
ریشه کاهش مشارکت چیست؟
ادامه از صفحه اول 

مردم حق دارند که اگر به واسطه برخی تصمیمات 
و اقدامات دولت و مجلس، مش��کالت حل نش��ود 
یا مش��کالتی ایجاد ش��ود، معت��رض و گالیه مند 
باش��ند، چرا که این مردم هس��تند که پای انقالب 
ایس��تادهاند وحت��ی بس��یاری از آنهای��ی ک��ه در 
انتخابات هم ش��رکت نکرده اند دل در گرو انقالب 
دارند، اما به واس��طه برخی اتفاقات، تصمیم گرفته 
اند در این دوره مش��ارکت نکنند، اما از هم اکنون 
باید یقین دانست که در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 مش��ارکت مردم بسیار باالتر از مشارکت در 
انتخاب��ات مجلس یازدهم خواهد بود. یکی از عمده 
ترین و اصلی ترین دالیل مش��ارکت کمتر مردم در 
ای��ن دوره را باید نوع مدیریت و تصمیم دولت و در 
کنار آن مجلس دوره دهم دانست. قطعا این مؤلفه 

بی تاثیر بر روی تصمیم مردم نبوده است.
اگ��ر میبینیم از چهار س��ال پی��ش تاکنون درصد 
مش��ارکت از 61 درص��د ب��ه 42 درصد رس��یده و 
چی��زی ح��دود 20 درصد کاهش یافته اس��ت، به 
خاطر عملکرد دولتی اس��ت که 6 س��ال بر سر کار 
اس��ت و نتوانس��ته وعدههای داده شده به مردم را 
محقق کند. نه تنها نتوانسته بلکه شرایط اقتصادی 
را ب��رای مردم س��خت ت��ر نیز کرده اس��ت؛ آیا در 
آس��تانه انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی تصمیم 
ب��رای افزایش قیم��ت بنزین و س��همیه بندی آن 
تصمیمی درس��ت و بجا بود؟ و یا اختصاص ندادن 
بنزین نوروزی در این ش��رایط کار درس��تی است؟ 
نمیت��وان ای��ن دو تصمیم را در کاهش مش��ارکت 
مردم در انتخابات مجلس یازدهم بی تاثیر دانست. 
گرچه مردم، خود دولت تدبیر و امید و مجلس دهم 
را انتخاب کرده اند و میبایس��ت برای تغییراتی که 
خواهان آن هستند، مشارکت بیشتری در انتخابات 
مجلس یازدهم میداشتند، بیش از نیمی از واجدین 

شرایط رأی، در انتخابات شرکت نکردند.
 البته آنه��ا در این تصمیم اش��تباه کردند چرا که 
از حق خود گذش��ته و وظیفه ملی و ش��رعی خود 
را نادی��ده گرفتند، قطعا حضور اکثریتی مردم پای 
صندوقهای رأی باعث قوت و دوام بیش��تر مجلس 
خواهد شد، البته با انتخاب آگاهانه و مطلوب از میان 
همه نامزدهایی که در رقابت حضور داش��تند اما با 
این وجود مش��ارکت نزدیک به 43 درصدی مردم 
با ش��رایط موجود، بسیار تعیین کننده و قوی بود، 
رهبر معظم انقالب نیز روز گذشته در درس خارج 
فقه، از درخش��ش مطلوب ملت ای��ران در امتحان 
ب��زرگ انتخابات و ناکام گذاش��تن فرصت طلبی و 

تبلیغات همه جانبه دشمنان تشکر کردند.
رس��انههای محور دش��من حتی از ش��یوع ویروس 
کرونا در کش��ور بهره ب��رداری سیاس��ی کردند تا 
م��ردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند. عمق 
دشمنیها در هنگامه انتخابات مجلس یازدهم بسیار 
آش��کارتر ش��د و آنهایی که رأی ندادند اگر اندکی 
اندیش��ه کنند به نتای��ج مطلوبی خواهند رس��ید. 
دراین انتخاب��ات اصالح طلبان شکس��ت خوردند، 
همین طیفی که باعث ایجاد مش��کالتی اس��ت که 

مردم از آن گالیه دارند.

سرمقاله

گزینه دولت برای وزارت جهاد کشاورزی به مجلس معرفی شد
علی اصغر یوس��ف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی از معرفی 

گزینه دولت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس خبر داد.
وی اف��زود: رئیس جمه��ور در نامه ای کاظم خ��اوازی را برای تصدی وزارت 

جهاد کشاورزی و جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: آقای خاوازی در حال حاضر معاون وزیر 

جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
یوسف نژاد ادامه داد: کمیسیون های تخصصی موظف هستند پس از بررسی و انطباق 
مدارک و سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد باالدستی ظرف 
یک هفته گزارش خود را به هیئت رئیس��ه ارائ��ه کنند؛ تا برای اطالعات نمایندگان 
چاپ و توزیع ش��ود. نماینده مردم س��اری گفت:گزارش مذکور قبل از صحبت های 
مخالفان و موافقان توسط سخنگوی کمیسیون مربوطه قرائت می شود.  تسنیم

قالیباف 72 درصد آرای مردم تهران را کسب کرد
محمدباقر قالیباف سرلیس��ت فهرس��ت وحدت اصولگرایان با کسب حداقل 

یک میلیون و 265هزار و 267 رای پیشتاز حوزه انتخابیه شد.
بر این اساس وی 72 درصد آرای مردم تهران را کسب کرده است.

این در حالی است که محمدرضا عارف سرلیست اصالح طلبان در انتخابات 
مجلس دهم موفق به کسب 4۹ درصد شده بود.

برآورد میزان آرای مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
یک میلیون و ۹20 هزار نفر بوده اس��ت. اعضای لیس��ت وح��دت، به طور کامل در 
مرحله اول انتخابات به مجلس یازدهم راه یافتند. ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی 
آرای حوزه انتخابیه تهران را اعالم کرد اس��ت. رأی بسیار پایین برخی کاندیداهای 
اصالح طلب و حامی دولت همچون حجت االسالم مجید انصاری و عدم راهیابی وی 

به مجلس نمود زیادی داشته است. فارس

مجتمع اوج مرکزی راهبردی با زیرساخت های پیشرفته است
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گفت: مجتمع اوج نیروی هوایی ارتش، مرکزی 
راهبردی با زیرساخت های پیشرفته است که در راستای خودکفایی در قطعه 
س��ازی و تجهیزات پرنده فعالیت می کند. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده 
در بازدید س��ردار س��رتیپ بس��یجی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا از 
مجتمع اوج نهاجا طی س��خنانی، اظهار داشت: این مرکز با درایت پیشکسوتان 
این نیرو ایجاد و در راستای خودکفایی در قطعه سازی تجهیزات پرنده فعالیت کرده 
و با فعال کردن س��امانه ها، تجهیزات زیرس��اختی را حفظ و برای نوس��ازی آن ها با 
فناوری های پیش��رفته تالش می کند. امیر نصیرزاده افزود: کارکنان ما در این مرکز 
دارای سابقه باال و در آستانه بازنشستگی به سر می برند و به همین منظور دانشجویان 
وظیفه بارشته های تحصیلی مرتبط در این بخش ها به کارگیری شده اند که عالوه بر 

آموزش، تخصص الزم را نیز کسب می کنند.  روابط عمومی ارتش

رهبر معظم انقالب اس��المی در ابتدای جلسه ی درس خارج 
فقه با تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ 
انتخابات و ناکام گذاش��تن فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه 
دشمنان، تأکید کردند: در مقابل توطئه ی دشمن برای ضربه 
زدن به ارکان مختلف کش��ور، همه باید برای دفاع هوشیار، و 

آماده ضربه و حمله متقابل باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به فضاس��ازی منفی و پر 
حجم دس��تگاههای تبلیغات��ی بیگانه علیه ش��رکت مردم در 
انتخابات، خاطرنش��ان کردند: این تبلیغات منفی از چند ماه 
قبل آغاز و با نزدیک  ش��دن به انتخابات بیش��تر شد و در دو 
روز آخ��ر نیز به بهانه یک بیماری و ویروس، رس��انه های آنها 
از کمتری��ن فرصت ب��رای منصرف کردن م��ردم از حضور در 

انتخابات چشم پوشی نکردند.
رهبر انقالب اسالمی با شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از 
حضور گسترده مردم در انتخابات به رغم این تبلیغات مغرضانه، 
گفتند: خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند. ایشان 

دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود به عرصه های اقتصاد، 
فرهنگ و باورهای دینی و انقالبی مردم ندانس��تند و افزودند: 
آنه��ا حتی با انتخابات ملت ایران نیز مخالف هس��تند چرا که 
نمی خواهند پدیده ش��رکت مردم به  نام دین در پای صندوق 
رأی و در خدمت انقالب، به  عنوان یک واقعیت تثبیت ش��ود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزاری انتخابات در نظام اس��المی 
را باطل  کننده ادعای دشمنان مبنی بر مخالفت دین با آزادی 
و دموکراسی خواندند و گفتند: انتخابات در جمهوری اسالمی 
نشان می دهد که دین مظهر کامل یک دموکراسی همه  جانبه 
اس��ت و برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال نشان  دهنده 

اهتمام بی نظیر نظام اسالمی به مردم  ساالری است.
رهبر انقالب اس��المی با دعوت همگان به ش��ناخت دشمن و 
هوشیاری در مقابل آن، تأکید کردند: در مقابل فعالیت هزاران 
نفر از جبهه دشمن علیه مسائل گوناگون ایران، در جبهه ملت 
ای��ران باید میلیونها نفر آم��اده دفاع، ضربه و حمله متقابل در 

امور تبلیغاتی و انواع کارهای ممکن برای ملت باشند.

رئی��س جمهوری ایران ک��ه پیش از این به وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت 
بیم��اری کرون��ا را داده بود، با صدور حک��م و ابالغ جدیدی 
به وی ماموریت داد تا ضمن تش��کیل جلس��ات مستمر این 
ستاد، از تمام توان مجموعه های ذی ربط به منظور کمک به 
جلوگیری از ش��یوع و ریشه کنی هر چه سریع تر این بیماری 
استفاده کند. متن پیام حجت االسالم حسن روحانی به دکتر 
سعید نمکی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی به این 

شرح است:
جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب��ا عنایت به ضرورت هم��کاری همه دس��تگاه ها در موضوع 
مقابله و پیش��گیری بیم��اری کرونا، به موجب ای��ن ابالغ به 
جناب عالی ماموریت داده می شود، ستادی را به عنوان »ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا« تحت نظر خود متشکل از وزرای 
کش��ور، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و 
فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح، دادستان 
کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صدا 
و سیما، رئیس سازمان حج و زیارت، سخنگوی دولت و فرمانده 

نیروی انتظامی تشکیل دهید.انتظار دارد ضمن برگزاری مستمر 
جلسات برای بررسی میدانی و اطالعات دقیق، سیاست گذاری، 
الزم و به هنگام در ارائه خدمات بهداش��تی، درمانی و دارویی، 
اطالع رسانی محتوای آموزشی به عموم مردم، پزشکان، تیم های 
درمانی و کارکنان بیمارس��تان ها و دیگر اقدامات اجرایی مورد 
نی��از، از تمام توان مجموعه های ذی رب��ط به منظور کمک به 
جلوگیری از ش��یوع و ریش��ه کنی هر چه سریع تر این بیماری 
اس��تفاده نموده و به اینجانب گزارش مستمر داده شود.بدیهی 
است حسب مورد از روسای سایر دستگاه ها نیز دعوت به عمل 

خواهید آورد.« پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

ننجون عامل اصلی انتقال 
ویروس کرونا است؟

وزی��ر راه: پروازها به چین عام��ل ورود ویروس کرونا 
به ایران نبود.

به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر عامل ویروس 
کرونا به ایران است؟

ال��ف( اخت��الل در خط تولی��د کنس��رو نخودفرنگی 
کارخانه پیونگ پاینگ

ب( انتصاب سفیر جدید گینه بیسائو در موزامبیک
ج( سفرسرزده وزیر نفت ایتالیا به نیجریه

د( هر سه گزینه فوق از پروازهای شرکت هواپیمایی... 
به چین در ورود ویروس کرونا به کشور موثرتر است.

در کشور ما تولید لطیفه و جوک ساختن در کدام یک 
از گزینه های زیر شایع تر است؟
الف( زلزله های هشت ریشتری

ب( سیل و طوفان
ج( تورم دویست سیصددرصدی

د( شیوع ویروس کرونا
عبارت زیر از کیست؟

اینکه عده ای ش��رایط کشور را به گونه ای فراهم کنند 
که ایران جزو کش��ور هایی باشد که میزان فرار مغز ها 

در آن باالست، این جفا و خیانت به کشور است.
الف( ژان ژاک روسو

ب( برتراند راسل
ج( افالطون حکیم
د( برادر جهانگیری

ننجون

تشکر عمیق از ملت ایران در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

با وجود همه تبلیغات منفی و مشکالت اقتصادی

بیش از 24 میلیون ایرانی رأی دادند
وزیر کشور میزان مشارکت مردم در انتخابات را 24512404 نفر یعنی 
57/42 درصد اعالم کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور 
در جمع خبرنگاران میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی و انتخابات می��ان دوره ای پنجمین مجلس 

خبرگان رهبری را  24512404  نفر اعالم کرد.
ب��ه گفته رحمانی فضلی، واجدین ش��رایط رای دادن در کل کش��ور، 
57۹1815۹ نفر بودند که 2 میلیون و ۹31 هزار نفر رای اولی بودند. 
با این حس��اب، 57/42 درصد از واجدین ش��رایط در کل کش��ور در 
انتخابات شرکت کردند. وزیر کشور همچنین میزان مشارکت در استان 
تهران را 2 میلیون و 53۹ هزار و 763 نفر یعنی  2/26 درصد و میزان 
مشارکت در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر را یک 
میلیون و 841 هزار و 8۹1 نفر یعنی 4/25 درصد اعالم کرد. رحمانی 
فضل��ی ادامه داد: واجدین رای دهی در این انتخابات عدد 57 میلیون 
و ۹18 هزار و 15۹ نفر که این واجدین در هماهنگی با ثبت احوال و 
مرکز آمار ایران تعیین ش��ده است. این افراد تمام کسانی هستند که 
در ایران زندگی می کنند چراکه  برخالف انتخابات ریاست جمهوری 
که تمامی ایرانیان خارج از کشور می توانند در انتخابات شرکت کنند 
انتخابات مجلس تنها از ایرانیان داخل کشور گرفته می شود. وی ضمن 
بی��ان اینکه  2 میلیون و ۹31 هزار نفر رای اولی در این دوره  بودند، 
پیش از اعالم میزان مش��ارکت مردمی گفت:   برخی رسانه ها و برخی 
افراد  مسائلی را مطرح کردند از جمله اینکه با توجه به این که وزارت 
کشور از اول صبح میزان مشارکت را در دستگاه های خود داشت چرا 
این آمار اعالم نشد. ما برای اعالم  میزان مشارکت باید فرایند قانونی 
را طی کنیم که یکی از این فرایندها این است که حتما باید این آمار 
مبتنی بر صورت جلسه هیئت نظارت و هیئت اجرایی و  تایید وزارت 
کشور و شورای نگهبان باشد. رحمانی فضلی با اشاره به برخی دالیل 
کاهش مشارکت عمومی به نسبت دوره های قبل خاطرنشان کرد: ما 
در شرایطی این انتخابات را برگزار کردیم که حوادث مختلف در کشور 
داشتیم شرایط نامناسبی از جمله بیماری کرونا و بحث های سیاسی از 
جمله سقوط هواپیما و ناآرامی های آبان که به هر حال فضای عمومی 
کشور را علی رغم میل همه مردم عزیزمان که در این انتخابات با شور و 
نشاط شرکت کردند، در مشارکت مردم تاثیر گذاشت ولی در هر حال 
آمار مش��ارکت قابل قبول بود و نشان داد که مردم ما در هر شرایطی 

آمادگی حضور در صحنه های مهم را دارند.
وزیر کش��ور گفت: امیدواری��م که مجلس آینده بتواند در ش��رایطی 
که کش��ور نیاز به وحدت، کار، تالش و اس��تقامت در برابر فش��ارها و 
تهدیده��ای بیگانگان دارد، با تعهد و میثاقی که در قالب رای و تجلی 
اراده مردم شکل گرفت و مردم  به آنها اعتماد کردند، منتخبان مردم  

این اعتماد را در عمل به خوبی اثبات کنند. تسنیم

انتخاب��ات یازدهمین دوره مجلس تمام ش��د و امروز 
محک حادثه در میان اس��ت. اکنون بهتر می توان در 
مورد تمام حرف و حدیث های پیشاانتخاباتی و میزان 
صحت و سقم آن ها به داوری نشست و افکار عمومی 

بهتر می تواند سره را از ناسره تشخیص دهد.
نتیجه انتخابات؛ »رای به تغییر« و »گفتمان انقالب«، 

نه به اصالح طلبان و حامیان دولت
حوزه اح��زاب خبرگزاری فارس: انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس تمام شد و امروز محک حادثه در میان 
اس��ت. اکنون بهت��ر می توان در م��ورد تمام حرف و 
حدیث های پیش��ا انتخاباتی و میزان صحت و س��قم 
آن ها به داوری نشست و افکار عمومی بهتر می تواند 
س��ره را از ناس��ره تش��خیص دهد. نتیجه انتخابات 
مجلس یازدهم آن قدر وضع موجود را عیان و آشکار 
نف��ی می کند که اگ��ر در ی��ک کالم آن را »رای به 
تغیی��ر« بنامیم پربیراه نگفته ایم. ه��م آرای تهران و 
هم شهرس��تان ها حاکی از این اس��ت که مردم کل 
کشور ادامه وضع موجود را بر نمی تابند و ورای برخی 
فضاسازی های سیاس��ی و رسانه ای، به گفتمانی رای 
می دهند که بتواند در عرصه عمل وضع موجود را به 

مسیری صحیح رهنمون کند.
رای تهران؛  پیامی آشکار

اصالح طلب��ان تهران از سرلیس��ت تا افراد ش��اخص 
و تاثیرگذار لیس��ت که س��ابقه چند دوره نمایندگی 
دارند، به طرز معناداری نتوانس��ته اند حتی جزو 33 
نامزد اول باش��ند و در تعداد آرا، محمدرضا محجوب 
که پیشتر چهار دوره نماینده مردم تهران در مجلس 
بوده، پس از س��ه شخصیت انقالبی، نفر 34ام تهران 
شده و پس از آن از رتبه 36 ام به بعد، به ترتیب سهیال 
جلودارزاده، مجید انصاری )سرلیست اصالح  طلبان( و 
مصطفی کواکبیان حائز بیش��ترین رای مردم تهران 

شده و از ورود به بهارستان جامانده اند.
جال��ب اینکه در مناقش��ه فی مابین لیس��ت 8حزب 
اصالح طلب با لیس��ت کارگزاران، بحث بر س��ر این 
بود که اح��زاب اصالح طلب قصد قرار دادن 14نفر از 
نمایندگان فعلی فراکس��یون امید در لیست داشتند 
که با مخالفت کارگزارانی ها مواجه شده بود. 14نفری 
ک��ه از هی��چ کدامش��ان در 33رای اول مردم تهران 

خبری نیست.
عالوه بر این، شخصیت هایی مثل محمدحسن مقیمی 

استاندار س��ابق تهران و محمدرضا راه چمنی را باید 
به این لیس��ت افزود که اساسا صحبت از آنها درمورد 
میزان اقبال از س��وی مردم، به دلیل آمار پایین رای، 

محلی از اعراب ندارد.
آیا فقط تهران به اصالحات رای نداد؟

در بررس��ی گرایش سیاس��ی کاندیداهای یازدهمین 
دوره مجلس شورای اس��المی در کل کشور، به آمار 
جالبی می رسیم. در کل کشور، این دوره اصالح طلبان 
760کاندیدا برای رقابت داشتند و اعتدال گرایان نیز 
که عموما خط و مشی نزدیکی با اصالح طلبان دارند، 
127 کاندی��دا را به عرص��ه رقابت فرس��تاده بودند. 
همچنی��ن همه این اف��راد به تایید ش��ورای نگهبان 
رس��یده بودند.ولی در کل کش��ور تا این لحظه فقط 

16 اصالح طلب رای آورده اند. 
اگ��ر فرض کنیم حرف اصالح طلبان در فقدان نامزد 
اص��الح طل��ب صحیح باش��د که طبق آم��ار صحیح 
نیست، خودشان بگویند گه چرا در جاهایی که نامزد 
داش��تند، توفیقی به دس��ت نیاوردند؟! سئوال افکار 
عمومی این اس��ت آیا بخاطر حمایتشان از روی کار 
آمدن یک دولت ناکارآمد و ایفای نقش اساس��ی در 
پست های کلیدی در دولت و خصوصا بی توجهی به 

مسائل اساسی و معیشت اقتصادی مردم نبود؟!
ب��ا این حال اقب��ال مردم به ای��ن اصالح طلبان قابل 
بررسی است. برای مثال در حوزه انتخابیه دماوند که 
هم��واره اقبال عمومی به س��مت یک نماینده اصالح 
طلب بود ولی این دوره مصطفی خانزادی کاندیدای 
اصالح طلب رتبه س��وم آرا را به خود اختصاص داده، 
علی محمد شاعری نماینده اصالح طلب بهشهر سوم 
ش��ده، فاطمه ذوالقدر عض��و فراکس��یون امید رای 
نی��اورده، جالل میرزایی نماینده اصالح طلب ایالم و 
ناهید تاج الدین نماینده اصالح طلب اصفهان از ورود 

به مجلس بعدی بازمانده اند.
 همچنین همایون یوس��فی از اهواز، حمداهلل کریمی 
از بیجار، س��کینه الماس��ی از دیر، کنگان و عسلویه، 
مه��رداد الهوت��ی نماین��ده لنگرود، کم��ال دهقانی 
فیروزآبادی نماینده میبد، سید احسن علوی )فرزند 
وزی��ر اطالعات(، محمدرضا خباز از کاش��مر و احمد 
مازن��ی فق��ط بخش��ی از کاندیداه��ای اصالح طلبی 
هس��تند که مردم ورود آنه��ا را به مجلس یازدهم به 

صالح ندیده اند.

آی���ا رد صالحیت ها آمار مش���ارکت را کاهش 
داد؟

در یک نظر سنجی توسط یکی از نهادهای دولتی آمار 
جالبی از گرایش مردم به انتخابات به دس��ت می آید. 
مش��ابه این آمار در سایر نظرس��نجی های غیردولتی 
نیز متبلور اس��ت.47 درصد مردم در پاسخ به سوالی 
درخص��وص دلی��ل ع��دم حضورش��ان در انتخابات، 
»مشکل معیش��ت« را عامل اصلی عنوان  کرده اند و 
27 درصد نیز گفته اند که دولت ناکارآمد بوده است. 
جالب اینکه فقط 4/0درصد )چهاردهم درصد( یعنی 
کمتر از نیم درصد مردم رد صالحیت ها را دلیل عدم 

مشارکتشان در انتخابات عنوان کرده اند.
س���هم رد صالحیت  ش���ورای نگهبان در عدم 

ورود نمایندگان فعلی به مجلس؟
بیایید آمار را کمی بررسی کنیم. از نمایندگان فعلی 
مجلس 248نف��ر در انتخابات مجلس ثبت نام کرده 
بودند و در بررس��ی ها، شورای نگهبان 75نفر آن ها را 
ردصالحیت کرد و در نتیجه راه ادامه مسیر انتخابات 

برای 16۹نفر از آنها هموار بود.
اکنون فق��ط 56نفر از این 16۹نفر موفق به کس��ب 
اعتماد و اقبال مردم ش��ده اند و طبق آمار، نیروهای 
انقالبی و اصولگرا اکثریت این کاندیداهای پیروز را به 
خود اختصاص داده اند و 81درصد نمایندکان مجلس 

یازدهم را نیروهای انقالبی تشکیل می دهد.
نکت��ه مهم ت��ر اینک��ه 117نف��ر از آم��ار 16۹نفری 
نمایندگان فعلی توسط رای مردم از ورود به مجلس 
بعدی بازمانده اند و این پیامی روش��ن دارد؛  مردم از 
ناکارآم��دی مجلس دهم راضی نیس��تند و به دنبال 
این هس��تند که وضعی بهتر از وضع موجود روی کار 

بیاید. 
اصالح طلبان از ماه های گذش��ته تمام توان رسانه ای 
خ��ود را متمرکز ب��ر این کرده بودن��د که اصالحات 
توسط ش��ورای نگهبان قلع و قمع شده  و حتی این 
فضاس��ازی توسط ش��خصیت اول اجرایی کشور نیز 
دنبال ش��د و در یک تریبون رس��می رس��ما شورای 
نگهب��ان را به تالش برای تک جناحی کردن کش��ور 
متهم ک��رد؛  ادعایی که امروز م��ردم با آرای خود به 
تغیی��ر وضع موجود و ورود نیروها و روحیه انقالبی و 
منتقدان دولت به جریان قانونگذاری و نظارت کشور 

امروز دیگر محلی از اعراب ندارد.  فارس
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دستور روحانی به وزیر بهداشت درمورد کرونا

گزارش ها به طور مستمر در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد


