
 نامه وزیر بهداشت به رهبرانقالب 
درباره کرونا

 ب��ا به زانو در آوردن کرونا جهانیان را ش��گفت زده 
خواهیم کرد

وزی��ر بهداش��ت در پیامی به محض��ر رهبر معظم 
انقالب نوش��ت خود آورده اس��ت: امروز فرزندان و 
س��ربازان حضرتعالی بعنوان مدافعان س��المت در 
کنار مدافعان ح��رم و پیروان فرهنگ ایثار و جهاد 
می کوش��ند تا با لطف پ��روردگار هرچه زودتر خبر 
خوش مهار بیماری را به استحضار فرمانده خویش 

برسانند.
متن این پیام به شرح ذیل است:

حضرت  آیت ا... العظمی خامنه ای 
مقام معظم رهبری ) مدظله العالی(

با سالم و تقدیم  احترام
پیام امیدبخش، پدرانه، مهربانانه و سرشار از صفای 
حضرتعالی همکاران عزیزم را که در سراس��ر کشور 
ش��بانه روز و بی هراس دل به دریای ب��ال زده اند تا 
هموطنان نازنین گرفتار در گرداب بیماری نوپدید 
را برهانن��د س��راپا ش��وق و امید و س��پاس کرد و 
خس��تگی روز و ش��بهای نفس گیر و جان��کاه را از 
جس��م و جانشان زدود و این فرزند کوچک و سرباز 
خدمتگزارتان را بیش از پیش شرمسار محبت های 

بیکرانتان نمود.
امس��ال س��ربازان و افسران ارش��د نظام سالمت با 
دل زدن به موج س��یالب های بهاری و جانفش��انی 
در آنفلوان��زای پائی��زی، لحظه ای از کن��ار مردم و 
بیماران نیازمند دور نش��دند و با تالش بی وقفه در 
کاهش مرگ و میره��ا افتخاراتی بی بدیل آفریدند 
که س��ازمان های بین الملل��ی را در اوج تحریم های 
ظالمانه ش��گفت زده ک��رد و این بار نیز ش��یرزنان 
و بزرگ م��ردان عرص��ه بهداش��ت و درم��ان جان 
برک��ف می روند تا با شکس��ت هرچه زودتر بیماری 
افتخ��اری نو در تاریخ کش��ور عزیزمان بیافرینند و 
پی��ام محبت آمیز و دلگرم کنن��ده حضرتعالی نفس 
تازه شان بخشید تا آهنگ گام های شتابانشان تندتر 
و زمان سلطه شان بر عامل بیماری زا کوتاه تر شود.

علیرغم رنجی که از رنجوری مردم می کشیم وفاق 
و همدلی ملی بین همه دستگاه های اجرائی، رسانه 
ملی، نیروهای مسلح، سازمانهای مردم نهاد و مردم 
عزیز کشورمان در کنار خدمتگزاران عرصه سالمت 
ب��ا ش��عار »کرونا را شکس��ت می دهی��م« نمایش 
بی بدیلی اس��ت ک��ه بی تردید با به زان��و درآوردن 
هرچه زودتر بیماری، جهانیان را شگفت زده خواهد 

کرد.
امروز فرزندان و سربازان حضرتعالی بعنوان مدافعان 
س��المت در کنار مدافعان ح��رم و پیروان فرهنگ 
ایثار و جهاد می کوش��ند تا با لطف پروردگار هرچه 
زودت��ر خبر خوش مه��ار بیماری را به اس��تحضار 

فرمانده خویش برسانند.
ان ش��اء اهلل دعای خیر حضرتعالی و مردم شریف و 
مومن در لیلةالرغائب، جهت دور ش��دن بیماری و 
بال از جان مردم عزیز س��رزمینمان و افزایش توان 

تالشگران عرصه سالمت کارگشا خواهد بود.
ط��ول عمر ب��ا برکت و تندرس��تی حضرتعالی را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم.

اخبار

مردم خواستار تغییر هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجموعه منتخبان جدید خانه ملت، 
نیروهای انقالبی هستند که وجه مشترک آنها، انتقاد از عملکرد دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس 
گفت: کاهش مشارکت مردم، پاسخ منفی به عملکرد دولت بود نه عملکرد نظام 
جمهوری اسالمی.  نماینده مردم کرمان ادامه داد: مردم بسیاری از استان ها همیشه 
در انتخابات و راهپیمایی ها مشارکت داشتند اما در انتخابات مجلس یازدهم، مشارکت این 
استان ها نیز کاهش یافت که پیام اصلی آن، اعتراض و گالیه نسبت به عملکرد غیرقابل 
قبول دولت در معیش��ت و اقتصاد بود. متأس��فانه دولت در ماه های منتهی به انتخابات، 
اقدام��ات عجیب و غریبی در افزایش قیمت بنزین انج��ام داد. وی گفت: در صورتی که 
مجلس یازدهم مجلسی قوی و کارآمد باشد و در راستای حل مشکالت مردم حرکت 

کند، زمینه حضور دولتی قوی در سال ۱۴۰۰ فراهم خواهد شد.  مهر

همکاری مردم در عمل به توصیه ها درباره کرونا ضروری است
علی ربیعی درباره جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا طی رشته توییتی در صفحه 
ش��خصی خود نوش��ت: امروز از اول صبح س��تاد ملی مبارزه با کرونا با حضور 
جهانگیری تشکیل ش��د. خوش��بختانه گزارش ها حاکی از افزایش حداکثری 
هماهنگی ها و تس��لط بر شرایط اس��ت و می توان امیدوار بود با همکاری مردم 
بتوانیم این ش��رایط را پشت سر بگذاریم. وی افزود: در خصوص وضعیت مدارس 
کش��ور، تأمین هرچه سریع تر اقالم بهداشتی، وضعیت س��اعات کاری از جمله افراد با 
بیماری های پر خطر، اعمال محدودیت در ورودی ها و خروجی های اس��تان های درگیر 
و نیز رفت و آمدهای غیر ضروری و ضدعفونی گس��ترده این اس��تان ها و اماکن خاص 
تصمیمات خوبی اتخاذ شد. سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: روندشناسی ها نشان 
می دهد در یکی دو هفته آتی شرایطی خواهیم داشت که نیاز به همکاری و همیاری مردم 

در عمل به توصیه های مسئولین امر بسیار ضروری و مؤثر خواهد بود.  تسنیم

ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت به بهانه کرونا
نماین��ده بروجرود در مجلس ب��ا بیان اینکه آمریکایی ها بن��ا دارند به بهانه 
وی��روس کرونا ش��کاف بین مردم و مس��ئوالن ایجاد کنن��د، گفت: آمریکا 

می خواهد با عملیات روانی، ارتباط ایران با سایر کشورها را مختل کند.
عباس گودرزی درباره عملیات روانی غرب و رسانه های آنان علیه جمهوری 
اس��المی به بهانه کرونا اظهار داشت: غرب، آمریکا و استکبار جهانی به دنبال 
آن هس��تند تا از هر فرصتی اس��تفاده ک��رده و به جمهوری اس��المی ضربه بزند و 
می کوش��ند با اقدامات رس��انه ای به بهانه ویروس کرونا پازل تحریم های خود علیه 

جمهوری اسالمی را کامل کنند.
نماینده مردم بروجرود در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد:  کرونا بخش��ی از 
جورچی��ن و مهره و ابزار ایالت متحده برای ضربه زدن به ملت بزرگ ایران اس��ت.

 فارس

رهبر معظم انقالب اس��المی از وزیر بهداش��ت و همکاران، 
پزش��کان، پرس��تاران و کادر ه��ای درمان��ی و مجموع��ه 
دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با بیماری کرونا 

صمیمانه تشکر کردند.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار رئیس فرهنگس��تان 
علوم پزشکی با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران 
وزیر، پزشکان، پرستاران و کادر های درمانی و مجموعه دست 
اندرکاران پزشکی کشور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا، 
خاطرنشان کردند: این زحمات بسیار با ارزش، جایگاه جامعه 
پزش��کی و پرس��تاری را در جامعه باال می برد که برده است 
و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داش��ت. متن س��خنان 

حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بنده میخواهم صمیمانه تش��کر کنم از پزشکان و پرستاران 
و مجموعه ی دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه ی 
با این بیماری ای که اخیراً در کشور به وجود آمده. همچنین 

تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه ی همکاران 
آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تالش هایی که 
میکنن��د و زحمتی که میکش��ند. من برنامه ی امروز را فقط 
ترتی��ب دادم برای همین که این تش��کر را بکنم در حضور 
آقای دکتر مرندی رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. 
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم را به همه ی برادران 
و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادر های درمانی عرض 

بکنم. ان شاءاهلل که موفق باشید.
 کارتان بس��یار با ارزش اس��ت. هم ارزش جامعه ی پزشکی 
و پرس��تاری را در جامعه باال میب��رد که برده، هم مهمتر از 
ای��ن، ثواب الهی اس��ت که خدای متعال قطعاً به ش��ما اجر 
خواهد داد و ثوب خواهد داد و امیدواریم که ان ش��اءاهلل این 
کار برجس��ته و سنگین خیلی هم طوالنی نشود و ان شاءاهلل 
زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بش��ود ان ش��اءاهلل. 

ان شاءاهلل همه تان موفق باشید.

کرون�ا، طراح�ی آمریکا، زحم�ت کادر 
پزشکی، پز مقامات، زحمت مردم

ادامه از صفحه اول
ز: در تابس��تان گذش��ته بر اثر ندان��م کاری وزارت 
بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی مشکل یک 
روستا در شهرس��تان لردگان تبدیل به یک بحران 
اس��تانی و ملی شد که می توانست در همان روستا 
مش��کل به سادگی حل شود، با کمال تاسف مساله 
ویروس کرونا هم به یک مساله و بحران ملی تبدیل 

شده است.
ه : چ��را صدا و س��یما کل برنامه ه��ای خویش را 
تعطیل کرده اس��ت و به پخش اخبار ویروس کرونا 
پرداخته است آیا کشورهایی مانند امارات و ترکیه و 
انگلیس و آمریکا که بیشترین تردد مسافر را دارند 
آیا آلوده به این ویروس ش��دند یا نه؟ اگر شده اند 
چرا رسانه های آنان سکوت کردند. چرا در موشک 
باران پادگان عین االسد عراق که آمریکاییها در آن 
مس��تقر بودند هیچگونه خبری داده نشده است اما 
ش��ایعه ویروس کرونا در فالن شهر و روستا باید در 
صدر اخبار کشور باشد. آیا در این مساله مسئولین 
رسانه ملی مواجه با یک فریب رسانه ای نشده اند؟ 
در پایان ضمن آرزوی رفع بحران کرونا از مسئولین 

ذیربط پاسخگویی سئواالت باال را دارم.

سرمقاله

تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با ویروس کرونا

مع��اون اول رئیس جمه��ور گف��ت: جامع��ه پزش��کی با از 
خودگذش��تگی ت��الش دارند تا ای��ن بیماری را در کش��ور 
ریش��ه کن کنند و به فضل الهی و با هم��کاری مردم از این 

بحران عبور خواهیم کرد.
جلس��ه س��تاد پیش��گیری و مقابله با کرونا روز )جمعه( به 
ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور در محل وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری 
خطاب به جامعه پزش��کی و پرستاری کشور، گفت: همه ما 
باید ق��دردان نیروهای زحمتکش و خدوم بخش پزش��کی 
و درمانی کش��ور باش��یم که در خط مقدم مقابله با بیماری 
کرونا ق��رار دارند.  جهانگیری ادامه داد: جامعه پزش��کی با 
از خودگذش��تگی ت��الش دارند تا این بیماری را در کش��ور 
ریش��ه کن کنند و به فضل الهی و با هم��کاری مردم از این 
بحران عبور خواهیم کرد. وی با اش��اره به وجود سناریوهای 
مختل��ف درباره ابعاد و ش��یوع بیماری کرون��ا، بر همکاری 
همه دس��تگاه ها با یکدیگر جهت پیش��برد طرح های ستاد 
پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد و خواس��تار 
برنامه ریزی برای ارایه آموزش های همگانی به عموم مردم 
و نیز آموزش های اولیه به بخش هایی از نیروهای مس��لح و 
اس��تفاده از همه امکانات بیمارستانی کش��ور برای مقابله و 
ریش��ه کنی بیماری کرونا ش��د. معاون اول رئیس جمهور با 
بی��ان اینکه دولت در تامین داروه��ای مورد نیاز مردم هیچ 
مضایقه ای ندارد اظهار داش��ت: وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی با کمک همه واحدهای تولیدکننده تالش 
کنند تا هرچه س��ریع تر مش��کل تامین ماسک و تجهیزات 

مورد نیاز بخش پزشکی کشور برطرف شود.
جهانگیری با بیان اینکه دولت با تمام ظرفیت در کنار مردم 

و جامعه پزشکی کشور است بر محافظت 
از کادر پزشکی و کسانی که در خط مقدم 
مقابله با این بیماری هس��تند تاکید کرد 
و گف��ت: موضوع وی��روس کرونا موضوع 
جدی و اصلی کش��ور اس��ت ک��ه باید با 
رویکردی تهاجم��ی و برنامه ریزی دقیق 
هر روز از مبتال شدن مردم به این بیماری 
پیشگیری کنیم و نیز از تعداد مبتالیان به 

این بیماری بکاهیم.
مع��اون اول رئیس جمهور از اس��تانداران 

کشور به ویژه اس��تانداران تهران، قم و گیالن که در جلسه 
امروز گزارش��ی از وضعیت ش��یوع بیماری در آنها ارایه شد 
خواست تا با روحیه باال فرماندهی اوضاع را در دست داشته 
باش��ند زیرا ما باید در مبارزه با این بیماری پیروز ش��ویم و 

راهی جز این نداریم.
جهانگی��ری ادامه داد: همه مدیران کش��ور مکلف هس��تند 
تا تصمیمات س��تاد پیش��گیری و مقابله با بیماری کرونا را 
اجرا کنند و س��تاد نیز باید با پیش بینی و استناد به نظرات 
کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و در ارتباط کامل با 

مردم اطالع رسانی و اطمینان بخشی کند. 
مع��اون اول رئیس جمهور بر تش��کیل کمیته های مختلف 
در س��تاد برای تدوین نقش��ه راه مقابله با کرونا یادآور شد: 
محوریت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در ارایه 

آمار مربوط به مبتالیان و جانباختگان باید پذیرفته شود.
در این جلس��ه که وزرای فرهنگ و آم��وزش عالی، آموزش 
و پرورش، راه و شهرس��ازی، ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، سخنگوی دولت، شهردار 
تهران، رئیس سازمان حج و زیارت و سایر مسئوالن کشوری 

و لشکری حضور داشتند؛ وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی با تشکر از پیام 
محب��ت آمیز و دلگرم کننده رهبر معظم 
انقالب که خستگی را از همکاران بخش 
پزشکی و پرستاری کشور زدود، از همدلی 
و وفاق بسیار خوب میان دستگاه ها برای 
مقابله با ش��یوع ویروس کرونا خبر داد و 
گفت: بسیاری از کشورهای جهان با این 
بیماری درگیر شدند و ایران نیز اکنون در 
شرایط ش��یب تند مبتالیان قرار دارد که 

امیدواریم به تدریج از اوج این بحران عبور کنیم.
وی بر برنامه ریزی برای بکارگیری از توان نیروهای پرستاری 
غیرشاغل و حمایت و تشویق از کادرهای پزشکی و درمانی 
تاکید کرد و از ایجاد 22 آزمایش��گاه جدی��د، ارایه آموزش 
های عمومی، تهیه و تامین دارو، ماسک و تجهیزات پزشکی، 
آم��اده س��ازی و افزایش تخت های بیمارس��تانی خبر داد و 
گفت: تالش خواهیم کرد با مدیریت صحیح به س��رعت این 

بیماری را مهار کنیم.
در این جلسه اس��تانداران قم و گیالن و نیز رییس دانشگاه 
علوم پزشکی استان گیالن و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی 
قم به صورت ویدئو کنفرانس به طور جداگانه آخرین گزارش 
ه��ا از تعداد مبتالی��ان، جانباختگان، اقدامات انجام ش��ده، 
نیازها و مطالبات استان ارایه و خواستار عزم ملی و همکاری 

همگانی برای مقابله با این بیماری شدند. 
وزیر راه و شهرس��ازی در این جلسه با اشاره به کنترل های 
الزم و اجرای توافق نامه های ابالغی از سوی ستاد در حوزه 
خدمات مس��افری و ورود و خروج به کش��ور گفت: با برنامه 
ری��زی و همکاری وزارت امور خارجه و بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی در تالش هستیم تا شهروندان ایرانی که در 
خارج از کش��ور هس��تند را با رعایت مسائل ایمنی به کشور 
بازگردانیم. وزیر دفاع، پش��تیبانی و نیروهای مس��لح نیز در 
این جلس��ه با اعالم آمادگی این وزارتخانه در جهت برپایی 
بیمارس��تان های سیار، تولید ماسک و کیت های تشخیص 
ویروس، س��اخت برانکارد، تخت و آمبوالن��س ایزوله گفت: 
نیروهای مس��لح آماده هستند تا در حوزه نیروی انسانی نیز 

به بخش درمانی کشور کمک کنند .
وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به تجربه کشورهای دیگر 
در مقابل��ه با کرونا بر آگاهی و اطمینان بخش��ی به جامعه، 
ش��فافیت و پاس��خگویی دقیق تاکید کرد و گفت: تعطیلی 
مدارس با نظر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
به مردم اعالم خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز با اش��اره به رایگان ش��دن تماس با سامانه ۴۰3۰ گفت: 
درگاه اینترنتی با هدف تش��خیص و پایش و پاسخگویی به 
مردم اعالم آمادگی کردند. رئیس س��ازمان حج و زیارت به 
تعطیل��ی اعزام زائران نوروزی به عتبات عالیات در ایام نوروز 
اش��اره کرد و گفت: ثبت نام حج تنها به شکل الکترونیک و 
بدون حضور مردم انجام می شود.  معاون دادستان کل کشور 
و نماینده نیروی انتظامی نیز از کشفیات تجهیزات پزشکی 
و لوازم بهداشتی و برخورد با احتکارکنندگان در این زمینه 
خبر دادند. در این جلس��ه در خصوص تردد در مرزها، ایجاد 
فضاهای بیمارستانی، تولید ماسک و تجهیزات پزشکی، اقالم 
مکشوفه، تعطیلی مدارس، ساعت کار کارمندان و دورکاری 
کارمندان پرریس��ک، تولید شوینده ها، کاهش سفرهای بین 
شهری، بحث و تبادل نظر شد که مصوبات آن از سوی وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم خواهد شد.
 پایگاه اطالع رسانی دولت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی مطرح کردند
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مواجه ش��دن با آمار مش��ارکت ۴2 درصدی واجد شرایط 
رای در انتخابات دور یازدهم مجلس س��واالت بسیاری را 

در ذهن ها شکل داده است.
همه، این روزها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پرسش 
هس��تند و بدیهی اس��ت هر کس با توجه خاستگاه فکری 
خود به این موضوع بنگرد و آن را تحلیل کنند. لذا پاس��خ 

آن را به فرصت دیگری موکول میکنم .
اما الزم می دانم پیش از آن به پرسش دیگری پاسخ دهم؛ 
کمترین میزان مش��ارکت در انتخاب��ات مجلس مربوط به 

کدام دولت هاست؟
فرضیه اولیه ذهنی ام این بود که آیا می توان بین مشارکت 
در انتخاب��ات مجل��س و دولت و رئیس  جمهور مس��تقر 

نسبتی برقرار کرد؟
پیش از آن دوست داشتم بدانم بیشترین درصد مشارکت 
و کمترین آن در زمان ریاس��ت جمهوری چه کسانی رقم 
خورده اس��ت؟ آیا روس��ای جمهور وقت توانسته اند با کار 
و تالش، اعتماد س��ازی و تحقق وعده های خود ش��رایطی 
را رق��م بزنند که  به جلب مش��ارکت بیش��تر در انتخابات 

مجلس منجر شود.

هر رئیس جمهور در طول ۸ س��ال ریاست جمهوری خود 
دو انتخابات مجلس  برگزار کرده و مجری آن بوده اس��ت.
در این بررس��ی میزان مشارکت هر دوره انتخابات مجلس  
با دوره قبلی س��نجیده شده اس��ت تا ببینیم شاهد رشد 

مشارکت مردم هستیم یا کاهش آن . 
اما نتایج  

ب��ه عنوان مث��ال انتخاب مجل��س دوم در زمان ریاس��ت 
جمهوری آیت اهلل خامنه ای در سال ۶3 برگزار شده است. 
میزان مش��ارکت در این انتخابات ۶۵درصد بوده است که 
به نس��بت مجلس اول  )با ۵2درصد مشارکت( ۱3درصد 
رشد در مشارکت را نشان می دهد. در همین دولت) زمان 
ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای( در سال ۶۷ انتخابات 
مجلس س��وم برگزار می شود که مردم۶۰درصد مشارکت 
داش��ته اند ومیزان مشارکت به نس��بت دور قبل ۵ درصد 
کاهش یافته اس��ت.  - انتخابات مجلس چهارم در س��ال 
۷۱ در زمان ریاس��ت جمهوری آقای هاش��می رفسنجانی 
برگزار ش��ده اس��ت. که به نس��بت انتخابات مجلس سوم 
2درصدکاهش مش��ارکت داشته اس��ت ولی در عوض در 
سال ۷۴ انتخابات دوره پنجم مجلس با ۷۱درصد مشارکت 

برگزار می ش��ود که تا کنون باالترین میزان مشارکت در 
دوره های مختلف مجلس را ازآن خود س��اخته است. این 
انتخابات با ۱3درصد رشد مشارکت به نسبت مجلس قبل 

برگزار گردید.
- در دول��ت آقای محمد خاتمی دو انتخابات مجلس برگزار 
شد. مجلس ششم در سال ۷۸ و مجلس هفتم در سال ۸2.

می��زان مش��ارکت در مجل��س شش��م ۶۷ درص��د  یعنی 
۴درصدکمتر از مجلس پنجم بود.

اما در مجلس هفتم که در همین دولت برگزار ش��د، شاهد 
کاهش مشارکت ۱۶درصدی مردم به نسبت مجلس ششم 

بودیم و تنها ۵۱ درصد واجدین رأی درآن شرکت کردند.
-در دول��ت آقای محم��ود احمدی نژاد میزان مش��ارکت 
مردم  در انتخابات مجلس نس��بت به دوره قبل در هر دو 

انتخاباتی که در زمان او انجام شد روند صعودی دارد.
انتخابات مجلس هشتم )سال ۸۶ و با۵۵درصد مشارکت( 
در زمان ریاس��ت جمهوری  او برگزار ش��د که به نس��بت 
انتخابات قبلی که در دولت قبل برگزار ش��د ۴درصد رشد 

در مشارکت نشان می دهد. 
انتخاب��ات مجل��س نهم )در س��ال ۹۰ و با مش��ارکت ۶۴ 

درص��دی( نیز به نس��بت مجلس هش��تم ۹درصد رش��د 
مشارکت دارد.  بنابراین تنها  در دولت احمدی نژاد است 

که مشارکت در انتخابات مجلس روند کاهشی  ندارد.
اما بخش پایانی این گزارش مربوط به دولت آقای حس��ن 
روحانی است که بیش��ترین کاهش مشارکت در انتخابات 

مجلس در این مقطع )۹۴ و۹۸( در آن رخ داده است.
انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ با مشارکت ۶2 درصدی، 
2درصد کاهش مش��ارکت به نس��بت مجلس قبل نش��ان 
می ده��د و مجلس یازدهم  نیز که در اس��فند ۹۸ برگزار 
شد با ۴2درصد مشارکت، پایین ترین میزان مشارکت در 
طی ۴۰ سال را ثبت کرد. این انتخابات به نسبت انتخابات 

مجلس دهم 2۰درصد کاهش مشارکت دارد.
بنابرای��ن می توان گفت بیش��ترین کاهش مش��ارکت در 
دولت های تدبیر و امی��د )روحانی( و اصالحات )خاتمی( 
رخ داده اس��ت. اینکه این کاهش معنادار، در مقایس��ه با 
سایر دوره ها ارتباطی با عملکرد و کارآمدی و امید آفرینی 

آن ها دارد یا نه، بحث دیگری است.
بنابراین الزم اس��ت کارشناسان از این زاویه این موضوع را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.  الف

یادداشت

کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس مربوط به کدام دولت هاست؟
بیژن مقدم

جهانگیری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا:

 جامعه پزشکی با از خودگذشتگی تالش دارد "کرونا" را ریشه  کن کند


