفر دیگری است که مانند 
رای دهندگان، مالکان مشاع ملک ایران 

هستند... 
نادیده گرفتن دهها میلیون ایرانی که 
رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند 
و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که 
خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، 
این بار پای صنــدوق نیامدند، خطای 
بزرگ استراتژیک خواهد بود... باید این 
صدا را شــنید و بدان احترام گذاشت.« 
در ادامه این مطلب  می خوانیم: »دو برابر 
شدن تعداد قهرکنندگان با صندوق و 
رسیدن آرای باطله از ۳ درصد اننخابات 
قبل به حدود ۱۴ درصد، صدایی است 
رسا که یا باید آن را شنید و بدان احترام 
گذاشــت یا منتظر عواقب سهمگین 
آن بود. در چنین شــرایطی، مسووالن 
جمهوری اسالمی باید بین خود وضعیت 
اضطراری اعالم کنند و به بررسی فوری و 
غیرمتعصبانه چرایی عدم حضور بیش 

از نیمی از مردم در انتخابات بپردازند.«
احمد زیدآبادی، فعال رسانه ای نیز 

در این مورد می گوید:  
»در درجۀ نخســت، مهم این است 
که محافــل ذینفــوذ و تصمیم گیراِن 
اصلی نظام سیاسی چه تفسیر و تأویلی 
از کیفیت انتخابات و نرخ مشــارکت و 
درصد آرای باطله داشته باشند.امیدوارم 
برداشت محافل رسمی از نحوۀ حضور 
مردم در انتخابات همان نباشــد که به 
صورت علنــی مطرح می کننــد. این 
انتخابات پیام بســیار قدرتمند و توأم با 

ظرافتی با خود داشت.« 
وی ادامه می دهد: »اگر این پیام که به 
نظر من کاماًل واضح هم بود، به درستی 
و دقت دریافت نشود، آیندۀ تیره و تاری 

برای کشور رقم خواهد خورد. 
بسیار مناسب است که جمعی از اهل 
اندیشه بخصوص در حوزۀ جامعه شناسی 
سیاسی، تفســیری علمی و بی طرفانه 
از پیــام انتخابــات تهیه و بــه مردم و 
مقام های کشور ارائه کنند تا غبار عالیق 
شخصی و منافع زودگذر دید چشم ها را 

در رؤیت واقعیت کدر نکند.«
واکاوی دالیل موثر بر میزان 

مشارکت در انتخابات
مشارکت و رأی دادن در انتخابات از 
مولفه های اصلی بررسی رفتار سیاسی 
افراد یک جامعه است، بنابراین بررسی 
کاهش مشارکت در انتخابات به عنوان 
بروز یــک رفتار اجتماعی و سیاســی 
می تواند منجر به شناخت دقیق تر یک 
جامعه و برنامه ریزی آگاهانه برای آینده 
آن جامعه بر مبنای سالیق عمومی  شود.

نیما فرهید، کارشــناس مســائل 
سیاســی، در »واکاوی دالیــل موثــر 
بــر میــزان مشــارکت در انتخابات« 

خاطرنشان کرد: 
»در یک نگاه کلــی دالیل افزایش 
حضور و مشارکت مردمی در انتخابات 

را می توان شامل عواملی همچون کنترل 
کرونا از سوی دولت ها، دوقطبی شدن 
انتخابات در جامعه، جلب مشــارکت 
ذی نفعان و اقناع افکار عمومی از سوی 
نظام های سیاسی دانست. از سوی دیگر 
دالیــل کاهش مشــارکت در برخی از 
کشورها را می شود در چند دسته شرایط 
نامساعد معیشتی، مدیریت نادرست 
بیماری کرونا و درگیری بخش هایی از 
جامعه با این بیماری، القای تشریفاتی 
بودن انتخابات به جامعه و به دنبال آن 
شکل نگرفتن رقابت درست دسته بندی 

کرد.«
این تحلیلگر که با ایســنا گفت وگو 
کرده اســت،  ادامه می دهــد: »آنچه از 
تحلیــل انتخابــات ایــران و میــزان 
مشارکت سیاسی حدود ۵۰ درصدی 
در آن برمی آید این است که چند عامل 
در این مسئله دخیل بوده است. از جمله 
دالیل کاهش نسبی حضور مردم در پای 
صندوق های رأی که شاید بتوان سهم 
بیشــتری در بین دیگر عوامل برای آن 
قائل شد مشکالت معیشتی طی چند 

سال گذشته است. 
نارضایتی معیشتی و اقتصادی که 
با تشدید تحریم های ایران بر شدت آن 
افزوده شــد باعث نوعی سرخوردگی و 
دلسردی شده که بروز آن در مشارکت 
اجتماعی و سیاســی مردم قابل توجه 
اســت. در کنار این مســئله نارضایتی 
از عملکرد مســئولین که ناشی از سوء 
مدیریت و بی تدبیری های سال های اخیر 
است نیز می تواند به دقت مورد بررسی 
قرار گیرد چرا که باعث شد این احساس 
در برخی از افراد جامعه شکل بگیرد که 
انتخابات تاثیری بر بهبود وضعیت کشور 
نداشــته و حضور در انتخابات کمکی 

نخواهد کرد.
شاید شــیوه احراز صالحیت ها و 
تجربه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی 
نیز در کاهش تمایل بخشی از واجدین 
شرایط موثر بوده باشــد. این مسئله 
کــه رقابــت ایده ها شــکل نگرفته و 
مسئولین پاسخگوی خطاهای خود 
نیستند موجب دلســردی بخشی از 
جامعه برای حضور حداکثری در این 

مشارکت شد.«

 تنها ۲۶ درصد شهروندان تهرانی در انتخابات شرکت کردند؛

مطالبه گری منفعالنه

خبر

داوطلب نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری که به دلیل 
شرایط سنی از حضور در عرصه رقابت بازماند، گفت: امیدواریم 
شــعارهای انتخاباتی آقای رئیســی در عمل هــم دل فقرا و 
مستضعفین را به دست بیاورد. آقای رئیسی در مناظرات گفتند 
که من برای کسری بودجه از جیب مردم هزینه نمی کنم و این 

موضوع بسیار با اهمیت است.
محمد غرضــی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، در خصوص 

پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات،  اظهار کرد: الحمدهلل 
انتخابات بدون حادثه جدی انجام شــد و ملت ایــران در این 
انتخابات نشان داد که توانایی تشخیص را دارد. دشمنان خارجی 

مایل نبودند چنین انتخاباتی برگزار شود اما برگزار شد. 
با وجود اینکه بیش از ۴۰ درصد مردم در انتخابات شــرکت 
کردند، اما انتخابات انجام شــد. وی بیان کرد: در مورد تعامل با 
دنیا نیز قاعدتاً دولت های متخاصم از تعامل استقبال نمی کنند. 

همانگونه که آقای رئیسی پیش تر اعالم کردند که تجارت را از قید 
زد و بندهای رانتی نجات خواهند داد،  تجارت به جای رانتخواری 
به مسیر درست خود تبدیل شود. امروز واردات به دست اشخاص 
رانتخوار صورت می گیرد و با دالر  ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود؛ 
ان شااهلل که در دولت بعدی این مشکل حل شود. غرضی گفت: 
تجربه صد ســاله گذشته نشان دهنده این اســت که دولت ها 
با کابینه شان تعریف نمی شــوند و دائماً کابینه دولت ها تغییر 

می کنند اما رئیس دولت می تواند اشخاصی را انتخاب کند که 
با شعارهای ایشان موافق باشند نه اینکه در شعارها و وعده های 

رئیس جمهور دخالت کنند. 

غرضی ابراز امیدواری کرد؛

شعارهای انتخاباتی رئیسی در عمل هم دل فقرا را به دست بیاورد
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نخستین نشست خبری ابراهیم 
رئیسی امروز  برگزار می شود

نخســتین نشســت خبری ابراهیم رئیسی، 
به عنــوان رئیس جمهوری بعدی ایــران امروز 
دوشنبه برگزار می شــود. این کنفرانس خبری 
ســاعت ۱۴ آغاز می شــود و در آن، خبرنگاران 
داخلــی و خارجــی پرســش های خــود را با 

رئیس جمهوری منتخب مطرح خواهند کرد.
    

رضایی برنامه خود را در اختیار 
رئیسی گذاشت

رضایی برنامه اقتصادی ۳۱ اســتان کشور را 
در اختیار دولت آینده قرار داد.  به گزارش ایسنا، 
محســن رضایی اعالم کرد که برنامه راهبردی 
انقالب اقتصــادی را که به تفکیک ۳۱ اســتان 
کشور برای دولت احتمالی اش تدارک دیده بود 
و پیشتر در زمان تبلیغات انتخابات نیز در اختیار 
مردم گذاشــته بود را در اختیار رئیس جمهوری 
منتخب، قرار خواهد داد تا درصورت صالحدید 
وی و تیــم اقتصــادی دولت جدید بــرای حل 

مشکالت مردم، مورد استفاده قرار گیرد.
    

واکنش رژیم صهیونیستی به 
پیروزی رئیسی در انتخابات 

ایلنا نوشت: »رام بن باراک«، رئیس کمیته 
روابط خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی، در 
واکنش به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
ایران، در پیام توئیتری مدعی شــد: »انتخاب 
شــدن رئیســی به عنــوان رئیس جمهوری 
آینده ایران، نشــان دهنده تصمیم قاطع این 
کشور برای تندروی در رویکردهای سیاست 
خارجی، هسته ای و تروریســم است. اکنون 
 چالشی بزرگ پیش روی غرب و اسرائیل قرار 

گرفته است.«
    

وحید حقانیان:
رقبا برای رئیسی امداد الهی شدند

معاون اجرایی بیت رهبری در یادداشــتی از 
محسن رضایی و قاضی زاده هاشمی برای انصراف 
ندادن از ادامه رقابت های انتخاباتی »تقدیر« کرد 
و حضور این دو نامــزد در کنار عبدالناصر همتی 
را برای ابراهیم رئیســی»امداد الهی« و موجب 
رقابتی ماندن انتخابات دانست.  به گزارش ایسنا،  
وحید حقانیان، افزود:  در صورت انصراف این سه 
نامزد و حتی با فرض رد شدن انصراف آنها از سوی 
وزارت کشور، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

ایران با بحران روبرو می شد. 
    

آمریکا: 
پس از انتخابات ایران هم به 
مذاکرات برجامی متعهدیم

وزارت امورخارجــه آمریکا پــس از پیروزی 
ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری 
کشــورمان اعالم کرد که واشــنگتن بــه ادامه 
مذاکــرات برجامی با ایــران متعهد اســت.  به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت 
امورخارجــه آمریکا در عین حــال در اظهاراتی 
مدعی شد که مردم ایران نتوانســته اند در یک 
انتخابات آزاد و عادالنه کاندیدای موردنظر خود 

را انتخاب کنند.
    

 اولین پیام همتی بعد از 
اعالم نتایج انتخابات

کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهوری 
سیزدهم از مردم برای مشــارکت در انتتخابات 
تشکر کرد. عبدالناصر همتی در توئیتی نوشت: 
»از همه رای دهندگان عزیز باالخص کسانی که 
بنده را الیق دانســته و حتی تا بامداد شــنبه در 
صفوف شلوغ شعب اخذ رای حضور یافتند تا به 
این خدمتگزار خود رای دهند یا مجدانه مشوق 
دیگران بــرای رای دادن بودنــد، از صمیم قلب 
تشکر و  قدردانی می کنم. در این خصوص بیشتر 

صبحت خواهم کرد.«
    

پیشتازی فهرست ائتالف در 
انتخابات شوراها 

براساس آخرین اخبار -تا ساعت ۱۴ دیروز-، 
فهرست شورای ائتالف پیشتاز انتخابات شورای 
شــهر تهران اســت. به گزارش پایگاه رســمی 
اطالع رسانی شــورای ائتالف، فهرست شورای 
ائتالف نیروهای انقالب به سرلیســتی »مهدی 
چمران« و »پرویز ســروری« نســبت به سایر 
فهرست های دیگر پیشــتاز این دوره انتخابات 
است و اکثر اعضای این فهرســت حائز اکثریت 
آرا شده اند. براســاس گزارش ها، نتایج انتخابات 
شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش امروز 

یا فردا اعالم می شود.

مشارکت و رأی دادن در 
انتخابات از مولفه های اصلی 
بررسی رفتار سیاسی افراد 
یک جامعه است، بنابراین 

بررسی کاهش مشارکت در 
انتخابات به عنوان بروز یک 

رفتار اجتماعی و سیاسی 
می تواند منجر به شناخت 

دقیق تر یک جامعه و 
برنامه ریزی آگاهانه برای 
آینده آن جامعه بر مبنای 

سالیق عمومی  شود

براساس اعالم رئیس ستاد 
انتخابات استان تهران، 

تنها ۳۴.۳۸ درصد واجدین 
شرایط این استان در 

انتخابات مشارکت کردند. 
در شهر تهران اما درصد 

مشارکت از این هم کمتر و 
۲۶ درصد اعالم شد

وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران، ترکیه و افغانستان بر مشارکت فعال 
سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با 

تروریسم در منطقه تاکید کردند.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 

ســخنگویی وزارت امور خارجــه، محمد 
جواد ظریف، مولود چــاووش اغلو و محمد 
حنیف اتمر  در نشست سه جانبه خود که در 
آنتالیای ترکیه برگزار شد، بر مشارکت فعال 
سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با 

تروریسم در منطقه تاکید کردند.
همکاری های ترانزیتی با افغانســتان از 
طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه 

همکاری های اقتصادی با این کشور از دیگر 
توافقات این نشست بود.

در پایان نشست، بیانیه سه جانبه وزرای 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه 

و افغانستان صادر شد.
وزیر امور خارجه از هفته گذشــته برای 
حضور در اجالس مجمع دیپلماسی آنتالیا 
بنا به دعوت مولود چــاووش اوغلو به ترکیه 

سفر کرده است. وی در این سفر با تعدادی 
از مقامات کشــورهای منطقــه تبادل نظر 

کرده است.
 گزارش توئیتری ظریف 
از نتایج سفر به ترکیه 

وزیر امور خارجه کشــورمان با انتشــار 
توئیتی به بررســی نتایج مجمع دیپلماسی 

آنتالیا پرداخت.

محمدجواد ظریف نوشت:
در مجمع دیپلماســی آنتالیا بر ضرورت 

این اصالحات شناختی تأکید کردم:
۱. در دیپلماســی بحث اعتماد نیست، 
 بلکه بحــث احترام بــه منافــع همتایان 

است.
۲. این ایاالت متحده بــود که زیر برجام 
زد و حاال هم برعهده ایاالت متحده است که 

باید آن را درست کند.
۳. خارجی ها دیــر یا زود منطقــه ما را 
ترک می کنند. باید خودمان آن را به دست 

بگیریم.

در نشست سه جانبة مجمع دیپلماسی آنتالیا صورت گرفت؛

تاکید وزرای خارجه ایران، افغانستان و ترکیه بر مشارکت در صلح افغانستان

میزان مشارکت به تفکیک استان ها


