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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پس از آرای باطله در انتخابات ریاست 
جمهوری، حاال آرای باطله در انتخابات 
شورای شهر خبرساز شــده است. روز 
دوشــنبه با اعالم نتایج نهایی انتخابات 
شورای شهر در شهرهای همدان، اراک 
و کرج مشخص شــد که آرای باطله در 
انتخابات شورای شهر این شهرها حائز 

رتبه اول شده است!
جالب آنکه در کرج و اراک آرای باطله 
دو برابر آرای نفــر اول انتخابات بودند! 
میزان این آرا در کرج 38 هزار و 888 هزار 

و در اراک 28 هزار 565 رأی بوده است. 
درباره پایتخت اما فرمانداری تهران 
دیروز باالخره نتیجه انتخابات شورای 
شــهر را اعالم کرد و مشخص شد که در 
تهران نیز آرای باطلــه ترکتازی کرده و 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.
اصولگرایان بر خالف انتخابات ریاست 
جمهوری در انتخابات شــورای شهر به 
وحدت نرســیدند؛ از این رو دو لیست 
شورای وحدت و ائتالف اصولگرایان را به 
طور جداگانه برای انتخابات شورای شهر 

ارائه کردند. 
لیست شورای وحدت با حضور افرادی 
مانند مرتضی طالیی، حســن بیادی، 

مرتضی زریبافان و ابوالفضل قناعتی آرای 
کافی را به دســت نیاوردند و از راهیابی 
به بهشت بازماندند. ائتالف اصولگرایان 
با سرلیســتی مهدی چمران، با کسب 
بیشترین رأی مســتاجران تازه بهشت 
هســتند اما نگاهی به تعــداد آرایی که 
اعضای این لیست کسب کرده اند حاکی 
از این است که این پیروزی بی شباهت به 

شکست نیست.
پیروزی با آرای پایین، شکست با 

آرای باالتر!
باالترین رأی این لیســت متعلق به 
مهدی چمران است که پیش از پیروزی 
اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر، 
12 سال تکیه بر کرسی ریاست شورای 

شهر تهران زده بود. 
در تهران بزرگی که پایتخت کشور 
است تنها یک میلیون 151 هزار و 450 
نفر در انتخابات شــورای شهر شرکت 
کرده اند. از این میــان 413 هزار و 920 

رأی باطله بوده است. 
مهدی چمران با اختالف نه چندان 
زیاد نسبت به این آرای باطله، 486 هزار و 
282 رأی آورده و نفر آخر این لیست 255 

هزار و 854 رأی کسب کرده است.
فارغ از ایــن مشــارکت حداقلی و 
میزان باالی آرای باطله، نکته قابل توجه 

دیگر مقایسه آرای اعضای شورای شهر 
فعلی با منتخبان تازه اســت؛ به نحوی 
که در انتخابات شــورای شــهر پنجم 
محسن هاشــمی به عنوان سرلیست 
پیروز انتخابات دوره قبل، یک میلیون 
و هفتصد و پنجاه و شش هزار و 86 رأی 
آورده بود؛ یعنی بیش از ســه برابر آرای 

مهدی چمران در این دوره از انتخابات. 
نفر آخر پیروز در انتخابات دور قبل، 
یعنی بشــیر نظری نیز یــک میلیون و 
66 هزار و 813 رأی کسب کرده بود که 
آرای او نیز دو برابر آرای مهدی چمران 
در انتخابات ششم شــورای شهر است. 
از نفر نهم این لیســت، آرا بــه زیر 300 
هزار می رســد. جالب تر از هر دوی اینها 
آرای خود مهدی چمران در دوره قبلی 
انتخابات شورای شهر است. او آن زمان 

بیش از 650 هزار رأی آورده بود. 
شائبه شمارش »اسکناسی« آرا

و عملکــرد  سیاســی کاری ها 
اصالح طلبان در شــورای شــهر پنجم 
اقبال عمومی نســبت به آنها را بســیار 
کاهش داد به طوری که طرفدارانشــان 
برای تمدید حضور آنها در شورای شهر 
پای صندوق رأی نرفتند اما از سوی دیگر 
نتایج انتخابات نشان می دهد که پایگاه 
رأی اصولگرایان نیز ریزش جدی کرده 

و آنها با سبدهایی حتی زیر نیم میلیون 
رأی و به عبارت دیگر بدون ســرمایه و 
پشــتوانه اجتماعی جدی وارد پارلمان 

شهری می شوند. 
عالوه بر نبود این سرمایه اجتماعی، 
نحوه ورود آنها نیز با اما و اگرهای جدی 
از سوی طیف نزدیک به خودشان مواجه 

شده است. 
حســن بیادی کــه ســال ها خود 
عضو شورای شــهر بوده و در این دوره 
نیز با لیست شــورای وحدت کاندیدای 
نمایندگی در شــورای ششم شده بود، 
اعتراضات جدی به نحوه شماره آرا وارد 
کرده و آن را »اسکناسی« خوانده است. 

او توضیــح داده کــه در شــمارش 

»اسکناسی« به محض دیدن اسم یکی از 
اعضای لیست ائتالف، مثال آقای چمران، 
از شمردن مابقی اســامی که به صورت 
ترکیب چند لیست از سوی مردم نوشته 
شده، خودداری کرده و همه را جزء رأی 

لیست ائتالف محاسبه کرده اند.
اصالح طلبان هم مدعی همین تخلف 
هستند. محمد ســاالری، عضو فعلی 
شورای شــهر در توئیتی نوشته است: 
»شیوع پدیده مذموم شمارش دسته ای 
آرا که با دیدن سرلیست و چند نفر دیگر، 
تمــام 21 رأی به نفع لیســت ائتالف 
اصولگرایان محاسبه می شود، بی توجهی 

به حق الناس و خیانت در امانت است.«
او ادامه داده که »به همراه همکارانم 
در لیست جمهور، اعتراض خود را نسبت 
به این بدعت خطرناک به مراجع قانونی 

اعالم کردیم.«
بازگشت قالیبافی ها

بدین ترتیب شــورای شــهر ششم 
در حالی تشــکیل می شــود که میزان 
مشارکت در انتخاب آن، بدون احتساب 
آرای باطله تنها 26 درصد بوده و شائبه 
شمارش اسکناســی آرا نیز در مورد آن 

وجود دارد.
گذشته از این دو مورد، موضوع سوابق 
این لیست نیز داغ است. لیست ائتالف 
بیش از هر چیز نزدیــک به محمدباقر 
قالیباف است؛ او که همزمان با ریاست 
مهدی چمران در شورای شهر، شهردار 
تهران بود و هر بار از شورای شهر مطلوب 
خود رأی موافق برای شــهردار شــدن 
می گرفت و با چشم غیرمسلح پیدا بود 
که شورای شهر، شورای شهرداری بود 

و نه شهر. 
اکنــون اعضــای تــازه شــورای 
شــهر نیز همان یاران دیــروز قالیباف 
هســتند. احمد صادقی، رئیس سابق 
ســازمان مدیریت بحران بوده اســت. 
ناصر امانی، معاون سابق منابع انسانی، 
جعفر تشکری هاشــمی، معاون سابق 
حمل و نقل و ترافیک، مهدی عباسی، 
شهردار سابق منطقه 17، مهدی بابایی، 
رئیس سابق بسیج شــهرداری، نرگس 
معدنی پور، شــهردار سابق منطقه 13، 
مهدی پیرهادی، معاون سابق شهرداری 
منطقه 3، علی اصغر غائمی، مدیرعامل 

ســابق ســازمان فناوری اطالعات و به 
همین ترتیب ســایر اعضای لیست از 
چهره های نزدیک به محمدباقر قالیباف 
و از مسئوالن زمان مدیریت او بر تهران 

هستند. 
خاطره پرونده عیسی شریفی، امالک 
نجومی، تخریب باغات تهران، فروش بی 
حد و حصر تراکم و مواردی از این دست 
که در دوران قالیباف و اصولگرایان نزدیک 
به او در تهران رقم خورد، موجب نگرانی ها 
از بازگشت دوباره آنها به مدیریت شهری 

تهران شده است.
در ایــن میان از محســن پیرهادی 
که نامش با پرونــده امالک نجومی گره 
خورده نیز به عنوان یکی از کاندیداهای 
شــهرداری تهران یاد می شود. برخی 
منابع خبری گــزارش می دهند که با 
پیروزی لیســت ائتــالف اصولگرایان، 
محسن پیرهادی، رستم قاسمی، هابیل 
درویشی و مازیار حسینی، جدی ترین 
گزینه های تصدی پســت شــهرداری 

تهران به شمار می روند. 
بدین ترتیب اصالح طلبان به زودی 
از کرسی های شورای شهر بلند خواهند 
شد و اصولگرایان اداره شهر را در دست 
خواهند گرفــت اما با توجــه به میزان 
مشــارکت تهرانی ها در این انتخابات، 
به نظر می رســد آنها نســبت به اینکه 
کدام جناح و گروه در شــهر حاکم باشد 
و در نهایت آیا شهرداری مانند محسن 
پیرهادی داشته باشند یا نه، بی تفاوت 

شده اند. 

فرمانداری تهران نتیجه انتخابات شورای شهر را اعالم کرد؛

ورود به »بهشت« با زیر نیم میلیون رأی

خبر

دادستان عمومی و انقالب یاسوج از بازداشت 
بیش از 100 نفر در روز برگزاری انتخابات خبر 

داد. 
سید علی ملک حسینی در نشست شورای 
تامین در فرمانداری شهرستان بویراحمد با بیان 
اینکه این افراد از همه ســالیق، گروه ها و اقوام 
مختلف کاندیداها بودند، افزود: ذره ای از حقوق 
مردم کوتاه نخواهیم آمد؛ اما اینکه کســی فکر 
کند که انتخاباتی برگزار شود و هیچ کس ناراضی 
نباشد، فکر اشتباهی است. همه چیز باب میل 

190 کاندیداها حاصل نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه ما نماینده فرماندار و از 
اعضای صندوق را هم بازداشت کردیم، ادامه داد: 
هیچ گونه دخل و تصرف در سیستم الکترونیکی 

انتخابات شورای اسالمی شهر وجود ندارد و آن 
کسی که لیست PDF را در فضای مجازی منتشر 
کرده را باعث و بانی این سر و صدا برای این مردم 
مظلوم می دانیم. به کسی که این لیست را منتشر 

کرده برسیم، طبق قانون با او برخورد می کنیم.
ملک حسینی گفت: قانون تکلیف را مشخص 
کرده، هر کس اعتراض یا شکایتی دارد، باید در 
چارچوب قانون شــکایت و اعتراض خود را ارائه 
دهد. نظام جمهوری اســالمی ایــران ضعیف 
نیست و هر آشوبی را جمع کرده، اما نظام اسالمی 

نمی خواهد، خودش را مقابل مردم قرار دهد.
مجید احمدی، فرماندار شهرستان بویراحمد 
نیز درباره چرایی شــکل گیری این اعتراضات با 
اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات در شهر 

یاســوج، توضیح داد: در انتخابات الکترونیکی، 
کاربران و مجریان هیچ دخالتــی ندارند، صرفا 
اطالعات توسط رأی دهندگان ثبت می شود و در 
نهایت اطالعات به سرور مرکزی در وزارت کشور 
ارسال و در آنجا ثبت، جمع بندی و اعالم می شود.

او افزود: بعد از اتمام انتخابات حدود ساعت 
2 بامداد منتظر بودیم که جمع بندی به ما اعالم 
شود اما وقتی وارد سیستم شدیم یکی از شعب 
اخذ رأی مغایر اطالعات ارور می داد و اطالعات 
ثبت نشــده بود. فرماندار شهرستان بویراحمد 
ادامه داد: با وزارت کشــور تمــاس گرفتیم که 
چرا این اطالعات ثبت نشده و در نهایت متوجه 
شدیم که دســتگاه الکترونیکی اطالعات را به 
خوبی ارسال نکرده و این اطالعات چون با سایر 

آمار و اطالعات مغایرت دارد توسط دستگاه رد 
می شود. احمدی گفت: عوامل فناوری اطالعات 
مجددا صندوق را رمزگشایی و بررسی کردند که 
در نهایت متوجه ایراد شدند و ایراد سیستمی را 
برطرف کردند و پس از رفع ایراد نتایج مشخص 
شد. او با اشــاره به لیســیتی که در شبکه های 

اجتماعی منتشر شد، ادامه داد: قبل از این اتفاق، 
فردی به عنوان کاربر یا هر عنوان دیگری که به 
اطالعات دسترسی داشت، توانست اطالعاتی را 
به صورت ناقص بیرون دهد که باعث ایجاد توقع 
برای برخی افراد شد و احساس کردند که برنده 

انتخابات بودند.

دادستان عمومی یاسوج خبر داد؛

بازداشت 100 نفر در پی اعتراض به نتیجه انتخابات
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سازمان ملل:
گوترش مایل به ادامه همکاری با 

دولت جدید ایران است
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل در نشست خبری هفتگی خود درباره انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران گفت: آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل مایل به ادامــه همکاری با 
مقام های ایرانی در خصوص مسائل مبتنی بر احترام 
متقابل، در راستای منافع ایران، مردم این کشور و 
مردم منطقه است. وی در پاسخ به اینکه آیا گوترش 
پیام تبریــک برای رئیس جمهــور منتخب ایران 
فرستاده است، اظهار کرد: تردیدی ندارم که روند 
معمول دنبال خواهد شد اما این کار، اغلب در زمانی 
نزدیک به تاریخ تحلیف انجام می شود که تا جایی که 

می دانم شش هفته دیگر خواهد بود.
    

آمریکا: 
انتخابات ایران تاثیری بر مذاکرات 

وین ندارد
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در واکنشی تلویحی به اظهارات ابراهیم رئیسی در 
نشســت خبری اخیر خود، گفت: نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری ایران بر بحث های جاری در وین 
درباره برجــام تاثیری نخواهد داشــت. وی تاکید 
کرد: در نهایت، رهبر ایران است که سیاست ایران 
را در مورد طیف وسیعی از موضوعات مهم تعیین 
می کند. پرایس اضافه کرد که سیاست واشنگتن 
در قبال تهران برای پیشبرد منافع ایاالت متحده 

طراحی شده است. 
    

واکنش فرانسه به نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری ایران

اردو پوینــت، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
فرانسه در واکنش به انتخاب شدن ابراهیم رئیسی در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
گفت: فرانسه انتخاب شــدن آقای ابراهیم رئیسی 
را به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران 
مورد توجه قرار داده است. او در پاسخ به این سوال 
که آیا رویکرد فرانســه با توجه به نتیجه انتخابات 
ایران تغییری خواهد کــرد، گفت که پاریس مرتبا 
درباره حقوق بشر در ایران و زندانی کردن شهروندان 
فرانسوی ابراز نگرانی کرده اســت. وی ادامه داد: ما 
بر تمایلمان برای بازگشــت به اجرای کامل توافق 
هســته ای وین تاکید می کنیم، چون دیپلماسی 

فرانسه کامال فعال و آماده آن است.
    

اعالم نتیجه انتخابات مجلس 
خبرگان در تهران

شکراله حسن بیگی، رئیس ســتاد انتخابات 
استان تهران درباره نتیجه انتخابات مجلس خبرگان 
در تهران، اعالم کرد: بر اساس آرای شمارش شده، 
علیرضا اعرافی با یک میلیون و 293 هزار و 72 رأی، 
حسینعلی ســعدی با 656هزار و 11 رأی و احمد 
دانش زاده مومن با 584 هزار و 549 رأی به ترتیب 
بیشــترین آرا در انتخابات میــان دوره ای مجلس 
خبرگان در اســتان تهران را کســب کرده اند. به 
گفته وی، استان تهران دارای 16 کرسی در مجلس 
خبرگان رهبری اســت که با فوت هاشم بطحایی، 
ابراهیم امینی نجف آبادی و محمدعلی تسخیری، 

سه کرسی آن فاقد نماینده بود.
    

انتقاد سعید محمد از عملکرد 
شورای نگهبان

سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا و داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست 
جمهوری طی گفت وگویی درباره رد صالحیتش از 
سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: تالش کردم برای 
توضیح درباره ابهامات، به شــورا توضیح بدهم، که 
اجازه ندادند. ما را صدا نکردند علت رد صالحیت را 
بگویند؛ خوب است شورای نگهبان کاندیداها را صدا 
کند و موضوعات را به آنها منتقل کند. شنیده بودم 
که بعد از بیانات رهبــری )درباره اجحاف به برخی 
داوطلبان کاندیداتوری در ایــن دوره از انتخابات( 
احتمال تائید صالحیتم هست، اما شورای نگهبان 

بیانیه داد و موضوع را رد کرد.
    

آزادی ۳۶ ایرانی از زندان های 
دبی و امارت های شمالی

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در دبی 
اعالم کرد که در نتیجه پیگیری های  انجام شده، 36 
ایرانی طی سه ماهه نخست سال 1400 از زندان های 
دبی و امارت های شمالی)شارجه، عجمان، فجیره، 
راس الخیمه و ام القویــن(، آزاد و با صدور مدارک 
مسافرتی الزم توســط سرکنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران در دبی به کشور بازگشتند. تعدادی از 
این افراد با گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود 

مشمول عفو حکام امارت های مذکور قرار گرفتند .

سیاسی کاری ها و عملکرد 
اصالح طلبان در شورای 

شهر پنجم اقبال عمومی 
نسبت به آنها را بسیار 

کاهش داد به طوری که 
طرفدارانشان برای تمدید 
حضور آنها در شورای شهر 

پای صندوق رأی نرفتند 
اما از سوی دیگر نتایج 

انتخابات نشان می دهد که 
پایگاه رأی اصولگرایان نیز 

ریزش جدی کرده

در انتخابات شورای شهر 
پنجم محسن هاشمی به 
عنوان سرلیست پیروز 

انتخابات دوره قبل، یک 
میلیون و 75۶ هزار و 8۶ 

رأی آورده بود؛ یعنی بیش 
از سه برابر آرای مهدی 
چمران در این دوره از 

انتخابات

وزیر خارجه اتریش با اشاره به میزبانی مذاکرات درباره 
احیای برجام در این کشور، تصریح کرد که توافق هسته ای 

ایران هیچ جایگزین بهتری ندارد.
الکســاندر شــالنبرگ، این مطلب را روز سه شنبه در 
نشســت مشــترک خبری با فیصل بن فرحان، همتای 

سعودی خود که به وین سفر کرده، مطرح کرد.
وزیر امور خارجه اتریش بــا بیان اینکه امنیت منطقه 
خاورمیانه برای وین مهم است افزود: برجام ممکن است 
یک توافق عالی نباشــد اما بهتر از این اســت که چیزی 
نداشــته باشــیم. گاهی اواقات در سیاســت این سوال 
مطرح اســت که یا بــرای حصول توافــق مطلوب صبر 

  کنید یا آنچه را قابل دسترسی اســت مورد بهره برداری 
قرار می دهید.

وی بر همین اساس تصریح کرد که تالش اعضای برجام 
برای حفظ و اطمینان از اجرای کامل این توافق ارزشمند 
اســت. شــالنبرگ عنوان کرد که از نگرانی های ادعایی 
کشورهای منطقه نسبت به ایران آگاه است »اما بحث بر 
سر این است که یا می گویید تا زمانی که این مسائل مد نظر 
قرار نگیرد ترجیح می دهم هیچ توافق نباشد یا اینکه گام به 
گام حرکت کنیم. به نظر من برجام گام ارزشمندی است و 
گفت وگو در سیاست بین الملل بسیار حائز اهمیت است.«

استقبال اتریش از مذاکرات ایران و عربستان

وزیر امور خارجه اتریــش در همین پیوند عنوان کرد 
که در گفت وگو با همتای ســعودی، دربــاره مذاکرات 
مستقیم تهران و ریاض رایزنی کرده است. وی این اقدام را 
دلگرم کننده خواند و افزود: باید ببینیم این مذاکرات در 

دولت جدید ادامه پیدا خواهد کرد یا نه.
وی افزود: هدف ما در اتریش این است که با تمام شرکا 
در تمام منطقه خاورمیانه رابطه ای قوی و دوستانه داشته 

باشیم. رئیس دستگاه دیپلماسی اتریش معماری امنیت 
منطقه را حائز اهمیت دانست و برای کمک به این مسئله 

اعالم آمادگی کرد.
میز ناهار ضدایرانی با گروسی

گفتنی است در این ســفر، فیصل بن فرحان، در وین 
پایتخت اتریش با رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین 

المللی انرژی اتمی نیز دیدار کرده است. 
او در این دیدار خواستار تعیین سازوکارهای الزم برای 
انجام بازرسی های جامع از تمام ســایت های هسته ای 

ایران شد. 
وی همچنین در این دیدار با تکیه بر ادعاهای مقامات 
ســعودی علیه کشــورمان بر توقف آنچه نقض قوانین 
بین المللی از سوی ایران خواند، تاکید کرد که بنابر ادعای 
او، ایران منطقه را بی ثبات می کند و امنیت و ثبات جهان 

را نیز بر هم می زند.

وزیر خارجه اتریش به همتای عربستانی خود: 

برجام هیچ جایگزین بهتری ندارد


