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می��زان مش��ارکت م��ردم در انتخاب��ات 
براساس آماری که آقای وزیر کشور اعالم 
کرد نس��بت ب��ه دوره گذش��ته انتخابات 
مجلس، پایین تر ب��ود، این اتفاق دالیلی 

دارد.
میزان مش��ارکت در انتخابات دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی در کل کشور 61 
درص��د بود و در ای��ن دوره به 42 درصد 
رسید، روشن اس��ت که کاهش مشارکت 
قابل توجهی در انتخابات دیده میش��ود. 
اما ای��ن اتفاق ب��ه معن��ای روی گردانی 
مردم از جمهوری اس��المی ایران نیس��ت 
بلک��ه دالیلی دارد که باعث واکنش مردم 
به این شکل شده اس��ت. یک نکته را در 
همین آغاز باید گفت که اگر شرایطی که 
برای ایران اس��المی ایجاد شده برای هر 
کش��ور دیگری به وج��ود آمده بود، حتی 
همین اندازه از مشارکت نیز دیده نمیشد 
و م��ردم آن کش��ور مش��ارکت را به صفر 

میرساندند.
در بسیاری از کش��ورها، حتی کشورهای 
اروپایی که خود را خاس��تگاه دموکراسی 
میدانند، حکومتها ابزارهایی را برای وادار 
کردن مردم برای شرکت در انتخابات در 
دس��ت دارند تا مردم پ��ای صندوق رای 
بیایند. کشورهایی در دنیا وجود دارد که 
انتخابات برای مردم اجباری است و برخی 
دیگر از کش��ورها گرچه به ظاهر اجباری 
نیس��ت اما با اقداماتی ک��ه در نظر گرفته 

اند، به نوعی اجبار را اعمال کردهاند.
انتخابات در اس��ترالیا اجباری اس��ت، در 
بلژی��ک م��ردم را مجب��ور نمیکنند تا در 
انتخابات شرکت کنند، اما برای آنهایی که 
در انتخابات شرکت نکنند، مجازاتهایی در 
نظر گرفته شده است، مانند محرومیت از 
ارائه خدم��ات اجتماعی به فرد یا افرادی 

که در انتخابات شرکت نکردهاند.
اما در جمهوری اس��المی ایران هیچ یک 
از روش��هایی که در دنیا اعمال میش��ود، 
وج��ود ندارد و مردم ب��ا اختیار خود پای 
صندوقهای رأی حاضر میشوند و اگر هم 
شرکت نکنند، هیچ سازمان و نهادی حق 
برخورد با آنهایی که در انتخابات شرکت 

نکردهاند، ندارد.
ش��رایط جمهوری اسالمی ایران به خاطر 
دش��منیهایی که از سوی دشمنان اعمال 
میش��ود، در طول 41 س��ال گذش��ته به 
گونه��ای بوده که هم��ه عوامل خارجی و 
داخلی آنها سعی داشته اند افکار عمومی 

را نسبت به انقالب اسالمی بدبین کنند.
رادیویی،  تلویزیون��ی،  وجود ش��بکههای 
ماهواره ای و ش��بکههایی ک��ه در فضای 
مج��ازی علی��ه جمهوری اس��المی ایران 
تبلیغات  گس��ترده ای را در دس��تور کار 
خود دارند، ثاب��ت میکند که تا چه اندازه 
برای دش��منان مهم و حس��اس است که 
باعث شوند تا مردم مشارکت کمتری در 
انتخابات گوناگون در جمهوری اس��المی 
ایران داشته باشند. اما با همه هجمههای 
گسترده و وحشیانه ای که علیه جمهوری 
اس��المی ایران از س��وی دش��من صورت 
میگیرد، باز هم میبینیم که مردم دلسرد 
نمیش��وند و پ��ای صن��دوق رأی حاض��ر 
میش��وند، اما گالی��ه دارن��د. گالیههایی 
که به واس��طه کم کاریها، ضعفها و س��وء 
مدیریته��ای داخل��ی و از جان��ب برخی 
مس��ئولین و نهادهای درون کشور دیده 

میشود.
دولت و دولتها به خاطر مسئولیت اجرایی 
که در اختیار دارد همواره از س��وی مردم 
با حساس��یت بس��یار زیاد رصد میش��ود، 
عملک��رد و نوع کارکرد دولتها اس��ت که 
باعث میش��ود اف��کار عمومی از ش��رایط 
موجود خرسند باشد یا ناخرسند، در سوی 
دیگر ماجرا مجلس شورای اسالمی است 
که با رأی مستقیم مردم تشکیل میشود و 
قطعاً رأی دهندگان انتظار و توقع دارند تا 
خانه ملت با مصوبات خود، امورات کشور را 
بر روی ریل قرار دهد تا حرکت قطار بدون 

مشکل و مانعی ادامه یابد. 
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روحانی در دیدار وزیرخارجه اتریش:
تحریم آمریکا مانند »کرونا« است، ترسش بیشتر از 

واقعیت آن است

رئیس جمه��ور با بیان اینکه تحریم آمریکا مانند ویروس کرونا اس��ت که ترس و وحش��ت آن بیش��تر 
از واقعی��ت آن اس��ت، گفت: انتظار از اتحادیه اروپا این اس��ت که در برابر اقدام��ات غیر قانونی آمریکا 
ایس��تادگی کند. حسن روحانی در دیدار وزیر امور خارجه اتریش، روابط تهران و وین را بسیار خوب و 
دوستانه خواند و گفت: دو کشور ظرفیت های خوبی بویژه در زمینه های اقتصادی برای همکاری دارند 
و امیدواریم اتریش در توسعه همکاری ها به فشارهای غیر قانونی و نادرست آمریکایی ها اعتنا نکند. وی 
با بیان اینکه برجام و توافق هسته ای فقط تعلق به ایران، اروپا و یا کشورهای 1+۵ ندارد بلکه می تواند 
برای امنیت و صلح منطقه و جهان تاثیرگذار باش��د، تصریح کرد: ما هنوز هم بر این باور هس��تیم که 

می توانیم برجام و این توافق را حفظ کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه توافق هسته ای می توانس��ت پایه خوبی برای ایجاد اعتماد جدید بین 
ما و غرب از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا باش��د، گفت: ایران به س��هم خ��ود به این توافق متعهد بوده 
است. روحانی با اشاره به تحریم مواد غذایی و دارو از سوی آمریکا علیه مردم ایران در کنار تحریم های 
اقتصادی ایران، اظهارداشت: اعمال این تحریم ها یک اقدام تروریستی است و انتظار داریم اتحادیه اروپا 
در ای��ن زمینه به وظیفه انس��انی خود عمل کند. وی با بیان اینکه تحری��م آمریکا مانند ویروس کرونا 
اس��ت که ترس و وحشت آن بیش��تر از واقعیت آن است، گفت: انتظار از اتحادیه اروپا این است که در 
برابر اقدامات غیر قانونی آمریکا ایستادگی کند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت منطقه 
ما باید توس��ط کش��ورهای خود این منطقه تامین ش��ود، گفت: امروز امنیت آبراهه های منطقه نسبت 
به گذش��ته کاهش یافته و بسیاری از کشورهای منطقه ما همچون یمن، عراق، سوریه و افغانستان در 
ش��رایط امنیتی مناس��بی قرار ندارند. روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران »طرح صلح هرمز« 
را با هدف برقراری صلح و امنیت در منطقه ارائه کرده و این طرح با استقبال روبرو شده است، تصریح 
کرد: همه مشکالت منطقه ما ناشی از مداخالت غلط و غیرقانونی آمریکا در مسائل این منطقه است.

وی تاکی��د ک��رد: معتقدیم امنیت این منطقه در امنیت اروپا و همچنین امن بودن مس��یر انرژی برای 
همه جهان و اروپا اهمیت دارد.

رئی��س جمهور ابراز امی��دواری کرد همکاری های ای��ران و اتریش در زمینه ه��ای مختلف دو جانبه و 
منطقه ای بیش از پیش گس��ترش یابد و با س��فر وزیر خارجه اتریش به ایران ش��اهد تحول مثبت در 
روابط دو جانبه و روابط با اتحادیه اروپا باش��یم. »الکس��اندر شالنبرگ« وزیر امور خارجه اتریش نیز در 
این دیدار با ابالغ س��الم گرم رئیس جمهور و صدر اعظم کش��ورش به رئیس جمهور ایران، روابط دو 
کش��ور را دوس��تانه و دیرینه توصیف کرد و بر تالش برای توسعه و تعمیق این روابط در همه زمینه ها 

بویژه روابط تجاری و اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به میزبانی وین از مذاکرات هسته ای ایران و 1+۵، برجام و توافق هسته ای را نقطه عطفی 
در اعتماد س��ازی در منطقه و جهان عنوان کرد و افزود: حفظ برجام سیاس��ت اصلی ما و اتحادیه اروپا 
اس��ت و برای آن همه تالش خود را انجام خواهی��م داد. وزیر امور خارجه اتریش تاکید کرد: معتقدیم 
که برجام در حفظ آرامش و ثبات منطقه نقش مهمی دارد و حفظ آن ضروری است و همچنین ایران 
نقش مهمی برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه ایفا می کند. شالنبرگ با اشاره به طرح صلح هرمز 
از س��وی ایران برای برقراری صلح و آرامش درمنطقه و خلیج فارس، گفت: از نظر ما طرح صلح هرمز 
می تواند نقش��ه راه ایجاد صلح و ثبات در منطقه باش��د و اتریش از این طرح که در جهت اعتماد سازی 

ارائه شده استقبال می کند و عالقمند است نقش مثبت خود را در این پروسه ایفا کند.
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