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روی موج کوتاه

طی روزهای اخیــر چهره های 
شــاخص سیاســی اصولگــرا و 
اصالح طلــب در کنار مســئوالن، 
مــردم را دعــوت به مشــارکت در 
انتخابات کردند، و مشارکت مردم را 
تجلی»جمهوریت« نظام دانستند. 
آنها از مردم خواســتند که با وجود 
گالیه هــا و نقدهایی کــه به وضع 
موجــود دارند، پــای صندوق های 
رأی حاضر شوند و خود را در تعیین 
سرنوشت آینده کشور سهیم بدانند.

انتخابات ۱۴۰۰ یک تفاوت عمده 
با ادوار گذشــته خود داشــت و آن 
کمبود شــور و حــرارت انتخاباتی 
بود که بخشی از آن به دلیل شرایط 
کرونایی و تعطیل شدن تجمعات و 
کارناوال های تبلیغاتی بود و بخشی 
دیگر به ردصالحیت های شــورای 
نگهبان و حذف چهره های شاخص 

بازمی گشــت. هرچند در این میان 
برخــی کارشناســان و تحلیلگران 
دلخوری هــا و گالیه هــای مردم از 
مشکالت به ویژه مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی را عاملی مهم در فضای 
سرد روزهای منتهی به انتخابات و 
مشارکت نه چندان چشمگیر مردم 

می دانستند.
 تجربه تلخی که 
نباید تکرار شود

انتخابــات اســفند ۹۸ کــه 
مشارکتی زیر ۵۰ درصد را شاهد بود 
این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا این 
انتخابات نیز آن تجربه تلخ را تکرار 
کند. از همین رو بود که طی روزهای 
اخیر بزرگان و مسئوالن نظام بارها و 
بارها مردم را به شرکت در انتخابات 
و حضور در پــای صندوق های رأی 
دعوت کردند. حضــوری که قائدتا 

بایــد بتواند صحنه انتخابــات را به 
نفع آنچه مــردم می خواهند تغییر 
دهد. »میزان مشــارکت مردم در 
انتخابات« در همه کشــورها مهم 
اســت؛ اما در ایران به این دلیل که 
تصور می شود حامل سیگنال های 
مهم به آن سوی مرزهاست، اهمیتی 

دوچندان می یابد.
خبرآنالین پیش بینی چند چهره 
شاخص اصولگرا و اصالح طلب را در 
میزان مشارکت مردم در انتخابات 
گردآوردی کرده است که در ادامه 

از نظرتان می گذرد:
کاظم انبارلویی، فعال سیاســی 
اصولگرا این خبرگــزاری می گوید: 
»غیب گویی در سیاســت را چندان 
جایــز نمی دانــم، امــا بر حســب 
نظرسنجی های موجود، مشارکت 
باالی ۵۰ درصد خواهد بود«، عباس 

ســلیمی نمین هم می گوید: »فکر 
می کنم مشــارکت بــه ۶۰ درصد 
نزدیک شود و سه نفر یعنی همتی، 
رضایی و رئیسی با هم رقابت کنند.« 
اما محمد عطریانفر، عضو حزب 
کارگزاران میزان این مشــارکت را 
۲۵ میلیون یعنی ۵۰ درصد تخمین 
می زند. محســن رهامی هم ضمن 
دعوت مردم به مشارکت در انتخابات 
می گوید: »حتی یــک رای هم یک 
رای اســت و دولت اجازه تقلب در 

انتخابات را نمی دهد.«
علــی تاجرنیا هم معتقد اســت 
اگــر انتخابات به مرحلــه دوم برود 
شــانس پیروزی همتی وجود دارد 
و این دومرحله ای شدن بستگی به 

مشارکت باال دارد. 
بــه زغــم علــی مطهــری نیز 
اگر مشــارکت بــاال برود و قشــر 

خاکســتری بــه میــدان بیاینــد 
 احتمــال تغییر صحنــه انتخابات 

وجود دارد.
در این میان محمدعلی ابطحی، 
اصالح طلب؛ با اشــاره بــه اینکه به 
نظرســنجی ها دسترســی ندارد، 
احتمال می دهد در انتخابات شاهد 

مشارکتی زیر ۵۰ درصد باشیم.
جواد آرین منــش، اصولگرا اما 
میزان مشــارکت را در کل کشــور 
حدود ۴۰ تــا ۴۲ درصد پیش بینی 
می کنــد و معتقد اســت در کالن 
شــهرها کمترین میزان مشارکت 
را در تهران خواهیم داشــت و بعد 
از آن در مراکز اســتان های بزرگ 
مثل شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز 
میزان مشــارکت حدود ۳۰ درصد 

پیش بینی می شود.
به گفتــه وی، دعــوت بزرگان 
و نخبــگان سیاســی و فرهنگی و 
علمــی در میزان مشــارکت مردم 
بی تاثیر نیســت، چون مــردم به 
بزرگان خودشــان تأسی می کنند، 
اما این انتخابات به صورت انتخابات 
قطبی و رقابتی درنیامد. زیرا حتی 
ســیدمحمدخاتمی وقتی از مردم 
دعوت به مشارکت می کند.  دعوت 
به حمایت از یک کاندیدای خاصی 
نمی کند و می خواهد این پیام را به 
جامعه بدهد کــه جریان اصالحات 
در صحنه انتخابات نماینده ای ندارد 
اما نباید با صندوق های رای قهر کرد. 
هرچند که  نتیجــه انتخابات تقریبا 
از پیش مشــخص شــده و ریاست 
جمهوری آقای رئیسی تقریبا قطعی 

است.
مرتضی الویــری، اصالح طلب با 
بیان اینکه مراکز نظرسنجی، میزان 
مشارکت را در حد ۴۰ تا ۴۲ درصد 
برآورد کرده انــد، احتمال می دهد 
در روزهــا یا ســاعت های آخر نظر 

برخی افراد مرددتغییر کند. به زعم 
الویری، مشارکت مردم در انتخابات 
بدون تردیــد کمتــر از ۵۰ درصد 

خواهد بود.
او اضافه می کند که مشــارکت 
حداقلی نشــا ن دهنده این است که 
جمهوریت تضعیف شــده و مردم 

دلگرمی الزم را به حاکمیت ندارند.
الویری می گوید: اگر راه دیگری 
برای حل مشکل ســراغ داشتیم و 
از آن راه اقــدام می کردیم طبیعتا 
قابل فکر و اندیشــه بود ولی با توجه 
به اینکــه راهی جز صنــدوق رای 
وجود ندارد علــی رغم نامهربانی ها 
و اقدام نامناسب شــورای نگهبان 
در حــذف کاندیداهــای توانمند 
با توجه بــه اینکــه راه دیگری جز 
صندوق رای نمی شناســم طبیعتا 
 از مردم دعوت می کنــم که بیایند 

و شرکت کنند.
همچنین حسین ســبحانی نیا، 
مینــه  ز یــن  ا ر  د ا  لگــر صو ا
می گویــد: همیشــه در انتخابات 
ریاســت جمهوری میزان مشارکت 
۷۰ تا ۷۲ درصد بوده اســت، اما در 
این دوره شــرایط فــرق می کند و 
محدودیت های کرونایی باعث شد 
که کاندیداها نتوانند به شهرستان ها 
بروند و بیشــتر از فضای مجازی و 
رسانه ملی استفاده کردند. بنابراین 
اگر در همین حد ۵۰ درصد و باالتر 

باشد قابل قبول است.
به هر حال دیــری نمی پاید که 
درستی و نادرستی  این پیش بینی ها 
عیان می شــود. طی ســاعات آتی 
و اینطــور کــه شــورای نگهبان 
اعالم کرده اســت تا ظهر امروز ۲۹ 
خرداد حداقــل نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری اعالم می شود و 
میزان مشــارکت مردم در این دور 

مشخص خواهد شد.

مردم دعوت  اصولگرایان و اصالح طلبان برای حضور در پای صندوق های رای را  اجابت کردند؟

گمانه زنی هایی از »سطح مشارکت« در انتخابات 1400

خبر

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور دستورالعملی جدید اعالم کرد مبادالتی را که برای 
مقابله ایران با ویروس کرونا ضروری هستند از قوانین تحریم ها معاف کرده است. 

به گزارش فارس، در فایلی که روی وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا بارگذاری شده 
اعالم شده انجام برخی از مبادالت مربوط به مقابله با »کووید-۱۹« که طبق »مقررات 
مبادالت و تحریم های ایران« تا به حال ممنوع بوده اند تا ساعت ۱۲:۰۱ به وقت منطقه 
زمانی شرقی مورخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ )مصادف با ساعت ۲۰:۳۱، جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ 

به وقت تهران( مجاز خواهند بود.
در این سند تصریح شده، انجام مبادالت ذیل تا تاریخ ذکر شده ممنوعیتی ندارند:

الف(- برخی مبادالت مرتبط با کووید-۱۹ که به موجب مقررات مبادالت و تحریم های 
ایران ممنوع بوده اند مجاز می شوند. اقدامات ذیل که به موجب قانون فوق ممنوع بوده اند تا 

ساعت ۱۲:۰۱ وقت منطقه شرقی مورخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ مجاز هستند:
۱(- صادرات کاال یا فنــاوری. تمامی مبادالت و فعالیت هــای مرتبط با صادرات، 
بازصادرات، فروش و عرضه مستقیم یا غیرمستقیم کاالها یا فناوری های مورد استفاده 
در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید-۱۹ )اعم از کاالها و فناوری های مورد استفاده 
در پژوهش  ها یا مطالعــات بالینی مرتبط با کووید-۱۹( با ایران یــا حکومت ایران یا با 
اشخاص کشــورهای ثالث که این کاالها را با هدف خاص بازفروش به ایران یا حکومت 

ایران خریداری می کنند.

۲- صادرات یا انجام معامالت مربوط به کاالهای مرتبط با کووید-۱۹. تمامی مبادالت 
و فعالیت های مرتبط با واردات کاالهایی که متعاقب صدور این مجوز عمومی به ایران یا 
حکومت ایران صادر یا بازصدور شده اند و مشخص شده که معیوب و غیرقابل استفاده اند و 
الزم است برای آنها به دلیل اقدامات مرتبط با مرجوعی کاال، رویدادهای ناگوار یا هر نگرانی 
ایمنی دیگر و یا برای تعمیرات معمول یا بازگشت آن اقالم به ایاالت متحده یا یک کشور 

ثالث اقداماتی انجام شود؛
۳- صادرات یا واردات خدمات. تمامی مبــادالت و فعالیت های مرتبط با صادرات، 
بازصادرات، فروش یــا عرضه خدمات به ایــران یا دولت ایران به صورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم، یا واردات خدمات از مبدأ ایران به ایاالت متحده آمریکا در هر موردی که 
به پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید-۱۹ مرتبط باشد )اعم از پژوهش  ها یا مطالعات 

بالینی مربوط به کووید-۱۹(.
ب( برای برخی از مبادالت مربوط به بانک مرکزی ایران یا شرکت ملی نفت ایران مجوز 
صادر می شود. تمامی مبادالت و فعالیت های ذکرشده در بند الف این مجوز عمومی که به 
بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران )یا هر شرکتی که شرکت ملی نفت ایران به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشد( مرتبط باشد، تا ساعت 

۱۲:۰۱ وقت منطقه شرقی مورخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ مجاز هستند.
ج( صدور مجوز برای برخی مبادالت مالی معین. انجام تراکنش های مربوط به انتقال 

وجوه یا مبادالت مالی تجاری که اقداماتی معمــول و ضروری برای تکمیل مبادالت و 
فعالیت های مجازشده در بندهای الف و ب این مجوز عمومی هستند تا ساعت ۱۲:۰۱ 

وقت منطقه شرقی مورخه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ مجاز هستند.
»جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا بهمن ماه ســال جاری دســتوری صادر کرده 
و خواستار بررســی اثر تحریم های یکجانبه و چند جانبه بر مبارزه کشورها با بیماری 
»کووید-۱۹« شــده بود. بایدن در آن سند دســتور داده بود وزارتخانه های خارجه، 
خزانه داری و بازرگانی و نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و همچنین »نمایندگی 
آمریکا برای توسعه بین المللی« )USAID( به بررسی تحریم های یکجانبه آمریکا و 
تحریم های چندجانبه پرداخته و ارزیابی خود را درباره اینکه آیا این تحریم ها مانع مبارزه 

با کرونا می شوند یا خیر به او ارائه دهند.

آمریکا: مبادالت کرونایی ایران از تحریم ها معاف  اند 
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کواکبیان: 
مشارکت مردم در انتخابات جاری 

به مفهوم تایید آن نیست
دبیر کل حزب مردم ساالری پس از شرکت در 
انتخابات ۱۴۰۰ گفت: هیچ کس نباید تصور کند که 
شرکت مردم در انتخابات به مفهوم رضایت از تمامی 
امور و حتی تایید انتخابات جاری است. به گزارش 
ایلنا، مصطفی کواکبیان افزود: بســیاری از مردم و 
فعاالن سیاسی بر این باورند که بی تفاوتی نسبت 
به نهاد انتخابات بر مشــکالت کشور خواهد افزود. 
لذا اعضای حزب مردم ساالری علیرغم نارضایتی و 
دلخوری شدید از روند احراز صالحیت ها با انتخابات 

۱۴۰۰ قهر نکردند.
    

طالیی:
هیچ وقت مخالف مذاکره 

نبوده ایم 
سرلیست فهرست شورای وحدت اصولگرایان 
گفت: ما هیچ وقت مخالف مذاکره نبوده ایم و تنها 
مدعی مذاکره با اقتدار و با داشتن پشتوانه و رضایت 
مردم هستیم. به گزارش ایلنا، »مرتضی طالیی« 
سرلیست فهرست شــورای وحدت اصولگرایان با 
حضور در مسجدالنبی نارمک در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ایلنا، درباره اظهاراتی مبنی بر احتمال توقف 
مذاکرات برجام در دولت آینده افزود؛ دولت آینده با 
چنین رویکردی حتما در مسیر احقاق حقوق ملت 
با تمام دنیا بجز خط قرمزهایی که تعیین شــده، 
مذاکره خواهد کرد و حقوق ملت را با قدرت نه با ذلت 

از حلقوم چپاولگران بیرون خواهد کشید.
    

گروسی مطرح کرد:
عدم پیشنهاد ایران برای تمدید 

توافق با آژانس 
»رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به خبرنگار بلومبرگ گفت: آژانس هنوز 
پیشــنهادی از طرف ایران برای تمدید توافق فنی 
حاصل شــده میان دو طرف دریافت نکرده است. 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسفندماه سال 
گذشته به توافقی برای ارائه دسترسی های داوطلبانه 
از ســوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل 
فعالیت های راســتی آزمایی آژانس دست یافتند. 
این توافق حدود دو هفته پیش به مدت یک ماه دیگر 
)تا تاریخ ۲۴ ژوئن مصادف با سوم تیرماه( تمدید شد.

    
سعید محمد: 

هیچ پستی در دولت آینده به من 
پیشنهاد نشده است

سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم که 
برای شــرکت در انتخابات در مسجد امام حسین 
حاضر شده بود، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای دولت آینده پیشنهاد 
سمتی داشته یا نه؟ بیان کرد: خیر، اینطور نیست، 
ما در مورد این مسائل اصال صحبتی نکردیم، ما یک 
تکلیفی احساس کردیم و آن این بود که مشارکت 

حداکثری و انتخاب اصلح اتفاق بیفتد.
    

ابراهیم رئیسی:
  به همه حرف هایی که 

در تبلیغات زدم پایبندم 
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید 
در صورت پیروزی در انتخابــات چه قولی به مردم 
می دهد، گفت: به همه حرف هایی که در تبلیغات 
انتخابات زدم پایبندم و برای رفع مشکالت مردم، شب 
و روز نمی شناسم. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز بعد از انداختن رای خود در صندوق در 
جمع خبرنگاران گفت: اینکه مردم به خاطر برخی 
کاستی ها و مشکالت، از شرایط ناراحتی دارند به حق 
است ولی اگر نتیجه این نارضایتی، عدم شرکت در 

انتخابات باشد درست نیست.
    

 آمریکا:
دور جدید برای مذاکرات وین 

تعیین نشده است
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در یک 
کنفرانس خبری گفت که بازه زمانی مشخصی مدنظر 
ندارد تا برای پایان دور ششم از مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین اعالم کند. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشــنبه 
تکرار کرد که پیشرفت هایی در مذاکرات وین درباره 
ازسرگیری پایبندی به توافق هسته ای وجود داشته 
است، اما چالش ها پابرجا هستند و نمی تواند بازه زمانی 
مشخصی را برای پایان دور ششم مذاکرات اعالم کند. 
ند پرایس، در یک کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران 
گفت: ما توانسته ایم به پیشرفت هایی دست بیابیم اما 
چالش ها پابرجا هستند. من بازه زمانی مشخصی ندارم 

که برای پایان دور ششم از مذاکرات ارائه کنم.

پایگاه »پولیتیکو« از تغییر مسیر دو ناو ایرانی که ادعا می شد عازم ونزوئال هستند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفته مقام های آمریکایی، این دو ناو چند روز قبل مسیر خود را تغییر دادند و اکنون در شمال غرب ساحل 

آفریقا در حرکت هستند.
یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، در این باره گفت که این کشتی ها پس از تغییر مسیر احتماال به سمت مدیترانه 

و سواحل سوریه یا به سمت شمال و روسیه خواهند رفت.
پیش از این، پایگاه پولیتیکو به نقل از چند مقام آگاه آمریکایی گزارش داده بود که دولت این کشور به طور خصوصی به دولت های 

ونزوئال و کوبا در خصوص پهلو گرفتن دو ناو ایران در بنادر این کشورها هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، دو مقام پنتاگون و یک مقام کنگره آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود، به پولیتیکو گفته اند که دولت 
آمریکا از طریق کانا  ل های دیپلماتیک، ونزوئال و کوبا را تحت فشار قرار داده است تا مانع پهلو گرفتن کشتی های ایرانی در بنادر این 

کشورها شود. آمریکا همچنین از کاراکاس و هاوانا خواسته است اجازه ندهند کشتی های ایرانی وارد قلمرو آب های آنها شوند.
در ایــن گزارش با اعــالم این که این کشــتی ها در حال حــار در اقیانــوس اطلس در 
 حــال حرکت هســتند، ادعا شــده بــود که بــار آنهــا »احتمــاال تســلیحات نظامی

 برای ونزوئال است«.
پولیتیکو همچنین نوشــت که انتقال محموله این کشــتی ها به ونزوئال یا کوبا اقدامی 
تحریک آمیز توسط ایران در راستای نادیده گرفتن مستقیم هشدارهای آمریکا و گامی مهم 

برای نیروی دریایی ایران خواهد بود.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة اهلل االعظم )عج( گفت: مردم دچار سرخوردگی شده اند که البته بخشی از آن 
تقصیر خودشان است چراکه در این ۸ سال گذشته به فرد دقیقی رای ندادند. 

سردار عزیز جعفری با حضور در شعبه اخذ رای مسجد قبا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، عنوان کرد: ۴۳ سال از انقالب اسالمی 
می گذرد و وارد گام دوم انقالب شدی  و مردم در این سال ها همواره در برابر دشمنی ها مقاومت کردند.

وی ادامه داد: دشمنان هر توطئه، تهدید و ترفندی که داشــتند در طول ۴ دهه گذشته به کار گرفتند اما مردم ما در تمام این 
سال ها به ویژه ۸ سال گذشته مقابل سخت ترین فشــارهای اقتصادی و تحریم ها ایستادند و از وعده های الهی است که بابت هر 

صبری پاداشی است.
جعفری با بیان اینکه خداوند متعال بابت این صبر و تحمل پاداش می دهد، گفت: این وعده الهی است که در هر سختی آسانی 

است و به نظر می رسد در این دولت جدید و از سال ۱۴۰۰ دوره آسانی مردم و کشور شروع می شود.
وی تاکید کرد: با مدیریت انقالبی، مردمی و دلسوزانه ای که اکثر کاندیداهای این دوره دارند، ان شااهلل سختی ها را پشت سر 

می گذاریم و مردم شیرینی این دوره از انتخابات را خواهند چشید.
وی خطاب به عده ای که با صندوق رای قهر کرده اند، گفت: مردم حقشان است که ناراحت 
و دلخور باشند؛  چراکه این امکان وجود داشت که در ۸ سال اخیر مشکالت بهتر برطرف شود.
ســردار عزیــز جعفــری ادامــه داد: مــردم دچــار ســرخوردگی شــده اند کــه 
 البتــه بخشــی از آن تقصیــر خودشــان اســت چراکــه در ایــن ۸ ســال گذشــته 

به فرد دقیقی رای ندادند.

پایگاه »پولیتیکو« گزارش داد:

تغییر مسیر ۲ ناو ایرانی در اقیانوس اطلس 
سردار جعفری در گفت وگو با ایلنا:

بخشی از سرخوردگی امروِز مردم تقصیر خودشان است! 
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