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٢  دكتر سيد محمدرضا خاتمي دفاعيات

درآمد

در آذر ماه 1397 دکتر سید محمدرضا خاتمی،  دبیر کل سابق جبهه مشارکت ایران اسالمى و نایب رییس مجلس ششم، گفتگویی تفصیلی و تحلیلی با پایگاه 
اداره میشود، درباره مسائل مهم سیاسی کشور انجام داد. خبري «رو در رو» که توسط اعضاي سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران 

 در بخش کوتاهی از این مصاحبه طوالنی به اصرار خبرنگار رودررو، موضوع سالمت انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 مطرح میشود و دکتر سید 
محمدرضا خاتمی در پاسخ به سؤال مجري با اشاره به نقل قول هایی از وابستگان به جریان اصولگرایی بیان میدارد: «در ستاد انتخابات وزارت کشور تقلب 

صورت گرفته است هشت میلیون راي به صندوق ها اضافه شده است تعرفه هم نمیخواست داشته باشد. گفته میشود در کشور 39 میلیون راي دادند، درحالی 
که آراء در صندوقها 32 میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطالعات ما از افراد مطلع از جناح مقابل است که نمیخواهند نامشان گفته شود. اما هنوز 

به روند انتخابات 88 اعتراض جدي داریم و معتقد هستیم انتخابات بسیار ناسالمی بوده، در این انتخابات تقلب

. صورت گرفته»

پس از انتشار تصویري این گفتگو در فضاي مجازي، بالفاصله فضاسازيهایی از سوي رسانههاي وابسته به یک نهاد نظامی در مورد بیان این جمله صورت 
میپذیرد. با ورود سازمان اطالعات سپاه به عنوان شاکی و تهیه گزارش توسط این نهاد، پرونده تشکیل و با ارجاع آن بهدادسراى رسانه، دکتر سید محمدرضا 
خاتمی به عنوان متهم با وصف اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به شعبه دوازدهم بازپرسى دادسراى رسانه احضار میشود. پس ازتشکیل 
جلسه بازپرسى، با وجود پذیرش استمهال ااز سوى بازپرسجهتارائۀ اسناد و مدارك و مستندات، پیش از پایان مهلت و ارائه مستندات، قرار مجرمیت صادر و 

د. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع مى شو

پرونده براي رسیدگی، به شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع میشود و طی سه جلسه به ظاهر علنی دفاعیات دکتر خاتمی و دفاعیات نماینده 
دادستان از

محتواي کیفرخواست استماع میشود.  نهایتًا در تاریخ 1398/4/15 رأى دادگاه بدوى مبنى بر محکومیت دو سال حبس تعزیرى دکتر خاتمى صادرمى شود.

مجموعه حاضر متن کامل الیحه دفاعیه دکتر سید محمدرضا خاتمی و پیوست ها شامل مستندات و متن قرار دادسرا کیفرخواست و دادنامه صادره از 
سوي شعبه 1057 است.

بدون تردید این اسناد از جمله مهمترین سندهاي تاریخ سیاسی معاصر ایران است، که روشنگر برخی از زوایاي مبهم و پر مسئله دهمین دوره انتخابات
.خواهد بود 1388سال ر د يجمهور استير
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بخشنده مهربان خداوندِبه نام 

رًايسُلْطَانًا َنصِ كمِنْ لَدُنْ  يوَاجْعَلْ لِمُخْرَجَ صِدْقٍ  يلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِ دْخَ مُ يأَدِْخلْنِ رب

مقدمه
آقاي رئيس، حضار محترم

به ،به آن پرداختبايد به تاريخ پيوسته است و اگر  88سال  دهمين دوره رياست جمهوري انتخابات، مهست معتقد جانباين
بررسي نه در دادگاه و حبس و حصر بلكه در عرصهجاي اين كنكاش و البته  .براي آينده استتاريخي آن و عبرت خاطر ارزش 
هاقلمبريدن و  هادهانتهديد و بستن  يجابهبراي اين كار اتفاقاً و پژوهش است و خوب  حكمراني تدبير امور و ،سياست ورزي

علمي و سياسي به گفتگو يهاطيمحدر  ،تعقيب قرار گرفتنه از تحت بدون واهمبا اسناد و مدارك خود و بايد افراد را تشويق كرد تا 
از يك جناح، هر حرفي همآن ،قوه قضاييه كه هر كس تاكنون رايجيوه . شكننديممسلماً در اين عرصه برد از آن ملت است كه به حقايق دست پيدا  .بپردازند

!آورندرو مي روببنديبگگويند چون دستشان خالي است به اينكه مردم مي همآندارد و  ، تنها يك حاصلرديگيمتحت تعقيب قضايي قرار  تيفوربهزد 
امروز اين قرعه ،88 سال براي رسيدگي قانوني به موضوع انتخابات طلباناصالحها درخواست اينك كه پس از سال درهرحال

.شاكرم خداوند را ،ملت شريف ايران برسانمعرض  ات بهاندك درباره آن انتخاب هرچندبه نام من زده شده است تا حقايقي را 
برگزاري اين دادگاه را كه با شكايت سازمان ،سياسي كشور كه نيازمند انسجام و اتحاد هستيم -لي اجتماعيهرچند در شرايط فع

نه در دفاع از خود دسازيمبر برگزاري دادگاه من را ناچار اما اصرار  ،دانميمشكيل شده است مضر به اين هدف اطالعات سپاه ت
.بيان كنمهرچند در ظاهر تلخ و ناگوار،  را ييهاتيواقع، بلكه در دفاع از حق و حقيقت

يهاپروندهو اميدوارم اين روند در مورد همه  جاي خوشوقتي است ،است گرفتهاينكه قوه قضاييه تصميم به رسيدگي حقوقي و برگزاري دادگاه علني 
شوراي اسالميمجلس ششمين دوره در انتخابات  .دارمنها ابراز پرونده گونهنياسف خود را از برخورد دوگانه دستگاه قضا در أت توانمينماما  .سياسي اعمال شود

ارتو رئيس هيئت مركزي نظ دبير شوراي نگهبان ،از آقاي جنتي ،وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشورسياسي وقت معاون  ،زادهتاجتكليف شكايت آقاي 
كه حتي ،مرتضوي به دادسراي انتظامي قضاتسعيد از آقاي  انبجاين ازجملههاي متعدد اصحاب رسانه شكايت !همچنان معطل مانده است ،شوراي نگهبان

مين اجتماعي و غيرهأت ، پرونده تخلفات گستردهبروز فاجعه كهريزك همسامحو البته نتيجه اين  !بالتكليف مانده است ،منجر به صدور قرار مجرميت شده است
سيد محمدهاي آقاي شكايت !خورديممعلوم نيست در كجا خاك  )آقاي عبداهللا ضيغمي(ن سياسي از سردار مشفق پرونده شكايت جمعي از فعاال !بوده است
ي همشاكي خصوص ،جانباينپرونده  الفبرخو (كه همه مصاديق اشاعه كذب و افترا بوده است سردار نقدي و آقاي كريمي قدوسي  ،كيهانروزنامه خاتمي از 

پرونده«: اخيرًا فرمودند قوه قضاييهسابق سخنگوي آقاي  ،كيهان شكايت از روزنامه حداقل در مورد؟! معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا كرده است )داشته است
و ديگر شوديمنكه براي تشكيل دادگاه از متهم كسب اجازه جالب اينكته . »مهنوز به نتيجه نرسيده است، خودم از آقاي شريعتمداري پرسيدم گفتند آماده هستي

اعلم. و اهللا ؟!!رسيدگي شود هاتيشكاچند سال بايد بگذرد تا به اين  ،اينكه
كه گونهانهمشود و مي آن استقالل و طرفيبي نقض و قضا باعث كم اعتبار شدن دستگاه ،شمار ديگري كه ما از آن مطلع نيستيمو موارد بي هااين

بلكه ياعتماديب سويبه نهمردم نسبت به اين دستگاه مهم نظر  شودشعبه دوازدهم دادسراي رسانه در جلسه رسيدگي اذعان داشتند، سبب ميبازپرس محترم 
.پيدا كندسوق  درجهت تنفر

.مقدمه درد دل مانند وارد پرونده حاضر شويم ازاينپس

درباره قرار نهايي دادسرا
تخود بخش مفصلي را به مواعظ اخالقي در مذمّ ياصفحهآقاي بازپرس در متن دو  :شوميمدر مورد قرار نهايي دادسرا نكاتي را متذكر  ابتدا

مم جرت اعالاصل را بر صحّ ،توجه نمايند شدهارائهاينكه به مستندات و مدارك  عوضبهايشان  !كه خود در تاريخ دادرسي جالب است ،انددروغ اختصاص داده
؟جانباين شخصي است؟ هچ گودروغمعلوم نيست منظور ايشان از  ،اندآورده يرو اتياخالقحقوقي بپردازند به  استداللاند و عوض اينكه به دادستان گذاشته
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منظورشان اصالًپورمحمدي و يا  الماالسحجت ،دكتر زاكاني ،مثل دكتر رضايي ؟امگفتهميليون تقلب را  8مسئله  هاآنهاي به استناد صحبت جانباين كهيكسان
به استدالل مثالًخط  سهآخر و در  دربندتنها  قرار مجرميت يادوصفحهدر متن زپرس محترم باجالب اينكه  ؟!كننديميا حديث نفس  ؟دادستان بوده است

با طي فرايند قانوني و  88نظر به اينكه انتخابات سال « :اندفرمودهايشان  .بايد در تاريخ دادرسي كشور برجسته شود بازهم كه اندپرداختهحقوقي 
: »سرانجام رسيده ادعاي تقلب در آن با موازين قانوني مطابقت نداردتأييد شوراي محترم نگهبان به  در قسمت بعدي خواهم گفت اوالً

: .نداردپرس باز نادرستكه اساساً ادعاي من در مورد تقلب چه بوده است كه هيچ ارتباطي با اين استدالل  اظهارنظراين  ،ارتباط شتنبه فرض دا ثانياً
يونيتمص ،اما اين حق يا وظيفه ؛ييد صحت يا عدم صحت انتخابات استأشوراي نگهبان مسئول ت ،بر طبق قانون .خود با قانون در تناقض است ،بيوغربيعج

خطا شود اين شورا نيز مصون از اين نيست و در صورت اثباتدي ممكن است دچار كه هر نهاد يا فر گونههماندهد و و ناظرين نمي ي نگهبانبه اعضاي شورا
.خطا بايد مجازات شوند

تكب قبل مر معتمدين هيئت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات« :كندتصريح مي قانون انتخابات 39ماده  2 تبصره
هيئت مركزي نظارت و نيز ازجملهكه ناظران  ديگويم صراحتبهاين تبصره  »شده باشدمحاكم صالح اثبات در يكي از شده باشند كه  يتخلف

.قضايي هستند بيتعققابلشوراي نگهبان حتي در صورت تأييد انتخابات ممكن است تخلف و تقلب كرده باشند و خود اعضاي  ياولقيطربه
ناظرين شوراي نگهبان  ،املطرفي كون اساسي و حفظ بيقان 99در اجراي صحيح اصل « :گويدمي انتخابات قانون 93ماده 

ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها  يدارجانبطرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز در طول مدت مسئوليت خود بي اندموظف
عضاي شوراي نگهبان كه ناظرين اصليبا اسناد و مدارك موجود تعدادي از ا 88سال رياست جمهوري در انتخابات  حداقل» .شودجرم محسوب مي

آن زمان و !از يكي از كانديداهاي محبوب صراحتبه، وقت نفر از اعضاي شوراي نگهبان 5حداقل  .اندشدهبر اساس اين قانون مرتكب جرم  ،هستند انتخابات
با ناظران شوراي  سخنان آقاي جنتي در ديدار( اند.او بوده ر يكي از حقوقدانان وقت شوراي نگهبان شيفتهبه تعبي اند واين زمان پشتيباني كرده !منفور

]4-1پيوست [) 13/6/93، عصر ايران 28/3/93ي نامه ل، پايگاه خبري تحلي26/2/88، فارس 31/1/88 سنايابوشهر  -نگهبان

از دستگاه قضا متأسفانه به همين افراد محول كنيم.چه رسد به اينكه قضاوت نهايي را هم  گرفتنديمافراد بايد تحت تعقيب قرار بر اساس قانون همه اين 
.كرده است اجتنابخصوص  نيدر اذاتي خود  فهيوظانجام

ييد كرده است پسأچون شوراي نگهبان تمبني بر اينكه كه بگويم چقدر استدالل بازپرس  بيان شد به اين دليل استآنچه 
و وه بر اسنادي كه به آن اشاره خواهم كرد و در دادسرا ارائه كرده بودمعال جانبايندر حالي است كه . اين هست هيپايب، تمام

درخواست مهلتاسناد و مدارك  ساير براي ارائهاز بازپرس  ت،و در همان مرحله دادسرا بوده اس متضمن برائت من در اين پرونده
)شوديممحسوب  بزرگ يو گناه يعهدشكن كه(قول خود  برخالفايشان به چه دليل داخلي يا خارجي  دانمينماما بودم  كرده

؟!عجوالنه قرار نهايي را صادر كردند
در تمام محاكم رسيدگي به موضوعات كهاند صادر كرده ياصفحه 5كيفرخواستي  ،از سوي داديار دادسراي عمومي و انقالب تهران ،بر اساس اين قرار

تمامدر  بيشتر شباهت دارد تا كيفرخواست حقوقي.هاي سياسي رقيب ادبيات احزاب و گروه باه سياسي يك بياني به بعينه تكرار شده است و تقريباً 88انتخابات 
نشده جانبايناي به اسناد و مدارك تحويلي هيچ اشاره ،به محتواي پرونده پرداخته است خطهفتكه تنها صفحه آخر آن شامل  كيفرخواست صادره پنج صفحه

.درخواست مجازات شده است ،سياسي موجودبر اساس رويه نهايتاً است و 



مهورگزارشي به ج  7 

ميليون تقلب 8اسنادي از مدعيان قبلي 
هاي كسانيبه استناد صحبت: امگفتهمن  ،دقت كنيد هستند !كه رفيق قافله »رودررو«در مصاحبه با  جانباين يهاصحبتاگر در متن  :رئيسآقاي 
:كنميمرا تقديم  هاآن كه در اينجا نيز مجدداً امدادهاسناد آن را هم ارائه در دادسرا ت و بعد ميليون تقلب شده اس 8هم نيستند  طلباصالحكه از جناح 

چگونه است؟ او  ياگفتهميليون را به هاشمي  32در آن جلسه به رضايي گفتم آيا شما بحث «دانشگاه امام صادق:  آقاي زاكاني در )1
پيوست[ »كه اين موضوع را گفته است مياكردهچنين برداشت  كرديمهايي كه ارائه اللدر ابتدا اين موضوع را رد كرد ولي بعد با استد

5 [

ميليون اعالم شده است.) 40در انتخابات است كه  كنندگانشركتميليون تعداد  32(منظور از 
:اندنوشته 25/3/88ر يادداشت روز استناد است. ايشان د آقاي هاشمي رفسنجاني قابل اهللاتيآمرحوم  يهاادداشتيدر همين رابطه  )2
لب حدود هشت ميليون ماني و قاليباف جلسه داشته و به تقسلي الريجاني، شب محسن رضايي آمد گفت با آقايان شمخاني،«

»اند به رهبري بگويد.. به آقاي حجازي گفتهاندشدهي معتقد رأ
گويند حاضر هستيم حرف بزنيم افرادي داريم كه مي اآلنما «: نديگويمس با فار يامصاحبهدر  92 در سالمطهري علي در همين رابطه آقاي 

انتخاب شود  نژادبرخي فرماندهان سپاه كه برنامه اين بود كه قطعاً آقاي احمدي هايحرف ازجملهو اسناد كافي هم در اختيار داريم. 
 ]6پيوست  [».كنيم كه تقلب شده استگويند در هر دادگاهي ثابت ميو مي

اين تفاوتايي كه چر اندنگرفتهو تحت تعقيب هم قرار  اندكردهها را هاي گذشته افرادي ديگر همين صحبته و در سالكه قبل از بند دييفرمايممالحظه 
ي دبيرمقدس و آقاي دكتر رضاي آقا محسن فرمانده دفاع يهاصحبتبنده  .بوده است هاآناما شايد يك تفاوت بين من و  ؟از دادستاني پرسيد در برخورد را بايد

!آقاي دكتر زاكاني نه ليو امدانستهمجمع تشخيص مصلحت نظام را قابل استناد 
.هستندسابق و الحق ديگراني كه در درون نظام و جزء معتمدين  ،اندكردهميليون تقلب  8اين است كه ديگران صحبت از  امگفتهآنچه بنده  درهرحال

.امكردهرا براي اين مطلب معرفي  يو شاهدان امكردهوقت سازمان بازرسي كل كشور  سيرئ، هاي آقاي پورمحمديهمچنين استناد به صحبت
:ديگويمچنين  سخنرانيدر آقاي پورمحمدي 

:8/4/88فارس 
در روند طبعاً كه گويمميبه نامه بنده در نامه خود كرد. همچنان  يااشارهكه به شوراي نگهبان نوشته بود  يانامهموسوي در «

] 7پيوست [ ».... انتخابات تخلفاتي وجود دارد

گزارش تفصيلي شوراي يهاوستيپعزيز ممكن است و نه در  محصوراندر دسترس من نبود چرا كه نه دسترسي به آقاي پورمحمدي مورد اشاره  نامه
.شوديماثري از اين نامه ديده  شوديمنگهبان كه از هر چيز در آن پيدا 

وجود دارد 4/4/88مورخ  33511/31/88شماره هبان گشوراي نگزارش تفصيلي  يهاوستيپد آقاي پورمحمدي مداركي در ه توضيح است كه در مورم بالز
بهنامه را  عين همين ميكنيممشاهده  گزارش مذكور را و وقتي ]8پيوست [دهند كه از آقاي پورمحمدي خواسته شده است مدارك و اسناد خود را تحويل

در حاشيه مجمع تشخيص مصلحت يشهريرآقاي  ،كه باز بنا به اظهارات آقاي زاكاني و هاشمي] 9پيوست [ اندداده نيزشهري، قاليباف و الريجاني يان ريآقا
اما. اندعتقد به تقلب بودهكه در خاطرات آقاي هاشمي ذكر شد م گونههمانو دو نفر ديگر هم  كرده بودند كيتشكدر مورد سالمت انتخابات با ذكر مواردي 

چون در منطق ايشان شوراي نگهبان انددهيندنياز به تحقيق  ان ديگربازپرس نه در مورد آقاي رضايي و زاكاني و نه در مورد آقاي
.انددادهقرار  »اليسئل عما يفعل«معصوم است و بري از خطا و نعوذباهللا شوراي نگهبان را در مقام خدايي 

صادر كند بايد پرونده را حداقل به دليل نقصمن را منصف باشد، اين دادگاه اگر نخواهد حكم تبرئه يي ما عادل و اگر نظام قضا
ه بازپرسي برگرداند.تحقيقات ب

امداده يل بازپرسرا هم تحواي و اسناد متقن و غيرقابل خدشه امداشتهاظهاراتي  جانبايندهنده اين است كه حال آنچه در اين قسمت گفتم نشان ّايعلي 
به صدور قرار نهايي كردند كه اين خالف آيين مبادرت ،و بدون تحقيق و بازرسي هاآناما بدون هيچ توجهي به ، كنديمرا اثبات  جانباينكه صحت اظهارات 

.است بيتعققابلدادرسي و حتي 
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هاي شكلي پروندهايراد
دو نكته هم ضروري است كه:ذكر اين 

بايد وزارت كشور يا مسئوالن االصوليعل ،اين شاكيان خصوصي ،منند شاكي خصوصي است كه در اين پرونده با توجه به اظهارات يب نيازمنشر اكاذ )1
.اين پرونده استبدون سمت قانوني پيگير  وقت آن باشند كه نيستند و سپاه پاسداران

در .گرفتمتهم تحت تعقيب قرار مي عنوانبهنيز يا نويسنده گوينده  ود و بعداًروزنامه برسانه و  ،البمتهم و مجرم اصلي در نشر مط ،قانون سابقدر  )2
تمنا دارم اگر چنين است !گيردتنها گوينده تحت تعقيب قرار مي كهينحوبه از نشر دهنده مطالب هيچ خبري نيست و ظاهراً قانون عوض شده است ،اين پرونده

ايقرار گيرند واهمه مطالب و مصاحبه افراد را نشر دهند و از اينكه تحت تعقيب ،با خيال راحت و فراغ بال هاروزنامه پسازايناعالم كنند تا قاضي محترم 
نداشته باشند.
.در پرونده ما نحن فيه وارد شويم مقدمه اجازه بدهيد ازاينپس
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فصل اول

بلبشوي آمارها
هفت نفر از اعضاي شوراي يا اندكردهپخش  ينيزمبيس :كه شوميمسل اع از خود به اين امور متومن در اين دادگاه براي دف كننديمگمان  ياعده
اندبيرون كرده هاحوزهناظران را از  يانيستند  ديگر صالح به رسيدگي در موضوع ،لذا با خروج از صراط عدالتاند و از يك كانديدا دفاع كرده ،از پيش ،نگهبان

بوده استكه از اساس خالف قانون  هامناظرهدر  يااند سيار چنين و چنان بوده هايصندوق يااند ارتباطي را قطع كرده يهاستميس يااند راه نداده و يا اصالً
چگونگي يا تشده اساستفادهدر تبليغات از امكانات دولتي يا نيروهاي مسلح  يارا چه گذشته است در شمارش آ يااتفاق افتاده است  هاي خالف قانونچه چيز

يادانم مي سازمشكلرا  نحوه اعالم نتايج يادانم را دليل ادعاي خود مي گيرييأمحدود كردن زمان ر ياكشم را به چالش مي يأر هايصندوقپلمپ شدن 
....  

.است يدگيرسقابل هااينبگويم كه البته در جاي خود و با حضور اصحاب دعوا همه  هاايناز  خواهمينممن  !نه
مسئولين وزارت ،توسط شوراي نگهبان بر اساس اسناد و مداركي است كه مستقيماً و رسماً دهميماين قسمت ارائه آنچه در 

.است شدهارائهانتخابات  اندركاراندستكشور و ساير 

دو چنان با اعداحاكم بوده است ) 88سال (جمهوري دهم در انتخابات رياست ييبلبشونان چدر اين قسمت نشان خواهم داد كه 
فساد در انتخابات ،ي و مشاركت مردم را به سخره گرفته بودند كه حكم نهاييأصندوق ر ،ده است و چنان انتخاباتو ارقام بازي ش

.است آن ياعتباريبو 
؟چه اتفاقاتي افتاده است ظرموردني براي فرد أميليون ر 24يعني  شدهنييتعدر اين قسمت مشخص خواهد شد براي رسيدن به نتيجه مطلوب از پيش 

و اسنادي مداركآزمايي اطالعات و  يدر جهت راست جانبايننتيجه جستجوي اينترنتي  تنها و تنها ديآيم بخشآنچه در اين 
دهم مطالب آشكاري استمن رسيده است و همه آنچه ارائه مي دست نقاط كشور به ه پس از تشكيل اين پرونده از اقصياست ك

،ازمابهترانپنهاني و پشت پرده  يهايريگميتصمبيانگر بسياري از  ديتأكو به  دسترسي پيدا كند و طبعاً هاآنتواند به مي كه هر كس
شود با جستجوي شخصين ميز سوي ديگر آنچه بياا ، نيست.مخصوصاً آنچه در ستاد انتخابات كشور و اتاق تجميع آرا اتفاق افتاده است

هايها و تهاجمورشطي يو  بوده است شدهيآورجمعانگر هزاران سند تخلف و تقلب كه در ستادهاي انتخابات كانديداها بيلذا  ت واس شدهحاصل جانباين
متأسفانه ،و ارائه اين اسناد به بازپرسي و دادگاهاين اسناد از مراجع امنيتي داد جهت دستور استر ،پرسعليرغم درخواست از باز ، نيست.امنيتي مصادره شده است

.به عمق فاجعه پي برد شديمبيشتر  بهتر و االدرخواست عملي نشد و به هر دليل اين 
:ب در انتخابات ورود كنمتقلّ مسئلهسناد و مدارك آشكار موجود به اجازه دهيد تا بر اساس احال علي ايّ

را توضيح ي انتخاباتهاتعرفه يآورجمعتوزيع و  ،روند چاپ گان محترمه و شنوندگان و خوانندتقريب ذهن دادگا برايقبل از آن الزم است خيلي خالصه 
هاآنبايد در فهم بهتر  ،در ضمن چون اعداد تقلب ميليوني است .شود باعث تشويش اذهان نشوددهم و به چند تعريف اشاره كنم تا وقتي اين كلمات تكرار مي

.كمي حوصله داشت

انتخابات هايسازي و توزيع تعرفهروند آماده
:زير است صورتبه هاتعرفه يآورجمعو توزيع و  يسازآمادهروند 

.چه تعداد تعرفه بايد چاپ شود شوديممشخص  ،يرأبر اساس برآورد جمعيت داراي حق  ،قبل از انتخابات )1



١٠  دكتر سيد محمدرضا خاتمي دفاعيات

،وزارت كشور ،مل شوراي نگهبانو تحت اشراف كاشوراي نگهبان  دييتأچاپ هر تعداد تعرفه و هر نوبت چاپ بايد با مصوبه و  ،بر اساس قانون )2
و براي هر نوبت چاپ با ذكر دقيق تعداد تعرفه بايد قراردادي بين وزارت كشور و چاپخانه منعقد شود كه در صورت گيردنهادهاي امنيتي و مسئولين چاپخانه 

.اين انتخابات چاپخانه بانك ملي بوده است
كه جابجايي تعرفه از يك استان به استان ديگر را استاني باشد و نيز كد اليسرشمارهبايد داراي  شود وچاپ ميتايي  100 يهادسته ها دراين تعرفه )3
.كنديممحال 
.شوديمهفته قبل از انتخابات به سراسر كشور ارسال چند  معموالًشود و قبل از انتخابات چاپ مي هاهفته معموالً، هاتعرفه )4
:داريم سروكاربا سه نوع تعرفه  ما يريگيرأدر پايان روز  )5

.مأخوذه ريغهاي باطله و برگه هصحيح و باطلدر صندوق، اعم از  اخذشدهي أهاي ربرگه )الف
ا،شمارش آربايد در پايان  شدهمصرفنيمه  يهادستهاست كه اين  ماندهيباقاست و بخشي  شدهمصرف هاآنصدتايي كه بخشي از  تعرفه يهادسته ب)

.بايد مضرب صد باشد حتماًداخل صندوق  يهاتعرفهو لذا جمع  پلمپ شود مجدداً و صندوقد نگذاشته شو يرأصندوق در  ،اخذشدههاي آراي برگه همراه
و ه شودادد عودت نخوردهدست صورتبهها و وزارت كشور به فرمانداري مجلسصورتاست و بايد پس از  نخوردهدستكه  ييصدتاهاي تعرفه دسته ج)

.بايد مضرب صد باشد حتماً هم  هااينتعداد 
تقلبي است. يرأ هاونيليم دهندهنشان اول و دوم و سومسه بخش اصلي  پنج بخش است كه اين دفاعيه داراي آقاي رئيس،

شدهچاپفه تعر هاونيليمعدم توزيع  در خصوصدوم بخش ، است منتشرشدهاول جمع و تفريق اشتباه بر اساس آمار رسمي بخش 
هرچند اعداد. در بخش چهارم است شدهچاپ يهاتعرفهمسئولين در تعداد  ييگودروغسوم اثبات بخش و  هاستاستانبراي 

بوده است و باالخره در بخش پنجم و هاصندوقرهاشدگي انتخابات و  دهندهنشانكه  پردازميمبه تناقضاتي ميليوني نيستند اما 
خواهم پرداخت.شده است  يافاجعهنجر به چنين كه م )88(سال  دهم يجمهوراستير اباتپاياني به سناريوي انتخ

حكايت جمع و تفريق: بخش اول
فرماييد: موردتوجهدر اين  منتشرشدهبه آمار رسمي 

كه بر اساس] 11پيوست [دارد جود و 49پيوستي به نام پيوست شماره  ،هاضمن ارائه آمار تعرفه] 10پيوست  [نگهباندر گزارش تفصيلي شوراي  :اوالً
.پردازمينمبه آن  كه فعالً دارد ييهارتيمغا باهمت اما همين دو مورد اس شدههيتهآن گزارش تفصيلي 

: وجود دارد يآوررتيحاما در اينجا به فرض صحت اين گزارش نكات عجيب و  .كذب است منتشرشدهدر جاي ديگر نشان خواهم داد كه اين آمار  ثانياً
.چگونه عدد سازي صورت گرفته است دهديمان كه نش

هزار 719ميليون و  20 ها عددبه فرمانداري شدهدادهنخورده عودت تايي دست 100 يهاتعرفهتعداد  ،در هر دو گزارش تفصيلي و گزارش بازرسان )الف
پيوست[ ؟!!مضرب صد باشدعددي غير از  توانديم نخوردهدستصدتايي  يهادستهدر  هاتعرفهعدد ي بايد ثابت كند چگونه ! اينجا رياضيداناست ذكرشده 162و 

] 11و  10

است. با اين حساب شدهمصرفتعرفه  392هزار و  200هزار بوده است كه  570از كشور  خارجبه  شدهارسالدر اين پيوست مدعي هستند تعرفه  )ب
حساببهاست. ممكن است اين را  ذكرشده 608هزار و  396در اين گزارش عدد  كهيدرحال تاس 608و  هزار 369مصرف نشده عدد  يهاتعرفه ماندهيباق

نشده است زيبنده نيست در يك جمع و جاجابهي أكنيم ولي براي شوراي نگهبان كه مدعي است حتي يك ر يپوشچشماشتباه لپي يا تايپي بگذاريم و از آن 
!يده چنين اشتباهي صورت گيردرسان ورزبازو  از متخصصانجمعي توسط  همآنتفريق ساده 

عدد 624هزار و  134 شدهمصرفنيمه  يهاتعرفهباقيمانده از  يهابرگهآقايان به اين نتيجه رسيدند كه تعداد  ،بر اساس جمع و تفريق اشتباه بازهم )ج
در هر صندوق فقط سه شدهمصرفتايي تعرفه صدآخرين دسته ط از متوس طوربهيعني  ،كساني كه در انتخابات دستي دارند به اين عدد دقت كنند !بوده است

به راحتي به توانيمتفريق ساده و بر اساس جمع  چراكهبه اين نكته كار ندارم  . البته اينجابعيد است بسياراريبساين محال نيست اما  !است ماندهيباقبرگ 
شدهمصرفنيمه  يهاتعرفهاز  ماندهيباق يهابرگه تعداد گزارش رسمي شوراي نگهبان صحيح نيست و بر اساس همين 624هزار و  134دست آورد كه عدد 

.است بسيار بيشتر
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؟ميرسيم هاصندوق ماندهيباقتحت عنوان ، 134624 عدد با اين جمع و تفريق به واقعاًحال محاسبه كنيم 
كنيم: يبازخوانبياييد اين ارقام و آمار را 

000/875/58 تخاباتقبل از ان شدهچاپتعرفه  -1

 000/000/2 روز انتخابات شدهچاپتعرفه  -2
 000/570 توزيع خارج كشور -3

214/371/39 كل آرا)كشور (داخل و خارج  شدهمصرف يهاتعرفهتعداد  -4

392/200 خارج كشور شدهمصرفتعداد تعرفه  -5

162/719/20 مخزن بانك مليو خارج كشور و  هايفرمانداركل تعرفه مصرف نشده  -6

 608/396 مصرف نشده خارج كشور -7
 )اندنوشتهرا  608/396عدد  608/369 يجابهخارج كشور صحيح نبوده است و  اينجا جمع و تفريق(

000/650 مخزن بانك ملي -8

 000/305/60 كل توزيع داخل -9
 822/170/39 داخل كشور شدهمصرف -10
554/699/19 هايفرماندارمصرف نشده  -11

ستواضح ني )ونيليمكي(تفاوت بيش از  اندكرده را اعالم 624/134عدد ، 624هزار و  434و  ونيليم 1عدد  يجابهاينكه علت 
به توانيمباشد چگونه  شدهانجاماين كار را كرده باشند خيانت است و اگر سهوي  عمدياگر  !بوده است يا عمداً گفت اين كار سهواً توانينمو 

مورد متوالي جمع و سهوقتي  ؟!اندعتماد كرد كه انتخابات را درست انجام دادهتفريق در حد تحصيالت دبستاني نيستند اكساني كه قادر به انجام يك جمع و 
22 هايفرمده است گزارش نبو مدنظرآنچه  دهديمنشان  درهرحالو در نظر بگيريم بايد به صداقت آقايان شك كرد در يك صفحه گزارش تفريق اشتباه را 

هر شعبه و شهرستان بوده است. ايهصندوق 28و 
و اشتباه محاسباتي بود. يأتعرفه ر ونيليمكيبيش از تخلف و تقلب در حد همين  كاشيا .اما همه ماجرا اين نيست )د

؟نيمه مصرف نشده چقدر بوده است هايتعداد برگه واقعاًال اصلي در اينجا اين است كه ؤس
غيرآراي خوذه به صندوق ريخته شده و أصحيح و باطله ممجموع آراي  ازآنجاكه و است منتشرشدهكشور  هايصندوقخوشبختانه آمار تفكيكي تمام 

.توان به اين عدد رسيدبا يك جمع و تفريق مي يراحتبهو باقيمانده تعرفه بايد مضرب صد باشد، خوذه أم
!كدامچيه؟ ونيليمكيپانصد هزار؟ ؟ سيصد هزار ؟هزار دويست ؟كنيد اين عدد چقدر استفكر مي

822/170/39 جمع تعرفه مصرف شده داخل كشور

624هزار و  434و  ونيليم 1 نيمه مصرف نشده موجود در صندوقها يهاتعرفهباقيمانده 

000/305/60 كل تعرفه داخل كشور

تعداد كل 608/369(با فرض عدد صحيح  554/672/19ها نشده فرمانداري كل مصرف
است) 554/699/19 هاريامصرف نشده فرماند
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CD 12پيوست [ .شوديم تقديم آراتفكيكي صندوق  آمار [

ميليون و 2 برابر با هاتعرفهعدد واقعي اين را به دست آورد كه  شدهمصرفنيمه  هاياز تعرفه ماندهيباقهاي تعداد برگه توانيمبا يك محاسبه ساده 
؟؟ي كجاأر برگه 624,134و  جاي كأر برگه 617,189,2.شوديمبرگه  617هزار و  189

؛حضار محترم ،آقاي رئيس

54و  ونيليم 2 تا اينجا حداقل براي از سوي شوراي نگهبان تفاوت چشمگيري دارد و شدهارائهبا آمار  هاصندوقكه واقعيت  دييفرمايممالحظه 
.شده استي عددسازي أر 993هزار و 

چه كسي منظور شده است؟ حساببهبوده است در كجا و  نشدهنوشتهن يي در آأكه ر هايبرگهدو ميليون بيش از اين 

آشكار و واضح در هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان طوربهتوان به اين نتيجه رسيد كه آيا با اين مستندات نمي
و آيا بوده است؟ يرأو شعب اخذ  هاصندوقمربوط به  28و  22 يهافرمنبوده است  مدنظرعدد سازي شده است و تنها چيزي كه 

به نظر شما در يك انتخابات چقدر بايد تقلب شود تا و من عامدانه در آرا مصداق تقلب نيست؟ زعمبهناشيانه و  يكاردستاين 
تخابات فاسد و باطل بوده است؟بگوييم ان

؛حضار محترم ،ئيسآقاي ر

،ات وجود نداشته استي تعيين نتيجه انتخابچ برنامه و سناريوي قبلي برانگاه كنيم و فرض كنيم كه هي نانهيبخوشاگر بسيار 
،اندداشتهدقت حتي بسيار سطحي  ،ئه آمارجمع و تفريق آقايان درست بوده است و نه در ارا نه دهديمكه نشان آيا همين دو مورد 

؟نيستكافي  يانتخاباتچنين كنندگان ن و تحت تعقيب قرار گرفتن برگزاربراي تبرئه م
تا برگزاري ميابودهروبرو  نمايشبيشتر با يك  دهميممدارك بعدي نشان  . باادامه دارد سلسلهشد اما افسوس كه اين ختم مي جانيهمكاش قصه به 

.هم نبوده استها دموكراسي نيترافتادهعقب شأنشهيد و جانباز و بلكه حتي در فداكاري و  همهباآنانتخاباتي كه نه در شأن جمهوري اسالمي 
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:هااستاندر  شدهچاپ يهاتعرفهتوزيع  : چگونگيبخش دوم
چگونه بوده است؟ هاآنبا فرض صحت ارقام چاپ تعرفه در گزارش تفصيلي شوراي نگهبان، توزيع 

اليسرشمارهاست) داراي كد استاني همراه با  شدهچاپخرداد  22روز  شوديمكه ادعا  ييهاتعرفه جزبه( هاتعرفهطبق گفته مسئولين انتخابات همه  ازآنجاكه
استفاده در استان ديگر است. رقابليغهر استان مختص به همان استان و  يهاتعرفهكه استفاده از بوده است اين بدين معني است 

:ديگويم يامصاحبهدر  22/3/88آقاي كدخدايي در تاريخ 
و اگرچه به رديگيمصورت  يامنطقهخاص  سميمكانو  هايكدبندشور با از گذشته توسط وزارت محترم ك هاتعرفهتوزيع «

نيتأمتعرفه براي  يهابرگهدستور چاپ و توزيع مجدد  اما با آمادگي قبليهمين دليل امكان انتقال تعرفه به نقاط ديگر موجود نبوده 
] 13پيوست [ »در طول امروز صورت گرفته است ازيموردندر مناطق 

شوراي نگهبان آمده است: زارش تفصيليهمچنين در گ
هكن امر هرچند يوجود نداشته باشد. ا هااستانن يب هاتعرفه ييان جابجاكد خاص چاپ شد تا امكهر استان با  يهاتعرفه«

سالبه ار ياخذ رأ يهاحوزهاز  يارياز بسيت به حضور گسترده مردم و نيالوصف با عنانمود مع كمكو دقت انتخابات  سالمتبه
د استان بهكبدون  يدر روز اخذ رأ شدهچاپ يهاتعرفهل ين دلين ساخت. به همكرمميغ را هااستانن يباره تعرفه، تبادل تعرفه بدو

] 10 تپيوس [ »د.يچاپ رس

كد آذربايجان شرقي مثالً. تاسكه داراي دو شماره است كه دو رقم سمت راست معرف استان مربوطه  ديكنيماز برگه تعرفه را مشاهده  يانمونهدر ذيل 
بوده است. 32و خوزستان  11

:كنديمرا مشخص  هاتعرفهحال به اظهارات مكرر مسئولين انتخابات توجه فرماييد كه نحوه توزيع 
3/3/88 ناايسخبرگزاري 
شروع ،است شخصم استان هر در كه مقداري به را هااستان به تعرفه ارسال كه هستيم ايمرحله در حاضر حال در« دانشجو:

 ]14 پيوست [».كرد خواهيم ارسال هااستان براي نيز اضافه تعرفه درصد 20 تا 15 و كرد خواهيم
.شد خواهد تكرار مرتب كه استان هر يرأ واجد جمعيت بر اضافه درصد 20 تا 15 كنيد توجه عدد اين به

كرد. ديتأك هااستان به اضافي عرفهت %15 ارسال بر خارجي نخبرنگارا با مصاحبه در 88 /18/3 تاريخ در وي همچنين

:18/3/1388 فارس خبرگزاري
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گرفتن نظر در با استان هر جمعيت مبناي بر هاتعرفه ارسال به خود سخنان اول بخشانيپا در كشور انتخابات ستاد رئيس«
هزار 49 يهادستگاه و هاتعرفه مهرها، لحظه اين ات گفت و كرد اشاره منطقه هر در شناور جمعيت واسطهبه بيشتر درصد 15

 ]15 پيوست[ »است.. شدهارسال كشور سراسر يهايبخشدار و فرمانداري به خوان باركد دستگاه
18/3/88 تاريخ در اينجا كه ماييدبفر توجه .%20 يا اندكرده ارسال درصد 51 نيست معلوم باالخره و است اضافه صد در 15 از صحبت اينجا
است. شدهارسال هااستان به تعرفه استان، هر يرأ حق واجدين از بيش درصد 15 دارديم اظهار كشور خاباتانت ستاد رئيس
درصد 15 نه و( هااستان به شدهارسال اضافه تعرفه صددر 20 حداكثري فرض با حتي و كشور كل در يرأ واجد جمعيت اساس بر و گفته همين اساس بر

معلوم بايد آقايان صورت اين در كه باشد شدهعيتوز كشور در تعرفه هزار 440 و ونيليم 55 جمعاً بايد تعرفه) درصد 5/17 يعني درصد 20 تا 15 معدل حتي نه و
(در ؟ستا داكردهيپ يسرنوشت چه يرأ گهبر هزار 435 و ونيليم 3 تعداد ،باشند كرده چاپ تعرفه هزار 875 و ميليون 58 انتخابات روز از قبل مرحله در اگر كنند

).اندكرده توزيع را همه مابقي، و ماندهيباق ملي بانك خزانه در تعرفه برگه هزار 100 فقط انتخابات از قبل نديگويم آقايان كه ديد خواهيد بعدي يهاقسمت
تعرفه هزار 875 و ميليون 58 انتخابات از قبل نگهبان شوراي تفصيلي گزارش طبق و داريم قبول را نگهبان شوراي گزارش فقط ما شود گفته است ممكن

كه( !است بوده شرايط واجدين درصد 43/27 دقيقاً شدهچاپ تعرفه )000/200/46( دادن يرأ شرايط واجد جمعيت احتساب با صورت اين در .است شدهچاپ
دياكرده چاپ اضافه تعرفه درصد 27 شما وقتي كه است باقي سؤال ينا البته ).نيست صحيح آمار اين كه پرداخت خواهم ادامه در هم امر اين واقعيت به البته
؟شوديم مصرف كجا شدهچاپ يهاتعرفه بقيه و كنديم ارسال هااستان براي اضافه تعرفه درصد 20 تا 15 كشور انتخابات رئيس چرا

هزار 121ميليون و  4يعني  هاتعرفهاز  درصد 7صورت هم تكليف ن در اي هاتعرفه درصد 20تعرفه و توزيع حداكثر  هزار 875ميليون و  58بر اساس چاپ 
ست؟!انامشخص  يرأبرگه  250و 

در . منميدهيمنا قرار مبرا  درصد 27و براي سهولت كار عدد  ميپردازيم هاآنحال به فرض صحت اين عدد به بررسي توزيع 
چه رسد قايان دروغ استآدرصد  20ادعاي حتي است و  شدهليوتح هااستاناين قسمت نشان خواهم داد كه چه ميزان تعرفه به 

!درصد 27به 

فرماييد: توجه هااستان در انتخابات مسئولين اظهارات به

:88 فروردين 16 سناياخبرگزاري 
رضوي:قهرمان رشيد رئيس ستاد انتخابات خراسان 

استنفر  471هزار و  665ون و يليم 3 ين خراسان رضوانتخابات در استا ت دركط شرين شرايتعداد واجد: ردكح يد تصريرش«
] 16پيوست [ »است شدهگرفتهدر نظر  يرأون برگ تعرفه يليم 4منظور  نيه به همك

:22/3/88مهر خبرگزاري 
است و براي تعرفه شدهنيتأمميليون تعرفه براي استان  4انتخابات خراسان رضوي: محمد آصفي يزدي جانشين رئيس ستاد 

.هيچ كمبودي در سطح استان وجود ندارد يرأ

] 17پيوست  [

شدهگرفتهنظر  رتعرفه براي اين استان د ،يرأداراي حق  تياضافه بر جمع %9فقط وي و مسئول انتخابات استان خراسان رضبه استناد سخنان د يعني(
).شدهچاپتعرفه  %27و يا  آقاي دانشجو يموردادعا %20و يا  %15است نه 

:22/3/88ايسنا ري خبرگزا

] 18پيوست [ است. شدهدادهتعرفه به استان قم اختصاص هزار  650به گفته بلبلي دبير ستاد انتخاباتي استان قم 

من قستابراي ا شدهعيتوزتعرفه  و لذانفر بوده است  988و هزار  655ايران گزارش بر اساس اعالم مركز آمار  ق همينبشرايط اين استان ط تعداد واجدين(
)چه رسد به درصدهاي اضافياست  دادن يرأحتي كمتر از واجدين شرايط  ،اظهارات اين مسئول انتخابات بر اساس
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:22/3/88مهر خبرگزاري 
دادن هستند يرأنفر در استان مركزي واجد شرايط  557هزار و  885ابوالقاسم نصراللهي رئيس ستاد انتخابات استان مركزي: 

] 19پيوست [ است. شدهعيتوزهزار برگه تعرفه در استان  100 و ونيليمكي.... و 

)براي استان شدهچاپدرصد كمتر از ميزان تعرفه  3 جهيدرنتو  يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  24%(

:22/3/88مهر خبرگزاري 
نفر در سطح 881هزار و  804: براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري فيروز احمدي رئيس ستاد انتخابات استان اردبيل

اخذ يهاشعبههزار تعرفه انتخاباتي براي  930 ،از اين تعداد واجد شرايط يرأدادن هستند و براي اخذ  يرأاستان واجد شرايط 
] 20پيوست [ است. شدهينيبشيپ يرأ

)شدهچاپدرصد كمتر از تعرفه  12يعني  يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  15%(

:22/3/88 مهرخبرگزاري 
و در در استان هستند ... يرأ هزار نفر واجد شرايط 883و  ونيليم 1زاده رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي: جمشيد محمد

] 21پيوست [ هزار تعرفه در استان درخواست شده است. 150ميليون و  2اين دوره از انتخابات باالي 

)شدهچاپاز تعرفه د كمتر درص 13 و يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  14%(

:22/3/88مهر خبرگزاري 
هزار تعرفه انتخاباتي در 900دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري  يريگيرأكريم چناري رئيس ستاد انتخابات كرج: براي 

است. معاون استاندار و فرماندار كرج گفت: شدهعيتوزكرج 

يرأكمتر از جمعيت داراي حق  %22( ] 22پيوست [ .دادن هستند يرأشرايط نفر واجد  723هزار و  143و  ونيليمكيدر كرج 
)!!كه اين خيلي عجيب است

:22/3/88مهر خبرگزاري 
زار واجد شرايطه 915ميليون و  1ميليوني استان مازندران بيش از  3جمعيت  از جواد قناعت رئيس ستاد انتخابات مازندران:

] 23 تپيوس [ هزار برگ است. 980ميليون و  2دريافت شده از ستاد انتخابات كشور  يهاهتعرفو تعداد  ...دادن هستند  يرأ

)؟؟!!شدهچاپدر صد اضافه بر تعرفه  28 و يرأبيش از تعداد واجدين حق  55%(

:22/3/88مهر خبرگزاري 
هزار 300و  ونيليمكيتند كه ن هسداد يرأنفر واجد  250هزار و  256و  ونيليمكياحمد رستنده دبير ستاد انتخابات همدان: 

.است شدهينيبشيپتعرفه براي استان همدان 

] 24 تپيوس[ 

)شدهچاپكمتر از تعرفه  %24 و يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  3%(
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:22/3/88مهر خبرگزاري 
ست كه عالوه برزارت كشور بوده ابر مبناي آمار و هاتعرفهرئيس ستاد بازرسي انتخابات استان لرستان: توزيع  سيد رضا دهناد

] 25 تپيوس [ است. شدهگرفتهتعرفه در نظر  شدهاعالمدرصد نيز اضافه بر آمار  15آن 

)شدهچاپكمتر از تعرفه  %12 و يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  15%(

:22/3/88ايسنا خبرگزاري 
در سطح استان يريگيرأهزار برگ تعرفه  100ميليون و  وحيدي رئيس ستاد انتخابات استان خوزستان: بيش از سه اصغريعل
)شدهچاپدرصد كمتر از تعرفه  17يعني  يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  %10( ] 26 تپيوس[.هاستيفرمانداركه در اختيار  شدهعيتوز

:22/3/88ايسنا خبرگزاري 
دارد كه براي يرأنفر واجد شرط  879 هزار و 531ي خراسان شمال :ين ستاد انتخابات خراسان شماليعليرضا صحراگرد جانش

 ]27 تپيوس  [است. شدهفراهمهزار تعرفه  750جلوگيري از كمبود تعرفه 

)شدهچاپدر صد بيش از تعرفه  14 و يرأاضافه بر جمعيت داراي حق  41%(
:24/3/88خبرگزاري مهر 

استان يزد گزارش كمبود تعرفه يهاشهرستانكرد: در همه  نخاطرنشاعبدالرسول دوران (رئيس ستاد انتخابات استان يزد) 
] 28 تپيوس [ است. شدهداده يرأشرايط به هر شهرستان تعرفه درصد مازاد جمعيت واجد  10تا  كهيدرحال مياداشته

)شدهچاپدرصد كمتر از تعرفه  17(
قبل از انتخابات يرأ يهابرگههارات صريح مسئولين انتخابات همه اظ طبقشده است. از طرفي  يارسانهفقط بخشي از مستنداتي هست كه  هااين

باشد. شدهعيتوز هااستانبايد در  شدهچاپ يهاتعرفهيعني تمام توزيع نشده بوده است.)  يرأگه رب 000/100 اندگفتهدو مورد هم  يكيدراست و البته  شدهعيتوز
دارد. شدهچاپ يهاتعرفهتفاوت فاحشي با تعداد  هااستانبه  شدهارسال يهاتعرفهد انتخابات تعداد با توجه به مصاحبه استانداران و روساي ستا اما
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استان 13جدول توزيع تعرفه در 
است: شدهخالصهدر جدول زير  هااستانآمار بعضي 

استان) 13شده و توزيع شده براي آمار جمعيت واجد حق رأي و ميزان تعرفه چاپ -1(جدول 

شدهارسال شدهچاپكمتر از ميزان  يرأتعرفه برگه  هزار 35ميليون و  3 اقلحد ،استان 11اين جدول بنا به اظهارات مسئولين استاني در  بر اساس
.از طريق مبادي رسمي و قانوني ارسال نشده است هااستانسرنوشت نامعلومي دارند و آنچه مسلم است به  هاتعرفهاست و اين 
ه؟ به نام چاندرفتهكجا  ؟اندشدهچه  ارسال نشده هاآنولي براي  شدهچاپ هااستانكه به نام تعرفه  هزار 35و  ونيليم 3ن اي اين است كه سؤال
؟اندشدهي منظور كانديداي

پس بود، ماندهيباقتعرفه  000/100 در مخزن بانك ملي كه كالً، نبودند هايفرمانداراستانداري و  اختياردر  هااستانبنا به اظهار رسمي مسئولين انتخابات 
كشور تعميم كلبهاست و اگر به همين ميزان بخواهيم نتايج را  تاناس 11؟؟! توجه بفرماييد كه اين رقم فقط مربوط به اندبودهها در دست چه كساني اين تعرفه

فاجعه چراكه كنميمبسنده  هزار 35ميليون و  3 به همان عدد حداقلي فعالًكه من  ميرسيمميليون تعرفه سرگردان  9به عددي نزديك  احتماالًبدهيم 
بزرگ است كه همين ميزان هم براي اثبات آن كافي است. قدرآن

.است شدهارسال )%27(بيش از  شدهچاپبيشتر از ميزان  000/623استان تعداد تعرفه ارسالي  2در  در حالي است كهن اي
است كه ممكن است گفته شود چون شدهارسالتعرفه اضافه  %50نسبت به واجدين شرايط استان مازندران بيش از  براي مثال

%27اين است كه وقتي سؤال اما  بوده است، شدهانجام ينيبشيپاين است  ريمسافر پذدر اين فصل سال اين استان  هميشه
؟اندبودهتعرفه اضافه  %50ارسال  است چگونه قادر به شدهچاپبراي استان با كد استاني  تعرفه بيشتر

معيت واجدج  استانرديف
 يحق رأ

تعرفهحداقل 
تفاوت مطلقتعرفه تحويل شدهشدهتخصيص داده 

- 93000  )%10( 680000  )%27( 773000  609341  يزد  1

- 135000  )%15( 1293000  )%27( 1428000  1124940  لرستان  2

- 655000  )%9( 4000000  )%27( 4655000  3665469  خراسان رضوي  3

+ 75000  )%41( 750000  )%27( 675000  531870  خراسان شمالي  4

+ 548000  )%55( 2980000  )%27( 2432000  1915204  مازندران  5

- 295000  )%3( 1300000  )%27( 1595000  1256250  همدان  6

- 552000  )-%22( 900000  )%27( 1452000  1143723  كرج  7

- 241000  )%14( 2150000  )%27( 2391000  1883000  آذربايجان غربي  8

- 92000  )%15( 930000  )%27( 1022000  804881  اردبيل  9

- 24000  )%24( 1100000  )%27( 1124000  885557  مركزي  10

- 307000  )%9( 1900000  )%27( 2207000  1738280  كرمان  11

- 183000  )- %1( 650000  )%27( 833000  655988  قم  12

- 458000  )%10( 3100000  )%27( 3558000  2801644  خوزستان  13

شدهجمع اضافه فرستاده

شده)چاپ %27(اضافه بر 
623000  

شدهجمع كم فرستاده

شده)چاپ %27(كمتر از 
3035000  
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است: استاندار زنجانفرمايشات ، و نكته جالب ديگر
خبرگزاري مهر: 88خرداد  22
مردم وجود نداشته است. دو شهرستان ابهر و يريگيرأمشكلي براي  گونهچيهو  اندداشتهي وهشككنون مردم حضور باتا«

شدهنيتأم يرأاين كمبود تعرفه  جوارهم يهااستان هزار برگه تعرفه درخواست شده كه از 40تا  30ايجرود كمبود تعرفه داشتند كه 
 ]29 تپيوس [»است.

؟اندكردهكد خاص استان را دارد از استاني ديگر تعرفه فراهم  ،يياجهجاببراي عدم  هاتعرفهونه وقتي چگ

؛آقاي رئيس محترم دادگاه

برگه تعرفه هزار 35و  ونيليم 3و حداقل  هاصندوقداخل با سرنوشت نامعلوم  يرأبرگه  993هزار و  54و  ونيليم 2با احتساب 
.عدد سازي شده است يرأ 993هزار و  89ميليون و  5 كه حداقل شوديم تا اينجا ثابت ،استان 11ولي ارسال نشده به  شدهچاپ

آيا براي اثبات ناسالم بودن انتخابات همين ميزان كافي نيست؟
اما داستان ادامه دارد.

هبان يعني چاپوراي نگآمار ش اينجاست كه آيا واقعاً سؤالتا اينجا بر اساس قبول آمار گزارش نهايي شوراي نگهبان به اين ميزان تقلب رسيديم اما 
برگه تعرفه صحيح است؟ هزار 875ميليون و  60 مجموعاً

؟چقدر بوده است شدهچاپ يهاتعرفهتعداد كل :بخش سوم
.است بودهروز انتخابات در آن  ونيليم 2 چاپ است كه شدهچاپتعرفه  هزار 875ميليون و  60 درمجموعنهايي و پاياني شوراي نگهبان  يبندجمعطبق 

؟است شدهچاپتعرفه  تعدادهمين  واقعاًآيا 
ها واز گفته را بفهمد و اال شدهچاپ يهاتعرفهقادر است تعداد  عليم، : فقط و فقط خداوندفهميد توانيم زيچكيتنها  كنميمكه تقديم  از مستندات زير

.توان گرفتنمي ياجهينتارات مسئولين انتخابات هيچ اظه

:تاريخ بيان اين مطالب دقت كنيدبه  مخصوصاً ،نيدبه مطالب زير توجه ك

6/2/88همشهري آنالين  دانشجو:

 ]30 تپيوس [ ».ميدرحال چاپ دار ون تعرفهيليم 57 حدود«

:14/2/88اعتماد  دانشجو:
يرأ يگريد ياج خواست يم تا اگر فرديقرار بده يرأار محل اخذ يو در اخت ميتعرفه اضافه چاپ كن درصد 15م يناچار هستما «

] 31 تپيوس [  ».ميدهيمط قرار ين شرايم چون ما مبنا را بر حضور تمام واجدياوريبدهد ما تعرفه كم ن

:17/3/88روزنامه ايران  :دانشجو
 كه روند چاپ تعرفه اضافه همواره در انتخابات گذشته از ابتدا تا ميليون تعرفه براي اين دوره از انتخابات چاپ كرديم 57ما «

] 32 تپيوس [ »وجود داشته است. يرأدرصد بيشتر از واجدان شرايط  20تا  15 صورتبهكنون 
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:16/3/88آفتاب نيوز  :دانشجو
و نگهبان و در چاپخانه بانك ملي صورت گرفته است شوراي دييتأرأي با نظارت و  يهاتعرفهتمامي مراحل طراحي و چاپ «
خرداد 22در روز  يرأ هايصندوقو آماده اين است كه مردم با حضور خود در پاي  شدهسالرا هااستانبه  يرأ يهاتعرفه اكنونهم

] 33 تپيوس [ »استفاده نمايند هاتعرفهاز اين 

:21/3/88 ايلنا خبرگزاري :دانشجو
از كهيدرصورت ساعت ادامه دارد و 10شود و به مدت يصبح فردا شروع م 8انتخابات از : شور گفتكس ستاد انتخابات يرئ «
24ثر تا ساعت كشور و حداكد وزارت يصالحد بر اساسوجود داشته باشد  يريگيرأد زمان يها درخواست تمديفرماندار يسو

هزار 757ون و يليم 56انتخابات را  يبرا شدهآماده يقطع يهادانشجو تعداد تعرفه. د استيقابل تمد يريگيرأفردا شب، زمان 
] 34 توسيپ[» ردكبرگه اعالم 

:22/3/88 خبرگزاري مهر :كدخدايي
ميليون برگ تعرفه اضافي 11و نيز چاپ حدود  هاحوزهكه با توجه به معلوم بودن واجدين شرايط در  سؤالوي در پاسخ به اين «

يامنطقه خاص سميمكانو  هايكدبنداز گذشته توسط وزارت محترم كشور با  هاتعرفهتوزيع علت كمبود تعرفه چيست؟ ادامه داد 
] 35 تپيوس [ »رديگيمصورت 

صورت گرفته) يرأهزار برگه  757ميليون و  56(چاپ روز قبل رئيس ستاد انتخابات  آماراين مصاحبه در روز انتخابات و بر اساس كه  ديكنيممالحظه 
همان حدودهزار نفر  200ميليون و  46يعني دادن  يرأت واجد شرايط است كه با توجه به جمعي ميليون برگه تعرفه اضافي 11حدود صحبت از و است 

.شوديمميليون  57
(كتاب فتنه تغلب، نشر نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات انقالب اسالمي، با نمايندگان كانديداها: رهبريمقام معظم  27/3/88جلسه  در :دانشجو

)34تا  31صفحه 
كشور با چاپخانه بانك ملي عقد  يهااستانبنا به درخواست و برآورد  ،ميليون تعرفه 57در اين دوره از انتخابات براي تعداد «

 ]36 تپيوس [ »هزار رسيد 875و  ونيليم 58اين تعداد به  هااستان يمجدد برخقرارداد شد و سپس با درخواست 

يپوشچشمقابل شديمقرائت حضور رهبر انقالب كه از روي نوشته  ناديده بگيريم در يك گزارش رسمي در مسامحتاًيعني اگر همه اظهارات ديگر اين فرد را 
برگه تعرفه هست و خبري از هزار 875ميليون و  58 صحبت از چاپ تيدرنهااست  برگزارشدهدر اين جلسه كه پنج روز پس از برگزاري انتخابات  نيست.

نيست. هزار 875ميليون و  60

(شش روز پس از برگزاري انتخابات) )28/3/88(فارس  :28/3/88 شبكه خبر :دانشجو
واجدين يهزارنفر 200ميليون و  46به چاپ رسيد كه با توجه به جمعيت  يرأميليون برگه تعرفه  57در اين دوره از انتخابات «
»درصد بيشتر بود 20تا  15يط چيزي در حدود شرا

] 37 تپيوس[

55درصد اين عدد  20ميليون و با احتساب  57و نه  كردنديمچاپ  يرأهزار برگه  130و ميليون  53بايد  يرأدرصد اضافه بر واجدين حق  15ناي مببر (
لندن مدل جديدي در رياضيسلطنتي كالج و  كشور پادشاهي بريتانياكالج ملكه مري  آموختهدانش. اما پروفسور كامران دانشجو شديمهزار  440ميليون و 

.)شوديمميليون  57هزار نفر برابر با  200ميليون و  46عدد  درصد 20يا  15كه  اندكردهاختراع 
:ديگويموي در ادامه 
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اين دوره انتخابات در آن يهاتعرفهكه  ياچاپخانهتا به به دليل استقبال گسترده مردم در اين دوره انتخابات ما مجبور شديم «
ميزان كل تعرفه به چاپ رسيده در ايناپ برساند كه بر اين اساس بود اعالم كنيم كه به ميزاني تعرفه در روز جمعه به چ شدهچاپ

 ]37 تپيوس [ »رسيد. هزار 875ميليون و  85دوره از انتخابات به 

58انتخابات را  روز و درنتخابات پيش از ا شدهچاپ يهاتعرفهمجموع  در اينجا شش روز پس از برگزاري انتخابات رئيس ستاد برگزاري انتخابات صراحتاً
.كنديمذكر  هزار 875ميليون و 

:شوديممطالب فوق را تكرار  مجدداً يعني شش روز پس از انتخابات 28/3/88اين مصاحبه در تاريخ در بخشي ديگر از 
يكه بر اساس كد يبه چاپ رس ون تعرفهيليم 57 حدوددادن  يرأط يهزار واجد شرا 200و ون يليم 46 ين دوره برايا در«
ن دوره از انتخاباتيدر ا اماگرفت، يقرار م هاآنار يتعرفه در اختشورمان كاز مناطق  يكت در هر كزان مشاريمز ا يب خاصيضر
مبودكاز شعب با  يدر برخ يريگيرأه يساعات اولل در همان يطو ييهاار گسترده مردم، و به وجود آمدن صفياستقبال بس واسطهبه

از شعب ارسال يكبه هر  موردنظرزان يو تعرفه به م يريگيها موضوع پيق ستاد فرمانداريه بالفاصله از طركم يتعرفه مواجه شد
ن دوره از انتخاباتيا يهاه تعرفهك يام تا به چاپخانهين دوره از انتخابات ما مجبور شديل استقبال گسترده مردم در ايبه دل. شد

دهيل تعرفه به چاپ رسكزان يمن اساس يه بر اكبرساند  ز جمعه به چاپ، تعرفه در رويزانيه به مكم ينكبود اعالم  شدهچاپدر آن 
مبود تعرفه مواجه شده بودند، ارسال وكه با ك ييهااز استان يبرخ يه براك ديهزار رس 875ون يليم 58ن دوره از انتخابات به يدر ا
] 37 تپيوس [ ».ع شدياز آن در شهر تهران توز يريمقاد

).اندبودهعرفه الن انتخابات منكر كمبود تظهر خود ايشان و ساير مسئوازبعد اعاتي ازنشان خواهم داد تا س(البته در بخش بعدي 
.شوديمتكرار ستاد انتخابات كشور  ركليمد آقاي شريفي راد باز همين نكته در مصاحبه

88برنامه ايران  ،28/3/88 سيماي جمهوري اسالمي شبكه سه :في راديشر
هك شدهعيتوزپيش از انتخابات، حدود نيم ميليون تعرفه نيز در روز انتخابات چاپ و  شدهچاپميليون تعرفه  57عالوه بر «

» .است شده ارسال …و قم هب هزار تا 50 خراسان، هب هزار100 ،اصفهان  هب زارھ 100 تبريز، هب ها آن تايهزار200

تعرفه اضافه درنيم ميليون  گفته ايشان مبني بر چاپ تنهابا و البته  كنديمميليون ذكر  57پيش از انتخابات را  شدهچاپ يهاتعرفهباز با صراحت تعداد (
)!ميارردكا روز جمعه هم بعداً

روز پس از برگزاري انتخابات توجه فرماييد. 10اين دو مسئول انتخابات در  يهامصاحبهباز به 
31/3/88فارس خبرگزاري و  جهان نيوز د:في رايرش

 ]83 تپيوس [ »ديهزار برگ تعرفه به چاپ رس 875ون و يليم 58ز ين دوره از انتخابات نيدر ا«

هر دو مصاحبه چندين روز پس از برگزاري انتخابات كهيدرحالو مسئول انتخابات به فاصله سه روز  از يك دو مصاحبه كه بر اساس اين ديكنيممالحظه 
هزار تعرفه و مصاحبه دوم چاپ مجموعاً  500ميليون و  57 مصاحبه اول چاپ مجموعاً( هزار تناقض دارد. 375ميليون و  1حدود  يرأبوده است، آمار چاپ تعرفه 

هزار تعرفه) 875ن و ميليو 58
:31/3/88 فارسخبرگزاري  دانشجو:

 ]39 تپيوس [ »به چاپ رسيده بود هزار تعرفه 875ميليون  58 مجموعاًبراي اين دوره از انتخابات «

و مشخص نيست گردديبرمان ورق ناگه اما كننديمر هزا 875ميليون و  58 يزان مجموعهمه صحبت از چاپ تعرفه به م 31/3/88كه تا  ديكنيممالحظه 
كه بايد يكي از جاهايي و اتفاقاً است آمدهيدرنمآقايان جور  وكتابحساببيالن  اضافه كرد. ظاهراً بازهمكه بايد دو ميليون تعرفه  شوديمحاصل  امرز كجا ا

.جاستنيهمدنبال مهندسي انتخابات گشت 
براي پوشاندن تقلب و تخلف و تناقضات هايهماهنگهمه  اهراًكه ظازاينپس 88تير  7عجيب آقاي دانشجو در  ياظهارنظردر 
:نديگويماست  شدهانجام
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:88تير  7جهان نيوز  دانشجو:
ميليون 60در اين دوره به  هاتعرفهكه بر همين مبنا تعداد  شوديماضافه چاپ  ةدرصد تعرف 20تا  15ما ديديم بر اساس عرف «

] 40 تپيوس [ »هزار رسيد. 875و 

يت واجد حقجمعبلكه از اين نظر كه اگر  اندكردهرا فراموش  28/3/88كه همه فرمايشات خود حداقل تا است نه از اين نظر بودن اين اظهارات  يبجع
60نه  شوديمهزار  440ميليون و  55 هزارتا 130ميليون و  53درصد اضافه بر آن  20تا  15باشد،  هزار نفر 200ميليون و  46 يرأ

هزار. 876و  ميليون

ينو توجيهي ا يالهيوستا با هر  اندشدهآقاي وزير هم براي پوشاندن فضاحت مديريت خود وارد صحنه  البته قبل از ايشان
تناقض عجيب را راست و ريس كنند:

88تير  5، جهان نيوز 4/4/88 مايصداوس :محصولي
ها راانت باال تعرفهيخاطر حفاظت و صم، به يردكچاپ  ون تعرفهيليم 57ها، ابتدا در قرارداد اول و اما در رابطه با تعداد تعرفه«

ع شديتوز هاايندار بود اليهم سر هااين همهرد و كدا يش پيافزا هزار 875ون و يليم 58ن رقم به يبعد ا. ندكيچاپ م يمل كبان
يياز نامزدها يكي ةندينمابه درخواست خرداد  22وز ر در. ه اشتباه گفته بودندكخرداد باز تعرفه چاپ شد  21اند در روز گفته يبرخ
دار بااليسر تعرفهون يليم 2نگهبان  يد شوراييبا تأ م آمده است و چاپ شودكه گفته بود تعرفه ك ن استيجزء معترض اآلنه ك
».انتخابات چاپ شدا آخر ه از اول تكهزار تعرفه  875ون و يليم 60شد  جمعاً يعني. ه از قبل شده بود چاپ شدك ييهاينيبشيپ

] 41 تپيوس[

 در سه مرحلهقبل از انتخابات در دو مرحله و پس از انتخابات در يك مرحله جمعاً  دهديمآقاي محصولي نشان  اظهارات ،هاگفتهفارغ از تناقضات اين 
اين كار بوده از مسئولآقاي دانشجو كه البد ! ين استخالف ااظهارات معاون ايشان و رئيس ستاد انتخابات كشور  كهدرحالياست  شدهچاپ هاتعرفه

و اندنبودهروز پس از پايان انتخابات مطلع  10يعني  31/3/1388، حداقل تا تاريخ در قبل از انتخابات هاتعرفهچاپ مرحله دوم 
سررشته كار در دست كساني ديگر بوده است.

:26/4/88 گزارش تفصيلي شوراي نگهبان
) برگ تعرفه58875000هزار ( هفتادوپنجو  صدهشتميليون و  وهشتپنجاهاز انتخابات اقدام به چاپ  بلق وزارت كشور«

جلوگيري از كمبود احتمالي تعرفه منظوربهنيز پس از هماهنگي با اين شورا  22/3/88نموده است. همچنين در روز اخذ رأي مورخ 
».) برگ تعرفه ديگر نيز به چاپ رسيد2000000ميليون (و امكان توزيع مناسب آن در سراسر كشور، تعداد دو 

] 10 تپيوس[

!اختالف وجود دارد 000/375/3 شدهچاپتعرفه تعداد مسئولين برگزاري انتخابات بر سر بين فرماييد كه حظه ميمال
هزار و طبق گزارش شوراي نگهبان 500و  يليونم 57 جمعاًهزار روز انتخابات  500ميليون قبل از روز انتخابات و  57طبق اظهارات آقاي شريفي (

هزار) 875ميليون  60 جمعاًميليون روز انتخابات  2قبل از انتخابات و  58875000
اما با اعتماد ،رده استكه بازپرس پرونده استدالل ك گونههمان نداردو كسي حق تشكيك  زنديمراي نگهبان گفت حرف همان است كه شو زوربه شوديم
تعداد 31/3/88توجه فرماييد تا تاريخ  خدشه نيست؟تناقض و تفاوت وجود دارد قابل  همهنيا ،آيا انتخاباتي كه بين مسئولين آن ؟كرد توانيمچه مردم 
000/875/60شوراي نگهبان  26/4/88وزير كشور و گزارش تفصيلي  4/4/88بوده است اما به ناگهان در گزارش  000/875/58حداكثر  شدهچاپ يهاتعرفه

به معجزه اعتقاد نداريد؟! نكهيامثل :گفت ؟چگونه ممكن است :. به قول يكي از بازجويان كه وقتي از او پرسيده شدشوديم
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كامالً روشن هاآنرا و جمع و تفريق نتخابات بوده است كه بايد حساب آاين اظهارات و آمارهاي متناقض بعد از برگزاري ا همهنكته جالب اين است كه 
و سردرگمي در جمع و آقايان و گيج شدن در بستن بيالن آرا شدهنييتعريوي از پيش سنا يختگيرهمبهاين تناقضات را ناشي از  نانهيبخوشحتي اگر  .باشد

است كه كمترين صالحيتنيست بگوييم برگزاري انتخابات در دست كساني بوده  كافي رداآيا همين موسوء مديريت تلقي كنيم  و صرفاًدانيم تفريق اعداد ن
كه آقاي كدخدايييا  »جابجا نشده است يرأحتي يك «كنند كه جالله ياد ميكه قسم  آقاي جنتيآيا  ؟اندنداشتهممكن را براي برگزاري آن 

بات با ايناگر اين انتخا ؟؟متوجه عواقب حرف خود هستند »انتخابات تاريخ جمهوري اسالمي بوده است نيترسالمانتخابات « :گويندمي
!!انتخابات قبلي 40بيش از با نظام اين و واي بر ترين بوده است واي بر اين ملت تضاح سالماف

جناب رئيس، حضار محترم؛
صاحبهميليون تعرفه در روز جمعه انتخابات هستند اما بنا به اعتراف آقاي شريفي راد در م 2مالحظه فرموديد كه بعضي از مسئولين انتخابات مقر به چاپ 

و آمار آقاي شريفي راد را هم مبنا قرار ندهيم و ر با حسن نيت برخورد كنيمميليون. اگ 2اين تعداد نيم ميليون بوده است و نه  صداوسيمابا  28/3/88
توزيع نشده در يهاتعرفهو نيز  هاصندوقبا احتساب آراي نامعلوم داخل هاي رئيس ستاد انتخابات بسنده كنيم فقط به حرف

؟!برگه معلوم نيست 993هزار و  89ميليون و  7 حداقل تكليف اينجاتا  هااستان

.ميرسيم 993هزار و  589يون و ميل 8عدد  بهيفي راد مبني بر چاپ تنها نيم ميليون تعرفه در روز انتخابات را صحيح بدانيم ر آقاي شرو اگر آما
.رسديمميليون تقلب در انتخابات تا اينجا به اثبات  8 تا 7حداقل  ادعاي درهرحال

قبلي و هميشگي خود را تكرار كنم: سؤالاجازه بدهيد باز 

؟قرارداد ديموردتردبايد تقلب شود تا بتوان سالمتي يك انتخابات را  درچق
ميليون 8 اندگفتهكه  يافرادق اظهارات ن و مصدّمبيّ ،است شدهيآورجمعاظهارات مسئولين ارشد انتخابات فوق كه فقط و فقط بر اساس  شدهارائهآيا آمار 

تقلب شده است نيست؟ يرأ
؛آقاي رئيس دادگاه

قول و تعهد برخالفچگونه  دانمينمبراي تكميل اين مدارك و اسناد بدهند كه ايشان هم قبول كردند اما  دوماههاز بازپرس خواسته بودم مهلتي  انبجاين
.شديمصادر قرار منع تعقيب  او كرهاً همان بازپرسي طوعاًدر  بساچه شديماگر اين فرصت داده  كهدرحاليخود با سرعت قرار مجرميت صادر كردند 

همراه شدهچاپ يهاتعرفهاز شوراي نگهبان و وزارت كشور آمار دقيق تعداد  كنميماز رياست محترم دادگاه درخواست 
شدهارسال يهاتعرفهموافقت و تصويب شوراي نگهبان و نيز قراردادهاي منعقده با چاپخانه بانك ملي و نيز تعداد دقيق  جلسهصورت

الم كنند.به هر استان را استع

؛آقاي رئيس

  993/054/2شدهمصرفنيمه  صدتايي يهادستهسفيد از  هايبرگه

000/035/3هااستاناما ارسال نشده به  شدهچاپ يهاتعرفه

000/000/2ادعاشدهاما  نشدهچاپ يهاتعرفه

993/089/7جمع
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كهردازم موارد ديگري بپايل هستم به اينك ماما  ،بود يرأبرگه  هاونيليمب در حد ف يا تقلّه تا حاال ارائه كردم بيانگر تخلّآنچ
تبيانگر آشفتگي و رهاشدگي انتخابا يخوببهنيستند اما  توجهقابلاعداد و ارقام در برابر اين اعداد ميليوني  ازنظرهرچند 
، قرار برقانون و دقت در امر مدنظر باشد و يرأ هايصندوقدريافت كه بدون اينكه  توانيم هاآنو از  جمهوري دهم استرياست

:اين بوده است تا نتيجه دلخواه از انتخابات حاصل شود

:ساير تناقضاتبخش چهارم

:به خارج شدهارسال يهاتعرفهتعداد  -1

اما توجه به اظهارات مسئولين برگزاري انتخابات نشان ] 10 تپيوس [. است شدهارسالتعرفه به خارج از كشور  000/570 مدعي استشوراي نگهبان 
:است خدشهكه اين عدد هم قابل  دهديم

6/2/88 همشهري آنالين :دانشجو

] 30 توسپي [  »شده است درخواست )خارج كشور يهاشعبه( هاشعبههزار تعرفه براي اين  400حدود «

:14/2/88 آفتاب نيوزدانشجو 

معموالً  هاتعرفه. ميگذاريمكرديم كه در اختيارشان  ينيبشيپ هاآنهزار تعرفه براي  400هزار تعرفه از ما خواستند و ما  350«
».شوديمدرصد بيش از واجدين شرايط چاپ  15

] 42 تپيوس[

23/2/88 نيآنالخبر دانشجو 
»شدهانتخابات خارج از كشور  ستاد تحويلنيز  تعرفه هزار 040و در همين راستا «

] 43 تپيوس[

:9/3/88 ايسناخبرگزاري متكي 
9ز يبر سر هر صندوق ن: ز گفتيت اخذ آرا نيخارجه درباره وضع ر اموريوز. است شدهگرفتهاخذ آرا در نظر  يصندوق برا 304«

يجمهور يهايندگيها و نماو سفارتخانه يرأاخذ  يهاحوزهز به ين يرأه تعرفه رگب هزار 450 حدودو پردازند يم فهيوظانجامنفر به 
 ]44 تپيوس [ ».است شدهارسالشور كران در خارج از يا ياسالم

21/3/88 ايسناخبرگزاري  :دانشجو
هزار 550ر خارجه ها، وزارت اموپس از بررسيهزار تعرفه براي شعبات خارج كشور درخواست شده بود اما  300در ابتدا «

] 45 تپيوس [ ».تعرفه درخواست كرد و تحويل گرفت

است. شدهارسالباالخره معلوم نيست چقدر تعرفه براي خارج از كشور 
.است 000/170هزار و بيشترين تفاوت  20ينجا كه كمترين تفاوت در ا ديكنيممالحظه 
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بوده است كه نفر 392هزار و  200كشور خارج از  نندگانكتشركتعداد كه طبق آمار رسمي  ديكنيممالحظه  از سوي ديگر
؟؟!مشخص نشده است يتعرفه باقيمانده در هيچ گزارش هبرگ 608هزار و  369 تكليف

:يدر مخزن بانك ملّ  ماندهيباق يهاتعرفهتعداد  -2

نباشد اما براي مسئولين محترمي كه نوازچشم يممكن است باز در برابر اعداد ميليون كه ي روبرو هستيمعدد 000/100در اينجا با تفاوت 
هرچنداست  هاقيتفرسيستماتيك براي جور شدن جمع و  يزيربرنامهنيست و نشانگر يك  گذشتقابلهم جابجا نشده است اين عدد  يرأمعتقدند حتي يك 
.اندنبودهدر اين كار موفق 

:كند اما به اين اظهارات توجه كنيدذكر مي 000/650ملي را ن بانك در مخز هاتعرفه ماندهتهآمار رسمي شوراي نگهبان ميزان 

جهان نيوز 5/4/88 :محصولي

] 41 تپيوس [ ».ز موجود استين اكنونهمه ك ماند يباق )مخزن چاپ( يمل كبان خانهصندوقدر  تعرفه نيزهزار  550«

:7/4/88جهان نيوز  دانشجو

] 40 تپيوس [ »هم موجود است. اكنونهمز چاپ) باقي ماند كه تعرفه در مخزن بانك ملي (مركهزار  550«

.اندآن شده 000/450/1در روز انتخابات است كه مدعي توزيع  شدهچاپتعرفه  000/000/2از  ماندهيباقدر حقيقت  000/550 عدد
صيليحال به گزارش تف 000/650انده است نه تعرفه در مخزن بانك م 000/550 نديگويمآقاي دانشجو  3/4/88تاريخ  درمالحظه بفرماييد كه 

شوراي نگهبان توجه بفرماييد:

:26/4/88شوراي نگهبان گزارش تفصيلي 

به كهآنپلمپ  جلسهصورتاست و موجود  يمل كز در چاپخانه بانيه ن) برگ تعرف650000( هزارپنجاهو  صدشش و تعداد«
يمل كنده بانيو نمانگهبان  ي، شورايمل كشور، حراست چاپخانه بانكرت وزا حراست شور،كنتخابات ندگان ستاد ايامضاء نما

] 10 تپيوس [ ».است شورا موجود نيدر اده است يرس

در قبل از انتخابات در مخزن شدهچاپ يهاتعرفههزار از  100اين گزارش كه در تضاد با گزارش رئيس ستاد انتخابات كشور است در حقيقت بايد  بر اساس
آن صد هزارچاپ شود و فقط با كد خاص استاني  ميليون تعرفه 58بيش از  رديپذيمآيا هيچ عقل سليمي باشد.  ماندهيباقلي بانك م

توزيع نشود؟!
تعرفه؟ 000/650است يا  ماندهيباقتعرفه  000/550مشخص نيست در چاپخانه بانك ملي  هرحالبه

:هاچاپ تعرفه -3

نشان خواهميمدر اين قسمت  امدادهچاپ تعداد تعرفه را توضيح  دربارهتناقضات  قبالًدر اين مورد  :انتخاباتاز  قبل شدهچاپ يهاتعرفهتعداد 
.شوديمدر برگزاري انتخابات حاكم بوده است و چگونه با اعداد و ارقام بازي  يبازارآشفتهدهم كه به فرض صحت همه اظهارات مسئولين انتخابات چه 

؟شودرفه براي هر انتخابات چاپ ميزان تعچه مي معموالً
:به اظهارات زير توجه كنيد

31/3/88فارس _جهان نيوز :رادشريفي
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دادن برگه يرأط ين شرايدرصد واجد 20تا  15گذشته معادل  يهاانتخابات يتمام يمش ين دوره از انتخابات بر مبنايا يبرا«
 ]83 تپيوس [ »رسديشتر به چاپ ميتعرفه ب

17/3/88 روزنامه ايران :شجودان
م كه روند چاپ تعرفه اضافه همواره در انتخابات گذشته از ابتداين دوره از انتخابات چاپ كرديا يون تعرفه برايليم 57ما «

 ]32 تپيوس [ ».وجود داشته است يرأط يشتر از تعداد واجدان شرايدرصد ب 20تا  15 صورتبه تاكنون

شجو گفته بودند:آقاي دان 88 4/3 باشد كه در تاريخيادمان 
، شروع خواهيمبه مقداري كه در هر استان مشخص استرا  هااستان اي هستيم كه ارسال تعرفه بهدر حال حاضر در مرحله«

 ]14 تپيوس  [».ارسال خواهيم كرد هااستاننيز براي  درصد تعرفه اضافه 20تا  15كرد و 

.اندكرده ارسال هااستان به ميزان همين به و اندكرده چاپ هراستان براي اضافه تعرفه درصد 20 تا 15 ميزان به يعني
بوده هاتعرفههمگي اظهارات پس از پايان چاپ  ديشويممالحظه كنيد چقدر مسئولين انتخابات دقيق هستند! به تاريخ اظهارات كه دقت كنيد متوجه 

.درصد اضافه چاپ كرديم 20درصد تا  15گويند بين مشخص است. حال اينكه مي شدهچاپ يهاتعرفه ميزان دقيق و قطعي عدد مطلق و درصداست، بنابراين 
از نيا است. شدهچاپمشخص است چقدر تعرفه و با چه درصدي زيادتر  قاًيدقوقتي تعرفه چاپ شد ديگر گفتن بين اين درصد و آن درصد چه معنا دارد؟ 

ست.دادن آمار دقيق براي گمراه كردن افراد اشگردهاي خاصي است كه ظاهراً هدف آن ن
20نفر بوده است،  000/200/46تعداد افراد واجد شرايط  اندكردهدرصد اضافه چاپ كرده باشند، طبق آمار رسمي كه خودشان اعالم  20حال فرض كنيم 

. اگر گزارشاندكردهيمبرگه تعرفه چاپ  000/440/55شان بايد شود، يعني طبق اعتراف صريح خودمي 000/240/9درصد تعرفه اضافه براي اين جمعيت برابر 
هزار برگه تعرفه 675ميليون و  12يا  درصد 27بوده است، يعني در همان مرحله اول بيشتر از  000/875/58رسمي شوراي نگهبان را مالحظه كنيد اين عدد 

چرا؟! .اندكردهتعرفه چاپ  دادن يرأاز كل واجدين شرايط بيشتر 
675ميليون و  14يعني  رسد!درصد مي 31ر چاپ دو ميليون تعرفه با سريال و بدون كد استاني در روز انتخابات را هم اضافه كنيم اين درصد به گا

هزار برگه تعرفه اضافه.

م نتوانستنددرصد اضافي ه 31با  اآلن شوديمدرصد تعرفه اضافي انتخابات مديريت  15در تمام انتخابات با  ديكنيممالحظه 
.ت را برگزار كنندانتخابا

!با مديريت هزاره سوم ظاهراً اندكردهالبته مديريت 

دهندهيرأتعرفه بيش از جمعيت  000/675/41 درمجموعتعرفه خارج از عرف انتخابات و  000/435/5يعني در اينجا 
است! شدهچاپ

ظاهراً بايد .ميليون تعرفه مصرف نشده است 20هم بيش از  تيدرنهاو  اندبودهتعرفه روبرو كنيد كه بسياري از شهرها با كمبود وصف مالحظه ميبا اين 
!ثبت كرد انتخابات كشور خيدر تاررا  هااينهمه 
كه اين رگزاركنندگان انتخابات شده است. گويي مكر خداوند بوده استم تكرار شده است چگونه بالي جان بدرصد كه مرتب ه 20تا  15كه اين  دينيبيم

خود گريزي داشته باشند. يكارخالفنتوانند از  گذاشته است تا بعداً  هاآنعدد را بر زبان 

:هاصندوق تعداد -4

ها قبل مشخصاز ماه هاآنو شعب و محل استقرار  هاصندوقمعموالً تعداد  .هاستصندوققسمت انتخابات تعداد  نيترروشنترين و و بديهي نيترساده
.)است برزماند و اين امر بسيار نشوراي نگهبان برس دييتأبا توجه به نظارت استصوابي كه همه افراد اجرايي و ناظر بايد به ( .شوديم
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:به اين اظهارات توجه فرماييدحال 
:6/2/1388همشهري آنالين 

] 30 تپيوس [ »رد.هزار شعبه اعالم ك 48را حدود  يرأاخذ  يهاشعبهرئيس ستاد انتخابات كشور همچنين شمار «

:23/2/88خبرگزاري ايسنا  – 1/3/88فارس خبرگزاري 
اجرايي سراسر كشور به يهائتيهكه از سوي  يازيموردن هايصندوقو  يرأمجموع تعداد شعب اخذ  يبندجمعبا «دانشجو: 

] 46 تپيوس [ »دشعبه خواهد بو 758هزار و  45در داخل كشور  يرأتعداد شعب اخذ  شدهارسالستاد انتخابات 

هزار و 45اساس اين اظهارات بايد حداقل  كشور بر هايصندوقتعداد  نيبنابرابا توجه به اينكه در هر شعبه حداقل يك صندوق بايد وجود داشته باشد (
صندوق باشد.) 758

:3/3/88ايسنا خبرگزاري 
گفت: ما در »است شدهحاصل يراتييتغ يرأب اخذ در تعداد شع«ه كنيا انيبابن ي(رئيس ستاد انتخابات كشور) همچن يو«

تره مردم راحتكنيا يبرا يرأه تعداد شعب اخذ كم يادهيرس يبندن جمعيگر به ايد يهاشهرستان يمورد تهران بزرگ و برخ
يدر حال بررس يرأ ش شعب اخذيان افزاكم و هنوز هم امينكمتر شود را اضافه ك يرأتا شعبه اخذ  هاآن فاصلهدهند و  يرأبتوانند 
62هزار و  46است؛ تعداد  قرارنيازام يادهيرس يبندنون به جمعكاه همك يب در حال حاضر تعداديادامه داد: به هر ترت ياست. و

 ]74 تپيوس [ ».مياردهك ينيبشينون پكرا تا يرأا صندوق اخذ يشعبه 

صندوق بوده است و قرار بوده است اضافه هم بشود حال 62هزار و  46 هاصندوقحداقل نتخابات يعني سه هفته قبل از اتا اين تاريخ كه  ديكنيممالحظه 
رسيده است؟! 713هزار  45كمتر شده است و به  هاصندوقچگونه در روز انتخابات تعداد 

18/3/88ا، دوشنبه ايسن خبرگزاري :دانشجو
هايصندوقمعتقدند ما تعداد  يارد: عدهكح يز اشاره و تصرين اريس هايصندوقش تعداد يبه افزا يدانشجو به اعتراض برخ

ه در دور دهم ازك ياگونهبهاز بوده است؛ ين برحسب شدهيطراح هايصندوقد بدانند تعداد يم اما بايابرابر افزوده 10ار را يس
گفت: يو ....م.ياار قرار دادهيس صندوق را 258هزار و  14صندوق را ثابت و  455هزار و  31، صندوق 713هزار و  45مجموع 

 ]84 تپيوس  [.عدد است 294هزار و  46 يرأشعب اخذ 

شعبه 581يعني  .هاستصندوقتعداد شعب بيشتر از  بر اساس اين اظهاراتروز قبل از انتخابات چهار فرماييد مالحظه مي
!!ديگر يشايد هم براي كار ،اندكرده فراهم ياعدهن براي چاي خوردن و گپ زد احتماالًبلكه  يريگيرأرا نه براي بدون صندوق 

آماري كه رئيس ستاد :ديگويم ،چه كسي استنشده است يك منبع آگاه در وزارت كشور كه معلوم جيه اين حرف عجيب و براي توافتضاح  ازاينپساما 
.وجود دارد يرأشعبه اخذ  45713است و در حال حاضر  هافتيرييتغ بيترتنيابهانتخابات كشور دو روز پيش اعالم كرده بوده است تاكنون 

:27024كد خبر  21/3/88فرارو 
يك منبع آگاه در وزارت كشور در واكنش به اين تناقض آماري اعالم كرد كه چون هر صندوق براي خود ناظران و مجرياني«

صندوق در انتخابات رياست جمهوري معادل يك شعبهپردازند، هر با حضور نمايندگان نامزدها به شمارش آرا مي تيدرنهادارد كه 
يعني هاصندوقگفت حتي در اين صورت نيز تعداد شعب بايد برابر تعداد كه مي» خبر«ال ود. وي در پاسخ به اين سؤشمحسوب مي

شور دو روز پيششعبه بيشتر وجود دارد؟ گفت: آماري كه رئيس ستاد انتخابات ك 815باشد، پس چرا  يرأصندوق  713هزار و  45
 ]49 تپيوس [  ».وجود دارد يرأشعبه اخذ  713هزار و  45و در حال حاضر  افتهيرييتغ بيترتنيابهاعالم كرده بوده است، تاكنون 
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ري هم وجود دارد.متناقض زياد ديگ يهاگفته هاصندوقاما در رابطه با تعداد 
:6/2/1388 نيآنالهمشهري 

 ]30 تپيوس [ »اعالم كرد. ههزار شعب 48را حدود  يرأاخذ  يهاشعبهمچنين شمار رئيس ستاد انتخابات كشور ه«

شدهيزيربرنامه كار كارشناسي وداراي دو يا چند صندوق هستند)  هاشعبههزار شعبه (كه بعضي از  48ي برا ديكنيممالحظه 
.كننديماعالم  713و  هزار 45ا ر هاصندوقتعداد حذف و  يرأهزار صندوق  بيش از دو تيدرنهابوده است ولي 

هايصندوقتعداد يكجا است  منتشرشدهجالب است كه در گزارش تفصيلي خود پس از پايان انتخابات كه براي رفع شبهه  همرسمي شوراي نگهبان  آمار
در يك و روشن بوده است كامالًمر ت و جزييات اشده بوده اس زتماميچهمه كهيدرحال ،692/45 و در جاي ديگر عدد كنديمذكر  000/46را حدود  داخل كشور

آمارها را ارائه كرد سخن از تقريب و آمارهاي متناقض تنها ايجاد و افزايش شائبه را نيترقيدقحاشيه كه بايد در مورد اين مسئله بسيار پر همآنگزارش رسمي 
.تا روشن ساختن ابهامات شوديمباعث 

آن: يليتحل يو بررس صلهوا يهاتياكشبند  ؛زارش تفصيليگ

) صندوق، آراء46000هزار ( وششچهلشور حدود كشور و خارج از كدر سراسر  يجمهوراستيدورة انتخابات رن يدر دهم«
] 10 تپيوس [ ».ران را اخذ نمودنديف ايمردم شر

1-گزارش تفصيلي بند الف

]10 تپيوس [»شور،....كدر داخل  ي) صندوق اخذ رأ45692( نودودوو  صدششهزار و  وپنجچهلاز مجموع «

است در آمار شوراي نگهبان شدهثبت در آمار وزارت كشوركه صندوق  21 ،..و . ينيبازببررسي، بازرسي،  همه ازآنپسيعني 
مفقود است.

مهكه با ه استصندوق  691هزار و  45كشور سراسر  يرأ هايصندوقبر اساس انتشار تفكيكي  هاصندوقاما آمار تعداد 
] 12 تپيوس [اي قبلي مغايرت دارد. آماره

بود. شدهاعالمصندوق  713هزار و  45 يرأ هايصندوقمتعدد مسئولين انتخابات تعداد  يهاگزارشيادمان باشد كه در 
نيز تفاوت يرأ هايوقصندبايد بيشترين دقت و كمترين خطايي صورت گيرد حتي در تعداد  كه در انتخاباتي چنين حساس كه طبعاً ديكنيممالحظه 

؟!!درامانتانتيخمشخص نيست انتخابات رياست جمهوري را بايد انتخابات بخوانيم، ميدان طنز و لودگي بدانيم يا عرصه  آماري وجود دارد.

:در روز انتخابات هاتعرفهچاپ  -5

يهاتعرفهدر مورد تفاوت تعداد  .اندشدهاضافهر به چاپ تعرفه شوراي نگهبان و وزارت كشور مدعي هستند در روز انتخابات به علت كمبود تعرفه مجبو
هم هست كه آقاي اما نقل ديگري ،است شدهنقل 000/000/2تا  000/500در روز انتخابات قبالً توضيح داديم كه از سوي مسئولين انتخابات بين  شدهچاپ

.كنندذكر مي 000/500/2را  عداداين ت، 88 خردادماه 23در حاشيه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جنتي 
كه در روز انتخابات نيازي به چاپ مجدد تعرفه باشد؟ ؟كمبود تعرفه وجود داشته است واقعاًآيا  .بررسي كنيم خواهميماما در اينجا 

يهادستهميليون تعرفه در  20ود تي حدوق ،ميليون تعرفه زياد آمده است 20نگهبان مدعي است پس از پايان انتخابات بيش از آمار رسمي شوراي 
وجود هاتعرفهدر توزيع  يدارهدفگسترده و بايد باور كرد كه نه كمبود تعرفه بلكه سوء مديريت 10،شوديمتايي به وزارت كشور عودت داده صد نخوردهدست

بنابراين .كنديمانتخابات شبهه دار  سالمتبهرا نسبت ان منصفي و هر انس دهديمقرار  ديموردتردانتخابات را  برگزاركنندگانصالحيت  درهرحالداشته است كه 
يريگجهت دهندگانيرأشده است كه حدس زده مي ييدرجاهابوده است كه  ياگونهبه هاتعرفه ي نبوده است بلكه مديريت خاص توزيعاواقعاً كمبود تعرفه

!كم بيايد عمداًخاصي دارند تعرفه 
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عليرغم هااستاناين از  كيچيهكه در دم، جالب اينتوضيح دا هااستانهم در بعضي درصد  27 يجابهدرصد  10درصد و  9اضافي  يهاتعرفهورد توزيع در م
.اندنداشته يااشاره هااستاناز مسئوالن به كمبود تعرفه در اين  كيچيهو  گزارش نشده است ياتعرفههيچ كمبود  رسمي طوربه، توزيع اين مقدار تعرفه

هرغم اينك، عليمسافر پذيري زياد و وجود زائران رغمبهخراسان كه  اند و يا استانداده يرأواجدين شرايط در آنجا درصد  100وصاً استان يزد كه بيش از خصم
و با چه هدفيها چگونه مشكوك شد كه چاپ اين تعرفه شدتبهبنابراين بايد  .هيچ كمبودي نبوده است اندداشتهدرصد تعرفه اضافي  9تنها 

؟بوده است

؟وجود داشته است ياتعرفهكمبود  انتخابات اصالً مسئولين ازنظرآيا م حال بررسي كني

:فرماييدبه اظهارات زير توجه 

9/4/88 فرارو :خداييكد
ها،حوزه يه در برخكنيبر ا يداها مبنياندك يبرخ يه ادعاكمشخص شد  شدهانجام يهايه بر اساس بررسكنيا انيباب يو...«

ل استقبال گستردهيبه دل همآن، تنها در دو منطقه، يريگيرأروند : ، گفتنادرست استع نشده، يتوز يافك اندازهبه يرأتعرفه 
يادر حوزه يرأه برگ تعرفه كنيبر ا يمبن يگزارش گونهچيهموارد  نيرازايغ. مواجه شد ياقهيدق 40قه و يدق 20 ريتأخمردم، با 

ن ادعاها درستياز ا كدامچيهه كدهد يبعد از روز انتخابات هم نشان م يهايبررس. صل نشده استباشد به ما واوجود نداشته 
] 50 تپيوس [ ».نبوده است

گزارش تفصيلي شوراي نگهبان:

از يجزئ يدرصد شدهاعالممحترم، اتمام تعرفه در موارد  يندگان نامزدهاينما گزارش وسقمصحتاز  نظرصرف) 2-الف«
،از شعب يار معدوديدر صورت اتمام تعرفه در تعداد بسانتخابات نداشته و  يلك درروند يريه تأثكشور است كل ك هايصندوق

] 10 تپيوس [».اندكردهمراجعه  جوارهما به شعب يو  اندداده يدن تعرفه در همان شعبه رأيانتظار و رس كياند باتحمل دهندگانيرأ

منكر كمبود تعرفه هستند. پس از انتخابات اصوالً هاهفتهه ك دييفرمايممالحظه 

.اندداشته عصر 2ور در روز انتخابات حوالي ساعت را رئيس ستاد انتخابات كش عدم كمبود تعرفههمين اظهارنظر در مورد 
56:14ساعت  22/3/88مهر خبرگزاري  دانشجو:

از هيچ كجاي تاكنوندر شيراز گفت:  يرأ يهاتعرفهمام شدن رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به پرسشي در مورد ت«
] 51 تپيوس [ »است. نشدهاعالم هاتعرفهكشور خبر اتمام 

ار گسترده مردم، و بهياستقبال بس واسطهبهن دوره از انتخابات يدر ا اما...« :اندفرموده 28/3/88يادمان نرفته است كه ايشان در تاريخ 
] 37 تپيوس [ »ميمبود تعرفه مواجه شدكاز شعب با  يدر برخ يريگيرأه يل در همان ساعات اوليوط ييهاوجود آمدن صف

گونه بايد اين تناقضات را حل كرد!؟فرمايشات ايشان در روز انتخابات را مبنا قرار دهيم يا شش روز پس از انتخابات و چ ميدانينمباالخره 
:نديفرمايمآقاي كدخدايي  ،رئيس ستاد انتخابات در روز انتخابات يهاصحبتبا  متناقض ياظهارنظردر  نيهمچن

22/3/88 خبرگزاري مهر كدخدايي:
و معطلي يرأ يهاتعرفهمبني بر كمبود  ييهاگزارشانتخابات،  درصحنهمردم نقاط مختلف كشور  سابقهكمبا توجه به حضور «
تعرفه در اين مناطق صادر نيتأمرسيد كه دستورات الزم براي  رازتبريز و شي	در برخي مناطق ازجملهدر صفوف انتخابات، 		مردم
 ]35 تپيوس [  ».شد

:نديفرمايمسيما  2در شبكه  31/3/88ايشان در تاريخ خود اين در حالي است كه 
:1/4/88 مهرخبرگزاري 
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اين نكته انيبابادامه سخنان خود شبكه دو سيما شركت كرده بود...... در  شبكشنبهيكدخدايي در برنامه گفتگوي ويژه خبري «
را كد دار كرده است به صورتي كه هر استان كد خاص خود را داشته است گفت: هاتعرفهكه امسال وزارت كشور براي نخستين بار 

مشكل خاص ديگري يزد و اصفهانبراي مثال در  ياقهيدق 40 ريتأخيكي دو مورد  جزبهمشخص شد كه  شدهانجامدر بررسي 
] 52 تپيوس [ »د نداشته است.وجو

كمبود تعرفه وجود داشته است يا نه و اگر كمبود انددادهانجام تا چندين روز پس از انتخابات كه اين آقايان  ييهايسربربا حتي  شودينمخره معلوم باال
است يا نه؟ بودهه چاپ تعرفه در روز انتخابات زي بنيا اصالًآيا و  اصفهان يا..... تبريز و شيراز يا يزد و وجود داشته در چه مناطقي بوده است

:به اين اظهارات متناقض توجه فرماييد بازهم

10/4/88 روزنامه جمهوري اسالمي :خداييكد
نمود اما دييتأراز هم آن را ينده شيب نمايدستغ يه آقاكبود  شدهتمام هاتعرفهدر استان فارس : گفت ييخدادكبه  يخبرنگار«

صبح روز انتخابات 10بنده ساعت : پاسخ داد ييكدخدا ؟ستيچ بارهنيدرارد نظر شما كب يذكشور آن را تكتخابات س ستاد انيرئ
بوده احتمال تمام شدن آن كتمام نشده بود بل هاتعرفهه كردم ك يريگيپ يجان شرقين موضوع را از استان فارس و استان آذربايا

».دينما اظهارنظر يستين خصوص مقام مسئول بايه در اكنيضمن ا

و براي چاپ تعرفه مجدد تصميمي وز كمبود مهمي وجود نداشته استنصبح روز انتخابات ه 10كه تا ساعت  دييفرمايممالحظه 
گرفته نشده است.

است. يريگيرأعات مختلف روز سا در يرأو عدم كمبود برگه  هاتعرفههم مبين كفايت تعداد  يريگيرأاظهارات ديگر مسئولين انتخابات در روز 

)11:12 ساعت( 22/3/88فارس خبرگزاري  محصولي:

] 53 تپيوس [ »ريخته شده است. هاصندوقبه  يرأميليون  5تا اين لحظه حدود «

)يريگيرأساعت از زمان  چهار باگذشت(

)45:12ساعت ( 22/3/88 مهرخبرگزاري  :محصولي
».اندكردهر انتخابات شركت ميليون نفر د 5از تا اين لحظه بيش  ميكنيمتصور «

] 54 تپيوس[

.بود شدهمصرفميليون تعرفه  5 ،يريگيرأساعت  5بامداد، طي  8در ساعت  يريگيرأيعني با توجه به ساعت آغاز 

22/3/88 فارسخبرگزاري  :كدخدايي

 ]55 تپيوس [ ».است قرارگرفته رداستفادهوم ون تعرفهيليم 20 بربالغامروز  16تا ساعت  اعالم كرد: ييكدخدا«

.استعدم كمبود تعرفه تا ساعاتي از ظهر گذشته  ديمؤاظهارات وزير اطالعات وقت هم 

8/4/88فارس وزير اطالعات وقت:  يااژه محسني



٣٠  دكتر سيد محمدرضا خاتمي دفاعيات

م آمده است؛كرفه نقاط تع يه به من خبر دادند در برخكروز جمعه در حال رفتن به محل نماز جمعه بودم  30:12ساعت  يحوال«
يرأهمه كشور بروم كبدهم، گفتم به ستاد انتخابات  يرأبودم  نتوانستهه صبح جلسه داشتم و كل آني، به دلپس از نماز جمعه ......

ديمختلف بازد يهانم؛ در ستاد انتخابات از بخشك يريگيپ ماًيمستقز يمبود تعرفه را نكد انجام دهم و موضوع يبدهم و هم بازد
يريگيپ يمحصول يمسئله را با آقا جاهمانان گذاشتم و يدر م يمبود تعرفه را با وكدار داشتم و موضوع يشور هم دكر يو با وزم ردك
زيمبود نكن يل ايمبود است و دلكزان يو چه م شدهمصرفزان تعرفه يم و خود من به ستاد انتخابات وزارت اطالعات گفتم چه ميردك

مبود تعرفهك اآلنه كما گفتند  يهايريگيم است در پاسخ به پكه گفته بودند تعرفه كاز شعب  ياريداد: بسادامه  يچه بوده است. و
م ويمبود تعرفه مواجه شوكه با كم ينكيم ينيبشيابد، پين روند ادامه يل حضور گسترده مردم در انتخابات، اگر ايبه دل يم وليندار
 ]65 تپيوس [ »مينك يشياندد چارهيبا اآلنن يهم فتد ازين اتفاق نيا بعدازظهره كآن يبرا

بعد نديگويمآقاي وزير اطالعات هم  .وجود نداشته است كمبود تعرفهو  اندكردهصبح بررسي  10هستند تا ساعت  مدعي آقاي كدخدايي ديكنيممالحظه 
ينيبشيپه است ولي محض احتياط بايد براي ساعات پاياني عرفه وجود نداشتو هنوز كمبود ت اندرفتهعصر) به وزارت كشور  2حوالي ساعت  طبعاًاز نماز جمعه (

ر درميليون نف 20عصر هم  4تا ساعت  بنا به گفته آقاي كدخداييو ميليون نفر  5بر اظهارات آقاي محصولي تا ظهر جمعه حدود  بناكمبود داشت. همچنين 
000/000/2 چاپدر چه ساعتي دستور  ،لزوم نظارت و مسائل چاپ ،پاگير قانونيبه ضوابط دست و  مشخص شود با توجهانتخابات شركت كرده بودند، حال بايد 

بوده است؟ شدهچاپديگر مخفيانه  ييهازمانم و اتعرفه در اي هاونيليمنكند  هاي مختلف هم ارسال كنند؟؟!به استان اندتوانستهاست كه  شدهداده تعرفه
ماييد:به اظهارات وزير كشور توجه فر

:43:14ساعت  88خرداد  22مهر خبرگزاري 
شدهتمامتعرفه  يهابرگه يرأاخذ  يهاشعبهدر برخي از  شوديمديگر مهر مبني بر اينكه گفته  سؤالمحصولي در پاسخ به «

ارد ولي اگر در هر يكداريد يا خير گفت: هنوز آمار دقيقي وجود ند تاكنون يرأتعرفه  يهابرگهميزان توزيع از  يدقيق آيا شما آمار
اين چراكهت در اختيار آنان قرار خواهد گرف اندشدهچاپباشد، آن ميزان تعرفه كه اضافه  شدهتمام يرأاخذ  يهابرگه هاشعبهاز 

 ]75 تپيوس [ »ي است.كار براي چنين مواقع

20تا  15همان  شدهچاپاضافه  يهاتعرفهيشان از مقصود ااينكه  :اول فرض: نظر گرفت رد توانيمآقاي محصولي دو فرض را  يهاصحبتس بر اسا
است و نشدهچاپهنوز تعرفه اضافي  بعدازظهر 3يا  2 تتا اين زمان يعني حدود ساع نيبنابرااست  شدهچاپكذايي است كه قبل از انتخابات اضافه درصد 

از تعرفه گزارش نشده بوده است. يتوجهقابلكمبود  اصوالًان كه نشان داده شد منطقي نيز همين است چون بنا به اظهار مسئولين وزارت كشور و شوراي نگهب
58ميليون تعرفه (به روايت رئيس ستاد انتخابات كشور) و يا  57اينكه آقايان مدعي هستند تمام  همآنو  دشويماما اين فرض با يك اشكال عمده روبرو 

بوده است و شدهعيتوز هااستاناست چندين روز قبل از انتخابات در  شدهچاپكه از قبل با كد استاني ن) به روايت شوراي نگهبا(هزار تعرفه  870و ميليون 
را از قبل توزيع كرده بودند و يا بايد به فرض دوم هاتعرفهبوده است. بنابراين يا دروغ مي گويند كه همه  ماندهيباقتعرفه در خزانه بانك ملي هزار  100حداكثر 

.توجه كرد
كهدرحاليدر روز جمعه باشد. در اين صورت ايشان بايد مشخص كنند  شدهچاپ تعرفهميليون  2اين است كه منظور ايشان از تعرفه اضافي،  :فرض دوم

ساعت حدود يك حبه قبلي كه درو مصا »هنوز آمار دقيقي وجود ندارد«اظهارات خود ايشان در همين مصاحبه كه  و ازجملهبر اساس مستنداتي كه ارائه شد 
هنوز گزارشي از كمبود تعرفه وجود نداشته است در چه ساعتي و به چه منظوري كهدرحاليو  اندكردهميليون نفر در انتخابات شركت  5حدود  اندگفتهازظهر بعد
در اين صورت اندكردهفه اقدام چاپ تعرظهر به ازبعد اگر !؟بعدازآنبود تعرفه مشخص شود يا قبل از اينكه كم ؟اندكردهميليون تعرفه اضافي چاپ  2

اندتوانستهعصر به بعد  2از ساعت حداقل  ،الزامات قانوني و امنيتي چاپ تعرفه همهباآند چگونه بايد مسئولين انتخابات توضيح دهن
است! شدهامتمشب  10ابات هم ساعت انتخ كهدرحالي ؟؟توزيع كنند هااستانو در سطح  يبندبستهميليون تعرفه، چاپ،  2

از دادگاه محترم درخواست جانيهمبايد با تصويب شوراي نگهبان باشد. من  ازجملهشد مراحل قانوني چاپ تعرفه بسيار پيچيده و گفته  كه قبالً گونههمان
گونههمانولي  شديمم يد در دادسرا انجاهرچند اين كار با ،و مصوبات را از وزارت كشور و شوراي نگهبان بخواهد جلساتصورتتمام مدارك و اسناد و  كنميم

ارائه اسناد نداشت! دوماههمهلت  براي جانباينقرار مجرميت عجله داشت و كمترين توجهي به درخواست كه گفتم دادسرا براي صدور 

چونديروز « :اندفرموده 23/3/88مورخ در حاشيه مجمع تشخيص مصلحت نظام  آقاي جنتي ،كه طبق قولي نيستاز لطف خالي اين نكته ذكر البته 
يعني حتي به فرض »د.رسيبايد موضوع در شورا به تصويب مي هرچند تعرفه چاپ شود، تصميم گرفتم و اجازه دادم عجله بود شخصاً 

.شوديمو بدون مصوبه شوراي نگهبان بوده است و جرم محسوب  يرقانونيغباشند اين كار  شدهچاپروز جمعه  هاتعرفه اينكه واقعاً



مهورگزارشي به ج  31 

رات رئيس ستاد انتخابات كشور است:اظها از همه ترجالب در اين ميان و
:44:14ساعت  88خرداد  22 ايسنا

بارهنيدراكه دانشجو  دهندينمتعرفه  هاآناما به  شدهتمامدر برخي شعب شيراز تعرفه  شدهگفتهخبرنگار ديگري پرسيد «
كه دانشجو پاسخ ؟اين خبر مستند است :است. خبرنگار گفت شدهتمام اشتعرفهباشد  پاسخ داد: ما جايي را نداريم كه اعالم كرده

باشد،رو به اتمام فه ولي اگر تعر ؟رئيس ستاد انتخابات كشور از اين موضوع اطالعي نداشته باشم عنوانبهمن  شوديمچطور  :داد
] 58 تپيوس [ »زياد چاپ كرديد چه شد؟ رفهتع گفتنديمكه  هاآن: وي گفتالزم صورت گرفته است.  يهاينيبشيپ

جانيهمبه  بلبشواما ميليون تعرفه اضافي در روز جمعه نيست.  2تا اين لحظه در ستاد انتخابات كشور خبري از كمبود تعرفه و چاپ  دييفرمايممالحظه 
.شودختم نمي

؟؟اندشدهارسالاضافي به كجا  يهاتعرفه -6

:توجه بفرماييد

28/3/88سيما  3شبكه  راد:شريفي
200كه  شدهعيتوزپيش از انتخابات، حدود نيم ميليون تعرفه نيز در روز انتخابات چاپ و  شدهچاپميليون تعرفه  57عالوه بر «

 ]73 تپيوس [ »...است شدهارسالهزار به قم  50هزار به خراسان،  100هزار به اصفهان،  100به تبريز،  هاآنهزار تاي 

:فارس يخبرگزار 30/3/88راد  يفيشر
، خراسان)هزار 50(، قم )هزار 100(ر اصفهان يار باال نظيت بسكمشار واسطهبهها حوزه ياز برخياز اعالم ن پسازآن يبخش«

] 38 تپيوس [ ».است شدهارسالتعرفه مجدد  ونيليمكيش از يو تهران ب) هزار 100(

شدهارسالكه تعرفه اضافه  ييهااستان ازجمله نديگويماز يك هفته پس از برگزاري انتخابات  ت كشور تا بيشستاد انتخابا ركليمد دييفرمايممالحظه 
.و خبري از آذربايجان شرقي نيست است خراسان است

اما به اين اظهارات توجه فرماييد:

4/4/88 ونيزيوتلويرادمصاحبه  ي:محصول
هزار به قم، 50هزار را به تهران،  100و  ونيليمكيحدود  يم رقميردكه چاپ كفه عرت برگهون يليدو من يما در روز انتخابات ا«
ه مخزن چاپك يمل كز بانكون در مريليم 2هزار هم از  550م، يردكارسال  يجان شرقيهزار به آذربا 200به اصفهان و  هزار 100

 ]14 تپيوس [ ».ز موجود استين اكنونهمه ك ماند يآن بود باق

:9/4/88فارس ري خبرگزا
شخصاً يراز و يك استان بنده ش: در هيچ استاني كم نيامده اظهار داشتاينكه تعرفه در  انيبابسخنگوي شوراي نگهبان «

»وجود داشته لذا تعرفه ارسال كرديم.پيگيري كردم و به اين نتيجه رسيدم كه تعرفه كم نبوده بلكه احتمال كم آمدن تعرفه 

] 59 تپيوس[
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اعتراف آقايو جالب اينكه يكي از جاهايي كه به است  شدهارسالاست و به كجا  شدهچاپكه باالخره معلوم نيست چقدر تعرفه اضافه  ديكنيممالحظه 
يهاگفته اتفاقبهبنا تعرفه ارسال كرديم  نديفرمايم و يعني استان فارس ،بوده استداليل چاپ تعرفه اضافه يكي از كمبود تعرفه روبرو بوده است و  كدخدايي با

!دريافت نكرده است ياضافهيچ تعرفه  ،مجري انتخابات آقايان
زير هم توجه كنيد: يهاگزارشبه 

خرداد: 22ايسنا خبرگزاري 
در اين استان نداريم ..... وي افزود يرأر شعب اخذ د مشكل تعرفه عنوانچيهبه شرقي گفترئيس ستاد انتخابات آذربايجان «

»شد. نيتأم هاآن ازيموردنتعرفه  سرعتبهعبه موجود در استان كمبود تعرفه مطرح بود كه ش 765هزار و  2شعبه از  40تا  30در 
] 60 تپيوس[

!؟اندفرستادهمعه را به اين استان روز ج شدهچاپهزار از دو ميليون تعرفه اضافه  200حال به ياد بياوريد كه آقايان مدعي هستند 

:خرداد 22ايسنا خبرگزاري 

 ]16 تپيوس [ »وجود ندارد يرأوي (رئيس ستاد انتخابات خراسان رضوي) تصريح كرد: مشكل كمبود تعرفه «

رئيس ستاد انتخابات منكر ارسال تعرفه به خراسان كهدرحالي است. شدهفرستادههزار تعرفه اضافه به اين استان  100انتخابات كشور  ركليمدبه ادعاي 
.ت خراسان هم منكر كمبود تعرفه هستندگزاري انتخاباو مسئولين بر است

ييدرجاهامبود تعرفه وجود داشته است اما ك واقعاً دهديمنشان  هااستانبعضي به اظهارات مسئولين  يامانگاهآنچه آمد تنها نظر مسئولين وزارت كشور بود. 
.ندادهيدينم هاآنكه مسئولين ستاد مركزي انتخابات لزومي به توجه به 

خرداد: 22ايسنا خبرگزاري 
»فرماندار شيراز گفت: تعرفه انتخاباتي در بسياري از شعب در شهرستان شيراز در همان ساعات اوليه تمام شد.«

] 62 تپيوس[

:88خرداد  22مهر خبرگزاري 

] 63 تپيوس [ ».مياشدهمواجه ان كرم هزار تعرفه در 100با كمبود حدود فرماندار كرمان) گفت: با توجه به استقبال مردم ( يو«

ميليون 20كمبود تعرفه وجود داشته است كه با توجه به اينكه بيش از  گيريرأي يهاحوزهمتعددي وجود دارد كه در بسياري از  هايگزارشدر اين رابطه 
ات براي حصول نتيجه مطلوب را مستفاد كرد.انتخاب مهندسي توانيمتنها است  شدهدادهبه وزارت كشور برگشت  نخوردهدست يهادستهبرگه تعرفه در 

به گزارش خبرگزاري مهر و فقط گذرميدرمددي هست كه به لحاظ كمبود وقت از آن در مورد نحوه اخذ آرا در ساعات پاياني انتخابات هم مطالب متع
.كنميماكتفا 

:21:34ساعت  88د اخرد 22 خبرگزاري مهر
، يزد، همدان، سمنان،آبادخرمي مشهد، اردبيل، اصفهان، قزوين، سراسر كشور مردم در شهرها به گزارش خبرنگاران مهر از«

از شهرهاي يگرگان، اروميه، كرمانشاه، شهركرد، كرج، تهران، شيراز، كرمان، ياسوج، تبريز، اهواز، بوشهر، بندرعباس و بسيار
هادربور دارند برخي مسئوالن شعب اقدام به بستن ني حضطوال يهاصفدر  يرأمردم همچنان در شعب اخذ  كهيدرحالديگر 

تمديد ساعت انتخابات از اين رغمبهمختلف حاكي است  يهااستانخبرنگاران مهر از  يهاگزارش. كنندينمكرده و آرا مردم را اخذ 
 ]46 تپيوس [ ».اندبستهامر تبعيت نكرده و درهاي شعب را به روي مردم 
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:00 ايهصندوقمعماي  -7

.استمضرب صحيح عدد صد  هاآنهستند كه تعداد آراي داخل  ييهاصندوق.. هايصندوقمنظور از 
صندوق 457حالت بر اساس علم آمار اين عدد بايد تقريباً  نيترنانهيبخوشدر 12!دارد صد بمضر اخذشده يآرا ،صندوق 1473تعداد  در در اين انتخابات

به توانيمبراي مثال  است!! ميونيليمكمتر از يك  ،حتي يك صندوق با مضرب صداحتمال  حساب احتماالت،بر اساس  هااناستدر بعضي  كهدرحالي ،باشد
در عنبرآباد كرمان .هاصندوقدر صد  20در دلفان استان لرستان  مثالًباالست.  يآوراعجاب طوربه هاصندوقكه تعداد اين  زير اشاره كرد گيريرأي يهاحوزه

و در سلسله %49، در رومشگان %29، در نرماشير كرمان %18، در مارگون كهكيلويه %29، در كوهدشت %19، در فالورجان %29هر در صد، در بزمان ايرانش 14
؟چگونه بوده است هاآنچگونه اتفاق افتاده است و سرنوشت  امراين  ميدانينمما  .اندهبودداراي آراي مضرب صد  هاصندوق 23%

:به نتيجه منطقي برسيم ميتوانيماست توجه كنيم  منتشرشدهه از تقلب هايي كگزارش معدودبه  اگر اما

:آينده نيوز

قاطع برخورد با رفت،يج در اريس صندوق يك سرقت در يمحل مسئوالن از يكي اقدام داد، گزارش رمانك از »ندهيآ« خبرنگار
يبرگزار مسئوالن به ييهاگزارش ارسال از پس خرداد، 22 روز در گزارش، نيبنابرا .است شده همراه سارق با يتيامن يروهاين

يمحل و يتيامن مقامات بااطالع .است دهيگرد مفقود و شدهخارج دسترس از اريس هايصندوق از يكي شوديم مشخص انتخابات،
نيا در حضور هنگام مأموران .شوديم شفك شهر نيا نكمس مسئوالن از يكي منزل در اريس صندوق نيا آنان، موقعبه اقدام و

در بوده موجود شناسنامه يپك آن در هك را مردم نكمس درخواست يهاپرونده وركمذ فرد هك شونديم مواجه يجالب صحنه با منزل
اريس ندوقص وارد و پركرده تعرفه هاآن نام به ور،كمذ افراد شناسنامه اليسرشماره و مشخصات و نام درج با و گذاشته خود نارك
صندوق نيا يآرا سرنوشت از يخبر هنوز وجودنيباا .نندكيم بازداشت را وركمذ فرد صحنه، نيا	با مواجهه با مأموران هك ندكيم
».است شدهمحاسبه داهاياندك از يكي نفع به همآن يآرا و نشده ابطال صندوق نيا انديمدع يبرخ و ستين ارياخت در اريس

] 65 تپيوس[

.اندختهيريمبه صندوق  يرأقبل  يهاسالدر كرمان وجود داشته است كه با مشخصات سربازان  هاپادگاناز  يكيدر حالت نيهماز وقوع  يررسميغرش گزا
.است يرأ 400و  هزار 394ميليون و  1 هاصندوقالزم به ذكر است كه مجموع آراي اين 

:هاآمارتناقضات  -8

:كنميماشاره  هاآنكه به بخشي از وجود دارد ديگر ضاتي در بيان آمارهاي رسمي تناق

 ]10 تپيوس [بوده است  214هزار و  371ميليون و  39در اين انتخابات بر اساس آمار شوراي نگهبان  شدهمصرف يهاتعرفهكل  تعداد آرا:
يرأبرگه  191و  هزار 165 و ميليون 39عدد اين  هاقدوصنآراي  تكتكبر روي وبگاه وزارت كشور و بر اساس شمارش  شدهحكدر آمار  كهيدرحال
] 12 تپيوس [! يرأ 23 هزار و 206. تفاوتي برابر با است
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.دهديم. جدول زير اين تفاوت را نشان ستينصحيح  ،منتشرشده هاصندوقه با آنچه بر اساس شمارش در مقايسحتي اين آمار 

شورگزارش نهايي وزارت ك گزارش شوراي نگهبان
هايصندوقجمع 

منتشرشده توسط وزارت
كشور

ها با آماراختالف آراي واقعي صندوق
 شوراي نگهبان و وزارت كشور

516/527/24405/524/243111نژاداحمدي
-411/216/13222/258/1341811موسوي
240/678134/65622106رضايي
635/333160/333475كروبي

-802/755/38931/768/3813129حجمع آراي صحي
-389/409982/4211593باطله
-712/24-214/371/39191/165/39903/189/39311/181مجموع
درصد 827/84درصد 773/84مشاركت

اعالم شده و آمار نهايي شوراي نگهبان) هاياختالفات كلي آمار نهايي وزارت كشور، آمار صندوق -2(جدول 

آقايان مدنظرآنچه  ،حالت نيترنانهيبخوشاين است كه در  دهندهنشان يخوببهنباشد ولي  ريگچشمكه گفته شد ممكن است تعداد تفاوت آرا  گونههمان
.آرا بوده است هايصندوقدرون  يهاتيواقعنبوده، 

:ردي ديگرامو -9

 ]66 تپيوس [ )عكس ايرنا، _ 9/4/88ن عصر ايرا( ؛ماجراي عجيبي رقم خورد هارسانهجلوي دوربين  آرادرصد  10در جريان بازشماري  الف:

مشخص هاآناستخراج شد كه هنوز هم تكليف  هاصندوقتا نخورده از اين  يهابرگهتعداد زيادي  ،قلمكيبا يك خط و  يهابرگه توجهقابلعالوه بر تعداد 
!مقامات رسمي انتخاباتنشده است و دريغ از يك كلمه توضيح و توجيه از سوي 

:فرمودنداينكه پاسخگوي اين تخلف آشكار باشند در مقام شاكي  يجابهآقاي كدخدايي  در عوض
)9/4/88فرارو (

ديها از شمارش آرا وجود داشت، پرسيخبرگزار يخروج يه بر روك يريدر خصوص تصاو يخبرنگار ين نشست خبريدر ادامه ا
ييرضا دواريامن به اظهارات يتا نخورده است و همچن يه حتكنو و تازه بوده  يها به حداز تعرفه يرسد برخيه به نظر مكو گفت 

هيقوه قضائ عتاًيطب«پاسخ داد:  ييدخداكبودند،  شدهنوشته دستخط يكار و كخود يكدرصد آرا با  80تا  70ه حدود كنيبر ا يمبن
يهانيرا شمارش آرا در مقابل دوربيند. زكنند، برخورد كيعات را مطرح مياش گونهنياه ك يباكسانن موضوعات بوده و ير ايگيد پيبا

 ]76 تپيوس [ ».نگهبان صورت گرفت يشورا يينظارت و اجرا يهائتيهو  صداوسيما

.كنميمبا عكس منتشر كردند ارائه  هايخبرگزارنشان دادند و  هانيدوربدر اينجا من آنچه را 
عكس( اندآمدهتهران بيرون  هايصندوقرأي در بازشماري آرا كه از  يهاتعرفه 21 :17 - 1388ر يت 09: خ انتشاريتار 76488: كد خبر :عصر ايران

)ايرنا
.تهران انجام شد 17منطقه  وپرورشآموزشدوشنبه در  ياست جمهوريانتخابات ر يآرا يبازشمار :آورده است هاعكسدر شرح  ايرنا خبرگزاري
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.بندميفرومو خود لب  گذارميم يااژهرا به عهده آقاي محسني در اين مورد وت قضا و باالخره
)گفتگوي ويژه خبري سيما ،6/4/88(
در خصوص شدهمطرح سؤالوزير اطالعات در گفتگوي ويژه خبري سيما، در مقابل  يااژهبه گزارش پايگاه خبررساني عبرت، «

آن بخش گفتگو يرساناطالعاز جنبه  صرفاًن هرگونه شرحي و مطالبي گفتند كه ما بدوصاف و تا نخورده است،  شديمآرايي كه ادعا 
و روي برگه نام فرد ستنديايميا  نندينشيم گوشهكيدر صندوق بريزند در صندوق،  خواهنديمكه مردم  ييرأ: كرديم يسيبازنورا 

سي هم بدون تا بنويسد و بيندازد توي صندوق، اشكالياست ك ، ممكنزننديمرا تا  يرأبرگه  معموالً. سندينويمرا  موردنظرشان
.اندازنديمتا چهار ال شود و بعد به صندوق  زننديمدو تا  هايبعضو حتي  زننديم كتايبراي اينكه كسي نبيند،  معموالًندارد، ولي 

و باال شوديمانباشته  هميروق، اوراق صندو درون اندازنديمرا به اين حالت  هابرگهچون اين : ديگويموزير اطالعات در ادامه 
و پرس شوديم، حجيم نيبنابرا شوديمانباشته  هميرو هابرگه، اين گيريرأي، از صبح اول وقت تا پايان وقت و ساعت ديآيم

».شده نيست

چه شده هاصندوقيرعادي است و سرنوشت اين آرا و ير اطالعات وقت غكه به اعتراف وز اندداشتهچه تعداد صندوق و آرا چنين وضعي  واقعاًحال اينكه 
.دانديمخدا  ؟است

ديگر اين انتخابات توجه فرماييد: حال به شگفتي

باطله هم يرأحتي يك ، يرأ 422و هزار  506و  ميليون 30تعداد شمارش  تا .رديگيماتفاق جالب و عجيبي صورت  اخذشدهدر جريان اعالم آراي  ب:
!استر كانديدا امساوي مجموع آراي چه دقيقاً اخذشدهراي آو ه است وجود نداشت

يرأ 404هزار و  434ميليون و  35و پس از شمارش  كننديمپس از طعنه اصحاب رسانه و رندان روزگار ناگهان تعداد آراي باطله ظهور  از اين به بعد،
صددر 10 ماندهيباق يرأ ونيليم 4يعني از  رسديم 409389لب اينكه در پايان شمارش آرا اين رقم به جاو  %) /03(كمتر از  برگه است 9960آراي باطله  دتعدا
باطله بوده است! هاآن

] 78-68 تپيوس[

شود. جگرخونآيا شود؟ آري شود ولي به 
است. طله بودهآراي با يآسامعجزهانتخابات منظورشان همين تعداد  نيترسالم گفتنديمشايد اينكه مسئولين 
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فصل دوم

يجمهوراستيرسناريوي انتخابات 
:و اما
سابقه سازمان انتخابات كشور اعم از وزارت كشور و شوراي نگهبان در انتخاباتبي يختگيرهمبهن شد اختالل و آشفتگي و عنوا حالتابهآنچه 

از .كندينمصادر  ديگري يرأ 88سال  به ابطال انتخابات يرأو تخلف جز ب قلنگاه كند با اين حجم زياد ت جمهوري دهم بود كه هر منصفي به آنستريا
پشت آن وجود داشته باشد. البته مجريان برنامه و ياگسترده يدهسازمانبيايد بلكه بايد  نفربرتخلف و تقلب از عهده يكي دو  همهنياسوي ديگر بعيد است 

.اندامدهيبرن كارپساز  شدهنييتعسناريوي 
.كه توجه به آن الزم است ميرسيماينجا بر اساس اسناد و مدارك موجود به تحليل سياسي  ؟ستا سناريو چه بودهاين  اًواقعاما 

سابقه مداخله سپاه در انتخابات

88ت رياست جمهوري سال قبل از اينكه وارد اعترافات صريح بعضي از فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمي مبني بر مداخله در انتخابا
88كه دال بر مداخله اين نهاد در انتخابات قبلي بوده است ارائه كنم تا مشخص شود كه آنچه در انتخابات سال  الزم است بخشي از مستندات تاريخي بشوم

88كه در انتخابات  ،املك ياشدهيمهندسبه شكل  نه اما ،استو عملياتي بوده است كه مسبوق به سابقه  هابرنامهاتفاق افتاده است نه يك استثنا بلكه تداوم 
اتفاق افتاد.

اهللارسولمحمد  27سخنراني آقاي محسن رضايي فرمانده كل سپاه پاسداران در آستانه برگزاري دور دوم انتخابات مجلس پنجم در جمع پاسداران لشكر 
(ص) از اين جمله است.

1375فروردين  29روزنامه كيهان 
هاپادگانفقط توپ و تانك ياد بگيريد. شما نبايد در نبايد بنشينيد و . حاضر باشيد درصحنهانقالب بايد  يهاارزش فاع ازبراي د«

امروز يكي از آن روزهايي است كه بايد لشكر حضرت رسول بايد به ميدان بيايد. شما و !بنشينيد و بگوييد به ما چه مربوط
بدهيد. امروز روزي است يرأهست  رهبر انقالبمان موردنظركه  هاآنو به  حاضر شويد درصحنه بايد با تمام قدرت تانيهاخانواده

»كه لشكر حضرت رسول بايد اولين عمليات سياسي پرافتخار خودش را انجام دهد و اين در تاريخ سياسي لشكر ثبت و حفظ بشود
] 79 تپيوس[

:ديگويموي در ادامه 
»طبيعي بايد حكومت در اختيارشان باشد. طوربه ياللهحزبنيروي «

:دهديمآقاي رضايي ادامه 
وضع ديگري داريم. وقتي ايشانمقدس مشهد  ايشان در يهاصحبتبعد از  ،در مرحله اول انتخابات ما يك وضعي داشتيم«

»عمل كنيم.مثل گذشته بنشينيم و ديگر توجيه و بهانه نداريم كه  كننديماز خطري اسم بردند و احساس خطر  صراحتبه
:ديگويمدر همين سخنراني ايشان 

. شما بايد با حضورتان دركنديم. خبر انتخابات تهران در تمام دنيا صدا كنديمتهران در منظر تمام ملت ايران انعكاس پيدا «
ند كه سعي دارندبه مجلس برو انيكس ميكنتحمل ميتوانينمما  تعدادشان چقدر است ... هاياللهحزبثابت كنيد كه  واقعاًتهران 

»ببرند. سؤالرا زير  هيفقتيوال، اساس معنويت، اساس روحانيت و اساس اساس جبهه و جنگ
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و پس از بيانات ايشان كه اندكردهيمالبته در اينجا الزم است آقاي رضايي روشن كنند كه تا قيل از بيانات رهبري چگونه عمل 
و التزام اندكردهكه همه كانديداها از فيلتر تنگ شوراي نگهبان عبور  يدرزمانو  ؟اندكردهعمل  ونهچگ »قرار نيست بنشينند«ديگر 

چه معياري قابليت شناخت كساني را اايشان در سپاه ب ،است شدهمشخصواردي كه ايشان از آن نگران هستند به همه اين م هاآن
اين نيست كه بايد به نفع يك جناح و به زيان جناحي ديگر عِدّه و عُدّه ديمؤ هاصحبتآيا همه اين  ؟هستند نابكار همهنيادارند كه 

سپاه را بسيج كرد؟

منظور من از اين نقب تاريخي بررسي انتخابات مجلس پنجم نيست بلكه نشان دادن اين حقيقت است كه مداخله اين نيروي
مسلح در انتخابات منحصر به يكي دو مورد نيست.

چاپ و راًياخاشاره كرد كه  75هاشمي رفسنجاني در سال  اهللاتيآبايد به خاطرات مرحوم  ازجملهمستندات ديگري هم وجود دارد كه  ،رابطههمين در 
] 80 تپيوس [ است. منتشرشده

)1375ارديبهشت  5: (چهارشنبه 104صفحه 
ابات بود. او گفت بايد با تمامسپاه و انتخ گفتم به ضرر دخالت سپاه در انتخابات صحبت شد. در موردمد ... آقاي شمخاني آ«

»بسته شود. زيانگتفرقههاي شدن انتخابات، پرونده اين بخش
وده است كه در باال ذكر شد.در امر لزوم دخالت در انتخابات بمالحظه بفرماييد كه اين گفتگو چند روز پس از سخنراني فرمانده سپاه 

)75ارديبهشت  4 شنبهسه: (101صفحه 
يهادخالتتخابات و انتقاد زيادي از دخالت سپاه در انتخابات دارد ... آقاي دكتر حبيبي آمد. راجع به ان تر روحاني آمد ...كد«

»نيروهاي مسلح و قوه قضاييه و شوراي نگهبان صحبت كرديم. خوديب
)1375ارديبهشت  8شنبه (: 109صفحه 

ابات داد و اجازه خواست كه به خاطر ايناز دخالت فرماندهان سپاه در انتخاز فرماندهان سپاه آمد. گزارشي  احمدلوسردار "
"تخلف از فرمان امام از سپاه استعفا بدهد. نصيحتش كردم كه بماند.

)1375ارديبهشت  8شنبه (: 110صفحه 
»..سپاه و بسيج را داد. يرقانونيغ يهادخالتآقاي شفيعي از اطالعات آمد. گزارش از وضع انتخابات و «

)1375ارديبهشت  19 چهارشنبه: (146صفحه 
»تعريف كرد. را اهللاحزبانصار  يهايتندرومورد دخالت سپاه در انتخابات و  مذاكراتش با رهبري در دكتر روحاني آمد ...«

)1375ارديبهشت  29شنبه (: 171صفحه 
ضايي در اعتراض به دخالت سپاههان سپاه به آقاي رخبر داد كه فرماند ياچهارصفحهاز نامه اعتراضي ر تهران آمد ... شهردا«

»از مردم نسبت به سپاه شده است. يتوجهقابلكه باعث بدبيني بخش  اندنوشتهدر انتخابات 
)1375بهمن  5جمعه (: 710صفحه 

كه در صداوسيماو بهتان و فشار و استفاده از سپاه  يهاوهيشو از من خواست كه كمك كنم تا آن  آقاي كروبي تلفني گفت ...«
»انتخابات مجلس پيش آمد تكرار نشود...

و فرماندهان خود سپاه بيان مختلف سياسي و حتي مسئول ارشد وزارت اطالعات يهاجناحكه از سوي افراد  هاصحبتكه از تمام اين  دييفرمايممالحظه 
در دست، آن شود كه به قول آقاي محسن رضايي حكومت ت است تا نتيجهانتخابا سپاه در يرقانونيغنتيجه گرفت، مداخالت  طورقطعبه توانيمآنچه  شوديم

.ميرسيم 88 سال تا به انتخابات ابدييماين سلسله ادامه  قرار گيرد. هاياللهحزب
اما تكنولوژي مداخله گردديبرمقبل  يهاسالت امام (ره) به نص صريح وصي برخالفدريافت كه مداخله سپاه در انتخابات  توانيمبر اساس اين اظهارات 

كه صراحت بيانات سردار مهندسي انتخاباتدادن به فرد و جناحي خاص تا  يرأ. زماني با بسيج پاسداران براي شوديم تردهيچيپزمان  باگذشتاست كه 
نظامي است.در اين نهاد  هيفقيولكل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و آقاي سعيدي نماينده سابق جعفري فرمانده 
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ضميمه) CD(: جعفريسردار  اعترافات

نيروهاي مخالف مجدداً... دغدغه و نگراني و خط قرمز نيروهاي انقالب اين بود كه  ميدانستيمحساسيت انتخابات را همه «
خصن انتخابات هم مشبيايند... در اي سركارو نفوذ كرده بودند دوباره  داكردهيپدوم خرداد فرصت  انقالب كه در يهاارزشانقالب و 

نيروي نظامي نبايد در انتخابات دخالت كنند تا بتوانند كارشان را انجام دهند عنوانبه شد كه به چه دليل اصرار دارند سپاه و بسيج
پيش طورنيهمكه اگر  كردنديمبود و همه تحليل  ياكنندهنگرانب يش، ، سپاه و بسيج نداشته باشد... شيبهاآنو مزاحمتي براي 

و شرايط پيچيده شد ترسخت هاليتحلو در مرحله دوم هم معلوم نيست نتيجه چه بشود. اينجا  شوديم يادومرحلهبرود انتخابات 
كه هنوز هم خيلي از مسئولين و خواص و حتي برخي علما ابهام دارند نسبت به اين اتفاقي كه افتاده است و بعضي هم اعتراض

] 81 تپيوس [ »دارند.

طلبان نگران شده بودند و اقداماتي را انجامنيروهاي انقالب بگذاريم اصالح يجابه ها يكي دو كلمه را عوض كنيم و مثالًض كنيد ما در اين صحبتفر اگر
است كسي صريحاً اعالم چگونهحال  ؟كردندرا به كودتا و براندازي متهم نمي هاآنآيا  ؟كردنديمچه برخوردي  هاآننهادهاي قضايي و امنيتي كشور با  ،دادند
اين اظهارات درهرحال ؟رديگيمبلكه پاداش هم  رديگينمتحت تعقيب قرار  تنهانه يد ميز بازي را به هم بزنيم،م و باكند ما در انتخابات بازنده هستيمي

مداخله يك نيروي مسلح گونهنيامشخص است كه اقرار رسمي و صريح يك فرمانده نظامي در تعيين مسير يك انتخابات است و 
در قاموس سياست چه نام دارد.

:توجه كنيد هاصحبتبه اين 

ضميمه) CD(: در سپاه هيفقيولنماينده وقت  سعيدي اعترافات آقاي

پيروزي نبود اما تكليف همراه نتيجه شد و پيروزي هم همآنن تحقق منويات رهبري بود... شرط ما تكليفي داشتيم كه هما«
»ن حركت بوده و هستگرفت و رضايت خداوند منان هم در آكه مورد رضايت رهبري قرار  آورشگفتود... پيروزي بسيار همراهش ب

ايشان همچنين در برشمردن »ودند.كرده ب ييرمزگشاچگونه رهبري از سال قبل با بيانات خويش براي انتخابات « :كننديمايشان سپس اضافه 
، تهديد عليه انقالب است. ما در قالب وضعيت نارنجي بوديم اگر زرد بود نياز به نگرانيكلبهانتخابات «: نددليل لزوم مداخله سپاه ميگوي

به سمت است ما در انتخابات بخصوص رياست جمهوري تهديد نارنجي واردشدهاخير چون دشمن  يهاسالسپاه نبود ولي در 
»شود. مبدأايد قرمز است و نقش سپاه و بسيج قبل و بعد از انتخابات ب

] 82 تپيوس[

چگونه در بدترين شرايط ممكن براي يك جناحكند و اينكه ياد ميدخالت سپاه و بسيج از  اًصريح هيفقيولنماينده  عنوانبهايشان هم  دييفرمايممالحظه 
اح مهم نيست آنچهال در انتخابات شكست و پيروزي جنالبته اين ادبيات ايشان است و ا .شوديمگردد و شكست تبديل به پيروزي سياسي ناگهان ورق برمي

:رمزگشايي كرد، 88 جريان انتخابات توان ازكنيم تا حدي مي ر ايشان دقتديگ يهاصحبتاگر به  حال است. يدارامانتمهم است پاسداري از رأي مردم و 

:با ايسنا 1391 ماهيد 19 مصاحبه سعيديآقاي سخنان 

اندبرخي را كه اشتباهاتي مرتكب شده خواهممن نمي ندارد.ي است كه سند هاينتخابات از آن حرفادعاي دخالت سپاه در ا«
»... وظيفه ذاتي ما مهندسي معقول و منطقي انتخابات است..تبرئه كنم، اما اين به معناي دخالت سپاه در انتخابات نيست

] 83 تپيوس[

هاهي به انتخابات همه نظرسنجيطبق اظهارات آقاي جعفري در هفته منت معقول كرديد؟ وقتيرا مهندسي  88واقعاً از ايشان بايد پرسيد چگونه انتخابات 
آيا در عرض چند روز با تبليغات آراي ؟چگونه اين انتخابات را مهندسي كردند ،داد و به قول آقاي سعيدي وارد خط قرمز شده بودندوضعيت نامطلوب نشان مي

اگر اين كارها را كرده باشند كه همه خالف است و بايد ؟ و ......آيا جنگ رواني به راه انداختند ؟ب رساندندبه كانديداي مطلو ده و عدها عآي ؟مردم را برگرداندند
پس وقتي تغيير نظر ستا رممكنيغ باًيتقردر چند روز مانده به انتخابات  دهندگانيرأ نظر دانيم تغييراما همه اين كارها را كردند ولي همه مي .جوابگو باشند

!از آن را در دستكاري آرا در اين دادگاه نشان دهم ياگوشه امتوانستهكاري كرد كه من  ممكن نيست بايد دگاندهنيرأ
هاآنو چگونگي رفع نگراني نيروهاي انقالب از  هاآنمن از بازپرس خواستم آقايان را احضار كنند و در مورد مهندسي معقول 

.تحقيق كنند
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وزير وقت اطالعات سخنان آقاي مصلحي

هم جالب است: آقاي مصلحي وزير وقت اطالعات يهاصحبتدر اين رابطه 

:89آبان  4ايسنا خبرگزاري 

 ]48 تپيوس [ »آمد. سركاربا طراحي مسير توسط رهبري، دولت نهم و دهم «

انتخابات براي پيروزي كانديداي خاص نقش داشتند. اگر اين حرف از يك يدهجهتكنند كه در ايشان در اينجا صريحاً رهبر انقالب را متهم مي
بريهمت به رهكذب و ت اظهارنظر؟ و آيا آقاي مصلحي به خاطر اين كردنديمبا او چه  اندآورده سركاركه رهبري دولت نهم و دهم را  شديمطلب زده اصالح

نبايد تحت تعقيب قرار گيرند؟

عبداهللا ضيغمي (مشفق)اقارير و اعترافات سردار 

اين نيروي نظامي گرانهوي، گستره عمليات مداخله اعترافبنا به كه  توجه كنيد از سپاهاينك به اقرار و اعتراف فرماندهي ديگر 
)ضميمه CD( .شوديمدر اين انتخابات مشخص 

] 85 تپيوس [

مشفق از مسئوالن قرارگاه ثاراهللا سازمان اطالعات سپاه با نام مستعار سردار عبداهللا ضيغمياز سخنان  توانيمخالصه  طوربه
مطالب زير را متذكر شد: است رادشدهيادر مشهد  ، در جمع روحانيونبعد از انتخابات هامدتكه 

بر اساستلقي و  »دشمن«انتخاباتي را صحنه نبرد با  يهارقابت، صحنه ايشان و سازمان متبوع ايشان هك دهديماين سند نشان  -
جنگي، اطالعاتي و امنيتي است. تعابيري چون: يهااستعاره. اين سخنان سرشار از ادبيات و اندشدهآماده اريعتمامت و توهمات، براي عملياتي يالتخ

رقباي شانيا كردن، اتاق جنگ و.... ريگنيزم ، شناسايي،زيرخاك، اقدام عملياتي، عمليات سنگين رواني، ضربه نهايي، سالح و تجهيزات، يلشكركش
 .دهديمرا توضيح  هاآنو شيوه مقابله با  كنديمياد  »دشمن« عنوانبهرا  نژادياحمدانتخاباتي آقاي 

قبل از انتخابات رياست هامدتاز  هاايناز همان ابتدا نامزد قطعي اين گروه بوده، بلكه  فقطنه نژادياحمدطبق اين اظهارات آقاي  -
. اين گروه از مراحلنداتخاذ كرده بودديداي رقيب، تصميم قطعي خود را براي حذف يا شكست رقباي او دن كانقطعي ش جمهوري و حتي پيش از

يريگبهرهتلقي و با  »دشمن« عنوانبهانتخاباتي، نامزدهاي رقيب را نه با هويت كانديداي رسمي انتخابات رياست جمهوري، بلكه  يهاتيفعالآغاز 
مختل ساختن ابزارهاي نظارتي رقباي انتخاباتي تاًيهانقانوني و  يهاتيفعالرعاب، اخالل در و نظامي پنهان، به تضعيف، ااز همه ابزارهاي اطالعاتي 

 .اقدام كرده است
فعاليت سياسي را پيروزي مقام رهبري و شكست وي را شكست ايشان تلقي و نژادياحمدپيروزي آقاي ، كه اين گروه دهديمسند نشان اين  -

قانوني رقباي انتخاباتي يهاتيفعالبراي خنثي كردن  جانبههمه يرقانونيغ يهادخالتو با اين توجيه،  كنديمبري و نظام توصيف وي را توطئه عليه ره مخالفان
 .دانديمو شكست آنان را وظيفه خود  نژادياحمدآقاي 

»اسناد اطالعاتي«، از نامزد شدن در انتخابات و ارائه نژادياحمددرباره چگونگي منصرف كردن رقيبان آقاي  صراحتبهسردار مشفق  -
 .ديگويمبا استفاده از اقدامات اطالعاتي سخن  نژادياحمدبراي اين منظور و همچنين تالش براي ايجاد اختالف ميان رقبا و مخالفان آقاي 

نتخابات را در چارچوب اين توطئه تعريف كردهتوصيه آقاي هاشمي رفسنجاني به افراد مختلف براي نامزد شدن در ا مثالعنوانبهوي  -
بالقوه آقاي يگرااصولاطالعاتي متبوعش تالش براي جلوگيري از نامزد شدن رقيبان  -وي و نهاد نظامي يهاتيفعالكه يكي از  كنديمو اعتراف 

آينده در. مجلسي رئيس و گراييولاص مهره تو كه گفتيم) الريجاني علي آقاي( او به ما …:«:ديگويم بوده است. او نژادياحمد
يرأهم. زنديمروي تو حساب كنند. با نامزد شدن تو اين آقاي هاشمي با يك تير دو نشان  خواهنديمولگرايان اص

 ».سوزانديماصولگرايي پيش از موعد  مهرهكي عنوانبهو هم تو را  كنديمرا خرد  نژادياحمد
امكانات اطالعاتي استفاده كرده از اندشدهمجبور  نژادياحمدامزد بالقوه رقيب آقاي ل مقاومت نكه به دلي كنديمسردار مشفق اعتراف  -

، مستندات را به اوميكنيماو (آقاي الريجاني) فكر كرد ما داريم تحريكش » :ديگويمو از اين طريق وي را منصرف نمايند. وي 
 »كنار رفت و پذيرفت الريجاني آقاي. …داديم
درروندقانوني و طبيعي مهندس موسوي  يهاتيفعالدائم  طوربهكه با امكانات اطالعاتي  دهديماني خود توضيح ق در سخنرسردار مشف -

. ويكرديممنتشر  داديمايشان مناسب تشخيص  و مواردي را كه براي عمليات رواني عليه كردهيموي را كنترل  يهامالقات ازجملهانتخابات 
يهاتيفعالافشاگري عليه آقاي موسوي در ايام  منظوربهكه گروه متبوع وي  ديگويمموسوي  مهندسمذهبي، با -از افراد ملي در مورد ديدار گروهي
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به لطف امام زمان و به بركت تالش سربازان گمنام، خبر اين…« كه: كنديماعتراف  حاًيصرانتخاباتي خبر مالقات را منتشر كرد. وي 
مهندس موسوي) دارد( نياساعت خبر را براي مردم منتشر كرديم تا بگوييم كه مردم  24جلسه منتشر شد. ما ظرف 

».…انددهيكشبا جريان راديكالي است كه عليه نظام شمشير  صحنهپشتو دستش  ديگويمدروغ 
زد رقيب در شعب اخذدرباره عمليات گسترده خود و همكارانش در مختل كردن فعاليت قانوني نمايندگان نام ليتفصبهسردار مشفق  - 

شب قبل از انتخابات هرسه جا را …به لطف امام زمان…«. وي در بخشي سخنان خود به صراحت اعتراف كند كه:دهديمتوضيح  يرأ
كوتاه) نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ يهاامي(پ يهاگزارشدريافت  يهامحل يهاتلفنمنظور شبكه پيام كوتاه و ( ».…مختل كرديم

  درباره وضعيت سالمت انتخابات است.) يرأ
  :كنديمو تكرار 

12 تا 8 بين انتخابات از قبل شب يعني انتخابات از قبل زمان امام لطف به خوب كه انتخابات سيستم در…«  - 
براي هركدام از ناظران سر صندوق» .…تل كرديم و نگذاشتيم ادامه بدهندرا مخ جا سه هر و شد شناسايي جا سه هر شب
از طريق برقراري ساعتبهساعت يرأ هايصندوقسر  هاايند در اختيارشان. موبايل و يك خط ايرانسل گذاشته بودنيك 

نماينده كانديدا عنوانبهمن . …كردنديممنتقل  ساعتبهساعتا اطالعات صندوق ر ،شماره تلفني با اين اس ام اس سنتر
كه زياد داديمرا نشان  سر صندوقحجم جمعيت  زدميمرا  1اره ، شمگرفتميمشماره اس ام اس سنتر را  سر صندوق

. هركدام ازطلباناصالحدارند يا  يرأها در اين صندوق اين بود كه اصولگرا اشيمعن زدميم را كه 2است يا كم است. 
ساعتبهساعتبا اس ام اس سنتر رصد بكنند  توانستنديم هاايناين عددها تعريفي داشت در اين اس ام اس سنتر، 

 »انتخابات سرتاسر كشور را
مستند اصطالحبهاست و از اين قصه  دادهيمرا عليه همديگر به ذينفع  هاآنمطالب  طلباناصالحكه با شنود  كنديمسخنران اعتراف  - 

وي مطرحزبان افرادي مانند آقاي بهزاد نب مطالبي را از دروغبهاست. وي  شدهاستفاده طلباناصالحبه اقدامات اطالعاتي، براي ايجاد اختالف ميان 
جالب است كه ما هم قبل از انتخابات خدمت آقاي كروبي و... «:ديگويمايان كروبي و موسوي بوده است و كه عليه آق كنديم

كرد يامصاحبهآگاه كرديم. آقاي ميرحسين هم عليه بهزاد  هابرنامهرا از اين  هاآنميرحسين، خدمت هردوشان رسيديم و 
».…حل شد شانمشكلاما بعداً باالخره  شد شاننيبو دعوايي هم 

قبلي براي اثرگذاري يزيربرنامهبسياري از مطالب ديگر هم آمده است كه همه دال بر  دوساعتهدر اين سخنراني بيش از 
.شوديمالب تقديم دادگاه ل مطكام CDاطالعاتي نظامي بر انتخابات است كه وقت طرح آن در اين مجال كوتاه نيست و  نهادكي

يمتيقيذو اطالعات  كنديمو روشني ابعاد عملياتي سپاه را مشخص  يخوببهاز سردار مشفق (آقاي عبداهللا ضيغمي)  منتشرشدهنوار 
سي ازعليرغم شكايت فعالين سيا متأسفانه. دهديمرا نشان  طلباناصالحواني و برخورد با اعم از مداخله در انتخابات، جنگ ر

همين نوار، رمز تقلب كهيدرحالاست  داري كردهاز هرگونه اقدامي در اين زمينه خود گونهضيتبعقضاييه در رويه ايشان، قوه 
بر روشن كردن ابعاد تقلب در انتخابات است ايشان را در دادگاهي علني به مصرقوه قضاييه  كهاكنون. اميد است است منتشرشده

ات امر روشن شود.محاكمه بكشاند تا جزيي

گيرينتيجه

:گرفت توانيمبا اين بيانات چند نتيجه 
: بر اساس اعتراف اين شخص، .قبل تدارك شده است هااز ماه روز آخر انتخابات شكل نگرفته است بلكهفقط در چند عمليات مداخله در انتخابات  اوالً

و شوديمرقيب و پيروزي كانديداي مطلوب به كار گرفته  دركردننظامي براي از ميدان به  نهادكيهمه امكانات  يريكارگبهتبليغات و ، ميداني، عمليات رواني
جز همين اقدامات توسط يك نيروي نظامي براي بر هم زدن آرايش طبيعي سياسي يك كشور است؟ مگر عمليات مداخله در انتخابات

: همهآنشور و شوق و  همهآناز طبق بيانات رهبري كه  .قبل از انتخابات توجه كنيد وزر يعني سه 19/3/88 شنبهسهروز  يهايريدستگ حكمبه ثانياً
حكم دستگيري صدها نفر از فعالين ستاد انتخاباتي مهندس موسوي و آقاي 88خرداد  19چه دليلي وجود داشت كه  ،كننديمتمجيد ، آرامش قبل از انتخابات

.وجود ندارد هانآهيچ سند و مدركي از كار خالف قانون در پرونده  ديشويمكنيد متوجه  هم رجوع افراد؟ اگر به جريان دادگاه اين كروبي صادر شود
برگزاريو در زمان  هايريدستگدر موقع  ،من از بازپرس محترم خواستم همه اين افراد را احضار كنند تا بدانند در آن زمان

!و نشد نشد اما است، صورت گرفته ييهايشكنقانونچه  هادادگاه
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: نظامي كشور را مالك قرار دهيم و بعد عمليات گسترده رانيگ ميتصمفرماندهان و  نيتريعالاز  سه تن يهاگفتهاگر همين سه مورد مواضع و  ثالثاً
عرصه يسازپاكفرصت خوبي براي  88انتخابات سال  :رسيمتوسط اطالعات سپاه را مشاهده كنيم به يك نتيجه مي طلباناصالح وقمعقلع

.جرأت اعتراض نكند كسچيهعمل كرد كه  چنانآنو آماري چشمگير  !!بايد با برهان قاطع .طلبان استسياسي كشور از اصالح
ميليون احتمال تقلب به ذهن كسي خطور نكند و تازه با آن فضاي سنگين امنيتي بعد از در باشد كه حتي يك ياگونهبه بايد آرا

.نداشته باشد ابراز آن را جرأتداشته باشد ي يقين به تقلب انتخابات حتي اگر كس
ندارد و هر كاري هاآن شدهارائهدر آمار و ارقام و اعداد  كندوكاوبعد از انتخابات ديگر كسي ياراي  مختنق كردند با توجه به فضاي امنيتي وگمان مي هاآن

.نَيرِ كالْمَارُ يرَ اللَّهُ َواللَّهُ خَ كرُوا وَمَكوَمَ" اما .جام دهندو آراي مردم ان هاصندوق ،هاتعرفهتوانند با بخواهند مي



٤٢  دكتر سيد محمدرضا خاتمي دفاعيات

سخن پاياني
بخشي كه فقط و فقط با جستجوي اينترنتي توسط .گذشت 88مد تنها بخش كوچكي از حقايقي بود كه در انتخابات آنچه در اين وجيزه آ ،آقاي رئيس

.آرا گذشت بر ما روشن نيست در اتاق تجميع و آنچه ت پرده گذشتآنچه در پش .است يدسترسقابل مندعالقههر فرد 
993هزار و  800ميليون و  8 به عدد توانديمتقلب شده است كه  يرأ 993هزار و  89ميليون و  7 حداقل تعدادمن در اينجا ثابت كردم 

.برديمنيز بالغ شود و اين است كه آبروي نظام را  يرأبرگه 
نيست،از رهبري حتي اعتراض و شكوه و گله  ،فتنه .استفتنه اكبر ،خود تقلب ،. فتنه اعتراض به تقلب نيستفتنه واقعي اين است

سوءاستفاده آنبراي انجام  رهبري و جايگاه رفيعرهبري مخفي كنند و از حيثيت و وجاهت فتنه اين است كه تقلب بكنند و خود را پشت 
.كنند

رويكرديبا  توانيماما  .قابل جبران است ،سياسي و اجتماعي حاصل از آن ،اقتصادي بارفاجعهست و نه نتايج بطال اقابل انه  88انتخابات  ،آقاي رئيس
شود اعتمادسازياست كه با ملت مي گونهنيا .صحيح و منصفانه نشان داد كه اگر براي نظام تخلفي مسجل شد در برخورد عادالنه با آن كوتاه نخواهد آمد

.با خيانت است مواجهه صحيحدر  آبروي نظام ،نيست انتخي وخطا مخفي كردن  ظام دربروي نآ .كرد

است تا: و مجموعه نظام حال بر عهده قوه قضاييه ،بود درامانتانتيخاز اين  ياگوشه مآنچه من نشان داد

: .دنپايان ده هاحبسد و به همه حصرها و نكن عذرخواهي 88از همه آسيب ديدگان فتنه  اوالً
: متهمان اصلي تحت تعقيب قرار عنوانبهرا  سعيدي و مشفق ،جعفري انراد و نيز آقايشريفي ،دانشجو ،محصولي ،كدخدايي ،حداقل آقايان جنتي ثانياً

.دنده
منصف و مقبول ،طرفيبهمچنين از مقام معظم رهبري درخواست دارم به اين اسناد و مدارك امعان نظر داشته باشند و گروهي 

.جبران مافات شود شاءاهللانبر اساس آن  تاكنند رسيدگي  مأموررا  هااحنجهمه 
العلي العظيم إِلَّا بِاللَّهِ يقِ يدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ َما اسْتََطعْتُ وَمَا تَوْفِيإِنْ أُرِ

والسالم علي عباداهللا الصالحين

محمدرضا خاتمي سيد

1398 /دادخر/28؛  1398خرداد/ /11؛   1398ارديبهشت//10
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شوراي نگهبان متن كامل سخنان آيت هللا جنتي در
استان بوشهر مورخه چهارم فروردين ماه سال جاري را
منتشر كرد. به گزارش ايسنا، شوراي نگهبان در اين
اطالعيه عنوان كرد: آيت هللا جنتي، دبير شوراي
نگهبان، در نخستين روزهاي سال جديد طي سفري
به استان بوشهر، در جمع مردم در حوزه علميه
بوشهر، سخناني ايراد كرد كه به صورت گزينشي در
رسانه ها بازتاب يافت. انعكاس ناقص و نادرست اين
سخنان مورد نقد و اعتراض برخي از افراد و
روزنامه ها قرار گرفت. آنچه در پي مي آيد، متن
سخنان ايشان مي باشد كه عينا از نوار پياده شده
است. ذكر اين نكته ضروري است كه در اين متن،
جهت اختصار، بخش هاي مقدماتي كه مربوط به
استان بوشهر است و بخش هاي انتهائي كه مربوط به
سال اصالح الگوي مصرف مي باشد حذف شده و
مباحث سياسي و مربوط به انتخابات به طور كامل
مي آيد. بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين و صلي هللا علي رسوله خاتم النبيين و سيد
المرسلين ابي القاسم محمد(ص) و آله الطيبين
الطاهرين المعصومين. السيما الحجه ابن الحسن
العسكري(عج) و جعلنا من انصاره و اعوانه و
المستشهدين بين يديه.... موضوعي كه قهرا با شما
عزيزان بايد در ميان بگذاريم مسئله نظارت و آن هم

در مرحله فعلي، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري است. شوراي نگهبان، عهده دار يك مسئوليت بسيار بزرگي
است كه جايگاهش در نظام جمهوري اسالمي جايگاه برتري است و قابل قياس با خيلي جاهاي ديگر نيست.
يعني مسووليت هاي بزرگي كه قانون اساسي به عهده اين شورا گذاشته، سرنوشت مملكت را تعيين مي كند و با
سرنوشت مملكت سر و كار دارد و در طول سي سال هم [اين شورا] در عمل نشان داده كه توانسته بسياري از
خطرات را از نظام دور كند و سالمت انتخابات را تضمين كند و اسالميت قوانين مجلس را هم تضمين كند. اين
مسئله بسيار مهمي است كه نه در دنيا جايگاهي مثل اين جايگاه پيدا مي شود و نه در ايران جايگاهي مشابه
دارد و در ايران هم منحصر به فرد است. وقتي كه به اهميت اين مسئوليت مي انديشيم خود به خود بايد يك
آمادگي هاي بسيار بااليي براي انجام وظايف محوله خودمان داشته باشيم. فلذا ما هميشه سعي مان بر اين بوده
كه دوستاني كه با ما همكاري دارند، هم از نظر فرهنگي و هم از نظر اخالقي و هم از نظر حقوقي تا آنجا كه
مي توانيم آنها را توجيه بكنيم كه هيچگونه مشكلي، در خودمان نداشته باشيم و از اين جهت نگران نباشيم و
شكايت و گله اي از ناحيه ديگران بر ما وارد نشود. بايد ناظرين ما از جهت تدين و تعهد زبان زد باشند و همه آنها
را به اين عنوان بشناسند. از نظر اخالق اجتماعي بايد برخوردهاي بسيار خوبي با مردم داشته باشند و هم از نظر
وظيفه قانوني، با قانون آشنايي كامل داشته باشند حتي بيش از مسئولين اجرايي، و هم در عمل، به وظيفه
قانوني خودشان عمل كنند. اين دوره انتخابات رياست جمهوري، دوره بسيار حساسي است. چون در گذشته كار
ائي و مسايل مربوط به رياست جمهور و هم در فت، هم در تشكيالت اجر ت يكنواختي پيش مي ر تقريبا به يك صور
تشكيالت نظارتي. در اين دوره، دو سه سال اخير يك وضع جديدي پيش آمد كه سابقه نداشت و آن، رسيدگي
فوق العاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستان ها و احترام قائل شدن براي مردم محروم و قشر
مستضعف؛ و همان هائي كه انقالب را آنها با رهبري امام(ره) به وجود آوردند و حمايت كردند و دفاع كردند؛ همان
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قشر فراموش شده تاريخ، و همان هائي كه امام بزرگوار مي فرمودند؛ اين انقالب مال مستضعفين است. انقالب
پابرهنه هاست. در اين دو سه سال اخير به اين ها بهاي بيشتري داده شد و اين ها فهميدند كه مورد عنايت
مسئولين نظام هستند و نظام براي اينها ارزش قائل است و به مشكالت اين ها مي پردازد و تا جائي كه مي تواند
مشكالتشان را حل مي كند. و يك دولت پركار و پرتالشي كه ما سابقه اين جوري نداشته ايم به وجود آمد كه زبانزد
خاص و عام شد. تالش و كوشش در حد اعال، مبارزه با فساد در حد توان و در حد قدرت. مساله اجراي عدالت،
هم در شعار و هم در عمل، تحقق پيدا كرد در حد امكانات و اجماال يك وضع جديدي به وجود آمده. اين حالت
اگر تداوم پيدا بكند مي تواند واقعًا نظام را به آن هدف اصلي خودش نزديك بكند. اين انقالب و اين نظام، يك
نظامي است كه مي خواهد پايه گذار حكومت عدل حضرت مهدي(عجل ا... تعالي فرجه الشريف) باشد و اصلي ترين
و اساسي ترين كاري كه آن بزرگوار مي كند، مسئله اجراي عدالت است. روايات ما وقتي كه مي خواهند [ امام
زمان(عج) را] معرفي بكنند به اين عنوان معرفي مي كنند كه آن كسي كه؛ «يمأل األرض قسطا و عدال بعدما ملئت
ظلما و جورا». زمين را از عدل و داد پرمي كند. پرمي كند يعني چه؟ يعني تمام ظرفيت، يعني ديگر هيچ نقطه اي
پيدا نمي شود كه ظلم باشد؛ اگر در جايي ظلم باشد، پرنشده است. همينجور كه در گذشته اش از ظلم و جور
پرشده بود. اگر اين ويژگي هاي اين رهبري الهي، باشد مقدماتش هم بايد فراهم بشود؛ بي مقدمه كه اين كار
نمي شود. به صورت يك اعجاز آسماني كه اين كار نمي شود، يك فرشتگاني هم كه از آسمان نمي آيند كه مديريت
بكنند حكومت مهدي(عج) را. چه كسي مي خواهد اداره كند؟ نمي دانم چندميليارد؛ در آن زمان عدد ساكنين روي
كره خاك، چقدر است؛ ميلياردها آدم مي خواهند زندگي بكنند و اين ها بايد يك حكومت عدلي بر آنها حاكم باشد.
خب، مجري اين عدالت چه كسي مي خواهد باشد؟ باالخره در آن زمان نمي تواند استاندار نباشد، نمي تواند
فرماندار نباشد، نمي تواند دستگاه قضائي نباشد، نمي تواند دستگاه اجرائي نباشد، نمي تواند دستگاه نظامي نباشد،
تمام اين تشكيالت از اركان يك نظام است در عمل به اسالم. خب، چه كسي بايد اين كارها را بكند؟ چه كسي
مي خواهد فرماندار امام زمان (عليه السالم) باشد كه او بپسندد، و مجري عدالت باشد؟ چه كسي مي خواهد
بخشدارش باشد؟ چه كسي مي خواهد استاندارش باشد؟ چه كسي مي خواهد قاضي اش باشد؟ چه كسي
مي خواهد فرمانده نظامي اش باشد؟ و همين جور. اين بايد زمينه سازي از قبل بشود. بايد يك آمادگي باشد كه
افرادي ساخته بشوند و آمادگي پذيرش داشته باشند. البته آن دست الهي ايشان كه بر سرشان كشيده مي شود،
كمبودهايشان را جبران مي كند. معلوم است كه تا او نيايد، ماها و امثال ماها نمي توانيم آن لياقت را پيدا كنيم
كه شايسته كارگزاري آن نظام الهي باشيم ولي باالخره يك استعداد و آمادگي اي بايد داشت. االن هم ما مساله
«ملئت ظلما و جورا» را دقيقًا احساس مي كنيم. هرجا دست بزنيم، كم و بيش واقعًا مظلوم و ظلم هست.
ظلم هاي گوناگون؛ ظلم هاي سياسي مي شود، ظلم هاي فرهنگي مي شود، ظلم هاي اقتصادي مي شود؛ انواع ظلم. و
مظلومين هم، قشر مستضعف و محرومند. بايد اين زمينه سازي بشود و اين زمينه سازي هم در غير ايران، در
جاي ديگر هم نمي شود. كشورهاي غيراسالمي كه آنها حسابشان پاك است. كشورهاي اسالمي هم بايد اعتراف
كرد كه فقط اسم اسالمي دارند و حتي مردمشان، مردم متدين اين كشورها هم معموالً حكومت هايشان را
به عنوان اسالمي نمي شناسند و چشم اميدشان به اينجا دوخته شده است. وقتي كه اينجا مركز منحصر به فرد
باشد، بايد آمادگي پيدا كنيم. چه كساني بايد آماده باشند تا بيايد؟ همين موجودين، همين ها كه از سي سال
پيش تا حاال دارند كار مي كنند، از رهبري گرفته تا مسئولين پائين تر و تا مردم عادي. مردم هم سربازان اين
انقالبند و خود به خود بايد سربازان امام زمان عليه السالم باشند؛ چه زنشان، چه مردشان، چه كوچكشان، چه
بزرگشان، چه باسوادشان، چه بي سوادشان، ديگر اينها بايد آماده شوند. قسمت زيادي از كساني كه نقش موثر
دارند رؤساي جمهورند؛ عمدتا رؤساي جمهورند، منهاي مقام رهبري كه رهبري همه را برعهده دارد، ولي كارهاي
اجرائي دست رئيس جمهور است. پس اگر عدالت هم بخواهد اجرا بشود بوسيله او و يارانش و دستيارانش بايد
در عين اين كه در اين سي سال، د نظر اسالم و مطلوب، فاصله خيلي داريم.  اء شود. و ما هم تا آن عدالت مور اجر
كار خيلي شده و اجر همه با خدا، و بايد واقعا ما تقدير كنيم از همه كساني كه در اين راه زحمت كشيده اند و
كار كرده اند ولي تا مقصد نهائي، فاصله بسيار زيادي هست. خب اين فاصله بايد كم شود، به تدريج كم بشود. و
يك بخش قضيه، مربوط به نظارت در شوراي نگهبان است. فلذا ما تاكيد مي كنيم كه ناظرين ما بايد واقعًا پايبند
به مسائل ديني شان باشند، تعهد جدي داشته باشند، وجاهت مردمي داشته باشند. همين قدر كه مردم بدانند
اينها نظارتي اند خيالشان راحت باشد. ديگر وسوسه هاي شياطين در مردم اثر نكند. همين شياطيني كه دارند
مرتب از مدت ها شروع كردند به انتقاد كردن. مقام معظم رهبري هم در سخنراني مشهدشان اشاره كردند كه
چون تاحدود زيادي مي دانند كه آن خواسته هاي آنها عملي نمي شود، مردم آنها را قبول ندارند و خودبه خود جريان
آنها به طرف ديگري مي رود، وسوسه مي كنند در سالمت انتخابات، مناقشه. جلوجلو از مدت هاي قبل، از شايد
بيش از شش ماه قبل، اين كار شروع شده و آن هم از زبان بعضي كساني كه ازشان انتظار نيست. قبالً هم اين
حرف ها بوده ولي االن يك مقداري بيشتر شده. بايد شوراي نگهبان كاري بكند و تا حاال هم بحمدا... اين موفقيت
را داشته، كه مردم اعتمادشان به شوراي نگهبان باشد. مجري انتخابات، دولت است و وزارت كشور است. ولي
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اين ناظر است كه بايد بر كار وزارت كشور هم نظارت كند. هم بر كار رأي دهندگان سر صندوق نظارت بكند و هم
بر كار وزارت كشور نظارت بكند. اصال هنري كه قانون اساسي كرد همين بود كه در عين اينكه اجراي انتخابات را
به عهده وزارت كشور گذاشت ولي چون وزارت كشور يك عضوي از دولت است، اگر بنا باشد تمام اين اختيارات
دست وزارت كشور باشد، ممكن است دولت به وسيله وزارت كشور، آراء را به نفع خودش تمام كند و آنها دخالت
بكنند در آراء. قانون اساسي، شوراي نگهبان را گذاشته تا وابستگي به هيچ ركني از اركان جمهوري اسالمي نداشته
باشد و تحت نفوذ جايي نباشد. نه وابسته به قوه مجريه باشد، نه وابسته به قوه مقننه باشد، نه وابسته به قوه
قضاييه باشد، نه حتي وابسته به رهبري باشد. رهبر، شش نفر فقيه را نصب مي كنند ولي اين اينجور نيست كه
ايشان دخالتي در كار شوراي نگهبان داشته باشند. البته نظر ايشان و امر واليي ايشان بر همه واجب االطاعه
است. اما ايشان سعي مي كنند كه در كار شوراي نگهبان دخالت نكنند، مگر در يك جايي الزم باشد امر واليي
كنند كه همه بايد اطاعت كنند. خب اين استقاللي كه شوراي نگهبان دارد، اين براي همين است كه هيچ كسي
درش نفوذ نكند كه آراء را اين جوري بكن يا اون جوري بكن، اينجا را باطل بكن آنجا را تأييد بكن. در بررسي
صالحيت ها، اين از همان چيزها و همان مسائلي است كه [شوراي نگهبان] فقط خودش است و خودش و
مسئوليت الهي. اين وظيفه و اين موقعيت، اقتضاء مي كند كه ما حداكثر تالشمان را براي سالمت خودمان داشته
گر يك نفر در دم هم اعتماد داشته باشند. ما مي گوئيم بايد ناظرين ما وجاهت مردمي داشته باشند، ا باشيم تا مر
ميان مردم، بدنام است، نبايد جزو ناظرين باشد. ولو اينكه بدنامي اش بي جا باشد، يك تهمتي به او زده اند و
واقعيت هم نداشته باشد ولي اين، براي كار نظارت ما به درد نمي خورد. چون آن وقت، ديگران مي گويند: اينها كه
مي خواهند سالمت انتخابات را تاييد كنند خودشان فالن و فالن هستند. پس بايد حتي االمكان وجاهت مردمي
ناظرين ما و احساس وظيفه شان، برقرار باشد. من مكرر در مكرر به شما عزيزان و دوستان ديگرمان اين مسئله
را عرض كرده ام كه باالخره بازوان شوراي نگهبان، ناظران هستند، چشم و گوش شوراي نگهبان ناظران هستند كه
عمدتًا اثر كارشان هم در انتخابات مجلس گذاشته مي شود؛ در انتخابات رياست جمهوري اين مسئله كمتر است.
ما به گزارش هايي كه از ناظران مي رسد ترتيب اثر مي دهيم، و به آنها اعتماد مي كنيم. البته اين جور هم نيست
كه ديگر گوش به حرف هيچ كس ديگر ندهيم، ديگران هم اگر حرف زدند حرف هاي آنها را هم گوش مي دهيم.
بعضي وقت ها هم اگر ببينيم گزارش هايي كه ناظرين ما مي دهند دقيق نبوده، ممكن است تجديدنظري هم در
نظراتمان داشته باشيم. ولي دوستان ما مورد اعتمادند؛ در بررسي صالحيت ها ناظران و دفاتر به ما گزارش
مي دهند؛ كه اين آدم، در اين شهر شناخته شده است؛ سوابقي دارد، در اين شهر بزرگ شده، ماهم او را
مي شناسيم، بزرگش كرده ايم، اين جوري است؛ اين خوبي ها را دارد، اين بدي ها را دارد. ما هم طبق اين
گزارش هايي كه مورد وثوقمان است، عمل مي كنيم. در مسئله رياست جمهوري هم، شما اطالع داريد كه بيگانگان
هميشه فعال بوده اند كه، خواسته خودشان را عمل كنند و خود آنها براي ما رئيس جمهور بتراشند، و االن هم
بعضي روزنامه ها يا خبرگزاري هاي خارجي، از مدت ها قبل شروع كرده بودند كه چنين و چنان است، حرف هايي
اشند. هم در خارج، يك كارهايي دارد مي شود و دند و به خيال خودشان مي خواستند براي ما رئيس جمهور بتر مي ز
هم در داخل. يك عده اي كه اصالً نظام را قبول ندارند و در فكر براندازي نرم هستند و از عمال بيگانگان هستند،
اينها مي خواهند يك رئيس جمهوري را پيدا بكنند كه به خودشان نزديك باشد حاال اگر صددرصد از خودشان
نيست ولي مقداري بتوانند با او كار كنند، بتوانند بعضي مقاصدشان را به وسيله او انجام بدهند. خب ما يك
مسئله بررسي صالحيت ها را [در انتخابات رياست جمهوري] داريم كه اين مؤنه اش و مشكلش خيلي كمتر از
مسئله مجلس است؛ هم عدد ثبت نام كنندگان خيلي كمتر است، هم افراد معموالً شناخته شده تر هستند. در
مسئله مجلس، افراد ناشناس مطلق، ديده مي شود؛ زياد هم ديده مي شود كساني كه اصال سابقه اي ندارند؛
بسم هللا الرحمن الرحيم، بفرماييد، بايد كارت شناسائي برايش صادر كنيم. در رياست جمهوري اين جور نيست.
اگر آدم هاي آنطوري هم بيايند كه تكليفشان معلوم است. افراد، شناخته شده هستند و بررسي صالحيت هاي
اينها، مؤنه زيادي ندارد. و يك قسمتي، مسئله اجراء و نظارت بر سالمت انتخابات در موقع راي گيري و مسئله
ش شود و نتيجه اعالم اء صحيح از صندوق بيرون بيايد، صحيح شمار صندوق ها است؛ آراء صحيح گرفته شود و آر
شود. حتمًا حتمًا بايد بدانيد و مردم هم بدانند كه ما جز قانون، چيزي ديگري نمي خواهيم. البته نظراتي ممكن
است، داشته باشيم. امكان ندارد كسي نظري نداشته باشد، اگر آن باشد كه مهمل است؛ همج الرعاء است.
بعضي مي گويند فرد بايد بي طرف باشد، خب، بي طرف را چه جوري بايد معني كرد؟ بي طرف به معني اينكه در
انجام وظيفه خودش طرفداري از كسي نكند. اما اين كه به كلي بي تفاوت باشد؛ يعني برايش فرقي نكند كه اين
بيايد يا آن بيايد، آني كه صددرصد واليي است، آني كه 80 درصد واليي است و آني كه 50 درصد واليي است و
آني كه 30 درصد واليي است؛ برايش فرقي نكند؛ اينكه نمي شود! اين مهمل است و به درد نمي خورد. ولي نبايد
نظر خودش را در اجرا اعمال بكند. مقدمات كار هم بايد فراهم بشود. بايد يك جوري باشد كه ما وحدت مان را
حفظ كنيم. از چيزهايي كه براي جامعه ما، و براي همه جوامع جنبه حياتي دارد، مساله وحدت كلمه است. هيچ
چيز نبايد وحدت را خدشه دار كند؛ نه مسايل سياسي، نه مسايل علمي و نه حتي مسائل ديني. حاال يكي از اين
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مرجع تقليد مي كند، يكي از آن مراجع تقليد مي كند. خيلي خب، تو رساله آن را عمل كن، اين هم رساله اين را
عمل كند؛ دعوا ندارد. يكي پشت سر اين امام جماعت نماز مي خواند و يكي پشت سر آن امام جماعت نماز
مي خواند. خيلي خب، هر كسي كار خودش را مي كند، و امثال اينها. اينها طوري نيست. يكي سني است خيلي
خب. برود مسائل خودش را طبق فقه خودش عمل كند. يكي شيعه است بايد فقه خودش را عمل كند؛ ما با هم
دعوا نداريم. باهم دعوا هم نمي توانيم بكنيم. بعضي مواردي بوده كه عوام الناسي كه خيلي هم وارد نيستند با هم
دعوايشان دعوايشان مي شده است. مثالً سر قضيه رويت هالل، بعضي از علما مي گويند؛ كه اگر در يك نقطه اي
از روي زمين ماه ديده شد، اين شب اول ماه است، شب اول شوال؛ اكثريت مي گويند نه هر نقطه اي خودش
بايد حساب كند ما در اين منطقه، در اين نقطه، در اين استان، حاال جايي كه افقش تقريبا نزديك به هم است،
اگر ماه را ديديم عيد مي گيريم، اگر نديديم روزه مي گيريم. بعضي وقت ها سر همين قضيه اختالف مي شد كه
اين روز مثال روز عيد است، آنهايي كه مثال مرجع شان آيت ا... خويي بود، مي گفتند كه در فالن كشور مثال در
عربستان سعودي يا در افريقا، ماه ديده شده، اينها روز عيد، مي خوردند، علنا مي خوردند. بقيه اين فتوا را، قبول
ندشتند از مرجع ديگري تقليد مي كردند؛ گاهي هم اينها تكفير مي شدند! خب اين، خيلي مساله اي نيست؛ تو از
اين آقا تقليد مي كني، مي گويد؛ امروز عيد است بخور، من از يك آقاي ديگري تقليد مي كنم كه مي گويد؛ امروز
عيد نيست، من روزه مي گيرم. رفاقتمان و دوستي مان هم برقرار است. غرض اين است كه هيچ چيزي، چه
مسايل ديني باشد، چه مسايل سياسي، نبايد موجب اختالف باشد. خب هركسي يك تفكر سياسي دارد، يك
كسي اين خط مشي اقتصاد را قبول دارد، يك كسي آن خط مشي را. يك كسي اين خط مشي سياسي را قبول
دارد، يك كسي آن خط را قبول دارد؛ خيلي خب. حاال اگر عده اي براي رياست جمهوري، ثبت نام كردند، عده اي به
يك جريان وابسته اند، يك عده اي هم به يك جريان ديگري وابسته هستند؛ دعوا نداريم، به هرحال آنها به او راي
بدهند، اينها هم به اين راي بدهند. انتخابات ما و همه كارهاي ما بايد در دنيا نمونه باشد. هم آنهايي كه تبليغات
مي كنند؛ در تبليغات، دروغ نگويند، تخلف نكنند، وعده هاي غيرعملي به مردم ندهند، پايشان را از گليم خودشان
فراتر ننهند. كارهايي را كه مي توانند بكنند، بگويند. بي خود وعده ندهند و هم، ستادهايشان كار خالف قانون و
خالف عدالت و خالف شرع و خالف اخالق انجام ندهند. هر كسي هم كار خودش را بكند. اين هم وضعيت و
وظايفي است كه ماها داريم؛ هم عموم مردم دارند هم ناظرين ما دارند. و ما بايد نظارت بر كارها داشته باشيم.
واقعا سر صندوق، آنهايي كه ناظر صندوق اند دقت بكنند ببينند اين آقايي كه اين شناسنامه را آورده مال خودش
است يا مال خودش نيست. اين آقايي كه مي خواهد برگه راي را براي افراد بي سواد بنويسد، آيا نظر فرد بي سواد
ا مي نويسد يا هرچه دلش مي خواهد به اسم او مي نويسد؟ اين ناظر است كه بايد جلوي تخلفش را بگيرد و اگر ر
خودش هم نمي تواند، به وسيله نيروي انتظامي اقدام كند. و همين جور ساير تخلفاتي كه ممكن است صورت
بگيرد. ما بايد يك انتخابات نمونه و الگو در دنيا داشته باشيم. هر كسي از هر گوشه دنيا آمد بيايد اينجا ببيند و
بگويد اگر انتخابات سالمي هست، اين است. و واقعًا تا حاال هم اينطور بوده، نسبت به جاهاي ديگر. واقعا در
جاهاي ديگر احزاب دارند فعاليت مي كنند؛ يك جمعي هستند پشت صحنه و دارند كارسازي مي كنند و كار
راه اندازي مي كنند و آراء را درست مي كنند. ولي ما بايد هرچه بتوانيم به عدالت نزديك تر بشويم، به سالمت
انتخابات نزديكتر بشويم. خب، بعضي وقت ها ما در برخي حوزه ها انتخابات را باطل كرده ايم كم هم نبوده. البته
در رياست جمهوري نداشتيم ولي در مجلس فراوان داشتيم. از آن اول، اگر انتخابات حوزه ها را بررسي مي كرديم
و مي ديدم انتخابات سالم برگزار نشده، يا در راي گيري ها يا در شمارش ها، اشتباهاتي صورت  گرفته است كه در
نتيجه انتخابات اثر مي گذاشته؛ انتخابات آن حوزه را ابطال مي كرديم. بايد سعي بكنيم كه كار به اينجا نكشد و
حتي يك صندوق باطل نشود. با تهديد از مردم نخواهند راي بگيرند، با تطميع نخواهند راي بگيرند. باز يك
مسئله اي كه در انتخابات مجلس فراوان است ولي در انتخابات رياست جمهوري خيلي مشخص نيست و من
خودم سراغ ندارم و يك احتمال ضعيف هم ممكن است آدم بدهد، مسئله خريد آراء است. اين را بايد ناظر
مواظب و مراقب باشد كه اين ها واقعا راي خريده اند؟! كه اين هم عمدتًا در مجلس است كه متاسفانه اين
شيوع زيادي هم دارد، ما هم تا آنجا كه توانسته ايم با آن مقابله كرده ايم، بعضي وقت ها هم نتوانسته ايم كاري
بكنيم. و گاهي هم همين ها با آراء خريده شده، راي آورده اند و به مجلس رفته اند و ما از نظر قانوني مدركي كه
بتوانيم آن انتخابات را ابطال كنيم در دستمان نبوده است. مثل يك قاضي كه در محكمه نشسته و مي فهمد حق
به جانب اين است، ولي نمي تواند از نظر محكمه اثباتش بكند، دليل بر اثبات ندارد. ناچار است چشمش را روي
هم بگذارد و حق را به اين ندهد، با اينكه مي داند اين ذي حق است. باالخره ضابطه اي دارد حسابي دارد، بر اثر
سند و مدرك بايد كار بكند. اين ذي حق هم كه به راي او اعتراض دارد، راي كافي براي ورود به مجلس ندارد.
خيلي وقت ها افرادي مي آيند چه از مامورين ما، چه از ديگران، به ما اعتراض مي كنند. مي گويند؛ كه اين بابا
"راي خريدن" داشته و آرائي خريده و اين آرائي كه او گرفته، خريده شده است. اما مدركي نمي توانند ارائه بدهند يا
گذار نيست، ممكن است كسي، مثال 500 هزار يا 600 مدارك دارند اما كافي نيست، يا در سرنوشت انتخابات، اثر
هزار راي دارد؛ 100 تايش را هم خريده، 200 تايش را هم خريده، اما اين 100 تا و 200 تا تعيين كننده نيست.
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حاال ما اين 100 تا 200 تا را هم باطل بكنيم، باالخره اين راي دارد االن، راي اش هم در حدي است كه برتر و
بيشتر از ديگران است. از اين مسايل هست؛ تا آنجايي مي توانيم بايد سعي كنيم كه جلوي اين كارها گرفته
بشود. تخلفاتي صورت مي گيرد، آنجايي كه دست ما باز است، خودمان برخورد مي كنيم. آنجايي كه دست ما
نيست، بايد به وسيله دستگاه قضايي هم اقدام بكنيم. دستگاه قضايي موظف است، طبق قانون جلوي كارهايي كه
جرم است را بگيرد. خب شوراي نگهبان بعضي وقت ها قاعدتا بايد وارد بشود، بايد يا ناظرين ما، يا مردم به
دستگاه قضايي مراجعه بكنند، از آنها بخواهند و ماهم معموالً قبل از انتخابات به رياست محترم قوه قضائيه
مي گوييم و از ايشان خواهش مي كنيم كه يك شعبه هايي را در اين ايام، مخصوص رسيدگي به تخلفات
انتخاباتي مقرر بكنند و ضربتي و فوري عمل كنند؛ و حكم يك تخلف را به شش ماه بعد، نيندازند كه اين به درد
نمي خورد. وقتي تخلف ثابت شد، همان فردايش جوابش را بدهند و فرد را محكوم بكنند، مجازاتش بكنند،
دستگيرش بكنند. البته اين كار متاسفانه كمتر اتفاق مي افتد ولي خب بايد اين جور باشد. اين مربوط به مسئله

انتخابات... انتهاي پيام

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8801-12707/
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حوزه :گروه : مجله فارس پالس

تاریخ : ۱۳۸۸/۲/۲۶ - ۲:۳۰ ب.ظشماره : ۸۸۰۲۲۶۰۸۳۱

آيت اهللا يزدي اعالم كرد:

حمايت اكثريت اعضاي
جامعه مدرسين  از

كانديداتوري احمدي نژاد
به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيت اهللا محمديزدي رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه

علميه قم در جمع خبرنگاران گفت: جامعه مدرسين كه از قديم ترين و مقدس ترين نهادهايي است
كه همواره مورد توجه متدينين و مردم بوده است. اين نهاد معموال در مسائل مهم كشور كه قبل و

پس از انقالب اسالمي و در طي فراز و نشيب هاي مختلف پشت سر امام و رهبري حركت كرده
است. وي افزود: جامعه مدرسين به دور از روش هايي كه در احزاب سياسي، گروه ها و جناح ها

حاكم است سعي كرده بر اساس وظايف شرعي و ديني خود عمل نمايد و تا امروز نيز اين جامعه
روحاني علمي، فقهي و سياسي مورد توجه و عالقه مردم بوده است. آيت اهللا محمد يزدي به ديدار

سال گذشته اعضاي جامعه مدرسين با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: در اين ديدار مقام
معظم رهبري فرمودند جامعه مدرسين وقتي كساني را به عنوان مرجع معرفي مي كند كسي سوال

نمي كند كه شما بر اساس چه سمتي اين كار را انجام داده ايد يعني جامعه مدرسين داراي اعتبار
ذاتي است كه اين اعتبار را از عملكرد خود در نيم قرن اخير به دست آورده است و بايد سعي كند

اين اعتبار آسيب نبيند. آيت اهللا محمد يزدي به روند تصميم گيري هاي جامعه مدرسين در مسائل
سياسي و كشور اشاره كرد و گفت: جامعه مدرسين در مسائل كلي نظام نقش دارد و وارد مسائل

ريز و جزيي نمي شود و همواره سعي كرده است عملكرد خود را با مراجع عظام تحويل و مقام معظم
رهبري در راستاي اهداف عالي نظام هماهنگ نمايد. وي افزود: بر اساس اساسنامه جامعه مدرسين

در مسائل مهم كشور دو سوم آراء جامعه ضروري است و يكي از مهمترين مسائل كشور نيز
انتخابات رياست جمهوري دهم است. آيت اهللا يزدي خاطرنشان كرد: جامعه مدرسين از ماه ها

پيش در كميسيون مربوطه كليات، شاخص ها و مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهوري را مورد
بحث و بررسي قرار داد و نتايج را به شوراي عالي مدرسين جهت تصميم گيري نهايي ارائه داده

است. وي افزود: اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در چندين جلسه به صورت محرمانه در
خصوص انتخابات رياست جمهوري به بحث و بررسي پرداختند. رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه
قم افزود: رأي گيري نهايي طي هفته هاي گذشته انجام شد و با توجه به اينكه تنها سه رأي با ميزان

حد نصاب فاصله وجود داشت و با عنايت به محدود بودن زمان اعالم نظر به اين نتيجه رسيديم
كه اعالم كنيم اكثريت اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم از كانديداتوري جناب آقاي دكتر

احمدي نژاد حمايت كردند. وي تأكيد كرد: اين تصميم جامعه مدرسين به دور از هرگونه معيارهاي
حزبي و سياسي ارتقا شده و بر اساس تكليف و وظيفه شرعي بوده است. آيت اهللا يزدي به داليل

اين حمايت اشاره كرد و گفت: جناب آقاي احمدي نژاد در مقايسه با ساير افراد به ارزش هاي
اسالمي توجه بيشتري داشته و شاخص هاي مورد نظر امام و رهبري را رعايت مي نمايد. وي افزود:

خدمات سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايشان و همچنين مردمي بودن آقاي احمدي نژاد ديگر از
داليل حمايت جامعه مدرسين ايشان مي باشد. آيت اهللا يزدي در عين حال تصريح كرد: حمايت
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جامعه مدرسين به معناي تأ�د مطلق نيست و همواره ضعفها و نواقص دولت نهم در جلسات
مطرح و مستقيما به جناب آقاي احمدي نژاد گوشزد شده است. رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه
قم افزود: نظر شخصي بنده به عنوان يكي از اعضاي جامعه مدرسين قبال اعالم شده است و مجددا

عرض مي كنم به هيچ وجه مجوز شرعي براي عبور از آقاي احمدي نژاد را نداديم و البته اين نظر
شخصي بنده مي باشد. آيت اهللا يزدي بر اهميت حضور مردم در انتخابات اشاره كرد و گفت:

اهميت حضور مردم در انتخابات بر هيچ كس پوشيده نيست و وظيفه شرعي ، عقالني و ملي مردم
اين است كه در انتخابات شركت كنند. وي افزود: دنيا بر اساس ميزان شركت مردم در انتخابات در

مسائل مختلف تصميم گيري مي كند و ميزان شركت كنندگان در انتخابات اعتبار نظام و حكومت
اسالمي را باال مي برد. هر ايراني كه مي خواهد اعتبار كشورش در دنيا باال رود بايد در انتخابات

شركت نمايد. رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأ كيد كرد: هيچ روزي همچون امروز كشور ما
موقعيت و نفوذ جهاني را نداشته است و همين اينك در خيلي از مسائل كشور ما حرف نخست را

در منطقه مي زند. انتهاي پيام/
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تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۰کد خبر: ۱۳۵۵۹۴

چه کسانی در شورای نگهبان شیفته احمدی نژاد بودند؟/ چتر حمایت 4 آیت اهللا و دو

حقوقدان بر سر ر�س جمهور سابق

محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان قانون اساسی در گفت وگویی تلویزیونی عنوان کرد که برخی از اعضای

شورای نگهبان در سال 88 شیفته احمدی نژاد بودند.

مصطفی داننده: شورای نگهبان و اعضای آن همیشه مورد توجه رسانه ها بوده و هستند و اظهار
نظرهای آنان می تواند زمینه ساز، مسائل مختلف از جمله جنجال های فراوان در کشور شود. بسیاری
معتقد هستند که شورای نگهبان داور، انتخابات های ایران از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای

اسالمی است و نباید اعضای این شورا وارد بازی های سیاسی شوند و از جریان خاصی حمایت کنند. 

ظهور پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد در فضای سیاسی ایران و با توجه به گروه بندی های سیاسی
آن زمان ایران به ویژه در زمان انتخابات  ریاست جمهوری سال های 84 و 88 باعث شد تا برخی از
اعضای شورای نگهبان در حمایت از احمدی نژاد در مقابل هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی

وارد صحنه سیاسی شوند و به تمجید از احمدی نژاد بپردازند. 

همین حمایت ها باعث شد تا جریان مقابل احمدی نژاد، شورای نگهبان را متهم به جانبداری از
احمدی نژاد کند و اعالم کند که شورای نگهبان داوری عادل نبوده است. در همین ارتباط محسن
اسماعیلی از حقوقدانان شورای نگهبان در گفت وگو با برنامه شناسنامه در روز جمعه در واکنش به این
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اظهار نظر و طرفداری از یک نامزد خاص در انتخابات ریاست جمهوری 88 گفت:« من این صحبت را
قبول ندارم اما ای کاش این اظهار نظرها انجام نمی شد. این اظهار نظرها به معنای دخالت در نتیجه
انتخابات نبود. بدون رودربایستی عرض می کنم که بعضی از اعضای شورای نگهبان( که البته من جزو

آن ها نبودم) شیفته آقای احمدی نژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند»

بعد از این سخنان و نظر اسماعیلی در مورد نظر مثبت برخی از اعضای شورای نگهبان نسبت به
احمدی نژاد این سوال ایجاد می شود که شیفتگان احمدی نژاد در شورای نگهبان چه کسانی بود. 

اما اشارات اسماعیلی مربوط به دوره پنجم فعالیت شورای نگهبان است. دوره ای که افراد ذیل به عنوا 
فقها و حقوقدان های این شورا فعالیت می کردند.

فقها:« آیت اهللا احمد جنتی (دبیر) – آیت اهللا محمد مومن – آیت اهللا صادق آملی الریجانی – آیت اهللا
محمد رضا مدرسی یزدی و آیت اهللا محمد یزدی.

حقوق دانان:غالم حسین الهام – محمدرضا علیزاده – محسن اسماعیلی – ابراهیم عزیزی – عباسعلی
کدخدایی – آیت اهللا عباس کعبی 

از میان فقهای شورای نگهبان، سه تن از اعضا از محمود احمدی نژاد حمایت جدی کردند و همین
حمایت زمینه ساز بروز شایعه حمایت شورای نگهبان از احمدی نژاد را فراهم کرد. 

آیت اهللا احمد جنتی در راس این فقها قرار دارد. او در یکی از گفت و گوهای خود در حمایت از احمدی
نژاد گفته بود:« "حمایت من از آقای رئیس جمهور یکی به دلیل حمایت های «آقا» بوده است و دیگر
اینکه غالبًا مواضع و شاخصه های وجودی رئیس جمهور را می پسندم؛ مانند ساده زیستی، تواضع،
پرکاری، عدالتخواهی صادقانه، عالقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای
سنگین و احیانًا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه طلبان زورگو در حد تحقیر آنها و
برخورد از موضع قدرت با آنها، ابتکار در عمل که همیشه حرف اول را مبتکران می زنند.این مجموعه
خصالی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او حمایت می کنم و این خصال در افراد
گذشته وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است و مردم هم به همین دلیل، آن آراء باال را به او

دادند".»

آیت اهللا محمد مومن دیگر فقیه شورای نگهبان بود که در حمایت از احمدی نژاد سخن گفت و اعالم
داشت:« من آقای احمدی نژاد را از سه نامزد دیگر بهتر می دانم. باید فردی از سوی مردم انتخاب
شود که صالحیت الزم برای اداره مملکت داشته باشد و خواسته و دستورات پیامبر(ص) و امامان(ع)

را بر آورده سازد.»

آیت اهللا محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضائیه دیگر فقیه حامی احمدی نژاد در شورای نگهبان بود. او
حتی در بیانیه ای که بعد ها برخی از اعضای جامعه مدرسین آن را تکذیب کردند، اعالم کرد که نظر
جامعه مدرسین در انتخابت 88 احمدی نژاد است. در بخشی از این بیانه آمده بود« جناب آقای
احمدی نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش های اسالمی توجه بیشتری داشته و شاخص های مورد
نظر امام و رهبری را رعایت می نماید. نظر شخصی بنده به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبال
اعالم شده است و مجددا عرض می کنم به هیچ وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی نژاد را

ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می باشد.»
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از میان حقوقدانان شورای نگهبان نیز بودند کسانی که شیفته محمود احمدی نژاد بودند. غالمحسین
الهام و ابراهیم عزیزی، دو حقوقدان شورای نگهبان به ترتیب در دولت نهم عهده دار، وزارت دادگستری
و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر�س جمهور، بودند که همین معنا کافی بود تا آنها در سال

88 در رده حامیان احمدی نژاد قرار بگیرند. 

عزیزی حتی از میتینگ تبلیغاتی رئیس جمهور در مصالی تهران حضور پیدا کرد که همین امر باعث
بروز مشکالت فراوانی برای وی شد. غالم حسین الهام نیز که از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد تا
به امروز از سرسخت ترین حامیان رئیس جمهور پیشین ایران است. آیت اهللا کعبی نیز از جمله حامیان
احمدی نژاد در سال 88 بود. کعبی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علیمه قم است هم نوا با آیت اهللا

یزدی از احمدی نژاد در مقابل میرحسین موسوی حمایت کردند. 

همانطور که مشاهده می  شود از میان 12 عضو شورای نگهبان شش عضو به صورت رسمی از نامزدی
احمدی نژاد حمایت کردند و همین امر باعث بروز مشکالت فراوانی در جریان انتخابات سال 88 شد. 
گرچه همانگونه که اسماعیلی از حقوقدان های این شورا اشاره کرده است، حمایت این افراد از احمدی
نژاد نمی تواند به معنای دخالت در نتیجه انتخابات باشد اما بهتر بود این افراد با توجه به پست خطیر
خود از اظهار نظرهای سیاسی و انتخاباتی خود داری می کردند.  چه آنکه جریان های سیاسی ایران،
این شورا را به عنوان داور و نهادی که می تواند گره های سیاسی کشور را باز کند، قبول دارند و این
اظهار نظرها می تواند براین باور خدشه وارد کند. شورای نکهبان بدون شک از ارکان بی بدیل جمهوری

اسالمی ایران است. 
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تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰کد خبر: ۵۵۸۲۳۷

کدام اعضای شورای نگھبان از احمدی نژاد حمایت کردند؟

الهام و عزیزی حتی در میتینگ تبلیغاتی رئیس جمهور وقت در مصالی تهران حضور پیدا کردند. الهام حتی به جای
احمدی نژادی که به مراسم نرسیده بود سخنرانی کرد.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوق دان شورای نگهبان در گفت وگوی اخیر خود
با شفقنا اعالم کرد که اعضای این شورا علنا هیچگاه در دوره انتخابات از احمدی نژاد حمایتی نداشتند.

با بررسی مواضع از اعضای شورای نگهبان در سال های گذشته اما به این نتیجه می رسیم که اتفاقا اعضای شورای
نگهبان از احمدی نژاد حمایت کردند علنی هم حمایت کردند.

ابتدا قبل از اینکه مواضع اعضا را مرور کنیم بهتر است کمی به عقب برگردیم و بخشی از گفت وگوی محسن
اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان در سال 93 با برنامه شناسنامه در مورد ارادت برخی اعضای شورای نگهبان به
احمدی نژاد را بازخوانی کنیم:« کاش این اظهار نظرها انجام نمی شد. این اظهار نظرها به معنای دخالت در نتیجه
انتخابات نبود. بدون رودربایستی عرض می کنم که بعضی از اعضای شورای نگهبان( که البته من جزو آن ها

نبودم) شیفته آقای احمدی نژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند»

اسماعیلی از حمایت سخن نمی گوید از شیفتگی سخن به میان می آورد. برخی از اعضای شورای نگهبان در سال
84 و 88 شیفته احمدی نژاد بودند.

حاال بیایید مواضع این افراد را در ایام انتخاباتی که احمدی نژاد در آن حضور داشت باهم مرور کنیم. 

آیت هللا محمد مومن از فقهای شورای نگهبان در سال 88 در جریان انتخابات به طور رسمی از احمدی نژاد حمایت
کرد. او گفته بود:« من آقای احمدی نژاد را از سه نامزد دیگر بهتر می دانم. باید فردی از سوی مردم انتخاب شود
که صالحیت الزم برای اداره مملکت داشته باشد و خواسته و دستورات پیامبر(ص) و امامان(ع) را بر آورده سازد.»

آیت هللا محمد یزدی دیگر فقیه حامی احمدی نژاد در شورای نگهبان بود. او حتی در بیانیه ای که بعد ها برخی از
اعضای جامعه مدرسین آن را تکذیب کردند، اعالم کرد که نظر جامعه مدرسین در انتخابت 88 احمدی نژاد است.
در بخشی از این بیانه آمده بود« جناب آقای احمدی نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش های اسالمی توجه
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بیشتری داشته و شاخص های مورد نظر امام و رهبری را رعایت می نماید. نظر شخصی بنده به عنوان یکی از
اعضای جامعه مدرسین قبال اعالم شده است و مجددا عرض می کنم به هیچ وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای

احمدی نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می باشد.»

از میان حقوقدانان شورای نگهبان نیز بودند کسانی که شیفته محمود احمدی نژاد بودند. غالمحسین الهام و
ابراهیم عزیزی، دو حقوقدان شورای نگهبان به ترتیب در دولت نهم عهده دار، وزارت دادگستری و معاون برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بودند که همین معنا کافی بود تا آنها در سال 88 در رده حامیان احمدی

نژاد قرار بگیرند.

الهام و عزیزی حتی در میتینگ تبلیغاتی رئیس جمهور وقت در مصالی تهران حضور پیدا کردند. الهام حتی به
جای احمدی نژادی که به مراسم نرسیده بود سخنرانی کرد. خود او ماجرا را اینگونه روایت می کند:« ن خیلی جاها
برای سخنرانی دعوت شده بودم اما نپذیرفتم و در ضمن آن روز من برای سخنرانی به آنجا نرفته بودم. موج مردم
مرا روی دست به سمت جایگاه کشاند که با نرسیدن آقای احمدی نژاد به جایگاه، ترس از آن داشتیم که کسی در
آن ازدحام بمیرد. در آنجا من اعالم کردم که آقای احمدی نژاد نتوانستند خودشان را به جایگاه برسانند و چند
دقیقه ای هم در مورد مسائل کلی صحبت کردم. البته اگر آن اضطرار هم نبود بنده سخنگوی ایشان بودم و مردم

مرا نیز با این سمت می شناختند اما من اعتراف می کنم که اشتباه کردم، ولی اضطرار بود.»

غالم حسین الهام نیز که از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد تا به امروز از سرسخت ترین حامیان رئیس
جمهور پیشین ایران است. آیت هللا کعبی نیز از جمله حامیان احمدی نژاد در سال 88 بود. کعبی از اعضای جامعه
مدرسین حوزه علیمه قم است هم نوا با آیت هللا یزدی از احمدی نژاد در مقابل میرحسین موسوی حمایت کردند.

همانطور که مشاهده می کنید برخی از اعضای شورای نگهبان به طور رسمی از احمدی نژاد حمایت کردند. حمایت
که مورد اعتراض جریان های سیاسی کشور قرار گرفت. بهتر است اعضای این شورا به ویژه در زمان انتخابات از

جریان و افراد خاصی حمایت نکنند و عالیق سیاسی خود پنهان کنند.
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حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۹/۱ - ۱۱:۵۶ ق.ظشماره : ۸۸۰۸۳۰۰۲۹۶

مشروح نشست "فتنه و فرجام" در دانشگاه امام
صادق(ع)؛

ناگفته هاي زاكاني از
مذاكرات پس از انتخابات و
پرونده مالي پسران هاشمي

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، عليرضا زاكاني يكي از اعضاي كميته 6 نفره
مجلس شوراي اسالمي در انتخابات رياست جمهوري شب گذشته در نشست "فتنه و فرجام " كه از
سوي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) برگزار مي شد به واكاوي حوادث پس از انتخابات
دهم رياست جمهوري پرداخت و اظهار داشت: بسياري از افرادي كه به موسوي راي دادند، تنها به
اين دليل از وي حمايت كردند كه خاطرات خوبي از نخست وزير دوران امام در ذهن داشتند و در

واقع با حمايت از موسوي به شعارهاي انقالب راي دادند و نمي توان راي آنها را به معناي مخالفت
با نظام تعبير كرد. وي افزود: موسوي حتي در شعارهاي خود نيز به اين مسائل تمركز كرده و ادعا

داشت كه نخست وزير دوران امام است و مردم نيز با همين شعارها به وي راي دادند. نماينده
مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در اين انتخابات يك همگرايي بي سابقه بين سران گروه هاي

مختلف شكل گرفته بود، اضافه كرد: اين همگرايي به حدي بود كه رقيب از درون جبهه نظام تا
نيروهاي ضد انقالب را براي خود جذب كرده بود. زاكاني برنامه هاي انجام شده در اين انتخابات را
سناريويي از پيش تع�ن شده خواند و خاطرنشان كرد: تمام اقدامات رخ داده در اين انتخابات از

قبل برنامه ريزي شده بود و شاهد بوديم كه اين برنامه ها يكي يكي اجرا مي شد و حتي طرح
مباحثي مانند دروغ و دروغ گويي نيز از ابتدا مورد نظر اين جريان بود. وي ادامه داد: اين جريان از
كانديداهاي مختلف استفاده كرد تا بتواند به هر شكلي از آراي احمدي نژاد كم كند و در نهايت يكي

از گزينه هاي خود كه بعدا مشخص شد، موسوي است را به رياست جمهوري برساند. اين نماينده
مجلس به مباحثي مانند دروغ و بحث تقلب اشاره كرد و گفت: اين سناريوي از پيش تع�ن شده

مرحله به مرحله اجرا مي شد. به شكلي كه از ساعت 11 شب روز انتخابات پيام هاي تبريك براي
موسوي صادر شد و موسوي نيز در همان شب خود را رئيس جمهور اعالم كرد اما از فردا كه كمي از

نتيجه انتخابات مشخص شده بود، اين جريان بحث تقلب را مطرح كرد. * موسوي حتي يك
استدالل هم نداشت زاكاني در ادامه به عملكرد گروه شش نفره مجلس براي بررسي حوادث مربوط
به انتخابات اشاره كرد و گفت: اين گروه تركيبي از نادران، كاتوزيان، عباسپور، ابوترابي، كاظم جاللي
و بنده بود كه با كروبي و رضايي، موسوي و همچنين 2 بار با هاشمي رفسنجاني ديدار كرديم. وي
افزود: اولين ديدار ما با موسوي بود كه در سه شنبه بعد از انتخابات، يكساعت و نيم با وي صحبت

كرديم. در آن جلسه جاللي به موسوي گفت كه تركيب اين هيئت كامال منصفانه است. نادران و
زاكاني مخالف شما و حامي احمدي نژاد هستند. كاتوزيان مسئول ستاد اصولگرايان حامي شما بوده

و عباسپور هم كه از حاميان شما است. فقط راي من كه ديپلمات هستم و همچنين راي ابوترابي
مشخص نيست. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه موسوي در آن جلسه

حتي يك كلمه حرف درست وحسابي نزد، خاطرنشان كرد: بنده هم در آن جلسه به موسوي گفتم
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كه ما در زمان تبليغات انتخابات به بسياري از استان ها سفر كرده و سخنراني كرديم كه تو راي
نياوري. اما حاال مي گويم كه ما دشمن تو نيستيم. فقط تو را اليق رياست جمهوري نمي دانستيم و

اكنون نيز به دنبال حق هستيم و اگر مطلبي مستند داري، ارائه كن كه ما به دنبال آن برويم. زاكاني
در ادامه خاطرنشان كرد: در همان جلسه بنده به موسوي گفتم كه ما شما را از نيروهاي انقالب

مي دانيم چرا شما خودت را خراب مي كني. اگر دليلي در خصوص تقلب در انتخابات داري، مي تواني
آن را ارائه كني تا ما پيگيري كرده و به نتيجه برسيم اما دريغ از يك استدالل و سرخط كه ما به

دنبال آن برويم. البته بايد بگويم كه موسوي در آن ديدار خيلي نرم و آرام با ما برخورد كرد. * نظر
هاشمي شوراي حكميت غير از شوراي نگهبان بود وي با بيان اينكه در روز بعد از اين ديدار به ديدار

هاشمي رفسنجاني رفتيم، يادآور شد: پس از آنكه ابوترابي به هاشمي گفت كه ديروز با موسوي
صحبت كرده ايم، هاشمي اعالم كرد كه موسوي همه حرف هايش را به شما نگفته و پنهان كاري كرده
است. چون فرداي انتخابات خاتمي، موسوي و سيدحسن خميني به من زنگ زده و ظهر همانروز به
دفترم آمدند. اين نماينده مجلس ادامه داد: هاشمي در همان جلسه گفت كه موسوي جز به ابطال

انتخابات قانع نيست و البته موارد ديگري را هم خواهان شده تا دست از اعتراض بردارد.البته
هاشمي در همان جلسه گفت كه من به آنها اعالم كردم كه از مسير قانون حركت كنيد هر چند كه
آنها مي گفتند كه شوراي نگهبان را قبول نداريم، نكته قابل توجه اين است كه قانوني كه هاشمي به

آن اشاره مي كرد، يك شوراي حكميت غير از شوراي نگهبان بود. زاكاني در ادامه اين جلسه به
بخش ديگري از سخنان هاشمي در آن ديدار اشاره كرد و گفت: هاشمي در آن جلسه چنين گفت

كه شرايط جامعه سخت شده است و اكنون دانشجويان به جاي روحانيت به گروه هاي مرجع
جامعه تبديل شده اند، اين 3.5 ميليوني كه به خيابان آمده اند، به خانه هايشان برنمي گردند و بهتر
است كه خودمان به خواسته هاي آنها عمل كنيم. وي با اشاره به برخي اظهارات جاسبي در ايام قبل
از انتخابات مبني بر اينكه اگر موسوي از صندوق بيرون نيايد، در جامعه نافرماني مدني رخ خواهد

داد، اظهار داشت: در كنار اين موارد بايد اظهارات همسر آقاي هاشمي در روز راي گيري را نيز مد نظر
قرار داد. * سخنان هاشمي درباره نامه به رهبري نماينده مردم تهران گفت: البته هاشمي در

خصوص نامه آتشين خود پيش از انتخابات كه خطاب به مقام معظم رهبري منتشر كرده بود، نيز
در آن جلسه چنين گفت كه من ابتدا نامه را به دفتر آقا دادم اما چون ايشان جواب ندادند، بعد از

2 ساعت آن را رسانه اي كردم. زاكاني با بيان اينكه اين جريان براي موفقيت و همچنين شكست در
انتخابات برنامه داشت، يادآور شد: از چند هفته قبل از انتخابات آنها فهميده بودند كه در انتخابات

موفق نمي شوند ولي برنامه آنها اين طور تنظيم شده بود كه اگر موفق شدند به بهانه پيروزي به
خيابان آمده و گام به گام ولي فقيه را محدود كنند. اگر هم ناكام شدند باز هم مردم را به خيابان

بريزند تا از نظام امتياز بگيرند. وي با اشاره به برخي امكاناتي كه اين جريان از ماه ها قبل براي خود
فراهم كرده بود، خاطرنشان كرد: در اين زمينه تجربه هايي از گذشته كسب كرده بودند به شكلي كه

از دهه 60 هسته هايي را در خارج از كشور شكل داده و در انتخابات اخير شاهد بوديم كه از تمام
ظرفيت خود استفاده كردند به شكلي كه حتي توانستند ناطق نوري را با خود همراه كنند. عضو
فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه به طرح وحدت ملي كه از سوي ناطق نوري مطرح شده
بود، اشاره و يادآور شد: در اين طرح مي خواستند الريجاني را كانديد كنند و جالب است كه حتي

هاشمي رفسنجاني در مورد اين طرح گفته بود كه طرح وحدت ملي از سوي من ارائه نشده و
الريجاني و ناطق نوري آن را مطرح كرده اند. زاكاني در اين خصوص ادامه داد: الريجاني خودش

عالقه داشت كه در انتخابات حاضر شود اما وي در شرايط كنوني جريان دوم خرداد را خطرناك
نمي دانست و به همين دليل به دنبال جذب نيرو از ميان اين جريان بود ولي در نهايت تمام اين

افراد به دنبال گزينه اي غير از احمدي نژاد بودند. وي همچنين در خصوص طرح وحدت رضايي نيز
يادآور شد: طرحي كه محسن رضايي مطرح مي كرد اين گونه بود كه چند نفر با هم رقابت كنند ولي

در نهايت فردي كه از سوي مردم انتخاب شد، ديگران نيز به وي كمك كنند و در دولت نيز سهيم
باشند. نماينده مردم تهران در ادامه تصريح كرد: در هر صورت اين جريان از تمام ظرفيت خود
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استفاده كرد و در فضاي مجازي نهايت بهره را برد و شرايطي مناسب حال خود ايجاد كرد. زاكاني با
بيان اينكه اصالح طلبان در پايان مجلس ششم اذعان داشتند كه جريان اصالحات ساماندهي

درستي ندارد، گفت:  به همين دليل در اين سالها تالش كردند كه اين ساماندهي را شكل دهند و
حتي در اين انتخابات شاهد بوديم كه گروه هاي 20-30 نفره از اوباش نيز ساماندهي شده بود كه
بسياري از آشوب هاي بعد از انتخابات از سوي آنها انجام شد. وي همچنين يادآور شد: اين جريان

16 سال دولت و تمام مناصب آن را در اختيار داشت البته در اين دوره هم بسياري از مناصب
همچنان در اختيار آن جريان قرار داشت. * تنها نظرسنجي هاي وابسته به دولت نشان مي داد كه

انتخابات به دور دوم كشيده مي شود عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه به
نظرسنجي هاي انتخاباتي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: تمام نظرسنجي ها حتي نظرسنجي جهاد

دانشگاهي كه نوع نگاهش مشخص است، پيش از انتخابات نشان مي داد كه احمدي نژاد در دور
اول پيروز انتخابات خواهد بود اما درست در روز پنجشنبه 21 خرداد 2 نظرسنجي از سوي وزارت

كشور و وزارت اطالعات كه 2 نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد كه نشان مي داد انتخابات به
دور دوم كشيده مي شود و جالب اينكه كارشناسان شوراي امنيت ملي هم بر اساس اين دو

نظر سنجي بدون توجه به ساير نظر سنجي ها جمع بندي اوليه اي را داشتند كه انتخابات به دور دوم
كشيده خواهد شد. زاكاني با بيان اينكه اما معلوم شد همين نظرسنجي ها زمينه اي بود كه بهانه

تقلب را فراهم كند، افزود: بعد از انتخابات نيز مشخص شد كه در درون وزارت اطالعات نيز
جرياناتي بودند كه سرخط هايي براي هدايت آشوب هاي بعد از انتخابات مي دادند و اين نشان

مي دهد كه جريان رقيب از تمام امكانات خود استفاده كرد تا به نظام ضربه بزند. وي همچنين به
ليستي از عوامل اصلي فتنه در انتخابات اخير رياست جمهوري اشاره كرد و يادآور شد: عوامل

خارجي و دشمنان، عوامل استحاله شدن درون نظام، عناصر قدرت طلب، عناصر بي بصيرت و اهل
ترديد كه آب به آسياب دشمن مي ريزند از مهمترين عواملي بودند كه در فتنه اخير نقش آفريني

كردند. * رضايي گفت من با ساير كانديدا فرق دارم و اعتراضات خود را قانوني دنبال مي كنم اين
نماينده مردم تهران در ادامه همچنين به ديدارهاي گروه 6 نفره با هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و
گفت: هاشمي در يكي از اين ديدارها گفت كه رضايي به من گفته كه راي درست در اين انتخابات
32 ميليون است و 8 ميليون ديگر ساختگي است، روز بعد كه ما نزد رضايي رفتيم ابتدا وي اعالم

كرد كه گله هايي از بنده دارد كه پيش از انتخابات گفته بودم هاشمي رضايي را وارد انتخابات كرده
است. زاكاني افزود: من در آن جلسه به رضايي گفتم كه اكنون زمان اين بحث ها نيست و ضمنا

سوال كردم آيا شما بحث تو بايد بگويي كه بحث 32 ميليوني را به هاشمي گفته اي،  چگونه است؟
البته رضايي ابتدا اين موضوع را رد كرد ولي بعد در استدالل هايي كه ارائه مي كرد چنين برداشت
كرديم كه اين موضوع را گفته است. وي اين طور استدالل مي كرد كه تا ساعت 5 بعداز ظهر تنها

17 ميليون تعرفه مصرف شده و امكان ندارد كه بعد از اين ساعت 21 ميليون تعرفه مصرف شده
باشد كه در اين ميان به برخي از موارد توجه نكرده بود و تنها نكته اميدواركننده در صحبت هاي

رضايي اين بود كه اعالم كرد من با ساير كانديدا فرق دارم و اعتراضات خود را از مسير قانوني دنبال
خواهم كرد. وي در ادامه اين برنامه با بيان اينكه مقام معظم رهبري براي اعتمادسازي و حفظ تمام

افراد در دايره نظام اقدامات بسياري انجام داده اند، خاطرنشان كرد: ايشان از هر ستاد 4 نفر را
دعوت كردند كه اعتراضات خود را بيان كنند در همان جلسه باجناق ناطق نوري به نمايندگي از

ستاد موسوي اعالم كرد كه از صندوق هاي راي نتيجه اي غير از اين خارج نمي شود و دانش جعفري
نيز در آن جلسه تندترين صحبت ها را مطرح كرد كه مثال مقام معظم رهبري در سفر به كردستان از
احمدي نژاد حمايت كرده است. اين نماينده مجلس ادامه داد: اين صحبت ها به حدي تند بود كه

بنده بعدا به دانش جعفري گاليه كردم و او گفت كه چون ديگران صحبت هاي خود را مطرح
نكردند، من تمام صحبت هاي آنها را گفتم. زاكاني با بيان اينكه ما اميدوار بوديم كه رضايي مطالب

خود را از طريق قانون پيگيري كند، اظهار داشت: قرار بر اين بود كه اعتراضات رضايي از طريق
دانش جعفري به ما منتقل شود اما دانش جعفري جواب تلفن همراه خود را نمي داد و رضايي نيز در
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برنامه اي كه به صدا و سيما رفته بود، تمام اتهامات را دوباره مطرح كرد اما بعد از بازشماري آراء
مشخص شد كه راي آنها كمتر از ميزان اوليه بود و به همين دليل رضايي با تنظيم نامه اي حق

نداشته خود را بخشيد. * حاضر بوديم تمام صندوق هاي مورد ادعاي كروبي را بازشماري كنيم وي
در ادامه به ديدارهاي اين گروه 6 نفره با كروبي اشاره كرد و يادآور شد: در اين خصوص اولين نكته

جالب اين بود كه كرباسچي كه مسئول ستاد كروبي در انتخابات بود، ولي در انتخابات به موسوي
راي داده بود، در ديدار ما با كروبي در ستاد وي بود و اين نشان مي دهد كه اين جريان يك تقسيم
كار انجام داده بود. نماينده مردم تهران همچنين به برخي اظهارات كروبي در آن ديدار اشاره كرد و

گفت: كروبي هم بحث تقلب را مطرح كرد و مدعي شد كه در دوره قبل بيش از 4 ميليون راي
داشته كه در اين دوره به 350 هزار تنزل يافته است. وي در اين خصوص چنين استدالل مي كرد كه

در دوره گذشته در فالن صندوق بجنورد 200 راي داشته كه اين راي در اين دوره نيز تكرار شده اما
در 700 صندوق ديگر تنها حدود 4500 راي كسب كرده است كه ما اعالم كرديم كه حاضريم همه

700 صندوق را بازشماري كنيم. زاكاني با بيان اينكه فرآيند شمارش آرا و ارائه گزارش آن كامال
مشخص است، تصريح كرد: بعد از شمارش آرا مأخوذه هر صندوق در 5 برگه نوشته مي شود و

نمايندگان حاضر در محل نيز پاي برگه ها را امضا مي كنند، يكي از اين برگه ها در صندوق قرار
مي گيرد، 2 تا به وزارت كشور ارسال مي شود و 2 برگه ديگر نيز براي شوراي نگهبان فرستاده

مي شود. بنابر اين اختالف آمار كه در حين شمارش آرا در وزارت كشور و شوراي نگهبان مشاهده
مي شود نمي تواند معيار قرار گيرد و بايد اختالف موجود در نتيجه نهايي را مورد نظر قرار داد. زاكاني
با بيان اينكه اين انتخابات به تقابل نماد اشرافيت با نماد مظلوميت تبديل شده بود، اظهار داشت:

در اين انتخابات شاهد مشاركت 95 درصدي مردم در روستاها بوديم و جالب اينكه 90 درصد آرا
همين روستائيان به احمدي نژاد اختصاص داشت و در جريان رقيب فقط در شهر تهران آنهم با
استفاده از برخي ترفندهاي خاص توانسته بود براي خود راي قابل مالحظه اي جمع كند. وي در

ادامه همچنين به ماجراي كهريزك اشاره كرد و گفت: بسياري در آن ماجرا به اعتراضات ما انتقاد
مي كردند اما ما معتقد بوديم كه عده اي خودسر در اين ماجرا عمل كرده و اشتباهاتي انجام داده

بودند كه نظام بايد با اين غده هاي چركين برخورد مي كرد. * در حكم كميته 6 نفره مجلس تبريك
به ر�س جمهور منتخب خط خورده بود اين نماينده مجلس با بيان اينكه فتنه اخير شعبه هاي

زيادي داشت و بسياري را دچار خود كرده بود، يادآور شد: در روزهاي بعد از انتخابات مي خواستند
احكام اعضاي كميته 6 نفره مجلس را بنويسند، ابتدا اين حكم با تبريك انتخابات رياست جمهوري
شروع مي شد ولي بعدا بنده ديدم كه اين تبريك را حذف كردند در همان زمان به كاتوزيان گفتم كه
چرا اين كار را كرده ايد؟ كه وي گفت من اين كار را نكرده ام. يكي از نزديكان آقاي الريجاني تبريك را

خط زده است. بنده به آن فرد نيز تذكر داده و سوال پرسيدم كه چرا چنين كاري كرده اي كه او در
پاسخ به من گفت كه در انتخابات تقلب شده است. البته جالب توجه است كه اين افراد در

همانروزي كه حاميان موسوي به راهپيمايي در ميدان انقالب تا ميدان آزادي آمده بودند در مجلس
خوشحالي مي كردند. * ماجراي 50-50 بودن جمعيت حاميان موسوي و مردم در نماز جمعه به نقل
از هاشمي زاكاني اضافه كرد: نكته ديگر اين است كه بعد از روز قدس، هاشمي رفسنجاني در جايي

اعالم كرده بود كه جمعيت افراد در روز قدس 50-50 بوده است يعني نصف جمعيت حاضر را
حاميان موسوي تشكيل داده بودند در حالي كه باالترين تخمين ها از جمعيت 40-50 هزار نفري
آنها خبر مي داد. البته بعدها مشخص شد كه اين نكته را الريجاني به هاشمي رفسنجاني انتقال

داده است. وي در ادامه به ديدار سران سه قوه با مقام معظم رهبري اشاره كرد و يادآور شد: در آن
ديدار مقام معظم رهبري در خصوص اين مسئله از الريجاني سوال پرسيد كه الريجاني آن را رد كرد،
حضرت آقا نيز به وي گفت كه هاشمي گفته كه الريجاني اين مسئله را به من منتقل كرده است كه

الريجاني هم در ادامه به توجيه اين مسئله پرداخت كه اين نشان مي دهد شرايط فتنه بسيار
سخت بوده و بسياري را با خود درگير مي كند. * ديدار مهدي هاشمي رفسنجاني با علما عضو
فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين به مواضع برخي از علما در حوادث اخير اشاره كرد و
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خاطرنشان ساخت: در ديداري نزد آقاي جوادي آملي رفته بوديم كه در انتهاي اين ديدار ايشان به
ما گفت كه قبل از شما مهدي هاشمي پيش ما بود.يعني اين افراد همواره نزد علما مي روند و تالش
مي كنند اخبار را از نگاهي خاص و به نفع خود به علما منتقل كنند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در

شرايط كنوني مهمترين نكته شفاف سازي و بصيرت بخشي در دورن نظام است كه در اين مسير
ابتدا بايد از مسئولين نظام شروع كرده و در ادامه آن را به عموم مردم منتقل سازيم. وي افزود: اين

شفاف سازي همان كاري است كه مقام معظم رهبري در طول اين مدت انجام داده اند، چون اين
افراد كه به نتيجه انتخابات اعتراض مي كنند يا نمي دانند معناي تقلب چيست و يا نمي توانند

بفهمند كه 11 ميليون چقدر مي شود. * مشايي و رحيمي از جنس انقالب نيستند اما شعارهاي
انقالبي مي دهند نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در اين شرايط نهايتا

نظام يك پوسته جديد مي اندازد، گفت: در اين ميان ما بايد تالش كنيم كه كمترين ريزش را داشته
باشيم، يك روز شاهد بوديم كه چند صد هزار نفر به خيابان آمدند اما نظام با آنها مدارا كرد و

خشونت هاي آن روز نيز توسط گروه كوچكي از درون همان جريان آغاز شد. اما در ادامه كه
روشنگري در دستور كار نظام جمهوري اسالمي قرار گرفت كار به جايي رسيد كه در 13 آبان نهايتًا

جمعيت آنها به 6 تا 7 هزار نفر تقليل يافت. زاكاني همچنين تصريح كرد: اين ريزش جمعيتي
نشان مي دهد كه نظام جمهوري اسالمي در بخش امنيتي و مهار موفق بوده اما در بخش تبليغي
بايد اذعان كنيم كه چندان موفق نبوديم و صدا و سيمايي كه از يك صندوق 800 تايي آن، 750

راي موسوي خارج مي شود در اين زمان ضعيف عمل كرده است. وي در ادامه حضور افرادي مانند
مشايي و رحيمي كه از جنس انقالب نيستند اما شعارهاي انقالبي مي دهند را خطر پنجم در شرايط

فتنه خواند و تصريح كرد: آن چيزي كه مهم است اصول و اصولگرايي است كه بايد روي آن
بيايستيم و تالش كنيم كه آگاهي جامعه را باال ببريم، ما بايد تالش كنيم كه در اين مسير خسته

نشويم چون برطرف كردن اين فتنه اي كه در كشور ايجاد شد، زمان زيادي را مي طلبد. عضو
فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه اين حوادث به نگاه هاي خارجي به نظام جمهوري

اسالمي نيز ضربه وارد كرد، گفت: در اين حوادث برخي تالش كردند كه به اسالميت و جمهوريت
خدشه وارد كند و رفع اين موارد نياز به كسب آگاهي و همچنين انتقال آن به سايرين دارد. زاكاني

با اشاره به نقش دانشجويان در اين ماجرا يادآور شد: در حوادث اخير عالوه بر جريان دانشجويي
تالش شد كه اساتيد دانشگاه ها را نيز به مقابله با نظام بكشانند و تعدادي از روحانيون را نيز در

اين مسير جذب كردند، به همين دليل بايد با ايستادگي خود تالش كنيم اين ضربات را جبران كرده
تا با پوست اندازي نظام شاهد اسالم ناب در نظام انقالب اسالمي باشيم. * در مقابل هر فردي كه
بخواهد به ريشه نظام ضربه بزند، ايستادگي مي كنيم وي در ادامه اين برنامه در پاسخ به سوالي

درخصوص شكايت از رحيمي يادآور شد: بنده و آقايان توكلي و نادران اين مسئله را دنبال مي كنيم
اما تا كنون تالش كرده ايم كه رسانه اي نشود، ولي به هر حال با كسي تعارف نداريم، نظام جمهوري

اسالمي نظام پاكي ها است و اگر فردي در آن مشكل داشته باشد نمي تواند محور قرار گيرد. نماينده
مردم تهران با بيان اينكه اين مسئله هنوز به نتيجه نرسيده است، گفت: ما اين مسئله را دنبال

مي كنيم اما تا زماني كه به نتيجه نهايي نرسد، ممكن است رسانه اي كردنش به ضرر دولت باشد به
همين دليل زياد در اين مورد صحبت نمي كنيم. زاكاني با تاكيد بر اينكه همواره بايد بر اصول توجه
داشته باشيم، خاطرنشان كرد: در اين خصوص به همگروهي و هم حزبي بودن توجه نداريم و اگر

فردي در مجموعه خودمان نيز مشكلي داشته باشد تالش مي كنيم آن را حل كنيم، اگر در مقابل حل
اين مشكل ايستادگي شود،  علني كردن مسئله به اين برمي گردد كه منجر به ضربه زدن به نظام

نشود، اما اگر عليرغم همه اين موارد فردي بخواهد به ريشه نظام جمهوري اسالمي ضربه بزند در
مقابل او مي ايستيم و تمام دعواي ما با مشايي از همين جنس است. وي در ادامه با بيان اينكه

اكنون 3 سال و نيم است با دادستان تهران نيز دعوا داريم، يادآور شد: ايشان دوست و همكار من
در هيئت منصفه مطبوعات بودند اما در مجلس هفتم مشاهده كردم كه به راحتي دروغ مي گويد و

تهمت مي زند و من از همان زمان مي دانستم كه وي به نظام ضربه خواهد زد هر چند كه بسياري
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اعتقاد داشتند كه كارهاي خوبي هم انجام داده است. * در حوادث اخير برخي عناصر كه در بطن
ماجرا قرار داشتند، به دنبال براندازي نظام بودند عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ به

سوال ديگري مبني بر اينكه انتخابات اخير را تاچه ميزان تداركي براي براندازي نرم جمهوري اسالمي
مي دانيد، تصريح كرد: قبول دارم كه در اين انتخابات يك اليه هاي خاصي به دنبال براندازي نظام

بودند اما عمده افرادي كه به موسوي راي دادند، چون وي را نخست وزير دوران زعامت حضرت امام
مي دانستند به وي راي دادند، ولي اگر از ابتدا مي دانستند كه موسوي قرار است در مقابل نظام

بايستد، هرگز به او راي نمي دادند. زاكاني با بيان اينكه اكنون مشخص شده كه شعارهاي موسوي
كف روي آب بود، ادامه داد: بايد اذعان كرد كه تمام راي دهندگان به موسوي مخالف نظام نبودند
بلكه تعدادي از آنها مخالف احمدي نژاد بوده و بسياري نيز به خاطره هاي خوبي كه از موسوي در

دوران نخست وزيري داشته اند راي دادند و تنها عده كمي بودند كه به دنبال مقابله با نظام جمهوري
اسالمي بودند و همان عده معدود نيز بعد از انتخابات به آشوب و اغتشاش پرداختند. وي در ادامه

تاكيد كرد: در اين شرايط و با وضعيتي كه مشاهده مي شود هر روز ارزش جايگاه و مصداق ولي
فقيه در نظام جمهوري اسالمي بيش از گذشته مشخص مي شود. عضو فراكسيون اصولگرايان

همچنين به جريان دوم خرداد اشاره كرد و گفت: تجربه هشت سال در دوم خرداد نشان داد اين
جريان يك روكش جامعه مدني داشت و در بطن آن حركت گام به گام به سوي نفي اسالميت نظام

انجام مي شد. در حوادث اخير نيز برخي عناصري كه در بطن ماجرا بودند به دنبال براندازي نظام
بودند. * انتقال متهمان به بازداشتگاه كهريزك تنها با دستور مرتضوي ممكن بود زاكاني در ادامه
اين جلسه در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان در خصوص ماجراهاي كهريزك يادآور شد:

بازداشتگاه كهريزك اساسا براي اراذل و اوباشي ساخته شده بود كه امكان نگهداري آنها در
زندان هاي عادي وجود نداشت. وي ادامه داد: بنابر گفته هاي هاشمي شاهرودي انتقال متهمان به

اين بازداشتگاه تنها با دستور مرتضوي ممكن بود و اظهاراتي كه اخيرا وي در اين خصوص داشته را
بايد فرار به جلو دانست. نماينده مردم تهران با بيان اينكه بعد از انتخابات تعدادي از دستگير

شدگان را به بازداشتگاه كهريزك منتقل كرده بودند افزود: در اين خصوص نامه اي به مقام معظم
رهبري رسيد كه ايشان فورا دستور رسيدگي داده و اعالم كردند كه اين افراد را از بازداشتگاه

كهريزك برگردانيد، البته جالب است كه 2 سال قبل نيز گروهي از بازداشتگاه كهريزك بازديد كرده و
در گزارش خود اعالم كرده بودند كه اوضاع اين بازداشتگاه مساعد نيست و در آن برخوردهاي بدي
با زندانيان صورت مي گيرد و آنها را كتك مي زند كه مقام معظم رهبري نيز 4 بار در اين مورد دستور
داده بودند كه حق زدن زندانيان را ندارند. زاكاني با بيان اينكه زدن اسرا شيوه صدام است و حتي
در زمان جنگ تحميلي نيز با اسراي عراقي بداخالقي نمي شد،  خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري

بعد از دريافت گزارش از كهريزك دستور دادند كه اين افراد را از كهريزك خارج كنند و حتي اگر
بازداشتگا ه هاي ديگر ظرفيت ندارند، آنها را آزاد كنند. وي با تاكيد بر اينكه معتقدم مرتضوي يك

عنصر نامطلوب است كه به سادگي با دوم خردادي ها هماهنگ مي شود، ادامه داد: در مجلس هفتم
ما از قوه قضائيه تحقيق و تفحص كرديم اما زماني كه مي خواستيم آن را در صحن علني قرائت

كنيم، دوم خردادي ها در مجلس آبستراكسيون كرده و اجازه قرائت را ندادند. اين نماينده مجلس
در ادامه به گزارشي كه 2 سال قبل از بازداشتگاه كهريزك تنظيم شده بود  اشاره كرد و يادآور شد: در
آن گزارش به اوضاع بد بازداشتگاه و وضعيت نامناسب تغذيه اشاره شده بود، اما بعد از آن نامه اي
با 4 امضا تنظيم شده كه يكي از اين امضاها مربوط به مرتضوي بود كه اين گزارش را با عنايت به
صحت آن دروغ مي دانست. * ادعاهاي كروبي اصال صحت ندارد زاكاني در ادامه با تاكيد بر اينكه
عليرغم وجود تمام اين مسائل ادعاهاي كروبي اصال صحت ندارد، اظهار داشت: يكي از مواردي كه

كروبي به آن استناد مي كرد خانمي بود كه ادعا مي كرد به پسرش تجاوز شده است، گروه تحقيق
مجلس آن خانم را به مجلس دعوت كردند و وي در مجلس هم به ادعاهاي خود تاكيد داشت اما
بعد از وي پسرش به نزد گروه آمد و اعالم كرد كه مادرش مشكل رواني دارد. وي در ادامه به يكي

ديگر از نمونه هاي مورد ادعاي كروبي اشاره كرد و گفت: نمونه ديگر يك خانم رزمي كار بود كه
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مي گفت به من تعرض شده است و بعد گفت منظور من اين است كه دست من را گرفته اند و من
را به درون ماشين برده  اند و جالب اينكه اين اتفاق زماني رخ داده بود كه وي در حال درگيري و زد

و خورد با ماموران نيروي انتظامي بود. عضو فراكسيون اصولگرايان در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون
مشكل ما اين است كه مشايي تالش كرده تا مرتضوي را به دولت ببرد و شاهديم كه همه چيز در
حضور مشايي، رحيمي و مرتضوي با هم همخواني دارند. زاكاني همچنين به ماجراي مرگ پزشك
كهريزك نيز اشاره كرد و گفت: در آن خصوص بيان مي كنند كه وي خودكشي كرده است، اما اصل

ماجرا اين است كه اين پزشك خودش از متهمين بوده و جرمش هم رسيدگي نادرست و ارائه
گزارش غلط در خصوص وضعيت بازداشت شدگان بود. وي افزود: به اتهامات اين پزشك نيز

رسيدگي شده و به وي گفته اند كه احتماال حكم 5 سال زندان برايش صادر مي شود. البته ايشان با
قرار كفالت آزاد بود كه با استفاده از همين فرصت خودكشي كرده است. * مهدي هاشمي

پرونده هاي جدي از سال هاي دهه 70 دارد كه انشاءاهللا به آنها نيز رسيدگي خواهد شد اين نماينده
مجلس در پاسخ به سوالي ديگر پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: مفاسد اقتصادي

واقعيت تلخ جامعه ما است. اكنون وضعيت به شكلي شده كه مبلغ يك پرونده، 2 هزار و 800
ميليارد � است در حالي كه پيش از اين مجموع پرونده هاي يكسال حدود 200 ميليارد �
بود. زاكاني با بيان اينكه اصل فساد اقتصادي وجود دارد اما بعضًا با آن مبارزه هاي غلط مي شود،

ادامه داد: اين مبارزه غلط باعث زير سوال رفتن اصل ماجرا شده است، مقام معظم رهبري در پيام
8 ماده اي خود دقيقا مشخص كرده اند كه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي چه كاري بايد انجام شود

اما در دوره قبل، رياست قوه قضائيه به فساد اكبر و فساد اصغر اعتقاد داشت و بيشتر نگران فرار
سرمايه از كشور بود در حالي كه مقام معظم رهبري در پيام 8 ماده اي خود به اين مسئله هم اشاره
كرده بود. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تخلفات مالي فرزندان هاشمي نيز يادآور شد:
مهدي هاشمي پرونده هاي جدي از سالهاي دهه 70 دارد كه انشاءاهللا به آنها نيز رسيدگي خواهد

شد. عضو فراكسيون اصولگريان مجلس در پاسخ به اظهارات يكي ديگر از دانشجويان در خصوص
اعالم اسامي برخي افراد از سوي احمدي نژاد در مناظره هاي انتخاباتي يادآور شد: در خصوص اعالم
اسامي افرادي مانند فرزندان هاشمي و ناطق كه احمدي نژاد در مناظره با موسوي به آن اشاره كرد
مقام معظم رهبري هم به اين نحوه انتقاداتي داشتند. * در مورد رئيس جديد قوه قضائيه تا امروز

مسئله شائبه داري نشنيده ام زاكاني در ادامه اين برنامه در پاسخ به انتقادات يكي از دانشجويان به
عملكرد برخي از اصولگرايان مانند الريجاني، قاليباف و ... كه آن را به رياست قوه قضائيه نيز مرتبط

مي كرد، اظهار داشت: اگر 2 برادر شايستگي داشته باشند رياست 2 قوه را به دست بگيرند در آن
حرف و شبهه اي وجود ندارد. در مورد رئيس قوه قضائيه نيز بنده تا امروز چيزي نشنيده ام كه خداي

ناكرده محل شائبه باشد، ضمنا وي در سخنراني عمومي آغاز به كار خود و عملكردي كه تاكنون
داشته اند نشان داده كه به دنبال عدالت است و مي خواهد با مفاسد برخورد كند. وي به جلوگيري
از انتشار اسامي متهمين دادگاه  اغتشاشات پس از انتخابات از سوي رياست قوه قضائيه اشاره كرد

و يادآور شد: بسياري به اين مسئله اعتراض داشتند در حالي كه رياست قوه قضائيه براي اين
تصميم به يك تبصره قانوني استناد كرده بود و مقام معظم رهبري نيز در يكي از ديدارها به ايشان
تاكيد كرده بودند كه شما مر قانون را اجرا كنيد. * ورود ناگهاني برخي اصالح طلبان نتيجه انتخاب

رئيس مجلس را تغ�ر داد عضو فراكسيون اصولگرايان در ادامه به رياست علي الريجاني در مجلس
شوراي اسالمي اشاره كرد و گفت: از ابتدا نامزد مورد نظر ما براي رياست مجلس حدادعادل بود

ولي اتفاقاتي رخ داد كه در نخستين دوره اقليت مجلس، اصولگرايان سنتي و حتي حاميان دولت
به الريجاني راي دادند و علتش اين بود كه دوستان حامي دولت احساس كردند كه حداد مي تواند

به رقيب آنها در انتخابات تبديل شود و به همين دليل حداد در صحن علني براي رياست مجلس
كانديد نشد. زاكاني با بيان اينكه در دور اخير نيز دوم خردادي ها عليرغم اعتراضاتي كه داشتند به

الريجاني راي دادند، يادآور شد: كواكبيان در دور اول دو بار گفت كه الريجاني به ما قول هايي داده
بود كه به آن عمل نكرد ولي با اين حال باز هم اين نمايندگان به الريجاني راي دادند. در اين دوره
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نيز پنج نفر از افراد دوم خردادي به ناگهان برخالف آ�ن نامه مجلس به كميسيون هاي امنيت و
بودجه مجلس اضافه شدند، كه زمينه رضايت مجدد دوم خردادي ها را براي راي به ايشان فراهم
نمود. وي در ادامه خاطرنشان كرد : اكنون الريجاني رئيس قوه مقننه است و ما نيز ضمن انتقادات
مطرح به ايشان بايد از وي در جهت اقدامات مثبت مجلس حمايت كنيم. اين نماينده مجلس به

عملكرد قاليباف نيز اشاره كرد و يادآور شد: اكنون يك دعوايي بين دولت و شهرداري وجود دارد كه
دودش به چشم ملت مي رود و به همين دليل به ماهيت آن وارد نمي شوم ولي معتقدم كه اين دو

گروه نهايتا بايد براي خدمت به مردم به سمت وحدت با يكديگر بروند. زاكاني با بيان اينكه قرار
نيست در هر انتخاباتي دو طيف اصولگرا و اصالح طلب با هم رقابتي غلط بر سر ساختار نظام

جمهوري اسالمي داشته باشند، اظهار داشت: بعد از انتخابات نهم رياست جمهوري مي توانستيم
اين رقابت را درون گروهي كنيم و افرادي مانند احمدي نژاد، الريجاني، رضايي، قاليباف، توكلي، حداد
عادل كه در راس نهادهاي تاثيرگذار در كشور بودند، بايد يك رقابت براي خدمت  به مردم با نگاهي

جرياني را آغاز مي كردند، اما متاسفانه اين رقابت به تخاصم كشيد. * احمدي نژاد را به امثال
موسوي ترجيح مي دهيم وي در ادامه در پاسخ به اظهارات يكي از دانشجويان كه خطر اصلي

شرايط كنوني را حضور افرادي مانند مشايي و رحيمي در كنار احمدي نژاد مي دانست، تصريح كرد:
بنده در اين جلسه عواملي را ذكر كردم كه پنجمين عاملش افراد سودجو بود، رحيمي در دور دوم

انتخابات رياست جمهوري نهم از هاشمي حمايت مي كرد و معتقدم كه وي هنوز هم زد و بندهايي
با آنها دارد با اين حال بايد توجه كنيم كه باالترين اصل نظام جمهوري اسالمي ولي فقيه است كه

همواره ضامن بقاي جمهوريت آن بوده است. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: در
دوره اي كه امثال مهاجراني مي خواستند دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني را برخالف

قانون تمديد كند، ولي فقيه در مقابل اين اقدامات ايستاد. زاكاني با تاكيد بر اينكه ما احمدي نژاد را
به امثال موسوي ترجيح مي دهيم، خاطرنشان كرد: همه مي دانند كه خواسته ما از احمدي نژاد

چيست؟ و كامال مشخص است كه برخي افرادي كه در اطراف احمدي نژاد هستند به نظام ضربه
مي زنند و تاكنون نيز ضربه هاي زيادي را وارد كرده اند. وي با بيان اينكه در اين شرايط ما از دو

سمت ضربه مي خوريم، افزود: يك ضربه از سوي عوامل فتنه وارد مي شود و ضربه ديگر را افرادي
مي زنند كه با تابلوي اصولگرايي برخي اقدامات نادرستي را انجام مي دهند و بايد اذعان داشت هر
دو اين جريانات خطرناك هستند. نماينده مردم مجلس در پايان اظهار داشت: متاسفانه اين افراد

با نام اصولگرايي مواردي را در ذهن مردم ايجاد مي كند كه ما بايد براي برطرف كردن آن سال ها
تالش كنيم و خطر بالفعل ديگر نيز وجود عناصر دوم خردادي است كه اميدواريم همه اين مشكالت

برطرف شود. انتهاي پيام/ي
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حوزه : احزاب و تشکل هاگروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۹۲/۸/۱۱ - ۹:۳۶ ق.ظشماره : ۱۳۹۲۰۷۲۷۰۰۰۰۸۹

گفت و گوی تفصیلی فارس با نماینده تهران در مجلس

مطهری: هیچکس به اندازه
من به خاتمی انتقاد

نداشت/ اصالح طلبان به
دنبال تغ�ر ساختار نظام

بودند/ نقل برخی خاطرات
شأن امام (ره) را پا�ن

می آورد

اشاره:  تا پیش از ورود به مجلس شورای اسالمی بیشتر او را به عنوان فرزند شهید مطهری

می شناختند فردی که پس از مجلس هشتم و حوادث فتنه 88 از او به عنوان مرد جسور عرصه

سیاست یاد شد.

همانطور که انتظار داشتیم علی مطهری که سابقه دو دوره نمایندگی مردم تهران در خانه ملت را در

کارنامه سیاسی خود دارد به دور از برخی تجمالت با خودروی قدیمی و کت همیشگی اش برای

انجام مصاحبه در خبرگزاری حاضر شد و به سواالتمان با تأمل پاسخ داد.

وی  که دارای مدرک دکترا در رشته فلسفه و کالم اسالمی است در بهمن سال 1336 و در تهران

متولد شده است او پس از شهادت پدر بزگوارش عهده دار مسئولیت تدوین و تنظیم آثار استاد

شد.

مطهری پس از انقالب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها رشته تحصیلی خود را از مکانیک به رشته

فلسفه و کالم اسالمی تغ�ر داد و با اخد مدرک دکترا به این شکل جاپای خود را در پایگاه فکری

استاد مطهری محکم کرد

علی مطهری در سال 1362 زندگی مشترکش با نوه شیخ جواد انصاری را آغاز و در حال حاضر

دارای 4 فرزند به نام های مرتضی، رضا، لیلی و زهرا است.

وی عالوه بر فعالیت خود سیاسی در بهارستان ، عضویت در هیئت مدیره «بنیاد علمی فرهنگی

استاد شهید مطهری»، و مدیریت علمی انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد مطهری) به  تدریس
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در دانشگاه تهران مشغول است

این فرزند شهید مطهری که در جریان انتخابات مجلس هشتم با ورود به لیست اصولگرایان عهده

دار مسئولیت نمایندگی مردم تهران شد در این گفت وگو خود را فردی فراجناحی معرفی کرد و اظهار

داشت کسی نمی تواند وی را محصور در بدنه اصولگرایی یا اصالح طلبی کند.

مطهری در ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت نهم، و طرح سوال از رئیس جمهور نقش

پررنگی داشت.

وی در این گفت وگو نمایندگان جبهه پایداری را به عنوان دوستان نزدیک خود معرفی کرد و در

پاسخ به این پرسش که بهترین دوست شما در مجلس چه کسی گفت شاید فردی که من از وی به

عنوان بهترین دوست یاد می کنم از بیان رسانه ای این موضوع دلخور شود.

مطهری که به مدت 2 سال به عنوان نماینده قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما فعالیت

داشت در این گفت وگو اظهارت رئیس رسانه ملی مبنی بر اینکه چند روز بعد از انتخابات از  موسوی

خواسته بود بیاید و شبهات را از طریق رسانه ملی مطرح کند را رد کرد و گفت: این موارد بعد از دو

هفته از سوی آقای ضرغامی مطرح شد.

بررسی برخی موضوعات از قبیل لیبرالیسم و اسالم، فتنه 88، انتخابات 92، دولت روحانی، مذاکره

با آمریکا، قائله امام زدایی، مواضع اشراقی ها، اختالفات شهید مطهری با شریعتی، اظهارات حسین

نصر، نقد دولت کارگزاران و اصالحات، برخوردهای روشنفکرانه دولت تدبیر و امید و برخی

موضوعات دیگر باعث شد که این گفت وگو بیش از 4 ساعت به طول بینجامد.

باوجود اینکه خبرگزاری فارس آمادگی داشت تا تمام اظهارت آقای مطهری را منتشر کند اما

فرزند آیت اهللا مطهری در آخرین بازبینی ای که انجام داد، اقدام به کم و کاست برخی از قسمت های

مختلف این مصاحبه کرد.

آنچه در ادامه می آید، ماحصل گفت وگوی 4 ساعت و نیمه خبرنگاران حوزه احزاب با علی مطهری

پس از اعمال نظرنهایی ایشان درخصوص برخی مسائل است:
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*تعلیمات لیبرالیستی در اسالم

فارس: آقای مطهری در ابتدا لطفا تعریفی از لیبرالیسم و دیدگاه خود در این زمینه بیان کنید.

مطهری: لیبرالیسم به عنوان یک مکتب فکری که در اروپا به این نام معروف شده است
بر پایه امیال مردم شکل گرفته است یعنی بر روی میل مردم تأکید دارد؛ آنچه که میل
جامعه است باید تحقق یابد و مرز آزادی فرد را آزادی دیگران می دانند. در واقع هر فرد
تا آنجا آزاد است که به آزادی افراد دیگر آسیب نرساند. به عقیده من این اساس و منشأ
لیبرالیسم است. لیبرالیسم گاهی به معنای لغوی آن به کار می رود یعنی به معنای آزادی
خواهی و حمایت از آزادی تفکر، آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی. از این رو گاهی تعبیر
«لیبرالیسم» به معنای مثبت آن به کار می رود. مثال شهید مطهری در کتاب آینده انقالب
اسالمی ایران می گوید که در اسالم تعلیمات لیبرالیستی وجود دارد یعنی تعلیمات
آزادی خواهانه، نه اینکه اسالم مکتبی مثل مکتب لیبرالیسم است؛ ایشان معنای
اصطالحی لیبرالیسم را در نظر ندارند. لیبرالیسم مکتبی است که بر روی آزادیهای فردی

براساس تمایالت مردم تأکید دارد.

فارس:  تضادهای تفکر لیبرالیسم با اسالم چیست؟

مطهری: اگرچه لیبرالیسم خود یک مکتب شمرده می شود اما به یک معنا با مکتبی بودن
و ایدئولوژیک بودن منافات دارد چرا که هر ایدئولوژی، محدودیتی برای امیال مردم
ایجاد می کند و طبعا لیبرالیسم با سایر مکاتب فکری می تواند در تضاد باشد. مثال
لیبرالیسم با مارکسیسم یا اسالم که چارچوب هایی دارند و میل مردم را بر همه چیز
جاری و ساری نمی دانند تفاوت دارد. می بینیم که در اجتماعات لیبرال یک وقت
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همجنس گرایی، قانونی و وقت دیگر بر اساس تمایل مردم ممنوع می شود. شاید نقطه
اشتراک لیبرالیسم و اسالم نحوه انتخاب حاکم باشد که از بین افراد معینی مردم
می توانند کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. آنجا هم اینطور نیست که بگو�م
برای انتخاب رئیس جمهور هیچ چارچوب و معیاری نداشته باشند اما نسبت به

نظام های ایدئولوژیک شرایط کمتری دارند.

فارس: از نظر برخی، شما در مسائل سیاسی به عنوان یک آزاداندیش و از نظر فرهنگی فردی بسته

محسوب می شوید؛ این موضوع را قبول دارید؟

مطهری: بله، تقریبا درست است. در مسائل سیاسی من بر مقوله هایی مثل آزادی بیان،
آزادی تفکر، حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق ملت تأکید دارم اما در مسائل
فرهنگی بر روی اجرای احکام اسالم تأکید دارم. مثال درباره پوشش اسالمی و آزاد نبودن
روابط جنسی و اختالط زن و مرد و گرایش و خودباختگی نسبت به فرهنگ غرب و رواج

کلمات انگلیسی در کشور حساسیت دارم.

فارس: البته شما در بحث جهان اسالم هم به عنوان یک فرد تندرو شناخته می شوید.

مطهری: بله، البته این موضوع خیلی فرهنگی حساب نمی شود. شاید بتوان این را نیز
جزء اینها به حساب آورد؛ یعنی آرمان های اسالمی مثل مسئله فلسطین. در بخش اول
شاید اصولگراها خیلی از مواضع ما راضی نباشند آنجا که ما بر حقوق شهروندی تأکید
می کنیم. آنها دید دیگری دارند و اکثر اصولگرایان نسبت به مسئله حفظ نظام دید
خاصی دارند که به عقیده من دیدگاه درستی نیست. آنها در مسئله حفظ نظام، ضایع

شدن حقوق مردم را خیلی مهم تلقی نمی کنند.

فارس: کدام اصولگراها چنین حرفی زده اند؟

مطهری: نوع برخوردی که با معترضان سال 88 صورت گرفت این مطلب را تأ�د
می کند، یا موضوع ستار بهشتی که برخی با پیگیری آن مخالف بودند و پرداختن به این
مسائل را تضعیف نظام تلقی می کردند در حالی که من این را تقویت نظام می دانم چرا
که اگر نقصی درون نظام وجود دارد باید به وسیله خود ما گفته و اصالح شود و این
طور نباشد که افرادی که رابطه خوبی با انقالب ندارند این موضوعات را مطرح کنند. به

جای اینکه خانم شیرین عبادی این مسائل را بگوید، ما باید بگو�م.

فارس: یعنی همان حرف های ضد انقالب را ما تکرار کنیم؟

مطهری:نمی گویم عین حرف آنها را بگو�م. اما در برخی مواقع باید اعتراض کنیم، آنجا
که حقوق شهروندی رعایت نمی شود...
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* نباید برای خوش آمدن ضد انقالب حرفی بزنیم

فارس: یعنی برای خوش آمدن ضد انقالب مثل آنها موضع بگیریم؟

مطهری: نه برای خوش آمدن آنها، بلکه برای دفاع از مظلوم. این یک دستور اسالمی
است که باید از مظلوم دفاع کرد، خواه این مظلوم در رژیم شاه باشد یا نظام جمهوری

اسالمی.

فارس: آنها فردی مثل سکینه محمدی را هم مظلومی می دانند که جمهوری اسالمی به او ظلم کرده

است.

مطهری: سکینه محمدی که بود؟

فارس: قاتلی بود که همسر خود را کشته بود و ضد انقالب برای او کمپین دفاع از حقوق بشر راه

انداخت.

مطهری: در مسائل قضایی اگر ثابت شده باشد که او قاتل است دیگر کاری نمی توان
کرد.

* اصالح طلبان با مواضع فرهنگی ام موافق نیستند

فارس: اما با این حال ضد انقالب از چنین شخصی حمایت می کند.

مطهری: باید دید حرف آنها چیست. اطالعات من در این موضوع کافی نیست. به
هرحال می گویم که خود ما باید از حق مظلوم دفاع کنیم و حفظ نظام را بهانه نکنیم. در
تکمیل حرف قبلم، معموال اصولگراها با مواضع سیاسی ام خیلی موافق نیستند و در

مسائل فرهنگی اصالح طلبان با مواضع من خیلی موافق نیستند.

فارس: یعنی شما معتقدید که عرصه سیاست از فرهنگ و اجتماع جداست؟

مطهری: به هرحال دو مقوله است، مثال آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی دو مقوله
هستند. من معتقدم همان طور که باید بر آزادی بیان پای فشرد، باید محدودیت هایی

را که اسالم برای آزادی های اجتماعی قرار داده است پذیرفت و بر آن تأکید کرد.

*برداشت من از اصل والیت فقیه متفاوت است

فارس: ما هم می خواهیم مخالفت های اصولگرایان با تاکتیک های شما را کنار بگذاریم چرا که حرف

شما دفاع از نظام است. اما در بحث مخالفت اصالح طلبان، این مخالفت تاکتیکی است یا مبنایی؟
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مطهری: مخالفت هردو گروه مبنایی است، یعنی اختالف در بینش و برداشت است. مثال
برداشت من از اصل والیت فقیه ، آزادی بیان و حفظ نظام با برداشت بسیاری از
اصول گرایان متفاوت است و برداشتم از آزادی های اجتماعی با برخی اصالح طلبان

متفاوت است.

فارس: اینکه می گو�د درعرصه سیاسی لیبرال هستید این با حرف امام و اندیشه شهید مطهری

چگونه قابل جمع شدن است؟ چرا تأکید دارید بگو�د که یک مسلمان لیبرال هستید؟

مطهری: ظاهرا شما تأکید دارید. اما به هرحال این لیبرالیسم داخل اسالم است و خارج
از اسالم نیست. تأکید بر آزادی تفکر و آزادی بیان و حقوق ملت، اسالمی است.

فارس: البته در این مورد هم خود شهید مطهری در مورد آزادی ها یک تعریف خاصی دارد؛ تعریف

شما از آزادی چیست؟

مطهری: آزادی به این معناست که هر استعدادی که در وجود انسان قرار داده شده باید
برای رشد و شکوفایی آزاد باشد، هر استعدادی در وجود انسان منشأ یک حق است؛ قوه
تفکر در انسان وجود دارد بنابراین انسان باید در تفکر و به دنبال آن در بیان افکار خود
آزاد باشد. استعداد و قوه یادگیری در انسان وجود دارد پس انسان حق تحصیل دارد.
میل به جنس مخالف در انسان وجود دارد پس انسان حق ازدواج دارد. منشأ آزادی ها
استعدادهایی است که در وجود انسان نهفته و هر استعدادی اقتضاء می کند یک نوع

آزادی وجود داشته باشد.

فارس: این تعریف شما با تعریفی که شهید مطهری از بحث آزادی عقیده دارد، تضاد ندارد؟

مطهری: خیر، البته شهید مطهری می گوید که عقیده دو نوع است: عقیده ای که ناشی از
تفکر است و عقیده ای که ناشی از تفکر نیست. از این رو معتقد بودند که در حالت اول
باید آزادی باشد اما عقایدی که ناشی از خرافات و عرف غلط جامعه است همچون

زنجیرهایی بر دست و پای مردم است که باید باز شود.

فارس: حدود آزادی را تا کجا می دانید؟

مطهری: مرز آزادی، یکی آزادی دیگران است که نباید مخدوش شود. اما فرق ما با
غربی ها این است که آنها مرز آزادی را تنها همین آزادی دیگران می دانند اما ما عالوه بر
این، مصلحت خود فرد و مصلحت جامعه را نیز مرز آزادی می دانیم. ممکن است کاری
باشد که مزاحمتی برای دیگران ندارد اما به مصلحت خود فرد و جامعه نیست. فرض
کنید کسی بخواهد به صورت پنهانی و در منزل خود مشروب بخورد. آزادی غربی
می گوید که این فرد مزاحم کسی نیست و می تواند این کار را انجام دهد اما اسالم اجازه
نمی دهد و می گوید مصلحت فرد و جامعه اقتضا می کند که این کار را انجام ندهد.
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(البته اسالم اجازه تجسس در زندگی مردم را نمی دهد.) در واقع اسالم انسان را یک
سرمایه برای جامعه اسالمی می داند که به مدت کوتاه هم نباید عقلش زائل شود.

بنابراین در آزادی اجتماعی بین نگاه ما و نگاه غربی ها تفاوت وجود دارد.

* مرز آزادی بیان فقط فریب ندادن مردم است

اما در آزادی تفکر و آزادی بیان، مرز آزادی فقط دروغ و نیرنگ و فریب دادن مردم است.
یعنی اگر کسی بخواهد مردم را فریب دهد چنین آزادی وجود ندارد. فلسفه کتب ضالل
در اسالم هم همین است. کتبی که پر از اکاذیب باشد و مردم را فریب دهد خرید و
فروش آن مجاز نیست؛ ما هیچ مرز دیگری نداریم. حتی اگر کسی از روی تفکر و
حقیقت جویی به اینجا رسیده باشد که خدا و پیغمبری وجود ندارد باید بتواند حرفش
را بزند. نگاه شهید مطهری به آزادی بیان خیلی باز است. ایشان می گوید در جمهوری
اسالمی حتی احزاب غیر اسالمی آزاد هستند که فعالیت کنند مشروط به اینکه با تابلوی
خود بیایند، مثال اگر تفکر مارکسیستی دارند، دیگر عکس امام را بلند نکنند، بلکه با
عکس مارکس و لنین بیایند تا مردم فریب نخورند. البته در قانون اساسی ما چنین
چیزی نیست اما اگر ایشان در زمان تدوین قانون اساسی بودند، ما قانون اساسی غنی تر

و قوی تری داشتیم.

فارس:  مسئله اصلی ما در کشور همین دو نوع نگاه به اسالم است یعنی اگر ریشه شناسی کرده و به

اوایل انقالب بازگردیم می بینیم که تعارض جریان بنی صدر، منافقین و نهضت آزادی که امتداد آن را

امروز هم شاهدیم در همین دو نوع نگاه به اسالم است؛ برخی معتقدند که اسالم ناقص است و

باید آن را با مکاتب غربی تکمیل کرد یا فردی مثل شهید مطهری تأکید دارد که اسالم یک مکتب

کامل است. تعارض این دو دیدگاه در کشور را چگونه می بینید؟ جریانی که امروز به عنوان

اصالحات شناخته می شود و فتنه 88 را رقم می زند چقدر به مکتب لیبرالیسم معتقد است و تا چه

حد با نظام جمهوری اسالمی دچار تعارض شده است؟

مطهری: فتنه 88 محصول عملکرد همه ما بود نه یک گروه خاص، و ریشه آن هم اعتقاد
به مکتب لیبرالیسم نبود، بلکه بی عدالتی و قدرت پرستی بود.

فارس: جریاناتی در کشور هستند که برخالف شما که از لفظ لیبرالیسم استفاده می کنید، معتقد به

مکتب لیبرالیسم هستند اما با وجود استفاده اسالم و عکس امام، تفکر خود را مطرح می کنند، این

را قبول دارید؟

مطهری: خیر، من در گروه های شناخته شده چنین چیزی نمی بینم که به نظام، امام و
قانون اساسی بی اعتقاد باشند و بخواهند مکتب لیبرالیسم و اباحه گری را رواج دهند.
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فارس: اتاق فکر میرحسین موسوی که درحال حاضر در لندن مستقر است و افرادی همچون کدیور،

گنجی، بازرگان در آن حضور دارند و می گویند باید از خط امام بگذریم اما با ادعای خط امام جلو

آمدند، به نظر شما این ها درآن دسته قرار نمی گیرند؟

مطهری: این اتاق فکر بعدا تشکیل شد نه قبل از انتخابات و با اطالع آقای موسوی.

فارس: میرحسین موسوی هیچ گاه حرف های آنها را تکذیب نکرد.

مطهری: بعد از آن حوادث و خشونت هایی که رخ داد، آنها تشکیالتی درست کردند و
شاید خود آقای موسوی مطلع و حتی راضی نبود. ما نمی دانیم.

فارس: اما میرحسین موسوی هیچ گاه اعالم نظر نکرد.

مطهری:  ایشان که آزاد نبود که بخواهد حرف بزند.

فارس: چرا، وی تا یک سال و نیم بعد از انتخابات آزاد بود و بیانیه می داد و همه رسانه های ضد

انقالب در دست آنها بود.

مطهری: ا فیلترشکن بود و این آزادی نیست.

فارس: در همین حوزه تفکر، آزادی بیان با حوزه مطبوعات بیشترین رابطه را دارد، امام 25 آبان 59

حکمی برای آقای خاتمی به عنوان سرپرستی مؤسسه کیهان زده است و می گوید که آزادی ها باید

درحدود دین مقدس اسالم و قانون اساسی باشد، شما چقدر با این حرف موافقید که آزادی باید از

دین سؤال کند و پاسخگو باشد و یا اگر دین در مقابل آزادی قرار گرفت، این دین است که باید

محدود شود نه آزادی.

مطهری:  ما می توانیم از دین سؤال کنیم و در مبانی دینی شک کنیم و آنها را به بحث
بگذاریم، اما نه اینکه در شک خود باقی بمانیم. باید بحث ها مطرح و پاسخ داده شود.

به این ترتیب گوهر اسالم بهتر شناخته می شود.
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*هیچگاه به خاطر آزادی احکام اسالم را کنار نمی گذاریم

فارس: این که دین را در مقابل آزادی می دانند نظر شما چیست؟

مطهری: اگر به این معنا باشد که برخی از احکام اسالم را به خاطر آزادی کنار بگذاریم،
چنین چیزی را نمی پذیریم، ولی در مقام تفکر و نظر، بحث آزاد است، یعنی شما
می توانید نبوت را نقد کنید، اصال وجود خدا را رد کنید تا دیگران جواب بدهند و اینها
اتفاقا به نفع اسالم است. به قول شهید مطهری شبهاتی که کسروی درباره اسالم مطرح
کرد و بعد علما مجبور شدند پاسخ دهند، به نفع اسالم تمام شد. یا همان بحث های
قبل از انقالب در سال 45 که درباره حقوق زن مطرح شد، شهید مطهری وارد میدان شد
و پاسخ داد و به نفع اسالم تمام شد. مابه مکتب خودمان اطمینان داریم و معتقدیم هر
چه در اسالم شک و تردید شود به نفع اسالم است. بنابراین مقام نظر و عمل متفاوت
است، یعنی در مقام نظر آزادی حاکم است و هرکس هر تفکری که داشته باشد می تواند
بیان کند اما در مقام عمل نمی توانیم بگو�م که به خاطر دنیای امروز فالن حکم اسالم را

کنار بگذاریم.

فارس: پس با نظر کسانی که می گویند اگر دین درمقابل آزادی قرار بگیرد، دین باید محدود شود

مخالف هستید؟

مطهری: بله، اگر در مقام عمل بخواهد محدود شود، ما مخالف هستیم.

فارس: یک بحثی درباره ظهور حضرت حجت(عج) مطرح است و برخی معتقدند وقتی حضرت

ظهور کند مردم خود امام می شوند و امام زمان دیگر نقش معلم را در جامعه ایفا می کند، نظر شما
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چیست؟

مطهری:استناد به آیه قرآن می کنند که «نرید أن نمّن علی الذین استضعفوا فی االرض و
نجعلهم ائمه» که می گوید مستضعفین را امام قرار می دهیم. ما امام را انسان مافوق
می دانیم نه مافوق انسان یعنی از یک نظر چیزی مثل فرشته. اگر چنین باشد قابل الگو
بودن و پیروی نیست. اگر بنا باشد در آن دوره همه مستضعفین امام باشند امکان پذیر
نیست چون امام در هر زمانی یک نفر بیشتر نیست. نمی شود گفت در دوره آخر الزمان
چند میلیارد انسان همه امام اند. چیزی که در آیه آمده باید به تفسیر مراجعه کنیم اما
آنچه به ذهنم می رسد این است که مستضعفین از حالت زیردستی و مظلومیت بیرون
می آیند و آنها در آن دوره مسلط و وارث زمین خواهند شد. البته در آیه دیگری می گوید
وراثت زمین به صالحان می رسد. معلوم می شود مقصود از آن مستضعفان هم
مستضعفان صالح است. به هرحال این آیه امام و پیشوا بودن حضرت حجت را رد

نمی کند.

فارس: نظر شما درباره حکومت امام زمان(عج) چیست؟

مطهری: نیاز حکومت واحد جهانی امروز بیشتر احساس می شود و عملی بودن آن هم با
توجه به پیشرفت حیرت انگیز ارتباطات بیشتر حس می شود. جامعه جهانی در مسیر
تکاملی خود به حدی می رسد که مثل میوه ای که می رسد آمادگی تشکیل حکومت واحد
جهانی را پیدا خواهد کرد و این حکومت یک امر جهانی است نه مخصوص ما شیعیان.
در آن دوره زمین همه استعدادهای خود را بروز می دهد و عقل بشر کامل می شود.
اجتماع بشری همیشه نیاز به رئیس و رهبر دارد و اگر غیر از این باشد هرج و مرج
بوجود می آید. حدیث داریم که اگر سه نفر بخواهند با هم مسافرت کنند یک نفر را به
عنوان رئیس و رهبر انتخاب کنند. چطور جامعه جهانی بدون رهبر بخواهد هدایت شود.
چنین چیزی ممن نیست. مأموم نبودن مستضعفان در دوران ظهور را قبول نداریم بلکه 

معتقدیم از حالت زیردستی بیرون می آیند.

فارس: به بحث آزادی برگردیم. به نظر شما امام مخالف آزادی بود؟ چون شما اشاره ای به فیلتر

شدن سایت ها و محدود شدن عقاید داشتید و از جریان اصولگرایی انتقاد کردید، به نظر شما امام

با آزادی سیاسی مشکل داشت؟

مطهری:البته در دوره جنگ ممکن است که امام دستوری داده باشند که با آزادی ها در
شرایط عادی منافات داشته باشد. یادم هست که برای روزنامه میزان که متعلق به
نهضت آزادی بود، امام یک بار صحبت کردند و گفتند قلمهای مسموم بایدشکسته شود.
آن سخن، در آن شرایط خاص و مربوط به دوره جنگ بود، یعنی اگر رسانه ای باشد که
اراده مردم را در جنگ سست کند، کشوری که در حال جنگ است نمی تواند اجازه دهد
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چنین کاری انجام شود. بنابراین در جنگ همیشه محدودیت هایی به وجود می آید و
برخی آزادی ها محدود می شود.

*همیشه در حال جنگ نرم هستیم

فارس: در حال حاضر چطور؟ به نظر شما جنگ است یا خیر؟

مطهری: جنگ مستقیم و نظامی خیر، اما ما همیشه در حال جنگ نرم هستیم و
دشمنانی داریم. در زمان جنگ نظامی برخی محدودیت ها ممکن است پیش بیاید، اما
برای همیشه نمی تواند مالک باشد. اقدامات اینچنین در زمان امام بوده اما مربوط به

دوره جنگ است.

فارس: مثال برخوردی که حضرت امام با نهضت آزادی داشتند، فکر می کنید ناشی از دوران جنگ بود

یا به خاطر سیاست ورزی امام چنین برخورد قاطعی صورت گرفت؟

مطهری: ظاهرا مطلبی را در پاسخ به آقای محتشمی نوشته اند.

فارس: بله، مرکز اسناد آن را تأ�د کرده است.

مطهری:ولی آقای محتشمی آخر نظر صریحی نگفته است.

*نباید به لفظ «نهضت آزادی» جمود بورزیم

فارس: اینکه مرکز نشر آثار امام تا�د کرده برای شما مالک نیست و حتما باید آقای محتشمی پور

آن را تأ�د کند؟

مطهری: به هرحال در زمان جنگ بوده، ولی نگاه کلی و نظر به مواضع آن روز نهضت
آزادی دارد، باید ببینیم آیا نهضت آزادِی امروز همان مواضع را دارد یا نه. قطعا در برخی

موارد موضع آنها تغ�ر کرده است. نباید به لفظ «نهضت آزادی» جمود بورزیم.

فارس: شما اشاره کردید به بسته شدن یک روزنامه و آن هم روزنامه میزان. اما امام به شهید

قدوسی دستور دادند که 40 روزنامه را تعطیل کنند، شما می گو�د آن زمان شرایط جنگ بود، در

شرایط فعلی کشور نیز بحث تحریم ها و فشار دشمن است که شاید تشخیص داده می شود فعالیت

برخی روزنامه ها و احزاب صورت نگیرد.

* ما به دنبال گسترش اسالم و آزادی فلسطین هستیم

مطهری: ما از ابتدای انقالب تا به امروز با آمریکا و غربی ها نزاع داشته و خواهیم
داشت. اگر بنا باشد ما به این بهانه آزادی ها را محدود کنیم این نمی شود. شرایط جنگی
به معنای درگیر شدن نیروهای نظامی است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است. ما به
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دنبال گسترش اسالم و آزادی فلسطین هستیم و آنها مخالفند، نمی شود گفت که چون
ما دشمن داریم پس اینجا جلوی آزادی ها را بگیریم. این کار موجه نیست و ترس بیجا
از آزادی ها داشتن درست نیست. معتقدم فقط باید در مسائل اخالقی و جاهایی که

دروغ و فریب در کار است، محدودیت ایجاد کنیم ولی در بقیه موارد الزم نیست.

فارس: در فتنه 88 به نظر شما لزومی نداشت که محدودیتی ایجاد شود؟

مطهری: در فتنه 88 به نظرم نیازی نبود محدودیتی ایجاد شود.

فارس: یعنی دروغ و فریبی وجود نداشت؟

مطهری: اعتراض وجود داشت.

فارس: یعنی دروغ تقلب وجود نداشت؟

*موسوی، کروبی و احمدی نژاد همان ماه های اول باید محاکمه علنی می شدند!مطهری: اعتراض

به نتیجه انتخابات و ادعای تقلب وجود داشت که اکثر معترضین صادق بودند. مناظره
از عوامل اصلی و جرقه فتنه بود. من معتقدم که اگر آقای موسوی و کروبی و احمدی نژاد
همان ماههای اول به طور همزمان  محاکمه علنی می شدند، فتنه  همان روزها تمام شده

بود اما چون یک طرف دیده نشد و متأسفانه فقط از یک طرف انتقاد شد و به آنها نیز
آزادی داده نشد که حرف بزنند...

فارس: این حرف شما که می گو�د آنها باید همان روزهای اول محاکمه می شدند برخالف آزادی

بیان است. یعنی باید همان ابتدا آنها محاکمه می شدند؟
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مطهری: بله، وقتی به قانون تمکین نکنند و مردم را به خیابان دعوت کنند باالخره کار
درستی نبود. از آن طرف هم آقای احمدی نژاد باعث شروع و شعله ور شدن این قضیه

شد.

فارس: در این کنش و واکنش، آنها باید به راههای قانونی تمکین می کردند.

مطهری: بله، آنها هم خطا کردند اما باید آنها را آزاد می گذاشتیم که حرف شان را بزنند.

فارس: اینکه «آنها را آزاد می گذاشتیم» از نظر شما چیست؟ مگر غیر از این بود؟

مطهری: یعنی شما از روز بعد انتخابات موسوی و کروبی را به تلویزیون دعوت می کردید
تا ببینید چه می گویند.

فارس: آقای ضرغامی رسما اعالم کرد که ما به آنها تریبون دادیم و آنها قبول نکردند.

مطهری: من خودم در جریان بودم. به آقای ضرغامی پیغام دادم که آنها را زودتر به
تلویزیون بیاورید تا حرف بزنند و از این طرف هم جواب داده شود تا بحران اوج نگیرد
ولی زمانی اقدام کردند که دیر شده بود. در مجموع بحران بد مدیریت شد. از دو سه روز
قبل از انتخابات افراد ستادشان را بازداشت و یک فضای امنیتی ایجاد کردند. شب
انتخابات پیامک ها قطع شد، اینترنت را قطع کردند؛ نحوه اعالم نتیجه انتخابات و همه

اینها شبهه تقلب را تقویت می کرد.

فارس: در انتخابات 92 هم آن روند سال 88 تکرار شد، چرا اعتراضی نشد؟ یعنی قبول ندارید سال

88 اعتراضات به خاطر شکست خودشان بود؟

مطهری: خیر، این دوره آن روند نبود.

* معتقدم نباید دو طرف فتنه را در سال 88 مساوی گرفت

فارس: چرا همان روند بود. آیت اهللا جنتی هم در نماز جمعه این مسئله را عنوان کرد و گفت

فتنه گران دیگر هیچ نمی گویند و سکوت کرده اند. فکر نمی کنید این ظلم مضاعفی است که ما در

سال 88 هر دو طرف را به صورت مساوی مقصر بدانیم.

مطهری: مساوی نمی گیریم ولی می گو�م یک طرف را رها نکنید.

*موسوی آتش فتنه را شعله ور کرد

فارس: اما شما هر دو طرف را به یک اندازه در فتنه 88 مقصر می دانید.
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مطهری: این طور نیست. من می گویم یک طرف را رها نکنید. هرسه مجرم و الاقل متهم
بودند و باید محاکمه می شدند و نظام نباید از یک طرف دعوا جانبداری می کرد، بلکه
باید به دو طرف اجازه اظهارنظر می دادند و موضوع را به نظر شورای نگهبان موکول
می کردند و سخت گیری، بعد از اعالم نظر شورای نگهبان شروع می شد. ولی دیدیم که
سخت گیریها از چند روز قبل از انتخابات شروع شد. به هرحال شروع فتنه با احمدی  نژاد

بود و او هیزم فتنه را فراهم کرد و موسوی آن را شعله ور کرد.

فارس: ما قصد دفاع از احمدی نژاد را نداریم؛ سؤالم واضح و شفاف این است که میرحسین موسوی

و کروبی بیانیه های خود را منتشر می کردند و سایت های ضد انقالب هم می زدند و برخی

رسانه های داخلی نیز فعال بودند و تا قبل از توقیف خود صدای این افراد را منتشر می کردند.

مطهری: داخلی ها که نمی توانستند منتشر کنند. با هزار زحمت فقط سایت های
فیلترشده اینها را می زدند و مردم به سختی دسترسی داشتند.

فارس: کلمه که تا مدتها فیلتر نشد و زمانی که بحث فیلترش پیش آمد جلوی آن گرفته شد.

مطهری: ممکن است 20 روز آزاد بود و بعد همه ممنوع شدند.

فارس: آقای دکتر ببینید! آقای ضرغامی رئیس رسانه ملی اعالم کرد که ما چند روز بعد از انتخابات

از آقای موسوی خواستیم بیاید و شبهات را از طریق رسانه ملی مطرح کند که موسوی گفته بود

پخش زنده می خواهم و شروطی تع�ن کرده بود.

مطهری: خیلی خوب، شرط و شروط بگذارد؛ اصال پخش زنده باشد، بیاید بگوید و ما
بعد از آن جوابش  را بدهیم. شرط آقای موسوی منطقی بوده است.

فارس: آقای ضرغامی آن مقطع به عنوان رئیس رسانه ملی مسئولیت داشتند.

مطهری: آقای ضرغامی دو هفته بعد از انتخابات وقتی دید که بحران اوج گرفت به این
فکر افتاد و اال سیاست اولیه بستن فضا بود.

فارس: یعنی این حرف آقای ضرغامی را رد می کنید که گفتند چند روز بعد از انتخابات به موسوی

پیشنهاد دادیم؟

مطهری: بله؛ برای این که بالفاصله نبود. بالفاصله فضا بسته شد و اجازه صحبت کردن
به موسوی و کروبی و طرفداران آنها داده نشد و عامل اصلی این فتنه هم همین بود.
شما اجازه می دادید آنها حرف بزنند و معترضان تجمع کنند و صدا و سیما نیز آن را

پخش کند.

فارس: مگر تجمع نکردند؟ مگر صدا و سیما به آنها وقت نداد؟
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مطهری: بعد از انتخابات فضا کال بسته شد و معترضان هیچ تریبونی برای بیان اعتراض
خود نداشتند. قبل از آن فضا باز بود.

فارس: وقتی که سالمت انتخابات از سوی رهبر انقالب تأ�د شد، آیا لزومی داشت که برای اعتراض

خود بجای راههای قانونی دست به اردوکشی خیابانی بزنند؟

مطهری: باالخره یک عده معترض بودند، مگر ما حق اعتراض نداریم؟ قانون اساسی حق
اعتراض را و حتی حق راهپیمایی را به رسمیت شناخته است.

فارس: اعتراض باید با اردوکشی خیابانی و آشوب همراه باشد؟

مطهری: آنها اول با آرامش آمدند.

فارس: آنها از قبل از انتخابات شبهه تقلب را مطرح کردند.

مطهری: همیشه مطرح می شود. در همه انتخابات ها می گویند که نکند تقلب شود.
انتخابات 92 مگر نبود، همیشه بحث تقلب وجود دارد اما مهم این است که ما چگونه
آن را مدیریت کنیم. اگر عده ای به نتیجه انتخابات اعتراض دارند، به جای اینکه باتوم را

بلند کنیم و بزنیم، بگو�م حرفتان را بزنید و اجازه تجمع بدهیم تا هیجان پا�ن بیاید.

* در راهپیمایی 25 خرداد شرکت نکردم

فارس: آنها در 25 خرداد آزادانه حرف خود را زدند و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد تا اینکه برخی

از افراطی ها به پایگاه بسیج حمله کردند.

مطهری: آن که معلوم نبود چه بود. راهپیمایی تمام شد و راهپیمایی بسیار خوبی بود و
خون هم از دماغ کسی نیامد، اما آخرش معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد. هردو طرف

می گویند طرف دیگر شروع کرده است.

فارس: وقتی موضوعی می خواهد روشن شود، شما می گو�د که معلوم نشد چه اتفاقی افتاد و در

این زمینه تحقیقی نکرده ام!

مطهری:دو طرف حرف دارند.

فارس: شما هم در راهپیمایی 25 خرداد شرکت کردید؟

مطهری: خیر.

فارس: در ماجرای 88 قائل به برنامه ریزی نبودید؟
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مطهری: اصال. اگر برنامه ریزی بود، از این طرف بود.

فارس: آقای جالئی پور در یک دوره ای مدل انقالب نارنجی را بررسی و الگو را استخراج می کند؛ در

همان سال های 85 آقای جالئی پور در یک سخنرانی می گوید که انقالب آنها در ایران طرفدار ندارد و

عدم استقبال از طرح اینترنتی رفراندوم در ایران این را نشان می دهد که جامعه ایران جامعه ای

توده ای نیست که هرکس هر از گاهی برای آن یک نسخه ای بپیچد. او در عین حال تأکید می کند

که در ایران یک جنبش مردمی و ضد آمریکایی وجود دارد که در کمتر از یک ساعت فعال می شود.

هفته نامه نیویورکر افشا کرد که در عملیات پنهان کنگره به دستور جرج بوش با 400 میلیون دالر

بودجه مخفی در ایران موافقت کرده است بنابراین به نظر شما ممکن است که این برنامه ریزی ها

در خأل صورت گرفته باشد؟

مطهری: اینکه ما بعد از یک واقعه ای برخی از جلسات داخلی و تصمیمات کنگره آمریکا
را کنار هم بگذاریم و از آن نتیجه بگیریم، کار درستی نیست. بحث از انقالبهای نارنجی

هم ممکن است صرفا نظری بوده است.

فارس: باالخره این اظهارات در خأل بیان نشده است، یعنی شما معتقدید که از بیان این حرف ها

هدف مشخصی نداشتند؟

مطهری: چه اشکالی دارد که عده  ای درباره انقالب های نارنجی مطالعه کنند؟ آیا این،
دلیل بر این است که می خواهند این مدل یا مدل دیگری را در ایران پیاده کنند؟

*جلسات اصالح طلبان درباره انقالب های نارنجی بحث علمی است!

فارس: وقتی آقای جالئی پور می گوید که شما نمی توانید انقالب نارنجی را در ایران پیاده کنید، به

چه کسی این را می گوید؟

مطهری: این می تواند نوعی دفاع از انقالب و ناامید کردن دشمن باشد؛ به عالوه، یک
بحث علمی است و دارند بحث می کنند حاال ما بخواهیم آن را به بحران 88 بچسبانیم.

فارس: الگویی که آنها از انقالب نارنجی درآوردند اکثرش را در فتنه 88 پیاده شده دیدیم. بنابراین

اینکه می گویند چرا قبل از انتخابات آنها را دستگیر کرده  اند طبیعی است که دستگاه های امنیتی

کشور نمی تواند بنشیند و فقط نگاه کند.

مطهری: به چه جرمی؟ جرمی که هنوز وقوع پیدا نکرده است. دو سه روز قبل از
انتخابات آنها را بازداشت کردند و روز انتخابات بسیاری از افراد ستاد موسوی را گرفتند.

فارس: شما قائل به این نیستید که نهادهای عملیاتی و اطالعاتی قبل از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد

و به طور مثال بمبی منفجر شود، آن را خنثی کنند؟
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مطهری: چه بمبی؟!

فارس: آنها همان روز 22 خرداد اعالم پیروزی کردند.

مطهری: بر اثر رفتار ما بود. آقای احمدی نژاد هم اعالم پیروزی کرد در حالی که دولت
باید نتیجه آراء را به مرور و ظرف چند روز اعالم می کرد و کاری به این نمی داشت که
طرف مقابل اعالم پیروزی کرده است. حال فرض می کنیم که  حرف های شما درست و
عده ای پشت پرده بودند و آمریکا و اسرائیل هم پشت سرشان بود تا انقالب مخملی
کنند. آنچه که در سطح جامعه بود، یک عده ای از مردم بودند که از همه این مسائل
بی خبر بودند و اطالعی از این چیزها نداشتند؛ مردم عادی با توجه به چیزهایی که
دیدند گفتند که تقلب شده و تعدادشان هم کم نبود. نمی دانستند که آقای خاتمی به

قول روزنامه کیهان با جرج سوروس دیدار کرده است.

فارس: این موضوع را که وزیر اطالعات هم مطرح کرد.

مطهری: ولی آقای خاتمی رد کرده است. بحث این است که مردمی که به طور طبیعی
به خیابان آمده اند و واقعًا اعتراض دارند، با آنها باید چکار کرد؟ حاال چون اطالعات ما

چیزی می داند، باید آنها را بزنیم؟

فارس: مردم؟ آنها مردم نبودند.

مطهری: شاید چند میلیون نفر از خارج آمده بودند! عکس های 25 خرداد را ببینید،
خانم های چادری با کالسکه بچه هایشان مانند 22 بهمن به خیابان آمدند و فکر کردند

که تقلب شده است. با این ها باید چطور برخورد می شد؟

فارس: راهپیمایی 25 خرداد که در کمال آرامش برگزار شد و در پایان این راهپیمایی افراد

مشخصی به پایگاه بسیج حمله کردند.

مطهری: ببینید روزهای قبل و بعد این راهپیمایی مردم چقدر کتک خوردند. منظورم این
است که معترضان مردم عادی بودند.

فارس: ما هم همان بعدش را می گو�م. اتفاقا دعوا سر بعد از راهپیمایی است که چه کسانی به

پایگاه بسیج حمله کردند.  شما خودتان هم اشاره کردید که راهپیمایی 25 بهمن راهپیمایی خوبی

بود و آخرش مشخص نشد چه اتفاقی افتاد. می دانید آن روز چند بسیجی شهید شدند؟

مطهری: بله بسیجی و غیر بسیجی شهید یا کشته شدند ولی ابهاماتی در حوادث آن
روزها وجود دارد. مثال آنهایی که در روز 30 خرداد تیراندازی می کردند که عکس های آن

هم هست چه کسانی بودند؟ اینها هنوز مشخص نیست.
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فارس: واقعا نمی دانید چه کسانی به پایگاه بسیج حمله می کنند؟

مطهری: برای من مشخص نیست. آنها حرف دارند، شما هم حرف دارید. شما به آنها
اجازه صحبت ندادید، باید اجازه حرف زدن به آنها بدهید. یک طرفه می گو�د فتنه گرند.

فارس: آنها آمدند و حرفشان را هم زدند. من فقط یک نمونه از اظهارات آنها را می گویم؛ خانم زهرا

رهنورد بالفاصله بعد از انتخابات در مصاحبه با بی بی سی فارسی که درباره مشروعیت آن هم بحث

نمی کنیم، درباره سند وقوع تقلب گفت «آذربایجان و ترک زبانان هیچ گاه فرزند خود را نمی گذارند

به کس دیگری رأی دهند. خود من لر هستم و موسوی بارها گفته که داماد لرستانم؛ بنابراین اهالی

لرستان، موسوی را نمی گذارند به احمدی نژاد رأی بدهند. این دوتا مالک است و باقی موارد هم

شبیه همین است.» نظرتان درباره این اظهارنظر چیست؟

مطهری: حاال یک اظهارنظر کرده است. این هم یک نظری است که آنها به عنوان
«مؤیِد» دالیلشان گفته اند نه این که دلیل اصلی آنها همین باشد.

فارس: باالخره کسی که می گوید تقلب شده، باید استدالل منطقی داشته باشد. شما این حرف را

چقدر قبول دارید؟

مطهری: حاال یک حرفی زده است که لرستان و آذربایجان باید به ما بیشتر رأی داده
باشد. نظریه است دیگر. می تواند درست باشد می تواند غلط باشد.

فارس: باالخره هرچه باشد استدالل آنها این بوده است و آنها حرفشان را به راحتی زدند.

مطهری: نه. آنها امکان این که حرفشان را به راحتی بزنند نداشتند. این طرف صدا و
سیما و روزنامه ها و سایت ها دستش بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده.

فارس: منظور شما از «این طرف» چیست؟

مطهری:حکومت و نظام.

فارس: پس آنها را در مقابل نظام می بینید؟ پس حرف آنها انتخابات نبود، مشکلشان نظام بود؟

مطهری: منتقد نظام در آن انتخابات بودند نه اینکه نظام را به طور کلی قبول نداشته
باشند. آنها به رفتار نظام در آن انتخابات انتقاد داشتند و برای آن دلیل هم دارند.

فارس: مثل دالیل خانم رهنورد؟ آنها هیچ گاه دالیل مستدل خود را ارائه ندادند.

مطهری: شما اجازه بدهید بیایند حرف بزنند.
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فارس: آقای موسوی 20 هزار ناظر بر سر صندوق ها داشت که اگر هرکدام از آنها یک صفحه

می نوشتند نیاز به این همه حاشیه سازی نبود.

مطهری: درباره همان ناظران هم حرف دارند. ما االن افرادی داریم که می گویند حاضر
هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم در اختیار داریم. از جمله حرفهای برخی فرماندهان
سپاه که برنامه این بود که قطعًا آقای احمدی نژاد انتخاب شود و می گویند در هر

دادگاهی ثابت می کنیم که تقلب شده است.

*معترضان 88 باید مدارک خود را به شورای نگهبان ارائه می دادند

فارس: آنها سال 88 کجا بودند؟ چرا این مدارک را سال 88 به شورای نگهبان ندادند؟ چرا وقتی که

شورای نگهبان چندین بار برای صحبت به آنها وقت داد نیامدند؟

مطهری: شاید به این دلیل که از قبل، از طرف رهبر انقالب اعالم شده بود که تقلب
نشده است. بنابراین گفتند نظر شورای نگبهان مشخص است و فایده ای بر  ارسال
مدارک مترتب نیست. ولی از نظر من بهتر بود که مدارک را ارائه می کردند. بهتر است 

خودشان را بیاورید و از خودشان بپرسید، چرا از من سؤال می کنید؟

فارس: چون شما از آنها دفاع می کنید.

مطهری: من از آزادی بیان آنها دفاع می کنم. ممکن است بسیاری از حرفهای آنها را قبول
نداشته باشم. آنها حرف دارند، شما آنها را بسته اید و از خودتان تحلیل می کنید.

فارس: محمدعلی ابطحی می گوید «خاتمی فضای جامعه را می شناخت و با توجه به این نکته

حمایت او از موسوی یک خیانت است؛ پس از انتخابات درجلسه مشترکی موسوی و خاتمی با

یکدیگر هم قسم شدند که پشت همدیگر را خالی نکنند، بنده نمی دانم این تنها نگذاشتن و یاری

کردن پس از فاصله 11 میلیون رأی برای چه بود؟ نظر شما راجع به این حرف چیست؟

مطهری: این حرف آقای ابطحی است، از خودش بپرسید. ضمن این که باید ببینیم این
حرف را در شرایط زندان گفته است یا در شرایط آزادی.

فارس: اشکال این است که...

مطهری: تا زمانی که شما به آنها آزادی ندهید که بیایند حرفشان را بزنند، این حرفها
همه باطل است. شما اجازه بدهید آنها از خودشان دفاع کنند؛ موسوی، کروبی، هاشمی

و خاتمی و دیگران حرفشان را بزنند تا مردم قضاوت کنند.

فارس: فکر نمی کنید مشکل ما مبنایی تر از اختالف سلیقه است؟
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مطهری: خیر، آنها اصل انقالب و نظام را قبول دارند، رهبری را هم قبول دارند فقط این
وسط آقای احمدی نژاد آمد و کشور را به هم ریخت و همه را به جان یکدیگر انداخت.

فارس: اگر بگو�م آنها امام را قبول ندارند، چه؟

مطهری: ممکن است کسی در جایی نظر امام را قبول نداشته باشد.

فارس: اگر تعارض مبنایی با حضرت امام داشته باشند؟

مطهری: قبول دارند، این حرفها چیست.

فارس: من جمله ای برای شما می خوانم، بگو�د که نظرتان چیست؟ درباره والیت فقیه...

مطهری: والیت فقیه این نیست که نظرات ما عین نظر ولی فقیه باشد، ممکن است در
برخی موارد نظرمان فرق کند. اصل این است آنجایی که حکم و دستوری بود، عمل

کنیم.

فارس: آقای دکتر، فردی که شما هم می شناسید می گوید «وقتی شخص معصوم در کار نبود، دیگر

شخص خاص نمی تواند و حق ندارد حاکم مردم شود و در این مرحله معیارهای خاصی است که

باید درجامعه حاکمیت داشته باشد». در حالی که حضرت امام معتقد بودند اگر فرد الیقی که دارای

دو ویژگی علم به اسالم و عدالت باشد تشکیل حکومت داد، در امتداد والیت حضرت رسول است.

بنابراین به نظر می رسد که این جریان در مبانی با جمهوری اسالمی مشکل دارد. یعنی چون والیت

فقیه را قبول نداشتند برای آن برنامه ریزی کردند.

مطهری: نباید بدبین باشیم. فکر می کنم اختالف در معنی حاکم بودن است. حاکم بودن
ولی فقیه به معنی پادشاهی نیست بلکه به معنی نظارت و والیت ایدئولوژیک است و
حاکم را که رئیس جمهور باشد مردم انتخاب می کنند. به هرحال حاکمیت ولی فقیه با
حاکمیت معصوم متفاوت است. در زمان حاکمیت معصوم اگر انتخاباتی هم در کار
نباشد و معصوم شخصا تصمیم بگیرد اشکالی ندارد چون معصوم است. در واقع والیت
ولی فقیه از کارشناسی نسبت به اسالم و از عدالت او سرچشمه می گیرد تا مراقبت کند که
جامعه از مسیر اسالم خارج نشود. همان طور که یک پزشک متخصص در حوزه کار خود
والیت دارد. مقصود اینها چنین چیزی است و با والیت به معنی پادشاهی مخالف اند.
ممکن است آنها انتقاد داشته و برخی اقدامات رهبری را قبول نداشته باشند یا بگویند
ورود رهبری به جزئیات را قبول نداریم. برخی افراد چنین انتقادی دارند یعنی در عین
حال که والیت فقیه و شخص رهبر را قبول دارند، می گویند که رهبری نباید وارد جزئیات

شود. در این صورت اگر صرفا انتقاد باشد و در عمل تابع باشند اشکالی ندارد.
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حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۴/۸ - ۲:۱۶ ب.ظشماره : ۸۸۰۴۰۸۰۶۲۹

پورمحمدي در همايش نظارت الكترونيك و نوين ـ 2
و پاياني

به صدا درآمدن زنگ هاي
خطر را به موسوي گوشزد

كرده   بودم
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، حجت االسالم مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان

بازرسي كل كشور صبح امروز دوشنبه در همايش نظارت الكترونيك و نوين در ادامه سخنان خود
گفت: فكر مي كنم مشكالت فعلي كشور را مي توان حل كرد البته بنده تعجب مي كنم كه كانديداها و

فعاالن سياسي براي چه كانديدا شده اند، غير از اين است كه آمدند از طريق قانون كشور را اداره
كنند؛ غير از اين است كه آمديم كشور را براساس عدل اداره كنيم؛ غير از اين است كه آمديم كشور

را براساس ايجاد و تحقق و احقاق عموم عامه اداره كنيم يا مي خواهيم بدون حقوق عامه كشور
اداره شود آيا كشور را مي خواهيم اداره كنيم براي اينكه هرج و مرج باشد يا اينكه مي خواهيم بدون
هرج و مرج كشور را اداره كنيم. وي افزود: مي خواهيم كشور را اداره كنيم براي اينكه آرامش باشد و

حركت به سمت رشد و تعالي كشور باشد يا مي خواهيم كشور را بدون آرامش اداره كنيم، مگر
مي شود خواسته اي را براي رسيدن به اين اهداف از غير مسير قانون، نظم، آرامش، وحدت،

هماهنگي و پذيرش عمومي به آن اهداف برسيم مگر چنين چيزي امكان پذير است. رئيس سازمان
بازرسي كل كشور تصريح كرد: تعجب مي كنم همه بزرگواران تجربه هاي مديريتي سنگيني در كشور

داشته اند، آيا ما مي توانيم حقوق عامه را با هرج و مرج تامين كنيم در كدام مدل و ادبيات سياسي
چنين چيزي امكان پذير است و در كدام مكتب سياسي چنين چيزي ممكن شده است مگر ما

مي توانيم قانون را از مسيري كه قانوني نيست تحقق ببخشيم. پورمحمدي اضافه كرد: نظم بايد
حاكم باشد و نمي شود كه ما از آن تخطي كنيم البته مقام معظم رهبري نيز در خطبه هاي نماز جمعه

به نكاتي تأكيد كرده اند، ايشان از شفاف تر شدن امور كشور استقبال كرده اند لذا ما هم بايد از آن
استقبال كنيم. وي تأكيد كرد: مقام معظم رهبري ابراز خرسندي كرده اند كه امور كشور با شفافيت

بيان شود البته فرمودند كه بي انصافي هايي از هر دو طرف وجود دارد كه ما بايد از آنها فاصله
بگيريم ولي شفاف سازي يك نياز است كه خوشبختانه اين موضوع نيز مورد تحكيم قرار گرفت و
نكته بعدي كه ايشان تأكيد بر آن داشته اند قانون بود اين كه رهبري فرمودند همه امور بايد از

طريق قانون باشد موضوعي بسيار ارزشمند است؛ مقام معظم رهبري اين موضوع را فرمودند ولي
خيلي ها انتظار داشته اند كه ايشان در خيلي از امور آمده و فراقانوني تصميم بگيرد ولي نگاه ايشان

نگاهي راهبردي و راهگشا براي كشور است لذا آنهايي كه دنبال شعار ارتقاء مدنيت، دموكراسي و
مردم ساالري هستند چرا به محتواي اين نكته كم توجهي مي كنند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور

اظهار داشت: اين كه مقام معظم رهبري تأكيد مي كنند كه من همه امور را مي خواهم كه از طريق
قانون تعقيب شود اين موضوع بسيار سندي ارزشمند است لذا اين مسأله را بايد جدي تعقيب

كنيم. و در لطف و محبت است كه مي توان جامعه را اداره كرد. پورمحمدي در ادامه تأكيد كرد: با
هجوم، تعابير و قضاوت هاي تند نمي شود جامعه را اداره كرد و البته هيچ جامعه اي نيز از اين راه به
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نتيجه نخواهد رسيد؛ ما ادعاي جامعه اسالمي داريم، بلكه شدت بايد در جامعه اسالمي وجود
داشته باشد ولي با كفار اما در بين خودمان بايد مهربان باشيم اين حرف ها را خداوند در قرآن براي

چه زماني و چه كسي گفته است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: بنده نمي دانم چرا برطبل تندي و
تند خويي يكسره مي كوبيم تا اينكه ديروز مقام معظم رهبري بفرمايند كه اينطور با يكديگر درگير

نشويد، فضا را متشنج نكنيد، احساسات را تحريك نكرده و نسبت هاي ناروا به يكديگر ندهيد و از
روش هاي خشن غيرضروري استفاده نكنيد، بنده ناچار هستم تذكر بدهم. رئيس سازمان بازرسي
كل كشور با اشاره به آشوب هاي صورت گرفته اخير اظهار داشت: فرداي انتخابات اولين تظاهرات

كه شكل گرفت و البته اولين اتوبوسي كه در خيابان مطهري آتش گرفت بنده به ميرحسين موسوي
زنگ زده و گفتم شما هر حرف و مطالبه اي كه داريد طبق همان اصلي كه به صحنه انتخابات وارد

شديد از همان طريق نيز بايد مسير پيگيري شود و به وي به عنوان كارشناس مسائل سياسي گفتم
كه اكنون زنگ خطر به صدا درآمده و از همين ابتدا بايد جلوي آن را بگيريد ولي متأسفانه اطالعيه ،

صحبت ها و روش هايي انجام شد، كسي مي تواند از كادر يك قدم خارج شود ولي نمي داند تا كجا
خواهد رفت به دليل اينكه پس از آن او را هول مي دهند؛ ما نمي دانيم كه دشمن داريم مگر مي شود

كه مدير ارشد يك كشور خود را از مشكالت بيگانه بداند. پورمحمدي ادامه داد: افرادي هستند كه
مشكالت روحي و رواني دارند و البته آسيب هاي هم ديده اند لذا زماني كه چنين مسائلي پيش

مي ايد اولين كار آنها اين است كه به جان، مال و ناموس عمومي هتاكي و تجاوز مي كنند لذا زماني
كه غائله شعله كشيد ديگر حوادث پي درپي مي آيد لذا آنگاه بايد يقه چه كسي را گرفت. وي با

اشاره به اين كه نامه اي به ميرحسين موسوي نوشته است گفت: هر چند مايل نبوده و نيستم كه از
موضع سازمان بازرسي كل كشور حرف بزنم چرا كه اين سازمان نقش مستقيمي در انتخابات ندارد
و تنها در حوزه اي كه در حواشي انتخابات بوده فعاليت داشته و تذكراتي داده و البته پيگيري هاي

هم داشته است لذا در آن نامه توصيه و درخواست كرده ام كه در اين مسير حركت شود. رئيس
سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: زماني كه رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز جمعه آن

صحبت ها را فرموده اند و البته گفتند كه حرف ها براي دو طرف است موسوي در نامه اي كه به
شوراي نگهبان نوشته بود اشاره اي به نامه بنده در نامه خود كرد همچنان هم مي گويم كه طبعًا در
روند انتخابات تخلفاتي وجود دارد، تذكر مي دهيم و پيگيري هم مي كنيم اما مبنا و جهت گيري كه

ما آن را مورد تأكيد قرار داده ايم اين است كه در تشنج حقوق كسي محقق نخواهد شد و به ناحق
به كساني تجاوز مي شود و البته در كشمكش ها به ناحق كساني زير دست و پا له مي شوند.
پورمحمدي ادامه داد: اگر ما يك جامعه ديني و تقواي هستيم بايد توجه كنيم كه يك سري

هنجار شكن و قانون شكن هستند كه بايد با قاطعيت و قدرت با آنها برخورد شود اما اكثريت جامعه
ما جامعه اي ايماني است ، ما برخي اوقات كارهاي كرديم كه قابل قبول نيست و البته متأسفانه
مشابه آن را نيز داريم از اين رو اگر بخواهيم حقوق پايمال شده جبران شود بايد آرامش، نظم و

قانون حاكم شود. البته قوه قضائيه هم بايد تمام اهتمام خود را معطوف به اين كند كه عدالت و
حق حاكم باشد تا در نهايت حقوق مردم استيفا شود. وي در ادامه تصريح كرد: سازمان بازرسي از

باب دلسوزي و دردمندي به فعاالن سياسي مي گويد كه اين راه بدون ترديد به بيراهه خواهد رفت
و سرانجامي نامطلوب حتي براي خود فعاالن خواهد داشت و ديگران از اين موضوع ميوه چيني
خواهند كرد و ميراث و دست آورد هاي انقالب ذبح خواهد شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور

اظهار داشت: اكنون اصطحكاك و تنازع بايد با منطق حق مدارانه و اينكه نبايد حقي ضايع شود،
باشد.البته خواهشي هم از شوراي نگهبان داريم كه با دقت به مسائل رسيدگي شود كه هر چه در

اين جهت حركت كند مطلوب جامعه خواهد بود. پورمحمدي در پايان تأكيد كرد: نخبگان و فعاالن
سياسي اكنون به دنبال ميوه چيني نباشند چرا كه فرصت اين كار نيست. انتهاي پيام/ك
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

»اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعملونيا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و ال يجرمنكم شنان قوم علي اال تعدلوا «
 8سوره مائده آيه 

مقدمه

اسالمي با موازين شرع و قانونعالوه بر پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراينگهبان شوراي
اساسي و قوانين عادي منبعث از آن،، به موجب اصل نود و نهم، يكصد و پانزدهم، يكصد و هجدهم و بند نهم از اصل يكصد و دهم قانوناساسي

باشدها پيرامون جريان انتخابات ميجمهوري را برعهده دارد و تنها مرجع عالي رسيدگي به شكايات و اعتراضنتخابات رياستمسئوليت نظارت بر ا
بندي كرده و با بكارگيري تمامي ابزارهايها و شكايات را پس از دريافت، دستهموقع و دقيق امور، مجموع اعتراضبا رصد كردن مستمر، بهلذا 

 نمايد.نظر ميرا مورد رسيدگي قرار داده و در نهايت نسبت به صحت و يا عدم صحت انتخابات اعالمقانوني، آنها 

جمهوري و با توجه به مشاركت حداكثري مردم و تأثير شگرف آن در تحكيم نظام،مين دوره انتخابات رياستبراين اساس در پي برگزاري ده
نگهبان با دركنظام، شوراي» اسالميت«و » جمهوريت«دوباره و فراگير دو عنصر توأمان  ساالري ديني و تجلي و ظهورترويج و گسترش مردم
ها براي نخستين بار در روند بررسي شكايات و اعتراضات، انجام اموري را وجههها و تقويت همدلينيرنگ ها وسازي توطئهشرايط و به منظور خنثي

 گردد.نگهبان و بررسي شكايات جهت تنوير افكار عمومي منتشر ميخش اقدامات شورايهمت خود قرار داد كه گزارش تفصيلي آن در دو ب

نگهباناقدامات شوراي
جموعه اقداماتي است كه شوراي نگهبان در جهت بررسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به منظور صيانت از آراءآنچه در پي مي آيد م

زم به ذكر است كه برخي از اين اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شوراي نگهبان با توجه به فضايمردم شريف ايران اسالمي انجام داد. ال
 براي دستيابي به اطمينان بيشتر از سالمت انتخابات به انجام آنها پرداخت.موجود در جامعه و 

سالمت انتخابات، با دعوت از نمايندگان نامزدها براي حضور درشوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف نظارتي و حصول اطمينان از صحت و  -1
ت و احتياط اعضاي شورا بر جريان امور در روز برگزاري انتخابات، تالش نمودجانبه و توأم با دقمحل اين شورا ، جهت مشاهدة نحوة نظارت همه

نگهبان وار نامزد محترم، نمايندگاني را معرفي و ضمن استقرار در شورايكه نامزدهاي محترم را در جريان امر نظارت قرار دهد. در اين راستا هر چه
از نزديك شاهد 23/3/88گيري نيز تا بامداد روز شنبه سئولين نظارتي داشته و پس از پايان رأيتر با مدر اختيار گرفتن امكانات الزم، ارتباط سريع

 )8الي  1هاي شماره تجميع آراء بودند. (پيوست

رغم فقدان وظيفه با دعوت از نامزدهاي معترض، آمادگي خود را براي، شوراي نگهبان علي88خرداد  22متر از سه روز بعد از جمعه در ك -2
آمدن امكان بررسي و رسيدگي بهتر و بيشتر اعالم نمود. اين جلسه در شوراي نگهبان،استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم

پیوست ۱۰
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پور، آخوندي و هاشمي بهها بحث و گفتگو شد.آقايان محتشمينمايندگان نامزدهاي محترم، تشكيل و پيرامون نحوه رسيدگي به شكايتبا حضور 
كرباسچي به نمايندگي از سوي آقاي كروبي و آقاي دانش جعفري به نمايندگي از سوي آقاينمايندگي از سوي آقاي ميرحسين موسوي، آقاي

نگهبان حضور يافتند و به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. الزم به ذكر است كه نمايندگان مزبور خواستار حضور در جلسهايمحسن رضائي در شور
 )12الي  9هاي شماره ي شوراي نگهبان نيز شدند. (پيوستعموم

در ديدار با مقام معظم رهبري  88خرداد  26اين در حالي است كه نمايندگان محترم نامزدها، عالوه بر حضور در شوراي نگهبان، روز سه شنبه 
داري، خواهان پيگيريزم و ترغيب و توصيه آنان به خويشتنله نيز با ارائه رهنمودهاي الالعالي) به تفصيل مطالبشان را مطرح و معظمٌ(مدظله

هاي آنان و همچنين بررسي وها و اعتراضن حرفنگهبان را به مالحظة اسناد و مدارك و شنيدهايشان از مجراي قانوني شدند و شورايدرخواست
اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصيه فرمودند.

پي دعوت از نامزدهاي معترض جهت حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان، فقط آقاي محسن رضائي از اين امكان، در 30/3/88در روز شنبه -3
اضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقيم با اعضاي محترم شوراي نگهبان در ميان گذاشتنگهبان حاستفاده نمود و در جلسه عمومي شوراي

ها در شش استان با حضور نمايندگان ايشان انجام) صندوق%10، بازشماري ده درصد (28ر قرار دادن فرمهاي و در اين جلسه مقرر شد با در اختيا
)15الي 13هاي شماره پذيرد.(پيوست

كه آراء استان كرمانشاه و نزديك به نيمي از آراءهاي مورد نظرآغاز شدعرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزهبه محض م
هاي استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجراييهاي استان فارس و بعضي از شهرستانستانشهر

نگهبان مورد بازشماري قرار گرفت.و ناظرين شوراي 

با ارسال نامة 2/4/88بازشماري، آقاي محسن رضايي در تاريخ پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعالمي و نتايج 
وه بر اين شوراي نگهبان آمادگي خود) عال16هاي مطروحه اعالم نمود. (پيوست شماره م رسماً انصراف خود را از پيگيري شكايت/01-332شماره 

موسوي) تكرار نمود و اين امكان را مجدداً براي آنان فراهم مهدي كروبي و ميرحسين را براي بررسي موضوع با حضور دو نامزد ديگر (آقايان:
توب يا از طريق نمايندگان خود مطرح سازند،اند به صورت مكساخت تا چنانچه موارد مستند و يا قانوني و قابل طرح دارند و به هر دليلي نتوانسته

 بدين شيوه بتوانند نقطه نظرات خود را بيان نمايند.

رغم وجود قوانين اساسي و عادي در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن كشور از سي سال سابقه درخشان دربا اين حال علي
و با عنايت به اينكه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با وجود اهميت و اعتبار، اولين وپرسي گوناگون انتخابات، رفراندوم و همههايعرصه

االسف بعضي از نامزدهاي محترم، اغلب به جاي سلوك در بستر قانون و توسل بهباشد، معم جمهوري اسالمي نبوده و نميآخرين انتخابات در نظا
ها و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها، موجب اخالل در طي مراحل طبيعيها، با صدور بيانيهها و شكايتمراجع ذيربط براي پيگيري اعتراض

 گرديدند. و قانوني انتخابات

رغم انقضاء مهلت قانوني براي دريافتبا نمايندگان سه نامزد معترض و علي 26/3/88شنبه مورخ عالوه بر تشكيل جلسة صبح سهشوراي نگهبان،  -4
لي) براي پنج روزالعاها، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلت را با موافقت مقام معظم رهبري (مدظلهها و اعتراضبه شكايت و رسيدگي

 )17شماره  ديگر تمديد كرد. (پيوست

عظامنگهبان ديدارهايي با مراجعآمده، شوراي هاي پيشمنظور استفادة احسن از فرصتها به ها و اعتراضمتعاقب تجديد مهلت بررسي شكايت -5
دستور كار قرار داد و در اين راستا با عزيمت به شهر هاي سياسي و اجتماعي را درهاي شاخص و فعال در عرصهحوزه و شخصيتتقليد، علماي

و حضرات آيات: اميني، مقدس قم و ديدار با حضرات آيات عظام: مكارم شيرازي، جوادي آملي، صافي گلپايگاني، سبحاني، موسوي اردبيلي
نه تبادل نظرهاي الزم به عمل آمد. اعضايشهري و ناطق نوري در اين زميمسعودي خميني و در تهران با آيات و حجج اسالم: شاهرودي، ري

عملكرد نظارتي و اجتماعي، ضمن ارائه گزارش از هاي ديني، سياسيهاي خود با مراجع، علماء و شخصيتشوراي نگهبان در ديدارها و مالقات
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هنمودهاي ارائه شده از سوي مراجع عظام تقليد،ها و نظرات ارزشمند اين بزرگواران، خصوصاً رگيري از آگاهيشورا در امر خطير انتخابات، با بهره
 ها قرار داد.ها و شكايتاعتراض ها و بررسيرا سرلوحة كار خود در پيگيريآن 

كشور،هاياي تكميل اسناد و مدارك و آگاهي از مشهودات و مسموعات مستند و قانوني برخي شخصيتچنين شوراي نگهبان در راستهم -6
محترم مجلس شوراي اسالمي؛ پورمحمدي، رئيس محترم سازمان بازرسي كشور؛ قاليباف، ِآقايان: الريجاني، رئيس جمله آنان از مكاتباتي با اغلب

حترم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارك مستندي درشهري، توليت مشهردار محترم تهران؛ ري
الي 18هاي شماره گيري و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال نمايند. (پيوستبرداري و فراهم آمدن امكان بررسي، تصميمبهره اختيار دارند جهت

21(

هاي مربوطتر به اعتراضضي از نامزدهاي معترض، شوراي نگهبان عالوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيقرغم تعلل و عدم همكاري بععلي -7
نخبگان سياسي،هاي صاحب نام نظام و مركب از شخصيت» هياتي ويژه«هاي وارده بر روند انتخابات، اء و بويژه اعتراضبه شمارش آر

آوري اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسي و رسيدگي بهظهارات مطلعين و جمعكشور تشكيل و آنان را به استماع ااجتماعي
جانبه و نهايي در خصوصموجبات اتخاذ تصميم و اعالم نظر همهقب دريافت گزارش كارشناسي از هيأت مزبور، موضوع، مأمور نمود تا متعا

 )27الي  22ه هاي شمارنگهبان فراهم آيد. (پيوستموضوع توسط شوراي

حدادعادل، دكتر واليتي و دكترآبادي و رحيميان و آقايان دكتر متعاقب تشكيل هيات ويژه متشكل از حجج اسالم ابوترابي، دري نجف -8
ريافتخارجهرمي، اين هيأت پس از تشكيل اولين جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسي روند برگزاري انتخابات و بازشما

نگهبان به اين نامزدها اعالمورايها نماينده خود را به اين هيات معرفي نمايند كه اين امر طي دو نامه از سوي ش) از صندوق%10حداقل ده درصد (
ايدور بيانيه) كه متاسفانه در وقت مقرر آقاي موسوي از اعزام نماينده خود براي اين امر خودداري ورزيد و به ص29و  28هاي شماره شد(پيوست

اي ديگر بر ابطال انتخاباتداً با صدور بيانيه) آقاي كروبي نيز ابتدائاً خواستار تغيير در تركيب هيات بود ليكن مجد30اكتفا نمود.(پيوست شماره 
 )32و  31هاي شماره اصرار نمود. (پيوست

ماس با شوراي نگهبان اظهار داشت كه طي مذاكره با آقاي موسوي، يك نفر از شخصيت هاي سياسي ضمن ت 7/4/88در ساعات پاياني يكشنبه  -9
هاي جديد آنها را مورد بررسياند و از شوراي نگهبان درخواست نمود كه اين خواستهدهكرهاي جديدي را مطرحو نمايندگان وي، آنان خواسته

حضور دو نفر از اعضاء هيات ويژه و دو نفر از اعضاء شوراي نگهبان اي باقرار دهد. شوراي نگهبان با اين امر موافقت نمود و به همين جهت جلسه
 شرح ذيل مطرح شد:تشكيل و موارد چهارگانه درخواست شده جديد به 

 ) بازشماري آراء در چهار استان1

 هاها با ته برگ تعرفه) تطبيق سريال (شماره مسلسل) شناسنامه2

 جودهاي موها و تعرفه) بررسي ميزان چاپ تعرفه3

)33خط نباشد(پيوست شماره شده بر روي اوراق تعرفه و اطمينان از اينكه يك ) بررسي خطوط نوشته4

ها موردها و محدوديت زماني (فقط يك روز)، جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، اين درخواستهاي خاص اين خواستهاريرغم دشوعلي
قرر شد موضوع كتباً از سوي آقاي موسوي به شوراي نگهبان اعالم گردد كه متاسفانه پس از انجامموافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، ليكن م

گيري بهپور و موسوي الري) در يكشنبه شب، نتيجهمايندگان هيات ويژه با آقاي موسوي و نمايندگان ايشان (آقايان محتشميمالقات دو نفر از ن
الذكر خودداري نمود و موضوعل شد و سرانجام آقاي موسوي از اعالم كتبي و رسمي موارد فوقموكو 8/4/88اي در روز دوشنبه مورخ جلسه

برپور و موسوي الري، متن مكتوبي را به هيات ويژه ارائه كردندكه عالوهاين درحالي است كه روز دوشنبه، آقايان محتشمي بدون نتيجه پايان يافت.
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رسيد بيشتر اتالف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام بهشد و به نظر ميمتعارف ديگري را هم شامل ميهاي غيرموارد چهارگانه يادشده، خواسته
 )35) گزارش هيات ويژه متعاقب اين عدم همكاري منتشر شد.(پيوست شماره 34شماره  طريق مراجع قانوني.(پيوسترسيدگي از 

هاي اخذ راي صادر شد، كه اين امر) از كل صندوق%10دستور بازشماري ده درصد ( پس از اطمينان از عدم همكاري نامزد محترم معترض، -10
االمكان نمايندگاني از نامزدها كه در روزبا حضور معتمدين هر شهر و رؤساي شوراي اسالمي شهر و حتي هاي صدا و سيما ودر مقابل دوربين

نفر از نمايندگان نامزدها در بازشماري حضور 300يرفت. در اين مرحله بيش از هاي اخذ رأي حضور داشتند، انجام پذانتخابات در پاي صندوق
 داشتند.

هاي فرهيختة فرهنگي،هاي شهرستاني و استاني كه با عضويت چهرههاي نظارت در حوزهنمايد با وجود هيأتدر پايان اين بخش تأكيد مي
انقالبي و هميشه در صحنة مردمي تشكيل و در روز برگزاري انتخابات، اين شار متدين،گيري از توان بالفعل تمامي اقدانشگاهي، حوزوي و با بهره

نظارتي وسيع، همگاني وكارآمد را معمول هاي پيشرفتة علمي و متعارف،حترم هر يك از نامزدها و با استفاده از شيوهها با حضور نمايندگان مهيأت
عالوه بر نظارت عاليه بر روند و فرآيند» هيأت مركزي نظارت بر انتخابات«هفت نفره موسوم به نگهبان نيز، از طريق هيأت دارند و شورايمي

دارد، همگان اذعان خواهند داشت كه باهاي نظارت شهرستاني و استاني را هم از نظر دور نداشته و نميارت بر عملكرد هيأتانتخابات، اِعمال نظ
الشعاع قرار دهد معقول و متصورتخلف يا تخلفات گسترده كه صحت و سالمت انتخابات را تحت وصف مراتب فوق، عمالً امكاني براي وقوع

 نخواهد بود.

به ها و امكانات قانوني، بحول و قوه الهي به عموم شهروندان عزيز و خصوصاًان با عنايت به مراتب فوق و با بكارگيري همه ظرفيتشوراي نگهب
ششيكوشان از هيچ تالش وهاي مشروع و قانونيكه در كنار آنان و به نمايندگي از آنان در دفاع از خواستهدهدان مينامزدها و طرفداران آنها اطمين

 فروگذار ننموده است.

هاها و اعتراضبررسي شكايت

هاي واصله و بررسي تحليلي آنشكايت

ها را پس از دريافت، تجميع، موضوع بندي و با بكارگيري تماميها و شكايتشوراي نگهبان با رصد كردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض
ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ايران، مسئوالن و بويژه ذينفعاناكنون نتايجِ حاصل از رسيدگيرسيدگي و همابزارهاي قانوني در اختيار، 

 نمايد.محترم در امر خطير انتخابات اخير تقديم مي

ه شود.هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي ارائها، ضروري است كه تعريفي از حوزهرداختن به محتواي شكايات و اعتراضقبل از پ

ايبرخالف ساير انتخابات نظير خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمي و شوراها كه هر بخش، شهر يا استان به تناسب نيازهاي اقليمي و منطقه
راده مليجمهوري، سراسر كشور صرفاً به يك فرد به عنوان نماد و سمبل اباشد، در انتخابات رياستايندگان خاص ميمستلزم انتخاب نماينده يا نم
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گسترة كشور بصورت يك حوزه انتخابيه تلّقي و هرجمهوري رئيس جمهور. بر اين اساس در انتخابات رياستنياز دارندكه عبارت است از شخص
دورة يندهم در. نمايد شركت انتخابات در شده بينيپيش آنجا در رأي اخذ صندوق كه كشور از خارج يا كشور از اينقطه هر در تواندايراني مي
ران را اخذ نمودندكهاي شريف مردم آراء صندوق،) 46000( هزار شش و چهل حدود كشور از خارج و كشور سراسر در جمهوريرياست انتخابات

تعداد، چهارده هزار و دويست و نود و ) افزايش داشته است. از اين%2/1بات قبلي به ميزان يك و دو دهم درصد (ها به نسبت انتخاتعدادكل صندوق
 )36شماره  ) صندوق سيّار در نظر گرفته شد. (پيوست14294چهار (

هاها و اعتراضتفكيك موضوعي شكايت

نامزدها و سپس در سه محور زير طبقه بندي هاي اختصاصيمشترك و شكايتهاي هاي واصله بدواً تحت دو عنوان: شكايتها و اعتراضشكايت
 گرديد:

 هاي ناظر بر روز انتخاباتالف: شكايات و اعتراض

 هاي ناظر بر شمارش آراء و اعالم نتايجها و اعتراضب: شكايت

انتخابات در روزهاي مُشرِف بهبر جريان و روند حاكم بر  هاي واصلة ناظرهاي ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، يعني گزارشها و اعتراضج: شكايت
)48الي  37هاي شماره (پيوست 1388خرداد  22جمعه 

هاي ناظر بر روز انتخاباتها و اعتراضالف) شكايت

گزارش توسطفقره  122) صندوق اخذ رأي، مجموعاً 46000در روز اخذ رأي و همزمان با برگزاري انتخابات در حدود چهل و شش هزار (
 نگهبان ارائه شد كه تفكيك آنها بدين قرار است:م نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به شوراينمايندگان محتر

فقره. 86فقره و نماينده آقاي ميرحسين موسوي  24فقره، نماينده آقاي مهدي كروبي  12نماينده آقاي محسن رضايي 

بخش. گرفت قرار ارزيابي و بررسي مورد كشور سراسر در نگهبان شوراي ناظران جانبه همه و گسترده هايها در همان روز و با پيگيرياين گزارش
هاي مختلفيزارشگ محترم نامزدهاي از يكي ستاد مثال بعنوان. است بوده تخلف وقوع احتمال از نگراني يا اشتباه برداشت از ها،شكايت اين اعظم

تخلف بعنوان موضوعاتي نظر، مورد هايشعبه نام ذكر بدون حتي و ايهيچ مشخصه بصورت كلي و بدون ذكررا به اين شورا تقديم نمودكه در آن 
 :شودمي بيان نمونه بعنوان آنها از مورد چند كه بود شده گزارش

و تلفن همراه، عدم امكان ينترنتها در تبريز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) يا كمبود شعب اخذ رأي در برخي مناطق، قطع ا) تمام شدن تعرفه1-الف
گيري بدليلملي، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به كوپن ارزاق، عدم امكان رأيهاي ثابت و سيار، وارد نكردن كدتشخيص بين صندوق

هايي است كه در روز اخذ رأيگزارش و.... بخشي از BBCها با استناد به اخبار شبكه كمبود تعرفه در تبريز و شيراز و هدايت مردم به رفتن به خانه
به شوراي نگهبان تقديم شده است.

را) در موارد متعددي نيز مسائلي مطرح شد كه اساساً تخلف انتخاباتي نبوده و فردگزارش دهنده بدليل عدم آشنايي با مقررات اوليه، موضوع 2-الف
 :شودبعنوان تخلف ذكر نموده است كه به برخي از آنها نيز اشاره مي
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كه خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوقايگيري در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سيار به فاصله كم، آوردن صندوق سيار براي مدرسهرأي
 ثابت و صندوق سيار در كنار هم در برخي از مناطق.

هاي گزارشگران، گزارشي كه واجد وصفغهبه دغداندك توجه و عنايت در عناوين برشمرده، حكايت از آن دارد كه اوالً ضمن احترام و تحسين 
خورد، ثانياً موارد پيش آمده بر فرض صحت با هماهنگي ناظران و مجريان و آماده به خدمت بودن دستگاههايتقلب انتخاباتي باشد به چشم نمي

شود،در كمترين فاصله ممكن مرتفع ميمدتاً ساز انتخابات، عاجرايي در جاي جاي اين كشور بزرگ و پهناور به ويژه در روز حساس و سرنوشت
هاي ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بويژه در انتخاباتي است كه مواجه باهاي سيار در كنار صندوقثالثاً استفاده از صندوق

باشد، رابعاً تاييد و تاكيد نمايندگان محترم نامزدها در اعتنا ازدحام پرشور جمعيت بوده و چنين اقدامي تازگي ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتي قابل
 گيري بر انجام و اتمام توأم با سالمت انتخابات، نافي هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات مي باشد.پايان رأي

اند تماماً موجود وانتخابات صحه گزاردهسالمت اسناد مكتوب متضمن بيانات و اظهارات نمايندگان محترم نامزدها كه هر يك به نوبة خود بر 
ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه شوراي نگهبان در اين دوره با اتخاذ روشهاي جديد از جمله درعنداللزوم جهت آگاهي عموم در اختيار رسانه

 ها سعي نمود درصد سالمت انتخابات را افزايش دهد.نظر گرفتن جاي مهر نظارت در تعرفه

هاي ناظر بر شمارش آراء و اعالم نتايجها و اعتراضشكايت )ب

هايي شكايات خود را مطرحپس از انجام انتخابات و اعالم نتايج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم كشور، نامزدهاي محترم با ارسال نامه
 فقره. 304سين موسوي ميرحفقره و آقاي  108فقره، آقاي مهدي كروبي  72نمودند؛ آقاي محسن رضايي 

شده مطرح شكايت بعنوان مثبته مدارك و اسناد هيچگونه ارائة بدون و كلي عباراتي با كه الذكرفوق هاياي از نامهبا وجود دريافت بخش عمده
 ماض از نقص شكلي شكايات واصله نسبت به رسيدگي به آنها اقدام نمود.اغ با نگهبان شوراي بود،

ابتدا در. شد اقدام واصله هايشكايت تكتك ارزيابي و بررسي به نسبت تخصصي، هايكيل جلسات متعدد و تعيين كارگروها تشدر اين مرحله ب
كه در روز اخذهاييها به همراه گزارشكليه شكايتبندي وهدست اختصاصي شكايات و مشترك شكايات دوگروه در محترم نامزدهاي شكايات

 زيابي قرار گرفت.ارسال شده بود مورد ار رأي

هاي قانوني، اين شورا به منظور رعايت احتياط وها در فرصتذكر اين نكته ضروري است كه با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شكايت
با دعوت از نامزدهاي يچ تكليفي برعهده نداشترغم آنكه قانوناً ههاي واصله را مورد توجه قرار داد و عليهمكاري با نامزدهاي معترض، گزارش

كانديداهاي معترض فراهم آورد تا چنانچهديگري را نيز براي ها، امكاناز پايان مهلت دريافت شكايتروز پس  5يعني  30/3/88محترم در روز شنبه
به خود نظرات نقطه ستقيمم و حضوري انتقال امكان جلسه اين در كنند، ارائه را خود هايشكايت مكتوب بصورت اندبه هر دليلي موفق نشده

ديگري امكان نگهبان شوراي اين، بر عالوه. گرفت بهره امكان اين از آقايان از يكي تنها االسفمع كه باشند داشته را نگهبان شوراي محترم اعضاي
ات نامزدهاي محترم بود. به هر حال تفكيكِنهايي نيز آمادة استماع نظراي كه تا روزهاي پاياني اعالم نتيجه فراهم نمود، به گونه آنان براي نيز را

 بندي آنها به شرح ذيل است:هاي نامزدهاي محترم و دستهشكايت

عناوين شكايات مشترك نامزدها-1

الف) شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي



٩٦  دكتر سيد محمدرضا خاتمي دفاعيات

ايشان در برخي از شعب اخذ رأي) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج ب

دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاصپ) 

 ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامهت

 ) اجبار افراد به استفاده از خودكارهاي موجود در شعب اخذ رأيث

 گيري به نفع نامزدي خاصدر روز رأي ) تبليغج

 دوق اخذ رأي سيار به محل ديگر براي اخذ رأيچ) انتقال صن

 گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي) عدم تمديد زمان رأيح

 ) خريد و فروش رأيخ

 ) استفاده از امكانات دولتيد

ايشان بر تجميع آراء هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت) پلمپ صندوقذ

 ندگان نامزدها در زمان تجميع آراء) عدم حضور يا نظارت نماير

 انتخابيه هاي) حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزهز

حاصل از اين ربط، نتيجةها و استعالم از مراجع ذيپس از بررسي هر يك از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شوراي نگهبان جهت بررسي شكايت
 :گرددمي اعالم ذيل شرح به هابررسي

الف) شكايت از كمبود تعرفه  در برخي از شعب اخذ رأي

ها مربوط به نمايندگان آقايگزارش) صندوق اخذ رأي در داخل كشور، بيشترين45692) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (1-الف
هاگزارش اين عمدة. است شده مواجه تعرفه كمبود با صندوق) 51( يك و پنجاه تعداد كشور سراسر در اندهميرحسين موسوي است كه اعالم نمود

 .باشدمي قول نقل بصورت و واسطه چند با بلكه نبوده، دسترس در دهنده گزارش مشخصات و است قانوني مستندات فاقد نيز

كل هايصندوق از زئيج درصدي شده اعالم موارد در تعرفه اتمام محترم، نامزدهاي نمايندگان ) صرف نظر از صحت و سقم گزارش2-الف
اندكي تحمل با دهندگان رأي شعب، از معدودي بسيار تعداد در تعرفه اتمام صورت در و نداشته انتخابات كلي روند در تأثيري كه است كشور
 .اندكرده مراجعه همجوار شعب به يا و اندشعبه رأي داده همان در تعرفه رسيدن و انتظار

در تأثيري امر اين كه نيست ترديدي اما شود، گيريرأي عمليات توقف موجب دقايقي تواندت رخداد امر) ميكه اتمام تعرفه (در صورهرچند
 گردد.نمي محسوب مأخوذه آراء در تقلب و خدشه براي موجبي و نداشته مأخوذه آراء سرنوشت

در هيچ يك از شعب اخذ رأي، بدليل عدم وجود تعرفه،هاي متعدد و مستند ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان از سراسر كشور حاكي است گزارش
فاصلههايي كه بدليل استقبال گستردة مردم، با كمبود تعرفه مواجه و اخذ رأي براي دقايقي به تأخير افتاد، بالگيري تعطيل نشده است و در شعبهرأي

 خابات گذشته نيز سابقه دارد)نسبت به ارسال تعرفه و رفع نياز اقدام گرديد. (اين اتفاق در بسياري از انت
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نگهبان شوراي محترم، نامزدهاي هايشكايت وصول پي در: گفت بايد آن به مربوط مسائل و شده چاپ هاي) در خصوص ميزان تعرفه3-الف
اعزامي بازرسين. نمود زاماع) انتخابات هايملي جمهوري اسالمي ايران (محل چاپ تعرفهكشور و چاپخانه بانك انتخابات ستاد به ايويژه بازرسين

انتخابات از قبل كشوروزارت نمودند اعالم 9/4/88 مورخ 33583/11/88 شماره نامه طي مختلف، هايصورتجلسه اخذ و جانبههمه بررسي از پس
22/3/88اخذ رأي مورخ ) برگ تعرفه نموده است. همچنين در روز 58875000يون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (ميل هشت و پنجاه چاپ به اقدام

نيز پس از هماهنگي با اين شورا بمنظور جلوگيري از كمبود احتمالي تعرفه و امكان توزيع مناسب آن در سراسر كشور، تعداد دو ميليون
 چاپ رسيد.) برگ تعرفه ديگر نيز به 2000000(

كشور اقدام به چاپجمعيت رأي دهنده در سطح كشور، وزارت توضيح اين نكته ضروري است در تمامي انتخابات قبلي نيز به دليل سيال بودن
كد خاص با استان هر هايتعرفه تدبير، همين اتخاذ بر عالوه نيز دوره اين در. نمودتعرفه به ميزان قابل توجهي بيش از شمار واجدين شرايط مي

عنايت با الوصفمع نمود كمك انتخابات دقت و سالمت به كه هرچند رام اين. باشد نداشته وجود هااستان بين هاچاپ شد تا امكان جابجايي تعرفه
. به همين دليلساخت غيرممكن را هااستان بين تعرفه تبادل تعرفه، دوباره ارسال به رأي اخذ هايحوزه از بسياري نياز و مردم گسترده حضور به

رأي اخذ روز و انتخابات از قبل در شده چاپ هايتعرفه كل است ذكر ابلق. (رسيد چاپ به استان كد بدون رأي اخذ روز در شده چاپ هايتعرفه
 )باشدمي سريال شماره داراي

) برگ تعرفه در39371214خرداد، تعداد سي و نه ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار و دويست و چهارده ( 22است مجموعاً در روز  الزم به ذكر
) برگ تعرفه نيز در چاپخانه بانك ملي موجود است و صورتجلسه پلمپ آن650000شصد و پنجاه هزار (سراسر كشور به مصرف رسيد و تعداد ش

دگان ستاد انتخابات كشور، حراست وزارت كشور، حراست چاپخانه بانك ملي، شوراي نگهبان و نماينده بانك ملي رسيده استكه به امضاء نماين
چاپ هايتعرفه از وكسر كشور تابعه هايفرمانداري و هااستانداري چاپخانه، قرنطينه در ماندهباقي هايتعرفه مجموع از. باشددر اين شورا موجود مي

و انتخابات قانون براساس كه ماند ) برگ تعرفه باقي20853786( شش و هشتاد و هفتصد و هزار سه و پنجاه و هشتصد و ميليون بيست ادتعد شده،
و ميليون بيست تعداد كشور سراسر از راستا اين در. گرددمي تحويل انتخابات ستاد به رأي اخذ حوزه هر ماندهاقيب هايتعرفه مربوطه، نامه آئين

مانده آندسته ازيي در سراسر استانها تحويل و باقياجرا هايهيات به تعرفه برگ) 20719162( دو و شصت و يكصد و هزار نوزده و هفتصد
پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأي قرار هاي يكصدتايي بخشي از آن مصرف شده نيزتهكه در بسهاي انتخاباتيتعرفه

) تعرفه570000م به ذكر است كه تعداد پانصد و هفتاد هزار (الز. باشدمي موجود هاصندوق در نيز هاداده شده و پلمپ گرديد. هم اكنون اين تعرفه
جانبه و گستردة كارشناسان و ناظران) از اين رو و با عنايت به بررسي همه49ماره ش م خارج از كشور ارسال شده است. (پيوستنيز براي ايرانيان مقي

عين در. است نشده توزيع قانوني روال برخالف ايمعمول بوده و هيچ تعرفه روال براساس رأي اخذ هايو بازرسان ويژه شوراي نگهبان، چاپ تعرفه
كوتاه توقف و شعب بعضي در تعرفه كمبود به منجر كه مشكل اين رفع جهت مناسب دابيرت اتخاذ عدم و هاتعرفه نامناسب توزيع وصخص در حال
نگهبان در كنار اهتمام احسن به انجام وظايف اجرايي، نسبت بهشوراي از تذكر دريافت با كشور وزارت رأي اخذ روز در گرديد، رأي اخذ مدت

رأي اخذ شعب از معدودي در هاسابقه مردم و نيز عدم توزيع مناسب تعرفهاقدام نمود. هرچند در پي استقبال بي هاسريع تعرفهتوزيع صحيح و 
كه اندك تعلل و قصورايشور، اين مشكل بالفاصله برطرف شد، بگونهك وزارت تالش و نگهبانشوراي هايپيگيري با اما آمد، پديد مشكالتي

 گونه تأثيري در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.ول در هر انتخابات است هيچمعم پيش آمده كه

) جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج آنها در برخي از شعب اخذ رأيب

مي، نامزدهاياسالمجلس شوراي  1379مصوب سال » قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي«بموجب ماده واحده 
سامانة« طراحي با كشور وزارت انتخابات ستاد اساس همين بر. نمايند اقدام رأي اخذ شعب در حضور جهت نماينده معرفي به نسبت توانندمحترم مي
روز قبل 5الذكر تا حده فوقماده وا 2امر را فراهم نمود. هرچند كه به تصريح تبصره  مقدمات اين» دگان نامزدهانماين از نام ثبت براي ويژه اينترنتي
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توجهي نامزدهاينامزدها فرصت دارند نماينده خود را معرفي نمايند، اما بنا برگزارش وزارت كشور، اين تبصرة قانوني مورد بي از روز اخذ رأي،
از انجام انتخابات به ستاد انتخابات ويعني سه روز قبل  19/3/88از نمايندگان نامزدها، در روز محترم قرار گرفت، به نحوي كه بخش قابل توجهي 

هايرغم سپري شدن زمان قانوني، براي نمايندگان معرفي شده كارت شناسايي جهت حضور در حوزهها معرفي شدند. با اين حال و عليفرمانداري
نژاد دررصد، جناب آقاي احمديد 30كروبي دردرصد، جناب آقاي مهدي12قاي محسن رضايي در آديد. در اين راستا جنابگر صادر رأي اخذ
جانبههمه هايبررسي پي در حال همين در. انددرصد از شعب اخذ رأي نماينده ناظر داشته 89درصد و جناب آقاي ميرحسين موسوي در  72

ها معرفي نمودهاندارينماينده به وزارت كشور و فرم 5421م شد آقاي محسن رضايي اهاي نامزدهاي محترم معلوتقاض آمار اخذ و نگهبان شوراي
نموده معرفي هافرمانداري و كشور وزارت به نماينده بعنوان نفر 13506 كروبيمهدي آقاي. است شده صادر نفركارت 5421تمامي براي كه است
نموده معرفي هااندارينفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرم 33058صادر شده است، آقاي احمدي نژاد  رتكا نفر 13506 تمامي براي كه است
هافرمانداري و كشور وزارت به نماينده بعنوان نفر 45692 موسوي ميرحسين آقاي نيز و  است شده صادر كارت نفر 33058 تمامي براي كه است
ارك ارائهفر كارت صادر شده و علت كسري صدور كارت براي نمايندگان آقاي موسوي كامل نبودن مدن 40676 براي كه است نموده معرفي

 )50شماره شده بوده است. (پيوست

هاي نامزدهاي محترم است، شوراي نگهبان نسبت به موضوع بررسيدر خصوص اخراج نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي كه از ديگر شكايت
اخذ صندوق) 45692( دو و نود و صدشش و هزار پنج و چهل مجموع از رأي اخذ روز در. آورد عمل به ميداني هايترده و نيز پيگيريدقيق و گس

ستاد. شد واصل نگهبان شوراي به رأي اخذ شعب در ايشان حضور از ممانعت يا هانامزد نماينده اخراج از حاكي گزارش) 90( نود جمعاً رأي
)73موسوي هفتاد و سه () گزارش و ستاد آقاي ميرحسين 14) گزارش، ستاد آقاي مهدي كروبي چهارده (3ايي سه (رض محسن آقايانتخاباتي

هاي واصله عموماً بدليل فقدان هرگونه ضمائم و مدارك استنادي، ناموجّه و غيرقابل پذيرش بودهگزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اينكه گزارش
ي ناقص و مبهم در همان روزهاها و حتي گزارشگزارشالوصف بمنظور عمل به وظيفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تماميمعاست 

معرفي ها بعنوان نمايندگان اخراج شدهكه درگزارشآمده معلوم شد هيچ يك از افراديهاي به عملمورد بررسي دقيق قرار گرفت. متعاقب بررسي
يك هيچ پذيرش عدم از زارشيگ رأي اخذ شعب از ايمايندة نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نبوده و در هيچ شعبهن عنوان واجد بودند، دهش
 .است نشده واصل بود شده صادر كارت ايشان براي هافرمانداري سوي از كه نامزدها شده معرفي نمايندگان از

)صندوق اخذ رأي، تعدادي از نمايندگان كانديداها اقدام به دخالت45692حال در سراسر كشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو  ( در عين
ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست 5امر اخذ رأي يا ساير تخلفات قانوني نمودندكه پس از تذكر اوليه براساس تبصره  در

 نفر از نمايندگان انجام پذيرفته است. 5هاي مستند، اين اقدام نسبت به ر شعب اخذ رأي با ايشان رفتار شد. براساس گزارشجمهوري د

اء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاصپ) دخالت اعض

بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأي و ترغيب افراد هايي كه بعنوان تخلف انتخاباتي از سوي نامزدها عنوان شدهيكي ديگر از شكايت
) صندوق اخذ رأي مجموعاً يكصد و پنجاه45692و نود و دو (به رأي دادن به نامزد خاص. در اين خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد 

) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي محسن رضايي،30(الذكر به شوراي نگهبان واصل شده است. از اين تعداد سي ) شكايت با عنوان فوق150(
) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي74(آقاي مهدي كروبي و هفتاد و چهار ) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي46چهل و شش (

تأثير تبليغ يا شائبة و نمايندمي مراجعه رأي اخذ  هايشعبه به نظر، مورد كانديدايانتخاب از پس و قبلي آگاهي با دهنده رأي افراد چند هر. باشدمي
احترامي به انتخاب و شعور رأي دهندگان است، اما صرف نظر از اين موضوعترغيب احتمالي آنان بسيار ناچيز و دامن زدن به اين شبهه نوعي بي

) صندوق اخذ رأي عدد45692) مورد در مقايسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (150اه (ميزان شكايت واصله، يعني تعداد يكصد و پنج
بازرسان از گيريبهره با و جانبههمه بررسي با مذكور هايشكايت وصول محض به نگهبان شوراي الوصفمع. آيدقابل توجهي به حساب نمي

واهي و هاگزارش از بعضي واصله هايشكايت مجموع از داردكه ازآن حكايت هابررسي جهنتي. پرداخت هاگزارش سقم و صحت بررسي به قانوني
 اصله برخورد قانوني صورت گرفته است.هايي برخالف آن موجود و در چند مورد معدود نيز بالفگزارشحتي در مواردي
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 شرايط فاقد افراد از رأي اخذ و ها) عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامهت

)49) صندوق اخذ رأي، مجموعاً چهل و نه (45692همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو(
از. است شده واصل نگهبان شوراي به دادن رأي شرايط فاقد افراد از رأي اخذ همچنين و هامهور ننمودن شناسنامهگزارش از سراسر كشور مبني بر م

) مورد31د از سوي ستاد آقاي مهدي كروبي و سي و يك (مور) 15( پانزده رضايي، محسن آقاي ستاد سوي از مورد) 3( سه هاگزارش اين مجموع
 ها بطور مشترك توسط ستاد داوطلبان تنظيم شده است.راي نگهبان واصل شده است كه بعضي از اين شكايتاز سوي ستاد آقاي موسوي به شو

گيري از عوامل نظارتي نسبت به احراز صحت و سقم و ارزيابي آنها اقدام نمود. در اينها با بهرهنگهبان بالفاصله پس از دريافت اين گزارش شوراي
هاي ارسالي از ستاد يكي ازها براساس تصور نادرستي شكل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارشرشگزامرحله مشاهده شد اكثر اين

هايي،بديهي است با استناد به چنين گزارش». زنند-مهر را به قسمت مربوط به كوپن ارزاق مي« انديداها گزارشي وجود داردكه در آن آمده است:ك
 .داد قرار خدشه ردمو را انتخابات صحت تواننمي

موجود در شعب اخذ رأي ) الزام رأي دهندگان به استفاده از خودكارهايث

كه از چند روز قبل ازي استاهاي نامزدهاي محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شايعهها و شكايتاين موضوع كه درگزارش
ايقرينه هيچ الوصفمع بود شده منتشر جامعه سطح در اياز خودكارهاي تقلبي بطورگستردهانتخابات در جامعه مطرح بود. با اينكه شايعه استفاده 

هايي كه بصورتم شكايترغ به همچنين. نيامد بدست سراسركشور در تقلبي خودكار مورد يك حتي مشاهده يا و شايعه اين صحت از حاكي
موجود در محل اخذ رأي مشاهده نشد. ر اجبار مردم به استفاده از خودكارهايغيرمستند ارائه شده بود، در هيچ يك از شعب اخذ رأي موردي ب
هرحال به. دهديم رأي كسي چه به كند،كه از خودكار موجود در شعبه استفاده ميصرف نظر از اينكه بر فرض صحت موضوع، معلوم نيست كسي

تقلب از مستدل و مستند موردي هآنك از پيش موضوعات قبيل اين طرح است، قانوني وجاهت فاقد انتخابات، در تقلب بعنوان امر اين به استناد
 .است شبيه انتخابات امر در مناقشه به بيشتر باشد انتخاباتي

) عدم تمديد زمان رأي گيري و بسته بودن شعب اخذ رأيج

) مورد شكايت از عدم تمديد زمان اخذ17ده () صندوق اخذ رأي در سراسر كشور، هف45692از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (
كروبي و هشت) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي1) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، يك (8رأي به شوراي نگهبان واصل گرديدكه هشت (

تخابات برگزار شده، بدليل استقبال گستردهز سوي ستاد آقاي ميرحسين موسوي اعالم شده است. در اين انتخابات نيز به مانند ساير ان) مورد هم ا8(
صبح آغاز 8صبح از  9گيري برخالف دوره گذشته به جاي ساعت ) مرتبه تمديدشد. ضمن اينكه رأي4نظير مردم، زمان اخذ رأي چهار (و بي

 گرديد.

كشور هم نقشي درباشد. وزارت) ساعت مي10قانون انتخابات رياست جمهوري مدت زمان اخذ رأي مقيد به ده ( 20اينكه به تصريح ماده توضيح 
اطالع ازتعيين اين زمان نداشته و قانون، زمان برگزاري انتخابات را بصورت قطعي تعيين نموده است، لذا شايعة تعطيلي شعب اخذ رأي ناشي از عدم 

آن، بر عهدة وزير محترم كشور است. در گيري و تشخيص ضرورتنون است. همچنين براساس تبصره يك مادة مذكور، تمديد مدت زمان رأيقا
) وقت قانوني آن به18الذكر در ساعت هجده (خرداد ماه آغاز شد و طبق مادة فوق 22انتخابات اخير، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 

تمديد نمود. 22انتخابات را تا ساعت  از آن و در پي مشاهدة حضور گسترده و چشمگير مردم، وزير كشور در چهار مرحله پياپي پسپايان رسيد. 
اي در مقابل شعب اخذ رأيكه رأي دهندهاي اعالم داشت تا زمانيكشور طي اطالعيهرأي ستاد انتخابات وزارت اخذساعات پاياني در الوصفمع

هاي معتبر، تمام شعب اخذاس و به استناد گزارشگردد. بر اين اسست، افراد به داخل شعبه هدايت شده و نسبت به اخذ رأي از ايشان اقدامحاضر ا
و نموده خودداري رأي اخذ از افراد حضور رغم به كه است نبوده كشور سراسر در ايرأي تا هنگام حضور افراد رأي دهنده فعال بوده و هيچ شعبه

اند.بامداد نيز مشغول اخذ رأي بوده 2و حدود  30/1اعات ها در تهران و استان گلستان تا سرب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اينكه برخي شعبهد
)52و  51هاي شماره (پيوست
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عوامل ندارد، حضور شعبه در ايدهنده كه رأيذكر اين نكته ضروري است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأي و زمان تمديد شده و در هنگامي
رأي جهت افرادي يا فرد چنانچه شرايط اين در است بديهي. نمايند آغاز را آراء شمارش و نموده رأي صندوق گشودن به اقدام توانندمي اجرايي
ي به عمل آمده معلوم شد اغلبهابررسي از پس. باشدمي قانون خالف و بوده ممنوع ايشان از رأي اخذ نمايند، مراجعه شعبه محل به دادن

 ربوط به اين زمان بوده كه عدم اخذ رأي، دقيقاً منطبق با قانون بوده است.هاي ارسالي مبني بر عدم اقدام شعب به اخذ رأي، مگزارش

چ) خريد و فروش آراء

) مورد گزارش مبني10خرداد، تعداد ده ( 22در روز كشور ) صندوق اخذ رأي در سراسر45692از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (
ها از ستاد آقاي محسن رضايي، سه) مورد از اين گزارش3حترم به شوراي نگهبان واصل شد. سه (بر خريد و فروش آرا از سوي ستاد نامزدهاي م

به توانست. قبل از بررسي صحت و سقم موضوع مي) مورد از ستاد آقاي ميرحسين موسوي ارائه شده ا4) مورد از ستاد آقاي كروبي و چهار (3(
و خود ذاتي وظيفه براساس نگهبان شوراي الوصفمع. نمود توجه مأخوذه رأي ميليون چهل به يبقر مجموع از گزارش مورد) 10( ده مجموعاً تأثير
ها اقدام نمود كه در سراسرتمامي گزارش قاطع و اغماض بدون بررسي به نسبت انتخابات، سالمت در تخلف تعداد اين ناچيز تأثير به توجه بدون

آمده نامزدها از يكي ستاد درگزارش كه آنگونه خصوصاً ادعايي چنين طرح رسدنشد و به نظر ميكشور حتي يك سند براي اثبات اين ادعا ارائه 
ن، متضمن توهين به شعور و آگاهيآ نادرستي از نظر صرف شود،مي خريداري تومان) 5000( هزار پنج قبال در مردم رأي اينكه بر مبني
 دهندگان است.رأي

) انتقال صندوق به محل ديگرح

) صندوق اخذ رأي به شوراي نگهبان ارسال شد كه45692) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (11وز اخذ رأي، يازده (در ر
) مورد توسط ستاد آقاي محسن رضايي سه1ها يك (رأي از محل خود خارج شده است. از اين گزارشدر آنها ادعا شده بود تعدادي صندوق اخذ 

) مورد هم توسط ستاد آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شوراي7كروبي و هفت (سط ستاد آقاي) مورد تو3(
از نظر صرف. باشدهاي مذكور ميهاي ارسالي اقدام نمودكه نتيجه آن، عدم صحت گزارشنگهبان نسبت به پيگيري دقيق و موشكافانه گزارش

حضور نيز و نگهبان شوراي ناظران حضور با رأي اخذ شعب در مردم حد از بيش ازدحام كنار در رأي اخذ روز در اساساً الذكرفوق هايبررسي
توجهي به فضاي پرشور انتخابات و حضور انبوهاء چنين شبهاتي از سر بيالق و طرح و نداشته وجود اقدامي چنين امكان اساساً نامزدها، نمايندگان

 .باشدتركيب افراد حاضر در شعب اخذ رأي مي مردم مشتاق و نيز

) تبليغ در روز اخذ رأي به نفع كانديدايي خاصخ

اند. در اين خصوصهاي تقديمي خود به آن پرداختهاست كه نامزدها در شكايت شكايت از تبليغ غيرقانوني در روز اخذ رأي نيز از جمله مواردي
ايگونه به هاگزارش اين از توجهي قابل بخش. باشداتي در شعبات اخذ رأي در سراسر كشور مي) گزارش بيانگر تخلف تبليغ67شصت و هفت (

خذ رأي، نمي توان آن را از مصاديقِ تخلفات انتخاباتي وزارت كشورت كه با فرض قبول ارتكاب احتمالي آن در محدوده برخي از شعب ااس
هاي مختلفي از ستاد تبليغاتي آقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي واصل شدكه در آنهاشبعنوان مسئول برگزاري انتخابات دانست. مثالً گزار

نظر هم ارسال شده است. بديهي است كه اين تخلف و موارد مشابهخودرو با عكس كانديدايي خاص اشاره و حتي شماره خودروي مورد به عبور
ها چنانچه تبليغاتباشد. با اين وجود براساس همين گزارشركنندة انتخابات نميها آمده در زمرة تخلفات مرجع برگزابسياري كه درگزارش

انتظامي نيروهاي كمك با و شعبه در حاضر نمايندگان طريق از نگهبان شوراي گرفتهاي صورت ميانتخاباتي له يا عليه نامزدها در محدوده شعبه
 .نمودمي اقدام شده گزارش تخلف رفع به نسبت مؤثر و اكيد پيگيري با محل در مستقر

) استفاده از امكانات دولتيد
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است و معلوم نيست دقيقاً منظور از استفاده از امكانات دولتي هاي ديگر، فاقد مستندات كافياگر چه اين شكايت نيز همانند بسياري از شكايت
هواپيماهاي دولتي مورد ايراد واقع شده است، بررسي الزم نسبتها استفاده رئيس جمهور فعلي از چيست، ليكن با توجه به اينكه در برخي شكايت

صوبه شوراي امنيت كشور راجع به حفاظت شخصيت ها عملبه اين موضوع به عمل آمد كه در نهايت مشخص شد در اين خصوص، مطابق با م
 شده است.

بر تجميع آراءهاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان ) پلمپ صندوقذ

أت نظارت، يعنيهاي خالي و بدون رأي بايد در حضور نمايندگان هيقانون انتخابات رياست جمهوري، بستن و ممهور نمودن صندوق 29وفق مادة 
بايد رددگمي تنظيم گيريرأي شروع از قبل كهايها و خالي بودن آنها در صورتجلسهنمايندگان شوراي نگهبان صورت پذيرد. تعداد صندوق

بوده و اساساً هيچ يأت اجرايي در اين مرحله الزاميه و نگهبان شوراي نمايندگان حضور قانوني لحاظ به است بديهي. شود گواهي ايشان توسط
ذاخ شعب در جمهوري رياست نامزدهاي نمايندگان قانون، استناد به و الوصفمع. شودصندوقي بدون حضور ناظرين شوراي نگهبان پلمپ نمي

لي اين حضوراي اخذ رأي حضور داشته باشند، وهصندوق پلمپ مرحلة در جمله از انتخابات مراحل تمامي در و كنند پيدا حضور توانندمي رأي،
طي اساس اين بر. باشد رأي اخذ شروع در تأخير نتيجه در و هاصندوق نمودن پلمپ مانع تواندالزامي نبوده و عدم حضور ايشان به هيچ وجه نمي

، پس از گذشت يك يا چنداطالع قبلي و علم رغم علي كانديداها نمايندگان رأي اخذ شعب از بسياري در شد مشخص آمده بعمل تحقيقات
 اند.ساعت از شروع اخذ رأي در محل اخذ رأي حاضر و به انجام وظايف خود پرداخته

انتظار به نظر مورد نماينده آمدن زمان تا را مردم و نمود متوقف آنان رحضو عدم بدليل را انتخابات توانبديهي است در چنين شرايطي، نمي
گزارش هاده كنار در بايستگزارش آن نيز ميخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازين اخذ رأي رخ داده و طبيعي است كهت اين ثانياً. گذاشت
دو و نود و ششصد و هزار پنج و چهل مجموع از گزارش يك حتي محترم زدهاينام. شدمي ارسال نگهبان شوراي به نامزدها، انتخاباتي ستاد ديگر

ستاد وقتي كندمي حكم منطق،. باشد ها صندوق پلمپ هنگام در ايشان حضور از ممانعت از حاكي اندكهي ارائه ننمودهرأ اخذ صندوق) 45692(
از نمايند،مي اعالم نگهبان شوراي به خودرو آن شمارة ذكر با را خاص نامزد عكس با خودروها عبور از متعددي موارد محترم نامزد دو هر انتخاباتي

-ها و اسناد موجودمهم عبور نكرده و گزارش دقيقي در خصوص آن به شورا ارائه  دهند. همانگونه كه ذكر شد به گواهي شكايت موضوع اين كنار
در محترم نامزد دو هر آنكه حال شود،-نمي ديده خصوص اين در موردگزارش يك حتي -گرفت خواهد قرار هاكه عنداللزوم در اختيار رسانه

نيز ها) روز پس از برگزاري انتخابات در اين خصوص به تقديم شكايت و اعتراض مبادرت مي نمايند. البته در همين نامه3( سه يعني 25/3/88 تاريخ
موضوعات طرح. اند نياورده ميان به ذكري باشد شده جلوگيري صندوق پلمپ گامهن در ايشان نماينده حضور از كه رأي اخذ شعبه يك نام از حتي
 ها و حدسيات، تنها قرائن و امارات در تقديم اين بخش از شكايت نامزدها مي باشد.دهشني به اتكا و ليك

) عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراءر

در شعب اخذ رأي را مجاز مجلس شوراي اسالمي كه حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري 30/5/1379به موجب ماده واحده مصوب
ها و مراكز تجميع) نماينده در شعب اخذ رأي، فرمانداري54182شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و يكصد و هشتاد و دو (مي

ي انتخابيههاشوراي نگهبان در حوزه ) نامه نمايندگان نامزدها به100ند.گواه اين امر بيش از يكصد (آراء بر تمامي مراحل اخذ رأي نظارت مي نمود
ها و صدها شعبه اخذ رأي است و همگي حاكي از ابراز رضايت نمايندگان نامزدها از برگزاريو شهرهاي مختلفي است كه هر يك در برگيرنده ده

لزوم در اختيارعندال كه است موجود گهبانن شوراي در الذكرفوق هايسالمت انتخابات است. متن تمامي نامهبا شكوه انتخابات و تأكيد و تشكر از 
تمام بر ناظر و حاضر نامزدها محترم نمايندگان نيز انتخابات بر نظارت مركزي هيأت و كشور انتخابات مركزي ستاد در. گرفت خواهد قرار هارسانه
د. از اين رو شائبه ونمودن ترك را خود مأموريت محل 23/3/88 شنبه روز صبح 6 ساعت در آنها از بسياري و بوده نتايج اعالم و تجميع مراحل

الوصف و به رغمشبهه عدم حضور نمايندگان نامزدها در مرحلة تجميع آراء با وجود مستندات متقن و غيرقابل انكار، ادعايي غيرواقعي است. مع
حتي يا و اياراً از نامزدهاي محترم درخواست نمود چنانچه نمونهها و تنوير افكار عمومي،كرنگهبان براي رفع شبههوجود داليل متقن، شوراي 
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بررسي زمان تمديد وجود با. نمايند ارائه نگهبان شوراي به دارند سراغ ايحوزه در شده تجميع آراء با شده شمارش آراء اختالف از حاكي ايقرينه
وص ارائه نشد. در عين حال درخص اين در گزارشي هيچ شورا اين مكرر هايپيگيري و) العاليمدظله( رهبري معظم مقام حكم براساس هاشكايت

بازشماري در نيز و شد انجام رضايي محسن آقاي تقاضاي به كه كرمانشاه و خوزستان فارس، اصفهان، هاياستان انتخابيه هايبازشماري آراء حوزه
مغايرتي محسوس بين آراء گرفت، صورت انتخابات سالمت در ترديد هرگونه رفع منظور به و نگهبان شوراي ابتكار به كشوركه قمناط ساير آراء

 شمارش شده و آراء اعالم شده در مرحله تجميع مالحظه نشد.

انتخابيه هاي) حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزهز

حداكثري مردم در انتخابات است. اين مهم در حماسة پرشور و جاويد رفراندومي هر نظام سياسي، مشاركت ترديدي نيست يكي از آرزوها
درصد مردم غيرتمند ايران اسالمي محقق شد و جهانيان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبي مردم ايران به نظام جمهوري 2/98جمهوري اسالمي با مشاركت 

ن دورة انتخابات رياست جمهوري، آن هم پس از گذشت سي سال از تاسيسم سرافراز ايران، در دهميدرصدي مرد 85اسالمي بودند. مشاركت 
به حقنظام اسالمي نشانه عمق پيوند و رابطه مستحكم مردم با نظام و يادآور حماسه جاويد رفراندوم جمهوري اسالمي است. متأسفانه اين مهم كه 

ي تخريب برخي افراد قرار گرفت، به نحوي كه اين حجم وسيع و گستردهمهري و حتمي است مورد بييكي از بزرگترين دستاوردهاي انقالب اسال
درصدي مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و يا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعيف آن 85از ميزان مشاركت 

مردم خاطر گرفته، صورت كشور خارج و داخل در موضوع اين به  نسبت اخير روزهاي در كه ممسمو و گسترده هايرغم فضاسازيپرداختند. علي
تسليم نگهبان شوراي به خصوص اين در كتبي شكايت برگ يك حتي ايشان، نمايندگان يا محترم نامزدهاي از يك هيچ دارديز را مستحضر ميعز

نگهبان شوراي اخير، غيرمنصفانه هايفضاسازي به عنايت با حال اين با. گرددنمي لمدادق ايشان هايشكايت جزء موضوع اين اساساً و اندننموده
محترم رؤساي از جامعه، در موضوع اين طرح ابتداي در راستا اين در. برساند عموم اطالع به نيز را هاشبهه اين بررسي نتيجه داندخود فرض ميبر

و موضوع گسترده بررسي ضمن متعاقباً و شد سؤال ايشان از شرايط واجدين آمار خصوص رد و دعوت كشور آمار مركز و احوال ثبت سازمان
 ه تطبيقي نتايج اعالمي با نتايج  انتخابات دورة نهم رياست جمهوري، نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:مقايس

) آمار واجدين شرايط1

انتخابيه هايمعيار اعالمي شركت كنندگان در انتخابات در برخي حوزه آمار و ثبت احوال، مشخص شد پس از جلسة رؤساي محترم سازمانهاي
و در مواردي آمار واجدين شرايط اعالمي در انتخابات دورة نهم رياست جمهوري است. همچنين 1385ي نفوس در سال سرشمار آخرين بعضاً

بديهي. باشدمي محل آن در صادره هايراد هر منطقه شناسنامهآن سازمان در اعالم آمار افبراساس اظهار مأمورين سازمان ثبت احوال، مدارك 
ي با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلي سكني گزينند. عالوه بر آن تغييرات به عمل آمدهامالزمه شناسنامه صدور است

ه دارد در كنار سفرهاي تفريحي و ايرانگردي شهروندان درها را به همرااغلب جابجايي جمعيت ظرف سنوات اخير در تقسيمات كشوري كه
ديدهواپسين روزهاي فصل بهار از جمله داليل بروز نوسانات در كاهش و افزايش نصاب آراء در برخي حوزه هاي انتخابيه مي باشد. معترضين با نا

اند.ها دانستهها را دليل بر تقلب و دستكاري در صندوققاجدين شرايط حضور در پاي برخي صندوها كم يا زياد شدن تعداد وگرفتن اين شاخص

) امكان تفكيك در تقسيمات كشوري و عدم امكان تفكيك جمعيتي2

مناطقيهاي كشور و بخصوص در حاشيه شهرهاي بزرگ، مناطق و شهرهايي وجود دارند كه به لحاظ تقسيمات كشوري، در بسياري از استان
خص و ممتاز از شهرهايمش ايم سياسي كشور داراي هويتي مستقل بوده و به لحاظ جغرافيايي نيز امكان ترسيم نقشهمستقل به شمار آمده، در نظا

مجاور آن وجود دارد. اما در همين مناطق امكان تقسيم جمعيتي وجود نداشته و بخش زيادي از جمعيت شهر اصلي در شهرهاي مناطق مجاور
آن به حساب بيايند. نمونة بارز اين امر شميرانات در شمال تهران و شهر ري در جنوب تهران است كه پذيرندة سكونت دارند، بدون اينكه جزء آمار

در اينكه بدون كنند،زندگي مي 3و  1بخش زيادي از جمعيت ميليوني تهران هستند. ترديدي نيست كه بخش زيادي از جمعيت تهران كه در مناطق 
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الظاهر تهرانيه عليك نيز تهران 20 منطقه ساكنين همچنين. ريزندمي صندوق به منطقه آن در را خود رأي شند،با شميرانات شرايط واجدين زمرة
تواندبررسي ميترديد در بسياري از نقاط كشور نيز چنين وضعيتي وجود دارد و هركس با اندك شود. بيشان در حوزه شهر ري اخذ ميهستند رأي

 .ببرد پي مناطق اين در كشوري تقسيمات اساس بر جمعيتي تفكيك امكان عدم به

ايران نام به اي) حوزه انتخابيه3

اين مهم بنابراين. شوددر انتخابات رياست جمهوري چون قرار است از سراسر كشور يك نفر برگزيده شود كل كشور يك حوزه انتخابيه تلقي مي
واجدين كل از درصد 85 نيز انتخابات از دوره اين در. نباشد بيشتر شرايط اجدينو آماركل از كشور سراسر در دهندگانرأي آراء كل كه است

تا الوصفر انتخابات شركت نمودند. هرچند اين عدد پس از رفراندوم جمهوري اسالمي پرافتخارترين ركورد انتخاباتي كشور است، معد شرايط
 درصد فاصله دارد. 15حضور صد درصدي مردم 

ت) سيال بودن جمعي4

در انتخابات رياست جمهوري، هيچ منعي براي حضور هر يك از آحاد جامعه در هر يك از شعب اخذ رأي در سراسر كشور و حتي خارج از
منع محل جمع شوند و بخواهند رأي خود را به صندوق بيندازند، كشور وجود ندارد، به نحوي كه اگر تمام واجدين شرايط رأي دادن در يك

دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شورايارد. تنها موردي كه جابجايي جمعيتي رأيقانوني وجود ند
دوم مرحلة در توانندمي صرفاً اندكرده شركت ايبات در حوزهاسالمي، خبرگان رهبري يا شوراها است كه در آنجا افرادي كه در مرحله اول انتخا

بدهند. در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است از همة كشور يك نفر برگزيده شود، جابجايي جمعيت، مجاز و عاري از يرأ حوزه همان در
 منع قانوني است.

) عوامل جابجايي جمعيت5

ا در تشريح علل ايندهندگان در انتخابات رياست جمهوري به  لحاظ قانوني منعي ندارد، امجابجايي جمعيت رأيذكر شده،  هرچندكه به داليل
 جابجايي موارد مختلفي قابل ذكر است كه برخي از آنها عبارتند از:

مردم آحاد از يك هر قطعاً و ودهب ملموس اي) حضور در مناطق ييالقي و خوش آب و هوا در پايان هفته: امري كه براي همة مردم تجربه1/5
 دماوند و يا مردم خراسان در طرقبه و چناران. شهر در تهران مردم حضور مانند دارند؛ آن از ايخاطره

يت) جمعيت دانشجويي: بسياري از شهرها به دليل دربرگرفتن چندين واحد دانشگاهي (اعم از دولتي، آزاد، غير انتفاعي، پيام نور و ...) جمع2/5
-بوده و در شمار واجدين شرايط آن شهر قلمداد نمي بومي غير جمعيت اين از زيادي بخش طبعاً اندكهقابل توجهي دانشجو را در خود جاي داده

 شوند.

، اعم از كادر و وظيفه) جمعيت نظامي: شهرهاي مختلفي در كشور، به داليل مختلف نظامي و امنيتي كانون استقرار نيروهاي نظامي و انتظامي3/5
 .شوندجدين شرايط رأي دادن آن منطقه قلمداد نميوا جزء طبعاً و بوده غيربومي نيروها اين از توجهي قابل بخش معموالً. باشندمي

نيروي رندةپذي شهرها اين كه ايهاي صنعتي يا كشاورزي كشور قرار دارند، به گونه) جمعيت كارگري: بسياري از شهرها در مجاورت قطب4/5
متناوب در نوسان بوده و حتي براساس برخي بطور شهرها اين جمعيت. باشندمي كار نيروي استراحتگاه نوعي به و بوده كشور سراسر از كار

 آمارهاي معتبر، جمعيت آنها در روز و در شب به دليل آمد و شد به محل كارشان تفاوت محسوس و قابل توجهي دارد.
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موضوع سابقة  )6

ايامر آشكار شود. بعنوان نمونهكافيست به آمار شركت كنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبيعي و منطقي بودن اين  در تأييد مطالب فوق
از بيش مراتب به انتخابات در كنندگان شركت شمار بسياري هايدرحوزه كه حاكيست جمهوري، رياست نهم دوره انتخابات آمار نزديك،
تعداد واجدين شرايط.از  بيش برابر 8 يعني  مشاركت، درصد 800 حدود با است شميرانات آن از اينمونه كه است بوده محل آن شرايط واجدين

 الذكر، امري معمول و بلكه اجتناب ناپذير است.مالحظه اين آمار نشان دهندة اين است كه اين موضوع به داليل فوق

به و شده قلمداد انتخاباتي تخلف يك بعنوان تواند-نمي اساساً موضوع اين كه شودفوق بر هر صاحب عقل سليمي معلوم ميبا عنايت به همة موارد 
در سطح جامعه مطرح و گسترده بهانة آن مشاركت افتخار آفرين مردم ايران را زير سؤال برد. البته جاي تأسف است كه اين شبهه از سوي كساني

وشود كه بعضاً خود برگزار كنندة انتخابات در كشور بوده و به خوبي با اين مسائل آشنا هستند و همين موضوع در دورة خود ايشان رخ داده -مي
ر امر تخلف انتخاباتي مطرحدر عين حال با ناديده گرفتن حضور پرشور و گستردة مردم، اين موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسك خود د

 .نمايندمي

شكايات مستقل هر يك از نامزدها  )2

دهاي محترم عنوان شد كه بدين شرحهاي ديگري نيز بصورت مستقل توسط هر يك از نامزالذكر، شكايتهاي مشترك فوقعالوه بر شكايت
 است:

 هاي اختصاصي آقاي كروبيالف) شكايت

در روز انتخابات ـ قطع سيستم پيامك تلفن همراه1

كل كشور را آن، ابطال انتخابات گيري دانسته و با استناد بهخود، قطع سيستم پيامك را از جمله تخلفات روز رأي 25/3/88آقاي كروبي در نامه 
دادن رأي و حضور يعني انتخابات سالمت روند در تأثيري پيامك سيستم قطع كه است ضروري نكته اين به توجه خصوص اين در. اندر شدهخواستا
به ارتباطي اساس از ايراد اين آنكه عالوه. است پيامك سيستم قطع رغم به انتخابات در مردم ميليوني چهل آگاهانة حضور امر اين ندارد،گواه مردم
 ابات تلقي نشده است.ضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سيستم پيامك موجبي براي تخلف در امر انتخمو

ـ فعاليت اداره ثبت احوال در روز جمعه2

نمودكه بخش عمدة آنها خرداد اشاره 22به تعدادي از تخلفات انتخاباتي در روز  6014طي نامه شماره  25/3/88رئيس ستاد آقاي كروبي در تاريخ 
امه بعنوان تخلف انتخاباتي و دليل بر لزوم ابطال انتخابات كلهاي مشترك پاسخ داده شد. از جمله موارد ذكر شده در اين ندر قسمت شكايت

ساس رويه معمول دركه برا شودگيري است. در اين خصوص به اين توضيح اكتفا ميكشور، فعاليت اداره ثبت احوال شهر ديواندره در روز رأي
دار نمودن شناسنامه خود را دارند و يا متقاضي دريافت شناسنامهستمامي انتخاباتهاي قبلي و بمنظور ايجاد تسهيالت بيشتر براي كساني كه قصد عك

نمايد. از اين رو اصل اينمي وقت و بدون تعطيلي صادرالمثنّي هستند، سازمان ثبت احوال كشور به تمامي واحدهاي تابعه خود دستور فعاليت تمام
تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از اين امر، اساساًو حضور گستردهامر قانوني و براساس وظيفة ذاتي ثبت احوال و بمنظور تسهيل شركت 

بتوان به استناد آن ابطال انتخابات كل شود تافعاليت يك اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر ديواندره دليلي بر تخلف انتخاباتي تلقي نمي
 كشور را تقاضا نمود.

حسين موسويب)  شكايت اختصاصي آقاي مير 

قانون انتخابات رياست جمهوري، تشكيل شُعَب سيار اخذ رأي در مراكز بخش، شهرستان و نيز مناطق 50هاي سيار: بر اساس ماده تعداد صندوق
مناطق دورهاي سيار در ي است و اين امر در تمامي انتخابات قبلي نيز وجود داشته است. بخشي از صندوقالعبور جزء اختيارات هيأت اجرايصعب
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...  و هابيمارستان ها،زندان ها،پادگان مثل اماكني در و شهرها در هميشه هاصندوق اين توجه قابل بخش اما شودالعبور بكارگرفته ميافتاده و صعب
استقبال از ناشي جمعيت تراكم با كه رأي اخذ هايحوزه به كمك بعنوان سيار هايصندوق از تعدادي اين، بر افزون. يردگار ميقر استفاده مورد
.است نموده تصريح بدان انتخابات قانون 50 مادة در گذارقانون كه است قانوني امري موضوع اين. شوندمي اعزام است، مواجه دهندگانرأي

اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمايندة ناظر هاي سيارري است كه شوراي نگهبان در خصوص تمامي صندوقنون ضروقا همين براساس
از اعالم دارد. متأسفانه اين موضوع ساده كه از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دليلي مورد توجه قرار نگرفته و استفاده

تنها نه موضوع اين گفته، پيش دليل به آنكه حال اند،ودههاي ثابت را جزء تخلفات قلمداد نما و يا نزديك صندوقهاي سيار در شهرهصندوق
 .است انتخابات مجريان براي قانوني تكليفي بلكه نيست تخلف

ج)  شكايت اختصاصي آقاي محسن رضائي

شريف ايرانهاي مطروحه مطالبي به استحضار مردم از پيگيري شكايت در ابتدا الزم است در خصوص شكايت و نيز انصراف آقاي محسن رضايي
 برسد:

هايي را از روند برگزاري انتخابات دهمين دورة رياست جمهوري بهآقاي محسن رضايي پس از برگزاري انتخابات با ارسال سه نامه، شكايت
ايشان در روزقانوني و يك مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنين ها در فرجة سه روزه شوراي نگهبان ارائه نمود. دو مورد از اين شكايت

) آراء تمامي مراكز استان و نيز برخي شهرهاي مورد نظر خود را%10با حضور در شوراي نگهبان تقاضاي بازشماري ده درصد ( 3/88/ 30شنبه
معرفير شد آقاي محسن رضائي نمايندگان خود را جهت بازشماري نمودندكه اين تقاضا بالفاصله مورد موافقت شوراي نگهبان قرار گرفت و مقر

ردنمايند. هرچند اين مهم با تأخير و كندي صورت پذيرفت اما در هر مرحله و به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه مو
و اجرايي هيأت اعضاء رضائي، محسن آقاي نمايندگان حضور با فارس و خوزستان كرمانشاه، اصفهان، هاينظر آغاز شد. مجموعاً آراء حوزه

 )54و 53شماره هايپيوست.(شد بازشماري نگهبان شوراي ناظرين

با ارسال نامة 2/4/88رضايي در تاريخمحسن پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعالمي و نتايج بازشماري، آقاي
 مود.هاي مطروحه را اعالم نف خود از پيگيري شكايتم انصرا/01332شماره

هاي واصله از ستاد ايشان اشاره شده و نظر به انصراف ايشان، از شرح و پاسخ آن خودداريها و گزارشلذا در اين گزارش صرفاً به تعداد شكايت
 .شودمي

نظر نهايي شوراي نگهبان

نمايد پس از آگهي عمومي، بدينوسيله اعالم مي22/3/1388، مورخ جمعه رياست جمهوريدر مورد نتيجه كلي و نهايي دهمين دوره انتخابات 
قانون انتخابات رياست جمهوري عالوه بر مهلت قانوني 80گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده ها نسبت به روند رأيها و اعتراضاعالم شكايت

جانبه، از آنجا كههاي دقيق و همهها و رسيدگيها اقدام و متعاقب بررسيايتبه دريافت شكها، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت دريافت شكايت
اي از موارد اعالمي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضاً تخلفات مختصري بوده كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود وبخش عمده

ها، صحت انتخابات دهمينها و اعتراضع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايتا بررسي موضوغيرقابل اعتناء است، سرانجام شوراي نگهبان ب
 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار داد. 79دوره رياست جمهوري را طبق ماده 

انتخابات رياست جمهوريدهمين دوره  شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تكريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شكوهمند
كه با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در كنار اسالميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم ساالري دينيِ ايران اسالمي از خود بجا گذاشت، بر خود
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ه از نامزدهاي محترمگروهي و بويژهاي هاي نظارت و رسانهداند از تالش همه جانبه وزارت محترم كشور، عوامل اجرايي، همچنين هياتفرض مي
 اند قدرداني نمايد.كه با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده

شاءاهللابِمَنِّهِ و كَرَمِهِ، ان
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آراي تفكيكي صندوق ها در
22 استان كشور منتشر شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور براي
اولين بار در طول 30 سال برگزاري انتخابات، آراء نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به تفكيك

شعب اخذ رأي (صندوق ها) را منتشر كرد. ستاد انتخابات كشور پس از انتشار آراي نامزدهاي
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك استان و شهرستان در گام بعدي آراي نامزدها را

صندوق به صندوق منتشر كرد. براساس قانون، ستاد انتخابات كشور موظف به ارائه نتيجه نهايي
انتخابات به رسانه هاي عمومي براي انعكاس در جامعه است. اما ستاد انتخابات كشور در جهت
شفاف سازي و تنوير افكار عمومي فراتر از وظايف قانوني خود در چند روز گذشته به انتشار تعداد
آراء نامزدها به تفكيك استان به استان، شهرستان به شهرستان پرداخت و اكنون نيز به اعالم آراء

نامزدها به تفكيك صندوق هاي شعب اخذ رأي اقدام كرده است. 

*استان آذربايجان شرقي

*استان آذربايجان غربي

*استان اردبيل

*استان اصفهان

*استان ايالم

* استان بوشهر

*استان خراسان شمالي

*استان خراسان جنوبي

*استان خوزستان

*استان زنجان
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*استان سمنان

*استان قزوين

*استان قم

*استان كردستان

*استان كرمانشاه

*استان كهكيلويه و بويراحمد

*استان گيالن

*استان لرستان

*استان مازندران

*استان مركزي

*استان همدان

*استان يزد

آمار تفكيكي ساير استان هاي كشور نيز بزودي در سايت وزارت كشور قرار مي گيرد.
پيش از اين و در دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري ارائه آمار به تفكيك

صندوق به صندوق به نوعي محرمانه تلقي مي شد و ماه ها پس از برگزاري انتخابات،
نتايج آراء به تفكيك استان به استان و شهرستان به شهرستان در مجله هاي مخصوصي
چاپ و فقط براي برخي از مسئوالن ارسال مي شد به گونه اي كه بسياري از پژوهشگران

نيز امكان استفاده از اين نتايج را نداشتند كه البته آراء به تفكيك صندوق ها به هيچ
عنوان منتشر نمي شد.

انتهاي پيام/
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خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-02192دسته بندی: سیاسی2یکشنبه / ۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۲۰:۰۷

رييس ستاد انتخابات كشور گفت: الصاق پوستر بر
روي تابلو، عالئم راهنمايي و رانندگي و بيمارستان ها و
همين طور الصاق آن ها بر روي ديوارهاي منازل بدون
اجازه از صاحبان آن ها مجاز نيست. به گزارش
خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)
كامران دانشجو عصر روز يكشنبه پس از حضور در
ميز احزاب مستقر در ستاد انتخابات كشور، در
نشستي با حضور خبرنگاران و با مروري بر قانون
تبليغات انتخابات رياست جمهوري افزود: هم چنين
برگزاري سخنراني ها و اجتماعات در شهرستان ها
بدون دريافت مجوز از مراجع ذي صالح، محو يا از
بين بردن اقالم تبليغاتي در اماكني كه از سوي

شهرداري ها تعيين شده است نيز از موارد غيرمجاز است. وي در ادامه در راستاي طرح اهم موضوعات موارد
غيرمجاز در تبليغات خاطرنشان كرد: مردم ما با قوانين آشنا هستند و مي توانند بهترين ناظر باشند و ببينند كه
چه كسي مطابق با قانون عمل مي كند و چه كسي اين كار را انجام نمي دهد و ما و رسانه ها وظيفه مان اين است
كه قانون را به طور شفاف براي مردم ارائه كنيم. وي در ادامه فعاليت كارمندان در ساعات اداري، له يا عليه يك
نامزد، استفاده از وسايل و امكانات ادارات، وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و
نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند را نيز غيرقانوني دانست و همچنين تاكيد كرد:  موسسات و
نهادهايي چون بنياد مستضعفان، بنياد  15 خرداد، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، شوراي تبليغات اسالمي ،
بهياري ها، سازمان دانش آموزي كه دارايي آن ها به هر مقدار از اموال عمومي باشد از اين كه امكانات شان را در
اختيار كانديداها بگذارند، منع شده اند. رييس ستاد انتخابات افزود: ادارات و سازمان هاي دولتي حق ندارند كه با
ذكر سمت خود له يا عليه نامزدي اطالعيه و پالكارد دهند. همچنين هتك حرمت و حيثيت نامزدها در تبليغات از
سوي نامزدهاي ديگر و طرفداران آن ها مجاز نيست و جرم محسوب مي شود. وي استفاده از هرگونه پالكارد جز
در محل ستاد انتخاباتي، ديوارنويسي و به راه انداختن كاروان هاي تبليغاتي همچنين استفاده از بلندگوهاي سيار
در خارج از محيط سخنراني و امثال اين ها را نيز غيرقانوني عنوان كرد. وي همچنين تاكيد كرد: تبليغ نمايندگان
نامزد له يا عليه هر يك از كانديداها در شعب اخذ راي غيرقانوني است. ضمن اين كه برگزاري راهپيمايي ها و
تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي بدون مجوز از وزارت كشور نيز غيرقانوني است. دانشجو در
ادامه در بيان موارد مجاز در فعاليت تبليغات كانديداها نيز گفت: پخش تراكت، نصب پوستر و بنر توسط
سازمان ها، نهادها و اقشار قانوني بدون ذكر نام و عكس كانديداها صرفا جهت اطالع رساني و تشويق مردم براي
حضور پرشور در اماكن مجاز مانعي ندارد. هم چنين استفاده از تلويزيون هاي شهري به منظور افزايش مشاركت،
انتشار پوستر و عكس در دو فرم نيز مجاز است كه البته در مورد انتشار عكس، اندازه آن محدود نشده است اما
بايد صرفا كاغذي باشد. وي افزود: استفاده از پالكارد در محل ستاد انتخاباتي كانديداها مانعي ندارد. البته در
مورد سخنراني هاي كانديداها مشروط به اين كه خارج از محل سخنراني از بلندگو استفاده نشود نيز منعي وجود
ندارد. حضور و فعاليت كارمندان بايد خارج از ساعات اداري باشد، به شرط اين كه از امكانات دولتي و عنوان
شغلي خود استفاده نكنند. اعضاي شوراهاي اسالمي بدون استفاده از هرنوع امكانات شهرداري و ذكر عنوان، فقط
با ذكر اسم خود مي توانند به نفع نامزد رياست جمهوري فعاليت كنند. وي تاكيد كرد: پخش و توزيع تراكت و
بروشور بايد خارج از مسجد، مصلي، مدارس و دانشگاه ها انجام شود. رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به
قانون حضور نمايندگان رياست جمهوري در شعب اخذ راي نيز گفت: تا روز هفدهم خرداد نمايندگان نامزدها بايد
به ما معرفي شوند تا براي آن ها كارت صادر كنيم. فرمانداران كارت نمايندگان نامزدها را حداقل 48 ساعت قبل از

رييس ستاد انتخابات كشور: ـ روند تبليغات مثبت است ـ تا17خرداد نمايندگان
نامزدها به ما معرفي شوند ـ نمادهاي تبليغاتي در شعب اخذ راي نبايد وجود داشته

باشد
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اخذ راي بايد صادر كنند. وي تاكيد كرد: بر اساس تبصره 5 قانون انتخابات، نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا
عليه هيچ يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيات اجرايي اخذ راي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و
ت تخلف از حوزه  اخذ راي اخراج و برابر ماده 88 قانون انتخابات رياست جمهوري با آن ها برخورد مي شود. در صور
از يك تا شش ماه حبس براي كساني كه در شعب تخلف مي كنند در نظر گرفته شده است. دانشجو ادامه داد:
حضور نمايندگان نامزدها تا پايان شمارش و اخذ راي و تنظيم صورت جلسه بالمانع است و مي توانند عددهاي فرم
شماره 22 را كه راي هر نامزد است را يادداشت كنند. وي گفت: نمايندگان نامزدها حتما عالوه بر كارت صادر
شده بايد كارت شناسايي معتبر هم همراه داشته باشند. نمايندگان نامزدها نبايد در مسير عبور و مرور
راي دهندگان باشند و به محل افراد منتظر در صف و يا محوطه  در نظر گرفته شده براي نوشتن آرا بروند. دانشجو
خاطرنشان كرد: در پايان زمان اخذ راي و بسته شدن درها از آن جا كه هيچ كس حق ورود و خروج ندارد، اگر
نماينده كانديدا در شعبه حضور داشت حق خروج و اگر خارج بود حق ورود ندارد. وي يادآور شد: در جلسه اي كه
ديروز با نمايندگان نامزدها داشته است، همه  اين موارد به آن ها توضيح داده شده است. اگر نماينده كانديدايي از
شعبه ي اخذ راي اخراج شد نامزد نمي تواند فرد ديگري را معرفي كند. رييس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر
اين كه " آمادگي كامل براي برگزاري انتخابات را داريم" گفت: در حال حاضر در مرحله اي هستيم كه ارسال تعرفه
به استان ها را به مقداري كه در هر استان مشخص است، شروع خواهيم كرد و  15 تا  20 درصد تعرفه اضافه نيز
براي استان ها ارسال خواهيم كرد. به گزارش ايسنا دانشجو با بيان اين كه " مهر هاي مورد نظر براي ارسال به
استان ها آماده است" خاطرنشان كرد: ما خدمات ديگري مثل باركدخوان داريم؛ ارسال اين خدمات را از
استان هاي دوردست شروع مي كنيم تا به استان هاي نزديك برسيم. همچنين بايد گفت كه يارانه هاي مورد نظر
خريداري و ارسال آن ها به استان ها آغاز شده است. همچنين شعب اخذ راي و تعداد صندوق ها نيز مشخص
شده اند. صدور كارت براي عوامل اجرايي در شعب اخذ را نيز به زودي شروع مي كنيم. وي همچنين با بيان
اين كه " در تعداد شعب اخذ راي تغييراتي حاصل شده است" گفت: ما در مورد تهران بزرگ و برخي
شهرستان هاي ديگر به اين جمع بندي رسيده ايم كه تعداد شعب اخذ راي براي اين كه مردم راحت تر بتوانند راي
دهند و فاصله  آن ها تا شعبه اخذ راي كمتر شود را اضافه كنيم و هنوز هم امكان افزايش شعب اخذ راي در حال
بررسي است. وي ادامه داد: به هر ترتيب در حال حاضر تعدادي كه هم اكنون به جمع بندي رسيده ايم از اين قرار
است؛ تعداد  46 هزار و  62 شعبه يا صندوق اخذ راي را تاكنون پيش بيني كرده ايم كه از اين تعداد  31 هزار و
 755 صندوق ثابت و  14 هزار و  307 صندوق نيز سيار خواهند بود. همچنين  24 هزار و  729 صندوق شهري و  21
هزار و  333 صندوق روستايي خواهيم داشت. رييس ستاد انتخابات كشور افزود: همچنين  23 هزار و  292
صندوق ثابت شهري و هزار و  437 صندوق سيار شهري خواهيم داشت. ضمن اين كه هشت هزار و  463 صندوق
ثابت روستايي و  12 هزار و  870 صندوق سيار روستايي را در نظر گرفته ايم. وي در ادامه با بيان اين كه " آموزش
مجريان انتخابات نيز در حال انجام است" گفت: اگرچه ما اين آموزش را از گذشته شروع كرده ايم اما در حال
حاضر نمايندگان،  فرمانداران و بخشداران و كارپردازان يارانه ها را با آموزش هاي نهايي روبه رو مي كنيم. همچنين از
اعضاي اجرايي شعب نيز دعوت مي كنيم و براي آن ها وظيفه شان را توضيح مي دهيم. ضمن اين كه تيم آموزشي
براي فرمانداري ها و جزوه هاي راهنماي اعضاي شعب را نيز ارسال كرده ايم. وي همچنين گفت: ديروز صبح از
مسوولين ستاد و نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي دعوت كرديم كه در ستاد انتخابات كشور بيايند و ما با هر كدام
از نمايندگان يك ساعت تا يك ساعت و نيم صحبت داشتيم و براي آن ها قانون حضور نمايندگان نامزدها در
شعب اخذ راي را كامال شفاف ارائه كرديم. ما همچنين از اين نمايندگان خواستيم كه روساي ستادهاي
استاني شان را نيز به ما معرفي كنند كه قرار شد ظرف امروز و فردا اين كار توسط آن ها انجام شود. وي
خاطرنشان كرد: نمايندگان نامزدها تا تاريخ  17 /  3 /  88 وقت دارند كه نمايندگان شان را براي صدور كارت به ما
معرفي كنند تا بتوانند در تاريخ  20 /  3 /  88 كارت نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي را تحويل بگيرند. رييس
ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوالي در ارزيابي اش از روند تبليغات گفت: در پنج روز گذشته ارزيابي مثبتي
از روند تبليغات دارم و آن را نامناسب نمي بينم. اما به هر حال مواردي وجود دارد. اين موارد را مستندسازي
مي كنيم و به شوراي نگهبان هم اعالم مي كنيم اما اگر اقالم تبليغاتي در جايي كه نبايد الصاق شود، آن ها را
امحاء مي كنيم. وي هم چنين گفت: فضاي تبليغات را غير از مواردي خاص، فضاي صميمانه و خوب مي بينم.
خبرنگاري پرسيد: آيا پيامك ها و رنگ لباس و شال سبز غيرقانوني است؟ دانشجو گفت: در مورد هتك حرمت ها
در پيامك ها اگر كسي شاكي باشد مي تواند پي گيري كند. هتك حرمت را با هر ابزاري غيرقانوني مي دانيم. به
رنگ لباس نمي پردازم، هركسي رنگي را دوست دارد، از نظر قانون منعي ندارد. اما نمادهاي تبليغاتي در شعب
اخذ راي نبايد وجود داشته باشد. به گزارش ايسنا رييس ستاد انتخابات كشور هم چنين پس از آغاز فعاليت ميز
احزاب با حضور در جمع اعضاي مستقر در اين ميز با آنان به گفت گو پرداخت. حجت االسالم و المسلمين
كياسري رييس ميز احزاب ابتدا ضمن بيان انتقاداتي در ارتباط با همكاري هيات بازرسي انتخابات با ميز احزاب
گفت: تاكنون در بخش بازرسي انتخابات جوابي دريافت نكرده ايم. اگر به آن توجه نشود، باز اين نكته را تاكيد
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مي كنيم كه اصرار بر نپذيرفتن راهكاري كه منع قانوني ندارد و اتفاقا وجاهت هم مي آورد قشنگ نيست. ما
ان دانشجو نيز با تبريك سالروز آزادي خرمشهر اظهار حداقل مي گوييم كاش به اين ضرورت توجه مي كرديد. كامر
كرد: اقرار نيست كه اگر بگوييم از حضور ميز احزاب استقبال كرديم و اين تعامل در راستاي اعتمادسازي بيشتر
حتما مفيد بوده و خواهد بود. وي افزود: غير از اين كه در ستاد مركزي چنين هماهنگي صورت گرفته است در
استان ها هم اين هماهنگي خواهد بود و قرار شد در اين انتخابات يك گام رو به جلو داشته باشيم و ان شاءهللا
بتوانيم در ستاد مركزي شهرستان ها نيز ميز احزاب را فعال داشته باشيم. وي گفت: اين تعامل را در اقدامي رو
به جلو انجام داديم تا دوستان انقالب خوشحال شوند و آن كه بايد ناراحت شود دشمن انقالب است. رييس ستاد
انتخابات كشور خاطرنشان كرد: آن چه كه ميز احزاب نياز دارد بدون هيچ گونه چيزي كه ما و يا ميز احزاب را از
وظيفه مان دور كند، انجام مي شود. آرامش خاطر بيشتر مردم چيزي است كه براي ما مهم است و از آن  مهم تر
منويات مقام معظم رهبري است. وي در ادامه با اشاره به بحث كميته صيانت از آراء گفت: چند روز گذشته
مطالبي را ديده ام كه مي خواهم در مورد آن توضيح دهم؛ چگونه تشكيالتي كه درون يكي از ستادها است
مي تواند به زعم خود از آراي مردم صيانت كند ولي معتقد است شوراي نگهبان كه در آن شش فقيه منصوب
رهبري و شش حقوقدان كه 130 هزار ناظر را تعيين كرده اند و قانون هم اين ها را مرجع دانسته است و حدود
230 هزار نفر حداقل از معتمدين فعال هستند و در كنار آن ها برادراني در كميته هاي امنيتي و انتظامي خدمت
مي كنند و در مجموع بيش از 500 هزار نفر درگير انتخابات هستند، نمي توانند از آراء صيانت كنند؟ چگونه
مي توان گفت كه در يك ستاد آن ها مي توانند صيانت از آراء را بر عهده بگيرند اما اين همه عضو فعال نمي تواند؟
يا بخواهيم صيانت آن ها را زير سوال ببريم؟ وي با بيان انتقاداتي از سخنان يكي از فعاالن عرصه انتخابات گفت:
چگونه است كه در درون ستاد فردي مدعي مي شود كه فقط فالني مي تواند تغيير ايجاد كند؟ به نفع او سخنراني
مي كند و مي گويد كه اگر خداي ناكرده اين دوره ي فعلي استمرار پيدا كند و ... اين ادعاها را مي كنند و بعد همه
فعاليت ها را زير سوال مي برند؟ مي گويند ممكن است قدرتي وجود داشته باشد كه بخواهد سرنوشت راي را
تغيير دهد! ما كه تشنه قدرت نيستيم، ما شيفته خدمتيم. ما دوست داريم نوكري مردم را بكنيم. معاون
سياسي وزير كشور افزود: از تيم مخفي و دست هاي پشت پرده حرف مي زنند، بايد پرسيد چرا براي چند راي
حاضريد همه چيز را زير سوال ببريد؟ ما از اين كارها اصال بلد نيستيم، اين چه ادبياتي است؟ چرا اين حرف ها
عنوان مي شود؟ مگر اين ناظران و مجريان سوابق انقالبي ندارند؟ مگر شما خودتان مجري نبوديد؟ دوست
داشتيد آن زمان كه خودتان مجري بوديد از اين صحبت ها گفته شود؟ حتي خود را در يك جايگاه باالتر مي بينند
و مي گويند ما مردم را به صحنه آورديم! ولي مي خواهم بگويم اين ملت را نداي رهبر معظم انقالب است كه به
صحنه مي آورد. وظيفه شناسي، انجام تكليف و دين است كه آن ها را به صحنه مي كشاند. مردم ما فهميد ه تر از
اين حرف ها هستند كه با اين سخنان احساساتي شوند. وي با تاكيد بر ضرورت توجه به قانون گفت: مردم ما از
اي به قانون مجري را مكلف كرده اند كه در مسير آن تالش كند. ترس جار و جنجال كردن خوش مان نمي آيد. با ر
ما از خداست و برگزاري اين انتخابات را يك تكليف و توشه اي براي آخرت مي دانيم. هيچ كس حق ندارد
قيم مابانه از طرف مردم صحبت كند. وي در عين حال خاطرنشان كرد: آن چه كه در درون يك ستاد انتخاباتي
مي گذرد و تشكيالت دروني آن است، اصال به ما ربطي ندارد اما ما نسبت به ايجاد بي اعتمادي در مردم نسبت به
د: تعاملي كه با ميز دانشجو همچنين اظهار كر مجريان موضع مي گيريم. حرف از دست هاي پنهان و مخفي نزنيد. 
احزاب صورت گرفته در راستاي رضاي خدا بوده است. ضمن اين كه حتما بايد انتقادات را به ما اعالم كنند
ا تا انتخابات و پس از آن ادامه دهيم چون فكر مي كنيم احزاب در ايجاد سعي مان بر اين است كه تعامل مثبت ر
شور و نشاط در انتخابات موثر هستند و مي توانند اعتمادسازي موثري بكنند. رييس ميز احزاب نيز در ادامه
سخنان دانشجو گفت: شما اشاره كرديد اين كارها براي رضاي خداست اما مي خواهم بگويم در چهارشنبه گذشته
در مورد ميز احزاب گفت وگويي داشتيم و سوالي مطرح شد. آن چه كه در مورد ميز احزاب صورت مي گيرد سليقه
آقاي دانشجو نيست و عقيده  دولت نهم است و بي شك اين تعامل بدون همدلي آقاي محصولي نيست. سوالي
كه پرسيده شد اين بود كه چطور مي شود يك بخش كه الزام ندارد تعامل انجام مي دهد اما در مورد بازرسي
سكته  ناقص رخ مي دهد؟ آيا بازرسي مشكل تز و تئوري دارد؟ اين نكته در بخش بازرسي انجام نمي شود اگر
همكاري سياست كلي است چطور يك بخش در مورد آن فعال است و بخش ديگر سكته دارد؟ اگر برخوردها
سليقه اي است نمي پذيريم چطور ممكن است بتوان گفت برخوردها سليقه اي است؟ كياسري ادامه داد: من از
اب از آقاي دانشجو تقاضا مي كنم كه سهميه بازرسي گرچه در قانون براي ما نيست كزي خانه احز سوي شوراي مر
اما به روش پيشنهادي كه در اين مورد داده ايم، توجه كنند. عنوان كرديم اسم حدود 500 نفر را به شما بدهيم و
شما آن ها را به عنوان بازرس معرفي كنيد. گزارش مكتوب به شما بدهند و گزارش لفظي به ما كه چشم ما هم
در بخش نظارت باز باشد. اين انتظار وجود دارد. دانشجو در پاسخ به اين سخنان گفت: دوست دارم اين تعامل
مثبت ادامه پيدا كند چون ميز احزاب را در عمل جناحي نديدم و خودم هم در عمل جناحي عمل نمي كنم من
برگزار كننده انتخابات هستم و سليقه اي و جناحي عمل نخواهم كرد. وي گفت: با شناختي كه از آقاي محصولي
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دارم ايشان هم حتما اهل تعامل هستند. من اين فرمايشات را مثل قبل منتقل خواهم كرد. رييس ستاد
انتخابات كشور ادامه داد: هيات بازرسي مستقل عمل مي كند و استدالل هاي خود را دارد و من نيز تاكنون پاي
استدالل آن ها ننشسته ام. استقالل هيات بازرسي حسن است اما من هميشه گفته ام تعامل با ميز احزاب

انتهاي پيام اري بهتر انتخابات باشد.  مي تواند زمينه ساز برگز

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-02192/
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حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۱۸ - ۱۲:۲۹ ب.ظشماره : ۸۸۰۳۱۸۰۴۷۴

كامران دانشجو در جمع خبرنگاران خارجي - 1

ستاد انتخابات كشور براي
برگزاري انتخابات 22 خرداد

آماده است
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس كامران دانشجوي رئيس ستاد انتخابات كشوري پيش از

ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه هاي خارجي با بيان اينكه راهبرد مشاركت حداكثري در اين
دوره از انتخابات مورد تاكيد قرار دارد و بر اين مبنا ملت ايران با حضور خود در انتخابات دهمين

دوره انتخابات رياست جمهوري بار ديگر در راستاي تقويت موقعيت ايران در جهان حضور و
پشتيباني خود را از نظام انقالب اسالمي به صورت كمي و مستند نيز به نمايش خواهند گذاشت.

علي رغم تمامي هجمه هاي رسانه هاي غربي و بيگانه در مسير مقابله با ارائه ملت ايران، به
خواست خداوند شاهد برگزاري انتخاباتي پرشور و با ركورد حضور خواهيم بود. وي ادامه داد:

وزارت كشور 3 شاخصه اساسي قانون مداري رعايت اخالق و رقابت سالم را در اين دوره از انتخابات
در اولويت قرار داده است و در همين راستا از مهر ماه سال گذشته مجموعه فعاليت هاي ستاد

انتخابات كشور آغاز شد كه با آغاز به كار رسمي فعاليت هاي ستاد انتخابات از 26 اسفند ماه
تشكيل 6 كميته در حوزه هاي متعدد اجرايي، پشتيباني، امنيتي، حقوقي، اطالع رساني و انتظامي

پيگيري شد تا مجموعه دستگاه متولي برگزاري انتخابات بتواند با وحدت رويه فرايند برگزاري
انتخابات را به پيش ببرند. قائم مقام وزير كشور عنوان كرد با آغاز زمان رسمي ثبت نام از داوطلبان

كانديداتوري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه به مدت 5 روز انجام شد و پس از تائيد
صالحيت نهايي داوطلبان از سوي شوراي نگهبان از ساعت 12 ظهر 30 ارديبهشت كار تبليغات
رسمي انتخاباب آغاز شد و تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 21 خرداد ماه تبليغات ادامه خواهد

داشت. وي در خصوص زمان برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اضافه كرد: انتخابات
دهمين دوره رياست جمهوري از ساعت 8 صبح روز جمعه 22 خرداد ماه كار اخذ راي از واجدين

شرايط راي دادن آغاز و تا 10 ساعت پس از آن ادامه مي يابد و در صورت صالحديد وزير كشور كار
اخذ راي مي تواند حداكثر تا ساعت 12شب تمديد شود. معاون سياسي وزير كشور ادامه داد: در
اين دوره از انتخابات براي اخذ آراي ايرانيان خارج از كشور 104 شعب در خارج از كشور از جمله
32 شعب اخذ راي در آمريكا و 130كشور جهان تدارك ديده شده و اخذ راي از ايرانيان خارج از

كشور با توجه به افق  هر يك از اين كشورها ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز مي شود و در آن كشورها
نيز تا 10 ساعت ادامه مي يابد. كامران دانشجوي به نشست با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي

كانديداها اشاره كرد و گفت: در يكي از اين جلسات در دوم خرداد ماه مجموعه قوانين تبليغات
مجاز و غير مجاز و مواردي مورد تعامل ميان ستادهاي انتخاباتي كانديداها و و ستاد انتخابات

كشور مطرح شد و تا كنون نيز مجموعه اطالعيه هاي متعددي از سوي ستاد انتخابات كشور در 6،
10، 16 و 17 خرداد ماه صادر شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور در پايان بخش اول سخنان

خود به ارسال تعرفه ها بر مبناي جمعيت هر استان با در نظر گرفتن 15 درصد بيشتر به واسطه
جمعيت شناور در هر منطقه اشاره كرد و گفت: تا اين لحظه مهر ها تعرفه ها و دستگاه هاي 49 هزار
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دستگاه باركد خوان و به فرمانداري و بخش داري هاي سراسر كشور ارسال شده و مشكل در
خصوص تامين يارانه هاي مورد نياز براي برگزاري اين دوره از انتخابات نيز وجود ندارد. كامران

دانشجو در ادامه به سواالت خبرنگاران در خصوص مسائل متعدد پاسخ گفت. ادامه دارد... انتهاي
پيام/ك
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رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي گفت: وظيفه داريم كه انتخابات سالم و بدون نقصي را برگزاركنيم. به
گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، قهرمان رشيد در اولين جلسه
ستاد انتخابات استان خراسان رضوي كه ظهر امروز در محل استانداري خراسان رضوي برگزار شد، با اشاره به
سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال در حرم مطهر رضوي درخصوص اهميت انتخابات تصريح كرد:
همانطور كه رهبر معظم انقالب تاكيد فرمودند وظيفه داريم و تالش مي كنيم كه انتخابات سالم و بدون نقصي را
برگزار كنيم. وي افزود: با گذشت 30 سال از پيروزي انقالب اسالمي 29 انتخابات در كشور برگزار شده است كه
به حمدلله در آستانه برگزاري سي امين انتخابات در نظام اسالمي قرار گرفته ايم. رشيد با اشاره به حساسيت ها و
ويژگي هاي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري تصريح كرد: اين انتخابات به دليل شرايط جديد كشور در عرصه
منطقه و جهان داراي شرايط ويژه اي است كه اين شرايط ويژه جاي توجه بسيار دارد. وي ادامه داد: گفتمان
امام(ره) و انقالب كه توام با يكديگر است درحال جهاني شدن و از گستره وسيع تر جهاني برخوردار است و در
اين دوره شاهد مواضع شفاف، شجاعانه و صريح رييس جمهور بوديم كه شرايط كشور را در منطقه و جهان تغيير
داد و اقتدار ملي امروز به اذعان دوست و دشمن بي نظير است. رشيد تصريح كرد: آرايش نيروهاي سياسي و
نامزدهاي انتخابات اين دوره و نحوه ورود به عرصه انتخابات در نتيجه اين مهم، بسيار موثر است. رييس ستاد
انتخابات خراسان رضوي خاطرنشان كرد: انتخابات دوره دهم رياست جمهوري در 25 شهرستان و 68 بخش
استان در روز 22 خرداد 88 برگزار خواهد شد و روز شمار انتخابات از 15 ارديبهشت ماه آغاز مي شود هر چند
مقدمات آن از گذشته فراهم شده است. وي ادامه داد: ثبت نام داوطلبان انتخابات ميان دوره اي دوره هشتم
مجلس شوراي اسالمي نيز در حوزه قوچان و فاروج از ديروز آغاز شده است و تا 21 فروردين ماه جاري ادامه
دارد كه اين انتخابات نيز همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. رشيد تصريح كرد: تعداد واجدين
شرايط شركت در انتخابات در استان خراسان رضوي 3 ميليون و 665 هزار و 471 نفر مي باشد كه به همين
منظور 4 ميليون برگ تعرفه راي در نظر گرفته شده است. وي سن راي دهندگان در اين انتخابات را 18 سال
اعالم كرد و افزود: متولدين بيست و دوم خرداد ماه سال 1370 و پيش از آن مي توانند در انتخابات آتي شركت
كنند. وي ادامه داد: ستاد انتخابات استان با صدور حكم رييس آن از بيست و هشتم اسفند سال گذشته آغاز به
د: مبناي انتخابات همچون وي خاطرنشان كر ده و امروز كميته هاي پنج گانه ستاد كار خود را آغاز مي كنند.  كار كر
گذشته به صورت دستي خواهد بود و تنها در سه مرحله ثبت  نام داوطلبان، ثبت مشخصات كد ملي راي دهندگان
و تجميع آرا، انتخابات به صورت رايانه اي برگزار خواهد شد. معاون سياسي اجتماعي استاندار خراسان رضوي
ادامه داد: مهمترين تكليف همه دست اندركاران اتتخابات قانون گرايي است و اصل روشن و بديهي كه همه عوامل
موثر در انتخابات بايد به آن توجه كنند، توجه به قانون است و ستادها نيز بايد به قانون توجه كنند و نامزدها،
سان بايد به مر قانون عمل كنند. رشيد تصريح كرد: براي ما به احزاب و گروه ها، همه مراجع قانونگذار، ناظران، بازر
عنوان مجري انتخابات فرقي نمي كند كه چه كسي رييس جمهور شود چرا كه تكليف ما اجراي كامل و سالم
انتخابات است و در اين راستا تالش مي كنيم با همت رسانه ها و نظارت مردم انتخابات در حد مطلوب برگزار
شود. وي با بيان اينكه به كسي اجازه جابه جايي آراي مردم را نخواهيم داد، يادآور شد: تالش مي كنيم اين امانت
را به بهترين وجه به سرمنزل مقصود برسانيم و از آراي مردم پاسداري كنيم، بنابراين موضوع بسيار مهم توجه به
امانت داري است و به آراي مردم به عنوان امانتي مقدس و سرنوشت ساز توجه خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد
كه آراي مردم مورد خدشه قرار گيرد. وي ادامه داد: موضوع حاكميت اخالق در انتخابات نيز از نكات بسيار با
ا كه در واقع انتخابات مهمترين صحنه بروز اخالق حسنه است. اهميت است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد چر
وي نقش رسانه ها را در ايجاد فضاي رقابت سالم بسيار تاثيرگذار دانست و افزود: راهبرد مهم مجريان انتخابات
كثري است و رسانه ها نيز بايد در اين مشاركت نقش خود را به خوبي ايفا كنند چرا كه حضور مشاركت حدا
پرشور مردم چشم فتنه را كور خواهد كرد. وي با بيان اينكه بايد از تخريب رقبا جلوگيري كرد، افزود: به هيچ
وجه اجازه استفاده از امكانات دولتي و بيت المال به كسي داده نخواهد شد اما فضاهاي موجود بايد مطابق قانون
و به طور مساوي براي نامزدها فراهم شود. رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي در ادامه در پاسخ به خبرنگاران

رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي: به كسي اجازه جابه جايي آراي مردم را نخواهيم
داد به عنوان مجري انتخابات، برايمان فرقي نمي كند چه كسي رييس جمهور شود
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درخصوص تعداد شعب صندوق هاي راي در استان خاطرنشان كرد: اين از اقدامات هيات هاي اجرايي انتخابات
است كه بعد از تشكيل اين هيات ها مشخص خواهند شد و اصل شعب همان شعب قبلي مي باشد و تنها احتمال
جا به جايي وجود دارد. وي زمان شروع تبليغات نامزدها را به مدت 20 روز و از اول خرداد تا 20 خرداد اعالم
كرد. رشيد در پاسخ به سوالي درخصوص سخنراني نامزدها پيش از شروع تبليغات انتخاباتي گفت: قانون
تبليغات را در جدول زماني مشخص كرده است اما به الطبع نامزدهاي احتمالي داراي برنامه هايي از جمله
سفرهاي استاني و سخنراني هستند كه با توصيه  رييس جمهور در اين زمينه سخت گيري نخواهد شد اما تالش
مي كنيم كه همه نامزدها در برخورداري از امكانات رسمي و غيررسمي از شرايط مساوي برخوردار شوند به عنوان
وي يادآور مثال اگر نامزدي قصد سخنراني در دانشگاهي را داشته باشد شرايط را به طور مساوي فراهم مي كنيم. 
شد: تالش مي كنيم تا قبل از انتخابات نشستي با احزاب و گروه هاي سياسي استان داشته باشيم. رشيد در
پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص تشكيل ميز احزاب در ستاد انتخابات و حضور نمايندگان احزاب در
شعب راي گيري، گفت: اين اقدام همچون انتخابات مجلس حتما انجام خواهد شد و درصدد توسعه آن نيز
خواهيم بود. وي در پاسخ به سوالي درخصوص تخلف ورود فرمانداران و مسووالن اجراي انتخابات در عرصه
تبليغات تصريح كرد: اين عرصه تخلف بردار نيست و هيچ كس حق ندارد له يا عليه نامزدي صحبت كند و اگر
مشاهده شود به شدت برخورد قانوني خواهيم كرد. وي درخصوص امنيت انتخابات افزود: در ستاد انتخابات،
ستاد امنيت و كميته امنيتي پيش بيني شده است كه وظيفه امنيت انتخابات را بر عهده خواهند داشت و اگر
مواردي همچون تبليغ براي كانديدايي خاص در سر صندوق ها مشاهده شود، اگر قابل شهود و مستند باشد حتما
برخورد خواهد شد. وي ادامه داد: حاكميت اخالق ضرورت برگزاري انتخابات است و اخالق انتخاباتي نياز به
فرهنگ سازي و اطالع رساني دارد كه وظيفه رسانه هاست. وي در پايان عوامل اجرايي انتخابات دوره دهم رياست

انتهاي پيام ا حدود 50 هزار نفر اعالم كرد.  جمهوري در استان خراسان رضوي ر

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8801-03278/
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جانشين رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي گفت: با وجود 3 ميليون و 665 هزار و 469 واجد شرايط شركت
در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در استان، بيش از 4 ميليون تعرفه راي تامين شده است. به گزارش
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان مستقر در ستاد انتخابات استان، محمد آصفي
يزدي اظهار داشت: 4 ميليون تعرفه راي براي استان تامين شده است و براي تعرفه راي، هيچ گونه كمبودي در
سطح استان وجود ندارد. وي در ادامه تصريح کرد: تعرفه هاي مورد نياز به تمامي شعب اخذ راي شهري و
روستايي ارسال شده و در صورت كمبود، از محل ستاد مركزي انتخابات به تعداد مورد نياز تعرفه ارسال خواهد
شد. آصفي در ادامه ضمن يادآوري ممنوعيت به همراه داشتن هر گونه مظاهر و نماد تبليغات توسط راي
دهندگان و دست اندركاران شعب اخذ راي گفت: كساني كه در شهرستان ها به هر دليل قادر به حضور در شعب
اخذ راي نيستند مي توانند با فرمانداري شهرستان خود تماس حاصل نموده تا صندوق سيار براي دريافت راي
آن ها اعزام شود. جانشين رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي همچنين افزود: تدابير الزم براي تسريع روند
راي گيري در شعب انديشيده شده است. آصفي يزدي افزود: در صورت ازدحام در برخي از شعب اخذ راي، به
منظور تسريع در روند راي گيري، ضمن استفاده از شعب سيار، عوامل اجرايي شعب نيز افزوده خواهد شد. وي
با بيان اين مطلب افزود: بنابر قانون انتخابات، راي گيري از ساعت 8 صبح آغاز شده و به مدت 10 ساعت و تا 6
بعدازظهر ادامه خواهد داشت. وي ادامه داد: در صورت استقبال شهروندان، به دستور وزير كشور مدت اخذ راي
تمديد خواهد شد. آصفي يزدي اظهار داشت: هر چند ارائه شناسنامه جهت اخذ راي کفايت مي کند، اما جهت
وي خاطرنشان سرعت در امر اخذ راي به هموطنان گرامي توصيه مي گردد که کارت ملي به همراه داشته باشند. 
ساخت: کليه افرادي که مي خواهند در پادگان ها و ندامتگاه ها راي بدهند بايد حتما شناسنامه همراه داشته باشند.
مديركل سياسي و انتخابات خراسان رضوي تاكيد كرد: اگر شخصي به هر دليلي قادر به نوشتن راي خود نباشد،
حتما يك نفر متعهد را همراه خود داشته باشند، چرا كه هيچ يك از دست اندركاران انتخابات در شعب اخذ راي،
حق نوشتن راي را براي كسي را ندارند. وي با اشاره به حضور نوجوانان در شعب اخذ راي گفت: سن واجدين
شرايط راي دادن 18 سال تمام است و متولدين 22 خرداد سال 1370 و قبل از آن مي توانند راي دهند. آصفي
ادامه داد: راي دهندگان عزيز توجه داشته باشند مشخصات كامل كانديداي موردنظر خود را در برگه تعرفه
يادداشت كنند. جانشين رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي افزود: اگر شهروندي در شهرستان مشهد به هر
دليل قادر به حضور در شعب اخذ راي نيست، مي تواند با شماره 2258062 – 0511 ستاد انتخابات شهرستان

انتهاي پيام ار كند تا صندوق سيار براي دريافت راي وي اعزام شود.  تماس برقر

/تجلي عزت و وحدت ملي/ جانشين رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي خبر داد:
تامين 4 ميليون تعرفه براي استان

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12403/
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امروز جمعه (22 خرداد ماه) مردم متدين و انقالبي
قم پا به پاي ديگر استان ها و مناطق كشور حضور
چشمگيري در دهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري دارند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري
دانشجويان ايران(ايسنا)، مردم قم از همان ساعات
اوليه ي آغاز انتخابات به صورت فعال در حوزه هاي
تعيين شده ي انتخابيه حضور پيدا كرده و رأي خود
را به صندوق ها ريختند. بنابر اين گزارش هرلحظه به
تعداد راي دهندگان افزوده مي شود و 48 خبرنگار
خارجي و 60 خبرنگار داخلي اين رويداد مهم
سياسي را در استان قم پوشش داده و به شبكه هاي
مختلف خبري مخابره مي كنند. به گفته ي بليلي،

دبير ستاد انتخاباتي استان قم، درحالي كه تنها 650 هزار تعرفه به استان قم اختصاص داده شده است، پيش
بيني مي شود باتوجه به حضور گسترده و بي نظير مردم ميزان تعرفه ها در ساعات پاياني كافي نباشد، لذا دست
اندركاران انتخابات استان تالش دارند تا تعرفه بيشتري از ستاد انتخابات كشور تقاضا نمايند. بليلي در مورد
تعداد صندوق هاي اخذ راي گفت: 488 صندوق براي استان قم پيش بيني شده كه از اين تعداد 379 صندوق
ثابت و 31 صندوق سيار است. براساس اين گزارش براي بخش هاي استان قم نيز 68 صندوق ثابت و سيار
درنظر گرفته شده است. خاطر نشان مي شود تعداد واجد شرايط راي دادن در استان قم 655 هزار نفر هستند.

انتهاي پيام

/تجلي عزت و وحدت ملي/  حضور گسترده  مردم استان قم در انتخابات

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12361/
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منبع : نمایندگی خوزستانکد خبر: 8803-12504دسته بندی: استان هاجمعه / ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۹:۴۷

رييس ستاد انتخابات خوزستان گفت: تمديد زمان راي گيري پس از ساعت 20 ممكن است محدود شده و تنها
در بعضي از شهرستانها كه نياز به مدت بيشتري براي راي گيري دارند ادامه يابد. علي اصغر وحيدي دقايقي
پيش در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايسنا در خوزستان اظهار داشت: بيش از سه ميليون و 100 هزار برگ
تعرفه راي گيري در سطح استان توزيع شده كه در اختيار فرمانداري ها است. اين تعرفه ها نسبت ميزان واجدان
شرايط راي در بين شعب تقسيم شده است. وي افزود: قطعا در پايان زمان راي گيري از ميزان تعرفه هاي توزيع
وحيدي گفت: براي فراهم آوردن شرايط الزم براي فرماندار شده، تعدادي اضافه مي آيد و در شعب باقي مي ماند. 
هر شهرستان به منظور مديريت شعب و پيشگيري از هر گونه نگراني در زمينه كمبود تعرفه ، در سطح استان 10
درصد بيش از تعداد راي دهندگان تعرفه توزيع شده است؛ زيرا در بعضي از شعب استقبال راي دهندگان بيش از
ساير شعب است. وي تصريح كرد: تاكنون در استان خوزستان در هيچ شعبه اي كمبود تعرفه گزارش نشده

انتهاي پيام است. 

/تجلي عزت و وحدت ملي/ رييس ستاد انتخابات خوزستان: بيش از سه ميليون و
100 هزار تعرفه در استان توزيع شده است تاكنون گزارشي ازكمبود تعرفه نداشته ايم

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12504/
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جانشين ستاد انتخابات خراسان شمالي گفت: براي تامين تعرفه در برخي شعب اخذ راي كه با كمبود تعرفه
مواجه شده اند، نگراني وجود ندارد. عليرضا صحراگرد در گفت و گو با ايسنا افزود: احتمال دارد برخي شعب با
كمبود تعرفه مواجه شوند كه در اين خصوص نگراني وجود ندارد و به سرعت تعرفه هاي مورد نياز فراهم مي شود.
وي بيان داشت: خراسان شمالي 531 هزار و 870 نفر واجد شرايط راي دارد كه براي جلوگيري از كمبود
تعرفه،750 هزار تعرفه فراهم شده است. وي ادامه داد: استقبال مردم در اين دوره از انتخابات بسيار چشمگير
بوده است و اين حضور قابل پيش بيني بود. صحراگرد افزود: با استفاده از صندوق هاي سيار، اخذ آراء مردم در
بيمارستانها، پادگانها و مکان هاي خاص نيز در حال انجام است. وي اظهار داشت: در مسير گذر عشاير نيز

انتهاي پيام اي برپا شده است و استقبال اين قشر نيز از انتخابات خوب بوده است.  صندوقهاي اخذ ر

/تجلي عزت و وحدت ملي/ جانشين ستاد انتخابات خراسان شمالي: براي تامين
تعرفه شعب اخذ راي نگراني وجود ندارد

لینک کوتاه
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تاریخ: ١۶ خرداد ١٣٨٨ - ١۴:٣۴کد خبر: ٩٠٢۶٧

دانشجو: نتایج انتخابات تدر�جی اعالم می شود

آفتاب: رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری
دھم تدریجی اعالم می شود، گفت: «فرض اعالم یکباره نتایج انتخابات درست نیست». 

کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از ظهر شنبه و در فاصله 6 روز مانده به برگزاری انتخابات در
نشستی با خبرنگاران به سئواالت آنان پاسخ گفت. 

دانشجو در پاسخ به سئوالی درباره اینکه با توجه به تفاوت تبلیغات با دوره ھای گذشته توقع شما برای حضور
مردم در پای صندوق ھای رای چه میزان است، اظهار داشت: «زمینه حضور مردم در صحنه را رسانه ھا فراھم
کرده اند و فرمایشات روشنگرایانه رھبر معظم انقالب نیز این زمینه را آماده کرده است ما ھم به عنوان

خدمتگزاران وظیفه خود را در قبال برگزاری ھر چه بهتر انتخابات انجام خواھیم داد». 

وی با بیان اینکه مردم حقوق شهروندی خود را به خوبی می شناسند، افزود: «ما امیدواریم که در این دوره
شاھد رکورد حضور مردم نسبت به دوره ھای قبلی باشیم اما انتظار داریم که تبلیغات بر اساس یک سری

معیارھا باشد و در راستای معرفی نامزدھا صورت بگیرد نه اینکه برای مردم مزاحمت ایجاد شود». 

دانشجو تصریح کرد: «در مجموع فضای انتخابات، فضای مناسبی است و ما به عنوان مجریان انتخابات دوست
داریم که صد در صد واجدان شرایط برای کور تر کردن چشم فتنه در پای صندوق ھای رای حضور یابند». 

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سئوالی درباره مراحل طراحی، چاپ و توزیع تعرفه ھای رای نیز، گفت:
«اگر پیش از این نحوه چاپ، محل چاپ و زمان توزیع تعرفه ھای رای را نگفته ایم به دلیل لحاظ کردن مسائل
امنیتی در انتقال تعرفه ھا بوده است اما حال که این انتقاد صورت گرفته است باید اشاره کنم که طراحی تعرفه
ھا با نظارت و تایید شورای نگهبان صورت گرفت و در برگ تعرفه اسم نامزد و کدی برای نامزدھا وجود دارد که

البته نوشتن کد الزامی نیست». 

وی ادامه داد: «تمامی مراحل طراحی و چاپ تعرفه ھای رای با نظارت و تایید شورای نگهبان و در چاپخانه بانک
ملی صورت گرفته است و ھم اکنون تعرفه ھای رای به استانها ارسال شده و آماده این است که مردم با حضور

خود در پای صندوق ھای رای در روز 22 خرداد از این تعرفه ھا استفاده نماید». 
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رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره تجمعات انتخاباتی و تالش کشور برای مهار این تجمعات و
تضمین امنیت شهروندان یادآوری کرد که از ابتدا این موارد را به مردم اعالم کردیم و خواھش ما از ستادھا این
است که طرفداران کاندیداھا را در راستای انجام تبلیغات درست ھدایت کنند چرا که بعضا شاھد حرکاتی در
تبلیغات طرفداران کاندیداھا ھستیم که با شئونات اسالمی ھمخوانی نداشته و در شان ملت ما نیست البته

ما بنا نداریم که برخوردی قهری با اینگونه تبلیغات داشته باشیم. 

وی تاکید کرد که نیروھای انتظامی و امنیتی ھمه چیز را زیر نظر دارند اما نمی خواھند در حال حاضر برخوردی
قهری با اینگونه موارد صورت گیرد بنابراین نباید شرایطی بوجود آید که نیروھای انتظامی و امنیتی را وادار به
برخورد قهری با این حرکات کنیم. نامزدھای ریاست جمهوری دلشان برای اسالم و گفتمان امام می تپد و باید

این افراد را نهیب بدھند و یا اینکه اعالم کنند که بعضی از آنها با این کاندیداھا نیستند. 

دانشجو در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران که مدت زمان اعالم نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور را
پرسید، گفت: «با تمهیداتی که اندیشیده شده است تالشمان این است که ظرف 24 ساعت بعد از برگزاری

انتخابات یعنی تا روز 23 خرداد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دھم را اعالم کنیم». 

وی در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی برگزاری انتخابات در خارج از کشور نیز خاطر نشان کرد: «در خارج از
کشور بنا به درخواست ھایی که صورت گرفت صندوق ھا را از 227 به 304 صندوق افزایش دادیم تا بتوانیم

تسهیالت درستی را به خصوص در مکه و مدینه به ایرانیان خارج از کشور ارائه کنیم». 

دانشجو با بیان اینکه 32 شعبه اخذ را در آمریکا پیش بینی شده است، یادآوری کرد که با توجه به
درخواست ھایی که صورت گرفت و با موافقت شورای نگهبان شعبات اخذ رای را در خارج از کشور افزایش داده
ایم. قانون انتخابات می گوید برگزاری انتخابات باید در روز جمعه 22 خرداد ماه صورت بگیرد و انتخابات راس

ساعت 8 صبح 22 خرداد بنا به ساعت ھمان کشور به مدت 10 ساعت برگزار خواھد شد. 

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سئوالی درباره اینکه با ھتک حرمت ھایی که اخیرا در تجمعات شهری
نسبت به برخی کاندیداھا صورت می گیرد چه برخورد قانونی انجام می شود، اظهار داشت: «بر اساس ماده 71
داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها مجاز به ھتک حرمت نامزدھای دیگر نیستند و در صورت وجود این
مقوله مجازات خواھند شد. مرجع رسیدگی به این امور و صدور حکم قوه قضائیه است و وظیفه ما ارسال
اینگونه گزارشات به این قوه، البته دادستان ھم به عنوان مدعی العموم می تواند راسا در اینگونه موارد ورود پیدا

کند». 

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه بعد از مناظره احمدی نژاد و موسوی امنیت جانی رئیس جمهور به خطر
افتاده است، نظر شما در این باره چیست، گفت: «امنیت کشور به حدی است که ھیچ احد الناسی نمی تواند
به ھیچ مسئولی کوچکترین خللی وارد کند این مسائل در کشور جایی ندارد مردم ما مسئوالن خود را دوست

دارند و نیروھای امنیتی ھم ھوشیار و مقتدر ھستند بنده بیش از این به این موضوع ورود پیدا نمی کنم». 

دانشجو در پاسخ به سئوالی درباره اینکه برخی ستادھای کاندیداھا اعالم کرده اند که نمایندگان آنها در پای
صندوق ھای رای باید یک سری مشخصات داشته باشند و از سوی ھیئت ھای اجرایی مورد تایید قرار گیرند،
تاکید کرد که این فرض اشتباه است ھیئت ھای اجرایی نباید نمایندگان کاندیداھا را تایید کنند و ما از آنها جز
مشخصات شناسنامه ای ھیچ مشخصات دیگری نمی خواھیم بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی حضور
نمایندگان نامزدھای انتخابات در پای صندوق ھای رای کارت آنها باید شامل مشخصات کامل نماینده کاندیدا و

مهر فرماندار باشد. 

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سئوال دیگری که آیا وزارت کشور آنچنانکه در خبرھا آمده است، قصد
اعالم یکباره نتایج انتخابات را دارد، خاطر نشان کرد: «اعالم یک باره نتایج انتخابات موضوع درستی نیست ما
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نتایج انتخابات ریاست جمهوری دھم را به تدریج و بر اساس روال خاصی که وجود داشته است اعالم خواھیم
کرد». 

دانشجو در پایان اعالم کرد: «با حضور 4 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری دھم اعالم نتایج زمان زیادی را به
خود اختصاص نخواھد داد و فاصله بین اعالم نتیجه نهایی با نتایج تدریجی زیاد نخواھد بود».
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ھزار برگ... رئیس ستاد انتخابات كشور: 56 میلیون و 757 
رئیس ستاد انتخابات كشور: 56 میلیون و 757 ھزار برگ تعرفه چاپ شده است

رئیس ستاد انتخابات كشور: 56 میلیون و 757 ھزار برگ تعرفه چاپ شده است یاری: رئیس ستاد انتخابات كشور گفت: انتخابات
از 8 صبح فردا شروع می شود و به مدت 10 ساعت ادامه دارد و در صورتی كه از سوی فرمانداری ھا درخواست تمدید زمان
رای گیری وجود داشته باشد براساس صالحدید وزارت كشور و حداكثر تا ساعت 24 فردا شب، زمان رای گیری قابل تمدید است.

به گزارش ایلنا،كامران دانشجو با اشاره به اینكه تمام تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات با نشاط و پرشور فراھم شده
است،گفت: ھواداران با ایجاد شور و نشاط و ستادھا با ھمكاری كامل رقابت را در روزھای گذشته در صحنه عمل بروز دادند و
علی رغم اینكه در برخی نقاط به خصوص در شهرھای بزرگ مزاحمت ھایی برای مردم ایجاد شد الزم است از ھمكاری ھواداران و
ستادھای انتخاباتی تشكر شود. وی افزود: علی رغم اینكه برخی فعالیت ھای تبلیغاتی با قوانین انتخابات مطابقت نداشت ولی
سیاست نیروی انتظامی و ستاد انتخابات كشور مدیریت و مدارا بود زیرا نمی خواستیم بهانه به دست دشمنان استكباری بیفتد و
صحنه ھایی را مستمسك قرار دھند و سوءاستفاده كنند. كامران دانشجو افزود: تبلیغات و ھرگونه تجمع انتخاباتی از 8 صبح امروز
ممنوع بوده و این ممنوعیت برای تغییر فضای تبلیغات و تامین آرامش خاطر شهروندان است. از ھواداران كاندیداھا درخواست
داریم از ھر گونه تبلیغ له یا علیه كاندیدا خودداری كنند و البته اگر مواردی دیده شود نیروی انتظامی مقتدرانه با آن برخورد
می كند. وی افزود: اگر كسی قصد ایجاد درگیری در فضای انتخابات را داشته باشد مصداق سخن رھبری است كه خائن است یا
بسیار غافل. وی افزود: تمامی عوامل اجرایی و نظارتی و نمایندگان كاندیداھا كه پای صندوق ھا حاضر ھستند باید كارت

شناسایی ھمراه داشته باشند و از ھرگونه اقدام غیرقانونی بپرھیزند. 
دانشجو گفت: انتخابات از 8 صبح فردا شروع می شود به مدت 10 ساعت ادامه دارد و در صورتی كه از سوی فرمانداری ھا
درخواست تمدید زمان رای گیری وجود داشته باشد براساس صالحدید وزارت كشور و حداكثر تا ساعت 24 فردا شب، زمان
رای گیری قابل تمدید است. وی ضمن توصیه به ھموطنان برای مراجعه از اوایل وقت رای گیری گفت: ھموطنان حتما شناسنامه
به ھمراه داشته باشند و اگر عالوه بر شناسنامه كارت ملی ھم داشته باشند فرایند رای گیری تسهیل می شود. وی افزود: از
مردم درخواست داریم در صورت مشاھده ھرگونه تخلف موارد را به نماینده فرماندار و ناظر شورای نگهبان مستقر در محل اخذ
رای اطالع دھند و یا با شماره تلفن 88990011-021 در میان بگذارند. رئیس ستاد انتخابات كشور از فرمانداری ھا نیز خواست
شماره تلفن خاصی را برای دریافت شكایت ھای احتمالی مردم در این زمینه اعالم كنند. وی افزود: ھمزمان با انتخابات
ریاست جمهوری در 6 انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی برگزار می شود در دو حوزه تهران و گلستان انتخابات
میان دوره ای خبرگان را برگزار می كنیم و انتخابات میان دوره ای شوراھا در دو حوزه شهر آلونی از توابع لردگان و شهر كرمانشاه
برگزار می شود. وی گفت: كد كاندیداھا برای محسن رضایی 55، مهدی كروبی 66، میرحسین موسوی 77، محمود احمدی نژاد
44 اعالم شده است ولی الزامی به نوشتن كد نیست. وی با اعالم اینكه شمارش آرا به صورت دستی صورت می گیرد، گفت:
نرم افزار انتخاباتی به صورت آزمایشی چك عملیاتی می شود تا برای انتخابات بعد آماده شود. دانشجو افزود: برای اولین بار از

بیشترمطالب

نرم

افزار

اندروید

کلوب
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می پسندم
کامنت بنویسید...

نماینده ستادھا برای حضور در محل تجمیع آرا دعوت شده است. دانشجو افزود: برخی می خواھند به زور القا كنند كه وزارت
جناحی ھستیم ولی كار ما شفاف است و وزارت كشور ھستیم. وی با اشاره به جلساتی كه با نمایندگان ستادھا در مورد صدور
كارت شناسایی برای نمایندگان كاندیداھا پای صندوق رای برگزار شده است، افزود: تاكنون برای 110 ھزار نفر از نمایندگانی كه
مدارك آنها كامل شده بود كارت شناسایی صادر و تحویل روسای ستادھای انتخاباتی شده است. وی تاكید كرد: فرایند صدور
كارت امروز نیز ادامه دارد و اگر كسانی كه مداركشان ناقص بوده اقدام به تكمیل مدارك بكنند كارت شناسایی برایشان صادر

می شود. 
دانشجو در مورد شایعه توزیع خودكارھایی كه رنگشان پس از مدتی از بین می رود، گفت: توصیه ما این است كه افراد خودكار به
ھمراه خودشان بیاورند و از دریافت خودكار در اطراف شعبه خودداری كنند. وی در پاسخ به سوالی درباره مزاحمت ھواداران
كاندیداھا در خیابان ھا برای مردم در دوران تبلیغات و اقدامات ستاد انتخابات برای جبران زیان ھای احتمالی مردم و یا برخورد با
متخلفان گفت: وظیفه ما این است كه از مردم عذرخواھی كنیم و به خاطر تحمل این مشكالت از آنها تشكر كنیم در عین حال از
ستادھا انتظار داریم با صدور بیانیه در روزھای باقیمانده ھواداران را ترغیب كنند كه به آرامش و حقوق شهروندان احترام بگذارند.
وی افزود: در زمان تبلیغات به ستادھا نامه نوشتیم كه در مورد كسانی كه نظم را برھم می زنند و یا خالف شئونات كشور رفتار
می كنند اطالعیه بدھند و اعالم كنند این افراد از ما نیستند برخی این كار را كردند و برخی ھم انجام ندادند. وی در پاسخ به
سوالی در مورد تعداد صندوق ھا و اعالم اینكه تعداد قطعی صندوق ھا 45713 عدد است كه از این تعداد 31455 صندوق ثابت و
14258 صندوق سیار است، افزود: برخی كه در مورد تعداد صندوق ھای سیار اطالعات غلط به مردم داده اند باید از مردم
عذرخواھی كنند. وزارت كشور در تعداد صندوق ھا دخالت ندارد و ھیات ھای اجرایی ھستند كه تعداد این صندوق ھا را مشخص
می كنند. وی گفت: برخی از ما می خواھند اطالعات تدریجی بدھیم ولی وقتی به تدریج آن را اعالم می كنیم ھمین مساله را

چماق می كنند و بر سر وزارت كشور می كوبند. 
دانشجو اقداماتی مانند تجمع برخی افراد جلوی نهادھای قانونی و سر دادن شعارھایی با این مضمون كه اگر تقلب شود، فالن
می شود را مغایر با شان ملت ایران دانست. وی با تاكید بر اینكه برخی ھجمه ھا علیه دست اندركاران از طرف استكبار است و به
تعبیر مقام معظم رھبری برخی در داخل حرف آنها را تكرار می كنند، گفت: امیدواریم مجموعه اقدامات در روزھای آینده طوری
باشد كه دوستان انقالب و ملت ایران را شاد كنیم نه دشمنان را. وی در پاسخ به سوالی در مورد صدور حكم از سوی رھبری
برای حضور ناطق نوری در ستاد انتخابات برای پیگیری موضوع صیانت از آرا گفت: مطلبی در این مورد به وزارت كشور اعالم نشده
است و اگر رھبری صالح بدانند ما كامال پذیرا ھستیم. ما والیت مداری را در این معنا می بینیم كه حتی اگر چیزی مطابق میلمان
نباشد ولی رھبری صالح بدانند آن را بپذیریم و ھمیشه ھم اینگونه عمل كردیم. وی در مورد حضور رای دھندگان با نمادھای
تبلیغاتی گفت: حضور رای دھندگان با نمادھای خاص تبلیغاتی در محل اخذ رای ممنوع است اگر كسی پیراھنی به رنگ خاصی
بپوشد اشكالی ندارد ولی در صورتی كه این اقدامات سازمان یافته نباشد؛ مثال اینكه تعدادی زیادی مانتو با رنگ خاص تهیه نشده
باشد و در كشور توزیع نشده باشد. وی گفت: از ستادھا انتظار داریم كه اطالعیه بدھند كه كاندیداھا بدون استفاده از نمادھای
تبلیغاتی پای صندوق ھای رای بروند و اقدام خالف قانون نكنند. وی گفت: اگر كسی ھم بخواھد اقدام سازماندھی شده ای بكند
مردم باید آنها را ھو كنند و اعتراض كنند كه چرا كار خالف قانون انجام می دھند و خود مردم جلویشان را بگیرند. دانشجو در پاسخ
به سوالی درباره سازمان بازرسی در انتخابات گفت: شورای نگهبان اعالم كرده است كه سازمان بازرسی حق ھیچگونه دخالت
در امر انتخابات را ندارد. وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت ھای رای دادن در مساجد و مدارس گفت: شعب اخذ رای در مساجد
و مدارس ھیچ تفاوتی با ھم ندارد اگر كسی ھم درباره مساجد اظهاراتی داشته است در واقع انتخابات را بهانه قرار داده تا برخی
اھداف دیگر را تامین كند. وی گفت: مسجد ھمواره كانون فعالیت ھای سیاسی و انقالبی بوده و ما اعتقاد داریم در فضای خاص و
معنوی مسجد كه رای دادن با نیت قرب الهی صورت می گیرد شرایط معنوی و روحی بهتری برای رای دھنده وجود دارد وگرنه از
لحاظ انتخاباتی این دو مكان ھیچ تفاوتی با ھم ندارند. وی در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه برخی اعضای ستادھا با
رسانه ھای خارجی گفت: درباره تمام موارد احتمالی كه خالف قانون صورت گرفته است گزارش تهیه شده و به مراجع ذیربط
ارسال شده است. دانشجو تعداد تعرفه ھای قطعی آماده شده برای انتخابات را 56 میلیون و 757 ھزار برگه اعالم كرد. دانشجو
گفت: برخی رسانه ھا به نصب غیرقانونی بنرھا از سوی حامیان كاندیداھا اعتراض نمی كنند ولی اگر فرمانداری آنها را جمع آوری
كند، جوسازی می كنند در حالی كه باید فرمانداری را برای جمع آوری این بنرھا تحسین كنند.کلوب بچه ھای خودمونی ھمراه

شماست

19،271
نفر عضو شده اند بیشترمطالب

نرم

افزار

اندروید

کلوب

ورود
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حوزه : امام و رهبریگروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۸ - ۴:۴۱ ب.ظشماره : ۱۳۹۷۰۹۳۰۰۰۰۲۱۶

برای اولین بار منتشر شد

جزئیات کامل دیدار رهبر
انقالب با نمایندگان

کاندیداهای انتخابات ٨٨

گروه سیاسی ـ در کوران فتنه، بسیاری از رخدادها بخوبی دیده نمی شود یا بیش از آنچه
که باید، کم رنگ یا پررنگ می شود. شاید بتوان متن و حواشی جلسه ی رهبر انقالب با

نمایندگان ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۸۸ را یکی از همین
واقعیت ها دانست. این دیدار دو بخش دارد: در بخش یکم، ابتدا رهبر انقالب نکاتی

مطرح می کنند و نمایندگان هر یک از ستادهای انتخاباتی (آقایان الویری از ستاد کروبی،
بهشتی از ستاد موسوی، دانش جعفری از ستاد رضایی، ثمره هاشمی از ستاد

احمدی نژاد) نیز مطالب مورد نظر خود را بیان می کنند. سپس رهبر انقالب جمع بندی
کرده و مطالب مختصری نسبت به برخی نکات می فرمایند. بعد از آن نوبت به

نمایندگان وزارت کشور (آقای دانشجو) و شورای نگهبان (آقای کدخدایی) می رسد و
آنگاه رهبر انقالب بیانات اصلی خود را ایراد می کنند. در بخش دّوم، جلسه ی اصلی تمام
شده و از رسمّیت می افتد و با خروج دوربینها از اتاق، برخی از حاضران (آقایان الویری،

زنگنه، آخوندی، منتجب نیا، طالیی نیک و خانم کروبی) نکات مختلفی را با جزئیات
بیشتر در مورد انتخابات بیات می کنند و رهبر انقالب نیز سخنانی با آنها دارند. همه ی

این گفت وگوها نیز همراه با صراحت و صمیمیت است. آنچه تاکنون به صورت رسمی از
آن نشست منتشر شده، تنها قسمتی از بیانات رهبری - پس از گذشت چندین سال،
انتشار کامل بخش نخست و روایت دقیق  بخش دّوم آن جلسه، می تواند گره گشای

برخی مسائل کلیدی در اذهان عموم باشد.

رهبر انقالب: بسم اهللا الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید. جلسه در واقع بی نظیری
است. رفقای دیروز و رقیبان امروز، همه اینجا جمع شده اید و من از خداوند متعال

می خواهم که این تجمع را مایه برکت و خیر قرار بدهد و حضور یکایک شماها در اینجا
ان ان شاءاهللا برای کشورتان و انقالبتان و این ملت بزرگ، مبارک باشد. 

پیوست ۳۶



سال سه تا رئیس جمهور در این کشور بودند. شما مراجعه کنید، زمان آقای هاشمی،
حرف های من همین ها است؛ حرف هایم فرق نکرده.  آنجا حرف های خودم را زدم؛ باز

هم من همان حرف ها را می زنم! یعنی تا وقتی که توان گفتن دارم، من همین حرف ها را
خواهم زد؛ همان مبانی، همان اصول، همان ارزش ها، آن چیزهایی را که با آن حیات

من شکل گرفته تکرار خواهم کرد.

در بیان آقای دانش جعفری بود بگویم که مطلقا آن جور که شما تلقی کردید، نیست.
من در کردستان حرف های همیشگی خودم را زدم، آن چیزی که من درباره عزت اسالمی

بیان کرد، اینها حرف های امروز من که نیست، اینها حرفهای بیست و چند سال من
است. شما مراجعه کنید به سابقه سخنرانی های من، اظهارات من، در مراحل مختلف،
خب، در این بیست سال سه تا رئیس جمهور در این کشور بودند. شما مراجعه کنید،

زمان آقای هاشمی، حرف های من همین ها است؛

...من یک سخنرانی یکجا کرده بودم، آقای کروبی آمد گفت که من رفتم ایالم و گفتم
این حرف هایی که فالنی زد، من را داشت می گفت؛ آن منم. خب تلقی آقای کروبی این
است. آن چیزی که من گفتم که باید رئیس جمهور این جوری باشد، این جوری باشد،
این جوری باشد، یک نامزدی تطبیق می کند به خودش، نامزد دیگری تطبیق می کند به
خودش که این هم اتفاقًا پیش آمد، البته غیر از آقای احمدی نژاد. یکی از آن دو نامزد

محترم دیگر هم، همین را گفته بود که حرف هایی که فالنی زده، انها با من منطبق است.
بنابراین به من کسی ایراد نگیرد که چرا شما آن حرف  را زدید، من حرف های خودم را

گفتم. این مطلب و مبانی خود من است که من با این مبانی زندگی کرده ام و امیدوارم
ان شاءا... تا آخر عمرم- حاال هر چند ساعت دیگر، یا چند روز دیگر، یا چند سال دیگر

باشد – با همین مبانی زندگی بکنم.

خب، حاال نوبت به آقایان رسید؛ آقایان وزارت کشور و شورای نگهبان، اول آقایان وزارت
کشور اگر مطلبی دارند، در پنج دقیقه بفرما�د.

سخنان نماینده ی وزارت کشور

آقای کامران دانشجو: بسم ا... الرحمن الرحیم. من هم از حضرتعالی تشکر می کنم؛ خدا را
سپاسگزارم خدمت شما هستم. اگر جنابعالی اجازه بفرما�د بنده هیچ تحلیل نمی کنم؛

حرف دلم را هم اگر اجازه بفرما�د نمیزنم، اتهامات را می گذاریم برای اینکه واگذار بشود
به خدا در روز آخرت و فقط گزارشی را خدمت شما سریع می خوانم:

از ابتدای تیر ماه 87 تمهید مقدمات انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری با ارزیابی
انتخابات دوره های گذشته و جمع بندی نقاط قوت و کاستی ها، شروع و برنامه هایی در

جهت رفع کاستی ها – که عمدتا در زمینه  آموزش مجریان بود – تدوین گردید. لوازم



مورد نیاز انتخابات از قبیل تعرفه ها، مهرها و تعداد صندوق های اخذرای با نظر خواهی
از استان ها برآورد و برای تهیه آنها سفارش داده شد. در این دوره از انتخابات برای

تعداد 57 میلیون تعرفه بنا به درخواست و برآورد استان ها کشور با چاپخانه  بانک ملی
عقد قرارداد شد و سپس با درخواست مجدد برخی استان ها این تعداد به 58 میلیون و

875 هزار تعرفه افزایش یافت. تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخاابت با حضور
نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، وزارت اطالعات و شورای نگهبان طی

جلسات متعدد تع�ن و رقم 46 میلیون و 200 هزار نفر به ستاد انتخابات اعالم گردید.

کامران دانشجو: برای تعداد 92661 تن از نمایندگان نامزدها کارت جهت حضور در
شعب اخذ رای و ستادها صادر گردید که از این تعداد، 6574 کارت برای نمایندگان

نامزدها در شهر تهران صادر شد. در کشور، جناب آقای احمدی نژاد 33058، جناب آقای
موسوی 40676، جناب آقای رضایی 5421 و جناب آقای کروبی 13506 نماینده

داشتند.

در 26 اسفند 87 با حکم وزیر محترم کشور، ستاد انتخابات کشور به صورت رسمی آغاز
به کار نموده و کمیته های شش گانه ی ذی ربط تشکیل شد. هیئت های اجرایی در 366

شهرستان 558 بخش از تاریخ 15 اردیبهشت 88 شروع به کار نمودند. و با تصویب
هیئت های اجرایی شهرستان ها، نهایتا تعداد 45 هزار و 713 صندوق اخذ رای در سراسر
کشور مصوب شد که از این تعداد 31455 صندوق ثابت و 14258 صندوق سیار بودند.

با توافق شورای محترم نگهبان برای هر شعبه اخذ رای دو عدد مهر اماده گردید.

تعداد مجریان انتخابات اعم از هیئت های اجرایی، اعضای اجرایی شعب، نمایندگان
فرماندار و بخشدار، بازرسین، محافظین صندوق ها و عوامل خدماتی، بیش از 650هزار

نفر بودند که همگی، بیشتر از مردم عادی هستند و در هر شعبه اخذ رای به صورت
متوسط سه نفر ناظر شورای نگهبان حضور داشتند.

با دعوت ستاد انتخابات کشور از نامزدهای انتخابات در 2 خرداد 88 مقرر گردید که
ستادها نمایندگان نامزدها را معرفی نمایند و نهایتا برای تعداد 92661 تن از نمایندگان

نامزدها کارت جهت حضور در شعب اخذ رای و ستادها صادر گردید که از این تعداد،
6574 کارت برای نمایندگان نامزدها در شهر تهران صادر شد. آمار را به تفکیک به

استحضار می رساند – در تهران را اول می گویم – آقای احمدی نژاد 2712، جناب آقای
موسوی 2915، جناب آقای رضایی 348، جناب آقای کروبی 599، در کشور، جناب آقای

احمدی نژاد 33058، جناب آقای موسوی 40676، جناب آقای رضایی 5421 و جناب
آقای کروبی 13506.
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اخذ رای در روز انتخابات راس ساعت 8 صبح در کلیه ی شعب شروع و با توجه به
استقبال بی سابقه مردم تعدادی از شهرستان ها تقاضای تعرفه جدید نمودند که تعداد
دویست هزار تعرفه جدید تحویل استان آذربایجان شرقی، همچنین تعداد صد هزار

تعرفه به استان اصفهان و یک میلیون و صد هزار تعرفه به استان  تهران و پنجاه هزار
تعرفه به استان قم تحویل شد. در ساعت 18 با توجه به اتمام مهلت قانونی اخذ رای و

حضور پرشور مردم در شعبه ها، مهلت اخذ رای به صورت ساعت به ساعت با مجوز
وزارت محترم کشور تا ساعت 22 تمدید گردید و پس از آن نیز تمامی افرادی که در
صف بودند، به داخل شعب هدایت شده و تا پاسی از نیمه شب اخذ رای در تعداد

زیادی از شعب ادامه یابد.

کامران دانشجو: اعالم نتایج انتخابات براساس فرم های 22، یعنی فرم های تکمیل شده
در هر یک از شعب که به صورت برخط و رایانه ای از شعب اخذ رای واصل می شد با

توافق قبلی و به صورت تدریجی از ساعت 12:15 دقیقه نیمه شب آغاز گردید و ساعت
به ساعت تا 10 صبح ادامه یافت. عمدتا این آمار مربوط به صندوق های روستایی و

شهرهای کوچک بود.

اخذ رای در خارج از کشور نیز در 130 نمایندگی و در 304 شعبه اخذ رای انجام گردید و
با توجه به استقبال گسترده هم وطنان خارج از کشور و با موافقت وزیر محترم کشور در

55 نمایندگی مدت اخذ رای دو ساعت تمدید شد. از ابتدای روز رای گیری، نماینده
محترم شورای نگهبان در دفتر مرکزی ستاد انتخابات حضور یافت و امور انتخابات با

ایشان هماهنگ شده و وی نیز با شورای نگهبان هماهنگی می نمود. اعالم نتایج
انتخابات براساس فرم های 22، یعنی فرم های تکمیل شده در هر یک از شعب که به

صورت برخط و رایانه ای از شعب اخذ رای واصل می شد با توافق قبلی و به صورت
تدریجی از ساعت 12:15 دقیقه نیمه شب آغاز گردید و ساعت به ساعت تا 10 صبح
ادامه یافت. عمدتا این آمار مربوط به صندوق های روستایی و شهرهای کوچک بود. از
این ساعت به بعد با عنایت به اینکه سرعت اینترنت کاسته شده بود و همچنین آمار

شهرهای پر جمعیت شروع می شد، اطالع رسانی به مدت بیش از دو و نیم ساعت
متوقف گردید و در ساعت 12 چون فرم های 28، یعنی فرم هایی که براساس تمامی

شعب اخذ رای یک شهرستان تکمیل می شود و مشخص کننده رای نامزدها در هر
شهرستان می باشد واصل گردید. از این ساعت اطالع رسانی براساس فرم ها 28 آغاز و تا

ساعت 13 و 14 نیز ادامه یافت و نهایتًا در ساعت 16 نتیجه نهایی انتخابات توسط
وزیر محترم کشور اعالم گردید.

روز یکشنبه جلسه ای با جناب آقای دکتر کدخدایی در شورای نگهبان برگزار و آمار نتایج
انتخابات با ایشان مرور گردد و در یک بررسی اجمالی و اولیه مشخص شد که تفاوت

قابل مالحظه ای بین آمار شورای نگهبان و ستاد انتخابات وجود ندارد که باعث دلگرمی



بیشتر مسئولین ستاد انتخابات کشور گردیده و قرار شد که نتایج به صورت استانی و
شهرستانی اعالم گردد. سپس جلسه ای با جناب آقای مهندس ضرغامی .... .

رهبر انقالب: ساعت را هم یک نگاهی بکنید.

آقای دانشجو: ... برگزار و آمار مذکور از طریق صدا و سیما اعالم شد.

با توجه به تبلیغات سوء و مغرضانه پیرامون سالمت انتخابات تصمیم گرفته شد که از
روز دوشنبه مسئولین ستاد انتخابات و استان تهران در برنامه های تلویزیونی به این

شبهات پاسخ گویند. در پایان به استحضار می رساند که هیچ گونه اعتراضی مستندی در
روز برگزاری انتخابات و پس از آن تا این تاریخ به ستاد انتخابات کشور واصل نشده

است. والسالم علیکم و رحمه ا.... و برکاته.

رهبر انقالب: و علیکم السالم و رحمه ا.... خب نماینده ی شورای محترم نگهبان

 سخنان نماینده شورای نگهبان

آقای عباسعلی کدخدایی: بسم ا... الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از حضرتعالی که این
فرصت را در اختیار ما قرار دادید که گزارش مختصری را خدمت حضرتعالی و بقیه حّضار
عرض کنم. من مختصرا عرض بکنم وظایف شورای نگهبان براساس قانون – به هر حال

آنچه که مقرر شده است – طبق قانون انجام شده است و دوستان ما در استانها و
شهرستانهای مختلف وظایف نظارتی شان را بخوبی انجام دادند. ما حضور ناظرین را
داشتیم سر صندوق ها که بین سه نفر تا پنج نفر در واقع ناظر بودند و بر تمام مراحل
نظارت می کردند. از قبل از آن هم هیئت های نظارت ما حضور داشتند در استان ها و

شهرستان ها در جهت استقرار صندوق ها، چاپ و توزیع تعرفه ها و.... .

عالوه بر اینها ما امسال دو اقدام دیگر هم یا شاید اقداماتی دیگر را در این جهت انجام
دادیم که من خدمت تان عرض می کنم. اولین اقدام این بود که این تعرفه هایی که در

دوره های قبل بود و فقط یک محل مهر داشت، تحت عنوان مهر انتخابات، مهر نظارت را
هم ما پیش بینی کردیم که اطمینان بیشتری در این جهت ایجاد بشود. بازرسین ویژه ای

را از تهران برای برخی از حوزه ها، برای برخی از شهرستان ها و استان ها اعزام کردیم که
در روز اخذ آراء حضور داشته باشند. همچنین دعوت کردیم از نمایندگان داوطلبین

محترم که در شورای نگهبان هم حضور داشته باشند. اگرچه شورای نگهبان وظیفه ی
نظارتی دارد و در واقع نظارتی بر شورای نگهبان مقرر نشده است و ما تکلیف قانونی هم

در این جهت نداریم اما جهت اعتمادسازی و اطمینان بیشتر بزرگواران داوطلب،
درخواست کردیم نمایندگان شان حضور داشته باشند و حضور داشتند.



کدخدایی: بازرسین ویژه ای را از تهران برای برخی از حوزه ها، برای برخی از شهرستان ها
و استان ها اعزام کردیم که در روز اخذ آراء حضور داشته باشند. همچنین دعوت کردیم از
نمایندگان داوطلبین محترم که در شورای نگهبان هم حضور داشته باشند. اگرچه شورای
نگهبان وظیفه ی نظارتی دارد و در واقع نظارتی بر شورای نگهبان مقرر نشده است و ما

تکلیف قانوین هم در این جهت نداریم اما جهت اعتمادسازی و اطمینان بیشتر بزرگواران
داوطلب، درخواست کردیم نمایندگان شان حضور داشته باشند

گزارش هایی را به ما می دادند در روز اخذ آراء، آنها را ما بررسی می کردیم؛ البته نتیجه اش
را بعدا در پایان رسیدگی ها منتشر خواهیم کرد. بعد هم که شمارش آراء شروع شد،

سایتی را در اختیارشان قرار دادیم که ناظر باشند بر تجمیع آراء.

تذکرات الزم هم ارائه شد به دوستان مان در وزارت کشور که همکاری خوبی هم داشتند.
مثال در خصوص همین کمبود تعرفه ها که جناب آقای دکتر دانشجو اشاره کردند، ما هم

در برخی از این استان ها متوجه شدیم در همان ساعات اولیه و پیگیری کردیم،
خوشبختانه اقدام شد. بعد از آن هم به هر حال در فرصت قانونی ای که ما داریم، اعالم

کردیم که شکایاتی اگر هست، اعتراض هایی اگر هست، مستدل برای ما ارسال بکنند، ما
پیگیری می کنیم.

فرصت سه روزه ای را که داشتیم تا پایان وقت اداری دیروز، آقایان داوطلبین محترم،
اعتراض هایشان را ارائه کردند. البته اعتراض ها همان جوری که االن هم اشاره فرمودند
نمایندگان محترم شان، بعضا کلی هست که شاید در صالحیت شورای نگهبان نباشد که

بخواهد بررسی بکند، اما آن مواردی را که مستند باشد، عینی باشد، ما خدمت شان
عرض کردیم که آماده هستیم با حضور نمایندگان خود داوطلبین محترم بررسی بکنیم و

اگر تخلفی هست، با آن تخلف برخورد بکنیم. امروز هم دعوت کردیم از نمایندگان
واطلبین محترم تشریف آوردند در شورای نگهبان، جلسه خوبی داشتیم، مطالب –

مفصل تر از این چیزی که االن خدمت حضرتعالی عرض شد – آنجا مطرح شد؛ ما هم
نحوه  رسیدگی را، اختیارات مان را مطرح کردیم و قرار شد که ما حصل جلسه امروز، فردا

در جلسه عمومی شورای نگهبان مطرح بشود و نظر شورای نگهبان ان شاءا... اعالم بشود
که چگونه این رسیدگی ها را ادامه خواهد داد. متشکر هستم از حضرتعالی.

رهبر انقالب: ان شاءا... موفق باشید.

آقای الویری: حاج آقا اجازه می فرما�د یک پیشنهاد بکنیم، یا همین االن یا بعد از
فرمایش جنابعالی، برای برون رفت از این وضعیت در حد نیم دقیقه هر کدام از آقایان

پیشنهادی بدهند برای برون رفت از این وضعیت، بعد جنابعالی جمع بندی بفرما�د.



حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۲۸ - ۱۱:۴۰ ق.ظشماره : ۸۸۰۳۲۸۰۰۴۷

كامران دانشجو تشريح كرد:

5 دليل براي جعلي بودن
نامه وزير كشور به مقام

معظم رهبري
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاي فارس، كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور و قائم مقام
وزير كشور شامگاه چهارشنبه در برنامه ويژه پاسخگويي به شبهات انتخاباتي از شبكه خبر بيان كرد:

حدود سه ماه قبل از تشكيل ستاد انتخابات كشور شبهات پي در پي در خصوص مسائل متعدد
انتخابات مطرح مي شد كه به فراخور زمان و مجموعه فعاليت هايي كه در راستاي برگزاري انتخاباتي

پرشور و با هدف رقابت قانوني وجود داشت به آنها پاسخ داده مي شد. وي ادامه داد: يكي از
مسائلي كه همواره مورد شبهه از سوي برخي قرار مي گرفت، ميزان تعرفه هايي بود كه براي اين

دوره از انتخابات به چاپ رسيد، در اين دوره از انتخابات 57 ميليون برگه تعرفه راي به چاپ رسيد
كه با توجه به جمعيت 46 ميليون و 200 هزار نفري واجدين شرايط چيزي حدود 15 تا 20 درصد
بيشتر بود و اين افزايش ميزان چاپ تعرفه در تمامي دوره هاي برگزاري انتخابات در طول 30 ساله

اخير وجود داشته است. وعلت اساسي آن نيز وجود جمعيت شناور در هر يك از شهرستان ها و
شعب اخذ راي است تا مردم براي راي دادن دچار مشكل كمبود تعرفه نشوند و نكته مورد تاكيد

اين موضوع نيز شركت 100.2 درصد مردم استان مازندران در انتخابات دهمين دوره رياست
جمهوري است به طوري كه اين استان به واسطه سفرخيزي و مقصد قرار گرفتن بسياري از

سفرهاي مردم حجم بيشتري از جمعيت را در خود دارا بوده كه شاهد آن هستيم كه اين موضوع
براي برخي از شهرهاي استان خراسان رضوي نيز وجود داشته اما معدل كل شركت كنندگان در

انتخابات رياست جمهوري دهم 84.73 درصد است. * نامه جعلي وزير كشور به مقام معظم رهبري
به گفته دانشجو، يكي از موضوعاتي كه مستمسك برخي رسانه هاي معاند خارجي براي ايجاد

هجمه بر عليه سالمت انتخابات قرار گرفته نامه اي جعلي ازسوي وزير كشور به رهبر فرزانه انقالب
است كه در آن هيچ عرفي از لحاظ اداري و سلسله مراتب رعايت نشده و در آن به خوبي مشخص

است كه اين نامه جعلي بوده و تنها با هدف تشويش اذهان ملت جعل آن صورت گرفته است.
معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: هر نامه عرفي دارد و وقتي نامه اي از سوي وزير كشور به مقام

رهبري داده مي شود به اصطالح "از طرف"  امضا نمي شود. همچنين در اين نامه جعلي كه قاعدتا
بايد موضوع بسيار مهمي باشد، هيچ گونه مهر خاصي از طبقه بندي اطالعاتي و همين طور

شماره اي براي پيگيري وجود ندارد،  عالوه بر اين وقتي نامه اي با سربرگ وزير كشور وجود داشته
باشد، در زير آن مجددا عنوان وزير كشور نمي آيد. وي افزود: همين طور ادبيات نامه نيز بسيار

غيرمتعارف بوده و اعدادي كه به عنوان اعداد جعلي نتايج انتخابات آمده است، پس از جمع كردن
اساسا با ساير اعدادي كه در اين نامه آمده همخواني ندارد اما همين نامه از سوي برخي رسانه هاي

بيگانه به ابزاري براي مخدوش كردن انتخابات تبديل شده است. * زمان شمارش آرا كامران
دانشجو در خصوص ميزان زمان شمارش آرا كه در اين دوره از انتخابات زودتر از ساير دوره هاي

پيش از آن نتايج اعالم شد ، نيز گفت: نتيجه نهايي انتخابات حوالي ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه
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اعالم شد ( چيزي حدود 16 ساعت پس از پايان راي گيري)، بر اساس روال هميشگي انتخابات
اعالم نتايج اوليه هميشه به صورت تدريجي صورت گرفته به طوري كه پس از 4 ساعت تمديد
زمان راي گيري افرادي كه در صف براي راي دادن حضور داشتند به داخل شعب هدايت و درب

شعب اخذ راي در ساعت 22 جمعه بسته مي شود، پس از آن از تمامي افرادي كه به داخل شعبه
براي اخذ راي هدايت شدند راي گيري كامل صورت گرفته و در صورت عدم وجود فردي در شعبه

براي راي دادن با حضور تمامي عوامل اجرايي، انتظامي و ناظران درب صندوق گشوده و كار
شمارش آرا،  آغاز مي شود. قائم مقام وزير كشور عنوان كرد:  از حدود ساعت 1 و 45 دقيقه بامداد،
بسياري از شعب كوچك روستايي كه در مدت زمان كوتاهي شمارش آرا را انجام داده بودند و به
واسطه برگزاري رايانه اي اين دوره از انتخابات به صورت آن الين فرم 22 (فرم نتايج آرا در شعب

اخذ راي) را به سرور مركزي در ستاد انتخابات كشور ارسال كردند و بر اين اساس شعب كوچكي كه
نتايج آراي آنها مشخص شده بود. تعداد اين شعب در حدود 5 هزار به ستاد انتخابات كشور ارسال
شده بود براي اولين بار حوالي ساعت 2 بامداد روز شنبه نتايج اوليه اين انتخابات اعالم شد كه اين

شيوه از اعالم نتايج كامال علمي و بر مبناي شعبي از سراسر كشور بود و مختص به استان خاص و
يا محدوده اقليمي ويژه اي نبود و وضعيت به همين سبك تا چندين بار اعالم نتايج ادامه يافت و تا

ساعت 10صبح با شعبي كه به صورت آن الين در ارتباط بوديم آمار را از آنها به صورت شبكه اي
دريافت كرده و به اطالع مردم عزيز رسانديم. وي يكي از داليل اعالم سريع تر نتايج اين دوره از
انتخابات رايانه اي شدن مراحل بيشتري از انتخابات و ارتباط شعب به صورت آن الين با ستاد

انتخابات كشور بود. دانشجو خاطرنشان كرد: از حوالي ساعت 10صبح به صورت تدريجي آراي
شهرهاي بزرگ كشور اعالم مي شد كه البته اعالم آنها به علت حجم وسيع شعب و ميزان آراي باالي
آنها به كندي صورت مي گرفت و همزمان با اين موضوع و چون در اين دوره مالك بر شيوه دستي

در شمارش قرار گرفته بود، فرم هاي 28 (فرم حجمي آراي شهرستاني) از سوي شهرهاي كوچك
شروع به ارسال شد و ما حوالي ساعت 13 روز شنبه مجموعه اي از نتايج نهايي حاصل از جمع زدن

فرم 28 - 346 شهرستان از 366 شهرستان نهايي شده بود را در اختيار داشتيم كه نتايج آن به
اطالع مردم كشورمان رسيد و پس از در ساعت 4 بعد از ظهر با جمع بندي نهايي و چك كردن

مجدد نتايج نهايي موفق شديم تا نتايج انتخابات را اعالم عمومي كنيم. * ثبت كد فرد كانديدا وي
در خصوص اين موضوع كه اگر فردي كد كانديداي مورد نظر خود را در برگه راي ننوشته باشد،

وضعيت راي وي به چه صورت است نيز گفت: بارها اعالم كرده ايم كه نوشتن كد هر يك از كانديدا
اساسا الزم نيست و در صورت ننوشتن كد كانديداي مورد نظر هر فرد، در برگه راي مشكلي در اين
خصوص وجود ندارد و آراي افراد به هنگام شمارش بر مبناي نام و نام خانوادگي كانديدا شمارش

شده و اساسا هيچ برگه رايي در هيچ شعبه اي بواسطه ننوشتن كد كانديدا باطل و يا ناديده گرفته
نشده است. * كمبود تعرفه در برخي شعب معاون سياسي وزير كشور در ادامه در خصوص تعداد

تعرفه ها در اين دوره از انتخابات نيز بيان كرد :  در اين دوره براي 46 ميليون و200 هزار واجد
شرايط راي دادن حدود 57 ميليون تعرفه به چاپ رسيد كه بر اساس يك ضريب خاصي از ميزان

مشاركت در هر يك از مناطق كشورمان تعرفه در اختيار آنها قرار مي گرفت، اما در اين دوره از
انتخابات به واسطه استقبال بسيار گسترده مردم، و به وجود آمدن صف هايي طويل در همان

ساعات اوليه راي گيري در برخي از شعب با كمبود تعرفه مواجه شديم كه بالفاصله از طريق ستاد
فرمانداري ها موضوع پيگيري و تعرفه به ميزان مورد نظر به هر يك از شعب ارسال شد. دانشجو

افزود: به دليل استقبال گسترده مردم در اين دوره از انتخابات ما مجبور شديم تا به چاپخانه اي كه
تعرفه هاي اين دوره از انتخابات در آن چاپ شده بود اعالم كنيم كه به ميزاني، تعرفه در روز جمعه

به چاپ برساند كه بر اين اساس ميزان كل تعرفه به چاپ رسيده در اين دوره از انتخابات به 58
ميليون 875 هزار رسيد كه براي برخي از استان هايي كه با كمبود تعرفه مواجه شده بودند، ارسال و
مقاديري از آن در شهر تهران توزيع شد. قائم مقام وزير كشور خاطرنشان كرد: از طريق آموزش هايي

كه به عوامل اجرايي در شعب اخذ راي داده شده، عوامل در صورت رسيدن موجودي تعرفه آنها در
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شعبه به حدود صد عدد بالفاصله درخواست ارسال تعرفه مي كنند كه بر اين مبنا در قالب
فرمانداري ها كار ارسال تعرفه به آنها صورت مي گيرد. * عدم صدور كارت براي نمايندگان كانديدا

رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوالي در خصوص عدم صدور كارت از سوي فرمانداري ها
براي نمايندگان كانديدا اظهار داشت: آقاي ميرحسين موسوي در حدود 90 درصد، كروبي در حدود
29 درصد، احمدي نژاد در حدود 72 درصد و محسن رضايي در حدود 12 درصد در شعب نماينده

داشتند. و با توجه به اينكه بيش از 92 هزار كارت براي نمايندگان كانديدا در سراسر كشور صادر
شده بود، تقريبا در هر يك از شعب به طور متوسط بيش از 2 نماينده حضور داشتند. معاون وزير

كشور همچنين گفت: ما در اين دوره از انتخابات بنا را بر اين قرار داديم كه كارت نمايندگان
كانديداها به صورت متمركز از تهران صادر شود و بر اين اساس از هر يك از كانديداها خواستيم تا

در نرم افزار ويژه اي كه براي اين دوره طراحي شده اسامي نمايندگان خود را از تاريخ 2 خرداد تا 15
خرداد ماه وارد كنند. رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: اما شاهد آن بوديم كه برخي كانديداها در
روز 14 يا 15 خرداد ماه به ما اطالع دادند كه اين امكان براي آنها وجود ندارد كه وزارت كشور نيز

به منظور تعامل بيشتر با هر يك از كانديدا و ستادهاي انتخاباتي آنها بنا را بر اين قرار داد كه
فرمانداران در سراسر كشور كارت نمايندگان كانديداها را صادر كنند و در اين شرايط نيز مداركي كه
از سوي برخي ستادها به فرمانداري ها ارسال مي شد ناقص بود و همچنان فرمانداري ها در راستاي
تعامل تا يك روز قبل از انتخابات نيز اقدام به صدور كارت كردند تا مشكل و شبهه اي در اين زمينه

وجود نداشته باشد و مجموعه ستاد انتخابات كشور متهم به كارشكني در اين موضوع نشود و
كانديداي معترض در اين دوره از انتخابات در سراسر كشور بيش از 40 هزار و 600 نماينده بر سر

صندوق ها داشتند كه اين تعداد تقريبا در هيچ دوره اي سابقه نداشت. * نحوه نظارت بر
صندوق هاي سيار دانشجو در ادامه در خصوص تعداد صندوق هاي سيار نيز اعالم داشت،  شاهد آن
بوديم كه شبهاتي در خصوص افزايش 10 برابري صندوق هاي سيار در اين دوره از انتخابات مطرح

كردند كه ما بر مبناي آمار موجود در هر يك از دوره ها به آن پاسخ داديم. وي ادامه داد: در زمان
برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه برگزاري انتخابات بر عهده دولت ديگري بود،
نسبت صندوق هاي سيار به كل صندوق ها حدود 33 درصد بود اما در اين دوره از انتخابات اين

نسبت حدود 3 درصد كاهش يافت و به حدود 30درصد رسيد و عالوه بر اين نمايندگان كانديدا در
صندوق هاي سيار نيز ناظر بودند و اينچنين نيست كه صندوق هاي سيار بدون ناظر و به حال خود
رها شده باشند و در موقع پلمپ صندوق ها نيز اعضاي هيئت نظارت و نمايندگان حضور داشند و

اگر حضور نداشتند،كلي گويي ها در اين خصوص درست نيست و هر يك از كانديدا مي توانند در
قالب ليستي حوزه اي كه در آن به موقع پلمپ صندوق نماينده آن حضور نداشته را به ستاد

انتخابات كشور براي بررسي اعالم كند. وي در پايان با تاكيد بر پيروزي بزرگ ملت ايران روز 22
خرداد در رقم زدن مشاركتي حداكثري و ا فتخاري براي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي

افزود: تا اين لحظه يك اعتراض مستند به وزارت كشور واصل نشده است و ملت بزرگ ايران بدانند
كه BBC فارسي و صداي آمريكا اساسا اين نظام را قبول ندارد و زماني كه به اين شبهه ها دامن
مي زنند به دنبال چيزي جز تلخ كردن اين مشاركت بي نظير در كام ملت ايران نيستند و دشمنان

اين ملت با جعل كردن و نوشتن مطالبي بي ارزش در پي به بازي گرفتن شعور مردم ما هستند تا
بتوانند ميوه كثيف توطئه خود را از اين سرزمين بچينند و وحدت ملي ما را خدشه دار كنند. اما به

خواست خداوند واراده ملت بزرگ ايران و در سايه آگاهي آحاد مردم غيور ايران اين اتفاق نخواهد
افتاد. انتهاي پيام/

244 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۵:۳۴ ب.ظشماره : ۸۸۰۳۳۱۰۸۴۴

گفتگوي صريح فارس با جانشين ستاد انتخابات
كشور؛

مشاركت باالي 100 درصد
در تمامي دوره ها وجود

داشته است
علي اصغر شريفي راد در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به سئواالت متعدد و

صريح در حوزه برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پاسخ گفت. وي سابقه برگزاري
بيش از 10 انتخابات متعدد از مجلس شوراي اسالمي تا شوراها و رياست جمهوري را در سمت هاي

مختلف در كارنامه خود دارد و اكنون به عنوان مديركل انتخابات وزارت كشور و جانشين ستاد
انتخابات كشور نقش و وظيفه خطيري را در برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايفا
كرده است. شريفي راد در ابتداي گفتگوي خود با فارس، در خصوص ساختار برگزاري انتخابات در
كشورمان اظهار داشت: تدوين كنندگان قانون اساسي و قانون انتخابات دقت ويژه اي در تدوين
سازوكارهاي برگزاري انتخابات لحاظ كرده اند و اساسا مكانيزم برگزاري انتخابات در كشورمان به 

گونه اي است كه تمامي امور بدست مردم و معتمدين مردم است و عوامل اجرايي در هر صندوق
اخذ راي نيز از ميان خود مردم و عمده آنها از فرهنگيان و يا چهره هاي سرشناس هر منطقه هستند

و وزارت كشور در اين حوزه تنها مسئوليت سياست گذاريها و تامين شرايط برگزاري انتخابات را بر
عهده دارد. *  تركيب هر شعبه به گونه اي است كه تقلب امكان پذير نيست مديركل انتخابات وزارت

كشور ادامه داد: عوامل اجرايي برگزاري انتخابات در هر دوره اي و از جمله انتخابات دهمين دوره
رياست جمهوري شامل عوامل اجرايي،  نماينده فرماندار، هيات نظارت از سوي شوراي نگهبان،
عوامل انتظامي و نمايندگان كانديداهاست و در مجموع بيش از 14 تن با تركيب متفاوت كه

ممكن است هر يك از با گرايش خاصي از سليقه و نظر خاص باشند در هر شعبه اخذ راي از ابتداي
زمان آغاز راي گيري تا شمارش و جمع بندي نهايي حضور دارند و در نهايت با امضاي خود بر صحت

اطالعات مندرج در فرم 22 (فرم شمارش آرا در شعبه) شهادت مي دهند و بواقع نمي توان در هر
شعبه عوامل خدومي را كه براي برگزاري مطلوب انتخابات به ميدان آمده اند متهم به تقلب و تخلف

كرد. * موسوي بيش از 40 هزار نماينده در شعب اخذ راي داشته  است جانشين رئيس ستاد
انتخابات كشور گفت: در اين دوره از انتخابات و در راستاي تعامل هرچه بيشتر با ستادهاي

انتخاباتي كانديداها، وزارت كشور در گامي جدي اقدام به ايجاد نرم افزاري ويژه در قالب شبكه
اينترنتي كرد تا هر يك از ستادهاي انتخاباتي بتوانند فرآيند صدور كارت براي نمايندگانشان را

تسريع و تسهيل كنند و اين موضوع در تاريخ 2 خردادماه به فاصله 20 روز تا برگزاري انتخابات
رياست جمهوري دهم به نمايندگان ستادهاي انتخاباتي كانديداها در قالب اسم رمز ويژه و كد
كاربري ابالغ شد تا هر يك از ستادها با ثبت اسامي نمايندگان خود در شعب اخذ راي در اين

سايت بتوانند در مدت زمان كوتاهي كارت نمايندگان خود را دريافت كنند. شريفي راد اضافه كرد:
متاسفانه برخي ستادهاي انتخاباتي در فاصله زماني 15 روزه در نظرگرفته شده براي درج اسامي

اين اقدام را انجام ندادند ولي ستاد انتخابات كشور براي تسهيل در فرآيند صدور كارت و جلوگيري
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از ايجاد مشكالت و شائبه ها، صدور كارت را به فرمانداري ها ابالغ كرد تا هر يك كانديداها بتوانند از
طريق ستاد انتخاباتي خود در هر يك از شهرستانها اقدام به دريافت كارت كنند كه بر اين اساس نيز
اقدام شد و براي ستادهاي آقاي ميرحسين موسوي در مجموع 40 هزار و 676 كارت صادر شد. *

92 هزار و 661 نماينده كانديدا براي 45 هزار و 713 صندوق سراسر كشور وي در ادامه با بيان
اينكه فرمانداري ها تا ساعاتي پيش از آغاز اخذ راي نيز براي همكاري بيشتر با ستادهاي انتخاباتي

كارت براي نمايندگان كانديداها صادر  مي كردند افزود: در سراسر كشور براي نمايندگان ستاد
انتخاباتي آقاي موسوي 40 هزار و 676 كارت،  براي ستاد آقاي كروبي 13 هزار و 506 كارت،  براي

ستاد آقاي رضايي 5 هزار و 421 كارت و براي ستاد آقاي احمدي نژاد نيز 33 هزار و 58 كارت صادر
شد و اينكه برخي كانديداها در خصوص عدم صدور كارت براي نمايندگانشان سخن مي گويند

بواسطه ناقص بودن مدارك و عدم تكميل فرم هاي مخصوص در فرمانداري ها بوده است و
فرمانداري ها اساسا مشكلي براي صدور كارت براي نمايندگان كانديداها بوجود نياورده اند و مشكلي

در اين خصوص نبوده است. * هيچ شكايتي به ستاد انتخابات نرسيده است شريفي راد اظهار
داشت: تاكنون هيچ شكايتي به ستاد انتخابات كشور از ستادهاي انتخاباتي كانديداها واصل نشده

است و ستاد انتخابات كشور آماده بازشماري آراي صندوق هايي است كه شوراي نگهبان از طريق
كانديداها اعالم وصول كرده باشد. جانشين ستاد انتخابات كشور عنوان كرد: براي اولين بار آمار

تفكيكي آرا در هر يك از شعب اخذ راي در سايت وزارت كشور قابل دسترسي است و به تازگي آمار
تفكيكي هر يك از شعب اخذ راي نيز در سايت وزارت كشور (www.moi.ir) براي كاربران در اختيار

قرار داده شده است. * بالفاصله فرمانداري ها كمبود تعرفه را جبران كرده اند جانشين رئيس ستاد
انتخابات كشور در پاسخ به سوالي در خصوص كمبود تعرفه در برخي شعب، اظهار داشت: ما در 

 آستانه برگزاري انتخابات شاهد ايجاد شبهاتي نظير عدم راي دادن مردم در شعب اخذ راي مستقر
در مساجد بوديم كه به طبع آن موجب شد در برخي شعب نظير مدارس شاهد ازدحام گسترده

مردم باشيم،  با اين حال بر اساس دستورالعمل برگزاري انتخابات، شعب به محض كمبود تعرفه و
رسيدن به حدي از كمبود كه تنها 100 تعرفه در شعبه باقي مانده باشد، بالفاصله درخواست ارسال

تعرفه از فرمانداري ها مي كنند كه در اين شرايط و از شعبي كه درخواست تعرفه وجود داشته
فرمانداري ها بالفاصله نسبت به تامين تعرفه اقدام كرده اند. وي ادامه داد: براي اين دوره از

انتخابات بر مبناي مشي تمامي انتخابات هاي گذشته معادل 15 تا 20 درصد واجدين شرايط راي
دادن برگه تعرفه بيشتر به چاپ مي رسد و در اين دوره از انتخابات نيز 58 ميليون و 875 هزار برگ

تعرفه به چاپ رسيد كه بخشي از آن پس از اعالم نياز برخي حوزه ها بواسطه مشاركت بسيار باال
نظير اصفهان (100 هزار)، قم (50 هزار)، خراسان (100 هزار) و تهران بيش از يك ميليون تعرفه

مجدد ارسال شده است. * هرگز چنين شور و شكوهي را نديده بودم شريفي راد با اشاره به
تجربه اش از برگزاري بيش از 10 انتخابات تا اين دوره افزود: مشاركت ملت بزرگ ايران در اين دوره

از انتخابات به حدي بود كه بسياري از فعاالن انتخابات در اين حوزه هرگز چنين حضور عظيمي را
در ياد ندارند. وي بيان كرد: ازدحام در برخي از شعب اخذ راي به اندازه اي بوده است كه پس از

اتمام زمان راي گيري در ساعت 22 شب، هنوز با هدايت مردم به داخل شعب،  فرآيند راي گيري تا
ساعتها ادامه داشت. * شمارش آرا در اين دوره كامال علمي و اصولي بود جانشين رئيس ستاد

انتخابات كشور با اشاره به فرآيند شمارش آرا در اين دوره از انتخابات گفت: در هر دوره از برگزاري
انتخابات، نتايج به صورت مجموعه اي از آراي چند شهر اعالم مي شد كه همواره با نوسانات خاصي

در ترتيب كانديداها همراه بود كه با شبهاتي نيز همراه مي شد اما در اين دوره از انتخابات با
بهره گيري از مراحل رايانه اي برگزاري انتخابات و از طريق ارتباط شعب آنالين با سرور مركزي ستاد
انتخابات كشور، آراي اعالم شده با گستره سراسر كشور اعالم شد كه با توجه به فراگير بودن آرا از

كل ايران نتيجه اي علمي و اصولي را دست داد كه در نهايت با اعالم آراي نهايي هر يك از
شهرستانها در قالب فرم 28 نتايج در حوالي ساعت 16 بصورت نهايي اعالم شد. شريفي راد گفت:
در مناطقي كه ازدحام بااليي وجود نداشته در ساعت 22 درب حوزه ها بسته و با توجه به محدود
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بودن تعداد كانديداها شمارش با سرعت بااليي انجام و از طريق سامانه هاي رايانه اي نتايج اعالم
شد كه به سرعت نيز در اختيار مردم قرار مي گرفت. * مشاركت باالي 100 درصد در تمامي دوره ها
وجود داشته است وي در خصوص مشاركت باالي 95 تا 100درصد در برخي از شهرهاي كشورمان
بيان كرد: در دوره هاي متعدد برگزاري انتخابات رياست جمهوري شاهد مشاركت بيش از صددرصد
در مناطق مختلف كشورمان بوديم و اين تنها محدود به اين دوره از انتخابات نمي شود بطوري كه

در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي كه مشاركت حدود 54 درصد بود در 64 حوزه شاهد آراي
باالتر از 95 تا صددرصد بوديم و اين موضوع در انتخابات مجلس هشتم كه ميزان مشاركت معادل

55 درصد بود نيز در 49 حوزه شاهد مشاركتي در همين سطح (باالي صد درصد) بوديم و اين
ميزان در انتخابات رياست جمهوري نهم كه مشاركت معادل 62 درصد بود نيز وجود داشت كه در
42 حوزه مشاركت باالي 90 درصد رقم خورد و وقتي در اين دوره از انتخابات مشاركتي حدود 85

درصدي يعني بيش از 22 درصد نسبت به انتخابات گذشته را شاهد بوده ايم در 40 حوزه مشاركت
باالي 95 تا صددرصد را داشتيم كه اين رويه انتخابات در تمامي دوره ها بوده و عمده اين مسائل

نيز در هر دوره بواسطه جمعيت شناور هر منطقه است. * در بسياري از انتخابات ها شهرهايي با
مشاركت باالي 100 درصد داشته ايم شريفي راد در خصوص ميزان واجدين اين دوره از انتخابات و
شمار تعرفه هاي به چاپ رسيده در اين دوره نيز عنوان كرد: در تمامي دوره هاي انتخابات شاهد اين

هستيم كه در برخي حوزه ها نظير شهرستان ورزقان و ُمهر در تمامي دوره ها مشاركت باالي صد
درصد را داشته ايم و در شهرهايي كه در اين دوره مشاركت بيش از 95 درصد بوده است تا حدودي
همان شهرهاي دوره هاي گذشته بوده اند و ما همواره در برخي شهرهاي در مسير عبور و يا شهرهاي
مهمان پذير نظير شهرهاي شمالي كشورمان و همين طور شهرهاي در مسير استان خراسان رضوي
شاهد اين وضعيت هستيم. * هجمه ها بر عليه ستاد انتخابات كشور از ماهها قبل از انتخابات آغاز

شد جانشين رئيس ستاد انتخابات كشور در پايان گفت: هجمه ها بر عليه ساز و كار برگزاري
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مدتها پيش از آغاز انتخابات شروع شده بود و همواره در
طول اين مدت با زير سئوال بردن كليت انتخابات بدنبال كاهش ميزان مشاركت مردم در اين دوره
با هدف به چالش كشانيدن جمهوري اسالمي ايران بودند اما اين انتخابات با مشاركت عظيم ملت

بزرگ ايران در حدود 85 درصد همراه بود و اكنون در آستانه پيروزي عظيمي براي ايران در دهه
چهارم انقالب اسالمي در پي تلخ كردن آن بر كام ملت ايران هستند و مي خواهند نتايج كثيف مورد

نظر خود را برداشت كنند كه به خواست خداوند و در سايه هوشمندي ملت بزرگ ايران بار ديگر
ننگي بر پيشاني دشمنان انقالب خواهد نشست. * گفتگو از مهدي خسروي انتهاي پيام/
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حوزه : رسانهگروه : نامشخص

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۳۱ - ۱۰:۰۴ ق.ظشماره : ۸۸۰۳۳۱۰۲۳۸

پاسخ رئيس ستاد انتخابات كشور به شبهه هاي اخير؛

راي گيري تا آخرين فرد و به
هر ميزان تعرفه مورد نياز

ادامه داشت
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور با حضور در

برنامه گفت وگوي 45 دقيقه از شبكه بين المللي خبر به برخي شبهات در خصوص فرآيند برگزاري
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پاسخ داد. وي در خصوص مشاركت باالي 95 تا

100درصد در برخي از شهرهاي كشورمان بيان كرد: در دوره هاي متعدد برگزاري انتخابات رياست
جمهوري شاهد مشاركت بيش از صددرصد در مناطق مختلف كشورمان بوديم و اين تنها محدود

به اين دوره از انتخابات نمي شود بطوري كه در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي كه مشاركت
حدود 54 درصد بود در 64 حوزه شاهد آراي باالتر از 95 تا صددرصد بوديم و اين موضوع در

انتخابات مجلس هشتم كه ميزان مشاركت معادل 55 درصد بود نيز در 49 حوزه شاهد مشاركتي
در همين سطح (باالي صددرصد) بوديم و اين ميزان در انتخابات رياست جمهوري نهم كه مشاركت

معادل 62 درصد بود نيز وجود داشت كه در 42 حوزه مشاركت باالي 90 درصد رقم خورد و وقتي
در اين دوره از انتخابات مشاركتي حدود 85 درصدي يعني بيش از 22 درصد نسبت به انتخابات

گذشته را شاهد بوده ايم در 40 حوزه مشاركت باالي 95 تا صددرصد را داشتيم كه اين رويه
انتخابات در تمامي دوره ها بوده است. * در بسياري از انتخابات ها شهرهايي با مشاركت باالي
100 درصد داشته ايم كامران دانشجو در خصوص ميزان واجدين اين دوره از انتخابات و شمار
تعرفه هاي به چاپ رسيده در اين دوره نيز عنوان كرد: در تمامي دوره هاي انتخابات شاهد اين

هستيم كه در برخي حوزه ها نظير شهرستان ورزقان و ُمهر در تمامي دوره ها مشاركت باالي
صددرصد را داشته ايم و در شهرهايي كه در اين دوره مشاركت بيش از 95 درصد بوده است تا

حدودي همان شهرهاي دوره هاي گذشته بوده اند. * 14 نفر بر سالمت هر صندوق صحه مي گذارند
قائم مقام وزير كشور در خصوص شبهه پلمپ صندوق هاي رأي قبل از آغاز رأي گيري  نيز اظهار

داشت: براساس فرآيند اجرايي انتخابات، يك ساعت قبل از اخذ آرا درب حوزه باز مي شود و اعضا
شامل عوامل اجرايي، عوامل ناظر، نماينده فرماندار و عوامل انتظامي و همين طور نماينده

كانديداها با حضور در محل بر آغاز روند رأي گيري نظارت مي كنند و براين مبنا صورتجلسه اي شامل
تأ�د آغاز فرآيند اجرايي كه چك كردن صندوق  خالي نيز بخشي از آن است به امضاي حداقل 14

نفر پس از پلمپ درب صندوق مي رسد كه اين 14 نفر اساسًا در اين خصوص شهادت مي دهند و با
امضاي خود در فرم 22 بر فرايند پملپ صندوق صحه مي گذارند. دانشجو ادامه داد: پس از آن با

آغاز فرآيند اخذ رأي نمايندگان كانديداها نيز براين فرآيند نظارت داشته و به هنگام شمارش آرا
تمامي اعضا با ثبت تعداد تعرفه و برگ هاي تحويل شده به شعبه، ثبت تعداد تعرفه مصرف شده

براساس ته سوش باقيمانده و تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق كار شمارش را آغاز مي كنند كه پس
از آن فرم 22 در صورت آنالين بودن شعبه به سرور مركزي ستاد انتخابات كشور در قالب نرم افزاز

ويژه رايانه اي تايپ و ارسال مي شود و در كنار اين فرآيند، فرم 22 در 5 نسخه بدون كاربن تكميل و
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به دنبال آن 14 تن از اعضاي حاضر در صندوق آن را به امضا مي رساند و پس از آن آرا براي تجميع
به فرمانداري هاي هر يك از شهرستانها كه در آنها نيز نمايندگان فرماندار حضور دارند ارسال

مي شود. * شعب سيار در اين دوره 3 درصد كاهش داشته است معاون سياسي وزير كشور در
خصوص شبهه افزايش شمار صندوق هاي سيار عنوان كرد: در دوره نهم برگزاري انتخابات رياست
جمهوري كه توسط دولت ديگري فرآيند برگزاري ساماندهي شد نسبت صندوق هاي سيار به كل

صندوق 33 درصد بود كه در دوره دهم اين نسبت به 30 درصد كل صندوق ها كاهش يافت و ما
اساسًا نمي دانم آمارهايي كه برخي در خصوص تعداد صندوق هاي سيار مطرح مي كنند از كجا آمده
است. در اين دوره از انتخابات تنها بر تعداد صندوق هاي سيار 156 عدد افزوده شد. * روال طبيعي

همه انتخاباتها قرار گرفتن صندوق هاي سيار در كنار صندوق هاي ثابت پر ازدحام بوده است
دانشجو در خصوص حضور صندوق هاي سيار در كنار صندوق هاي ثابت نيز بيان كرد: برمبناي

تمامي انتخابات برگزار شده در دوره هاي متعدد انتخاباتي وقتي شعبه اي با حجم گسترده اي از افراد
رأي دهنده مواجه مي شود صندوق هاي سيار به كمك صندوق هاي ثابت مي آيند و با درخواست

شعبه ها در كنار يكديگر به منظور تسريع در فرآيند رأي گيري به يكديگر كمك مي كنند كه اين روال
برگزاري تمامي انتخابات دوره هاي متعدد بوده است. * مشاركت باال منجر به ارسال تعرفه براي

برخي شهرستانها  شد كامران دانشجو با بيان اينكه براي اين دوره از انتخابات مجموعًا 58 ميليون و
875 هزار تعرفه به چاپ رسيده بود يادآور شد: حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي و

عالوه براين افزايش جمعيت شناور در برخي از مناطق كشورمان موجب شد تا از برخي از شهرها از
جمله تبريز، اصفهان، قم و تهران درخواست ارسال تعرفه داشته باشيم كه بالفاصله در اين خصوص

اقدامات الزم صورت گرفت. * در هر صندوق دسته كم دو نماينده كانديدا حضور داشته است وي در
خصوص فرآيند صدور كارت براي نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي و اشتباهاتي كه در

خصوص صدور كارت صورت گرفته بوده بيان كرد: در تاريخ دوم خردادماه به فاصله 20 روز تا
برگزاري انتخابات در قالب جلسه اي با نمايندگان ستادها مقرر شد تا هر يك از ستادها از طريق

سايت ويژه اي كه از سوي وزارت كشور در قالب نرم افزار صدور كارت طراحي شده اسامي نمايندگان
خود در شعب اخذ رأي را وارد كنند اما شاهد آن بوديم كه در 15 خرداد ماه به فاصله تنها 6 روز تا
برگزاري انتخابات ستادها به ما اطالع دادند كه اين امكان براي آنها وجود ندارد و علي رغم تمامي
مشكالتي كه به واسطه زماني كوتاه براي ساختار فرمانداري ها بوجود آمد بيش از 92 هزار و 200

كارت در سراسر كشور براي نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي صادر شد كه از اين ميان بيش از
40 هزار كارت متعلق به ستاد آقاي موسوي و بيش از 13 هزار كارت براي ستاد آقاي كروبي و بيش

از 6 هزار كارت براي ستاد آقاي رضايي صادر شد و اينكه برخي بيان مي كنند براي شعبه اي خاص
كارت صادر نشده و يا كارت ها داراي مشكالتي است اين موضوع بواسطه نقص در مدارك ارائه

شده به فرمانداريها است به طوري كه برخي مدارك ارسالي از سوي برخي ستادهاي انتخاباتي در
داخل گوني تحويل فرمانداريها شده بود و از سوي ديگر در برخي شعب نماينده كانديداها به امور

اجرايي ورود پيدا مي كردند كه ما براساس تأكيد گذشته و برمبناي مشي قانون در اين خصوص
اقدام كرديم. * عليرغم تمامي دوره ها نتايج ريز انتخابات در سايت وزارت كشور قابل دسترسي

است رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: در اين دوره از انتخابات آراي شهرستان به شهرستان به
فاصله كوتاهي پس از برگزاري انتخابات و علي رغم دوره هاي گذشته كه آمار شهرستان به شهرستان

به فاصله 3 تا 4 ماه بعد در اختيار برخي افراد قرار مي گرفت در اين دوره بالفاصله منتشر شد و
علي رغم التزام قانوني آرا به صورت صندوق به صندوق نيز تاكنون براي 12 استان بر روي پايگاه

اطالع رساني وزارت كشور به آدرس: www.moi.ir قرار گرفته و تا پايان فردا ريز آرا به صورت شعبه
به شعبه براي استان هاي باقيمانده اعالم خواهد شد. * اعالم نتايج انتخابات علمي و با گستره اي از

آراي سراسر كشور اعالم شد وي در خصوص اعالم سريع نتايج در اين دوره از انتخابات نيز عنوان
كرد: چند نمونه آمار ارائه انتخاباتي وجود دارد كه براساس آن و در يك شيوه با ارائه آمار

شهرستانهاي كوچك شاهد نوسانات در ترتيب آراي انتخابات هستيم كه ممكن است با ارائه آمار
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شهرستان هاي ديگر اين نوسانات تشديد شود اما در اين دوره از انتخابات با بهره گيري از فرايند
رايانه اي شدن اين دوره شعبي كه در سراسر كشور آراي خود را مورد شمارش نهايي قرار مي دادند با

ثبت در نرم افزار ويژه آنالين كه در ارتباط با سرور مركزي ستاد انتخاباتي كشور بود آرا را به ستاد
انتخابات اعالم مي كردند كه در مرحله از شمارش آرا كه شامل شمارش 5 ميليون رأي از از شعب

سراسر كشور بود نتايج به اطالع عموم رسيد و اين فرآيند تا تكميل فرم هاي 28 (فرم هاي تجميع
شهرستاني) ادامه يافت و پس از آن با اعالم آراي شهرستان ها در ساعت 16 روز شنبه نتايج نهايي

آرا به اطالع عموم مردم رسيد. * ما به شعب اخذ رأي مان اطمينان كامل داريم كامران دانشجو
گفت: ما به شعب اخذ رأي مان اطمينان كامل داريم و هر شعبه اي را بخواهند مي توانند براي

بازشماري اعالم كنند و اينكه برخي بيان مي كنند كه ما كد ملي افرادي را كه به ما رأي داده اند را در
اختيار داريم بايد گفت: مشخصات بر روي بخش انتهايي برگه رأي كه نام فرد نامزد بر روي آن

نوشته و به صندوق انداخته مي شود داراي هيچ نشانه و يا شاخصه اي نيست كه اساسًا نشاندهنده
رأي براي فردي خاص باشد و اين نكته تناسبي با داشتن شماره ملي افراد رأي دهنده ندارند اما

افراد مي توانند با توجه به ريز آراي هر يك از صندوق ها از شوراي نگهبان بخواهند با حضور
نماينده شان بار ديگر موضوع مورد بررسي قرار گيرد. * محدوديت زمان رأي گيري معاون سياسي
وزير كشور اظهار داشت: در تمامي انتخاباتي كه تاكنون برگزار شده منوال براين بوده كه كار اخذ

رأي از ساعت 9 صبح آغاز و تا 23 ادامه مي يافت. اما در اين دوره از انتخابات رأي گيري از ساعت 8
صبح آغاز و با 4 ساعت تمديد در ساعت 22 پايان يافت اما با اين حال از شعبي كه مردم در صف

براي رأي دادن بودند خواسته شد تا مردم را به داخل شعبه اخذ رأي هدايت كرده و رأي گيري تا
آخرين فرد ادامه يابد. * دشمنان بدنبال چيدن ميوه خبيثه خود از انتخابات عظيم ايران هستند

كامران دانشجو در پايان با اشاره به حماسه عظيم ملت بزرگ ايران در حضور 85 درصدي پاي
صندوق هاي رأي اظهار داشت: رسانه هاي بيگانه نظير BBC فارسي و صداي آمريكا از مدتها پيش از

انتخابات بمباران خبري ويژه اي را براي تخريب فرآيند برگزاري انتخابات در كشورمان به راه
انداختند و آنها 30 سال است كه با اين نظام عناد داشتند و اكنون به دنبال فرصتي براي چيدن

ميوه خبيثه و كثيف خود از فضاي كشور هستند اما ملت ما با هوشياري به تمامي توطئه هاي آنان
پاسخ خواهد داد. انتهاي پيام/
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پاسخ "دانشجو" به ادعاهاي نامزدهاي معترض

7 تیر 1388 ساعت 20:20

رئیس ستاد انتخابات کشور برخی اعتراضات را صرفاً کلی گویی دانست و گفت: کلی گویی نشانه این است که برخی
دستشان خالی است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، دکتر" کامران دانشجو" در جمع هادیان سیاسی بسیج وزارتخانه ها افزود: اگر کسی
از روي منطق سخن بگوید جواب مستدل دریافت می کند اما اگر به کلی گویی ها بسنده کنند نشان می دهد که دستش خالی

است. 

"دانشجو" خطاب به کاندیداهاي معترض که می گویند کارت براي نمایندگان ما در برخی از صندوق ها صادر نشده، گفت: اول

بگوئید در کدام یک از صندوق ها کارت براي نمایندگان شما صادر نشده و دوم اینکه ما قبالً اعالم کردیم که از تاریخ 2 الی 17
خرداد براي صدور کارت بصورت الکترونیکی اقدام کنند که علیرغم استقبال قبلی، روز 15 خرداد گفتند نمی توانیم و در نهایت

کارت ها را به صورت دستی براي نمایندگان کاندیداها صادر کردیم. 

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این ادعا که گفته اند نمایندگان ما را از سر صندوق ها اخراج کرده اند، گفت: نامزد
معترض باز هم کلی گویی کرده است اگر به ما بگویند در کدام صندوق نماینده شان اخراج شده بررسی کرده و علتش را می

گوئیم . 

"دانشجو" در عین حال افزود: قانون پیش بینی کرده است اگر نمایندگان در امور اجرایی شعبه دخالت کند باید اخراج شوند. 

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود : ادعا می کنند نمایندگانشان را به صندوق ها راه نداده اند باز هم کلی گویی می کنند بگویند
کدام صندوق و با چه شماره اي و اگر موردي در این خصوص ندارند باید بدانند که کلی گویی چیزي را حل نمی کند. 

"دانشجو" افزود بیش از 92 هزار کارت براي نمایندگان نامزدها صادر شد که بیش از 40 هزار کارت براي نمایندگان آقاي

موسوي، بیش از 33 هزار کارت براي نمایندگان احمدي نژاد بیش از 13 هزار کارت براي نمایندگان آقاي کروبی و 5 هزار و 500
کارت براي نمایندگان آقاي رضایی صادر شد که بر این اساس در هر شعبه به طور متوسط 2 نماینده از کاندیداها حضور داشتند
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و آقاي موسوي بیشتر از همه و در 90 درصد از شعبه ها نماینده داشت. 

رئیس ستاد انتخابات کشور درپاسخ به اینکه برخی می گویند باید به تعداد معقول تعرفه چاپ می شد، گفت: این هم کلی گویی
است زیرا ما باید چقدر تعرفه چاپ می کردیم؟ ما دیدیم که براساس عرف 15 تا 20 درصد تعرفه اضافه چاپ می شود که بر
همین مبنا تعداد تعرفه ها در این دوره 60 میلیون و 875 هزار رسید. دانشجو چاپ میلیونها تعرفه در روز 21 خرداد را کذب
محض خواند. و خاطرنشان کرد: در روز اخذ راي یعنی 22 خرداد 3 نفر از نمایندگان کاندیداهاي معترض به اتاق بنده آمدند
واعالم کردند تعرفه ها در چندین منطقه کم آمده ما هم در روز 22 خرداد 2 میلیون تعرفه چاپ کردیم و در همان روز یک
میلیون و 100 هزار تعرفه به تهران، 50 هزار تعرفه به قم، 100 هزار تعرفه به اصفهان و 200 هزار تعرفه نیز به آذربایجان شرقی

ارسال شد و 550 هزار تعرفه نیز در مخزن بانک ملی (مرکز چاپ) باقی ماند که هم اکنون موجود است. 

"دانشجو" در خصوص افزایش تعداد صندوق هاي سیار نیز گفت: مکان و تعداد صندوق ها ثابت و سیار و شعب اخذ راي را

اعضاي هیات هاي اجرایی مشخص کرده و نهایتاً به ستاد انتخابات کشور اعالم می کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور ادعاي برخی
مبنی بر اینکه تعداد شعب سیار نسبت به انتخابات دوره قبل 10 برابر شده است را کذب دانست و افزود: در دوره نهم انتخابات

ریاست جمهوري 14 هزار و 102 صندوق سیار بوده و ما فقط 200 صندوق به آن اضافه کردیم آیا این 10 برابر است؟ 
"دانشجو" با اشاره به اینکه برخی از نامزدها می گویند هنگام پلمب صندوقها قبل از راي گیري نمایندگان ما حضور نداشتند

گفت: 14 نفر از عوامل اجرایی و نظارت در هر شعبه اخذ راي با سلیقه هاي گوناگون بر فرایند پلمپ صندوق ها قبل از راي گیري
نظارت داشتند و بر خالی بودن صندوق ها شهادت می دهند اگر چه بر مبناي ماده 29 قانون انتخابات پلمپ صندوق ها مستلزم
حضور نمایندگان کاندیداها نیست اما ما از نمایندگان کاندیداها خواسته بودیم ساعت 7 صبح در شعبه حاضر شوند تا مراحل
پلمب صندوقها را از نزدیک مشاهده کنند بسیاري از نمایندگان نیز در آن ساعت حاضر شده بودند اما عده کمی هم ترجیح داده
بودند ساعت 8 یا بعد از ساعت 8 صبح بیایند که قاعدتا ما نمی توانستیم صندوقها را نگه داریم و راي گیري را به تاخیر

بیاندازیم. 

وي با اشاره به اینکه برخی بازهم با کلی گویی می گویند میزان تخلفات هزاران مورد بوده است، گفت: میزان تخلفات گزارش
شده در روز انتخابات 227 مورد بود و نه هزاران موردي که آنها اعالم کردند و از این تعداد تخلف 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به

نیروي انتظامی ارجاع شد و هیات هاي اجرایی 207 مورد را نیز وارد ندانستند . 

رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص اعالم نتایج نیز گفت: در حالیکه قبل از انتخابات برخی می گفتند که باید نتایج را سریع
و به صورت تدریجی اعالم کنید بعد از انتخابات همانها به ما ایراد می گرفتند که چرا نتایج را سریع و به صورت تدریجی اعالم

کردید. 

"دانشجو" با اشاره به شیوه اعالم نتایج در این دوره و دوره هاي قبل گفت: در گذشته 10 تا 12 ساعت مردم را در بی خبري

کامل منتظر می گذاشتند در حالیکه در این دوره اعالم نتایج به سرعت و به صورت تدریجی بود زیرا سامانه اي طراحی شده بود
که بوسیله آن شعب اخذ راي به شبکه ستاد انتخابات کشور وصل بود و نتایج به سرعت از شعب اخذ راي به ستاد انتخابات کشور

منتقل می شد و ما می توانستیم در کوتاهترین زمان نتایج را به مرور اعالم کنیم . 

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: معترضان اول به ما گفتند تعداد آراء را استان به استان اعالم کنید ما هم اعالم کردیم بعد
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گفتند، شهرستان به شهرستان اعالم کنید و ما هم مجدداً طبق درخواست آنها عمل کردیم و نهایتاً اعالم نتایج براساس صندوق
به صندوق را خواستند ما هم تعداد آراي 45 هزار و713 صندوق را اعالم کردیم که تاکنون سابقه نداشته است، تعداد آراء

صندوق به صندوق منتشر شود و اینبار می گویند اسامی 40 میلیون راي دهنده را منتشر کنید . 

"دانشجو" با بیان این سئوال که آیا 6 میلیون و 500 هزار نفر که راي نداده اند راضی هستند که مشخص شود چه کسی راي

داده و چه کسی راي نداده است؟ گفت: اگر اسامی را هم در اختیار آنها بگذاریم البد اینبار می گویند، بگوئید چه کسی به چه
کسی راي داده که این امر دیگر غیر ممکن است . 

وي با بیان اینکه، وزارت کشور عمدتاً راهبري و مدیریت انتخابات را بعهده دارد، تصریح کرد: حدود 600 هزار نفر از مردم عادي
در قالب عوامل اجرایی و نظارت و همچنین به عنوان ماموران شعب انتخابات را برگزار کردند و وقتی گفته می شود در انتخابات

تقلب شده یعنی به این 600 هزار نفر که حداقل 350 هزار نفر ،نها فرهنگی هستند، توهین شده است. 

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: تمام مطالبی که براي زیر سئوال بردن سالمت انتخابات قبل از انتخابات مطرح می شد با دو
هدف بود؛ نخست ایجاد بی اعتمادي مردم نسبت به مجریان انتخابات تا مردم پاي صندوق هاي راي نیایند و دوم اینکه اگر به

هدف اول نرسیدند در گام بعدي پروژه القاي تقلب در انتخابات را پی گیري کنند و اهداف خاص خود را دنبال کنند. 

"دانشجو" با بیان اینکه مردم با راي 40 میلیونی خود و با حضور در صحنه نشان دادند که به برگزاري انتخابات و عوامل برگزار

کننده آن اطمینان و اعتماد دارند و باید بدانیم که در این دوره از انتخابات پیروز تمامی مردم ایران و تمامی کسانی بودند که در
انتخابات با قدرت شرکت کردند، گفت: استکبار و برخی عوامل آن در داخل پیروزي و شکست برایشان مهم نیست. استکبار به
دنبال ضربه زدن به نظام ما است و مجموعه فعالیت ها و اقدامات خود را به گونه اي جهت می دهند که بتوانند به نظام ضربه

بزنند. 

رئیس ستاد انتخابات در بخش پایانی سخنان خود در جمع بسیجیان نهادها، وزارتخانه ها و ادارات به بیان جزئیاتی در خصوص
دیدار نمایندگان کاندیدا و عوامل اجرایی و نظارت دهمین دوره ریاست جمهوري با رهبر فرزانه انقالب پرداخت و گفت:
نمایندگان کاندیداها اساسا در این جلسه اشکالی به انتخابات نداشتند و کاري با برگزاري، تقلب و مکانیزم اجرایی انتخابات
نداشتند و تمامی حرف برخی از آنها این بود که چرا آقاي احمدي نژاد را شوراي نگهبان تائید صالحیت کرده و بیان می کردند که

نباید صالحیت آقاي احمدي نژاد تائید می شد. 

وي ادامه داد:  یکی دیگر از این مباحثی که در محضر رهبر انقالب مطرح شد، " افزایش حقوق بازنشستگان، مستمري بگیران و
پرداخت سود سهام عدالت و پرداخت هزینه جبران خسارت خشکسالی ها بود ". آیا دولت باید از ماه ها قبل از انتخابات کارهاي

خود را تعطیل کند؟ 

دانشجو عنوان کرد: یکی از مباحث دیگر "موضوع دادن بیست دقیقه وقت اضافی به یکی از کاندیداها در صدا و سیما بود " که از
سوي برخی از نمایندگان کاندیداها مطرح شد. 

"دانشجو" گفت: یکی از آقایان در ستاد موسوي که پیش از این در وزارت کشور نیز بوده است و در حوزه معاونت سیاسی نیز
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جهان نیوز

فعالیت کرده پس از مطرح شدن بحث شمارش برخی صندوق ها از سوي یکی از خانم هاي حاضر در همان جلسه در محضر
رهبري عنوان کرد؛ اگر 10 بار دیگر نیز صندوق ها را بشمارید من می دانم که ساز و کار انتخابات به گونه اي است که در آن تقلب
نمی توان کرد و نهایتا چند راي باال و پایین می شود. در مکانیزم انتخابات ایران نمی شود که تقلب کرد و اگر بارها صندوق ها و آرا
را بشماریم باز هم نتایج همان است و بحث آنها این بود که چرا احمدي نژاد تائید صالحیت شده؛ اما آنها در بیرون چیز دیگري
می گویند و این نکته را در بیرون از آن جلسه رویشان نمی شد که بیان کنند و شروع به بهانه گیري در حوزه اجرایی انتخابات

می کنند.

کد مطلب: 55924

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/phototitr/55924/پاسخ-دانشجو-ادعاهاي-نامزدهاي-معترض
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پاسخ وزیر کشور به شبهات انتخاباتی

5 تیر 1388 ساعت 17:47

وزیر کشور شب گذشته (پنج شنبه) با حضور در شبکه دو سیما طی مصاحبه زنده تلویزیونی به شبهات انتخاباتی پاسخ
داد.

به گزارش  ایرنا، سید صادق محصولی در گفت و گوي 45 دقیقه اي شب گذشته با شبکه دو سیما گفت: براي انتخابات دهمین
دوره ریاست جمهوري چند ویژگی را به عنوان شاخص در نظر گرفتیم که از آن جمله می توان به قانونمند بودن، مشارکت

حداکثري، رقابتی بودن، اخالقی بودن، شفاف بودن کار، منصفانه بودن و اطالع رسانی به موقع اشاره کرد. 

وزیر کشور ادامه داد: این شاخص هاي براي تامین نشاط سیاسی و مشارکت حداکثري مردم در انتخابات در نظر گرفته شد. 

وزیر کشور در خصوص اعالم نتایج انتخابات گفت: در این دوره براي نخستین بار نتایج نهایی انتخابات در هر شهرستان در کوتاه
ترین مدت و صندوق به صندوق در اختیار مردم قرار گرفت. 

محصولی ادامه داد: صرفه نظر از برخی تلخی ها که در این انتخابات شاهد بودیم انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري،
انتخاباتی مطلوب، در شان مردم و طراز جمهوري اسالمی ایران برگزار شد که بنده دست تک تک این 40 میلیون نفر را به خاطر

خلق این حماسه بزرگ که براي کشور آفریدند، می بوسم. 

وزیر کشور همچنین در خصوص تعرفه ها نیز گفت: در خصوص تعرفه ها برخی از پیش از برگزاري انتخابات شائبه و سوال مطرح
می کردند که چرا تعرفه به صورت اضافی چاپ شده است؟ اما این در حالی است که در تمامی انتخابات گذشته نیز تعرفه اضافی

چاپ می شد و این کار معمولی است. 

وي دلیل چاپ تعرفه اضافی را چنین توضیح داد: دلیل چاپ تعرفه اضافی، این است که هیچ گاه نمی دانیم در هر شهرستان
چند نفر در انتخابات شرکت می کنند، حتی در مورد شعبه به شعبه نیز این امر صادق است و نمی دانیم در هر یک از شعب چند

نفر شرکت می کنند. 
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وي با بیان اینکه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري 46 میلیون و 200 هزار واجد شرایط راي داشتیم، اضافه کرد: تعرفه
هاي دوره دهم ریاست جمهوري داراي شماره سریال بود و کد استانی نیز داشت به طوري که تعرفه هاي یک استان نمی توانست

براي استان هاي دیگر مورد استفاده قرار گیرد و این کار در راستاي صیانت بیشتر از آرا مردم انجام شد. 

وزیر کشور با بیان اینکه به هر کدام از شعب اعالم شد که اگر تعداد تعرفه شان به 100 رسید، به ستاد انتخابات مرکزي اعالم
کنند، گفت: این اقدام در راستاي این بود که تا قبل از اینکه تعرفه ها به زیر 100 برسد به آنها تعرفه ارسال شود و در کل

فرمانداري ها نیز این کار انجام شد. 

محصولی با اشاره به اینکه برخی از نامزدها تلقین کرده بودند که در مساجد تقلب می شود و مردم در مدارس راي دهند، تصریح
کرد: به همین دلیل این موضوع باعث ازدحام بیش از تصور در مدارس شد و تعرفه در مدارس زودتر از مساجد به پایان رسید

البته پیش بینی الزم انجام شده بود که به آنها تعرفه الزم ارسال شد. 

محصولی در خصوص تعداد راي دهندگان ادامه داد: تمام عواملی که باید مد نظر قرار می دادیم مورد توجه قرار گرفت، به هر
صندوق تعرفه متناسب دادیم و به تمامی نقاطی که تعرفه نداشتند، نیز تعرفه مورد نیازشان را ارسال کردیم. 

وي با اشاره به اینکه در قرار داد اول 57 میلیون تعرفه توسط بانک ملی چاپ شد، گفت: سپس این رقم به 58 میلیون و 875
هزار افزایش یافت و البته تمامی این تعرفه ها داراي شماره سریال بودند و توزیع نیز شدند. 

محصولی گفت: برخی می گفتند که در روز 21 خرداد تعرفه چاپ شد که اطالعاتشان اشتباه بود زیرا در روز 22 خرداد این کار
بنابه درخواست نماینده یکی از نامزدهاي معترض انجام و چاپ شد زیرا معترض بودند که تعرفه کم آمده است به همین دلیل با
تایید شوراي نگهبان 2 میلیون تعرفه سریال دار با پیش بینی هایی که از قبل شده بود، چاپ شد که در مجموع کل تعرفه هاي

چاپ شده به 60 میلیون و 875 هزار تعرفه رسید. 

وزیر کشور ادامه داد: از میان 2 میلیون تعرفه چاپ شده 22 خرداد، در همان روز یک میلیون و 100 هزار تعرفه به تهران، 50
هزار به قم،100 هزار به اصفهان و 200 هزار به آذربایجان شرقی ارسال شد و 550 هزار تعرفه نیز در صندوق خانه بانک ملی

(مرکز چاپ) باقی ماند. 

محصولی تصریح کرد: دولت هشتم براي انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوري 58 میلیون تعرفه را با مشارکت 27 میلیون و
900 هزار نفر چاپ کرده بود و در واقع تعداد تعرفه هاي چاپ شده در این دوره بیش از دو برابر بود. 

وزیر کشور گفت: اگر تعداد شرکت کنندگان را مبنا قرار دهیم به همان نسبت باید در مشارکت 85 درصدي 81 میلیون و 300
هزار تعرفه چاپ می شد. 

به گفته وي، با توجه به اینکه شائبه ایجاد می کنند که چرا ما تعرفه زیاد چاپ کرده ایم باید گفت به نسبت مشارکت ما نه تنها
تعرفه زیاد چاپ نکرده ایم بلکه چاپ تعرفه نسبت به دوره نهم که انتخابات آن را دولت اصالحت برگزار کرد، کم نیز است. 
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محصولی گفت: تحویل تعرفه ها نیز به هر استان با حضور نمایندگان وزارت کشور، شوراي نگهبان، سریال هاي مربوطه و میزان
تعرفه تحویلی به هر یک از شعب انجام شده و صورت جلسه می شد. 

وي گفت: هنگامی که صورت جلسه فرم 22 را تنظیم می کردند، تعداد تعرفه هاي سفید باقی مانده با حضور ناظرین نامزدها
صورت جلسه می شد و در تاریخ یکم تیر نیز شوراي نگهبان بررسی کرده و جمع تعرفه هاي باقی مانده سفید را با کل تعرفه

هاي چاپ شده منهاي کل تعرفه هایی که راي اخذ شد، مساوي دانست. 

محصولی در خصوص شائبه اي که از سوي نامزدها مطرح بود مبنی بر اینکه می گفتند در پاي صندوق ها نمایندگان نامزدها
حضور نداشتند و هنگام پلمپ صندوق ها نمایندگان نامزدها را بیرون کرده اند، گفت: بارها به نامزدها اعالم کردیم که این حق
شماست و شما نمایندگان خود را اعالم کنید براي همین کار نیز سایتی براي وارد کردن اسامی، عکس و مشخصات نامزدها
توسط ستادها راه اندازي کردیم که در جلسه 2 خرداد به نمایندگان هر چهار نامزد اعالم کردیم و البته آنان نیز از این موضوع

استقبال کردند. 

وزیر کشور گفت: اما 15 خرداد رییس ستاد برخی نامزدها اعالم کردند که "شهرستان هاي ما نمی توانند با سایت کار کنند به
همین دلیل کار صدور کارت را به صورت دستی انجام دهید" که ما دیر بودن اعالم این مطلب را به آنان متذکر شدیم اما کار به

صورت دستی انجام شد. 

وزیر کشور ادامه داد: آقاي موسوي در 90 درصد صندوق ها یعنی از مجموع 45 هزار و 713 شعبه، 40 هزار و 676 صندوق
نماینده داشت و پس از وي آقاي احمدي نژاد بر سر 72 درصد صندوق ها نماینده حاضر داشت اما بقیه نامزدها نماینده کمتري

بر سر صندوق ها داشتند و دلیل آن نیز این بود که نماینده کمتري معرفی کرده بودند. 

محصولی تصریح کرد: همچنین به همه نامزدها اعالم شده بود که نمایندگانشان ساعت 7 صبح یعنی یک ساعت قبل از شروع
راي گیري در شعب حاضر باشند که مراحل پلمپ صندوق را نیز حضور داشته باشند در حالی که قانون الزامی در این زمینه

ندارد اما براي اینکه آنها در تمام مراحل حضور داشته باشند، این تقاضا را از آنان داشتیم.

وزیر کشور با اشاره به اعتراضاتی که مطرح می شود گفت: طبق قانون باید شکایات مستند و با ذکر نمونه هاي عینی باشد. 

محصولی در خصوص اینکه برخی می گویند که در دوره هاي قبل بر اساس نیاز و حضور مراجعین ساعت اخذ راي تمدید می شد
اما این بار تمدید نشد، تصریح کرد: در دوره نهم که دولت آقاي خاتمی انتخابات را برگزار کرد، اخذ راي از ساعت 9 صبح آغاز
شد اما در این دوره به دلیل پیش بینی استقبال گسترده انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شد و تا ساعت 22 نیز تمدید شد هر

چند که برخی از شعبات تا پس از ساعت 12 نیمه شب به دلیل مراجعات مردم اخذ راي انجام می دادند. 

وزیر کشور گفت: انتخابات تا ساعت 22 تمدید شد و بنده در برنامه زنده تلویزیونی نیز اعالم کردم که تمامی شعب از کسانی که
براي دادن راي مراجعه کرده اند، اخذ راي انجام دهند، حتی برخی از شعب در تهران پس از ساعت 12 نیمه شب نیز اخذ راي

انجام می دادند. 
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مقام عالی وزارت کشور با رد این موضوع که از افراد پشت در هاي شعب، اخذ راي صورت نگرفته است، گفت: اگر قصدمان این
بود به دنبال مشارکت حداکثري نیز نبوده و از ساعت 8 صبح راي گیري را آغاز نمی کردیم، همچنین از طریق رسانه ملی و

برنامه هاي زنده نیز اعالم نمی کردیم که شعب باید از مردم پشت در راي بگیرند. 

محصولی ادامه داد: این ادعا بی مورد است زیرا نزدیک 40 میلیون راي اخذ شد و 5 نوبت نیز زمان آن را تمدید کردیم. 
وزیر کشور در خصوص اینکه برخی بر وزارت کشور ایراد می گیرند مبنی بر اینکه بسیار سریع نتایج را اعالم کرد، و پس از اعالم
اولیه یک وقفه طوالنی در اعالم نتایج داشت، افزود: ما سیستم سامانه اي را در این انتخابات مورد استفاده قرار دادیم که به تایید

شوراي نگهبان نیز رسیده بود اما اساس کار شمارش دستی بود. 

به گفته وي، ستاد انتخابات کشور می توانست شمارش رایانه اي را نیز انجام دهد به همین دلیل تا اطالعات آرا را دریافت می
کرد، فورا آن را به اطالع مردم می رساند. 

محصولی گفت: وقتی فرم 22 وارد سامانه می شد، ما آن را به صورت آن الین مشاهده می کردیم به همین سبب هنگامی که
شمارش بیش از 5 میلیون شد، شروع به اعالم آن کردیم. 

محصولی در خصوص اینکه صندوق هاي سیار نیز از دیگر مواردي بود که در مورد آن برخی شائبه به وجود آورده بودند، تصریح
کرد: به غیر از مناطق صعب العبور، در بیمارستان ها نیز می تواند صندوق سیار استفاده شود. 

وي در خصوص شائبه هاي مطرح شده مربوط به صندوق هاي سیار ادامه داد: در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوري که دولت
اصالحات آن را برگزار کرد، از مجموع 41 هزار و 71 صندوق اخذ راي، 14 هزار و 102 صندوق سیار بود یعنی در حدود 33
درصد، صندوق سیار در نظر گرفته شده بود در حالی که در انتخابات دهم ریاست جمهوري از مجموع 45 هزار و 713 صندوق،
14 هزار و 294 صندوق سیار در نظر گرفته شده بود یعنی 30 درصد کل صندوق ها سیار بود و این تعداد نسبت به دوره نهم 3

درصد کاهش داشت. 

محصولی اضافه کرد: طبق قانون صندوق هاي سیار هیچ تفاوتی با صندوق هاي ثابت ندارد، و نامزدها می توانند بر سر صندوق
هاي سیار نماینده داشته باشند، چنانچه داشته اند. 

محصولی گفت: ما براي هر نماینده اي که نامزدها معرفی کردند، کارت صادر کردیم و مانعی براي معرفی نماینده نامزدها وجود
نداشت. 

وي گفت: وقتی نامزدي در انتخابات شرکت کرده و ساعت 11 روز انتخابات اعالم پیروزي و جشن می کند و فرداي روز انتخابات
می گوید که چون مقدمات انتخابات فراهم نشده بود، تقاضاي ابطال انتخابات می کنم، آیا این پذیرفتنی است؟ باید گفت این

نامزد به جاي این کارها بهتر است به قانون تمکین کند. 

وزیر کشور در خصوص شکایات مطرح شده نیز توضیح داد: یکی از نامزدها که نفر دوم شده 390 مورد را مطرح کرده که به
اعتقادي وي در این موارد مشکل وجود داشته است و شامل کمبود و تاخیر در ارسال تعرفه، اجبار مردم به راي دادن، ممانعت از

حضور نمایندگان نامزدها و... بوده است. 
وي با بیان اینکه مواردي که به عنوان شکایت اعالم شده نیاز به مستندات دارد، تاکید کرد: مجموع این شعب که می گویند در
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آن خدشه وارد است یک درصد صندوق هاي نیز نمی شود. 

محصولی گفت: نمایندگان نامزدها تا پایان کار در شعب حضور داشتند، و البته آزاد نیز بودند که بمانند یا بروند زیرا الزام و
اجباري به حضور آنان نبود اما اغلب آنها حضور داشتند. 

وزیر کشور در خصوص مشارکت باالي صد درصد که به عنوان یکی دیگر از شائبه ها مطرح است، گفت: مشارکت در دو استان
باالتر از صددرصد است که در استان مازندارن مشارکت 24 صدم درصد بیشتر از صددرصد بوده است و طبیعی است که روز

جمعه مردم به آنجا سفر می کنند و استان دیگر نیز یزد است که 8 صدم درصد بیشتر از صددرصد است. 

مقام عالی وزارت کشور توضیح داد: البته اعالم میزان مشارکت شهر ها بر اساس شناسنامه هاي صادره در آن شهر انجام می شود
و این نکته وجود دارد که آیا افرادي که شناسنامه شان در آن شهر صادر شده، همه در روز راي گیري در آنجا ساکن هستند یا

خیر؟ 

وزیر کشور گفت: در 48 شهرستان باالي 100 درصد مشارکت وجود داشته است، که مجموع آنها 184 هزار و 734 نفر است که
بیش از صددرصد راي داده اند و در مقابل شمیرانات نیز به تنهایی 295 هزار و 799 نفر مازاد بر واجدین شرایط این نقطه راي

داده اند که به نفع نامزد مقابل است. 

وي تاکید کرد: پاسخ ها روشن و مستدل است و نباید شیرینی را به کام مردم تلخ کنیم. 

وي با تاکید بر اینکه علیه وزارت کشور تخریب هاي بسیاري انجام شده است، گفت: خط تخریب به شدت علیه وزارت کشور و
ستاد انتخابات در پیش گرفته شد و رسانه هاي خارجی سردمدار این خط تخریب بوده و در داخل نیز برخی بی توجه و یا

وابسته، از آن دنباله روي کرده و به مردم القا می کردند که در انتخابات سالمت وجود ندارد. 

وزیر کشور تصریح کرد: بهتر است به قانون تمکین کنیم قانون فقط، ادعا نیست و باید به آن عمل کرد. 

وي با یادآوري اینکه بارها اعلم کردیم که تخریب نتیجه عکس خواهد داد، تاکید کرد: نمی توانیم بگوییم کیفیت آرا مردم تهران
باالتر از آرا نقاط محروم است این خود نوعی نژاد پرستی است. 

محصولی تصریح کرد: ما نتایج آرا تهران و استان هاي دیگر را نیز اعالم کردیم و نمی توانیم تنها تهران را مالك قرار دهیم زیرا
آرا مردم تنها متعلق به تهران نیست. 

به گقته وي، همه ما در یک کشتی نشسته ایم و با یک آرمان یعنی همان آرمان هاي انقالب، امام (ره) و منویات مقام معظم
رهبري پیش می رویم، اگر اعتراضی نیز داریم، اشکالی ندارد باید از راه قانونی آن را پیگیري کنیم. 

محصولی با بیان اینکه بعد از انتخابات باید همه کدورت ها را کنار بگذاریم، گفت: آقاي احمدي نژاد وقتی پس از انتخابات و
هنگام سخنرانی شال سبز را بر گردن خود انداخت، یعنی ما همه با هم هستیم و اعالم کرد من دست همه را براي همکاري می

فشارم. 
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جهان نیوز

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید به دولت کمک شود، گفت: اگر مطلبی بگوییم که بی بی سی و صداي آمریکا خوشحال شود،
شق القمر نکرده ایم باید کاري کنیم که مشکالت مردم حل شود. 

وي تصریح کرد: مردم به دنبال این هستند که مسوولین را در بین خود ببینند و رشد مناطق دورافتاده نیز متناسب با نقاط دیگر
شود. 

وزیر کشور در پایان افزود: امیدوارم که همه با وحدت و همدلی بتوانیم مشکالت کشورمان را حل کنیم.

کد مطلب: 55650

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/phototitr/55650/پاسخ-وزیر-کشور-شبهات-انتخاباتی
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تاریخ: ١۴ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١۶:٣٧کد خبر: ٨٨٠۵٧

رئیس ستاد انتخابات كشور خبر داد؛

�خش مستقیم شمارش آراء برای احزاب

آفتاب: رئیس ستاد انتخابات كشور گفت: «برای تعامل با احزاب آنچه كه در
انتخابات مجلس ھشتم اجرا شد و دوربین ھای در ستاد انتخابات نصب شد تا احزاب نیز از طریق آن دوربین ھا
ستاد انتخاباتی را ببینند در این انتخابات نیز چنین كاری انجام خواھد شد تا مانند گذشته تعامل خوبی بین

احزاب و وزارت كشور وجود داشته باشد».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، كامران دانشجو صبح روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران
در ارتباط با اندازه  و قطع پوسترھای انتخاباتی نامزدھای ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: «در رابطه با سایز
پوسترھا در قانون چیزی ذكر نشده است و فقط اعالم شده عكس ھا در دو نوع و فرم در ھر اندازه و رنگ

می تواند چاپ شود». 
وی در مورد تفسیر قانون از رجال سیاسی یادآور شد: «تفسیر قانون با شورای نگهبان است. شورای نگهبان
در ارتباط با حضور زنان منعی را ندیده است ما ھم آن چه كه شورای نگهبان گفته است را عمل می كنیم و البته

بر اساس قانون از ھمه كسانی كه در عرصه انتخابات حضور یابند ثبت نام به عمل می آوریم». 

وی در مورد فعالیت جمعیت ھا و احزاب خلق الساعه در نزدیك انتخابات نیز گفت: «این معضلی است كه ما با آن
روبه رو ھستیم، باید فكری برای آن كرد. كمیسیون ماده  ١٠ احزاب این موضوع را بررسی می كند كه در آن دو
نفر از نمایندگان مجلس عضو ھستند و نظر داریم پس از انتخابات با كمك مجلس به این موضوع رسیدگی كنیم.
اگر حزب و تشكلی بخواھد تبلیغات كند، القاعده باید مجوز داشته باشد. البته ائتالف ھا نیاز به مجوز ندارند،

تعدادی حزب و تشكلی كه مجوز دارند با ھم ائتالف تشكیل می دھند و فعالیت آن ھا مشكلی ندارد». 

رییس ستاد انتخابات وزارت كشور در پاسخ به این پرسش كه پس از انتخابات شكایت كاندیداھا چطور بررسی
می شود؟ گفت: «نمایندگان كاندیداھا می توانند به ناظر یا نماینده فرماندار در شعبه اخذ رای اعتراض خود را
مطرح كنند و ھمان جا بررسی می شود، اما پس از انتخابات اگر كاندیدایی بخواھد اعتراض خود را اعالم كند
باید به شورای نگهبان اعتراض بدھد. جلسات مشترك ھیات اجرایی و نظارت تشكیل می شود تا به این

اعتراض ھا رسیدگی شود». 

وی درباره تعداد واجدین شرایط نیز گفت: «بر اساس آماری كه سازمان ثبت  احوال و مركز آمار ایران مشتركا
اعالم كردند  ٤٦ میلیون و  ٢٠٠ ھزار نفر در این انتخابات واجد شرایط رای دادن ھستند. این كار برای اولین بار در
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سی امین انتخابات انجام شده و این تعداد میزان واجد شرایط داریم. در این مورد كار كارشناسی انجام شده
است ما ھم به عنوان ستاد انتخابات در این زمینه كار كارشناسی نمی كنیم و وظیفه ای در این مورد نداریم و
این ماموریت آن ھاست. واجدین شرایط در تمامی استان ھا و شهر به شهر مشخص شده اند و به صورت شفاف

اعالم شده است و وظیفه من این است كه آن چه را كه این دو مركز رسمی اعالم كرده اند، اعالم كنم». 

وی با اشاره به برخی شایعات در مورد تعداد واجدین شرایط گفت: «اگر مسائلی از آن سوی آب ھا اعالم شود،
واضح است كه با چه نیتی صورت می گیرد. اگر دشمن طمعی داشته باشد مشاركت حداكثری چشم فتنه را
كور می كند اما آن ھا كه در داخل می گویند حتما با نیت دلسوزی است و من ھم برای آن ھا توضیح می دھم». 

دانشجو ادامه داد: «ھرچه استكبار علیه این انتخابات تبلیغات بیشتری انجام دھد مردم حساس تر می شوند و
بیشتر به پای صندوق ھای رای می آیند. سابقه این انقالب این موضوع را نشان داده است. انقالب امر مستمر
است نه بر مبنای تفكر لیبرالیسم كه انقالب را سال  ٥٧ تمام شده می خواند و بعد می گوید انقالب ھا سر عقل

می آیند. انقالب در مسیر انتظار بود و انتظار تمام شدنی نیست». 

وی با اشاره به میزان شركت كنندگان در انتخابات ھای قبل نیز گفت: «در انتخاب اول ریاست جمهوری كه سال
 ٥٧ برگزار شده بود  ٤/٦٧، در دوره ششم  ٦/٥٠ و در دوره نهم در مرحله اول  ٨/٦٢ و در مرحله دوم نیز  ٧/٥٩ در
انتخابات شركت كننده داشتیم. توقع ما این است كه ان شاءهللا در این انتخابات با شور و نشاط بیشتری

ركوردی برای درصد مشاركت مردم در انتخابات به جا بگذاریم». 

وی در مورد حق الزحمه فرھنگیان گفت: «وزارت كشور در مورد انتخابات مجلس ھشتم به دنبال این بود كه
زودتر این حق الزحمه پرداخت شود باالخره با پیگیری ھا ابالغ شد. تعداد زیادی پرداخت شده و برای سایرین نیز
در حال پرداخت كردن ھستیم. در مورد انتخابات  ٢٢ خرداد چون این دغدغه را داشتیم نرم افزاری درست كردیم
كه كلیه اطالعات را از مجریان می گیرد ھمه عزیزانی كه در این انتخابات فعالیت داشتند مشخصات شان در بانك
اطالعاتی ثبت می شود و از آن ھا شماره حساب ھم می خواھیم. مجموعه پرداخت ھا پیش بینی شده و این بار
وزارت كشور مستقیما این اختیار را از دولت درخواست كرد كه بتواند خود آن ھا را پرداخت كند و بالفاصله پس از

انتخابات به حساب شان واریز می كنیم». 

رییس ستاد انتخابات وزارت كشور در مورد زمان اعالم نتایج انتخابات نیز گفت: «پیش بینی می كنیم كه  ٢٣
خردادماه بتوانیم نتیجه را اعالم كنیم. احتماال در مورد زمان اخذ رای در روز  ٢٢ خرداد تمدیدی خواھیم داشت.

ساعت آغاز رای گیری را نیز در اطالعیه بعدی ستاد انتخابات اعالم خواھیم كرد». 

وی در مورد تخریب كاندیداھا در رقابت ھای انتخاباتی نیز گفت: «ھتك حرمت خالف است، ما این موارد را
مستند می كنیم و به شورای نگهبان ارائه می دھیم. شورای نگهبان در مورد آن تصمیم گیری می كند، اگر جرم
تشخیص داده شد به مراجع قضایی می رود اما از دیدگاه اخالقی از ابتدا گفتیم كه حاكمیت اخالق از
شاخص ھای ماست، شایعه پراكنی، دروغگویی، ھتك حرمت و حیثیت در اخالق اسالمی جایی ندارد و مردم
نیز بر این مسائل ناظر ھستند. صحبت ھای كاندیداھا، ھواداران و ستادھای شان و نوع گفتمان و ادبیات شان و
برنامه ھای آن ھا از سوی مردم رصد می شود با در نظر گرفتن این مجموعه ھا مردم رای شان را به صندوق

می اندازند». 

وی در مورد تعداد افرادی كه تاكنون فرم ثبت نام را پر كرده اند، گفت: «بیش از ھزار نفر تاكنون این فرم را پر
كرده اند كه تاكید می كنیم ثبت نام از فردا صورت می گیرد». 

دانشجو در مورد نحوه حضور ایرانیان خارج از كشور در انتخابات نیز گفت: «در چند انتخابات ریاست جمهوری
گذشته از كل ایرانیان خارج از كشور باالترین رقمی كه شركت كردند، دو یا سه دوره قبل بوده است و چیزی
حدود  ١٦٠ ھزار نفر در آن انتخابات شركت كردند كه در بقیه دوره ھا  ٦٠ و  ٧٠ ھزار نفر شركت كننده داشتیم». 
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وی توضیح داد: «وزارت امور خارجه یك رییس ستاد انتخابات به ما معرفی می كند و از ما امكانات می خواھد و
ھماھنگی با ما انجام می دھد. در مورد ھیات ھای اجرایی نیز سه نفر اعضای باسابقه، پنج نفر ایرانی معتمد و
سفیر یا سركنسول در آن ھیات اجرایی عضو ھستند،  ٢٩٠ صندوق برای آن ھا پیش بینی كردیم كه بتوانیم در
اختیارشان قرار دھیم،  ٣٥٠ ھزار تعرفه از ما خواستند و ما  ٤٠٠ ھزار تعرفه برای آن ھا پیش بینی كردیم كه در
اختیارشان می گذاریم. تعرفه ھا معموال  ١٥ درصد بیشتر از تعداد واجدین شرایط چاپ می شود. جمع آراء نیز در

فرمانداری ھا صورت می گیرد كه در آن جا نماینده كاندیدا حضور دارد». 

وی ھمچنین در ارتباط با طرح برخی شایعات در مورد تغییرات در دفتر انتخابات و وزارت كشور گفت: «شایعات
بی اساسی مطرح می شود،  ١٧٠ نفر در ستاد انتخابات وزارت كشور در حال فعالیت ھستند، با  ١٧ نفر نیرو به

صورت قراردادی درخواست ھمكاری كردیم كه بیشتر در اموری مثل تایپ بوده است». 

رییس ستاد انتخابات كشور در ارتباط با نحوه اعالم نتایج نیز گفت:  «نتایج به ترتیب اعالم می شود، با توجه به
تجمیع یارانه ای در این زمینه سرعت بیشتری خواھیم داشت و نتایج را سعی می كنیم تا پایان روز  ٢٣ خرداد

اعالم كنیم». 

وی در ادامه خبرنگاران را به بازدید از سایت ثبت نام كاندیداھا دعوت كرد و در پاسخ به سوالی درباره تشكیل
كمیته صیانت از آراء یا حضور نمایندگان كاندیداھا بر سر صندوق ھای رای گفت: «نمایندگان كاندیداھا حق
دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند، فقط می توانند گزارش كنند. حق تبلیغ له یا علیه كسی را در آنجا
ندارند و اگر چنین چیزی رخ دھد در امور اجرایی دخالت كنند یا آن را مختل كنند حتما عذر آن ھا خواسته

می شود». 

دانشجو در پاسخ به سوالی در ارزیابی از بحث كمیته صیانت از آراء گفت: «تكلیف ما به عنوان برگزار كننده
انتخابات حركت در مدار قانون است. ھمان طور كه انتظار داریم تمام عوامل موثر در انتخابات در مدار قانون حركت

كنند؛ چراكه اگر كسی خارج از مدار قانون حركت كند، بی نظمی ایجاد خواھد شد». 

رییس ستاد انتخابات وزارت كشور افزود: «ما به دنبال انتخاباتی ھستیم كه عزت و سرافرازی ما را بیش از پیش
مورد توجه قرار دھد؛ بنابراین وظیفه خود را قانونمداری دانسته ایم». 

وی با بیان این كه " در قانون مشخص شده است كه مرجع صیانت از آراء به عهده  چه مراجعی است" ادامه داد:
«اولین این مراجع وزارت كشور است كه در این راستا داخل خود تمهیداتی را اندیشیده است و غیر از این كه
ستاد انتخابات در این رابطه فعالیت ھایی می كند، ما در وزارت كشور نیز ھیات بازرسی داریم كه مستقل از
ستاد انتخابات عمل می كند و این ھیات بازرسی با من به عنوان مسوول ستاد مشورتی نمی كند؛ چراكه وزیر
كشور مستقیما برای رییس ھیات بازرسی حكم می زند، رییس نیز اعضا را مشخص می كند و اعضا نیز در

فرمانداری ھا وظیفه  اجرای احكام را برعهده دارند. در نتیجه آن ھا مستقال با وزیر كشور ارتباط دارند». 

وی شورای نگهبان را نیز یكی دیگر از مراجع صیانت از آراء برشمرد و اظهار كرد: «ما تاكنون  ٢٩ انتخابات برگزار
كرده ایم و انتخابات ریاست جمهوری دھم اولین انتخاباتی نیست كه برگزار خواھیم كرد. به نظر من تمام این
انتخابات سالم برگزار شد؛ چراكه جایگاھی در قانون مشخص شده است كه صحت انتخابات را مشخص

می كند و این جایگاه، جایگاه محترم شورای نگهبان است». 

دانشجو با تاكید بر این كه " نظارت بر اساس قانون و نه بر مبنای سلیقه انجام می شود" اظهار كرد: «قانون
مشخص كرده كه مرجع صیانت یا نظارت شورای محترم نگهبان است و باید دانست كه این نظارت، نظارت
نافذی است؛ چراكه در قانون آمده تفسیر شورا استصوابی است و در طول شش ماه گذشته نیز ھر فعالیتی
كه ما انجام داده ایم با تایید شورای نگهبان صورت گرفته است و از ھم اكنون به بعد نیز بر مبنای سلیقه عمل
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نخواھیم كرد». 

وی ھمچنین با بیان این كه " كاندیداھا می توانند در شعبات اخذ رای تعداد زیادی ناظر داشته باشند" گفت: «با
توجه به این كه حدود  ٤٨ ھزار شعبه  اخذ رای داریم. اگر تعداد كاندیداھا كمتر از شش نفر باشد در واقع ھر یك
از كاندیداھا می توانند  ٤٨ ھزار ناظر داشته باشند حال اگر این تعداد از شش نفر بیشتر بود كاندیداھا به ازای

ھر دو شعبه می توانند یك نماینده داشته باشند». 

وی افزود: «از زمانی كه ھیات ھای اجرایی را تشكیل می دھیم نمایندگان كاندیداھا می توانند در جلسات ھیات
اجرایی شركت كنند. ھمچنین در مرحله  اخذ رای نیز این نماینده ھا می توانند حضور داشته باشند و در نهایت در
جایی كه اخذ رای تمام شده و شمارش آراء شروع می شود نمایندگان كاندیداھا در جریان این شمارش آراء قرار

خواھند گرفت». 

رییس ستاد انتخابات كشور به روند شمارش آرای صندوق ھای رای نیز پرداخت و اظهار كرد: «شمارش در
شعبه ھای اخذ رای به صورت دستی صورت می گیرد و به این شكل است كه ابتدا برگ تعرفه ھا را می شمارند
تا مطلع شوند كه چقدر تعرفه صادر شده است. ھمچنین بعد از باز شدن پلمپ ھا نیز این كه تعداد آراء با تعداد
تعرفه ھا مطابقت داشته باشد را مورد توجه قرار می دھند و اگر این تعداد با ھم نخواند صندوق را كنار

می گذارند. ھمه این ھا و ھمه این مراحل در حالی انجام می شود كه نماینده كاندیداھا حضور دارند». 

وی با بیان این كه " ھمچنین وقتی شروع به خواندن آراء می كنیم نیز نمایندگان كاندیداھا حضور دارند"
خاطرنشان كرد: «با توجه به این كه ھر كاندیدایی از طرف یك یا چند حزب و تشكل حمایت می شود، بدین
ترتیب احزاب نیز می توانند بر مجموعه  كاری شمارش آراء نظارت داشته باشند و تمام این ھا به این معنی است
كه نمایندگان كاندیداھا از ابتدا تا انتها روال برگزاری انتخابات را دنبال می كنند و اگر ھرگونه اشكالی ببینند

می توانند آن مساله را به ناظرین شورای نگهبان اطالع دھند». 

وی افزود: «با توجه به چنین روندی می توان گفت كه جای ھیچ نوع شك و شبهه ای نمی ماند مگر این كه خود
بخواھیم شك و شبهه ایجاد شود». 

دانشجو خاطرنشان كرد: «در بحث كمیته  صیانت از آراء این را باید بگویم كه با توجه به این كه ستاد انتخاباتی
ھر كدام از كاندیداھا سازماندھی و تشكیالتی دارند و طی آن كمیته ھایی در داخل این ستادھا وجود خواھند
داشت، ما به مجموعه  داخل ستادھا كاری نداریم و ستادھا می توانند بر اساس نیازشان ھرگونه ساختاری را
كه می خواھند تشكیل دھند اما اگر می خواھند به جایگاھی وجاھت قانونی دھند و مثال بگویند كه یكی از
كمیته ھای موردنظر ما باید دارای وجاھت قانونی شود از آن جا كه بحث صیانت از آراء به عهده  چه كسی است
ما در این راستا نمی توانیم كاری انجام دھیم و اصال برای ما به عنوان مجری آن چه كسی در این راستا بگوید
مالك نبوده و آن چه كه شورای نگهبان بگوید مالك خواھد بود. بنابراین كسانی كه چنین مساله ای را درست

نمی دانند می توانند در راستای تغییر قانون فعالیت كنند». 

وی ھمچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد از عملكرد انتخاباتی صداوسیما نسبت به عملكرد انتخاباتی
رسانه ھای خارجی گفت: «برگزاری یك انتخابات قانونمدار و بدون ھرگونه عیب و نقص از اھداف ما و مشاركت
حداكثری نیز برای ما یك راھبرد بوده است. علت در نظر گرفتن چنین راھبردی از سوی مجریان برگزاری
انتخابات این است كه با توجه به این كه ما در راھپیمایی ھا حضور نمادین داریم، معتقدیم كه می توانیم این
حضور نمادین را به حضور كمی تبدیل كنیم؛ چراكه مردم ما علی القاعده دوست دارند در آینده خود حتما دخیل

باشند و از حقوق شهروندی خود استفاده كنند». 

دانشجو خاطرنشان كرد: «با توجه به پیشرفت ھایی كه ما تاكنون داشته ایم استكبار و حكومت ھای طاغوتی
نمی خواھند چنین پیشرفت ھایی را ببینند؛ بنابراین مردم عمال باید در صحنه حضور داشته باشند و اصال سر و
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صداھایی كه در این راستا در آن سوی آب ھا ایجاد می شود به این دلیل است كه آ ن ھا نمی خواھند این حضور
نمادین به حضور كمی تبدیل شود». 

وی ھمچنین درباره عملكرد صدا و سیما گفت: «در این راستا خود صدا و سیما باید پاسخ دھد». 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت میز احزاب و چگونگی فعالیت ھایش در روند برگزاری انتخابات توضیح داد:
«كاندیداھایی كه از طرف احزاب حمایت می شوند می توانند تعدادی از نمایندگان شان را به نمایندگان احزاب
اختصاص دھند ولی در قانون چگونگی نظارت احزاب پیش بینی نشده است. وقتی قانون پیش بینی ای در این

راستا نكرده است ما به ھمان مر قانون عمل می كنیم». 

رییس ستاد انتخابات كشور درباره  تعامل با احزاب در این راستا نیز گفت: «ما برای تعامل با احزاب مثل آن چه كه
در انتخابات مجلس ھشتم اتفاق افتاد عمل خواھیم كرد و در حال حاضر ستاد انتخابات با آن ھا در تماس است
ولی قانون چنین چیزی را پیش بینی نكرده و كسی نمی تواند در ارتباط با این قضیه مدعی شود اما از آن جا كه
ما می دانیم كه احزاب می توانند شور و نشاط را در فضای انتخابات ایجاد كنند، درصدد ھستیم آن چه كه در

مجلس ھشتم اتفاق افتاد را در انتخابات ریاست جمهوری نیز عملی كنیم». 

وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت ثبت نام اینترنتی داوطلبان تاكید كرد: «ثبت نام اینترنتی جزء مراحل
اجباری نیست و برای تسهیل در امر ثبت نام است و اگر كسی ثبت نام اینترنتی نكرده باشد می تواند به وزارت

كشور مراجعه كند و ثبت نام كند». 

وی با تاكید دوباره بر این مطلب كه " انتخابات ریاست جمهوری دھم از فردا سه شنبه با دستور وزیر كشور آغاز
می شود" اظهار كرد: «آن چه تا به حال انجام شده تمهیدات بوده است». 

دانشجو ھمچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر چگونگی شرایط تبلیغات نامزدھای انتخابات ریاست
جمهوری نیز، خاطرنشان كرد: «كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت كشور در ماده   ٦٢ فصل ششم
قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است كه دراین كمیسیون وزیر كشور و یا نماینده تام االختیار او، دادستان
كل كشور یا نماینده تام االختیار او و رییس صدا و سیما یا نماینده  تام االختیار او حضور دارند. شورای نگهبان نیز
بر اساس نظارتی كه باید در این راستا داشته باشد، یك ناظر دارد و یا این كه می تواند یك ناظر داشته باشد و
این كمیسیون به منظور تضمین برخورداری نامزدھای ریاست جمهوری از امكانات دولتی مثل صدا و سیما

تشكیل شده است و اصال برنامه ھای تبلیغاتی نامزدھا نیز باید در ھمین كمیسیون به تایید برسد». 

وی افزود: «در عین حال در قانون انتخابات فصل شش در مواد  ٦٨،  ٦٩،  ٧١ ،٧٠،  ٧٣ و  ٧٦ مواردی را پیش بینی
كرده كه عمل به غیر از این موارد خالف است». 

وی به بیان مهمترین این موارد پرداخت و گفت: «در زمان تبلیغات رسمی كاندیداھا (اول تا بیستم خرداد ماه)
تبلیغات له یا علیه نامزدھا از میز خطابه  نمازجمعه یا ھر وسیله  دیگری كه جنبه  رسمی یا دولتی داشته باشد
خالف است. ھمچنین نباید در این راستا از وسایل یا امكانات وزارتخانه ھا و در كل امكانات دولتی استفاده كرد».

رییس ستاد انتخابات كشور ھمچنین تاكید كرد: «فعالیت انتخاباتی كارمندان در ساعات اداری، محو یا پاره كردن
پوسترھای تبلیغاتی نامزدھا در محلی كه به طور قانونی نصب شده است، خالف است». 

وی ھمچنین ھتك حرمت و حیثیت نامزدھای انتخاباتی توسط رقبا و طرفداران آن ھا به ھر نحوی كه صورت بگیرد
را خالف دانست و گفت: «تبلیغ له یا علیه كاندیدای انتخاباتی از طرف مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات نیز
خالف است. ھمچنین اگر نهادھا و سازمان ھا امكانات و نیروی انسانی شان را در جهت برگزاری انتخابات در

اختیار كاندیداھا قرار دھند این امر تخلف و جرم است». 
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رییس ستاد انتخابات وزارت كشور گفت: «انتخابات ریاست جمهوری فردا (سه شنبه) با دستور وزیر كشور و
ثبت نام از داوطلبان آغاز می شود». 

دانشجو اظهار كرد: «انتخابات ریاست جمهوری در  ٣٦٨ فرمانداری در كل كشور برگزار می شود. ثبت نام از فردا ـ
سه شنبه ـ آغاز می شود و سایتی كه برای تسهیل در ثبت نام در نظر گرفته شده بود، ثبت نام را كامل نمی كند؛

چراكه قانون صراحت دارد كاندیداھا و یا وكیل آن ھا باید با حضور در وزارت كشور در انتخابات ثبت نام كنند».
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سیاست خارجیشنبه / ۹ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۴:۰۵ خبرنگار : 71239کد خبر: 8803-05249دسته بندی: 

]وزير امور خارجه ي كشورمان از استقرار 304
صندوق در 130 كشور جهان براي اخذ آراي ايرانيان
مقيم خارج از كشور در دهمين انتخابات رياست
جمهوري كشورمان خبر داد. به گزارش خبرنگار
سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)، منوچهر متكي وزير امور خارجه ي كشورمان
پس از بازديد از ستاد انتخابات ايرانيان خارج از
كشور در محل ساختمان كنسولي وزارت امور خارجه
با اشاره به آمادگي هاي صورت گرفته براي برگزاري
انتخابات در خارج از كشور خاطرنشان كرد: بر اين
اساس در 130 كشور انتخابات برگزار مي شود كه
304 صندوق براي اخذ آرا در نظر گرفته شده است.

متكي با بيان اين كه در هر جايي كه حداقل تعداد مقدوري از هم وطنانمان حضور داشتند صندوق هايي براي
اخذ راي ايجاد شده است اضافه كرد: در آغاز راه مشكالتي براي ما وجود داشت و در برخي از كشورها كه امكان
استقرار صندوق خارج از نمايندگي جمهوري اسالمي ايران وجود نداشت نامه اي به وزراي خارجه آن كشور
فرستاديم كه بتوانيم عالوه بر سفارت خانه ها و سركنسولگري كشورمان در اماكن ديگري نيز صندوق ها را مستقر
كنيم. وي هدف از اين اقدام را تداوم اتصال و ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور دانست و گفت: برگزاري
همايش هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور گوياي عزم نظام براي ارتباط منطقي با هموطنان ايرانيان خارج از
كشور است و نظام خود را موظف به دفاع از حقوق ايرانيان مي داند كه بايد در اين زمينه نيز مشاركت ايرانيان
خارج از كشور در تعين سرنوشت كشورشان فراهم كند. وزير امور خارجه با اشاره به اين كه روز جمعه معموال در
خارج از كشور روزي كاري است گفت: ما آمادگي خود را اعالم كرده بوديم كه انتخابات را در خارج از كشور در
روز شنبه برگزار كنيم كه امكان آن فراهم نشد. وزير امور خارجه در مورد وضعيت اخذ آرا نيز گفت: بر سر هر
صندوق نيز 9 نفر به انجام وظيفه مي پردازند و حدود 450 هزار برگه ي تعرفه راي نيز به حوزه هاي اخذ راي و
سفارتخانه ها و نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور ارسال شده است و پيش بيني كرديم در
جاهايي كه تعرفه بيشتري مورد نياز است تدارك ببينيم. وزير امور خارجه هم چنين در مورد تدارك تعرفه هاي
مرحله دوم انتخابات نيز گفت: براساس توافق با شوراي نگهبان و وزارت كشور مقرر شده است كه اگر انتخابات
به مرحله دوم كشيده شود تعرفه هاي خارج از كشور كمي زودتر در اختيار ما قرار بگيرد. متكي هم چنين در
مورد بحث شمارش آرا نيز گفت: مانند هر جاي ديگر نيز اعضاي صندوق پس از شمارش و تفكيك آرا صورت
گر تعرفه كز اعالم مي شود و ا ا تنظيم مي كنند و نتايج توسط سفارت خانه ها و از طريق تلكس به مر جلسه الزم ر
اي باقي مانده باشد به مركز باز مي گردد. متكي از پيشنهاد وزارت امور خارجه براي برگزاري انتخابات هاي آينده
در روزهاي شنبه و يا يكشنبه در خارج از كشور خبر داد و گفت: ما سعي مي كنيم با واقع بيني با مشكل كمبود
تعرفه مواجه نشويم. وي در پايان گفت: بيشتر صندوق ها به صورت ثابت تعريف شده كه به تعداد قاره ها و

مناطق مختلف دنيا تفكيك شده است. انتهاي پيام

متكي/كامل: 304 صندوق در 130 كشور براي اخذ آراي انتخابات رياست جمهوري
مستقر مي شود

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-05249/
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خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-11757دسته بندی: سیاسی2پنجشنبه / ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۴:۴۱

كامران دانشجو گفت: شعب اخذ راي از ساعت 8 صبح روز جمعه
(22 خرداد) به مدت 10 ساعت آماده اخذ راي از مردم هستند. 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
رييس ستاد انتخابات كشور صبح پنج شنبه در يك نشست خبري
با بيان اين كه تمام تمهيدات الزم براي برگزاري انتخاباتي باشكوه
و بانشاط فراهم شده است، افزود: بايد از هواداران نامزدها،
ستادها و مردم عزيزمان تشكر كنيم. از هواداران به خاطر شور و
نشاطي كه ايجاد كردند و رقابت را در صحنه ي عمل بروز دادند. از
ستادها به خاطر همكاري خوبي كه تا اين لحظه با ستاد انتخابات
كشور داشتند و از مردم شريف ايران هم تشكر مي كنيم كه به هر
صورت اين تبليغات بعضا براي آنان ايجاد مزاحمت هايي در برخي
شهرهاي بزرگ داشته است و آنان با بردباري تمام تحمل كردند و

صبوري به خرج دادند. از مجموعه نيروهاي انتظامي كه در اين مدت صبورانه انتخابات را مديريت كردند نيز قدرداني مي كنيم.

دانشجو افزود: بخشي از فعاليت ها با قانون تطبيق نداشت اما سياست ستاد انتخابات و نيروي انتظامي، مديريت موضوع بود، نه برخورد با
موضوع.

وي گفت: از 8 صبح امروز عمال تبليغات كانديداها ممنوع است. فضاي انتخابات با فضاي تبليغات متفاوت است. در فضاي تبليغات، بعضي
از فعاليت ها به خاطر شور و نشاط و شادابي كه بايد وجود داشته باشد قابل اغماض است و مي توان از بعضي از آن ها چشم پوشي كرد. اما

ا از فضاي تبليغات جدا ديده است و مي گويد 24 ساعت قبل از انتخابات، تبليغات به طور كلي ممنوع است. قانون گذار، فضاي انتخابات ر

معاون وزير كشور ادامه داد: از هواداران كانديداهاي انتخابات تقاضا مي كنيم كه به هيچ عنوان تبليغي له يا عليه كانديدايي نداشته باشند. از
هواداران كانديداها مي خواهيم كه به حقوق مردم احترام بگذارند.

دانشجو گفت: افرادي كه براي حضور در شعب اخذ راي مجوز دارند و قانون حضور آن ها را به رسميت شناخته است كارتي به همراه دارند كه
در آن مشخصات شان ذكر شده و به طور كامل معرفي شده اند. نماينده ي فرماندار كه مديريت شعبه ي اخذ راي را بر عهده دارد. پنج نفر
منتخب هيات اجرايي هستند كه امور اجرايي را انجام مي دهند. تعدادي از افراد هم به عنوان ناظران شوراي نگهبان حاضرند كه كار خود را در
ادي هستند كه مي توانند در شعب دها نيز از ديگر افر حوزه ي نظارت بر امور اجرايي انجام مي دهند. محافظان شعب و صندوق و نماينده ي نامز

حضور داشته باشند.

او افزود: راي گيري از 8 صبح فردا به مدت 10 ساعت انجام مي شود. افرادي كه براي راي دادن به شعب مراجعه مي كنند حتما بايد
شناسنامه ي خود را همراه داشته باشند. اگر شناسنامه عكس دار نبود هم مشكلي نيست. توصيه ي ما اين است كه كارت ملي را هم همراه
داشته باشند و عزيزان از ساعت 8 صبح و در همان ساعات اوليه براي راي دادن مراجعه كنند و به آخر وقت موكول نكنند. در ضمن افرادي

ادي كه مطمئن هستند به شعبه ها مراجعه كنند. اي ثبت رأي شان حتما با افر كه توانايي نوشتن ندارند بر

ش كنند و به نماينده ي فرماندار و يا ناظر گر خالفي را مي بينند گزار دم بهترين ناظر هستند و ا رييس ستاد انتخابات كشور خاطرنشان كرد: مر
اعالم كنند. فرقي نمي كند اين تخلف از سوي چه كسي انجام شود. در شهرستان ها مي توانند به فرماندار شهرستان هم اطالع دهند.
فرمانداري ها در شهرستان يك شماره تلفن را كه اعالم مي شود بايد به مردم اطالع دهند تا در صورت مشاهده ي تخلف، آن را گزارش كنند.
اول به مجموعه ي نماينده ي فرماندار و سرناظر گزارش دهند و اگر آن مساله حل نشد با شماره تلفني كه در هر شهرستان اعالم مي شود

گي به وجود آيد. تماس بگيرند تا امكان رسيد

وي افزود: در ستاد انتخابات كشور نيز مي توانند با شماره 88990011 تماس گرفته و مراتب را اطالع دهند. سايت وزارت كشور نيز با آدرس
www.moi.ir و پست الكترونيكي coi@moi.ir آماده ي دريافت انتقادات و گزارش ها است.

رييس ستاد انتخابات: با خودكار خود به محل اخذ راي مراجعه كنيد سازمان بازرسي
لتي در انتخابات ندارد استفاده از نمادهاي كانديداها درشعب، حق هيچ  دخا

غيرقانوني است
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دانشجو گفت: هيچ تعرفه اي نبايد بيرون از شعبه ي اخذ راي باشد. اگر تعرفه هايي در بيرون از شعب مشاهده شد بايد بالفاصله گزارش شود.
گر مشاهده شد بايد بالفاصله اطالع ايي صندوق، ناظر و نماينده ي كانديداها و يا گروه سازمان  يافته ا دي توسط عوامل اجر تبليغ له يا عليه نامز

ا بنويسند و اين كار ممنوع است. داده شود. نماينده ي نامزدها و عوامل اجرايي نبايد براي ديگران رأي شان ر

د: استفاده از نمادهاي كانديداها در شعب، غيرقانوني است. كيد كر رييس ستاد انتخابات كشور در ادامه تا

وي گفت: در شش حوزه، انتخابات ميان دوره يي مجلس شوراي اسالمي و در دو حوزه، انتخابات ميان دوره يي خبرگان رهبري و دو حوزه نيز
مان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. اي اسالمي شهر هم ز انتخابات ميان دوره يي شور

دانشجو هم چنين از اعالم كدهايي براي كانديداها خبر داد و گفت: در اين انتخابات كد 44 براي جناب آقاي احمدي نژاد، كد 55 براي جناب
آقاي رضايي، كد 66 براي جناب آقاي كروبي و كد 77 براي جناب آقاي موسوي تعيين شده است. خواهش ما اين است كه عزيزاني كه

ت امكان، كد هم نوشته شود. ا بنويسند. نياز به القاب وجود ندارد و در صور ا خوانا بنويسند. نام و نام خانوادگي نامزد ر تشريف مي آورند راي ر

وي خاطرنشان كرد: شمارش آرا و خواندن آن دستي انجام مي شود. نرم افزارها، آزمايشي هستند و در كنار روش دستي، كار با رايانه ادامه
دارد.

رييس ستاد انتخابات كشور گفت: براي حضور نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي در محل ستاد انتخابات، نامه اي ارسال كرديم و امروز هم
في شود و حضور يابد. گر كسي مي خواهد ناظر باشد معر نامه ي ديگري مي فرستيم كه ا

دم خواهيم بود. كار ما شفاف است. ت جناحي و امانت دار راي مر ت كشور هستيم، نه وزار كيد كرد: ما وزار دانشجو تا

او درباره ي روند ارايه ي نتايج گفت: وزارت كشور، اطالعات را به تدريج اعالم مي كند؛ با اين نكته كه اين اطالعات، اطالعات خام است، نه
22 بايد به فرم 28 تبديل شود و پس از آن تجميع انجام شود. اطالعاتي كه چندان قابل استناد باشد؛ چون اطالعات فرم 

د تخلفات در تبليغات را مستند كرده ايم و به مراجع ذي ربط اعالم مي كنيم. رييس ستاد انتخابات كشور هم چنين گفت: ما موار

به گزارش ايسنا، خبرنگاري پرسيد چند نماينده براي نامزدها معرفي شده است؟ كه دانشجو گفت: ما دوم خرداد در جلسه اي اعالم كرديم كه
براي معرفي نمايندگان نامزدها سايتي طراحي شده است كه با مراجعه به آن مي توانند اطالعات خود را وارد كنند اما پس از اين كه اعالم
كردند نمي توانيم، تصميم بر اين شد كه مراحل به صورت دستي انجام شود. براي كساني كه مدارك خود را به طور كامل ارايه دهند، كارتي
صادر مي شود اما براي آنان كه فرم را تكميل نكرده اند و مدارك شان كامل نيست كارت صادر نمي شود. تا كنون براي حدود 110 هزار نفر در

ت تحويل داده شده است. شعب اخذ راي كار

خبرنگار ديگري درباره ي شايعه ي پخش خودكارهايي كه پس از چند ساعت نوشته شان نامريي مي شود پرسيد كه دانشجو تصريح كرد: ما
هم اين شايعات را مي شنويم. توصيه مي كنيم افراد با خودكار خود به محل اخذ راي مراجعه كنند و با خودكاري بيايند كه مي دانند نامريي

هاي شعب ريخته شده است استفاده نكنند. اف شعب توزيع مي شود و يا روي ميز نيست. از خودكارهايي كه در اطر

وي هم چنين درباره ي انجام تبليغات براي نامزدها در خيابان ها گفت: ما قبال نامه نوشتيم و از مسووالن ستادهاي نامزدها خواستيم اعالم
كنند كساني كه در خيابان ها برخي كارهاي خالف شئونات انجام مي دهند از ما نيستند؛ اما بعضي ها اين كار را كردند و بعضي ديگر چيزي
اعالم نكردند. االن هم نامه نوشتيم و از ستادها درخواست كرديم كه امروز تجمع ممنوع است و اعالم كنيد كه اگر كسي تجمع و تبليغات

د از شما نيست. تكليف كامال مشخص است. كر

دانشجو گفت: برنامه ي ما از ابتدا برخورد قهري نبوده است و نمي خواستيم بهانه اي براي مظلوم نمايي ايجاد كنيم. مواردي نيروي انتظامي
خودش صدمه ديد اما نگذاشت خون از بيني كسي بيرون بيايد. ما از نيروي انتظامي تشكر مي كنيم اما سياست از 8 صبح امروز به بعد

چيز ديگري است.

رييس ستاد انتخابات كشور درباره ي روند اخذ آرا براي ايرانيان خارج از كشور گفت: تا به حال بين 60 هزار تا 160 هزار نفر از ايرانيان خارج
كثري داشته باشند اما فكر نمي كنم هنوز از كشور در دوره هاي قبل در انتخابات شركت كرده اند. خواهش ما اين است كه آنان نيز حضور حدا

در كشوري انتخابات آغاز شده باشد. انتخابات در آن جا نيز 8 صبح جمعه به وقت محلي آن كشور برگزار مي شود.

وي ضمن انتقاد از طرح برخي شايعات به طور پي درپي در فضاي انتخابات خاطرنشان كرد: در ابتدا 300 هزار تعرفه براي شعبات خارج از
كشور درخواست شده بود اما پس از بررسي ها، وزارت خارجه 550 هزار تعرفه درخواست كرد و تحويل گرفت. در مورد تعداد صندوق ها نيز
وزارت كشور دخالتي ندارد. هيات هاي اجرايي، تعداد و مكان آن را مشخص مي كنند. در نهايت با بررسي هاي انجام شده 45 هزار و 713
صندوق در نظر گرفته اند. به هر حال هر مساله اي مسير قانوني خود را دارد. اين كه عده اي را جمع مي كنند و مي گويند اگر تقلب شود فالن

اه قانوني خود را طي كند. مي شود، آيا اين در شأن مردم است. هر مساله اي بايد ر

وي گفت: ريشه ي هجمه هاي بي امان از استكبار است و بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري، عده اي از سر غفلت كارهايي را مي كنند. انشاءهللا
ا شاد كنيم، نه دشمن شادكن حرف بزنيم. مان طوري باشد كه دوستان انقالب ر رفتار
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خبرنگاري درباره ي صدور حكمي براي حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري براي نظارت در انتخابات پرسيد و دانشجو اظهار كرد: تا اين لحظه
چنين چيزي به ستاد انتخابات وزارت كشور ابالغ نشده است. در تمام مسائل ما در مقابل ايشان سمعا و طاعتا بوده ايم و گذشته مان نيز
حاكي از اين مساله است. آن جا كه مطابق نظر و ميل مان هم نباشد مي بايست اين گونه عمل كنيم. ما قائل به اين هستيم كه واليت مداريم.
آن جا كه مي فرمايند اگر كسي درگيري ايجاد كرد يا خائن است يا غافل. ما دنبال اين هستيم كه تجمع و راهپيمايي غيرقانوني صورت نگيرد.

ستادها هم خوب است اينها را اعالم كنند.

دانشجو هم چنين درباره ي نظارت سازمان بازرسي بر انتخابات نيز گفت: شوراي نگهبان نامه اي ارسال كرده است و رونوشتي از آن براي وزارت
كشور ارسال شده است كه بنابر آن اعالم شده سازمان بازرسي حق هيچ گونه دخالت در امر انتخابات را ندارد. هرگونه اطالعاتي را اگر بخواهند
نمي توانيم به آن ها بدهيم. معتقديم نظارت شوراي نگهبان استصوابي است. ما هم بر اساس نظارت استصوابي شوراي نگهبان عمل مي كنيم.
قاعده ي كار اين است كه ما مجري قانون هستيم و علي القاعده بايد مقام هاي باالتر به جمع بندي برسند و به مجري ابالغ كنند. اما فعال

اي نگهبان اقدام مي شود. ده است و بر اساس نامه ي شور اي نگهبان اين نامه را ارسال كر شور

رييس ستاد انتخابات كشور در مورد استفاده از نمادهاي تبليغاتي مثل پرچم و رنگ سبز در شعب گفت: ما بارها اعالم كرده ايم كه استفاده
دم ما هم چنين اجازه اي نخواهند داد. از نمادهاي تبليغاتي ممنوع است و نيروي انتظامي نيز براي برخورد با آن ها آمادگي دارد. مر

وي درباره ي اين كه اگر رنگ پيراهن و يا روسري نيز سبز باشد افزود: نبايد سر خود را گول بزنيم يا كاله شرعي بگذاريم. ما مي خواهيم
انتخابات سالم برگزار شود. آن ها كه انتخابات سالم مي خواهند اول بايد خودشان به آن عمل كنند. حاال اگر فردي پيراهني بپوشد نمي توان
ايراد گرفت اما اين كه سازمان  يافته دستور بدهند يا مانتوها و يا پيراهن هاي يكرنگ استفاده شود و يا بدتر از آن توزيع شود، قطعا برخورد

دم ما حتما فهيم هستند و شعور سياسي شان بسيار باالست. صورت مي گيرد. ما يا مردم خود را فهيم مي دانيم. مر

يكي از خبرنگاران درباره ي شايعه ي تفاوت شعب در مساجد و مدارس پرسيد كه دانشجو گفت: ما نمي دانيم اين كه مي گويند تفاوت دارد
يعني چه. ما مي دانيم كه مساجد از ابتداي انقالب يكي از موثرترين كانون ها بوده است و مدارس و آموزش و پرورش هم هميشه فعا
بوده اند. مسجدها و مدرسه ها مركزهاي اصلي انتخابات بوده اند. آن ها بي توقع آمده اند و همكاري كرده اند. مردم هم به اين دو مكان عالقه اي

خاص دارند. اين توهين به مسجد است و معلوم مي شود اين مساله ريشه در جاي ديگري دارد.

دانشجو درباره ي مصاحبه ي برخي از مسووالن ستادهاي انتخاباتي خارج از زمان تبليغات با شبكه هاي خارجي گفت: قاعده ي كار اين است
عايت شود. ما اين موارد را مستند مي كنيم و گزارش مي دهيم. كه قانون ر

انتهاي پيام

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-11757/
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كامران دانشجو:

مشاركت مردم در هيچ
دوره اي از 50 درصد كمتر

نبوده است
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور با حضور در
برنامه جهان سياست از شبكه دوم سيما به مسائل متعدد و مرتبط با حوزه انتخابات پرداخت و به

سواالت مجري اين برنامه پاسخ گفت. وي اظهار داشت: بر اساس قانون پس از اعالم رسمي اسامي
كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رسما كار تبليغات آنها نيز آغاز شده است و بر

اين اساس در قالب كميسيون ماده 62 قانون انتخابات كه با حضور وزير كشور، رئيس سازمان صدا
و سيما، دادستان كل كشور و ناظري از شوراي نگهبان تشكيل شده اعضا به بررسي روش هاي

تبليغاتي با هدف قرارگيري فرصت برابر به تمامي كانديداها مجموعه برنامه هايي را مورد بررسي و
ارزيابي قرار دادند كه نتيجه اين بررسي ها روز گذشته در قالب قرعه كشي با حضور نمايندگان

كانديداها به نتيجه رسيد و نهايتا مجموعه برنامه هايي كه مي تواند از طريق رسانه ملي و همچنين
راديو در اختيار مردم قرار دهند مشخص شد. كامران دانشجو در خصوص مجموعه مفاد و اصولي از
قانون انتخابات كه ناظر بر نوع و شيوه تبليغات انتخاباتي است نيز گفت: بر اساس ماده 69 قانون
انتخابات نصب آگهي بر روي عالئم راهنمايي و رانندگي و همين طور تابلوهاي راهنمايي و شهري و

مكان هاي خاص مورد نظر قانون ممنوع بوده و همين طور بر مبناي ماده 68 قانون انتخابات
كارمندان دولتي در ساعات كار حق تبليغ كانديداها را ندارند. همچنين بر اساس ماده 71 قانون

انتخابات داوطلبان و طرفداران مجاز به هتك حرمت و حيثيت يكديگر نيستند و بايد در چارچوب
اخالق و رفتار مناسب به تبليغ كانديداهاي مورد نظر خود اقدام كنند. رئيس ستاد انتخابات كشور
به ماده 75 قانون انتخابات نيز اشاره كرد و گفت: در اين ماده تكليف چاپخانه هايي كه قرار است
تبليغات انتخاباتي كانديداها را به انتشار برسانند مشخص و بر مبناي آن چاپخانه ها با درخواست

كتبي ستاد انتخاباتي داوطلب، اقدام به چاپ آگهي مي كنند كه در آگهي مورد نظر آنها بايد نام،
نشاني و تاريخ چاپ آن اقالم درج شده و مسئولين چاپخانه نيز موظفند 4 نسخه از هر پوستر و يا
اقالم به چاپ رسيده را به ستاد انتخابات كشور ارسال كنند. وي همچنين بيان كرد: استفاده از هر

گونه پالكارد جز در محل ستاد انتخاباتي ممنوع است و داوطلبين همچنين نمي توانند از بلندگوهاي
سيار براي تبليغات جز در محل ستاد استفاده كنند ولي چاپ و توزيع عكس در دو فرم همين طور

جزوه، تراكت، و بروشورهاي تبليغاتي و اقالمي نظير اينها از نظر قانون بالمانع است. * پس از چهار
ماه كار كارشناسي: 46 ميليون و 200 هزار نفر واجد شرايط راي دادن معاون وزير كشور در ادامه
افزود: پس از چهار ماه كار كارشناسي در دو مجموعه ثبت احوال و مركز آمار ايران و پس از سي

سال از تاريخ انقالب اين اولين باري بودكه اين دو سازمان به نقطه مشتركي در مجموع داده هاي
خود دست يافتند و آماري را كه به وزارت كشور به صورت يكسان ارسال كردند شمار واجدين

شرايط راي دادن يعني متولدين 18 خرداد 1370 و قبل از آن را 46 ميليون و 200 هزار نفر عنوان
كردند و بر اين مبنا بي انصافي است كه كار كارشناسي اين دو مجموعه ناديده گرفته و آمار و ارقامي
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كه هيچ مبناي علمي و استداللي ندارند، ارائه شود. رئيس ستاد انتخابات كشور در خصوص شمار
شعب اخذ راي در داخل كشور نيز عنوان كرد: تعداد شعب اخذ راي و صندوق ها را هيئت هاي

اجرايي در هر يك از شهرستان ها مشخص مي كنند و بر اين مبنا با جمع بندي مجموع تعداد شعب
اخذر راي و صندوق هاي مورد نيازي كه از سوي هيئت هاي اجرايي سراسر كشور به ستاد انتخابات
ارسال شده تعداد شعب اخذ راي در داخل كشور 45 هزار و 758 شعبه خواهد بود كه 14 هزار و

180 شعبه آن سيار و 31 هزار و 578 شعبه آن به صورت ثابت كار اخذ آراي مردم را در سراسر
كشور در روز 22 خرداد بر عهده خواهند داشت. همين طور هيئت هاي اجرايي براي برگزاري

انتخابات مطلوب در هر شهرستان و هر بخش، رئيس شعبه و نائب رئيس و سه نفر منشي شعبه را
نيز تع�ن مي كند. * از ابتداي انقالب تا كنون در هيچ دوره اي مشاركت از 50 درصد كمتر نبوده

است كامران دانشجو به ميزان مشاركت مردم در دوره هاي متعدد برگزاري انتخابات رياست
جمهوري اشاره كرد و گفت: در طول 29انتخابات برگزار شده تا كنون در هيچ دوره اي مشاركت كمتر

از 50 درصد نبوده است. كمترين ميزان مشاركت در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري با
حضور 50.66 بوده است و در انتخابات دوره نهم در مرحله اول بيش از 62 درصد و در مرحله دوم

بيش از 60 درصد از مردم به پاي صندوق هاي راي آمدند و اين در حالي است كه در بسياري از
كشورهاي دنيا مشاركت 30 تا 35 درصدي براي آنها مطلوب است. اما ملت ايران با تكيه بر اراده
بلند خود همواره حضور گسترده اي در انتخابات يافته و بدون شك در اين دوره نيز شاهد حضور
پرشور مردم خواهيم بود. * آخرت مان را به احد الناسي نمي فروشيم كامران دانشجو رئيس ستاد

انتخابات كشور با بيان اينكه با خداي خود عهد كرده ايم تا انتخاباتي در شان ملت بزرگ ايران برگزار
كنيم، اظهار داشت: اساسا مكانيزم برگزاري انتخابات در ايران به گونه اي است كه اجازه تقلب

سازماندهي شده را به هيچ احدالناسي نمي دهد و ما به عنوان مجريان اين انتخابات همواره بر اين
نكته تاكيد كرده ايم كه آخرت مان را به دنيا احدالناسي نمي فروشيم و با خواست خداوند با برگزاري
انتخاباتي اخالقي و سالم زمينه هاي مشاركت مردم را بيش از پيش فراهم خواهيم كرد. در كنار اين
تعهد اخالقي ستاد بازرسي وزارت كشور در كنار شوراي نگهبان به عنوان ناظر اصلي بر برگزاري سالم

انتخابات نظارت خواهند داشت و عالوه بر اين عوامل شعب اخذ راي نيز از ميان خود مردم انتخاب
شده اند كه عموم آنها از خانواده فرهنگيان كشور هستند و عالوه بر اين كانديداها مي توانند به

تعداد شعب اخذ راي كه در اين دوره 45 هزار و 758 شعبه است، نماينده در شعب اخذ راي
معرفي كنند و همين طور ميز احزاب نيز در ستاد مركزي انتخابات، ستادهاي استاني و فرمانداري ها
نيز مي تواند حضور داشته و نظارت كنند. وي ادامه داد: ما صيانت از آراي مردم را قبول داريم و براي

آن تالش مي كنيم و در اين مسير قانون را به عنوان مشي خود تع�ن كرده آيم. و با ستادهاي
انتخاباتي كانديدها كاري نداريم و هر ستادي مي تواند بر مبناي ساختار دروني خود عمل كند. ما در
تعامل با هر يك از كانديدها نمايندگان آن را در شعب اخذ راي به عنوان ناظر مي پذيريم و مجموعه

عواملي كه در انتخابات كار برگزاري آن را بر عهده دارد از خود مردم هستند و اين شيوه يكي از
مطلوب ترين شيوه ها براي برگزاري انتخابات است. * نمايندگان كانديداها در صورت مشاهده هر

گونه تخلف آن را به ناظرين اعالم كنند قائم مقام وزير كشور خاطرنشان كرد: نمايندگان كانديدا بر
مبناي قانون در هر يك از صندوق ها حضور خواهند داشت و مي توانند در شعب اخذ راي سيار نيز
هيئت هاي اجرايي را همراهي كنند و در مسير برگزاري انتخابات در صورت ديدن هر گونه تخلف

مراتب را بدون دخالت در كار امور اجرايي كتبا به ناظر شوراي نگهبان و يا نماينده ستاد انتخابات
كشور كه همان نماينده فرماندار در هر شعبه اخذ راي است اعالم كند و نمايندگان كانديدا مي توانند

تا پايان اخذ راي و حتي شمارش آرا در هر شعبه حضور داشته باشند اما نمايندگان نامزدها حق
تبليغ له يا عليه كانديداي ديگر و يا دخالت در كار امور اجرايي و نظارت را ندارند. * براي هر استان

تعرفه با كد خاص تع�ن شده است رئيس ستاد انتخابات وزير كشور اضافه كرد: در اين دوره از
انتخابات و با هدف امنيت هر چه بيشتر، تعرفه هاي در نظر گرفته شده براي هر استان داراي كد

خاص خود بوده اما بر روي قطعه اي از تعرفه كه در اختيار مردم قرار مي گيرد كد و يا سريال خاص
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وجود ندارد و دقيقا با آراي هر فرد محفوظ است و همين طور در اين مكانيزم تعداد آراي تحويلي
به هر حوزه نيز دقيقا مشخص و پس از آن نيز به صورت دقيق مجموعه تعرفه هايي كه مورد

استفاده قرار نگرفته، بازگردانده مي شود. به لحاظ امنيت مكان هاي اخذ راي نيز كميته هاي امنيتي و
انتظامي در هر استاني تشكيل و مسائل اين حوزه را با همكاري نهادهاي نظامي، انتظامي و

امنيتي در تعامل با يكديگر پيگيري كند. * به دنبال افزايش مراحل رايانه اي برگزاري انتخابات
هستيم كامران دانشجو با برشمردن سه مرحله از اين دوره از انتخابات شامل مرحله ثبت نام، اخذ

راي با دستگاه باركد خوان و مرحله تجميع آرا اظهار داشت: در تعامل با شوراي نگهبان به دنبال
افزايش مراحل رايانه اي برگزاري انتخابات هستيم و اميدواريم بتوانيم در دوره هاي بعدي تعداد

مراحل رايانه اي را نيز بيشتر كنيم. انتهاي پيام/

276 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-02192دسته بندی: سیاسی2یکشنبه / ۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۲۰:۰۷

رييس ستاد انتخابات كشور گفت: الصاق پوستر بر
روي تابلو، عالئم راهنمايي و رانندگي و بيمارستان ها و
همين طور الصاق آن ها بر روي ديوارهاي منازل بدون
اجازه از صاحبان آن ها مجاز نيست. به گزارش
خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)
كامران دانشجو عصر روز يكشنبه پس از حضور در
ميز احزاب مستقر در ستاد انتخابات كشور، در
نشستي با حضور خبرنگاران و با مروري بر قانون
تبليغات انتخابات رياست جمهوري افزود: هم چنين
برگزاري سخنراني ها و اجتماعات در شهرستان ها
بدون دريافت مجوز از مراجع ذي صالح، محو يا از
بين بردن اقالم تبليغاتي در اماكني كه از سوي

شهرداري ها تعيين شده است نيز از موارد غيرمجاز است. وي در ادامه در راستاي طرح اهم موضوعات موارد
غيرمجاز در تبليغات خاطرنشان كرد: مردم ما با قوانين آشنا هستند و مي توانند بهترين ناظر باشند و ببينند كه
چه كسي مطابق با قانون عمل مي كند و چه كسي اين كار را انجام نمي دهد و ما و رسانه ها وظيفه مان اين است
كه قانون را به طور شفاف براي مردم ارائه كنيم. وي در ادامه فعاليت كارمندان در ساعات اداري، له يا عليه يك
نامزد، استفاده از وسايل و امكانات ادارات، وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و
نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند را نيز غيرقانوني دانست و همچنين تاكيد كرد:  موسسات و
نهادهايي چون بنياد مستضعفان، بنياد  15 خرداد، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، شوراي تبليغات اسالمي ،
بهياري ها، سازمان دانش آموزي كه دارايي آن ها به هر مقدار از اموال عمومي باشد از اين كه امكانات شان را در
اختيار كانديداها بگذارند، منع شده اند. رييس ستاد انتخابات افزود: ادارات و سازمان هاي دولتي حق ندارند كه با
ذكر سمت خود له يا عليه نامزدي اطالعيه و پالكارد دهند. همچنين هتك حرمت و حيثيت نامزدها در تبليغات از
سوي نامزدهاي ديگر و طرفداران آن ها مجاز نيست و جرم محسوب مي شود. وي استفاده از هرگونه پالكارد جز
در محل ستاد انتخاباتي، ديوارنويسي و به راه انداختن كاروان هاي تبليغاتي همچنين استفاده از بلندگوهاي سيار
در خارج از محيط سخنراني و امثال اين ها را نيز غيرقانوني عنوان كرد. وي همچنين تاكيد كرد: تبليغ نمايندگان
نامزد له يا عليه هر يك از كانديداها در شعب اخذ راي غيرقانوني است. ضمن اين كه برگزاري راهپيمايي ها و
تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي بدون مجوز از وزارت كشور نيز غيرقانوني است. دانشجو در
ادامه در بيان موارد مجاز در فعاليت تبليغات كانديداها نيز گفت: پخش تراكت، نصب پوستر و بنر توسط
سازمان ها، نهادها و اقشار قانوني بدون ذكر نام و عكس كانديداها صرفا جهت اطالع رساني و تشويق مردم براي
حضور پرشور در اماكن مجاز مانعي ندارد. هم چنين استفاده از تلويزيون هاي شهري به منظور افزايش مشاركت،
انتشار پوستر و عكس در دو فرم نيز مجاز است كه البته در مورد انتشار عكس، اندازه آن محدود نشده است اما
بايد صرفا كاغذي باشد. وي افزود: استفاده از پالكارد در محل ستاد انتخاباتي كانديداها مانعي ندارد. البته در
مورد سخنراني هاي كانديداها مشروط به اين كه خارج از محل سخنراني از بلندگو استفاده نشود نيز منعي وجود
ندارد. حضور و فعاليت كارمندان بايد خارج از ساعات اداري باشد، به شرط اين كه از امكانات دولتي و عنوان
شغلي خود استفاده نكنند. اعضاي شوراهاي اسالمي بدون استفاده از هرنوع امكانات شهرداري و ذكر عنوان، فقط
با ذكر اسم خود مي توانند به نفع نامزد رياست جمهوري فعاليت كنند. وي تاكيد كرد: پخش و توزيع تراكت و
بروشور بايد خارج از مسجد، مصلي، مدارس و دانشگاه ها انجام شود. رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به
قانون حضور نمايندگان رياست جمهوري در شعب اخذ راي نيز گفت: تا روز هفدهم خرداد نمايندگان نامزدها بايد
به ما معرفي شوند تا براي آن ها كارت صادر كنيم. فرمانداران كارت نمايندگان نامزدها را حداقل 48 ساعت قبل از

رييس ستاد انتخابات كشور: ـ روند تبليغات مثبت است ـ تا17خرداد نمايندگان
نامزدها به ما معرفي شوند ـ نمادهاي تبليغاتي در شعب اخذ راي نبايد وجود داشته

باشد
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اخذ راي بايد صادر كنند. وي تاكيد كرد: بر اساس تبصره 5 قانون انتخابات، نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا
عليه هيچ يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيات اجرايي اخذ راي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و
ت تخلف از حوزه  اخذ راي اخراج و برابر ماده 88 قانون انتخابات رياست جمهوري با آن ها برخورد مي شود. در صور
از يك تا شش ماه حبس براي كساني كه در شعب تخلف مي كنند در نظر گرفته شده است. دانشجو ادامه داد:
حضور نمايندگان نامزدها تا پايان شمارش و اخذ راي و تنظيم صورت جلسه بالمانع است و مي توانند عددهاي فرم
شماره 22 را كه راي هر نامزد است را يادداشت كنند. وي گفت: نمايندگان نامزدها حتما عالوه بر كارت صادر
شده بايد كارت شناسايي معتبر هم همراه داشته باشند. نمايندگان نامزدها نبايد در مسير عبور و مرور
راي دهندگان باشند و به محل افراد منتظر در صف و يا محوطه  در نظر گرفته شده براي نوشتن آرا بروند. دانشجو
خاطرنشان كرد: در پايان زمان اخذ راي و بسته شدن درها از آن جا كه هيچ كس حق ورود و خروج ندارد، اگر
نماينده كانديدا در شعبه حضور داشت حق خروج و اگر خارج بود حق ورود ندارد. وي يادآور شد: در جلسه اي كه
ديروز با نمايندگان نامزدها داشته است، همه  اين موارد به آن ها توضيح داده شده است. اگر نماينده كانديدايي از
شعبه ي اخذ راي اخراج شد نامزد نمي تواند فرد ديگري را معرفي كند. رييس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر
اين كه " آمادگي كامل براي برگزاري انتخابات را داريم" گفت: در حال حاضر در مرحله اي هستيم كه ارسال تعرفه
به استان ها را به مقداري كه در هر استان مشخص است، شروع خواهيم كرد و  15 تا  20 درصد تعرفه اضافه نيز
براي استان ها ارسال خواهيم كرد. به گزارش ايسنا دانشجو با بيان اين كه " مهر هاي مورد نظر براي ارسال به
استان ها آماده است" خاطرنشان كرد: ما خدمات ديگري مثل باركدخوان داريم؛ ارسال اين خدمات را از
استان هاي دوردست شروع مي كنيم تا به استان هاي نزديك برسيم. همچنين بايد گفت كه يارانه هاي مورد نظر
خريداري و ارسال آن ها به استان ها آغاز شده است. همچنين شعب اخذ راي و تعداد صندوق ها نيز مشخص
شده اند. صدور كارت براي عوامل اجرايي در شعب اخذ را نيز به زودي شروع مي كنيم. وي همچنين با بيان
اين كه " در تعداد شعب اخذ راي تغييراتي حاصل شده است" گفت: ما در مورد تهران بزرگ و برخي
شهرستان هاي ديگر به اين جمع بندي رسيده ايم كه تعداد شعب اخذ راي براي اين كه مردم راحت تر بتوانند راي
دهند و فاصله  آن ها تا شعبه اخذ راي كمتر شود را اضافه كنيم و هنوز هم امكان افزايش شعب اخذ راي در حال
بررسي است. وي ادامه داد: به هر ترتيب در حال حاضر تعدادي كه هم اكنون به جمع بندي رسيده ايم از اين قرار
است؛ تعداد  46 هزار و  62 شعبه يا صندوق اخذ راي را تاكنون پيش بيني كرده ايم كه از اين تعداد  31 هزار و
 755 صندوق ثابت و  14 هزار و  307 صندوق نيز سيار خواهند بود. همچنين  24 هزار و  729 صندوق شهري و  21
هزار و  333 صندوق روستايي خواهيم داشت. رييس ستاد انتخابات كشور افزود: همچنين  23 هزار و  292
صندوق ثابت شهري و هزار و  437 صندوق سيار شهري خواهيم داشت. ضمن اين كه هشت هزار و  463 صندوق
ثابت روستايي و  12 هزار و  870 صندوق سيار روستايي را در نظر گرفته ايم. وي در ادامه با بيان اين كه " آموزش
مجريان انتخابات نيز در حال انجام است" گفت: اگرچه ما اين آموزش را از گذشته شروع كرده ايم اما در حال
حاضر نمايندگان،  فرمانداران و بخشداران و كارپردازان يارانه ها را با آموزش هاي نهايي روبه رو مي كنيم. همچنين از
اعضاي اجرايي شعب نيز دعوت مي كنيم و براي آن ها وظيفه شان را توضيح مي دهيم. ضمن اين كه تيم آموزشي
براي فرمانداري ها و جزوه هاي راهنماي اعضاي شعب را نيز ارسال كرده ايم. وي همچنين گفت: ديروز صبح از
مسوولين ستاد و نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي دعوت كرديم كه در ستاد انتخابات كشور بيايند و ما با هر كدام
از نمايندگان يك ساعت تا يك ساعت و نيم صحبت داشتيم و براي آن ها قانون حضور نمايندگان نامزدها در
شعب اخذ راي را كامال شفاف ارائه كرديم. ما همچنين از اين نمايندگان خواستيم كه روساي ستادهاي
استاني شان را نيز به ما معرفي كنند كه قرار شد ظرف امروز و فردا اين كار توسط آن ها انجام شود. وي
خاطرنشان كرد: نمايندگان نامزدها تا تاريخ  17 /  3 /  88 وقت دارند كه نمايندگان شان را براي صدور كارت به ما
معرفي كنند تا بتوانند در تاريخ  20 /  3 /  88 كارت نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي را تحويل بگيرند. رييس
ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوالي در ارزيابي اش از روند تبليغات گفت: در پنج روز گذشته ارزيابي مثبتي
از روند تبليغات دارم و آن را نامناسب نمي بينم. اما به هر حال مواردي وجود دارد. اين موارد را مستندسازي
مي كنيم و به شوراي نگهبان هم اعالم مي كنيم اما اگر اقالم تبليغاتي در جايي كه نبايد الصاق شود، آن ها را
امحاء مي كنيم. وي هم چنين گفت: فضاي تبليغات را غير از مواردي خاص، فضاي صميمانه و خوب مي بينم.
خبرنگاري پرسيد: آيا پيامك ها و رنگ لباس و شال سبز غيرقانوني است؟ دانشجو گفت: در مورد هتك حرمت ها
در پيامك ها اگر كسي شاكي باشد مي تواند پي گيري كند. هتك حرمت را با هر ابزاري غيرقانوني مي دانيم. به
رنگ لباس نمي پردازم، هركسي رنگي را دوست دارد، از نظر قانون منعي ندارد. اما نمادهاي تبليغاتي در شعب
اخذ راي نبايد وجود داشته باشد. به گزارش ايسنا رييس ستاد انتخابات كشور هم چنين پس از آغاز فعاليت ميز
احزاب با حضور در جمع اعضاي مستقر در اين ميز با آنان به گفت گو پرداخت. حجت االسالم و المسلمين
كياسري رييس ميز احزاب ابتدا ضمن بيان انتقاداتي در ارتباط با همكاري هيات بازرسي انتخابات با ميز احزاب
گفت: تاكنون در بخش بازرسي انتخابات جوابي دريافت نكرده ايم. اگر به آن توجه نشود، باز اين نكته را تاكيد
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مي كنيم كه اصرار بر نپذيرفتن راهكاري كه منع قانوني ندارد و اتفاقا وجاهت هم مي آورد قشنگ نيست. ما
ان دانشجو نيز با تبريك سالروز آزادي خرمشهر اظهار حداقل مي گوييم كاش به اين ضرورت توجه مي كرديد. كامر
كرد: اقرار نيست كه اگر بگوييم از حضور ميز احزاب استقبال كرديم و اين تعامل در راستاي اعتمادسازي بيشتر
حتما مفيد بوده و خواهد بود. وي افزود: غير از اين كه در ستاد مركزي چنين هماهنگي صورت گرفته است در
استان ها هم اين هماهنگي خواهد بود و قرار شد در اين انتخابات يك گام رو به جلو داشته باشيم و ان شاءهللا
بتوانيم در ستاد مركزي شهرستان ها نيز ميز احزاب را فعال داشته باشيم. وي گفت: اين تعامل را در اقدامي رو
به جلو انجام داديم تا دوستان انقالب خوشحال شوند و آن كه بايد ناراحت شود دشمن انقالب است. رييس ستاد
انتخابات كشور خاطرنشان كرد: آن چه كه ميز احزاب نياز دارد بدون هيچ گونه چيزي كه ما و يا ميز احزاب را از
وظيفه مان دور كند، انجام مي شود. آرامش خاطر بيشتر مردم چيزي است كه براي ما مهم است و از آن  مهم تر
منويات مقام معظم رهبري است. وي در ادامه با اشاره به بحث كميته صيانت از آراء گفت: چند روز گذشته
مطالبي را ديده ام كه مي خواهم در مورد آن توضيح دهم؛ چگونه تشكيالتي كه درون يكي از ستادها است
مي تواند به زعم خود از آراي مردم صيانت كند ولي معتقد است شوراي نگهبان كه در آن شش فقيه منصوب
رهبري و شش حقوقدان كه 130 هزار ناظر را تعيين كرده اند و قانون هم اين ها را مرجع دانسته است و حدود
230 هزار نفر حداقل از معتمدين فعال هستند و در كنار آن ها برادراني در كميته هاي امنيتي و انتظامي خدمت
مي كنند و در مجموع بيش از 500 هزار نفر درگير انتخابات هستند، نمي توانند از آراء صيانت كنند؟ چگونه
مي توان گفت كه در يك ستاد آن ها مي توانند صيانت از آراء را بر عهده بگيرند اما اين همه عضو فعال نمي تواند؟
يا بخواهيم صيانت آن ها را زير سوال ببريم؟ وي با بيان انتقاداتي از سخنان يكي از فعاالن عرصه انتخابات گفت:
چگونه است كه در درون ستاد فردي مدعي مي شود كه فقط فالني مي تواند تغيير ايجاد كند؟ به نفع او سخنراني
مي كند و مي گويد كه اگر خداي ناكرده اين دوره ي فعلي استمرار پيدا كند و ... اين ادعاها را مي كنند و بعد همه
فعاليت ها را زير سوال مي برند؟ مي گويند ممكن است قدرتي وجود داشته باشد كه بخواهد سرنوشت راي را
تغيير دهد! ما كه تشنه قدرت نيستيم، ما شيفته خدمتيم. ما دوست داريم نوكري مردم را بكنيم. معاون
سياسي وزير كشور افزود: از تيم مخفي و دست هاي پشت پرده حرف مي زنند، بايد پرسيد چرا براي چند راي
حاضريد همه چيز را زير سوال ببريد؟ ما از اين كارها اصال بلد نيستيم، اين چه ادبياتي است؟ چرا اين حرف ها
عنوان مي شود؟ مگر اين ناظران و مجريان سوابق انقالبي ندارند؟ مگر شما خودتان مجري نبوديد؟ دوست
داشتيد آن زمان كه خودتان مجري بوديد از اين صحبت ها گفته شود؟ حتي خود را در يك جايگاه باالتر مي بينند
و مي گويند ما مردم را به صحنه آورديم! ولي مي خواهم بگويم اين ملت را نداي رهبر معظم انقالب است كه به
صحنه مي آورد. وظيفه شناسي، انجام تكليف و دين است كه آن ها را به صحنه مي كشاند. مردم ما فهميد ه تر از
اين حرف ها هستند كه با اين سخنان احساساتي شوند. وي با تاكيد بر ضرورت توجه به قانون گفت: مردم ما از
اي به قانون مجري را مكلف كرده اند كه در مسير آن تالش كند. ترس جار و جنجال كردن خوش مان نمي آيد. با ر
ما از خداست و برگزاري اين انتخابات را يك تكليف و توشه اي براي آخرت مي دانيم. هيچ كس حق ندارد
قيم مابانه از طرف مردم صحبت كند. وي در عين حال خاطرنشان كرد: آن چه كه در درون يك ستاد انتخاباتي
مي گذرد و تشكيالت دروني آن است، اصال به ما ربطي ندارد اما ما نسبت به ايجاد بي اعتمادي در مردم نسبت به
د: تعاملي كه با ميز دانشجو همچنين اظهار كر مجريان موضع مي گيريم. حرف از دست هاي پنهان و مخفي نزنيد. 
احزاب صورت گرفته در راستاي رضاي خدا بوده است. ضمن اين كه حتما بايد انتقادات را به ما اعالم كنند
ا تا انتخابات و پس از آن ادامه دهيم چون فكر مي كنيم احزاب در ايجاد سعي مان بر اين است كه تعامل مثبت ر
شور و نشاط در انتخابات موثر هستند و مي توانند اعتمادسازي موثري بكنند. رييس ميز احزاب نيز در ادامه
سخنان دانشجو گفت: شما اشاره كرديد اين كارها براي رضاي خداست اما مي خواهم بگويم در چهارشنبه گذشته
در مورد ميز احزاب گفت وگويي داشتيم و سوالي مطرح شد. آن چه كه در مورد ميز احزاب صورت مي گيرد سليقه
آقاي دانشجو نيست و عقيده  دولت نهم است و بي شك اين تعامل بدون همدلي آقاي محصولي نيست. سوالي
كه پرسيده شد اين بود كه چطور مي شود يك بخش كه الزام ندارد تعامل انجام مي دهد اما در مورد بازرسي
سكته  ناقص رخ مي دهد؟ آيا بازرسي مشكل تز و تئوري دارد؟ اين نكته در بخش بازرسي انجام نمي شود اگر
همكاري سياست كلي است چطور يك بخش در مورد آن فعال است و بخش ديگر سكته دارد؟ اگر برخوردها
سليقه اي است نمي پذيريم چطور ممكن است بتوان گفت برخوردها سليقه اي است؟ كياسري ادامه داد: من از
اب از آقاي دانشجو تقاضا مي كنم كه سهميه بازرسي گرچه در قانون براي ما نيست كزي خانه احز سوي شوراي مر
اما به روش پيشنهادي كه در اين مورد داده ايم، توجه كنند. عنوان كرديم اسم حدود 500 نفر را به شما بدهيم و
شما آن ها را به عنوان بازرس معرفي كنيد. گزارش مكتوب به شما بدهند و گزارش لفظي به ما كه چشم ما هم
در بخش نظارت باز باشد. اين انتظار وجود دارد. دانشجو در پاسخ به اين سخنان گفت: دوست دارم اين تعامل
مثبت ادامه پيدا كند چون ميز احزاب را در عمل جناحي نديدم و خودم هم در عمل جناحي عمل نمي كنم من
برگزار كننده انتخابات هستم و سليقه اي و جناحي عمل نخواهم كرد. وي گفت: با شناختي كه از آقاي محصولي

279 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



دارم ايشان هم حتما اهل تعامل هستند. من اين فرمايشات را مثل قبل منتقل خواهم كرد. رييس ستاد
انتخابات كشور ادامه داد: هيات بازرسي مستقل عمل مي كند و استدالل هاي خود را دارد و من نيز تاكنون پاي
استدالل آن ها ننشسته ام. استقالل هيات بازرسي حسن است اما من هميشه گفته ام تعامل با ميز احزاب

انتهاي پيام اري بهتر انتخابات باشد.  مي تواند زمينه ساز برگز

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-02192/
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رييس ستاد انتخابات كشور با تاكيد بر اين كه
سياست ستاد انتخابات، مدارا ، مديريت و
اطالع رساني به مردم است تا صحنه هاي
دشمن شادكن به وجود نيايد و شرايط منطبق با
منويات مقام معظم رهبري پيش رود، گفت: ستاد
انتخابات كشور هر گونه خالف قانون را مستند كرده
و به شوراي نگهبان و مراجع قضايي خواهد فرستاد.
وي افزود: البته نگران بروز هر گونه خالف و
غيرقانوني نخواهيم بود؛ زيرا معتقديم مردم ايران
داراي شعور و فهم سياسي بسيار بااليي هستند و
اقتدار الزم را در برابر هر گونه تخلف نشان خواهند
داد. به گزارش خبرنگار ايسنا، كامران دانشجو در

نشستي كه با حضور مسووالن هماهنگي ميز احزاب در استان ها در وزارت كشور برگزار شد، تاكيد كرد: ما از همه
فرمانداري ها خواستار برقراري تعامل مثبت هستيم و تاكيد مي كنيم بايد تعامل مثبت و حفظ شئون در تمام
مراحل انتخابات صورت گيرد. وي با تاكيد بر اين كه تعامل در راستاي منويات مقام معظم رهبري و حضور
كثري مردم در انتخابات است خاطرنشان كرد: متاسفانه طي اين مدت هجمه بسيار سنگيني به مجريان در حدا
امر انتخابات وارد شده است كه در طول تاريخ انتخابات گذشته بي نظير است. دانشجو با بيان اينكه تصور
مي كنم هجمه هاي صورت گرفته، مقام معظم رهبري را رنجانده باشد، خاطرنشان كرد: با توجه به فرمايشات مقام
معظم رهبري در سالگرد رحلت حضرت امام(ره) به نظر مي رسد ايشان از هجمه هاي صورت گرفته در چند مدت
اخير رنجيده باشند؛ بنابراين دور از انصاف است كه رنجش خاطر ولي زمان خود را فراهم آوريم. معاون سياسي
وزير كشور در ادامه با اشاره به برخي هجمه هاي صورت گرفته يادآور شد: متاسفانه بعد از فرمايشات مقام معظم
رهبري درباره شاه سلطان حسين ها آمدند و غيرمنصفانه آن را به مجريان انتخابات وصل كردند يا حتي در زمان
ديگري گفتند مجريان نبايد خود را قيم مردم بدانند و از اين رو كميته صيانت از آرا را برپا كردند؛ در صورتي كه
ما به آنها گفته بوديم با تشكيل اين گونه كميته ها مشكلي نداريم ، اما تكليف ما را قانون مشخص كرده و شوراي
نگهبان نيز آن را تاييد مي كند؛ بنابراين اگر مطالبه اي داريد بايد قانون را تغيير دهيد. وي با بيان اينكه هر
كميته اي مي تواند تشكيل شود اما براي مجريان قانون مالك نخواهد بود، اظهار كرد: وظيفه ي هر كس در قانون
مشخص است و طبيعتا نمايندگان كانديداها حق دخالت در امور اجرايي را نخواهند داشت. دانشجو با اشاره به
ه كل انتخابات گفت: متاسفانه كساني كه به اين تغييرات ايراد وارد طرح مباحثي ديگر همانند تغيير كارمندان ادار
مي كنند عوض كردن چهار يا پنج نفر از مجموع 25 نفر را مورد اعتراض قرار داده و تاكيد مي كنند قريب به اتفاق
كارمندان تغيير كرده اند. وي افزود: در اين دوره از مجموع 175 نفر ، 17 نفر از بيرون از مجموعه ستاد انتخابات
گرفته شده اند تا كارهاي رايانه اي را انجام دهند اما باز هم كلمه ي « تغيير قريب به اتفاق» را به كار مي برند.
رييس ستاد انتخابات با بيان اين كه شايد در زمان انتخابات دروغ گفتن صواب داشته باشد يا مباح شمرده شود
گفت: هميشه شنيده ايم كه دروغ كليد همه گناهان است؛ بنابراين سعي كرده ايم هيچ گاه دروغ نگوييم و تمام
ت كشور خوانده شده اي نگهبان با وزار خي به آنچه همسويي شور وي اعتراض بر ا مستند اعالم كنيم.  مطالب خود ر
را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: ما با تمام احزاب ، رسانه ها و مردم براي برگزاري انتخاباتي با شكوه همسو
هستيم، زيرا معتقديم جدال با يكديگر ثمري نخواهد داشت. معاون سياسي وزير كشور در ادامه به اعتراض
برخي درباره عملكرد صداوسيما اشاره كرد و يادآور شد: عملكرد صداوسيما مشخص است و فضاي بسيار خوبي را
هم تشكيل داده است. وي آمارهاي اعالم شده در مورد واجدان شرايط و اعتراض هاي صورت گرفته را نيز يادآور
شد و گفت: با بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و مسووالن ذيربط سال تعداد واجدان شرايط را 46
ميليون و 200 هزار نفر اعالم كرديم اما مخالفان تاكيد كردند كه اين ارقام درست نيست و تعداد 52 ميليون نفر

رييس ستاد انتخابات كشور: تكليف ما را قانون مشخص كرده است هر كميته اي
مي تواند تشكيل شود اما براي مجريان قانون، مالك نخواهد بود
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صحيح است. وي افزود: بعد از آن تعرفه ها را عنوان كردند و تاكيد داشتند كه چرا تعرفه ها را اضافه كرديد؛ در
صورتي كه همين افراد در دوره قبل انتخابات ،  در مرحله اول 10 ميليون و مرحله دوم 11 ميليو ن به تعرفه ها
افزودند. دانشجو به اعتراض برخي به افزايش تعداد صندوق هاي سيار نيز اشاره و تصريح كرد: عده اي معتقدند
ما تعداد صندوق هاي سيار را 10 برابر افزوده ايم اما بايد بدانند تعداد صندوق هاي طراحي شده بر حسب نياز بوده
است؛ به گونه اي كه در دور دهم از مجموع 45 هزار و 713 صندوق ، 31 هزار و 455 صندوق را ثابت و 14 هزار و
258 صندوق را سيار قرار داده ايم. اين در حالي است كه از صندوقهاي در دوره ي نهم رياست جمهوري از مجموع
26 هزار و 969 صندوق ، 14 هزار و 102 صندوق سيار بوده است؛ بنابراين آيا اضافه شدن 156 صندوق به معناي
10 برابرشدن آن است. وي با بيان اين كه قانون براي صندوق هاي سيار و ثابت تفاوتي قائل نمي شود و ناظران
مي توانند پاي صندوق هاي سيار نيز حضور به هم رسانند، گفت: شعب اخذ راي 46 هزار و 294 عدد است كه از
اين تعداد 14 ميليون 312 عدد سيار است. از مجموع صندو ق هاي سيار نيز 12 هزار و 857 عدد آن مربوط به
روستاها و يك ميليون 437 عدد ديگر مربوط به شهرها است. وي ايراد برخي به تعداد مهرها در پاي صندوق ها
را نيز مورد خطاب قرار داد و گفت: ما سرخود نمي توانيم تعدادي براي مهرها در نظر بگيريم؛ زيرا اين وظيفه
برعهده شوراي نگهبان است و در حال حاضر نيز براي هر شعبه دو مهر در نظر گرفته شده است كه كارها به
سهولت انجام شود. رييس ستاد انتخابات كشور همچنين با تاكيد بر اينكه ما براي كارهاي خود استدالل داريم و
اهل دروغ هم نيستيم گفت: به خدا قسم تا كنون با كسي كه در برخي مطالب عنوان شده است كه جلسه ي
ا خارج از اخالق مي دانيم و خصوصي داشته ايم، جلسه اي برگزار نكرده ايم؛ بنابراين بيان هرگونه مطالب غيرواقعي ر
تاكيد مي كنيم نبايد اين گونه رفتارها ادامه داشته باشد. وي در ادامه با بيان اينكه هجمه هاي صورت گرفته در
مورد مجريان نزديك به 300 مورد است افزود:  متاسفانه طي چهار ماه گذشته 720 مورد اتهامي نيز عليه وزارت
كشور مطرح شده است. دانشجو در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه ورود نماينده كانديداها به شعب اخذ راي
با نماد تبليغات كانديدا ممنوع خواهد بود، تصريح كرد: اگر نمايندگان كانديداها نماد تبليغاتي كانديداي خود را به
همراه داشته باشند در ابتدا به آنها تذكر داده مي شود و اگر امتناع كنند قطعا از شعبه به بيرون هدايت مي شوند؛
چرا كه ما قصد برگزاري انتخابات قانون مدار با برآيند اعتماد بيشتر و اميد به آينده را داريم. رييس ستاد
انتخابات كشور در بخش ديگر برنامه در پاسخ به پرسش يكي از حضار در مورد تعداد ايراني هاي مقيم خارج از
كشور براي حضور در پاي صندوق هاي راي نيز گفت: شركت ايراني هاي مقيم خارج از كشور طبق انتخابات
گذشته در حدود 60 هزار تا 160 هزار نفر بوده است كه ما براي انتخابات اين دوره 550 هزار تعرفه و 304
صندوق را تحويل وزارت خارجه داده ايم. وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگري مبني بر اين كه آيا مجازات به
دليل وقوع جرم در انتخابات تنها ويژه طرفداران است يا نامزدها هم اگر هتك حرمت كنند مجازات خواهند شد؟
گفت: طبق ماده 71 قانون انتخابات داوطلبان و طرفداران دواطلبان رياست جمهوري در تبليغات به هيچ وجه مجاز
نيستند حرمت ديگران را زير پا بگذارند؛ بنابراين با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد. همچنين ماده 92
در مورد مجازاتها مي گويد مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه نشر اكاذيب و يا افترا باشد همان مجزات
افترا و نشر اكاذيب است و در غير از موارد فوق سه ماه حبس خواهد داشت. وي در پايان در پاسخ به سوال
ديگري مبني بر اين كه آيا مجازات براي كسي كه رييس جمهور شود و تخلف كرده باشد طي چهار سال اعمال
مي شود و يا به بعد از آن موكول خواهد شد گفت: من اين مورد را نمي دانم؛ زيرا در قانون پيش بيني نشده است.

انتهاي پيام

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-10304/
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تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۳کد خبر: ۲۷۰۲۴

farau.com | @fararunewsوبسایت خبری - تحلیلی فرارو

46 میلیون واجد شرا�ط به تفکیک استان ها

باالخره پس از 22 روز رقابت میان 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم، فردا این انتخابات برگزار می شود تا

حماسه ای دیگر در تاریخ 30 ساله انقالب ایران رقم بخورد. 

بیش از 45 هزار صندوق  رأی  فردا از ساعت 8 صبح در انتظار  رأی  دهندگان خواهند بود تا در انتخاباتی 10 ساعته،

نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری را رقم بزنند. البته به گفته کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور در

صورتی که فرمانداران درخواست تمدید زمان  رأی  گیری را ارائه کنند، با صالحدید وزیر کشور این ساعت می تواند

تمدید شود. حداکثر زمان تمدید انتخابات ریاست جمهوری در ادوار گذشته، 2 ساعت بوده است که تا ساعت 12

نیمه شب انتخابات تمدید شده است. 

به گفته رئیس ستاد انتخابات از ساعت  ١٢ نیمه شب جمعه، شعب و صندوق های اخذ  رأی  بسته می شوند و از همان

زمان شمارش آغاز می شود. آنگونه که دانشجو پیش بینی کرده است نتیجه نهایی این انتخابات ظرف  ٢٤ ساعت اعالم

می شود. اما وزارت کشور به تدریج نتایج انتخابات را در صندوق ها و مراکز اخذ  رأی  مختلف اعالم می کند. نخستین

آمار پس از  شمارش حدود  ٥ هزار صندوق اعالم خواهد شد. بر اساس اصالحیه ای که نمایندگان مجلس هفتم بر

قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند، تنها کسانی که بیش از 18 سال سن دارند، می توانند در این انتخابات

شرکت کنند. 

این در حالی است که سن  رأی  در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، 15 سال بود. 

به گفته محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران و تأ�د کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات، 46 میلیون و 199 نفر

واجدین ارائه  رأی  در این دوره از انتخابات وجود دارد. این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 41

میلیون و 878 نفر واجد ارائه  رأی  وجود داشت. به این ترتیب با اینکه سن اخذ  رأی  افزایش یافته است اما باز هم

شاهد افزایش 4 میلیون و 321 هزار نفری میزان واجدین ارائه  رأی  هستیم. بر اساس جدول تفکیکی میزان واجدین

شرایط ارائه  رأی  در 28 استان کشور، تهران با 8 میلیون و 796 هزار نفر بیشترین واجدین شرایط را در خود جای داده

است و ایالم با 357 هزار نفر کمترین تعداد را دارد. 

شعبی بیش از صندوق های  رأی  

نه تنها تعداد واجدین شرایط ارائه  رأی  در این انتخابات افزایش یافته که تعداد صندوق های اخذ  رأی  نیز افزایش

یافته اند. البته رشد صندوق ها به نسبت رشد واجدین شرایط از شیب بیشتر و تندتری برخوردار بوده است. چه آنکه

برای افزایش 4 میلیون و 321 هزار نفری میزان واجدین ارائه  رأی ، 18 هزار و 744 صندوق اضافه شده است. 
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در این انتخابات 45 هزار و 713 صندوق اخذ  رأی  در نظر گرفته شده است که از این میزان وزارت کشور 31 هزار و

455 صندوق را ثابت و 14 هزار و 258 صندوق را سیار گذاشته است. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز از

مجموع 26 هزار و 969 صندوق، 12 هزار و 867 صندوق ثابت و  14 هزار و 102 صندوق سیار بودند. 

نکته جالب توجه دیگر در آمارهای وزارت کشور، تعداد بیشتر شعب اخذ  رأی  به نسبت صندوق های  رأی  است. به

عبارت دیگر در حالی که در هر شعبه اخذ  رأی ، چند صندوق وجود دارد و علی القاعده تعداد شعب باید کمتر از تعداد

صندوق ها باشد؛ بر اساس آماری که کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور ارائه داده است، تعداد شعب بیشتر

از تعداد صندوق هاست. به گزارش ایسنا او در نشست سه روز پیش خود (دوشنبه 18 خردادماه) در حالی که از 45

هزار و 713 صندوق اخذ  رأی  خبر داده بود اعالم کرد که شعب اخذ  رأی ، 46 هزار و 294 عدد خواهد بود. یعنی در

انتخابات ریاست جمهوری دهم، 481 هزار شعبه بیشتر از تعداد صندوق های  رأی  خواهیم داشت. 

البته یک منبع آگاه در وزارت کشور در واکنش به این تناقض آماری اعالم کرد که چون هر صندوق برای خود ناظران و

مجریانی دارد که در نهایت با حضور نمایندگان نامزدها به شمارش آرای می پردازند، هر صندوق در انتخابات ریاست

جمهوری معادل یک شعبه محسوب می شود. وی در پاسخ به این سؤال «خبر» که می گفت حتی در این صورت نیز

تعداد شعب باید برابر تعداد صندوق ها یعنی 45 هزار و 713 صندوق  رأی  باشد، پس چرا 481 شعبه بیشتر وجود

دارد؟ گفت: آماری که رئیس ستاد انتخابات کشور دو روز پیش اعالم کرده بوده است، تاکنون به این ترتیب تغ�ر

یافته و در حال حاضر 45 هزار و 713 شعبه اخذ  رأی  وجود دارد. 

افتتاح ستاد نظارت بر انتخابات کشور 

روز گذشته ستاد نظارت بر انتخابات کشور با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان افتتاح شد. ناظران

انتخابات ریاست جمهوری دهم، به عنوان نمایندگان شورای نگهبان در این انتخابات از حوزه های انتخابیه مختلف با

این ستاد در تماس خواهند بود تا اگر شکایتی صورت گرفت و یا تخلفی انجام شد به این ستاد اعالم کنند. در صورت

دو مرحله ای شدن انتخابات، فعالیت این ستاد تا پایان مرحله دوم ادامه خواهد یافت. 

کدخدایی از دعوت نامزدها و نمایندگان آنها در این انتخابات برای بازدید از ستاد نظارت بر انتخابات خبر داد و افزود:

علی رغم این که در قانون چنین چیزی مقرر نشده، نمایندگان نامزدها می توانند روز اخذ  رأی  در این ستاد حضور داشته

باشند. 

رأی گیری در آن سوی مرزها 

همزمان با برگزاری انتخابات در کشورمان، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز روز جمعه برای برگزیدن دهمین رئیس 

جمهور به پای صندوق های رأی می روند. در این میان تمهیداتی نیز برای زائرانی که در عربستان و عراق حضور دارند

اندیشیده شده است و در تمامی کشورهایی که سفارتخانه یا نمایندگی سیاسی ایران در آن دایر است انتخابات

دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در گفت و گو با «خبر» درباره

فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات در عراق گفت: برای برگزاری انتخابات همانند اقداماتی که در داخل کشور انجام

شده است برای آماده سازی مشارکت همه واجدان شرایط در پای صندوق ها مقامات مسئول عراق به خصوص وزارت

خارجه، کشور و استانداری هایی که بناست در آن مناطق انتخابات برگزار شود مذاکراتی برای برگزاری و تأمین امنیت

شده است. 
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در بغداد، کاظمین، کربال، نجف، بصره، اربیل، سلیمانیه و سامرا انتخابات برگزار می شود و پیش بینی می شود که بیش

از 13 صندوق برای جمع آوری رأی هموطنان ایرانی در عراق دایر خواهد شد. وی افزود: با توجه به حضور ایرانیان

مقیم و زائران که به عتبات عالیات سفر می کنند، امیدواریم که بتوانیم با توسعه تعداد صندوق های رأی تمام آرای

واجدان شرایط را داشته باشیم. پیش بینی می کنیم در مقایسه با انتخابات قبلی تعداد بیشتری از هموطنانمان در

انتخابات شرکت کنند. مکان استقرار صندوق های اخذ رأی زائران ایرانی در جده، مدینه و مکه مشخص شده است. 

حجت االسالم بیات مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عربستان افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با

مسئوالن عربستانی، صندوق های اخذ رأی زائران ایرانی در سه شهر جده، مدینه و مکه مستقر خواهد شد. وی افزود:

تع�ن اعضای هیأت اجرایی،  ناظران و نمایندگان شورای نگهبان نیز در این سه شهر به اتمام رسیده و زائران ایرانی

می توانند با پاسپورت در این انتخابات شرکت کنند، برای افرادی که با پاسپورت های خانوادگی به این کشور مسافرت

کرده اند امکان ارائه رأی در نظر گرفته شده است.
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تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۱کد خبر: ۲۷۸۱۳

farau.com | @fararunewsوبسایت خبری - تحلیلی فرارو

کدخدایی در نشست خبری اظهار کرد:

قوه قضائیه با�د با کسانی که شائبه درست می کنند، برخورد نما�د

کدخدایی در مورد تعرفه ها نو و حتی تا نخورده و اظهارات امیدوار رضایی نیز که عنوان کرده بود که 70 تا 80 درصد

آرا با یک خودکار و با یک دستخط در صندوق های مختلف نوشته شده است، گفت: این موضوع از همان بخش

هایی است که قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و با کسانی که این شائبه ها را درست می کنند برخورد نماید.

صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه ها و نو بودن آنها نمی تواند دلیل انجام تخلف باشد.

عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز ضمن تشكر از حضور مردم در پاي صندوق هاي راي گفت: مردم ايران با

حضور در پاي صندوق هاي راي حماسه ديگري آفريدند و مهر تائيدي به نظام جمهوري اسالمي ايران زدند. طبعَا اين

حماسه حضور را بايد قدرشناس باشيم و بتوانيم از اين فرصت ها در راه رشد و تعالي كشور قدم برداريم. 

وي در خصوص بحث صالحيت كانديداها اظهار داشت: در خصوص نحوه بررسي صالحيت بايد گفت به هر حال

شوراي نگهبان جمعي از فقها و حقوقدانان هستند كه راي گيري در آنجا با اكثريت است و اكثريت نسبت به

موضوعات مختلف، تائيد قانون و يا صالحيت افراد اظهارنظر مي كند. 

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در شوراي نگهبان چنانچه در خصوص صالحيت ها پس از بررسي ها اگر شخصي

هفت راي منفي داشته باشد، صالحيت وي مورد تائيد قرار نمي گيرد و اگر شش و يا كمتر راي منفي داشته باشد،

مورد تائيد شوراي نگهبان قرار مي گيرد. سيستمي كه در شوراي نگهبان است بر اساس راي گيري اكثريت است كه در

خصوص انتخابات اخير به اتفاق آرا صحت انتخابات تائيد شد. 

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان آيا معترضين فرصت

ديگري دارند و اگر مجددَا اعتراض كردند حكمشان چيست؟ گفت: با توجه به اينكه بر اساس قانون اساسي و قوانين
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عادي مرجع نهايي بررسي انتخابات، شوراي نگهبان است با اظهارنظر شب گذشته شورا، پرونده انتخابات مختومه شد

و از اين به بعد اعتراض يا شكايات قابل رسيدگي نيست. 

خبرنگاري به بازشماري 10 درصد صندوق ها اشاره كرد و گفت: در اين بررسي ها راي براي برخي از كانديداها كاهش يا

افزايش يافته است دليل اين امر چيست ، كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ اظهار داشت: طبعَا در هر بازشماري

تعدادي از آرا كاهش يا افزايش مي يابد اما ميزان اصلي آرا تغ�ر نمي كند. اين امر به خاطر خطاي انساني است و

فقط مربوط به اين دوره نيست. 

وي ادامه داد: گاهي در مجلس تشكيك به وجود مي آيد كه اگر دوباره بازشماري شود، شاهد اختالف آرا خواهيم بود. 

كدخدايي با بيان اينكه در بازشماري 10 درصد صندوق ها آراي اختالفي آنقدر كم است كه قابل توجه نيست، در

خصوص اعالم نتايج اين بازشماري اظهار داشت: نتايج بازشماري 10 درصد از صندوق ها در گزارشي تفصيلي اعالم

خواهد شد اما آنقدر ناچيز است كه قابل ذكر نيست. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان تنفيذ چه زماني صورت مي پذيرد،

گفت: اين مساله مربوط به شوراي نگهبان نيست و بعد از تائيد انتخابات و اعالم آن به وزارت كشور همان وزارتخانه

به همراه مجلس شوراي اسالمي در خصوص تع�ن تاريخ مراسم تنفيذ اعالم نظر مي كند. 

خبرنگاري با بيان اينكه در اين دوره كانديداها بيشترين اعتراض را به نتايج انتخابات داشتند، حجم شكايت و

مستندات آنان به چه ميزان بود كه كدخدايي در پاسخ گفت: طبق ماده 80 قانون انتخابات، شكايت را بايد از

گزارش هاي غيرمستند تفكيك كرد آنچه كه ما مكلف به رسيدگي هستيم شكايت مستند طبق ماده 80 قانون

انتخابات است و قطعَا گزارش هاي غيرمستند را طبق قانون مكلف به رسيدگي نيستيم اما به گزارش هاي غيرمستند نيز

در اين دوره رسيدگي كرديم. 

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: شكايت ها در اين دوره از انتخابات نسبت به انتخابات دوره قبل يك چهارم است،

يعني سه چهارم شكايت ها كاهش يافته است. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي كانديداها صرف نظر از اتمام انتخابات و اعالم نظر شوراي نگهبان

بر شكايت خود باقي هستند، گفت: مباحث قضايي و پيگيري هاي حاشيه اي كه ارتباط مستقيم با شوراي نگهبان

ندارد، مربوط به اين شورا نبوده و قاعدتَا آنچه كه در حيطه كاري شوراي نگهبان است نظارت بر روند انتخابات

مي باشد كه نتيجه آن نيز شب گذشته به وزارت كشور اعالم شد. 

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از كانديداها مدعي شده اند كه پاره اي از صندوق هاي

اخذ راي دوجداره بوده و تعدادي از آرا از پيش در صندوق ها وجود داشت، اينگونه پاسخ داد: اين ادعا همانند آن

است كه بگو�م اكنون اين سالن كه خبرنگاران در آن وجود دارند، خالي از جمعيت است. 

در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري در خصوص تصاويري كه بر روي خروجي خبرگزاري ها از شمارش آرا وجود

داشت، پرسيد و گفت كه به نظر مي رسد برخي از تعرفه ها به حدي نو و تازه بوده كه حتي تا نخورده است و همچنين

287 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



به اظهارات اميدواررضايي مبني بر اينكه حدود 70 تا 80 درصد آرا با يك خودكار و يك دست خط نوشته شده بودند،

كدخدايي پاسخ داد: طبيعتَا قوه قضائيه بايد پيگير اين موضوعات بوده و با كساني كه اينگونه شايعات را مطرح

مي كنند، برخورد كند. زيرا شمارش آرا در مقابل دوربين هاي صدا و سيما و هيات هاي نظارت و اجرايي شوراي نگهبان

صورت گرفت. 

وي افزود: بنابراين صرف تا خورده بودن يا تا نخورده بودن براي اثبات وقوع تخلف كافي نبوده، بلكه بايد مدارك

ديگري نيز وجود داشته باشد. 

وي همچنين در خصوص برخي پافشاري ها بر اعتراضات به نتيجه انتخابات اظهار داشت: واكنش شوراي نگهبان

هماني است كه در گذشته مطرح شده، يعني شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي نظر خود را اعالم كرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اتمام ساعت راي گيري در ساعت 10 شب پاسخ داد: طبيعتَا اين از اختيارات

وزارت كشور بود البته برخالف گذشته انتخابات صبح از ساعت هشت به جاي ساعت 9 شروع شد و تا ساعت 10

ادامه يافت. اما مقرر شد در شعبي كه مردم حضور دارند اخذ راي ادامه يابد تا جايي كه گزارشي مبني بر طول كشيدن

انتخابات تا ساعت 2 بامداد شنبه داشتيم. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با وجود اجماع اداره آمار و سازمان ثبت احوال در خصوص تعداد

واجدين شرايط براي شركت در انتخابات براي چاپ تعرفه به اندازه كافي، اما در روز انتخابات شاهد اتمام تعرفه ها در

برخي از شعب بوديم، گفت: آنچه كه امسال وزارت كشور به عنوان دستورالعمل مطرح كرد اين بود كه در شعب اخذ

راي وقتي كه ميزان تعرفه ها به يك سوم رسيد، مسوولين شعب اين موضوع را منعكس كنند تا تعرفه براي آنها ارسال

شود. همچنين گزارشاتي كه توسط نمايندگان شورا و مسوولين صندوق ها به وزارت كشور رسيد، مبني بر احتمال

كمبود تعرفه در شعب بود نه اتمام تعرفه. 

كدخدايي اضافه كرد: بنده شخصَا با آقاي دانشجو تماس گرفتم و در اين خصوص توصيه كردم و قرار شد با نظارت

شورا در صورت نياز تعرفه چاپ شود كه حتي چاپ شد و به برخي از شعب ارسال شد. 

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه هيچ گزارشي مبني بر اتمام تعرفه ها در برخي از شعب واصل نشده افزود:

البته در دو مورد يكي به مدت 20 دقيقه و ديگري به مدت 40 دقيقه تعرفه ها با تاخير به آن شعب رسيده است. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه شوراي نگهبان تدبيري براي انتخابات آينده با توجه به مشكالتي

كه اخيرَا به وجود آمده انديشيده است يا خير، گفت: آنچه كه به عهده شوراي نگهبان است، نظارت بر روند انتخابات

بوده و البته همواره در جهت اصالح امور و رشد كشور گام برمي دارد و چنانچه نواقصي وجود داشت اميدواريم كه در

آينده مرتفع شود. 

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري راجع به اينكه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه

همچنان اعتراضات و درگيري ها وجود داشت، پاسخ داد: همه مردم و نامزدها وهوادارانشان به كالم مقام معظم

رهبري توجه كردند و مشكلي نداشتيم و آنچه كه به عنوان اعتراض قانوني مطرح بود، هم دغدغه كانديداها و هم

دغدغه شوراي نگهبان بود اما در اين ميان ممكن است برخي افراد دست به اقدامات نسجيده اي بزنند به عنوان مثال

وقتي نرخ بنزين در كشوري يك سنت افزايش پيدا مي كند، دولت ها شاهد تظاهرات گسترده اي مي شوند، چرا كه اين
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طبيعي است. 

كدخدايي در خصوص وظايف شوراي نگهبان براي انتخابات آينده كشور اظهار داشت: قانونَا بررسي صالحيت

كانديداها و نظارت بر انتخابات به عهده شورا بوده اما آنچه كه در آينده خواهد بود، از سوي تركيب جديد اين شورا و

سخنگوي آن مطرح خواهد شد. 

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري راجع به احتمال اشتباه در انداختن آراي دو انتخابات

مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري پاسخ داد: ممكن است اشتباهاتي وجود داشته باشد ولي ما اعالم آمادگي

كرديم براي بازشماري 10 درصد از صندوق ها اما بايد ديد كساني كه اين شايعات را مطرح مي كنند تا چه اندازه قوت

دارند. 

كدخدايي تاكيد كرد: چنين موردي نداشتيم. 

كدخدايي در پاسخ به سوالي كه به بيان مصاديقي از جمله حضور يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در

ميتينگ هاي انتخاباتي احمدي نژاد، اظهارنظر آيت اهللا يزدي قبل و بعد از انتخابات عليه موسوي، اظهارنظر اعضاي

شوراي نگهبان در خصوص صحت انتخابات و حمايت از يك كانديدا قبل از رسيدگي نهايي و نيز يادداشت الهام عضو

شوراي نگهبان كه سخنگوي دولت نيز مي باشد در سايت رسمي دولت كه به صراحت موسوي را ديكتاتور خوانده بود،

اين سوال را مطرح كرد كه با توجه به اين مستندات آيا به نظر شما افكار عمومي و نامزدهاي معترض قانع مي شوند

كه شوراي نگهبان در انتخابات بي طرف عمل كرده و آيا براي اصالح اين رفتارها و بازگرداندن اعتماد عمومي اقداماتي

انجام خواهيد داد؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اوالَ آنچه كه مبناي شوراي نگهبان است راي اكثريت بوده و ثانيَا

چنانچه مطالبي كه شما گفتيد صادق باشد ولي اكثريت چنين نظري ندارند. در شوراي نگهبان همه افراد هر چند

ممكن است سليقه شخصي داشته باشند ولي در بررسي ها و پيگيري روند انتخابات هيچ گونه اظهارنظر شخصي وجود

نداشت. 

خبرنگاري با اشاره به تمديد مهلت پنج روزه اعتراض گفت در جلسه روز گذشته چه گذشت كه نمايندگان موسوي از

پاسخ هاي شما قانع نشدند كه كدخدايي در پاسخ اظهار داشت: آنها هر چه گفته اند ما قانع شديم اما حرف هايي كه

ما اعالم كرديم آنها را قانع نكرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بعد از سخنان رهبري در نماز جمعه مهلت پنج روزه تقاضا شد كه اگر معترضين

مطالب جديدي دارند بياورند تا در يك جلسه مستقيم با اعضاي شورا مطرح شود اما اين دعوت اجابت نشد. يك روز

قبل از پايان مهلت يك شخص سياسي نامه اي آورد كه در آن سه شرط آمده بود و اعالم شده بود كه اگر با توجه به

اين شرايط بازشماري صندوق ها صورت گيرد، موضوع را تمام شده مي دانيم. 

كدخدايي بازشماري آراي استان هاي خاص، تطبيق سري شناسنامه با ته برگ تعرفه ها و تطبيق خطوط را از شرايط آن

نامزد اعالم كرد و ادامه داد : پس از موافقت با شرايط ذكر شده قرار شد امضاي كتبي آن شخص را بياورند و در اين

راستا جلسه اي مجددَا در فرداي آن روز قرار شد بين ساعت 9 تا 11 تشكيل شود. ما تا ساعت 13 صبر كرديم اما آنها

دوباره بر مسائل قبل تاكيد كردند و ما آنچه را كه در چارچوب قانون و شوراي نگهبان بود مي پذيرفتيم اما به دليل

اينكه درخواست هاي آنان خارج از چارچوب بود انجام نشد و 10 درصد بازشماري را آغاز و نتايج نيز اعالم شد. 
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خبرنگاري با اشاره به حمله برخي به ستاد ميرحسين موسوي، قطع پيامك ، فيلتر سايت هاي حامي كانديداها اظهار

كرد كه كانديداها از تائيد انتخابات رياست جمهوري به همراه 14 ميليوني كه به يك كانديدا راي داده بودند تمكين

نكرده و صحت انتخابات را مخدوش مي دانند، آيا شوراي نگهبان فكري براي اين نارضايتي 14 ميليون شهروند

مي كند كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: به نظر نمي رسد كه همه 14 ميليون تفسير شما را داشته باشند. در

هر مرجع رسمي پس از رسيدگي نهايتَا يك نظر نهايي اعالم مي شود. اگر نظر را نخواهيد قبول داشته باشيد سنگ روي

سنگ بنا نمي شود اگر خدشه اي به انتخابات وارد شود مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
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حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۲۲ - ۱۲:۱۱ ب.ظشماره : ۸۸۰۳۲۲۰۵۲۹

محصولي در بازديد از ستاد انتخابات كشور:

بيش از 5 ميليون نفر تا
كنون در انتخابات شركت 

كرده اند
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سيدصادق محصولي وزير كشور در حاشيه بازديد از

ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: گزارشات رسيده از سراسر كشور نشان مي دهد حضور مردم در
پاي صندوق هاي راي زايدالوصف و پرشور بوده و مردم با تاكيد بر رقم زدن نظام مردم ساالري ديني
با عظمت بي نظيري در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و بار ديگر شعور و اخالق و فرهنگ ايراني

را به منصه ظهور گذاشته اند. وي در خصوص ميزان شركت كنندگان تا اين لحظه بيان داشت:
آمارهايي كه تاكنون موجود است به واسطه عدم اتصال آن الين تمامي شعب و همين طور وجود

بيش از 14 هزار صندوق سيار دقيق نيست، اما آماري كه تا كنون به ثبت رسيده است، نشان
مي دهد شمار شركت كنندگان از مرز 5 ميليون نفر بسيار باالتر است. وزير كشور ادامه داد: برداشت

ما با توجه به حضور گسترده مردم تا اين لحظه مشاركت بيش از 70 درصدي مردم است.
محصولي در خصوص شايعاتي مبني بر وجود خودكارهايي كه پس از دقايقي نوشته آن نامرئي
خواهد شد، عنوان كرد: پيشنهاد ما اين است كه براي احتياط هر كس با خودكار خود اقدام به

دادن راي كند و البته بازار شايعات در اين حوزه داغ است و به بسياري از آنها پاسخ داده شده و
همين طور شاهد بوديم كه مقام معظم رهبري در اين موارد پاسخ دادند. وي از مردم خواست

بدون توجه به هر گونه شايعه گزارش دقيق را از صدا و سيما و اطالعيه هاي ستاد انتخابات كشور
دريافت كنند. انتهاي پيام/م
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حوزه :گروه : سیاسی

تاریخ : ۱۳۸۸/۳/۲۲ - ۷:۳۵ ب.ظشماره : ۸۸۰۳۲۲۱۳۹۲

سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران:

مشاركت مردم در انتخابات
70 درصد است

به گزارش خبرنگار فارس مستقر در ستاد نظارت بر انتخابات، عباسعلي كدخدايي عصر امروز در
گفت و گو با خبرنگاران از افزايش ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري خبر داد و
گفت: در تهران تاكنون نسبت به دوره قبل 50 درصد ميزان مشاركت افزايش داشته است بنا به
اعالم معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان اين آمار در رابطه با شهرستان ها و استان ها

افزايش 20 درصدي را نشان مي دهد. وي شركت گسترده مردم در انتخابات را يك حماسه خواند و
ضمن تبريك اين حضور به مردم بيان داشت: علي رغم ميزان مشاركت شاهد كمترين ميزان

تخلفات بوديم. بنا به گفته كدخدايي تخلفات گزارش شده بسيار اندك بوده و اين يك موفقيت به
شمار مي آيد. سخنگوي شوراي نگهبان نرخ سالمت دهمين دوره رياست جمهوري را با توجه به آمار

ذكر شده بسيار باال توصيف كرد. كدخدايي اعالم كرد: تا ساعت 16 امروز بالغ بر 20 ميليون تعرفه
مورد استفاده قرار گرفته است و در بسياري از حوزه هاي راي گيري خارج از كشور راي گيري پايان و
شمارش صورت گرفته است. كدخدايي الصاق بنر نامزدها در نزديك شعب اخذ راي و تبليغات برخي

از افراد در كنار راي دادن را از جمله تخلفات جزئي اعالم كرد. وي ادعاي ابطال صندوق اخذ راي به
دليل نصب بنر در كنار شعب اخذ راي را نادرست خواند و گفت: چنين گزارشي در مورد ابطال

صندوقي نداشته ايم. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار نظرهاي فعلي در مورد آمار آراي كانديداها را
داراي اعتراض ندانست و گفت: انتخابات بايد پايان پذيرد و سپس شوراي نگهبان در اين رابطه

اظهار نظر كند. اگر چه انشاء اهللا در ساعت اوليه فردا وزارت كشور آمار را با موافقت شوراي نگهبان
اعالم خواهد كرد اما اعالم نهايي انتخابات منوط به تائيد شوراي نگهبان خواهد بود. انتهاي پيام/ك
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مشروح سخنان وزير اطالعات در گفتگوي ويژه خبري؛

جزئيات ديدار و سخنان وزير
اطالعات با ميرحسين

موسوي
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،  حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي وزير اطالعات
يكشنبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري از شبكه دوم سيما به تشريح نقش اين وزارتخانه در برگزاري

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پرداخت. وي اظهار داشت: قبل از برگزاري انتخابات به
فاصله دو تا سه هفته از برگزاري انتخابات از بنده به صورت مكرر در خصوص مسائل متعدد سوال

مي شد و با توجه به اشرافي كه وزارت اطالعات در برخي زمينه ها در خصوص مسائل متعدد
داشتيم، باور داشتيم مردم عزيز ما خواسته مقام معظم رهبري را به نحو احسن لبيك مي گويند و با

شور و نشاط در پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند و در كمال آرامش راي خود را به صندوق
مي اندازند و همين طور هم شد. وزير اطالعات با اشاره به نقش اين وزارتخانه در برقراري امنيت

برگزاري اين انتخابات، افزود:  كشوري بزرگ و اسالمي نظير جمهوري اسالمي ايران در طول اين سي
سال باالخره با مستكبرين و استكبار جهاني و با شيطان بزرگ پنجه نرم كرده است، هميشه بايد

هوشيار و مراقب باشيم تا خداي ناكرده در شرايط خاص و بخصوص بعد از انتخابات مشكلي براي
كشور و مردم ما بوجود نياورد و به همين دليل تمام توان خود را به كار برده ايم كه اگر دشمن

برنامه اي در اين زمينه دارد،  آن را بفهميم و خنثي كنيم و با آنها مقابله كنيم و به حمداهللا همين
طور هم شد. * گروه "انجمن پادشاهي " به دنبال بمب گذاري در حسينيه ها بود اژه اي ادامه داد:

 چندين برنامه مشخص از سوي دشمنان در اين حوزه وجود داشت، و آنها مي خواستند مجموعه اي
از برنامه ضد امنيتي را به وجود بياورند تا انتخابات را تحت تاثير قرار داده و زمينه هاي مختل شدن
كشور را فراهم كنند كه مواردي نظير انفجار، ترور و تخريب هاي سازمان يافته كه مي توانست احيانا

يك مقدار مردم را در انگيزه  و نشاط شان دچار خدشه كند، از آن جمله بود؛ لذا وزارت اطالعات در
مرحله اول بر روي اين قسمت ها متمركز شد و با سرنخ هايي كه از خطوط تخريب داشتيم يكي از

گروه هايي كه شناسايي كرديم گروه انجمن پادشاهي بود كه از جمله گروه هايي به شمار مي رفت كه
در حسينيه شيراز بخشي از مردم عزيز و عزادار را به خاك و خون كشيدند و بخشي از برنامه هاي

آنها در ادامه همان فعاليت ها بود. * قرار بود اولين بمب در حسينيه چيذر منفجر شود وي تصريح
كرد: مشخصا اين گروه ها از ناحيه صهيونيست ها حمايت و پشتيباني مي شود و بخش وسيعي از
نيازهايشان از جمله كمك هاي تجهيزاتي و امكانات ساخت بمب را از آنها تهيه مي كنند و اينها به

حمداهللا شناسايي شده و اولين مورد آن كه قرار بود در امامزاده چيذر منفجر كنند و باز هم در نظر
داشتند كه اين انفجارات را تا روز انتخابات ادامه دهند و در جاهايي كه مي دانند نوعا نظير حسينيه

ارشاد شلوغ مي شود، بمب گذاري كرده و منفجر كنند كه به حمداهللا طي اقدامي اين موارد جمع
شد. وزير اطالعات افزود: آنها اقدام ديگري هم داشتند كه در قالب عملياتي با حمايت آمريكايي ها

و پشتيباني اطالعاتي آنها به وسيله عواملي، در شرق كشور تحركاتي انجام دهند كه آن هم به
حمداهللا با همكاري ساير نهادها و همكاري قرارگاه خاصي كه در منطقه وجود داشت خنثي شد.
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محسني اژه اي با اشاره به تخريباتي كه در آستانه انتخابات صورت مي گيرد، اظهار داشت: يك
تخريب تقريبا در همه دوره ها در رقابت هاي انتخاباتي صورت مي گرفت و اين هميشه وجود داشته

و غالبا توصيه مي شود نامزدها و هواداران وابسته به آنها كه در دو سو قرار دارند و به صورت
سازمان يافته و هدفمند در پي استفاده از فرصت ها هستند، و بعضي از آنها كه از طريق سايت ها و

وبالگ ها و اس ام اس ها در پي برخي رفتارها بوده اند، به برخي از آنها تذكر مي دهيم، برخي را
دعوت كرديم و برخي را به سيستم قضايي فراخوانديم و برخي از آنها كه ترسيدند و متنبه شدند و
دست برداشتند و برخي ديگر كه دست برنداشتند ناچار شديم آنها را دستگير كنيم و در مجموع با

هماهنگي كه با ساير دستگاه ها همچون نيروي انتظامي وجود داشته است تمهيداتي انديشيده
شده كه به حمداهللا تا قبل از انتخابات و روز انتخابات ما مسائل ضد امنيتي به معناي خاص نظير

ترور، انفجار و خداي نكرده روز انتخابات اخالل در پاي صندوق يا در يك شعبه يا حوزه اي مطلقا
نداشتيم. وي افزود: فقط در يكي دو حوزه كوچك و آنهم درگيري هاي مختصري بود و در تمام بيش

از 45 هزار صندوقي كه در سراسر كشور كار اخذ آراي مردم را به عهده داشتند به حمد اهللا مورد
خاصي وجود نداشت و مردم در كمال آرامش از صبح اول وقت تا پس از تمديدها مشكل خاصي
نداشتند. وزير اطالعات تصريح كرد: بخش وسيعي از امنيت كشور به واسطه هوشياري و آگاهي

مردم است و بسياري از مردم وقتي اطالعاتي از موضوع خاص كسب كردند آن را بالفاصله به
وزارت اطالعات منتقل كردند و به نظر ما مردم به خوبي مسائل را شناسايي مي كنند يعني اگر هر
يك از انجمن پادشاهي كه من عرض كردم و آن تيم هاي استكباري و اقداماتي كه خنثي شد اگر

يك فضايي به دست بيايد كه بشود آن را باز كرد، يك بخش مهم شناسايي آنها همكاري مردم بوده
است و اميدوارم اين همكاري ها ادامه پيدا كند. * دهها انفجار نظير انفجار مسجد علي ابن ابيطالب

خنثي شد وي در پاسخ به اين سوال كه آيا غير از انجمن پادشاهي، گروه هاي ديگري نيز به دنبال
اين اقدامات بودند يا نه، اظهار داشت:  جرياني در شرق كشور وجود داشت كه تيم هايي از خارج

وارد كشور كرد و يك مقداري از امكانات و تجهيزات براي ساختن بمب نيز در اختيار آنها بود و البته
نمي خواستند تنها در آنجا عمليات كنند و به قول خودشان مي خواستند تا عمق كشور نفوذ كرده و

عمليات هايي انجام دهند؛ اين جريان با تالش عوامل انتظامي و امنيتي و كمك مردم و ساير
دستگاه ها به حمداهللا شناسايي و دستگير شدند و همان طور كه يادتان نيز هست، آن اقدامي كه

در مسجد علي ابن ابيطالب انجام دادند و متاسفانه جمعي از مردم عزيز و نمازگزاران به خاك و
خون كشيده شدند، فقط يك موردي بود كه آنها تصميم داشتند كه شايد بيش از  10ها مورد از اين

قبيل مسائل را به وجود بياورند كه خنثي شد. * افرادي به اسم ستاد كروبي قصد بمب گذاري در
سخنراني موسوي را داشتند محسني اژه اي به اقدام ديگري از برخي گروه هاي معاند اشاره كرد و

گفت:  در مورد ديگري در يكي از استان هاي آذري كه البته آن مسئله خيلي ارتباط با خارج نداشت-
گرچه مقدمات آن از سوي برخي جريان هاي خارجي هدايت مي شد- 2 كار را مي خواستند انجام

دهند، يكي اقدام تخريبي با بمب گذاري و از طريق نزديك  كردن خودشان به برخي ستادهاي
انتخاباتي و خصوصا يك ستاد و حتي در آن ستاد فعاليت مي كردند و بعد مي خواستند در جريان

سفر تبليغاتي آقاي ميرحسين موسوي 2 هدف را به صورت همزمان پيگيري كنند. يعني
انفجارهايي را در داخل و خارج از برنامه و محلي كه آقاي ميرحسين موسوي مي خواست در آنجا
سخنراني كند انجام دهند كه به اصطالح وضعيت را ناامن كرده و ديگر اينكه اين انفجارها را به

گردن حكومت، نظام و يا احيانا نامزد ديگري بياندازند در حالي كه اين جريان نه آقاي ميرحسين
موسوي را قبول داشت و نه آقاي كروبي را. ولي خودشان را به ستاد آقاي كروبي نزديك كرده و در
ستاد آقاي كروبي فعاليت مي كردند و مي خواستند برنامه  آقاي ميرحسين موسوي را بر هم بزنند.
وزير اطالعات افزود:  به غير از اين سه مورد، مواردي مرتبط با انفجار نداشتيم اما مواردي بود كه
عمدتا صهيونيست ها و غرب هميشه دنبال اين هدف ها بوده و هستند كه در نظر داشتند ترور
انجام دهند كه تا االن در هر موردي كه وارد مي شوند بالفاصله وزارت اطالعات با همكاري ساير

دستگاه ها، آنها را شناسايي كرده و به لطف و فضل خدا خنثي كرده و انشاءاهللا در آينده هم همين
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طور خواهد بود. اژه اي در پاسخ به اين سوال كه آيا اينگونه تحركات از جاي واحدي دستور
مي گرفت، اظهار داشت: در پشت اين قضايا الاقل دو كشور غربي وجود دارند كه در راس آنها آمريكا
متاسفانه حداقل در پشتيباني و حمايت آن جرياني كه از سمت شرق كه به آن اشاره كردم، فعاليت

داشته و در مورد انجمن پادشاهي آن را صهيونيست ها به طور مشخص با استدالل و داليل
محكمي كه مي شود آن را ثابت كرد، حمايت مي شدند. وي با اشاره به عصبانيت دشمنان از ايران،

افزود: دشمنان از اينكه ايران آرام است، و امنيت دارد، ناراحت هستند و اينكه مي بينند با همه
تالش و تبليغاتي كه انجام مي دهند، در هر انتخابات مردم پرشورتر از قبل حضور مي يابند، ناراحت

هستند و از اينكه احساس مي كنند مردم ايران با حكومتشان آنقدر عجين هستند كه هر اقدامي كه
مي خواهند انجام دهند از سوي خود مردم بالفاصله شناسايي و معرفي و خنثي مي شود، ناراحت
هستند. وزير اطالعات تصريح كرد: يكي از انگيزه هاي آنان از اين همه فتنه و دسيسه اين بود كه

مردم كمتر در انتخابات شركت كنند و آنها از اين حضور بي سابقه و پرشور كه اين بار رخ داد، سخت
نگران شدند و البته چون ما جمعيت بسيار ديده ايم و چون انتخابات ما در همه دوره ها پرشور بوده

براي خودمان اين موضوعات عادي شده است ولي 85 درصد مشاركت براي دشمنان كه آنهمه
تبليغات مي كردند، شكست سنگيني به شمار مي رود و از اينكه مي بينند در حالي كه همسايگان ما
داراي مشكالت بسياري هستند اما ايران در فضايي امن و آرام به پيش مي رود، اين مقدار امنيت

در ايران وجود دارد، اين خار چشم دشمنان است و آنها اين موضوعات را دوست ندارند. وي در
پاسخ به سوالي درباره اعتراضات پس از انتخابات، گفت: برخي كانديداها در سخنانشان مطرح

كردند كه در اين دوره از انتخابات تقلب شده است، و به اصطالح اين رايي كه رئيس جمهور با بيش
از 24 ميليون آورده اند يك راي مخدوشي است؛ ما در وزارت اطالعات يك ستادي به نام ستاد

انتخابات داريم كه در اين دوره هم وجود داشت و در دوره هاي قبلي هم وجود داشته است كه هر
انتخاباتي كه برگزار مي شود اين ستاد مدتي قبل از آن كار خودش را آغاز مي كند و با توجه به شرح

وظايفي كه دارد، بر مبناي ساختار خود مسائل انتخابات را دنبال مي كند. وي افزود: ممكن است
اين سوال به وجود بيايد كه اين مسائل چه ربطي به وزارت اطالعات دارد، اما يكي از موارد اين
است كه در مورد كساني كه نامزد مي شوند،  متناسب با نوع انتخابات از وزارت اطالعات در مورد

كانديداها استعالم مي شود و بر اين اساس ما بايد در اين فاصله زماني كوتاه اين توانايي را داشته
باشيم كه بتوانيم جواب و پاسخ استعالمات مراجع ذيربط را بدهيم تا آن ستاد بتواند در چارچوب

قانون و بر مبناي ساختار تعريف شده اي اين كار را انجام دهد. * ستاد ويژه وزارت اطالعات براي
انتخابات محسني اژه اي با بيان اينكه بر اساس تجربه، معموال همه جريان هاي سياسي بدخواه و يا

جريان هاي داخل اگر مي خواهند نقشي را در مقطع خاصي ايفا كنند، آن مقطع انتخابات است،
اظهار داشت: در آستانه انتخابات مقداري فضا بازتر مي شود و چون مردم يك هيجانات انتخاباتي

دارند، احتمال اينكه جريانات ضد انقالب بدخواهان، اپوزيسيون در داخل و خارج بخواهند يك
استفاده اي از اين فضا بكنند، وجود داشت، بنابراين وزارت اطالعات در اين مقطع متمركز مي شود و

مجموعه فعاليت ها را در قالب ستاد ويژه اي پيگيري و مسائلي كه ممكن است اتفاق بيافتد، در
مواردي پيشگيري و اگر يك جاهايي الزم باشد، با آن مقابله مي كند. وزير اطالعات به موضوع

تخريب هاي سازمان يافته در انتخابات اشاره كرد و افزود:  اگر ما بخواهيم در اين حوزه نيز پيگيري
مسائل را به هر معاونت و يا هر اداره كل و يا استاني واگذار كنيم، ممكن است نتوانند در قالب آن

جريان هاي سازمان يافته، شناسايي و اگر الزم به توجيه است، توجيه و اگر الزم به اقدامات
سخت تري است، آنها را انجام دهد كه در اين مقطع، ستاد در وزارت اطالعات تشكيل شد تا بتواند
آن تخريب هاي سازمان يافته اي را كه صورت مي گيرد را شناسايي و در خصوص عوامل اصلي آنها
اقدامات الزم را داشته باشند. وي اضافه كرد: ما به خصوص در انتخابات اين دوره و يا مشابهات

اين، كه احساس مي كنيم يك مقدار شرايط حاد تر و حساسيت ها بيشتر است و چون مجموعه اي از
تبليغات و برنامه ها و فعاليت ها از مدت ها پيش از آغاز زمان رسمي تبليغات انتخابات شروع شده
بود، پيش بيني مي كرديم كه ممكن است احيانا مسائلي در خصوص صحت انتخابات مطرح شود
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كه اين مسائل باز بتواند دشمن در آن موج وارد و بعد اهداف خودش را دنبال كند و لذا در هر
دوره اي بخصوص در اين دوره كه حساسيت ها بيشتر بود، ستاد انتخابات وزارت اطالعات يك فايل
دقيق تري را براي صحت و سالمت انتخابات باز كرد و آن بخش هايي را كه مربوط به مسائل امنيتي

كشور مي شد مجموعه فعاليت ها را آغاز كرد. وزير اطالعات عنوان كرد:  از اواخر سال گذشته و به
فاصله بيش از 6 تا 7 ماه به انتخابات و از آن موقع برخي مي گفتند كه مراقب باشيد تقلب صورت
نگيرد و اين در حالي بود كه هنوز بيش از 6 ماه تا انتخابات زمان باقي بود و به ياد دارم كه مقام

معظم رهبري در يكي از صحبت هاي خود در ابتداي سال جاري به اين موضوع اشاره كردند و
فرمودند "هنوز مدت ها تا زمان برقراري انتخابات مانده، چطور برخي از تقلب سخن مي گويند " و

اگر رفتار برخي رسانه هاي بيگانه را نيز از آن مقطع بررسي كنيم مي بينيم كه آنها نيز از همان مقطع
اين موضوع را مطرح مي كردند و در داخل كشور نيز هر قدر جلوتر مي آمديم و به زمان برگزاري

انتخابات نزديك تر مي شديم ما توجه مان نسبت به اين موضوعات بيشتر شد. وي تصريح كرد: با
توجه به تجربه اي كه وزارت اطالعات از دوره هاي قبل در اين خصوص دارد، همه احتماالتي كه

ممكن بود از زمان تعرفه و چاپ تعرفه و محل چاپ آن، از تهيه صندوق كه البته صندوق هايي كه
اكنون داريم از زمان وزارت آقاي پورمحمدي تهيه شد و چگونگي استفاده از اين صندوق ها، در بردن

صندوق ها به شعب اخذ راي، در چگونگي باز كردن صندوق توسط هيئت هاي اجرايي و بخصوص
اعضاي صندوق ها كه متشكل از نظار و نمايندگان كانديداها و هيئت هاي اجرايي و در همه مراحل
اين فرآيند را در قالب ذهن سازماني مورد بررسي قرار داديم و حتي زماني كه صندوق هاي ثابت و
سيار به محل اخذ راي منتقل مي شوند و يا صندوق سياري كه مي خواهد به جاهايي كه قرار است
راي مردم اخذ شود، منتقل شود و حتي در زمان اخذ راي و حتي شمارش آرا و تكميل فرم ها و در

تمام اين مراحل ما پيش بيني هاي الزم را كرديم. * عوامل وزارت اطالعات بر تمام مراحل انتخابات
از نزديك نظارت داشته اند اژه اي تصريح كرد: شايد جمله اي را كه اكنون بيان مي كنم، اندكي

غيرمنتظره باشد ولي به لحاظ اينكه حرف هايي در اين مدت مدام زده شد، بايد بيان كنم كه ما در
تمام مراحل شامل رايانه، ستاد، ستاد انتخابات كشور، هيئت هاي نظارت و در همه اين موارد

عواملي از وزارت اطالعات از اين قسمت ها مراقبت مي كردند و بر همه اين قسمت ها ناظر بودند.
وزير اطالعات گفت: عالوه بر اينها، ما در پايان روز جمعه 22 خرداد ماه و باز در اول صبح مترصد

بوديم كه از هر كجا،  هر خبري را كه مي رسد و حتي اگر آن خبر، خبر موثق و قابل اعتنا نيز نباشد،
ما بي اعتنا از كنار آن نگذريم و لذا در بعضي از موارد كه حتي شايد در نگاه اول، معمولي نيز باشد،
پيگيري مي كرديم و حتي برخي از موضوعات را خود بنده به صورت مستقيم دنبال مي كردم كه آيا

چنين چيزي وجود دارد يا خير. وزير اطالعات گفت: تقلبي كه وزارت اطالعات از آن سخن مي گويد،
تقلب سازمان يافته اي است كه موثر در نتيجه انتخابات رياست جمهوري باشد. البته در اين كه

ممكن است احيانا ادر شمارش آرا 2 يا 3 و يا چند راي اشتباه شود، وزارت اطالعات اين را دنبال
نمي كند و يا ممكن است در شعبه اي يكي راي داده باشد اما شناسنامه اش مهر نشده باشد، و يا

شناسنامه المثني داشته باشد كه با اين شناسنامه نيز راي بدهد ولي تقلب موثر در نتيجه انتخابات
مورد بررسي بوده و وزارت اطالعات هر خبري كه مي رسيد مورد بررسي قرار مي داد و در مواردي خود

بنده مشخصا موضوع را دنبال كردم. * وزارت اطالعات همه گزارشات درباره تخلفات انتخاباتي را
پيگيري كرده است محسني اژه اي در خصوص پيگيري برخي شايعات و گزارش هاي رسيده توسط
شخص خود اظهار داشت: خبري به يكي از شخصيت هاي كشورمان رسيده بود كه يك فرد ديگري
آن را نقل كرده بود كه پدر كارمندش كه پيرمردي است، يك هفته قبل از انتخابات به جايي دعوت
شده بود و به وي گفته شده بود كه به احمدي نژاد راي بده و 50 هزار � بگير و پيرمرد نيز به

آنجا رفته بود و انگشت خود را در استامپ زده بود و 50 هزار � در قبال راي دادن به
احمدي نژاد گرفته بود. وي در اين خصوص اضافه كرد: اين خبر اگر كسي به خوبي به آن توجه كند،
نكات بسياري را متوجه مي شود، اينكه يك فردي را يك هفته قبل از انتخابات در قالب تعرفه راي از

او راي بگيرند و مبلغي را پرداخت كنند و اينكه كسي از اين موضوع متوجه نشود و يا اينكه چه
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تعداد راي مي شود به اين شيوه جمع آوري كرد و اساسا نفس اين حرف را چند نفر از مردم ما باور
مي كنند و مگر چنين چيزي اساسا ممكن است و اين رايي كه به اين سبك بگيرند چگونه

مي خواهند به صندوق بريزند؛ در حالي كه اين خبر كامال خبر غيرمنطقي و نامعقولي بود اما
بالفاصله من پس از اينكه اين موضوع را شنيدم آن را بررسي و تعقيب كردم و گفتم كه به سراغ

فرد اولي بروند كه نزد شخصيت كشوري ما اين موضوع را مطرح كرده است. وزير اطالعات ادامه
داد: فردي كه موضوع را مطرح كرده بود،بيان كرد كه اين حرف را اين گونه بيان نكرده بلكه گفته

است كه پدر يكي از كارمندان ما چون انگشت دستش جوهري بوده علت آن را اين موضوع گفته
كه براي ثبت نام انتخابات به جايي رفته بودم و برگه اي را پر كردم و قرار شد 50 هزار � بعدا
پرداخت كنند اما هنوز اين مبلغ را نداده اند. محسني اژه اي گفت: در همين مورد خبر تغ�ر كرد و

در يك جلسه اي وقتي هر دوي آن شخصيت ها حضور داشتند و من موضوع را به آنها رو در رو
كردم، اصل موضوع به كل تغ�ر يافت. وي به خبر ديگري كه از سوي ستاد يكي از نامزدها كه

اكنون در شمار نامزدهاي معترض قرار دارد، اشاره كرد و گفت: آنها شنيده بودند كه فردي بيان كرده
كه برگه هايي از تعرفه هاي آرا را دريافت كرده و آنها را به نام يكي از كانديداها پر كرده و مقداري از
آن را به صندوق ريخته و پس از آن دچار عذاب وجدان شده و موضوع را بيان كرده است و ما باز
موضوع را مورد بررسي قرار داديم كه اصال تعداد تعرفه هايي كه در قالب اين موضوع بوده، چقدر

بوده و شيوه به صندوق ريختن آن به چه شكل بوده است و مگر مي شود فردي دسته اي از آرا را به
صندوق بريزد ولي بالفاصله موضوع را خودم و از طريق دعوت آنها پيگيري كردم و به اينگونه بود
كه آنها نيز به فرد ديگري ارجاع دادند كه آن فرد قبلي نيز خودش تا پيش از اين وزير و استاندار
بود و فرد دوم نيز بيان كرد كه خودش اين موضوع را نقل نكرده بلكه برايش نقل شده و تا اين

لحظه پيگيري هاي مكرر ما هنوز به جايي نرسيده است. *ادعاي وجود صندوق هاي دوجداره وزير
اطالعات به موضوع ديدار خود با يكي از كانديداها اشاره كرد و گفت: به واسطه آشنايي با اين
كانديدا از وي خواستم كه اگر مطلبي و يا خواسته اي دارند، در اختيار ما قرار دهند تا ما پيگيري
كنيم و ايشان هيچ موردي را حداقل به من نگفتند و ايشان هيچ مورد كدداري را بيان نكرد و

مي گفت مگر مي شود باالخره يك ميزان از راي را نداشته باشد. اما من از وي خواستم كه اگر موردي
سراغ دارد آن را بيان كند و وي بيان كرد اين موضوع را شنيده كه با كمك ديگران صندوق هايي

ساخته شده كه دو جداره اند كه يك طبقه اي زير دارد و يك طبقه اي روي آن قرار دارد و در آن طبقه
زير قبال اينها برگه راي ها را پر كردند و در آن طبقه زيرين قرار دادند و بعد مردم وقتي مي آيند در آن
طبقه باال راي خود را مي ريزند و وقتي درب صندوق باز مي شود طبقه باال به زير مي رود و طبقه زير
به باال ميآيد و لذا راي ها به اين ترتيبي كه اكنون وجود دارد، ديده مي شود. و من حقيقتا به اين

موضوع خنديدم و اصال كسي كه تا به حال در انتخابات شركت نكرده باشد، و اصال خبري از
انتخابات نداشته باشد، و اصال صندوق راي نديده باشد، مي شد يك مقداري اين حرف را پذيرفت.

اما من از اين كانديدا سوال كردم كه اين موضوعي كه شما بيان مي كنيد در مورد چند صندوق
وجود داشته است كه وي گفت در مورد چند صندوق اين چنين بوده. و من به وي گفتم كه اگر در
مورد چند صندوق اين شرايط وجود داشته بايد در هر صندوق دست كم 4 تا 5 ميليون راي باشد

كه وي پس از اين سوال گفت كه همه صندوق ها اين وضعيت را داشته و من به وي گفتم كه شما
فرض بگيريد كه همه اين صندوق ها اينچنين باشد و مثال بيش از 45 هزار صندوق چنين وضعيتي

را داشته باشند اما طبقه پا�ن صندوق ها از كجا اين را ي ها را درون آن قرار دادند و اينكه آيا
صندوق درب ديگري دارد؟ و اين طبقاتي كه در صندوق ها بيان مي كنيد به چه گونه و فرمي بوده
كه ديده نمي شده اما حجم وسيعي از آرا به صورت صاف و اتوكشيده در كمترين حجم در آن قرار

داده شده و وقتي درب صندوق باز مي شود آنها باال بيايد و با ديگر آرا مخلوط شود؛ من از اين
كانديدا خواستم كه بگويد اين موضوع را از چه كسي و از چه طريقي شنيده و اصال اين كار به چه

شيوه اي ممكن است كه ما آن را پيگيري كنيم كه وي حاضر به اين موضوع نشد. اصال برخي
مسائل با عقل جور درنمي آيد. وزير اطالعات گفت: گرچه اين وزارتخانه وظيفه اي ذاتي براي صحت
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انتخابات و اينكه احيانا تقلبي مي شده،  نداشته اما به جهت اينكه حساسيت اين بار وجود داشته و
يا به واسطه اينكه از چندماه قبل از آن بحث تقلب را در خارج از كشور و در داخل مطرح مي كردند

و هر چقدر به زمان انتخابات نزديك تر مي شديم اين شائبه را تشديد مي كردند وزارت اطالعات براي
جلوگيري از عواقب پشت سر اين مسئله به دقت تمامي مراحل را پيگيري كرده و هر گونه گزارشي

را كه دريافت كرده پيگيري و همچنان نيز هر گزارش و خبري را مورد بررسي قرار مي دهد و من
مي توانم قاطع عرض كنم تقلب سازمان يافته  موثر در انتخابات به هيچ وجه صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت اطالعات يافته هاي خود درباره انتخابات اخير را به وزارت
كشور و شوراي نگهبان گزارش كرده است، اظهار داشت: چون هنوز مسئله را نبسته ايم، موضوع را

به صورت مكتوب گزارش نداده ايم اما به صورت غيرمكتوب با اعضاي شوراي نگهبان و مسئوالن
وزارت كشور در اين زمينه صحبت كردم و خودم در روز جمعه 22 خرداد بعد از نمازجمعه از ستاد
انتخابات كشور بازديد كردم. اژه اي افزود: حوالي ساعت 12:30 روز جمعه در حال رفتن به محل

نماز جمعه بودم كه به من خبر دادند در برخي نقاط تعرفه كم آمده است؛ در آن روز ستاد انتخابات
وزارت اطالعات همه دوستان مشغول فعاليت بودند و با همه استان ها و به صورت آنالين و
غيرمستقيم با همه صندوق ها ارتباط داشتيم تا اگر مواردي پيش مي آيد از مركز اقدامات الزم

صورت گيرد. در مسير نماز جمعه بودم كه از طريق سيستم خودمان خبر كمبود تعرفه را شنيدم و
گفتم كه سريع موضوع را از طريق مراجع ذيربط پيگيري كنند. معموال در انتخابات قبل اين بود كه

مردم در قبل از ظهر كمتر پاي صندوق هاي راي بودند و بعد از ظهر به صندوق ها هجوم مي بردند
ولي از ويژگي هاي انتخابات اخير اين بود كه مردم از همان اول صبح تا آخر وقت مرتب در شعب

اخذ راي حضور مي يافتند. اژه اي تصريح كرد: پس از نماز جمعه، به دليل آنكه صبح جلسه داشتم و
نتوانسته  بودم راي بدهم، گفتم به ستاد انتخابات كشور بروم كه هم راي بدهم و هم بازديد انجام
دهم و موضوع كمبود تعرفه را نيز مستقيما پيگيري كنم؛ در ستاد انتخابات از بخش هاي مختلف
بازديد كردم و با وزير كشور هم ديدار داشتم و موضوع كمبود تعرفه را با وي در ميان گذاشتم و
همانجا مسئله را با آقاي محصولي پيگيري كرديم و خود من به ستاد انتخابات وزارت اطالعات

گفتم چه ميزان تعرفه مصرف شده و چه ميزان كمبود است و دليل اين كمبود نيز چه بوده است.
وي ادامه داد: بسياري از شعب كه گفته بودند تعرفه كم است در پاسخ به پيگيري هاي ما گفتند كه

االن كمبود تعرفه نداريم ولي به دليل حضور گسترده مردم در انتخابات، اگر اين روند ادامه يابد،
پيش بيني مي كنيم كه با كمبود تعرفه مواجه شويم و براي آنكه بعد از ظهر اين اتفاق نيفتد از همين
االن بايد چاره انديشي كنيم كه البته برخي نقاط نيز كمبود تعرفه وجود داشت كه در همه ادوار بوده
است؛ آقاي محصولي وزير كشور بالفاصله تاكيد كرد اگر جايي كمبود تعرفه وجود دارد، سريعا تعرفه

به آنجا برسد و مشكل كمبود تعرفه نيز حل شود و لذا مسائلي كه تعقيب مي كرديم با مسئولين
ذيربط در ميان گذاشته مي شد. * انقالب مخملي وزير اطالعات در پاسخ به سوالي درباره انقالب
مخملي و آيا احتمال وقوع آن در ايران وجود دارد يا نه، گفت: اينكه انقالب مخملي در كشور ما

مي تواند به وقوع بپيوندد يك بحث است و اينكه آيا دشمن به دنبال اين مسئله است، بحث
ديگري است؛ قطع يقين دارم با وجود ساختار جمهوري اسالمي ايران و روحيه مردم ما و هوشياري

و آگاهي و تبعيت ملت از مسئوالن نظام و ارتباط نزديك مردم با حكومت و اطاعت پذيري آنها از
واليت فقيه و وجود دستگاه هاي امنيتي و نظامي امكان وقوع يك انقالب به اصطالح مخملي در

كشور ما وجود ندارد؛ ايران، گرجستان يا كشورهاي ديگري نيست كه آمريكايي ها توانستند به
صورت نرم رژيمي را سرنگون و رژيم ديگري را جايگزين آن كنند. وي افزود: معموال اقدامات به

اصطالح مخملي نتيجه يك فرآيند است كه در يك پروسه زماني انجام مي شود ولي وقوع آن در
شرايطي است كه انتخابات وجود دارد؛ اينكه بگو�م در كشور ما آيا امكان وقوع يك انقالب

مخملي است، بنده مي گويم خير و چنين انقالبي در كشور ما به وقوع نمي پيوندد اما اينكه آيا
دشمن دنبال چنين مسئله اي بوده يا نه مي گويم كه حتما بوده است. اژه اي تصريح كرد: در همان

ماه هاي ابتدايي كار دولت نهم بود كه بنده وزير اطالعات شده بودم و احساس مي كردم با توجه به
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اينكه دشمن اقداماتي در طول 26 سال قبل از اين دولت داشته، هيچ كدام آنطور كه مي خواست
نتيجه نداشته و وقتي نتوانست جمهوري اسالمي ايران را براندازي كرده يا تغ�ر رفتاري در نظام ما

مطابق نظر خود ايجاد كند، به فكر آن افتاد و تالش كرد كه جمهوري اسالمي را از محتوا و مغز
خالي كند و يك جمهوري اسالمي بي محتوا ايجاد كند كه با اسالم ناب و اسالم مورد نظر امام

خميني (ره)  و مقام معظم رهبري مغايرت دارد،  داشته باشد و اسم جمهوري اسالمي را داشته باشد
اما با منافع استكبار و نظام سلطه و زياده خواهان، تضاد نداشته باشد؛ ما احساس كرديم اقداماتي

كه آنها قبل از دولت نهم انجام دادند و اجماال موفق شده بودند در بعضي از حوزه ها يارگيري كنند و
يك اميدواري هم پيدا كرده بودند اما با آمدن دولت جديد شرايط براي آنها تغ�ر كرد. وي روي كار

آمدن دولت نهم را موجب احياي مجدد گفتمان انقالب دانست و ادامه داد: دولت و آقاي
احمدي نژاد شعارهاي جديدي را مطرح كردند و سياست داخلي و خارجي غيرمنفعالنه و مبتني بر

شعارهاي اوليه انقالب و ارزش هاي اصلي نظام را در پيش گرفت كه دشمن آن را برنتافت و معتقد
بوديم آرام نمي نشيند؛ دشمن در چنين شرايطي حتما عالوه بر تحريم ها و تبليغات كه معتقد بوديم

به اينها بسنده نمي كند، تهديد نظامي را از همان اواخر سال 84 پيگيري كرد؛ دشمن با آن اميدي
كه پيدا كرده بود كه في الجمله در نفوذ و يارگيري در بعضي از حوزه ها موفق بوده و باور كرده بود

جمهوري اسالمي را از آن مسير اصلي به مسيري كه خودش ميخواهد  منحرف كرده، متوجه شد كه
شرايط تغ�ر كرده ولي مسير خود را رها نكرد و ما هم به دوستان گفتيم كه اين مسئله را با دقت
بيشتر رصد كنند. وزير اطالعات افزود: مقداري كه كار اطالعاتي كرديم و بر موضوع اشراف يافتيم،
ديديم كه برخي كشورها و مشخصا انگليس و آمريكا در جهت براندازي نرم كه نوعي از انقالبات

مخملي است، به شدت مشغول فعاليت هستند و برنامه هاي مختلفي را تحت پوشش هاي
گوناگون دنبال مي كنند و با نزديك شدن به برخي فعاالن سياسي ما، يارگيري مي كنند و در برخي
حوزه ها با پوشش آموزش و تحقيقات و همايش ها برنامه هاي خود را دنبال مي كنند؛ اندكي كه

وزارت اطالعات روي اقدامات نرم مخصوصا آمريكايي ها و انگليسي ها بيشتر كار كرد، تالش كرديم
هم حساسيت بيشتر دست اندركاران به موضوع را برانگيزيم و هم مردم را با موضوع بيش از پيش

آشنا كنيم و هم كساني كه ناخواسته به دليل عدم آگاهي برنامه هاي آنها را پيش مي بردند در
جريان امر قرار دهيم. وي تصريح كرد: در آن زمان هنوز برخي واژه ها حتي براي مديران ما و در
ميان مردم خيلي واضح نبود و يادم مي آيد كه بنده در جايي در اين زمينه سخن گفتم اما براي

بسياري تعجب آور بود و با ناباوري مي گفتند كه براندازي نرم و انقالب مخملين و چنين مسائلي
اساسا چيست؛ ما تالش داشتيم اين حساسيت را ايجاد كنيم و سرخط دشمن را بسوزانيم و دغدغه

ما اين بود كه جايي از كار از دست مان در نرود؛ نظر ما اين بود كه سرخط دشمن را مقداري
بسوزانيم تا كساني كه ناآگاهانه و ناخواسته در مسير دشمن حركت مي كردند هوشيار شوند و

برخي مسئوالن رده دوم و سوم كه ممكن بود به اين موضوع توجه نداشته باشند متوجه قضيه
شوند و لذا به معاونت مربوطه گفتيم كه چند كيس را مشخصا پيگيري كنند. وزير اطالعات ادامه

داد: اولين پرونده هايي كه از سوي وزارت اطالعات در خصوص براندازي نرم پيگيري شد مربوط به
هاله اسفندياري و جهانبگلو و تاج بخش بود كه دستگير شدند و بالفاصله با هياهوي تبليغاتي و سر

و صداها مواجه شديم؛ در همان زمان در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران طي مصاحبه اي
كوتاهي گفتم كه افراد فوق قصد براندازي نرم و انقالب مخملي در ايران را داشتند ولي عده اي باز

سرو صدا كردند و به بنده هجمه آوردند كه چرا چنين حرفي زدم و شرايط به گونه اي شد كه با آنكه
براي ما واقعا روشن بود دشمن از اين طريق دنبال تحقق اهداف خود است اما در ادامه كار و در
صحبت هاي بعدي اين تعابير را ديگر به كار نبردم. وي اظهار داشت: حتي سيستم قضايي ما به

دليل عدم آشنايي با مسئله و به دليل آنكه چنين جرمي در قوانين ما تعريف نشده، به گونه اي بود
كه زمينه محاكمه كساني كه براندازي نرم را پيگيري مي كردند، وجود نداشت. محسني اژه اي افزود:
احساس كرديم كه مقداري از خط دشمن سوخته است و خود آنها هم به يكديگر مي گفتند و چون
فيلمي هم در اين زمينه تهيه كرديم كه در اختيار برخي مديران قرار گرفت، در همان ايام دو طيف

304 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



به ما مراجعه مي كردند كه يكي از اين طيف ها كساني بودند كه در همايش هاي آنها شركت كرده
بودند و مي گفتند اكنون كه نسبت به مسئله حساس شده، متوجه شدند مباحث مطرح شده علمي

نبود، عده اي ديگر هم مي گفتند كه در همايش ها شركت كردند و از بانيان همايش پول هم
گرفته اند و حاال احساس پشيماني مي كنند از ما كمك مي خواستند. اژه اي با بيان اينكه ما احساس

كرديم آنها پا را فراتر گذاشته اند، تصريح كرد: در حالي كه احساس كرده بودند وضعيت  برايشان
قرمز شده، برخي افراد را با اعزام به كشورهاي ديگر آموزش داده و طيفي را در يكي از كشورهاي

خليج فارس كه آمريكا نفوذ بيشتري دارد، آنها را به آنجا برده و بعضي از آنها نيز به ماهيت قضيه
واقعا آشنا نبوده اند و براي برخي كالس آموزش انقالب مخملي گذاشته بودند. وي افزود: فردي كه

به شيوه انقالبات مخملي آگاه بود با شركت در اين كالس ها اظهار داشته بود شما به ما
آموزش هاي انقالب هاي مخملي را مي دهيد و آموزش هايي را كه به ما قول داده بوديد، نيست و در
اين راستا بايد گفت كه بعضي از آنها ناآگاه بودند و برخي از آنها به صورت هدايت شده وارد ايران

شده بودند؛ ما اين افراد را به دادگاه معرفي كرديم و دادگاه در اين پرونده حكم صادر كرد و به
لحاظ ماهيت اين پرونده شايد حكم خفيفي صادر شده باشد اما به هر حال حكم صادر شد. وزير

اطالعات ادامه داد: تحت عنوان آموزش خبرنگاري نيز افرادي جذب شده و آنها را در بعضي
كشورهاي اروپايي آموزش داده بودند؛ ما در مرحله اوليه كه آنها به خارج از كشور رفتند،  به صورت

عمدي جلوي آنها را نگرفتيم تا ماهيت آنها را شناسايي كنيم و عوامل خود را نيز در اين مجموعه
فرستاديم و با بررسي ها مشخص شد كه در راستاي همان قضيه يعني انقالب هاي مخملي است.

وي تصريح كرد: گروه بعدي كه مي خواستند به خارج از كشور بفرستند، رفتيم با آنان صحبت
كرديم، متوجه شدند و دنبال نكردند و برخي را نيز ممنوع االخروج كرديم كه بعضي از روزنامه ها و
سايت ها عليه وزارت اطالعات موضع گيري كردند و رسانه هاي غربي نيز هم صدا با آنها گفتند كه

جلوي خبرنگار و روزنامه نگار را گرفته اند. وزير اطالعات افزود: متعاقب اين موضوعات، برادران عالئي
در سال گذشته بازداشت شدند؛ ما فقط در حوزه هاي مختلف افراد را شناسايي كرديم؛ آنها به دنبال

قرمز كردن وضعيت در حوزه هاي مختلف بودند و به همين جهت حتي برادران عالئي تحت پوشش
پزشكي وارد شدند و با آمريكايي ها در ارتباط بودند. محسني اژه اي با بيان اينكه دشمن تهديدات و

تبليغات فراواني بر عليه نظام مي كرد، گفت: اين مردم از حقوق خود به هيچ وجه نمي گذشتند و
اعتقاد داريم انقالب مخملي در كشور ما به هيچ وجه محقق نمي شود و در رابطه با مسائل پس از

انتخابات، وزارت اطالعات تحليل خود را دارد. وي با اشاره به اينكه ما در تحليل خود نامزدها،
طرفداران آنها و  مردمي كه اعتراض دارند را در يك سطح قرار مي دهيم، افزود: كساني هم بودند كه
برنامه داشتند و از فرصت انتخابات استفاده كرده و يارگيري كرده بودند و كساني هم بودند كه به

عنوان ياران آنها تحت پوشش حمايت از نامزدها در جريان هاي نفاق وارد شده بودند. وزير
اطالعات با بيان اينكه سطح اول را ما از آنها جدا مي كنيم و كساني كه ضد انقالب و اشرار هستند

را از بايد با جدا كردن نگاه كنيم، گفت: اعتراض حق طبيعي طيف اول بود و در قانون نيز پيش بيني
شده محدوديتي براي اعتراض نيست. محسني اژه اي اظهار داشت: نتيجه اعتراضات به هرجا كه

برسد با توجه به قانون رسيدگي مي شود اما بعضي از افراد با يارگيري در ستادهاي انتخاباتي نفوذ
كرده بودند و براي ابطال انتخابات از مسير غير قانوني اصرار داشتند. به طوري كه امر به خود

نامزدها مشتبه شده بود. وي افزود: بنده با بعضي از نامزدها صحبت كردم زيرا ما هم يك وظيفه
شخصي و هم وظيفه سازماني در اين رابطه داريم و در زمان ناآرامي تمام توان خود را به كار

مي گيريم. * ماجراي ديدار وزير اطالعات و ميرحسين موسوي اژه اي با بيان اينكه بعد از انتخابات با
هر دو كانديداي معترض يعني كروبي و ميرحسين سخن گفتم، اظهار داشت: با برخي از افرادي كه

با آنها مرتبط بودند نيز سخن گفتم و در اين جهت يك شب واقعا خود را به ميرحسين موسوي
تحميل كردم زيرا احساس مي كردم بايد با ايشان صحبت كنم و اتمام حجت كنم. وزير اطالعات
تصريح كرد: اينكه مي گويم خود را تحميل كردم، به مسئول دفتر خود گفتم كه ميرحسين را پيدا

كنيد تا با ايشان صحبتي داشته باشم، گفتند كجا بيايند، گفتم وزارت و اگر سخت شان بود نزديك
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منزل ميرحسين محلي داريم كه مي توانيم آنجا ديدار كنيم تا برايشان زحمتي نباشد؛ دفترم بعد از
حدود ساعت 9 به من اطالع دادند، در حدود ساعت 10:15 در همان محل هماهنگ شد و بنده
سر وقت رفتم اما ايشان تشريف نياوردند؛ گفتم كه تماس بگيرند كه اوضاع به چه صورت است،

ساعت 11 شب گفتند كه قرار بوده شما تشريف بياوريد و گفتند كه ايشان آنجا نمي آيند. وي ادامه
داد: من احساس كردم كه با صحبت با ايشان بايد اطالعاتي در اختيارشان بگذارم كه برخي افراد به

دنبال سوء استفاده هستند و احساس كردم كه اگر اين مالقات صورت گيرد مفيد است؛ بعدا زنگ
زديم، ايشان از دفترشان به منزل رفته بودند؛ زنگ زديم و خودم مستقيما با ايشان صحبت كردم و

گفتم االن به منزل شما مي آيم تا با شما صحبت كنم، ايشان گفتند كه ديروقت است اما گفتم كه
چاره اي نيست و در زمان محدودي مي خواهم با شما صحبت كنم. محسني اژه اي تصريح كرد: در

آنجا صحبت هاي مختلفي كرديم و به ايشان عرض كردم كه آقاي موسوي، اين مسيري كه شما
مي رويد به جايي نمي رسد؛ اينكه برخي از آقايان به شما اصرار مي كنند كه فقط و فقط ابطال،

درست نيست؛ سخني كه شما مي گو�د جز زحمت براي مردم و همه چيزي ندارد، شما مطمئن
باشيد اين مسير شما را به هدف نمي رساند و نمي شود با زور بگو�م ابطال. وزير اطالعات اظهار

داشت: به آقاي موسوي گفتم كه بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره راي نياورديد،
مي خواهيد چه كار كنيد؛ اگر بر فرض دوباره راي نياوريد باز هم اين وضع تكرار مي شود؛ شما دو روز

قبل نامه به شوراي نگهبان نوشتيد، حاال اگر شوراي نگهبان رسيدگي كرد و به نتيجه نرسيد و
انتخابات را ابطال نكرد شما مي پذيريد يا خير، گفت نه. اژه اي با بيان اينكه نمي شود انسان از اول

بگويد ابطال و آن را از طريق مجاري قانوني پيگيري نكند، تصريح كرد: به آقاي موسوي گفتم كه
شما گفتيد ابطال، حاال بر فرض اگر ابطال شد، دوباره بايد انتخابات برگزار شود؛ شما كه مي گو�د
وزارت كشور و شوراي نگهبان تخلف كرده به چه صورت بايد انتخابات برگزار كنند؟ موسوي پاسخ

داد: بعد كه ما ديگر نمي گو�م از طريق اين مجرا انتخابات برگزار شود. وزير اطالعات گفت: با همه
اين حرفها همان جرياناتي كه در پي براندازي نرم و يارگيري و تكرار ادعاي تقلب از ماهها قبل بودند

و بر ابطال انتخابات آنهم از مسير غيرقانوني تاكيد داشتند، دست به دست هم دادند تا حماسه
مردم و شيريني آن را به كام مردم تلخ كنند. وي با اشاره به اينكه ما راضي نيستيم كه هيچ كس

يك شب به زندان برود گفت: باالخره هر دستگاهي وظيفه دارد وظيفه خود را انجام دهد اما راضي
نيستيم خوني از دماغ كسي ريخته شود و كسي از كسب و كار خود باز ماند؛ جريان دوم در پوشش
جريان اول وارد شد و زحماتي را براي مردم ايجاد كرد كه اميدواريم اين جريانات از هم جدا شوند و

از طريق قانون كارها دنبال شود و كساني مي خواهند از اين طريق وارد شوند و زحمت ايجاد كنند
اميدواريم درس گرفته باشند. وزير اطالعات تصريح كرد: پس از اين اتفاقات موجي از سوي

دشمنان و صهيونيست ها ايجاد شد و اميدواريم كه اين مسئله هم به خوبي حل شود. * نقش
سفارت انگليس در اغتشاشات تهران محسني اژه اي در خصوص نقش بيگانگان و دستگيري برخي

از عوامل سفارت انگليس گفت: آنچه اين روزها رسانه هاي غربي تبليغ مي كنند نمي تواند مردم ما را
منحرف كند؛ اين نكته كامال مشهود است كه از اغتشاشات چه كسي مي خواهد بهره ببرد، بعضي ها

به صورت آشكار نمي توانستند در اغتشاشات شركت كنند زيرا عوامل شان بيشتر از اين سوخت
مي رود. وي در ادامه اضافه كرد: سفارت انگليس بيش از حد معمول كارمندهاي محلي گرفته است
و از كارمند ان محلي در جهت اهداف خود استفاده مي كرد و بعضي از اين ها را آموزش هاي فشرده

داده بود كه اغتشاشات را هدايت كنند، به كانون هاي اصلي اغتشاش بروند و بعضي از افرادشان
بيايند در كانون اغتشاشات و از صحنه هاي مختلف فيلمبرداري كنند و با مونتاژ به صورت هاي

مختلف عليه كشور استفاده كنند. محسني اژه اي با اشاره به اينكه اين كارها نيز برخالف كارهاي
ديپلماتيك است، گفت: آنها آموزش دادند و در تالش براي هدايت اغتشاشگران بودند و اين ديگر

قابل تحمل نبود و به وزارت امور خارجه گزارش شد و خواسته شد اقدامات الزم به عمل بيايد و
برخي از آنها كه در صحنه اغتشاشات حضور داشتند با آنها برخورد شد. انتهاي پيام/

306 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



307 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى

پیوست ۵۷

saeed
Highlight

saeed
Highlight

saeed
Highlight



خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12294دسته بندی: سیاسی2جمعه / ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۴:۴۴

رييس ستاد انتخابات كشور در يك نشست خبري با
مورد توجه قرار دادن حضور پرشور مردم در
انتخابات، گفت: مردم از همان ساعات اوليه با نشاط
و شاداب سر صندوق ها حاضر شده اند و ما از آنها
تشكر مي كنيم. وي افزود: اين كه اين حضور نشان
مي دهد هر چه استكبار و دشمن تالش مي كنند،
مردم شريف ايران اسالمي هوشيار هستند و
توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب مي كنند. به
گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
رييس ستاد انتخابات كشور در ادامه ي اين نشست،
گفت: نوشتن نام و نام خانوادگي افراد روي برگه هاي
تعرفه كافي است و نوشتن كد الزامي نيست. ضمن
اين كه الزم نيست شناسنامه ها حتما عكس دار

باشند. دانشجو هم چنين گفت: افرادي كه راي مي دهند و يا راي اخذ مي كنند دقت كنند راي مورد نظر خود به
كانديداي مجلس خبرگان و يا رياست جمهوري دهم در همان صندوق مربوطه بيندازند. دانشجو در ادامه با بيان
اين كه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي بدون دخالت در امور اجرايي بالمانع است، افزود: اگر
اعتراضي نسبت به هر مسئله اي وجود دارد اين نمايندگان مي توانند اعتراض خود را به سرناظر يا نماينده ي
فرماندار اطالع دهند؛ اما اگر بخواهند در شعبه بي نظمي ايجاد كنند بدون كوچك ترين مسامحه اي در جهت
ضرورت وجود آرامش در شعبه بار اول به آن نماينده تذكر داده مي شود، ولي در صورت تكرار عذرش را از شعبه
مي خواهند و اگر زياد مقاومت كند نيروي انتظامي به طور قانوني عمل خواهد كرد. رييس ستاد انتخابات كشور
افزود: اينكه برخي اطالعيه مي دهند و مي گويند نماينده ي ما را از اين شعبه و آن شعبه بيرون كرده اند به جاي
صادر كردن اين اطالعيه ها، اطالعيه اي صادر كنند و در آن بگويند نمايندگان شان قانون را رعايت كنند. وي
همچنين خاطرنشان كرد: راي دهندگان تنها نام يكي از نامزدها را روي برگه ي راي بنويسند؛ چرا كه اگر نام بيش
از يك نامزد روي برگه تعرفه نوشته شود آن راي باطل مي شود. دانشجو با تاكيد بر اينكه اخذ راي فقط با
شناسنامه ي معتبر انجام مي شود و كارت شناسايي ديگري نمي تواند جاي شناسنامه را بگيرد، اظهار كرد: در
خارج از كشور نيز گذرنامه ي معتبر و يا شناسنامه مورد تاييد است. رييس ستاد انتخابات كشور در ادامه گفت:
تا كنون از هفت شعبه اخذ راي در كشور كه افق شان با ما متفاوت بوده است درخواست ساعت تمديد اخذ راي
داشته ايم. وي در ادامه همچنين گفت: اگر در بيمارستان ها، پادگان ها و ندامتگاه ها صندوق سيار براي اخذ راي
وجود دارد اين مكان ها تنها با شناسنامه اخذ راي مي كنند و به هيچ عنوان در هيچ شعبه اي بدون شناسنامه اخذ
راي صورت نخواهد گرفت. دانشجو در ادامه حضور با نشاط مردم در پاي صندوق هاي راي را بي نظير و بي سابقه
خواند و خاطرنشان كرد: از دشمن هيچ انتظاري جز اين نيست كه شايعات بي جهت و بي اساس را مطرح كند
ولي ما اميدواريم در داخل جلوي اين شايعات گرفته شود و اگر هم صحبتي ارايه مي شود مستند باشد. رييس
ستاد انتخابات كشور، با بيان اينكه عده اي از اين آرامش و حضور مردم در ساعات شروع اخذ راي خوششان
نمي آيد و شروع به دادن اخبار كذب مي كنند، گفت: مردم عزيز ما بايد هوشيار باشند و به اين شايعات توجهي
نكنند؛ چرا كه اين شايعات در جهت تشويش اذهان عمومي ترويج مي شود. وي با تاكيد بر اينكه اخبار صحيح
براي همه از ستاد انتخابات كشور اعالم مي شود در ادامه، گفت: برخي كه مي گويند نماينده ي كانديدايي را از
گر علت، ايجاد اخالل و دخالت ا هم بنويسند تا ما بتوانيم پاسخ دهيم. ضمن اينكه ا شعبه بيرون كرده اند علتش ر
در امور اجرايي آن مجموعه باشد و كسي داد و بيداد و شلوغ بازي نشان داده اين طبيعي است. رييس ستاد
انتخابات كشور، با بيان اينكه برخي ستادها در اين راستا سر و صدايي نمي كنند اما برخي خيلي سر و صدا
مي كنند، خيلي از سايت ها نيز از طرف ستادها سر و صدا مي كنند در ادامه، گفت: در تهران از سه هزار و 153

/تجلي عزت و وحدت ملي/ رييس ستاد انتخابات: جلوي شايعات گرفته شود عدم
تكميل مدارك، علت صادرنشدن برخي كارتهاي ناظران نامزدهاست
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ت صادر شده است. همچنين دو 918 نفر كار گان ستاد آقاي موسوي دو هزار و  درخواست صدور كارت براي نمايند
هزار و 720 كارت از سه هزار و 331 درخواست براي نمايندگان آقاي احمدي نژاد و 348 كارت از 356 درخواست
براي ستاد آقاي رضايي و 722 كارت از حدود هزار درخواست براي ستاد آقاي كروبي صادر شده است؛ بنابراين
مي توان مشاهده كرد كه براي همه ي ستادها يك تعداد كارت صادر و تعدادي هم كارت صادر نشده است.
دانشجو عدم تكميل مدارك را علت صادر نشدن برخي كارتها عنوان و اظهار كرد: علي القاعده در اين راستا نبايد
گله اي وجود داشته باشد. وي در ادامه ي اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري كه جوياي تعداد شعبي كه به
صورت آن الين در دسترس است شد، گفت: به نظر مي رسد اين تعداد بيش از 35 هزار باشد. همان خبرنگار
پرسيد برخي كانديداها خود اعالم كرده اند كه تا كنون تعداد زيادي راي در صندوق دارند، نظر شما در اين مورد
چيست؟ دانشجو پاسخ داد: تعداد آرا بعد از شمارش مشخص مي شود و چنين مساله اي از طرف هر كس كه
مطرح شود يك فضاسازي است اما شايد يكسري غيب گويي بلد باشند. رييس ستاد انتخابات كشور، همچنين
در مورد تعداد افرادي كه تا كنون راي داده اند گفت: اگر آقاي وزير صالح دانستند اين تعداد را در يك كنفرانس
خبري اعالم مي كنم. خبرنگار ديگري پرسيد گفته مي شود در برخي شعب اجازه نمي دهند مردم از خودكارهاي
خودشان استفاده كنند كه دانشجو با تاكيد بر اينكه چنين خبري كذب است، گفت: اين فضاسازي هاي بي جهت
است، شما به دنبال چنين فضاسازي هايي نگرديد، اصال بي انصافي است كه يكسري شايعات بي اساس را اصل و
متن را در حاشيه قرار دهيم. دانشجو همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه چگونه وزارت كشور
سالمت اين انتخابات را تضمين مي كند؟ گفت: هيات هاي اجرايي، معتمدان، نماينده ي كانديداها، بازرس وزارت
كشور، ناظران شوراي نگهبان همگي از مردم هستند و در واقع اين مردم هستند كه انتخابات را برگزار مي كنند.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد اگر كسي راي رياست جمهوري را اشتباها در صندوق
خبرگان بريزند يا بالعكس راي باطل خواهد شد يا نه؟ گفت: اين آرا باطل نمي شود. رييس ستاد انتخابات كشور،
همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد در برخي شعب ديده شده شناسنامه ي كساني كه به مجلس
خبرگان نيز راي نداده اند، مهر زده مي شود و اين آيا تخلف نيست؟ گفت: آنچه من خودم ديدم اين بود كه سوال
مي كردند و مي گفتند آيا مي خواهيد به خبرگان راي دهيد يا نه؟ در اين صورت بود كه مهر مي زدند اما به هر
ترتيب اينكه بدون اخذ راي به شناسنامه مهر زده شود درست نيست. خبرنگار ديگري پرسيد در برخي سايت قلم
اطالعيه اي آمده مبني بر اينكه در پادگان ها و بيمارستان ها صندوق هاي راي مي توانند بدون شناسنامه و كارت ملي
راي گيري كنند آيا اين تاييد مي شود؟ دانشجو در اين باره گفت: من با سايت قلم كاري ندارم اما ما در مورد
پادگان ها و بيمارستان ها اعالم كرديم و اطالعيه هم داديم كه بدون شناسنامه به هيچ عنوان از كسي راي اخذ
نمي شود و اصال شايعه درست كردن مطلوب نيست. رييس ستاد انتخابات كشور، همچنين در قالب پاسخ به
سوال خبرنگاري خاطر نشان كرد: ايراني هاي مقيم خارج از كشور با شناسنامه و يا گذرنامه ي معتبر مي توانند
راي دهند و با گذرنامه ي كشورهاي ديگر از آنها راي اخذ نمي شود. خبرنگار ديگري پرسيد گفته شده در برخي
شعب شهرستان شيراز تعرفه تمام شده اما به آنها تعرفه نمي دهند كه دانشجو در اين باره پاسخ داد: ما جايي را
نداريم كه اعالم كرده باشد تعرفه اش تمام شده است. خبرنگار گفت: اين خبر مستند است كه دانشجو پاسخ
داد: چطور مي شود من به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور از اين موضوع اطالعي نداشته باشم، ولي اگر تعرفه
تمام شود پيش بيني هاي الزم صورت گرفته است. وي گفت: آنها كه مي گفتند تعرفه زياد چاپ كرديد چه شد؟
ت كشور نسبت به سبز سيد نظر شما در مورد اعتراض نماينده ي حزب موتلفه ي اسالمي در وزار خبرنگار ديگري پر
بودن تعرفه ي انتخابات چيست، گفت: ما اين كار را از مهر ماه شروع كرده ايم و اصال طراحي ها در اين زمينه از
قبل شروع شده است. خبرنگاري نظر دانشجو را در مورد تكذيب شايعه ي نامه ي مقام معظم رهبري به هاشمي
رفسنجاني پرسيد كه او گفت: اين به من برنمي گردد. اين خبرنگار گفت آقاي موسوي سپاه را به فعاليت در
انتخابات متهم كرده كه دانشجو، پاسخ داد: اين را خودشان بايد پاسخ دهند. رييس ستاد انتخابات كشور در
ادامه درباره سالمت انتخابات، گفت: حفاظت از صندوق ها به عهده ي نيروي انتظامي است و اگر نيروي انتظامي
نيرو كم بياورد از ستاد فرماندهي كل قوا درخواست نيرو مي كند. وي گفت: ما به وجود شايعات در اين باره
عادت داريم؛ چرا كه در اين راستا فضاسازي هايي صورت گرفته است؛ اما روش ما اين است كه صبر كنيم و
مردم نيز ان شاءهللا با حضور باشكوه خودشان به اين شايعات پاسخ مي دهند. مردم با حضور خودشان در پاي
صندوق ها ثابت كرده اند كه به مجريان و ناظران اعتماد دارند و به قانون احترام مي گذارند. خبرنگاري در مورد
قطع شدن سيستم SMS هاي در كشور پرسيد كه دانشجو پاسخ داد: من در جريان نيستم و چرايي و علت آن

انتهاي پيام را نمي دانم. 

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12294/
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مشروح نشست خبري كدخدايي؛

ميزان شكايت ها در مقايسه
با انتخابات مجلس هشتم

75 درصد كاهش داشت
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان عصر امروز

و در فاصله يك روز پس ازاعالم صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با حضور در جمع
خبرنگاران به سئواالت آنان در حوزه  مسائل متعدد پاسخ داد. وي با تقدير از حماسه بزرگ 22

خرداد، آن را نشانه مهر تائيد ديگري بر نظام جمهوري اسالمي ايران دانست و گفت: بايد از اين
فرصت طاليي در جهت رشد و توسعه كشور بهره بگيريم و آن را قدر بدانيم. سخنگوي شوراي

نگهبان با تشكر از نامزدها و هواداران آنها كه فرصت حماسه حضور براي مردم راه خلق كردند،
نقش رسانه ها را در خلق اين حماسه بزرگ ستودني دانست و افزود:نتايج انتخابات مهر تائيد

شوراي نگهبان شد و اين حماسه سند افتخار ديگري در پيشاني ملت ايران و نظام جمهوري اسالمي
ايران است. وي گفت: بر اساس قانون اساسي مرجع نهايي رسيدگي به صحت انتخابات شوراي

نگهبان است كه با تائيد شوراي نگهبان پرونده انتخابات مختومه شده و ديگر جاي هيچ اعتراضي
نيست. * نظر شوراي نگهبان در تائيد صالحيت ها و صحت انتخابات به اتفاق آراء بوده است

كدخدايي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينكه اختالفي در شوراي نگهبان براي
تصميم گيري نهايي وجود داشته است، گفت: در خصوص نحوه بررسي صالحيت ها نظرات

متفاوتي است و شوراي نگهبان كه مجموعه از حقوقدانان و فقها در آن فعاليت مي كنند بر مبناي
راي گيري و نتيجه اكثريت راي نهايي را بيان مي كند و در شوراي نگهبان نسبت به معقوله هاي

مختلف اظهار نظر مي شود و چنانچه فردي در بررسي صالحيت ها 7 راي منفي داشته باشد
صالحيت وي تائيد نمي شود و اگر تعداد آراي منفي زير 6 راي باشد تائيد مي شود و اختالف در هر

مجموعه كارشناسي طبيعي است و ساختار شوراي نگهبان در هر معقوله بر اساس راي گيري
حداكثري عمل كرده است و هم در خصوص تائيد صالحيت ها و هم در خصوص صحت انتخابات
نتيجه به واسطه اتفاقات آراء بوده است. وي به موضوع باز شماري آرا اشاره كرد و گفت: طبعا در

هر بازشماري تعداد آرا ممكن است كاهش يا افزايش يابد كه بخشي از آن به خاطر خطاي انساني
است مثال در مجلس 300 نفري، وقتي در آرا تشكيك مي شود باز شماري صورت مي گيرد و اين

وضعيت وجود دارد و اين موضوع در انتخاباتي نظير انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه
بيش از 39 ميليون و اندي راي خود را به صندوق ها مي اندازند طبيعي است اما درصد آن ناچيز

است كه قابل ذكر هم نيست. * گزارش تفضيلي بازشماري 10 درصدي منتشر مي شود خبرنگاري در
خصوص نتيجه باز شماري 10 درصدي آرا سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: نتيجه باز شماري 10

درصدي در گزارشي تفصيلي بيان خواهد شد و دوستان در حال تهيه گزارش نهايي هستند ولي
تغ�رات آن قدر ناچيز است كه قابل ذكر نيست. * ميزان شكايت ها در مقايسه با انتخابات مجلس

هشتم 75 درصد كاهش دارد سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به حجم
وسيع اعتراضات مجموع شكايات و مصاديق تخلفات اخذ شده چقدر است افزود: آنچه ما مكلف به
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بررسي هستيم شكايات  هاي مستندي است كه كه در چارچوب قانون باشد و اگر در قالب شبهه و
غير مستند بيان شده باشد بررسي آنها امكان پذير نيست اما باز هم در مواردي ما موضوعات را

علي رغم وجود مستندات بررسي كرديم و شكايات هايي كه در انتخابات رياست جمهوري اين دوره
مطرح شد نسبت به دوره هشتم مجلس حدود 75 درصد كاهش نشان مي دهد. وي افزود: شوراي

نگهبان با بررسي كامل پرونده برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و دريافت شكايات
متعدد نسبت به بررسي دقيق موارد فوق اقدام كرد و پس از آن نتيجه نهايي خود را با توجه به

نيازي كه براي بررسي مجدد و فرصتي كه در اين زمينه نياز بود شب گذشته اعالم كرد و پرونده اين
دوره از انتخابات از نظر شوراي نگهبان بسته شده است. وي در پاسخ به سوالي در خصوص شائبه
دو جداره بودن برخي از صندوق ها اظهار داشت: اين موضوع شبيه اين است كه بيان كنيم سالني

پر از جمعيت، خالي است. * شبهه پراكنان بايد پاسخگوي شبهات خود باشند وي در بازشماري آراي
و اينكه بخشي از تعرفه هاي براساس تصاوير موجود، تازه و بدون خط خوردگي بوده اند و همين
طور سخنان يكي از نمايندگان مجلس در خصوص اينكه عمده تعرفه ها با يك خودكار نوشته شده
بودند نيز گفت: اين موضوع از همان بخش هاي است كه قوه قضائيه بايد با كساني كه اين گونه

شائبه ها را بيان مي كنند برخورد كند و بايد اين افراد در خصوص آنچه مطرح مي كنند پاسخگو
باشند و اين در حالي است كه اعضاي هيئت هاي اجرايي و نظارت و در حضور دوربين هاي 

تلويزيوني كار باز شماري آراي را انجام دادند و اينكه بيان مي شود آراي تا خورده باشند و يا نباشند
براي وقوع تخلف مصداق نيست اما از قوه قضائيه مي خواهيم در اين زمينه با افرادي كه مسائلي از
اين دست را مطرح مي كنند برخورد كند. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه اگر برخي از كانديداها
بخواهند بر خواست خود پافشاري كنند واكنش شوراي نگهبان در اين زمينه چه خواهد بود، اظهار
كرد: شوراي نگهبان در زمينه بررسي شيوه برگزاري انتخابات، مرجع نهايي و نتيجه انتخابات اعالم

است. * در بررسي ها هيچگونه اعالم نظر شخصي از سوي اعضاي شوراي نگهبان وجود نداشته
است خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص عضويت الهام يكي از اعضاي شوراي نگهبان
در دولت و همينطور سخنان يزدي و كعبي از اعضاي شوراي نگهبان در تائيد دولت و اينكه آيا گمان

مي كنيد با توجه به بيانات اين افراد مردم بي طرفي شوراي نگهبان را مي پذيرند يا خير سوال كرد
كه كدخدايي پاسخ گفت: آنچه كه در ارتباط با شوراي نگهبان است اين است كه از نظر شوراي
نگهبان آراي اكثريت مالك است و اگر مصداق شما حاكم باشد در طول 30 سال گذشته وجود

داشته كه وزرايي از دولت در شوراي نگهبان عضو باشد و از سوي ديگر تا آنجا كه من در شوراي
نگهبان حاضر بوده ام در بررسي ها هيچگونه اعالم نظر شخصي وجود نداشته است و رويه شورا در

طول 30 سال گذشته به همين گونه بوده است. * هيچ كسي به خاطر نبود تعرفه حق راي خودش
را از دست نداد وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر كمبود تعرفه در برخي شعب از ساعت 4
بعد ازظهر و اينكه برخي نتوانستند راي خود را به صندوق بيندازند بيان كرد: آنچه كه وزارت كشور
در اين دوره از انتخابات به عنوان دستور العملي براي تمام صندوق هاي سراسر كشور مطرح كرده

بود اين بود كه شعب اخذ راي زماني كه موجودي تعرفه اشان به ميزان يك سوم از كل تعرفه ها
رسيد درخواست تعرفه كنند و گزارشات مبني بر اين بود كه احتمال كمبود تعرفه ها وجود دارد كه با

پيگيري ميزان تعرفه ها مقداري از تعرفه هاي موجود در انبار به شعبي كه احتمال كمبود تعرفه به
واسطه ازدحام باال وجود داشت ارسال شد و عالوه بر اين ميزان مشخصي تعرفه نيز با نظارت

شوراي نگهبان به چاپ رسيد و گزارش هاي مستقل از وزارت كشور از سوي شوراي نگهبان از سراسر
كشور جمع آوري شد نيز حكايت از آن داشت كه هيچ كجا كمبود تعرفه موجب بسته شدن شعب
نشده و ما پس از 22 خرداد اين موضوع را بار ديگر مورد بررسي قرار داديم و هيچ گزارشي در اين
زمينه وجود نداشت و تنها در يك يا دو شعب با تاخير 20 و 40 دقيقه تعرفه دريافت كرده بودند و

پس از ساعت 22 نيز افراد در صف براي راي دادن به داخل شعب اخذ راي هدايت شده و از آنها
اخذ راي شده بود و هيچ كسي به خاطر نبود تعرفه حق راي خودش را از دست نداد. * نقش

شوراي نگهبان اعمال صحيح روش ها براي نظارت است خبرنگاري در خصوص اينكه آيا امكان آن
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وجود دارد كه ساز و كاري از سوي شوراي نگهبان به منظور ظرفيت سنجي هر يك از كانديداها
پيش از برگزاري انتخابات وجود داشته باشد كه كدخدايي پاسخ داد: آنچه كه مربوط به شوراي
نگهبان است نظارت دقيق بر روند اجراي انتخابات است و اميداريم همه در جهت اصالح امور و

رشد تعالي كشور گام بردارند و اگر نواقصي بوده اميدواريم در دوره هاي آينده بر طرف شود و نقش
شوراي نگهبان اعمال صحيح روش ها براي نظارت است و اميدواريم بخش هاي ديگر نظير احزاب و

گروههاي سياسي در اين راستا به وظيفه خودشان عمل كنند و در اين راستا گام بردارند. در پاسخ
به سوال خبرنگاري درخصوص فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه تهران گفت: همه مردم، 
نامزدها و هواداران آنها به كالم مقام معظم رهبري توجه كردند و ما مشكلي در اين زمينه نداشتيم.

وي افزود:  آنچه را كه نامزدها به آن اعتراض داشته اند محترم شمرديم اما ممكن است عده اي از
افراد ناآگاه حركت هايي كنند كه البته اين حركت ها در همه كشورها طبيعي است و در هر جامعه

اسالمي اينگونه مسائل وجود دارد، مهم اين است كه چگونه اين مسائل تدبير شود. سخنگوي
شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي نامزدها آيا در دوره هاي آينده نيز

تائيد صالحيت خواهند شد، اظهار داشت: وظيفه شوراي نگهبان، بررسي و اعالم نتيجه است ولي
اينكه افراد مورد تائيد باشند يا نه، بايد در همان زمان و البته سخنگوي بعدي اعالم كند. كدخدايي

درخصوص اينكه آيا اينكه برخي آراي رياست جمهوري در صندوق مجلس خبرگان و بالعكس
انداخته شده است، گفت:  اشتباه ممكن است كه وجود داشته باشد ولي ما براي بازشماري 10

درصد از صندوق ها اعالم آمادگي كرديم ولي خوشبختانه در تهران چنين مسائلي نداشتيم. *
بازشماري آرا تصميم شورا نگهبان براي اعتماد سازي بيشتر بود وي همچنين در خصوص حضور

دادستان كل كشور و يا نماينده وي در زمان بازشماري آرا تاكيد كرد: به هر حال دادستان كل كشور
يا نماينده وي عضو هيئت اجرايي هستند از اين رو لزومي بر حضور نماينده دادستان در زمان
بازشماري آرا نبوده به اضافه اينكه بازشماري آرا تصميم شوراي نگهبان براي اعتمادسازي بود.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه تعرفه در هيج استاني كم نيامده اظهار داشت:  در شيراز و يك
استان ديگر بنده شخصا پيگيري كردم و به اين نتيجه رسيديم كه تعرفه كم نبوده بلكه احتمال كم

آمدن تعرفه وجود داشته لذا تعرفه ارسال كرديم و در خصوص اينكه برخي افراد اعالم كردند كه
تعرفه كم آمده است بايد گفت كه اين كه افراد اعالم كنند كه تعرفه كم آمده نمي شود، مسئوالن

بايد اعالم كنند كه تعرفه كم آمده است. كدخدايي ادامه داد: در ارتباط بازشماري آرا از روزهاي اول
با توجه به شايعاتي كه وجود داشت، به نامزدها و مردم اعالم كرديم كه 10 درصد صندوق ها را

بازشماري كنيم و اگر يك درصد از اين شايعات درست باشد بايد همه صندوق ها بازشماري شود. *
 پاسخ هاي جالب برخي از طرفداران كانديداي معترض وي با اشاره به اظهارات برخي از طرفداران

كانديداي معترض قبل از بازشماري صندوق ها خاطرنشان كرد:  برخي به ما اعالم كردند كه مي دانيم
اگر صندوق ها بازشماري شوند مشكلي پيدا نخواهد شد. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص

ديدار نمايندگان موسوي و اينكه شوراي نگهبان به آنها در آن جلسه چه گفته و نمايندگان موسوي
هم به شوراي نگهبان چه گفته اند،  اظهار داشت: ما در آن جلسه هر چه گفتيم نمايندگان موسوي

قانع نشدند ولي آنها هر چه گفتند ما قانع شديم البته يك روز مانده به اتمام فرصت اعتراض يكي
از شخصيت هاي سياسي نيز چند مورد آورده و گفت  اگر بازشماري به اين نحو صورت گيرد حاضر

هستيم اين موضوع را خاتمه يافته بدانيم لذا ما هم موافقت كرديم و قرار بر اين شد كه آنها تعهد
كتبي بياورند و پس از انجام جلساتي قرار شد كه توافق نامه اي امضا شود ولي مجددا خواسته هاي

قبلي اعالم شد لذا ما آماده بوديم كه درچارچوب به اعتراض ها رسيدگي كنيم. كدخدايي در خصوص
سوال خبرنگاري مبني بر اينكه روز انتخابات سيستم پيامك قطع شده و برخي سايت ها فيلتر شده و
كانديداي معترض هم تا كنون با توجه به اينكه 18 ساعت از اعالم نظر شوراي نگهبان گذشته است
به اين نظر تمكين نكرده اند و اين موضوع نشان دهنده اين است كه نتيجه انتخابات را مخدوش
مي دانند، تصريح كرد: فكر نمي كنم تحليل شما را همه قبول داشته باشند كه مردم صحت انتخابات

را قبول ندارند ولي مرجع رسمي، مرجع نهايي اظهار نظر است و صحت انتخابات در عهده مرجع
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رسمي مي باشد و اگر خدشه اي بر انتخابات وجود داشته باشد مرجع رسمي وظيفه بررسي دارد.
انتهاي پيام/
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منبع : نمایندگی آذربایجان شرقیکد خبر: 8803-12490دسته بندی: استان هاجمعه / ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۹:۲۷

رييس ستاد انتخابات  آذربايجان شرقي گفت: به هيچ عنوان مشكل تعرفه در شعب اخذ راي در اين استان
 نداريم.  اكبر غفاري در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،منطقه آذربايجان شرقي، در
خصوص كمبود تعرفه راي در برخي شعب افزود: در 30 تا 40 شعبه از 2 هزار و 765 شعبه موجود در استان
كمبود تعرفه مطرح بود كه به سرعت تعرفه مورد نياز آنها تامين شد. وي اضافه كرد: اين در حالي است كه در
برخي از شعب نيز هنوز تعرفه هاي توزيع شده تمام نشده است. معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان
 شرقي تاكيد كرد: با توجه به برنامه ريزي انجام شده، هيچ مشكلي از بابت تامين تعرفه مورد نياز مطرح نيست.

انتهاي پيام

/تجلي عزت و وحدت ملي/ رييس ستاد انتخابات آذربايجان شرقي: هيچ گونه مشكل
تعرفه در اين استان وجود ندارد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12490/

314 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى

پیوست ۶۰

saeed
Highlight



منبع : نمایندگی خراسان رضویکد خبر: 8803-12541دسته بندی: استان هاجمعه / ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ / ۲۲:۱۵

رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي گفت: صندوق هايي كه شمارش آراي آن ها آغاز شده است، راي دهندگان
باقي مانده آن شعبه به شعب ديگر هدايت مي شوند. قهرمان رشيد در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، درخصوص آغاز شمارش آرا در برخي از شعب شهرستان هاي استان
با وجود ازدحام مردم در پشت درب آن شعبه تصريح كرد: صندوق هايي كه شمارش آراي آن ها آغاز شده است،
فه در مشهد و ساير گان باقي مانده آن شعبه به شعب ديگر هدايت مي شوند. وي در خصوص كمبود تعر راي دهند
شهرستان هاي استان تصريح كرد: مشكل كمبود تعرفه راي وجود ندارد و با وجود اينكه وزارت كشور ساعت پايان

انتهاي پيام دم تا آخرين نفر اخذ مي گردد.  انتخابات را 22 اعالم كرده است، راي مر

/تجلي عزت و وحدت ملي/ رييس ستاد انتخابات خراسان رضوي: راي مردم تا
آخرين نفر اخذ مي شود

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12541/
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فرماندار شهرستان شيراز گفت: تعرفه انتخاباتي در بسياري از شعب اخذ رأي در شهرستان شيراز در همان
ساعات اوليه تمام شد. به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، ابراهيم عزيزي امروز بعد از ريختن
رأي در حوزه 155 شهرستان شيراز در جمع خبرنگاران افزود: نمايندگان شعب بايد براي دريافت تعرفه بر اساس
قانون و با مراعات روال قانوني به فرمانداري شيرازي مراجعه کنند. عزيزي شور و شوق انتخاباتي در شهرستان
شيراز را زايدالوصف خواند و گفت: موج اول صبح پاي صندوق ها حاضر شده اند و پيش بيني مي شود که موج
دوم هم بعد از ظهر براي دادن رأي به شعب مختلف مراجعه كنند. مردم استان فارس امروز هم زمان با سراسر
كشور در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه بيانگر ثبت يک حماسه باشکوه ديگر در تاريخ انقالب اسالمي و
حيات مردم ايران است. به گزارش خبرنگار ايسنا منطقه فارس، مردم که بعضا دربرخي از شعب اخذ راي قبل از
ساعت شروع راي گيري پاي صندوق ها حاضر شده بودند، با شور و شعف زايد الوصفي در انتخابات شرکت کرده
و خود را درآينده کشور سهيم مي کنند. استاندار فارس نيز دراين خصوص با اشاره به صف هاي طويل در
محل هاي اخذ راي گفت: اين حضور نشان مي دهد که يک رکورد تاريخي در شرکت مردم در انتخابات ثبت
خواهد شد. سيد محمدرضا رضازاده با بيان اينکه 54 هزار نفر در استان فارس کار اخذ راي در سطح استان را
انجام مي دهند، افزود: مردم نشان دادند که به سرنوشت خود عالقه مند بوده و در تعيين آن مشارکت مي کنند.
براساس اين گزارش محمدرضي حدائق، رييس ستاد انتخابات استان فارس اعالم کرد: امروز در سطح استان
فارس مردم با حضور در دو هزار و 658 شعبه اخذ راي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مشارکتي
گسترده را رقم خواهند زد. براساس اين گزارش، در برخي از شعب اخذ راي برگ تعرفه ساعت ده صبح تمام شد
به طوريکه تا قبل از ظهر ناظران فرماندار در اين شعب که به حدود صد شعبه بالغ مي شد، با مراجعه به
فرمانداري تقاضاي تعرفه جديد کرده بودند. گزارش خبرنگار ايسنا حاکي است علي رغم آنکه رساندن برگه هاي
جديدتعرفه در برخي از شعب در شمال و شمال غرب شيراز بيش از دو ساعت به طول انجاميده بود اما مردم با
آرامش در محل شعب درانتظار رسيدن تعرفه مانده بودند و در شعبه اخذ راي واقع درسازمان تامين اجتماعي در
بلوار ستارخان شيراز پيرزني دريک اقدام خودجوش براي حاظران درصف بستني خريد تا گرما آنان را از ماندن
در صف و در انتظار رسيدن برگ تعرفه، خسته نکند. براساس همين گزارش استاندار فارس که صبح امروز به
همراه نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز و فرماندار شهرستان شيراز براي دادن راي به شعبه
155 واقع در حرم شاهچراغ(ع) مراجعه کرده بود، پس از دادن راي به سمت ميانرود واقع در جنوب شهر شيراز
و شعبه اخذ راي از عشاير مراجعه و با مردم و مسئوالن صندوق ها صحبت کرد. فرماندار شهرستان شيراز نيز
کيد بر اينکه آرامش در سراسر شهرستان در تمام درخصوص حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري با تا
حوزه ها و شعب اخذ راي برقرار است، گفت: مشارکت بي نظير مردم دراين دوره از انتخابات مثال زدني است.
ابراهيم عزيزي با تاييد تمام شدن تعرفه در برخي از شعب در ساعات اوليه اخذ راي، گفت: نمايندگان فرماندار
مستقر در شعب با انجام مراحل قانوني براي گرفتن تعرفه جديد به فرمانداري شهرستان شيراز مراجعه کنند.
عزيزي گفت: موج اول حضور مردم شيراز پاي صندوق هاي راي را امروز صبح شاهد بوديم و پيش بيني مي کنيم
که بعداز ظهر موج دوم حضور مردم را پاي صندوق هاي راي شاهد باشيم. رييس ستاد انتخابات استان فارس
گفت: امنيت کاملي بر تمام شعب اخذ رأي در سراسر استان فارس حاکم است. محمدرضي حدائق پس از
ريختن رأي خود به صندوق 155 در حرم شاهچراغ (ع) در گفت و گو با خبرنگار ايسنا در فارس افزود: هم اينک
کيد بر اينکه 2685 شعبه اخذ رأي با آمادگي کامل در استان فعال و در حال اخذ رأي مردم است. حدائق با تأ
تاکنون انتخابات در سراسر استان فارس درکمال آرامش در حال برگزاري است،گفت: مردم متوجه هستند که
د. انتهاي پيام قم مي زنند و مي دانند تصميم آنان چه تأثيري برسرنوشت کشور دار سرنوشت مملکت را خودشان ر

/تجلي عزت و وحدت ملي/  حضور زايد الوصف مردم استان فارس در پاي
صندوق هاي راي فرماندار شهرستان شيراز: تعرفه در بسياري از حوزه ها تمام شد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12399/
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ماجرای سرقت صندوق رای سیار توسط یکی از مسئوالن محلی شھر جیرفت

 سھ شنبھ١٢  شھریور۱۳۸۸ ۲ سپتامبر٢٠٠٨ 

ماجرای سرقت صندوق رای سیار توسط یکی از مسئوالن محلی شھر جیرفت

.
آینده نیوز : خبرنگار "آینده" از کرمان گزارش داد، اقدام یکی از مسئوالن محلی در سرقت یک صندوق 

سیار در جیرفت، با برخورد قاطع نیروھای امنیتی با سارق ھمراه شده است

بنابراین گزارش، در روز 22 خرداد و حماسھ باشکوه حضور مردم در انتخابات، پس از ارسال گزارش 
ھایی بھ مسئوالن برگزاری انتخابات، مشخص می شود یکی از صندوق ھای سیار از دسترس خارج شده و 

.مفقود گردیده است

.

با اطالع مقامات امنیتی و محلی و اقدام بھ موقع آنان، این صندوق سیار در منزل یکی از مسئوالن مسکن این شھر کشف می شود. مأموران 
ھنگام حضور در این منزل با صحنھ جالبی مواجھ می شوند کھ فرد مذکور پرونده ھای درخواست مسکن مردم را کھ در آن کپی شناسنامھ 

موجود بوده در کنار خود گذاشتھ و با درج نام و مشخصات و شماره سریال شناسنامھ افراد مذکور، بھ نام آن ھا تعرفھ پر کرده و وارد 
کند کھ مأموران با مواجھھ با این صحنھ، فرد مذکور را بازداشت می کنند صندوق سیار می 

با این وجود ھنوز خبری از سرنوشت آرای این صندوق سیار در اختیار نیست و برخی مدعیند این صندوق ابطال نشده و آرای آن ھم بھ نفع 
یکی از کاندیداھا محاسبھ شده است
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تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۱کد خبر: ۲۷۸۱۳

farau.com | @fararunewsوبسایت خبری - تحلیلی فرارو

کدخدایی در نشست خبری اظهار کرد:

قوه قضائیه با�د با کسانی که شائبه درست می کنند، برخورد نما�د

کدخدایی در مورد تعرفه ها نو و حتی تا نخورده و اظهارات امیدوار رضایی نیز که عنوان کرده بود که 70 تا 80 درصد

آرا با یک خودکار و با یک دستخط در صندوق های مختلف نوشته شده است، گفت: این موضوع از همان بخش

هایی است که قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و با کسانی که این شائبه ها را درست می کنند برخورد نماید.

صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه ها و نو بودن آنها نمی تواند دلیل انجام تخلف باشد.

عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز ضمن تشكر از حضور مردم در پاي صندوق هاي راي گفت: مردم ايران با

حضور در پاي صندوق هاي راي حماسه ديگري آفريدند و مهر تائيدي به نظام جمهوري اسالمي ايران زدند. طبعَا اين

حماسه حضور را بايد قدرشناس باشيم و بتوانيم از اين فرصت ها در راه رشد و تعالي كشور قدم برداريم. 

وي در خصوص بحث صالحيت كانديداها اظهار داشت: در خصوص نحوه بررسي صالحيت بايد گفت به هر حال

شوراي نگهبان جمعي از فقها و حقوقدانان هستند كه راي گيري در آنجا با اكثريت است و اكثريت نسبت به

موضوعات مختلف، تائيد قانون و يا صالحيت افراد اظهارنظر مي كند. 

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در شوراي نگهبان چنانچه در خصوص صالحيت ها پس از بررسي ها اگر شخصي

هفت راي منفي داشته باشد، صالحيت وي مورد تائيد قرار نمي گيرد و اگر شش و يا كمتر راي منفي داشته باشد،

مورد تائيد شوراي نگهبان قرار مي گيرد. سيستمي كه در شوراي نگهبان است بر اساس راي گيري اكثريت است كه در

خصوص انتخابات اخير به اتفاق آرا صحت انتخابات تائيد شد. 

كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان آيا معترضين فرصت

ديگري دارند و اگر مجددَا اعتراض كردند حكمشان چيست؟ گفت: با توجه به اينكه بر اساس قانون اساسي و قوانين
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عادي مرجع نهايي بررسي انتخابات، شوراي نگهبان است با اظهارنظر شب گذشته شورا، پرونده انتخابات مختومه شد

و از اين به بعد اعتراض يا شكايات قابل رسيدگي نيست. 

خبرنگاري به بازشماري 10 درصد صندوق ها اشاره كرد و گفت: در اين بررسي ها راي براي برخي از كانديداها كاهش يا

افزايش يافته است دليل اين امر چيست ، كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ اظهار داشت: طبعَا در هر بازشماري

تعدادي از آرا كاهش يا افزايش مي يابد اما ميزان اصلي آرا تغ�ر نمي كند. اين امر به خاطر خطاي انساني است و

فقط مربوط به اين دوره نيست. 

وي ادامه داد: گاهي در مجلس تشكيك به وجود مي آيد كه اگر دوباره بازشماري شود، شاهد اختالف آرا خواهيم بود. 

كدخدايي با بيان اينكه در بازشماري 10 درصد صندوق ها آراي اختالفي آنقدر كم است كه قابل توجه نيست، در

خصوص اعالم نتايج اين بازشماري اظهار داشت: نتايج بازشماري 10 درصد از صندوق ها در گزارشي تفصيلي اعالم

خواهد شد اما آنقدر ناچيز است كه قابل ذكر نيست. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه بعد از تائيد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان تنفيذ چه زماني صورت مي پذيرد،

گفت: اين مساله مربوط به شوراي نگهبان نيست و بعد از تائيد انتخابات و اعالم آن به وزارت كشور همان وزارتخانه

به همراه مجلس شوراي اسالمي در خصوص تع�ن تاريخ مراسم تنفيذ اعالم نظر مي كند. 

خبرنگاري با بيان اينكه در اين دوره كانديداها بيشترين اعتراض را به نتايج انتخابات داشتند، حجم شكايت و

مستندات آنان به چه ميزان بود كه كدخدايي در پاسخ گفت: طبق ماده 80 قانون انتخابات، شكايت را بايد از

گزارش هاي غيرمستند تفكيك كرد آنچه كه ما مكلف به رسيدگي هستيم شكايت مستند طبق ماده 80 قانون

انتخابات است و قطعَا گزارش هاي غيرمستند را طبق قانون مكلف به رسيدگي نيستيم اما به گزارش هاي غيرمستند نيز

در اين دوره رسيدگي كرديم. 

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: شكايت ها در اين دوره از انتخابات نسبت به انتخابات دوره قبل يك چهارم است،

يعني سه چهارم شكايت ها كاهش يافته است. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي كانديداها صرف نظر از اتمام انتخابات و اعالم نظر شوراي نگهبان

بر شكايت خود باقي هستند، گفت: مباحث قضايي و پيگيري هاي حاشيه اي كه ارتباط مستقيم با شوراي نگهبان

ندارد، مربوط به اين شورا نبوده و قاعدتَا آنچه كه در حيطه كاري شوراي نگهبان است نظارت بر روند انتخابات

مي باشد كه نتيجه آن نيز شب گذشته به وزارت كشور اعالم شد. 

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از كانديداها مدعي شده اند كه پاره اي از صندوق هاي

اخذ راي دوجداره بوده و تعدادي از آرا از پيش در صندوق ها وجود داشت، اينگونه پاسخ داد: اين ادعا همانند آن

است كه بگو�م اكنون اين سالن كه خبرنگاران در آن وجود دارند، خالي از جمعيت است. 

در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري در خصوص تصاويري كه بر روي خروجي خبرگزاري ها از شمارش آرا وجود

داشت، پرسيد و گفت كه به نظر مي رسد برخي از تعرفه ها به حدي نو و تازه بوده كه حتي تا نخورده است و همچنين
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به اظهارات اميدواررضايي مبني بر اينكه حدود 70 تا 80 درصد آرا با يك خودكار و يك دست خط نوشته شده بودند،

كدخدايي پاسخ داد: طبيعتَا قوه قضائيه بايد پيگير اين موضوعات بوده و با كساني كه اينگونه شايعات را مطرح

مي كنند، برخورد كند. زيرا شمارش آرا در مقابل دوربين هاي صدا و سيما و هيات هاي نظارت و اجرايي شوراي نگهبان

صورت گرفت. 

وي افزود: بنابراين صرف تا خورده بودن يا تا نخورده بودن براي اثبات وقوع تخلف كافي نبوده، بلكه بايد مدارك

ديگري نيز وجود داشته باشد. 

وي همچنين در خصوص برخي پافشاري ها بر اعتراضات به نتيجه انتخابات اظهار داشت: واكنش شوراي نگهبان

هماني است كه در گذشته مطرح شده، يعني شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي نظر خود را اعالم كرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اتمام ساعت راي گيري در ساعت 10 شب پاسخ داد: طبيعتَا اين از اختيارات

وزارت كشور بود البته برخالف گذشته انتخابات صبح از ساعت هشت به جاي ساعت 9 شروع شد و تا ساعت 10

ادامه يافت. اما مقرر شد در شعبي كه مردم حضور دارند اخذ راي ادامه يابد تا جايي كه گزارشي مبني بر طول كشيدن

انتخابات تا ساعت 2 بامداد شنبه داشتيم. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه با وجود اجماع اداره آمار و سازمان ثبت احوال در خصوص تعداد

واجدين شرايط براي شركت در انتخابات براي چاپ تعرفه به اندازه كافي، اما در روز انتخابات شاهد اتمام تعرفه ها در

برخي از شعب بوديم، گفت: آنچه كه امسال وزارت كشور به عنوان دستورالعمل مطرح كرد اين بود كه در شعب اخذ

راي وقتي كه ميزان تعرفه ها به يك سوم رسيد، مسوولين شعب اين موضوع را منعكس كنند تا تعرفه براي آنها ارسال

شود. همچنين گزارشاتي كه توسط نمايندگان شورا و مسوولين صندوق ها به وزارت كشور رسيد، مبني بر احتمال

كمبود تعرفه در شعب بود نه اتمام تعرفه. 

كدخدايي اضافه كرد: بنده شخصَا با آقاي دانشجو تماس گرفتم و در اين خصوص توصيه كردم و قرار شد با نظارت

شورا در صورت نياز تعرفه چاپ شود كه حتي چاپ شد و به برخي از شعب ارسال شد. 

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه هيچ گزارشي مبني بر اتمام تعرفه ها در برخي از شعب واصل نشده افزود:

البته در دو مورد يكي به مدت 20 دقيقه و ديگري به مدت 40 دقيقه تعرفه ها با تاخير به آن شعب رسيده است. 

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه شوراي نگهبان تدبيري براي انتخابات آينده با توجه به مشكالتي

كه اخيرَا به وجود آمده انديشيده است يا خير، گفت: آنچه كه به عهده شوراي نگهبان است، نظارت بر روند انتخابات

بوده و البته همواره در جهت اصالح امور و رشد كشور گام برمي دارد و چنانچه نواقصي وجود داشت اميدواريم كه در

آينده مرتفع شود. 

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري راجع به اينكه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه

همچنان اعتراضات و درگيري ها وجود داشت، پاسخ داد: همه مردم و نامزدها وهوادارانشان به كالم مقام معظم

رهبري توجه كردند و مشكلي نداشتيم و آنچه كه به عنوان اعتراض قانوني مطرح بود، هم دغدغه كانديداها و هم

دغدغه شوراي نگهبان بود اما در اين ميان ممكن است برخي افراد دست به اقدامات نسجيده اي بزنند به عنوان مثال

وقتي نرخ بنزين در كشوري يك سنت افزايش پيدا مي كند، دولت ها شاهد تظاهرات گسترده اي مي شوند، چرا كه اين
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طبيعي است. 

كدخدايي در خصوص وظايف شوراي نگهبان براي انتخابات آينده كشور اظهار داشت: قانونَا بررسي صالحيت

كانديداها و نظارت بر انتخابات به عهده شورا بوده اما آنچه كه در آينده خواهد بود، از سوي تركيب جديد اين شورا و

سخنگوي آن مطرح خواهد شد. 

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري راجع به احتمال اشتباه در انداختن آراي دو انتخابات

مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري پاسخ داد: ممكن است اشتباهاتي وجود داشته باشد ولي ما اعالم آمادگي

كرديم براي بازشماري 10 درصد از صندوق ها اما بايد ديد كساني كه اين شايعات را مطرح مي كنند تا چه اندازه قوت

دارند. 

كدخدايي تاكيد كرد: چنين موردي نداشتيم. 

كدخدايي در پاسخ به سوالي كه به بيان مصاديقي از جمله حضور يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در

ميتينگ هاي انتخاباتي احمدي نژاد، اظهارنظر آيت اهللا يزدي قبل و بعد از انتخابات عليه موسوي، اظهارنظر اعضاي

شوراي نگهبان در خصوص صحت انتخابات و حمايت از يك كانديدا قبل از رسيدگي نهايي و نيز يادداشت الهام عضو

شوراي نگهبان كه سخنگوي دولت نيز مي باشد در سايت رسمي دولت كه به صراحت موسوي را ديكتاتور خوانده بود،

اين سوال را مطرح كرد كه با توجه به اين مستندات آيا به نظر شما افكار عمومي و نامزدهاي معترض قانع مي شوند

كه شوراي نگهبان در انتخابات بي طرف عمل كرده و آيا براي اصالح اين رفتارها و بازگرداندن اعتماد عمومي اقداماتي

انجام خواهيد داد؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اوالَ آنچه كه مبناي شوراي نگهبان است راي اكثريت بوده و ثانيَا

چنانچه مطالبي كه شما گفتيد صادق باشد ولي اكثريت چنين نظري ندارند. در شوراي نگهبان همه افراد هر چند

ممكن است سليقه شخصي داشته باشند ولي در بررسي ها و پيگيري روند انتخابات هيچ گونه اظهارنظر شخصي وجود

نداشت. 

خبرنگاري با اشاره به تمديد مهلت پنج روزه اعتراض گفت در جلسه روز گذشته چه گذشت كه نمايندگان موسوي از

پاسخ هاي شما قانع نشدند كه كدخدايي در پاسخ اظهار داشت: آنها هر چه گفته اند ما قانع شديم اما حرف هايي كه

ما اعالم كرديم آنها را قانع نكرد. 

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بعد از سخنان رهبري در نماز جمعه مهلت پنج روزه تقاضا شد كه اگر معترضين

مطالب جديدي دارند بياورند تا در يك جلسه مستقيم با اعضاي شورا مطرح شود اما اين دعوت اجابت نشد. يك روز

قبل از پايان مهلت يك شخص سياسي نامه اي آورد كه در آن سه شرط آمده بود و اعالم شده بود كه اگر با توجه به

اين شرايط بازشماري صندوق ها صورت گيرد، موضوع را تمام شده مي دانيم. 

كدخدايي بازشماري آراي استان هاي خاص، تطبيق سري شناسنامه با ته برگ تعرفه ها و تطبيق خطوط را از شرايط آن

نامزد اعالم كرد و ادامه داد : پس از موافقت با شرايط ذكر شده قرار شد امضاي كتبي آن شخص را بياورند و در اين

راستا جلسه اي مجددَا در فرداي آن روز قرار شد بين ساعت 9 تا 11 تشكيل شود. ما تا ساعت 13 صبر كرديم اما آنها

دوباره بر مسائل قبل تاكيد كردند و ما آنچه را كه در چارچوب قانون و شوراي نگهبان بود مي پذيرفتيم اما به دليل

اينكه درخواست هاي آنان خارج از چارچوب بود انجام نشد و 10 درصد بازشماري را آغاز و نتايج نيز اعالم شد. 
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خبرنگاري با اشاره به حمله برخي به ستاد ميرحسين موسوي، قطع پيامك ، فيلتر سايت هاي حامي كانديداها اظهار

كرد كه كانديداها از تائيد انتخابات رياست جمهوري به همراه 14 ميليوني كه به يك كانديدا راي داده بودند تمكين

نكرده و صحت انتخابات را مخدوش مي دانند، آيا شوراي نگهبان فكري براي اين نارضايتي 14 ميليون شهروند

مي كند كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: به نظر نمي رسد كه همه 14 ميليون تفسير شما را داشته باشند. در

هر مرجع رسمي پس از رسيدگي نهايتَا يك نظر نهايي اعالم مي شود. اگر نظر را نخواهيد قبول داشته باشيد سنگ روي

سنگ بنا نمي شود اگر خدشه اي به انتخابات وارد شود مراجع رسمي بايد پاسخگو باشند.
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خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-12554دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۰:۲۳

رييس ستاد انتخابات كشور اعالم كرد تعداد 8 هزار
و 881 صندوق كه معادل 19/42 درصد آرا است
تاكنون مورد شمارش قرار گرفته است. به گزارش
خبرنگار ايسنا، دانشجو رييس ستاد انتخابات كشور
درجمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گفت:«
از تعداد كل آراي ماخوذه، تاكنون 5 ميليون و 15
هزار و 188 راي شمارش شده است كه از اين تعداد
محمود احمدي نژاد با 3 ميليون و 462 هزار و 548
راي معادل 69/04 درصد آرا، محسن رضايي ميرقائد
با 81 هزار و 509 راي معادل 1/62 درصد آرا، مهدي
كروبي با 45 هزار و 453 راي معادل 0/9 درصد آرا و
ميرحسين موسوي خامنه با يك ميليون و 425 هزار

و 678 راي معادل 28/42 درصد كل آراء را بدست آورده اند. انتهاي پيام

با شمارش 8 هزار و 881 صندوق، نـتـايـج اوليه شمارش آرا اعـالم شـد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12554/
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خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12559دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۰:۵۹

كامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات كشور،
گفت:« تا ساعت 20 دقيقه بامداد امروز(23 خرداد)
تعداد صندوق هاي شمارش شده، 16 هزار و 112
صندوق معادل 35/22 درصد از كل صندوق ها بوده
است.» به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان
ايران (ايسنا)، رييس ستاد انتخابات كشور گفت:«
تعداد كل آراي شمارش شده 10 ميليون و 234 هزار
و 431 راي بوده است كه از اين تعداد محمود
احمدي نژاد با 7 ميليون و 27 هزار و 919 راي معادل
68/8 درصد، محسن رضايي ميرقاعد 162 هزار و
909 راي معادل 1/72 درصد، مهدي كروبي 88 هزار
و 474 راي معادل 0/86 درصد و ميرحسين موسوي

دند. انتهاي پيام خامنه دو ميليون و 955 هزار و 131 راي معادل 28/87 درصد كسب كر

با شمارش16هزار و112 صندوق، آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12559/
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خبرنگار : 71132کد خبر: 8803-12561دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۲:۰۸

رييس ستاد انتخابات كشور تعداد كل آراي شمارش
شده از 21هزار و 631 صندوق تا ساعت 1:42 دقيقه
بامداد را اعالم كرد. به گزارش ايسنا، كامران دانشجو
گفت:« از 15 ميليون و 251 هزار و 781 راي
براساس حروف الفبا محمود احمدي نژاد 10 ميليون
و 230 هزار و 478 راي معادل 67/7 درصد، محسن
رضايي ميرقايد 259 هزار و 456 راي معادل 1/7
درصد، مهدي كروبي 132 هزار و 935 راي معادل
0/87 درصد و ميرحسين موسوي خامنه چهار
ميليون و 628 هزار و 912 راي معادل 30/34 درصد

آراء را كسب كرده اند. انتهاي پيام

با شمارش21هزار و631 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد 67/7 درصد *ميرحسين موسوي 30/34 درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12561/
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خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12566دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۳:۱۹

كامران دانشجو گفت:« تا ساعت 2:47 دقيقه بامداد
امروز و از تعداد 27 هزار و 924 صندوق كه 61
درصد كل صندوق ها را شامل مي شود، 21 ميليون و
170 هزار و 263 راي اخذ شده است.» به گزارش
ايسنا، رييس ستاد انتخابات كشور گفت:« محمود
احمدي نژاد تاكنون 14 ميليون و 11 هزار و 664 راي
يعني 66/18 درصد، محسن رضايي ميرقائد 397
هزار و 177 راي معادل 1/87 درصد كل آراء، مهدي
كروبي 185 هزار و 578 راي كه 87 صدم درصد آرا
است و ميرحسين موسوي خامنه 6 ميليون و 575
هزار و 844 راي معادل 31/06 درصد كل آراء را

كسب كرده اند.» انتهاي پيام

باشمارش 27هزار و 924 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد 66/18 درصد *ميرحسين موسوي 31/06 درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12566/
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خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-12567دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۴:۱۹

رييس ستاد انتخابات كشور گفت:« تا ساعت 3:50
ار و 369 صندوق معادل 68 درصد دقيقه امروز 31 هز
كل صندوق ها شمارش شده است.» به گزارش ايسنا،
دانشجو افزود:« تعداد كل آراي ماخوذه، 24 ميليون
اي است كه از اين تعداد محمود و 122 هزار و 777 ر
احمدي نژاد با 15 ميليون و 913 هزار و 256 راي
يعني 65/96 درصد آراء، آقاي محسن رضايي با 470
هزار و 549 راي كه 1/95 درصد كل آراست، آقاي
مهدي كروبي با 200 و 12هزار و 855 راي كه 88
صدم درصد كل آراست و آقاي ميرحسين موسوي با
7 ميليون و 526 هزار و 117 راي كه 31/19 درصد
كل آراست همچنان درحال رقابت هستند. وي افزود:

اين آمار از كل كشور است البته صندوق هايي كه تراكم بيشتري دارد زمان بيشتري براي شمارش نياز دارد.
انتهاي پيام

باشمارش 31هزار و 369 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد 65/96 درصد *ميرحسين موسوي 31/19 درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12567/
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خبرنگار : 71245کد خبر: 8803-12568دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۵:۰۹

رييس ستاد انتخابات كشور آخرين نتايج انتخابات
رياست جمهوري را تا ساعت 4:50 بامداد امروز اعالم
كرد. به گزارش خبرنگار ايسنا، كامران دانشجو گفت:
از مجموع 33 هزار و 220 صندوق شمارش شده كه
72/7 درصد آراء را داشته و از مجموع 25 ميليون و
836 هزار و 299 راي به ترتيب آقايان محمود
احمدي نژاد 16 ميليون و 974 هزار و 382 راي
معادل 65/69 درصد، محسن رضايي 508 هزار و
796 راي معادل 1/96 صدم درصد، مهدي كروبي
228 هزار و 431 راي معادل 88 صدم درصد و
ميرحسين موسوي خامنه 8 ميليون و 124 هزار و
690 راي معادل 31/44 درصد آرا را به خود

اختصاص داده اند. انتهاي پيام

با شمارش 33 هزار و 220 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد: 65/69 درصد *موسوي: 31/44 درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12568/

332 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى

پیوست ۷۳



خبرنگار : 71245کد خبر: 8803-12570دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۶:۱۱

رييس ستاد انتخابات كشور آخرين نتايج انتخابات
رياست جمهوري را تا ساعت  5:50 بامداد امروز اعالم
كرد. به گزارش خبرنگار ايسنا، كامران دانشجو گفت:
از مجموع  35 هزار و 268 صندوق شمارش شده كه
77/13 درصد كل شعب اخذ راي است، و از مجموع
28 ميليون و 50 هزار و 761 راي به ترتيب آقايان
محمود احمدي نژاد 18 ميليون و 302 هزار و 924
راي معادل 65/24 درصد، محسن رضايي  570 هزار
و 174 راي معادل 2/3 صدم درصد، مهدي كروبي
248 هزار و  431 راي معادل  88 صدم درصد و
ميرحسين موسوي خامنه  8 ميليون و 929 هزار و
232 راي معادل 31/83 درصد آرا را به خود

اختصاص داده اند. وي افزود: با روند شمارش آرا به نظر مي رسد تعداد آرا از 35 ميليون راي بيشتر باشد كه اين
دم در انتخابات رياست جمهوري است. انتهاي پيام كي از مشاركت 75 تا 80 درصدي مر امر حا

با شمارش 35 هزار و 268 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد: 65/24  درصد *موسوي: 31/83  درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12570/
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پیوست ۷۴



خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12572دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۷:۱۵

رييس ستاد انتخابات كشور آخرين نتايج انتخابات
رياست جمهوري را تا ساعت 52 : 6 بامداد امروز
اعالم كرد. به گزارش خبرنگار ايسنا، كامران دانشجو
گفت: از مجموع 36 هزار و 95 صندوق شمارش شده
كه 78 درصد كل شعب اخذ راي است، و از مجموع
 28 ميليون و  909 هزار و 689 راي به ترتيب آقايان
محمود احمدي نژاد  18 ميليون و 787 هزار و  766
راي معادل 98 / 64 درصد، محسن رضايي 594 هزار
2 صدم درصد، مهدي كروبي اي معادل 05 /  و 864 ر
257 هزار و 61 راي معادل  88 صدم درصد و
ميرحسين موسوي خامنه 9 ميليون و  269 هزار و
998 راي معادل 06 / 32 درصد آرا را به خود

انتهاي پيام اختصاص داده اند. 

با شمارش  36 هزار و 95 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد:  98 / 64 درصد *موسوي: 06 / 32  درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12572/
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پیوست ۷۵



خبرنگار : 71163کد خبر: 8803-12580دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۰۹:۰۸

با شمارش آراي 37 هزار و 420 صندوق اخذ راي كه
81/85 درصد تعداد صندوق هاست، نتايج زير از
سوي ستاد انتخابات كشور اعالم شد. به گزارش
ايسنا تا ساعت 8/45 امروز از بين 30 ميليون و
506 هزار و 422 راي، محمود احمدي نژاد 19 ميليون
و 761 هزار و 433 راي و 64/77 درصد آرا، مير
حسين موسوي 9 ميليون و 841 هزار و 56 راي،
32/25 درصد آرا، محسن رضايي 633 هزار و 48
راي، 2/07 درصد آرا و مهدي كروبي، 270 هزار و
885 ، 0/88 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

انتهاي پيام

با شمارش 37 هزار و 420 صندوق آخرين نـتـايـج شمارش آرا اعـالم شـد
*احمدي نژاد: 77 /  64 درصد *موسوي: 25 /  32  درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12580/
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پیوست ۷۶



خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12853دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۳:۵۵

رييس ستاد انتخابات كشور در بيان تاخير ارائه  آمار
از سوي اين ستاد گفت: از آن جا كه فرم هاي 22 در
شعبه ها آماده مي شود و سپس به مراكز شهرستان
رفته و تبديل به فرم 28 مي شود و سپس به تهران
مي آيد اين روند مقداري طول كشيد. به گزارش
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) كامران
دانشجو خاطرنشان كرد: 346 از 366 شهرستان فرم
28 را به ما ارائه كرده اند و در آمار فعلي شهر تهران
در داخل آن قرار گرفته است. وي خاطرنشان كرد:
كل آراي صحيح ماخوذه تاكنون 34 ميليون و 377
هزار و 493 راي مي باشد كه از اين تعداد؛ ـ محمود
احمدي نژاد 21 ميليون و 781 هزار و 391 راي معادل

63/36 درصد كل آرا ـ ميرحسين موسوي خامنه 11 ميليون و 709 هزار و 391 راي معادل 34/07 درصد كل آرا ـ
محسن رضايي ميرقائد 587 هزار و 913 راي معادل 1/71 درصد كل آرا ـ مهدي كروبي 298 هزار و 798 راي
معادل 0/87 درصد كل آرا رييس ستاد انتخابات كشور همچنين به بيان آمار انتخابات رياست جمهوري در
حوزه هاي انتخابيه خارج از كشور پرداخت و گفت: 131 از 136 نمايندگي آمار نهايي خود را براي ما ارسال كردند؛
اي ـ مهدي كروبي سه هزار و ـ محمود احمدي نژاد 71 هزار و 509 راي ـ  محسن رضايي ميرقائد سه هزار و 179 ر
50 راي ـ ميرحسين موسوي 85 هزار و 353 راي وي گفت: در شهرهاي بزرگي مثل شيراز و شهرستان ري
شمارش آرا به اتمام نرسيده است. دانشجو همچنين گفت: به نظر مي رسد كه آراي نزديك به نهايي را تا ساعت

14 اعالم كنيم. انتهاي پيام

آخرين نتايج شمارش آرا تاكنون: 34 ميليون و 377 هزار و 493 راي؛ ـ موسوي:
34/07 درصد ـ احمدي نژاد: 63/36 درصد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12853/
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پیوست ۷۷



خبرنگار : 71382کد خبر: 8803-12977دسته بندی: سیاسی2شنبه / ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ / ۱۶:۱۵

وزير كشور آراي نهايي دهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري را اعالم كرد. به گزارش خبرنگار سياسي
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صادق محصولي
گفت: از 39 ميليون 165 هزار و 191 راي صحيح و
باطله ماخوذه به ترتيب حروف الفبا؛ ـ محمود
احمدي نژاد 24 ميليون و 527 هزار و 516 راي
معادل 62/63 درصد آرا ـ محسن رضايي ميرقائد
678 هزار و 240 راي معادل 1/73 درصد آرا ـ مهدي
كروبي با 333 هزار و 635 راي معادل 0/85 آراء ـ
ميرحسين موسوي با 13 ميليون و 216 هزار و 411
راي معادل 33/75 آراء را كسب كردند. وي افزود:
همچنين 409 هزار و 389 راي باطله ماخوذه معادل
1/04 درصد بوده است. وزير كشور گفت: در اين

انتخابات 39 ميليون و 165 هزار و 191 شركت كننده وجود داشت و 46 ميليون و 200 هزار نفر افراد واجد شرايط
در اين انتخابات بودند. وي با بيان اين كه " در اين انتخابات با مشاركت 85 درصدي مردم مواجه بوديم" گفت:
اين حضور و مشاركت يك ركورد بي نظير و حماسه ساز بوده است. محصولي در ادامه از تمامي دانشگاهيان، علما،
نخبگان، نامزدها و هواداران نامزدها كه به شكل زيبايي در شور و نشاط سياسي حضور گسترده داشته اند تشكر
كرد و اين رخداد را به ملت ايران و مقام معظم رهبري تبريك گفت. وي همچنين گفت: نتيجه انتخابات خبرگان
رهبري در تهران و گلستان و انتخابات مجلس و ميان دوره اي شوراها را ستاد انتخابات اعالم خواهد كرد. انتهاي

پيام

آراي نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعالم شد؛ محمود احمدي نژاد
62/63 درصد آرا را كسب كرد

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8803-12977/
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مهورگزارشي به ج  251 

متن سخنرانی محمدعلی عزیز جعفري فرمانده سابق سپاه پاسداران

در همایش هادیان سیاسی سپاه پاسداران تیرماه 1388

به نام خدا

من هم این پیروزي بزرگ را و این حماسه تاریخی ملت ایران را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و تشکر و قدردانی دارم از برادر عزیزم سردار 
جوانی، مسئول معاونت حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه و همه شما عزیزان که بهعنوان هادیان سیاسی نقش مؤثري قطعًا در مجموعه سپاه و بسیج در رابطه 
با انتخابات دهم ریاست جمهوري بر عهده داشتید. و از این گردهمایی هم که تشکیلشده، باز از همه دستاندرکاران و برادر عزیزمان سردار جوانی بازهم 
تشکر و قدردانی دارم. در چند بخش من صحبت خودم را خدمت شما عرض میکنم. یکی وقایع اخیر، حوادثی که رخ داد و بعد هم یک تحلیلی از جریان 
دستهبندي

که در جریانات سیاسی کشور، دستهبندي کلی که وجود دارد و در این انتخابات به شکل شفاف و روشن ظهور و بروز پیدا میکند.

حساسیت انتخابات ریاست جمهوري دهم براي همه شما روشن است. علتش هم مشخص است که حاال در قسمت پایانی صحبت عرض میکنم. نگرانی و 
دغدغهاي که وجود داشت و خط قرمزي که براي نیروهاي انقالبی وجود داشت، این بود که مجدداً نیروهاي مخالف انقالب و ارزشهاي انقالب که در دوران 
دوم خرداد فرصتی پیداکرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، آنها مجدداً بر روي کار بیایند. آنها توسط سپاه این نگرانی و طبعًا اقداماتی که در این رابطه 
انجام میشود را بهعنوان دخالت سیاسی مطرح میکنند، اما ما معتقدیم که سپاه پاسداران دقیقًا در راستاي انجام مأموریتهاي خودش و رسالت خودش که 
دفاع از انقالب و ارزشهاي انقالب است، باید نقشی تعیینکننده در راستاي حفظ حرکت انقالب و استمرار انقالب اسالمی در کشور داشته باشد و این 
بههیچوجه بحث مداخله سیاسی که حضرت امام فرمودند، نیست. در این انتخابات و جریانات بعدازآن مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند 
که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهاي نظامی نباید بههیچوجه در انتخابات دخالت کنند تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام دهند و مزاحمتی براي آنها سپاه 
و بسیج نداشته باشند. بدترین سناریو هم که از قبل پیشبینی میشد، همین بود که برادري مثل آقاي میرحسین مطرح شود و همه اصالحطلبها ازجمله آقاي 
خاتمی

و خیلی از بزرگان دیگر پشت سر ایشان قرار بگیرند و با حمایت نیروهاي داخلی خودشان و رسانههاي خارجی این اقدام انجام بگیرد.

این نگرانی و دغدغه به شکل جدي وجود داشت و همین اتفاق هم افتاد، یعنی این بدترین حالت و سناریو پیش آمد و نگرانی و دغدغه هم بهصورت جدي 
وجود داشت. همینطوري که مستحضر هستید، نظرسنجیهایی که از دو ماه قبل از انتخابات شروع شد، رأي آقاي احمدينژاد نزدیک 60 درصد بود و بعد 
هرچه به انتخابات نزدیک میشدیم، این رأي کاهش پیدا میکرد. به دلیل جّو و فضاي خاصی که ایجاد کرده بودند بهصورت گسترده و جوسازيها و 
تهمتهایی که میزدند و روا میداشتند، یک مقداري فضاي جامعه عوض شد و این فضا یک مقداري این رأي را شروع به کاهش داده بود، بهطوريکه تا 
حدود دوازدهم خردادماه به زیر 50 درصد رسید و رأي آقاي موسوي حدود 27 درصد تا آنجا رسیده بود، یعنی سیر نزولی و صعودي براي این دو طرف وجود 
داشت. این شیب،شیب نگرانکنندهاي بود که همه تحلیل میکردند اگر به همین روند ادامه پیدا کند، حتمًا انتخابات دومرحلهاي میشود و در مرحله دوم هم 
معلوم نیست که

نتیجه به چه شکلی میشود.

تا اینکه بحث مناظرهها مطرح بود. در مناظرهها هم باز این نگرانی وجود داشت که چه میشود، نتیجه این مناظرهها آیا اثر مثبتی میگذارد یا اثر منفی و این 
شیبهاي نظرسنجیها را تغییر میدهد یا نه. تا اینکه در آن مناظره سیزدهم خرداد این اتفاق افتاد و درواقع تغییر این شیبها شروع شد بعدازآن. که ازاینجا 
یک مقداري تحلیلها را سخت کرد و شرایط را پیچیده کرد که هنوز هم خیلی از مسئوالن، خیلی از خواص، برخی از علما حتی ابهام دارند نسبت به این 
اتفاقی که افتاده است و بعضیها هم هنوز اعتراض دارند. این اتفاقی که افتاد، از دو جنبه قابلبررسی است. یکی بحث بداخالقی و یکی هم باالخره درصحنه 
مبارزات سیاسی یک حرکتی انجام میشود که یک اقدام تعیینکننده صورت میگیرد. یک ابهامی که خیلیها دارند و اتفاق دیگري که بعد از مناظره افتاد، این 
بود که بهشدت درصد مشارکت مردم را باال آورد. تا قبل از آن درصد مشارکت بین 65 تا 70 درصد بود و بعدازآن اتفاقی که افتاد، بهشدت درصد مشارکت 
شیب صعودي پیدا کرد تا رسید به نزدیک 85 درصد. حسابی تنور انتخابات داغ شد و باالترین میزان مشارکت هم میدانید که در همه انتخابات براي این دوره 
بود. اما همچنان این سؤال بحث بداخالقی در آن مناظره مطرح بود و هست. یک ابهام جدیاي که بعد از انتخابات و در حین انتخابات وجود داشت و هنوز هم 
دارد و براي بعضیها هنوز حلنشده، این سؤال این است که این 10 میلیون رأي خاموشی که در این انتخابات اضافه شد، کجا رفت؟ و بر اساس تجربه خیلی 
از آنطرفیها معتقدند این 10 میلیون رأي خاموش براي جریان مخالف هست، نه جریانی که در حاکمیت قرار دارد. این سؤال حتی در جلسات شوراي عالی 
امنیت هم مطرح شد و یکی از برادران و بزرگواران طرح کرد که این 10 میلیون رأي خاموش در ذهن مردم است، این کجا رفته و این ابهام تقلب یا ایراد در 
انتخابات

پیوست ۸۱
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رفتيم ديخاموش با يرأ ونيليم يرأ نيا ون،يليم 40و حاال كه شده حدود  كردنديت مشرك ونيليم 30است كه درگذشته مردم حدود  يجد ليدل نيبه ا
كه آنجا داده يهم طرح كردند. جواب يدر جلسات رسم يحت كردند،يرا مطرح م نيا يصورت جدكجا رفته؟ به يرأ نيمخالف و چرا نرفته و ا يدايكاند يرو

كه مخالف ديد دياما با شود،يمخالف م انيخاموش درست است كه به سمت جر يرأ ونيليم 10 نيبود كه ا نيبحث را مطرح كردم، ا نيهم ا ريحق نيشد و ا
حاكم بود، نه مخالف انيجر يمخالف واقع نژادياحمد يآقاكه  ميبوده ازنظر مردم؛ و آنجا باز كرد يچه كس يواقع ونيسياپوز ايبوده  يحاكم چه كس انيجر
كه هنوز هم حاكم است يانيزر و زور و قدرت است، جر انيحاكم منظور جر انيحاكم. آن جر انيخودش، بلكه جر يجمهور استير اي يجمهور استير يواقع

به قدرت يمتك ياعده كيسال كه  نيدر دل مردم بوده چند ياعقده كينيا خرهبه آن شد كه باال ياوارد شد و اشاره ياخدشه انيجر نيو در آن مناظره به ا
كيعنوان در دل مردم بوده به نيبرخورد كند. ا هانيبا ا اندتويهم نم يو كس كننديم خواهديدلشان م يبعضاً خودشان هر كار اي انشانياد مختلف اطرافدر ابع

آن يزكرده و دست روعقده را با نيكه ا يكسخاموش رفته به سمت آن يرأ ونيليم 10آن  ليدل ني. و به همتعقده بازشده اس نيعقده و در آن مناظره ا
حاكم. انينسبت به جر ونيسيشده اپوز نجايگذاشته و ا

نيجا افتاد ا يعنينكرد،  دايادامه پ گريمطرح نكرد و بحث هم د يسؤال طورنيا گريحاال قبول كردند و بعدازآن، آن برادرمان د م،يكه ما آنجا داد يجواب نيا
خواص ما ايسئوالن م يحت اياز مردم  يدرصد اي يدرست است، ابهام در ذهن بخش كهنيبه ا ميكرد ياشارهاست. آنجا هم ا نيماجرا هم هم تينكته. و واقع

از حركت مردم خودمان ميعاجز هست اي ست؛ين ليو تحل هيتجزقابل هايليخ يبرا رانيانتخابات چطور شد، اما باالخره حركت ملت ا كهنيوجود دارد نسبت به ا
. دوباره درنيهم شوديم اشجهينت م،يبر اساس آن قضاوت كن ميخواهيو م ميكنيم ليوتحلهيحضور مردم را تجز يغرب يبا الگوها ،يغرب يهابا نگاه كهيوقت

كه در جامعه ييهاجامعه خودمان و فرهنگ و ارزش يهاتيحركت مردم خودمان را بر اساس واقع دياست و با نيكه ما مشكلمان ا ميآن جلسه طرح كرد
.شوديدرست م م،يبردار ليوتحلهيدر تجز يغرب يرا از الگوها نگاهمانو  ميكار را بكن ني. اگر اميكن ليوتحلهيتجز يطورودمان حاكم است، همانخ

كه ييساس اقرارهامعلوم بود. البته بر ا هايانتخابات، چون در نظرسنج جهيكه قبل از انتخابات مشخص بود نت دانستنديهم م هايلياتفاق افتاد و خ نيا
ارائه شانيو به ا شدهيم يازنظرس يموسو يدر ستاد آقا هاانيجر نيما در ا نديگويها مآن دارند،ياند اظهار مشده ريكه امروز دستگ يافراد نياز ا يليخ
از احزاب يبوده كه بعض ياهم برنامه نيتخابات هست. اان روزيو پ آورديم يرأ ونيليم 18كه حتماً  كردهينبوده، واقعاً فكر م انيدر جر شانيو خود ا شدهيم

يكه ما هم نظرساز دارديمتهمان باز اظهار م نياز ا يكي. دخودش بدان كهنيبدون ا كردند،يمنتقل م شانيبه ا يطلب باتجربه طوالناصالح يهاو تشكل
كه اتفاق افتاد، در دست برنامه ياتفاقات نيهمه ا م،ينشد روزياگر پ م،يشد روزيكه پ ميدش روزياگر پ كهنيا يكي م؛يو هم قرار بود كه دو تا تصور داشت ميكرديم

را نيافتاده بود، قرار بود انجام شود. باز ا ياتفاق گريد يكه در كشورها ينرم و انقالب مخمل يبرانداز يهااعتراض با مدل ،يختگيرهمبود و اعالم تخلف، به
مطلع شود. شانيو قرار نبوده كه ا نيمطلع نبوده از ا شانيگفته نه، گفته ا شانيا دانسته؟يم يموسو يخود آقا ايل از او شده كه آنوشته و امضا كرده است. سؤا

د ما معتقدخو يلگرهايو تحل هياز تجز يليآمد، خ يصندوق رأ يمردم پا يونيليحضور م نيا كهيكه وقت ديافتاد و بعد از انتخابات هم شاهد بود فاقماجرا ات نيا
تا صبح انتخابات، تا روز انتخابات، البته مشخص بود حضور گسترده مردم در روديبگذرد، انتخابات به دور دوم م ونيليم 30بودند كه اگر حضور مردم از مرز 
يمتفاوت است، اما كس يگريد جوركياالً حتمحضور ا نيكه ا شديقبل متفاوت است. البته برآورد م يهابا دفعه يطوركيانتخابات، باالخره معلوم بود كه 

ييهاهمه آن باًيو دور از انتظار بود و تقر رانهيغافلگ ونيليم 40 كينزد ون،يليم 39حضور  نيا قتاًي. حقكرديرا نم ونيليم 32 ون،يليم 30از  شيحضور ب ينيبشيپ
درصد 60حدود  ايدرصد  60 يباال دادينشان م هايداشتند. البته نظرسنج يبهامنوع ا كي جهيهمه نسبت به نت كردند،يم ينيبشيحضور گسترده را پ نيكه ا

رشيرا پذ نيبود كه ا يعيها طبكه گذاشت، آن ياثر نيو ا يالعاده و الهكار خارق نيو ا ورحض نيرا مطرح كند. ا نيا توانستينم تيبا قاطع يرا، اما باز كس
قيانتخابات را باطل كنند و به هر طر نيبود كه ا نيا ي. هدف حداكثرياهداف حداكثر كيداشتند و  ياهداف حداقل كينكنند و حتماً مقابل آن مخالفت كنند. 

كه دنبال يگريات و هر برنامه دابطال انتخاب متيشوند. به ق دانيم نيو خودشان بتوانند برنده ا اوردين يمجدداً رأ نژادياحمد يكنند كه آقا يكار كيممكن 
ليتحل شانيهايليبود. خ يكنند، چون شكست، شكست بزرگ هيشكست خودشان را توج كهنيهم ا يبود و هدف حداقل شانيهدف حداكثر نيا .كردنديم
الاگر چهار س ايخودش را حفظ كند و بازهم مطرح شود.  ندهيبتواند در آ يطلباصالح انيجر ستيمعلوم ن گريد م،يدفعه شكست بخور نيما ا ركه اگ كردنديم
خواهد اتفاق نيشاءاهللا اان زدند،يبماند و درست هم حدس م يباق يطلباصالح انياز جر يزيچ گريد ستيحاكم باشد در كشور، معلوم ن يياصولگرا انيجر گريد

ليوتحلهيباشند و اوضاع را درست تجزداشته  يدرست ليوتحلهياند تجزنتوانستند بكشند و هنوز هم نتوانسته هايليماجرا خ نياست كه در ا نيافتاد. اما مهم ا
و حركت كنند. كنند ليوتحلهيسال انقالب، بتوانند خوب برداشت كنند، تجز 30كه مورد انتظار است بعد از  يريكنند و در آن مس

انجام شد، به شكل هابيو تخر هايريدرگ ،يابانيخ يهاشروع شد و از همان روز اول انتخابات آشوب د،يتاز انتخابات هم آن ماجراها كه شاهد هس بعد
هم آن روز انجام تيمعج نيشتريكه ب ييمايساكت، آرام؛ آن را هم شروع كردند. البته بعدازظهر دوشنبه آن راهپ ييمايحركت راهپ كيشبانه و بعدازظهرها هم 

هم يانجام شد كه متأسفانه تعداد گريد ينظام گاهيحوزه و پا حوزه و تعرض به چند كيافتاد كه تصرف  ياتفاق ييمايشد، باز ساكت و آرام نبود؛ در آن راهپ
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دانيشنبه بعدازظهر در مشود كه سه نيگزيجا تيگرفته شد با جمع يميتصم كيكند.  دايقرار شد ادامه پ ييمايآن روز راهپ يشد. فردا ليكشته آنجا تحم
انجام ندهند، اما بعدازآن باز چهارشنبه و ياقدام گريها دو حضور گسترده مردم آن ييمايراهپ نيشد كه با ا نيا ينيبشياقدام انجام گرفت، اما پ نيا عصريول

تمام شد. گريشنبه دشبانه هم سه يهابيو بدون آزار انجام گرفت، تخر رامبه قول خودشان ساكت و آ يهاييمايراهپ ابان،يشنبه مجدداً حضور در خپنج
اريبه سپاه واگذار شد، چون ماجرا بس تيمسئول ت،يامن يعال يدر جلسه شورا شد،يكه م ياينيبشيشد؛ با توجه به پ شنبه به سپاه واگذارهم از سه تيمسئول

اقدام هم انجام گرفت. از نيمسئوالن بود و ا صيتشخ آمد،يبرنم يانتظام يروين ماجرا از عهده صرفاً برادران نيا تيريماجرا و مد نيا ابود و برخورد ب دهيچيپ
شنبه.تظاهرات ادامه داشت؛ چهارشنبه و پنج يول م،يرا داشت يابانيخ يهابيمحدود تخر يليشنبه و چهارشنبه هم خسه نيشنبه به بعد فقط ما دو شب، همسه

نماز جمعه حضرت آقا. يهابه خطبه ميديتا رس

كردند يرا هم نه يابانيخواندند و بحث اعتراضات و تعارضات خ كه يخيو آن خطبه تار رنديگيها مشخص بود كه حضرت آقا حتماً موضع مخطبه نيا در
اما ابهام رد،يبگ انجامتظاهرات به قول خودشان آرام هم  نيا يحت ميبگذار ديبود كه ما نبا يعيطب گريد. بعدازآن دها گذاشتنو تبعاتش را هم به عهده خود آن

روز دوشنبه آن كار انجام يخصوص وقتبود و به يتوجهقابل تيجمع ت،يچون جمع م،يريرا بگتظاهرات  نيا يآن وجود داشت كه ما چگونه جلو يرو ياديز
يريگميبرخورد كرد. تصم شودينم يابانيخ هراتتظا نيجا افتاد كه با ا ينوعبه باًيبعدش كمتر شد، اما تقر يها صورت نگرفت، روزهابا آن يگرفت و برخورد

ها بكنند، درآن صحبت را در خطبه يه مقام معظم رهبرك شديم ينيبشيپ كهييهرحال ازآنجابه يشده بود، ول دهيچيپسخت و حساس و  اريمورد بس نيدر ا
يقيدق يليتجمع. طرح خ يريگشدن و شكلاز جمع ميقرار بود مانع شو بود،از تجمع. بحث برخورد ن يريمقابله و جلوگ يشد برا يزيرقرارگاه ثاراهللا برنامه

پراكنده شوند. متأسفانه درصحنه عمل خوب اجرا نشد، هانيو ا ميجمع شوند، مانع شو خواهنديمختلف كه م يرهايو از مس رديكه قرار بود انجام بگ شد ختهير
مردم جدا شدند از آناز  يجمع شدند. البته بخش تيجمع يتعداد كيموقع مخالفت نكردند و داشتند، به تيمسئول يكه در محور اصل يانتظام يرويباز برادران ن

را راه انداختند. زيوگرجنگ نيا يآزاد دانيها مقابله شد، در مبا آن يدرصد جزو خرابگر و آشوبگر بودند كه وقت 10حدود  هانياز ا يرصدآشوبگر كه د تيجمع

كه بعدازظهر يبرخورد نيكند، اما خوشبختانه با ا دايدامه پباز تظاهرات ا گريدو روز د ،يكياحتماالً  شود،يبرخورد م نيا يبود كه وقت نياز قبل ا ينيبشيپ
كردند،يها شركت متظاهرات نيا دركه  ييهاآن شتريهم روش بود، چون ب لشيدل فتاد؛ين يبعدازآن اتفاق گريكه به عمل آمد، د يايريشنبه و ممانعت و جلوگ

همو آن آمدنديم شهرنيياز پا يكم يليمشهود بود. درصد خ نينبودند و كامالً ا هانيو ا يستادگيو ا ياهل تحمل سخت يليخ هانيو ا آمدندياز شمال شهر م
تظاهرات بود نيهم در ا يخاص پيت كي. آمدنديشدند و به سمت شمال ميم ادهيپ هانيبود، ا يآزاد ابانيكه از جنوب خ يجاها ايمترو  يهاستگاهيبعضاً از ا

را نياعتراض، ا يبرا شدنديم ابانيكه وارد خ ييرهايو مس تيجمع نيا پيمثالش را ت كنند،ين بحث فقر و غنا مطرح مت عنوامبارزه را تح نيا هايليكه خ
يخوبماجرا به نيو الحمدهللا ا فتادين ياتفاق خاص يها، ولتجمع يبرا كردندي. چند نفر تالش ممينداشت يمشكل خاص گري. بعدازآن روز ما دكردنديمطرح م

ع شد.جم

هماز آن يو بخش يتيامن يهاكه توسط دستگاه ياگسترده يهايريدستگ يكيماجرا.  نيكردن ااثر گذاشت در جمع كيو استراتژ ياساس ارياقدام بس دو
نيبه ا كردنديم كيتحر دامو م ندداديم هيكرده بودند، طرح داشتند، روح يپردازدهيكه ا ييهاماجرا؛ آن نيا پردازاندهيطراحان و ا هيسپاه انجام گرفت در ال

يانتظام يرويو سپاه به كمك ن جيبس يمردم يروهايصورت گسترده با حضور نكه به ييهاانجام شد و بعد هم مقابله هانياز ا ياگسترده يريدستگ كيكار، 
اضافه قطعبه يدو اقدام اساس نيروز شنبه بود. ا دازظهردر بع يريهم همان جلوگ نشيتررفت، ازجمله مهمانجام گ انيجر نيمقابله با ا يبرا يتيو دستگاه امن
يرو ياديز اريبس ريتأث هانيا ره،ياس و غامو اس ليموبا يهاو شبكه ينترنتيا يهاچه شبكه ها؛نياختالل در ارتباطات ا جاديا يعني ها،نيارتباطات ا

يكرده بودند برا ينيبشيماه قبل از انتخابات پ نيبود كه از چند ييدادند، سازمان رأ انجامار را ك نيكه با آن ا يداشت. سازمان هانيبرنامه ا يختگيرهمبه
هم هانياز ا يكه با بخش گرفتيها انجام ماعتراضات و برنامه نيتظاهرات و ا نيا يموسو يآقا يو در قالب ستاد انتخابات يانتخابات، از همان سازمان رأ

كه تا بعدازظهر شنبه داشتند، بعدازآن ادامه دهند. يايدهنتوانستند آن سازمان گريد هانيو ا ختيربه هم هانيا يهااز شبكه ي، بعضشدند ريبرخورد شد، دستگ

فكر هانيا كه انجام شد و بعد ييهايريدستگ ني. باالخره با اشد جاديا يموسو يدر ستاد آقا ياينگران كي كهنياتفاق افتاد، ا اميبعد از شنبه س آنچه
هم مشخص يو انتظام ينظام ،يتيامن يهاقاطع مردم و دستگاه يستادگيكرد و برخورد و ا دايادامه پ يچندروزه و موقت است، ول هايريدستگ نيا كردنديم

انيمقدار جر كي نجايشد و درواقع ا ينگران كيشده را بدهند.  ختهير يهاخسارات، تلفات و خون همهنيپاسخ ا يجا زدند و نگران شدند كه چطور هانيشد، ا
فتنه كيماجرا واقعاً  نيشد، ا ليتشك شانياكه محضر  يجلسه خصوص كياشاره كردند در  يكه مقام معظم رهبر يطورنيشده است. اما همتا اآلن عوض

اتفاقًا ديسخت است و با صشيتشخ شود،يباطل مخلوط م حق و كهنيفضا است؛ ا يفتنه، غبارآلودگ تيكه در فتنه، خاص ادكردندي يطورنيا شانيبود. ا قيعم
نيهم فتنه آرام شود، بخوابد مسائل، اما ا ،هاتيبا همه حساس مههمه تالش كنند ه ديماجرا مرزها هم مشخص شود. و از مسئوالن خواستند كه با نيدر ا

ها و خواص، مراقبمطرح شد كه مسئوالن مراقب حرف يم به شكل عمومه شانيبعد يداشتند، در سخنران شانيبود كه ا ياديز ديمشخص شدن مرزها تأك
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قتاً يو حق شونديم تياذ يليفتنه مردم هم خ نيمشخص كنند. فرمودند در ا مخودشان را ه يخودشان باشند و مرزها يهاو حرف هايريگها، موضعصحبت
قيطر كيابهامات را خورده بودند، به  نيا بيكه فر ييهاآن ،يقيطر كيرا بكنند، به  شانيزندگ خواستندياز مردم كه م يبود. باالخره بخش يطورنيهم ا

باالخره يگريهم به نوع د هانيبود، ا جادشدهيا شانيو ابهام برا ديدهند و ترد صيو باطل و درست را تشخماجرا حق  نيدر ا توانستنديكه نم ييهاو آن يگريد
از ياز مردم بود، بخش يبخش انيدر م ياعتماديب جيترو يبه نظام زدند، نوع هانيهم كه ا ياضربه نيترگرفتند. و بزرگشدند و در فشار قرار  تياذ هانيا

شود. روزياو پ خواهديدلش م دهد،يم يو رأ كنديم يطرفدار ييدايكاند كيهم كه از  يداده بودند و هركس يرأ ييدايكاند كيبه  خرهكه باال ييهاآن
13ن ياز ا يتوجهاز مردم و بخش قابل ياعده نجايباالخره ا شود،يشكل گسترده مطرح م نيبه ا نيا رهيتقلب و غ يهاا ابهامات، شبهات و تهمتب كهيوقت
ابهام نياجرا و باالخره ام نياز ا شونديها هم متأثر ماز آن ياما بخش گذارد،يها اثر نمآن يها روحرف نينظام، اعتماد دارند، ا يمحكم هستند پا يرأ ونيليم

داده باشند، يرأ يموسو يبه آقا ونيليگفت اگر دو م شودي. در تهران منديآيم انابيها هم باالخره به خاز آن يبخش كم كي گذارد،يها اثر مآن يرو ديو ترد
نيدرصد از ا 10تا  5حدود  نيهزار بود، اما باالخره ب 100 ريعد زب يبودند، روزها ييمايهزار برآورد ما هست كه آن روز دوشنبه در راهپ 200هزار تا  180حدود 
واوباش بودند واراذل زده بودند،كه دست به اقدام و آشوب ييهابودند، عمدتاً آن هدر انتخابات شركت نكرد يها حتاز آن يكه بخش ابانيآمدند در خ تيجمع
ياعتراضات. درمجموع تبعات منف يشمردند و آمدند برا متيفرصت را غن نيا گر،ياعتراض د يوعن ايخودشان و حق خودشان  يدنبال رأ هانياز ا يتعداد

بود. يبزرگ يليكه افتاد، اتفاق خ يكه اتفاق ميبدان دينكته را ما با نينظام، اما ا يكار برا نيداشت ا

و به قول مقام دهديخودش را ادامه م ريدارد مس ايتر و كامالً پوفافتر از گذشته، شانقالب زنده ،يسال با عمر پربركت انقالب اسالم 30بعد از  امروز
ا و در داخل خودمانيموضع روشن و شفاف در دن كيامروز انقالب در  م،يسال داشت 30 نيكه ما در طول ا يمختلف يهابيبعد از فراز و نش يمعظم رهبر

سال است كه مقام ني. چندشوديم ديكو تأ يدارد پافشار يگرياز هر موقع د شيط امام امروز بانقالب و خ نيانقالب و مواضع راست يهاقرارگرفته و بر ارزش
نيتريكار و اصل يتريعنوان جدرا به ضيرا فقر، فساد و تبع دهيسه پد نيو مبارزه با ا كندياعالم م ضينظام ما را فقر و فساد و تبع يچالش اصل يمعظم رهبر

صورت و اصالً در دوران گذشته مثل نيدوران قبل از آن به هم اينكات نداشت.  نيبه ا يتوجه يكس يليدر دوران دوم خرداد كه خ. كنديكار نظام ما مطرح م
به حفظ و استمرار آن وجود ندارد و يانقالب ضرور گريبود و معتقد هست، د تقدكه مع يانيكه آن جر ميمواجه بود يمشكل اساس كيدوران دوم خرداد ما با 

گريو د ميحكومتمان را بكن ديبا م،يرا بكن مانيزندگ ديكارش را انجام دهد، با دينظام با نيمستقرشده، ا ياسالم ياتفاق افتاده و نظام جمهور باركيالب انق
جاديرابطه ا نيهم در ا ياديز اريهم قرار گرفت بعضاً و توقف انقالب هم اعالم كرد و مشكالت بس تيدر حاكم آمد انيآن جر م،يبه انقالب نداشته باش يكار

كه ي. بعدازآن اتفاقاتيبود در انقالب اسالم يبيعج دهيپد يليخ نيكه ا يياصولگرا انيكار آمد به نام جر يرو يانيجر كيآن دوران  يشد. بعد از سخت
انيجر كيها در انقالب يياصولگرا انيبه نام جر يانيجر كيروز كار آمدن  گريسال اتفاق افتاد، د 15-16 نيدر ا طرفنيا از جنگ به بعدخصوص در دوران به
اصول به نيشد كه ا ياديكه تالش ز يهم بعد از دوران سختسال انقالب و آن 30باشد به اصول انقالب، بعد از  كينزد يليكه خ يانيجر ،يانقالب لياص

دهيپد نيفاصله را با اصول انقالب دارد، ا نيفاصله را، كمتر نيتركيكه نزدكار  يرو ديايب يانيجر كيها فراموش شود، دوباره سپرده شود و ارزش يفراموش
از مسئوالن سپاه كه در يدادتع يامسال داشتند برا نيرا فرورد يصحبت كي يبود كه در انقالب ما فقط اتفاق افتاد. مقام معظم رهبر يبيوغربيعج يليخ

خودش دورتر تياز واقع قتيكه هرچه حق شوديكه مطرح م ياهينظر نيرا رد كرده و ا هاهياز نظر يليما خ ي. فرمودند در انقالب اسالمميمحضرشان بود
مثالش را هم م؛يكنيو رد م ميه را ما قبول ندارينظر نيا شود،يورتر مو د رديگيخودش فاصله م يواقع تيخودش و ماه يدرواقع از آن شكل واقع شود،يم

انقالب داشت، يهاكه انقالب و ارزش يافت ريآن س اي ميكه ما داشت ييماجراها نيسال از انقالب و ا 30رمودند كه بعد از خودمان و ف يزدند انقالب اسالم
خودش را ريتر دارد مستر و روشنشفاف انشيو هم جر داكردهيپ يشتريب دارانهم طرف ايهم در داخل و هم در دن يكه انقالب اسالم مينيبيامروز مجدداً م

.دهديم ادامه

همه يخوبه ما بههم دياست كه با ياتفاق كيخودمان كرده،  يو انقالب ياسياز انقالب و مبارزات س يدياتفاق كه امروز افتاده و ما را وارد مرحله جد نيا
حاكم ميپارادا ايكشور  ياسيس يضاجامعه، ف حاكم بر يبه بعد هم به نظر من اصالً فضا نيكه افتاد و از ا ياتفاق نيو ا انيجر ني. اميدرك كن قيابعاد آن را دق

و ميپارادا نيو بر اساس اصول ا ميدرك كن يخوببه ديرا ما با نيآن، ا يرو گذارديو اثر م دهديخودش قرار م ريكشور را حتماً تحت تأث ياسيس يبر فضا
خاص طيفضا را و شرا نيا ديبا م،يو كارمان را خوب دنبال كن مين برسبه اهداف خودما ميخواهياگر م م،يموفق باش ميخواهي. اگر مميحركت كن ديجد يفضا
را نيا يهركس ديجد طيشرا رييو تغ ديجد طيعدم درك شرا نيو ا شوديشروع م نجايكه معموالً اشتباهات ازا ميكه به وجود آمده را خوب درك كن يديجد

ييگرااصول يفضا شياز پنج، شش سال پ كهيخورده است. بله، وقتشكست آنركت كند، گذشته ح ميگذشته و پارادا يلمس نكند، حس نكند و بر اساس فضا
بر اساس آن گفتمان دوران دوم خرداد رفتار كنند، حرف بزنند، ديكه با كردنديفكر م هايليهم بود خ يجمهور استير يدر كشور مطرح شد، از انتخابات قبل

هانينفر در ا كيتنها  ي. ولشونديبرنده م اورند،يرا درب يدوم خرداد ياگر همان كارها و همان اداها كردنديم كنند و فكر يانتخابات غاتيو تبل رنديعكس بگ
فضا را درك كرد و بر اساس آن حركت كرد و توانست برنده شود در انتخابات سال رييجامعه را درك كرد، تغ ديجد ازين د،يجد يبود كه فضا نژادياحمد يآقا



مهورگزارشي به ج  255 

بر ديتر شده و ما هم باشفاف ارينكرده، اما بس رييتغ اشيتر كرده؛ جهت كلشفاففضا را  رييمقدار آن تغ كيكه افتاده،  يامروز اتفاق بود،فضا  رييغت كي. آن84
خاصه آقا تياست و عنا ياله مبنا كه حاال واقعاً لطف ني. اميمبنا قرار ده نيو حركتمان را بر ا ميخودمان را انجام ده يهايزيربرنامه تيشفاف نياساس هم

كه ييهااز ارزش يسال از انقالب، ما بعض 30كه امروز بعد از گذشت  مينگاه كن يطورنيا ديبا ديانقالب است، بدون ترد نيا يامام زمان (عج) صاحب اصل
هااتفاق نيدارد ا مينيبيشود، امروز م يريگيال شود، پمطرح شود، دنب هانيا ييو توسط دستگاه اجرا تيدر داخل حاكم م،يديكشيرا م شيانقالب آرزو لياوا
.ميتوجه كن ديبه وجود آمده كه در مردم هم با يجد يبنددسته كي نجايمردم، ا مييگويم ي. وقتكنندياستقبال م نياز مردم هم از ا يميو بخش عظ افتديم

به انيجر نيكه در ا يكل يبنددسته اما شود،يگفت، مطلق نم شودينم قاطعصددرصد و را به شكل  ني. حاال انيمرفه ن،يمحروم ها؛نينشكاخ ها،نينشكوخ
به يها بود، رأبه ارزش يرأ ان،يجر نيداده شد در ا نژادياحمد يكه به آقا ييرأ ونيليم 24 نيا ديبه آن نگاه كرد. بدون ترد يطورنيا شوديوجود آمد، م

يهاهيهستند كه پا نانينشاز طبقه محروم و مستضعف و كوخ ونيليم 24 نيبه مبارزه با فقر بود و عمدتاً ا يرأساد بود، به مبارزه با ف يبود، رأ يخواهعدالت
يما به وجود آورده بود؛ به عبارت يرا برا يمشكل جد نيسال گذشته ا 20 ايسال قبل از آن  10-15است و متأسفانه اقدامات  هانيدوش ا يانقالب رو ياصل
كرده بود و زده جاديمردم، مردم محروم و مستضعف است، ا يهانظام در دل يهاهيضربه به اصل نظام، به استحكام نظام كه پا يمقدار كيم ييبگو مينتوايم

هممردم، آن يهادر دل نظام يهاهياما پا دند،ياز اشخاص لطمه د يبعض دند،ياز افراد لطمه د يكه افتاد، آن را محكم كرد. درست است بعض ياتفاق نيبود. و ا
دادند، همه هم طرفدار نظام يكه در انتخابات شركت كردند، همه به نظام رأ يونيليم 40 نيهمه ا ،يتر شد. به قول مقام معظم رهبرآن بخش مردم مستحكم

رادهايا يبعض ايداشتند  ياشكاالت رفتار ديدند كه شابو ييهاآن ون،يليم 13 نياز ا يمختلف. بخش يهامختلف، با اهداف مختلف، با نگاه قيبودند، اما با سال
انقالب ما و حركت تيطرف هم بود، اما باالخره ماه. در آن جبهه آنياسيصرفاً س ،ياسيس يهادگاهيبر اساس اختالفات د ايوجود داشت  ياقهيسل يرادهايا اي

-15از حدود  يكه مقام معظم رهبر يپرچم نياست كه ا نيا م،ياآلن بدان دي. آنچه ما بافتدياتفاق در آن ب نياست كه ا يعيطب نيجامعه ما، فرهنگ مردم ما، ا
كردند و در ذهن مردم جاديا ياسالم يكه در نظام جمهور يامطالبه ني. و ايعدالتيو ب ضيبلند كردند؛ پرچم مبارزه با فقر، تبع طرفنيبه ا شيسال پ 10
پرچم نيا كهنيبه ا ميكمك كن ديبا م،يانقالب هست يهاكه مأمور دفاع از انقالب و ارزش ياسالم انقالبپاسداران عنوان سپاه را ما به نيكردند، ا جاديا

با همه توان ديبا يعنيمحقق شود،  دياهداف با نيا مييوگيم يگانه حتماً محقق شود. وقتابعاد سه نيمبارزه در ا نيبماند و اهداف ا يهمچنان برافراشته باق
اقتصاد ،يگذارهيسرما يبا الگوها يدولتمردان قبل ي. نگاه اقتصادياقتصاد يهابه برنامه گردديهم برم نيا ياصل شهيدر كشور؛ ر ييزدابه فقر ميكمك كن

د،يو آگاه هست دينيبيو م ديكنيكه نگاه م طورنيشده، اما هممبارزه شروع نيكامالً برود كنار. چهار، پنج سال است ا ديبوده و آن الگو با يغرب يگذارهيسرما
از است كه با آن راه، نيهم نه، اعتقاد خودشان بر ا ياعده كيماجرا.  نيبا ا كننديم يو هستند، ممانعت جد انيجر نيكه منتفع بودند از ا ييهاآن گذارندينم

ياما اعتقادشان است. ول كنند،ياست؛ اشتباه م شاناعتقاد ت،افيدست ريچشمگ يهاشرفتيكشور را ساخت و به پ شوديم ياقتصاد يهابا آن مدل ق،يآن طر
تيخورده است و الحمدهللا به لطف و عناكه امروز هم شكست يغرب ياقتصاد يبا فقر در كشورمان مبارزه شود، با الگوها مياگر ما بخواه ميبدان ديهرحال ما بابه
دهد،يدارد انجام م يياصولگرا انيدر كشور، جر شوديكه دارد م ي. كارشوديبا آن مدل نم ا،يهمه دن يو روشن شد برا يشكست هم علن نيمتعال ا يخدا

است. در جانيدر هم اششهيهم ر يياصولگرا انيها با جرمخالفت نيتريو جد نيشترياز ب يكيدر كشور است. و  يتيريو مد ياقتصاد يهامدل مبارزه با آن
حضرت امام تاكنون نسبت به بحث فساد و سال گذشته تاكنون، بعد از ارتحال نيچند نيكه در طول ا يايتوجهيفانه ببُعد دوم، مبارزه با فساد است. متأس

يخوب ي. كارهاميُبعد دار نيدر ا ياكنندهنگران اريبس تيكه صورت گرفته، امروز ما وضع يايتوجهيب گريد يهاو در بخش يدولت يهاگسترش آن در دستگاه
هم آن را رد كردند يو مقام معظم رهبر ونيزيكه نشان دادند، حاال در تلو يآمار نيا مييبگو ميتوانيهرحال نمهم هنوز وجود دارد. به يرانه، اما نگگرفتانجام

است. يجد يموضوع كيرا رد كرد و  نيا شوديطورقطع هم نمدر رابطه با فساد، درست نبود در كشور ما، اما به يبنداز نظر رتبه

شيو در اسالم مطرح است، اما ب يارزش در انقالب اسالم نيعنوان باالتركه حاالت عدالت به يهم كه مشخص است؛ مشكل ضيو تبع يعدالتيب حثب
و ميبود تطرفدار عدال هايليعمالً، نه در حرف. در حرف و گفتار خ م؛يموضوع كرد نيما به ا ياديز يهايتوجهيارزش عمالً ب نينسبت به ا يزياز هر چ
وجود يجرم كيدو نفر متخلف در  كهيمعنا ندارد وقت م،يكن ادهيعدالت را پ ميخواهيم ي. وقتميكار را انجام نداد نياما در عمل ا م،ياجرا كن خواستهيدلمان م

و ندارد بانيندارد، پشت ياست و حام يگريقشر د كيرا كه از  گريد يكيو  ميبا آن نداشته باش يرا با مالحظات مختلف كار يكي م،يرا رها كن يكيدارد، 
ادهيپ ميما عدالت را دار كهنيدلشان را خوش كنند به ا توانندينم نند،يبيمردم م يرا وقت نيبه دست قانون. ا ميندارد، آن را بسپار ياصطالح معروف پارتبه
تخلف يمسئوالن وقت يبعض ايسرداران  يخودمان هم نفوذ كرده باشد. بعض هادر سپ ديبرخورد دوگانه با طبقه باال متأسفانه شا نيموضوع، ا ني. اميكنيم
مبارزه ديهم با نيدر گذشته وجود داشته و با ا ينگاه نيهمچن كي. روديسردارها م يآبرو كهنيمالحظه شود، به خاطر ا ديبا نيكه نه، ا مييگويم كنند،يم

است. يعدالتيب نيهم رسوخ كرده است. ا هكه در جامعه وجود داشته، در سپا ينگاه نيشود. ا

اند. اگر ماكرده يگذارو عدالت نام شرفتيدهه پ يدهه چهارم انقالب را مقام معظم رهبر جادشده؛يكه ا ييفضا كيو  ميبه سمتش برو ديآنچه حتماً با
ها وعنوان مدافع ارزشبه انسپاه پاسدار م،يرا ما محقق كن يب اسالمحق مردم و انقالانتظار به نيخواسته را، ا نيرا، ا يريگموضع نيحرف را، ا نيا ميبخواه
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يهم مرحله سخت اريو بس مياست كه واردش شد يديو چه در عمل. فاز جد هاليمواضع، تحل ها،يريگصحنه باشد؛ چه در موضع نيا شتازيپ ديمدافع انقالب با
يسخت نيشاءاهللا بعدازاكه ان ميدواريام م،يگذاشت سررا پشت  يسخت يروزها يليخ د،يشاهدش بود كه شما يوضع نيبه ا يسخت نياست؛ البته چون از ابتدا ا

سالههشت ايمثالً چهارساله  يمقطع كيتحمل ندارند  گرينظام، انقالب، مردم د م؛يتحمل كن ميتوانينم گريشاءاهللا هست. ما دپشت سرش باشد و ان يحتماً آسان
تواننديرا مردم نم نيكند. ا يها بخواهد بازو باورها و مذهب آن مانيها، باابا انقالب آن ا،هها، با اعتقادات آنآن يهاكه باارزش كار يرو ديايب يانيجر كي

؛يعمل يهادر صحنهو  ندهيدر انتخابات آ ياسيها؛ درصحنه مبارزات سدر همه صحنه ميكن جادياعتماد را مردم ا نيا م،يتحمل كنند. اگر ما درست عمل كن
تيكه فعالً حاكم است و با لطف و عنا يياصولگرا انيجر نيو ا شوديم جاديدر مردم هم ا يدواريام م،يشاءاهللا برسان دافاه نيو به ا مينظام را كمك كن

نيا دياست كه با جيو بس يقالب اسالمسپاه پاسداران ان نيحاكم شده، ا يانقالب يارزش انيجر ان،يجر نيا يمقام معظم رهبر امانيمتعال و مبارزات ب يخدا
نيا م،يهمراه با عدالت در كشور هست شرفتيكند. اگر ما كشورمان را خواهان پ دايادامه پ نيشاءاهللا اجانبه و انصورت گسترده و همهكند، به تيان را حمايجر

جمع و در نيكه در ا يياهشاءاهللا با صحبتكه ان دوارمي. امكنميم يعذرخواه د،يطول كش يليت من خهست. صحب ريناپذصورت قطع اجتناببه نيالزمه ا
كهنيو ا نهيزم كيعنوان مطرح كردم، فقط به ريحق نيكه ا يبحث نيو ا ميدوستان استفاده كن گريو د يديسع يحاج آقا يهاو صحبت شوديم شيهما نيا

دو ،يكيو در  ميباز كن ندهيدر آ ترقيدق يليخ اهمه ابعادش ر ميرا بتوان نيا م،يشوير مدر كشو ياسيس ديجد يفضا كيوارد  ميكه دار ميخودمان را آماده كن
را كنار يقبل يهامدل ديبا يمقدار كي ،يقبل يهانه با مدل د؛يجد ليوتحلهيتجز يبرا د،ينگرش جد يبرا مياما خودمان را آماده كن شود،يجلسه هم قطعاً نم

ليوتحلهيتجز يليوقت خآن م،يو درك كن ميخوب احصاء كن ميرا ما بتوان ديجد مياداپار نيرا، اصول ا ديجد يفضا نير قواعد اشده، اگ. چون فضا عوضميبگذار
.ديباش ديشاءاهللا موفق و مؤ. انشوديتر مآسان يليبهتر و خ ديجد يكردن و حرف زدن و نگاه كردن، حركت كردن و رفتارمان در فضا
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به نام خدا

كنم و درك دايحضور پ جيمجموعه سپاه و بس ياسيس تيبرجسته عرصه هدا يهانخبگان و چهره يداد در جمع و محفل نوران قيرا شاكرم كه توف خدا
در زرگوارانو ب زيتك شما سروران عزاز زحمات تك خواستميباشم. ابتدا م زانيرا مزاحم وقت عز يقيداشته باشم دقا قيوران را داشته باشم و توفحضور سر

كنم. يتشكر و سپاسگزار مانهيجهاد مقدس صم نيا

را در يرهبر اتيبود كه منو نيما هم ا فيبود، تكل فيتكل نبود، ما مأمور به يروزياست؛ شرطمان هم پ يرهبر اتيو آن تحقق منو ميداشت يفيتكل ما
هم همراهش يروزيكرد و پ جهيرا همراه با نت فيملت ما كرد و تكل بيبود كه خداوند نص يلطف ني. اميو محقق كن ميباش رايمجموعه سپاه با جان و دل پذ

و يوحدت و همبستگ نيدر ا طيشرا نيزمان با ا نيموقع سپاه در ا چيه ديفت. شارهبر معظم انقالب قرار گر تيآور كه مورد رضاشگفت اريبس يروزيبود، پ
حركت بوده و نيدر ا يتعاليبارذات  تيرضا ميدار نيقيكه  ميببر شيرا پ يريمس ميجبهه واحد ما توانست كيدر  يانسجام همگان كينبود. با  يهماهنگ
اي يمقطع بعد اي 76در مقاطع مختلف انتخابات درگذشته، چه در  ديكن سهيرا شما مقا جيسپاه و بس و دوماهه نبود. وضع ماههكيحركت هم اقدام  نيهست. ا

در يفرمانده ايكند و  تيرا خوب هدا رينتوانست مس يندگينما ايبود كه  نياز ا يبود. ناش اديز اريدرحركت سپاه بس هابيدر انتخابات مجلس فراز و نش
هدانا لهذا وما يالحمدهللا الذ«ما كرد.  بيبود كه خداوند نص يو ارزشمند ييطال اريزمان، زمان بس نيباشد، قرار نداشت. ا قرار داشته ستيبايكه م يريمس

همقدام را فراا نهيشود و زم زهيكه الزم بود تئور ي. مباحثستيشروع شده، مال حاال ن ار؛ از چهار سال قبل و پنج سال قبل ك»لوال أن هدانا اهللا يكنا لنهتد
با هم همراه خواستيشورا را م ياعضا يكل حت يها فرماندهزمان نيترباشد كه هست، در حساس ادتانيكند، مربوط به چهار سال قبل بوده است. اگر شما 

نجام گرفت. كارا ينيار سنگعقبه كار، ك نيا د؟يقرار ده ريمس كيمجموعه سپاه را در  ديماه توانست ندكند، با مشكل مواجه شد، چطور شما ظرف چ
بنده صيفراهم بود. تشخ اريبس يريگجهينت يبرا طيمربوط به سه، چهار سال قبل بوده كه شرا يبرا مياز مفاه يليشدن خ زهيكار تئور ،يكار فكر ،يافزارنرم

سپاه ه،يفق يبه مواضع ول ياسالم يجمهورنهاد در نظام  نيتركينزد ميگويرا قبول نداشته باشند. بنده با ضرس قاطع م نيا يرخاست، حاال ممكن است ب
.دكار كر يجد زهيبود، هم با انگ يشتريو شور ب اقيتر بود، هم با اشتبود، هم فعال تركياز هر مجموعه هم نزد ،ي. از هر نهادديپاسداران است؛ بدون ترد

ها نزدسهم آن اورند،يجلوتر از زمان به حركت درب قاًينهاد را دق نياكه  دنديكه كار كردند، زحمت كش ياما مجموعه كسان ست،يهم ن ونوميليم كيبنده سهم 
خدا قطعاً مضبوط است.

درجا زدند و ماندند كه چكار كنند و ،يافكار عموم تيداشتند در هدا يكه سابقه طوالن يياز نهادها يكور؛ برخ يهافتنه ر،ياخ يماجراها نيدر ا شما
از افراد يتوك ونداشت. بله، ممكن بود تك  ياهيزاو نيترنكرد، كوچك ديترد يكجاست، اما سپاه سر سوزن ري، مسدهند كه راه كجاست صينتوانستند تشخ

به سپاه ديو در تحقق رسالتش با يها و اهداف رهبرتحقق آرمان ريمجموعه واحد در مس كيمورد هم اظهار نشد و سپاه  كي يداشته باشند، ول يگرينظر د
را به نحو احسن انجام اشفهيو وظ ار فشيكند و تكل دايكشور راه خودش را كامالً پ طيشرا نيدر غبارآلودتر طيشرا نيترسته در سختگفت كه توان نيآفر

ان دردر عنداهللا كه قطعاً خداوند من يبزرگ رهيعنوان ذخمرهون زحمات شماست كه قطعاً در پرونده شما خواهد بود به جه،يو نت تيمسئول نيز اا يدهد. بخش
و از خزانه ديما را به نحو احسن قبول بفرما لين زحمات قليرا دارد كه ا تيعنا نيخداوند ا ؛»ليبالقل ريالكف يعطيمن  اي« مييگويماه رجب م نيهم
شاءاهللا.ان ديبا كثرت پاسخ بگو اشضيپرف

م،يرا پشت سر گذاشت ينيدهه سنگ مين كيما  ست؟يما چ تيمأموردر عرصه  رگذاريتاث يرهايمتغ ياز زحمات دوستان، محور بعد رياز تشكر و تقد بعد
ندهيتا چهار سال آ م،يكار را چگونه شروع كن ديحاال با م،يروبرو هست ي. با چه وضعميكن ميترس ديرا با ندهيآ اندازچشم م،يروبرو هست يديافق جد كياما با 
از راهكارها افشا شده و يليو خ هاوهياز ش يليچون خ م،يبرس يبعد جهيتا به نت ميحركت كن نيو سخت و سنگ ميمحكم شروع كن دياز االن با م؟يريثمر بگ

كنم،يكه بنده اشاره م يمقدار نيبه ا طعاًق يمن حسب درك و فهم خودم چند مورد را ذكر كردم، ول ه؟يچ رهايرا. متغ رتيرا و بص نشيب ميعمق ببخش ديبا
دشمن بر يقطع ياست كه استراتژ نيا م،يكه ما امروز با آن مواجه هست ياتياز مسلم يكينرم؛  ياستكبار در برانداز يراتژاست ر،يمتغ نيبسنده كرد. اول دينبا

آنقدر دستپاچه شدند كه ظرف ديدينرم. و د يمهارت دارند در برانداز يول ستند،يشدن ن يو وارد فاز نظام دنياهل جنگ يليها خنرم است. دموكرات يبرانداز
كيكنم و با  جاديا رييتغ خواهميكه م هيسرما نيخودش جمع كرده بود كه با ا يبرا ياهيكه سرما ييمااوبا يآقا يعنيرا لو دادند.  زيدو، سه روز همه چمدت 

پیوست ۸۲
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يگريشعار د كيا اوباما ب يآقا، نشان داد. آقا ريبه تعب يدستكش مخمل نيرا پشت ا يدست فوالد آنبه سرعت  شد،يداشت وارد عرصه م يدستكش مخمل
.شوديباورش م دهند،يبه نفعش م يشعار كيطرف  ياست؛ گاه ينطوريوارد عرصه شده بود. روزگار ما واقعاً ا

نيابوالفضل (ع)، ا ايگفت  يخانم كي. سوار بر اسب بود، يديقد رش كيداشت،  يدياسب سف كي. يخوانسار ايبود  يآقا جمال اصفهان كي نديگو يم
قد يبرا اي يفتگ دمياسب سف يابوالفضل را برا اي ني. گفت اديي. گفت بفرماستي. گفت حاج خانم باديگوياو دارد م يابوالفضل را برا اي نياكرد  اليآقا خ
ت.نداشت، مشك پاره هم داش ديو قد رش ديات. چون حضرت عباس (ع) كه فقط اسب سفمشك پاره يكدام، برا چيخانم هم وارد بود، گفت ه نيا دم؟يرش
حرف گوش كردن سخت است باالخره. يمقدار كي

خواص و نخبگان نيدر ب قيگسست عم كند،يم نيبار ما را سنگ م،يكه با آن روبرو هست يريمتغ نينرم. دوم ياستكبار بر برانداز ياستراتژ ر،يمتغ نياول
كرده و نيسنگ يليكار ما را خ نينخبگان درون انقالب است. اخواص و  نيدر ب قينامطلوب و دردناك، گسست عم يهادهياز پد يكيدرون انقالب است. 

عنوانبه اي هاتيها و شخصاز نهادها، احزاب و تشكل ياريشدن بس ليتبد م،يبه آن اشاره كن ديكه با يريمتغ ني. سومكنديم نيخواص آگاه را سنگ فيتكل
و هاتيها و شخصاحزاب و گروه از ياست. برخ يمساله نامطلوب يليخ ني. اير رهبرموردنظ يدولت اصولگرا ونيسياپوز اي ،ينيد يتياصل حاكم ونيسياپوز

است يحضرت امام و رهبر يهابخش آرماندولت تحقق نيهستند كه ا يدولت ونيسياپوز ايهستند،  ينيد تياصل حاكم ونيسياپوز ايدرون انقالب  ينهادها
نفر، 100 يممكن است باشد، ول ستيحزب كمون مه كايسابقه ندارد. در آمر يزيچ نيهم چن كايمرعصر ما است. در آ بيو غر بيعج يهادهياز پد نيو ا

يو هر دو حافظ اصول و مبان كننديقابت مر گريوجود ندارد. دو تا حزب با همد شيدر عرصه قدرت مشاركت كند، برا ديايب كهنينفر آدم دارد، امكان ا 200
م،يرا اسم ببر يچه كسان م،يچكار كن ديبا م،ياسم ببر ميبوده؛ اگر ما بخواه نگونهياما در كشور ما متاسفانه در گذشته و حال اهستند.  سميبراليو ل يدارهيسرما

طلبان از مجمع. معلوم شد كه در درون اصالحستين تياصل حاكم ونيسياپوز گريد تيمجمع روحان كردميم اليتا به حال خ م؟ييرا بگو يچه كسان
از يعنيمشاركت در عصر قدرت هم دارند.  نهيهستند و زم ينيد تياصل حاكم ونيسيها است و مشاركت، همه اپوزآن يمذهب يه جناح روحانك ونيروحان

انيجر كيسابقه ندارد كه  اياست كه در دن يبيو غر بيعج زيچ نيمردم. ا يهم دارند به رأ ياديز ديعبور كند. ام تواندينگهبان هم كامالً م يكانال شورا
م،ياست. از احزاب كه بگذر نيمساله نظام هم نيترپرچالش ديآيدر چرخه قدرت رقابت كند. من به نظرم م توانددر تعارض است، ب تيكه با اصل حاكم يحزب

كياستراتژ قاتيتحق است. مركز ينطورياش ادولت اصولگرا است. شاكله ونيسيمصلحت نظام اپوز صيدها مجمع تشخاز نها يليخ م،يوارد نهادها كه شو
نيكه اصالً ا يدولت هستند، در حال ونيسياپوز ايهستند،  يخنث ايهم متاسفانه  يوابسته به رهبر ينهادها يحت يدولت. برخ اينظام است و  اي ونيسياپوز

باز. ياسيس يمقدار فضا نيا ،يمقدار آزاد نيباشد. ا نگونهيا دينبا ست،يقابل قبول ن

و بنا هم ندارد مصداق خدمت شما كنميفقط عرض م يرا كل نيشوم. ا قيوارد همه مصاد خواهميكرده بودم كه نم ادداشتيتا مصداق  20-30 من
دولت ونيسياپوز ايهستند،  ينيد تياصل حاكم ونيسياپوز اياز مراكز قدرت  ياز نهادها، برخ ياز احزاب، برخ ياست. برخ يتلخ تيواقع كياما  م،يبگو

در نظام به وجود يو چندگانگ كندياختالف نظر اگر به عرصه رقابت و اظهار بكشد، چالش درست م يندارد، ول يبياختالف نظر كه ع اصولگرا هستند.
ينيد تيحاكم ونيسياپوز يهااحزاب و تشكل ها،انيورود جر يبستر مناسب برا جاديكه با سوم در ارتباط است، ا ميكه ما دار ييهاري. چهارم؛ از متغآورديم

فراهم شده تيدر عصر حاكم هانيورود ا يهستند، اما بستر الزم برا ونيسياپوز هانيكه ا ميروبرو هست يتيواقع كيما با  كهنياز ا ريغ يعنيدر عرصه رقابت. 
يفكر كي ديگذار باد، قانونبكن يفكر كي ديبا اننگهب يرفت و گفت. شورا ديبا يول ست،ياش دست ما نكه همه هانيحل ا ي. به نظر من براشوديو م

ايهست؟  يزيچ نياصالً چن ايدر دن ايدهم. آ رييرا تغ يقانون اساس خواهميمن م ديگويكه م ييدايوارد شوند؟ كاند تواننديم يكند. در عرصه رقابت چه احزاب
خودش هيعل خواهديجمهور شود، خودش كه نم سيرئ خواهديكند؛ خودش كه م ودمحد خواهديرا م يچه كس اراتيرا محدود كنند. اخت اراتياخت خواهنديم

خطرناك است و در ارياست و بس ينوع رقابت، رقابت فرافكن نيا ات،ينوع نگاه، ادب نيا را محدود كند. يرهبر ارياست كه اخت نيانجام دهد. دنبال ا يكار
.ينيد تيعرصه حاكم

هم ييجا چيو ه كنندياز خطوط قرمز به سهولت عبور م داياز خطوط قرمز. كاند دايعبور كاند هنيزم جاديا م،يكه ما با آن روبرو هست يريمتغ نيپنجم
كي كند،يدر دانشگاه علم و صنعت دارد صحبت م يكرباسچ ي. آقاديخطوط قرمز شو نيوارد ا ديبرخورد كنند كه شما حق ندار دايكاند نيكه با ا ستين

ما با شما كار د،يهست يشما هم جزو فِرَق اسالم ديگويم ه؟يچ تيجمهور شوند، نگاهش به بهائ سيرئ يكروب يهستم، اگر آقا ييمن بها ديگويم ييآقا
نمونه ني. از ايهست يسالمتو هم جزو فِرَق ا ر،ينخ ديگوي. مدانميباب را خدا م يهستم، من محمدعل ييمن بها ديگوي. مميندار يو مشكل ميكنيم

مسئول در تينخبگان و شخص يبرخ. ششم؛ ابراز نظر و مخالفت ميبه كرات مشاهده كرد انيآقا يهاحرف نيدر ا ينيو فراد يفرا قانون اساس يهاحرف
به خودشان اجازه هاتياز نخبگان و شخص ياست كه برخ نيا ست،ين رشيكه واقعاً اصالً قابل قبول و پذ ييهادهياز پد دي. بايرهبر يهااستيتعارض با س

يحق دارد خصوص ي. باالخره هر كسستين يبحث ياست؛ خصوص يمنظورم در محافل رسم يكنند. علن انيب يرا در برابر رهبر دگاهشانيد يعلن دهنديم



مهورگزارشي به ج  259 

مصوب هم شده، بعد ديد يوقت كهنياما ا ند،ك انيب هاونيسيكند، در كم انيمصلحت ب صيكند، در مجمع تشخ انيب ينظرش را خدمت مقام معظم رهبر
شاهد شتريما ب ريدر دوره اخ ياست، ول رهايانقالب ما است، از متغ يجد يهااز آفت نياستفاده كند، ا بونيدر تر يگريد يخودش را در جا يهافحر ديايب
.ميهست نيا

به چند دسته م،يكن لينخبگان و خواص را تحل نيگسست ب ميخواص و نخبگان. اگر ما بخواه نيگسست ب تيبحث محور اول بود. محور دوم؛ ماه نيا
و ييمبنااختالف،  يدر موارد ك؛ياست؛  نيكه داشتم، ا ي. من نگاهميفرق بگذار ديمهم است، با نينه؟ ا ايهستند  كسانيخواص  ني. اشونديم ميقابل تقس

از خواص ياست كه برخ نيا ،مينيبيم ميكه در گسست خواص ما دار يمرزبند كي. ينيد تيحاكم يبه اصول و مبان كنديبرگشت م يعنياست.  ييربنايز
كردم كه از حوصله بحث خارج است اگر من ادداشتيتا شاخصه من  17-18است.  ياست، اختالف اعتقاد يياختالف مبنا ،ينيد تياختالفشان با حاكم
با ييتفكر اصولگرا ست؟يچ هايمرزبند د،يگويكه حضرت امام م ييكايبا تفكر اسالم آمر د،يگويكه امام (ره) م ي. تفكر اسالم نابميها را بگوبخواهم همه آن

را با تفكر ييبعد تفكر اصولگرا م،ياوريرا به دست ب ييكايتفكر اسالم ناب با اسالم آمر نيب يما اول مرزبند ديبا ست؟يتفاوتش چ يح طلبتفكر اصال
صدر اسالم، اسالم ناب ميبرو ديبا م؟يچكار كن ديبا م،ياوريه دست بب ييكايتفكر اسالم ناب را با تفكر اسالم آمر مي. اگر بخواهميكن سهيمقا يطلباصالح
تفاوت را نيا ميتوانينم م،ياوريرا به دست ن يكه ما آن مرزبند يمادامآنجاست. تا  هاشهير قاًي. دقميكن سهيمقا عباسيو اسالم بن يرا با اسالم امو يمحمد

.ميو شماره كن مياوريبه دست ب

اياست  ياله نيد تيمشروع ايآ كهني. اصالً امييگويو خدمت شما م كندياملش مارائه شد، ك ياكنم، بعد اگر در قالب جزوه وار اشارهفهرست من
از تيحاكم تيروعمش ديگويرسماً م اشهيانيسال قبل در ب 15سال قبل،  10 ست،يحاال ن يبرا ونياست. مجمع روحان نيا هياول يمرزبند نيا قاًيدق ؟يمردم
ها؛ اصلاز نمونه ياز بعض مياست. حاال بگذر يفرازمان هانيا گر،يتفاوت دارد با همد يبا امو يتفكر علو نيروشن است، ا يمرزبند ني مردم است. اآنِ

نگهبان يذف شوراكه دنبال ح يكس ا؟؟؟ي دهنديم ندگانيرا به نما يمردم حق قانونگذار ايقانون و مقررات. آ تياصل مشروع ت،يبا حاكم يرهبر تيمشروع
. اصل سعه اخت يبا اله يكار داند،يم يرا مردم تيمشروع نيهست، ا اياست  يدر چارچوب قانون اساس يرهبر اراتياخت اي. آيرهبر اراتيندارد اصالً
است كه ره گم نشود، اما يخط نشان يقانون اساس نديگويم انياست. اصولگرا انيطلبان و اصولگرااصالح نيب ياختالف يهاياز مرزبند نياست؟ ا يفراقانون

همان تفكر نيندارد. ا يحق نيفراتر از ا هيفق ياست و ول يقانون اساس نيدر ا ست،ياست اصالً، هرچه هست و ن نيخط نشان كعبه هم رينخ نديگويها مآن
به فالن ديداد كه مراجعه كن ادداشتي يكس كيرا گفتم،  نيمن ا ييجا كي تهكافر است. الب ديرا بگو هانيا يهر كس ميبگو خواهمياست. من نم هيمعاو

به درد خورد،يجمهور نم سيبه درد رئ ياعتقاد نيبه حضرت عباس چن ي. ولميداني. گفتم ما كافر نمدانديدارند را كافر م ياعتقاد نيكه چن يكتاب، كسان
يرا به چه كس تيحاكم دياست كه شما دار نياست. بحث ما ا ياسالم يآزاد جمهورخورد، اما شهروند يبه درد امام جماعت هم نم خورد،يمجلس نم ندهينما
اشيچرا قدس ديگوي. مدانديرا از دست مردم م اتشيمشروع داند،يم ينيرا زم هيفق يول اراتيكه اخت سپارديم يرا به كس تيحاكم ديشما دار د؟يسپاريم
ه؟يفق يو ول يبه رهبر ديدهيچرا قداست م د،يكنيم

انسان را يزندگ 100دارد؟ صفر تا  تيجامع نيد اياختالف نظر بود. آ ونيبا علو هياميو بن عباسيبن نياست ب ياز اصول اختالف يكي تيجامع اصل
تيمسئول چيو بس و ه هبود ابالغ امبريپ فهيوظ سدينويم نيرالمؤمنيرسماً به ام هيابالغ؟ معاو يبرا ايآمده بود  تيريمد يبرا امبريپ اينه؟ آ اي پوشانديم
يفرد يهاجزو مقوله نيد ؛يحداقل نيوارد شود. د تيدر عرصه حاكم دينبا ني. ديحداقل نيد نديگويم كهنيشده به ا لينگاه تبد نيندارد. امروز ا يگريد

نيچن اي. آيحزب نيچن تابديرا برنم نيد تيجامع رد،ندا تياعتقاد به جامع نينظام ندارد. ا نياصالً د ديگويحزب كارگزاران م ينظام ندارد. سخنگو نياست. د
100صفر تا  يباز كه هر حزب يمقدار فضا نياست در كشور ما كه ا يبيعج زيچ نينه؟ اصالً ا ايوارد شود  يداتوريكاند يدر عرصه رقابت برا توانديم يحزب

استيو س نيشوك شود. بحث د نيا شوديفرم پركردن كه نم كيوارد شود. با صرف در عرصه رقابت  ديايب توانديبا اصول انقالب اختالف داشته باشد، م
تفاوت داشت؛ گريعباس با همد يو بن يبا تفكر امو يتفكر امام، تفكر رهبر جداست؟ اياست  يكي استيو س نيد اياختالف است. آ ياز مباحث جد يكي

جزء آن 9جزء آن عبادات است و  كيجزء است،  10 نيد ديفرمايباقر (ع) م ام. امجداست استياز س ني. دديگويم يگريد زيو اسالم ناب چ يعلو
است. رعباداتيغ

شود. در برابر ادهيمّر احكام اسالم پ دياست كه با نياست. تفكر امام و رهبر معظم انقالب ا يارزش ييبه عملگرا ياسالم ناب متك ،يارزش ييعملگرا اصل
يابدسابقه كيدر برابر احكام اهللا.  يتجر سم،يولنگار جيترو ،يگريطرف، طرف مقابل هم تسامح و تساهل، اباه كياز  سميطالبان ييتفكر رنجگرا

گفت نماز صبح بدون ؛يتعاون متيتابلو زد به ق كيبه مسجد.  كننديمراجعه نم ند،يآيمردم نم ديساخت، د يمسجد كيكند،  ريخودش را تطه خواستيم
جوك هيخداست. شب نيد اكردن ب يتسامح و تساهل است، باز ني. نماز ظهر و عصر كالً دو ركعت، بدون سجده و ركوع. اميكرد ركعت، بدون وضو، حراج

اسالم باشد، ما منشور سازمان نيمنشور سازمان ملل و قوان نياگر َدوَران امر ب ديگويبودند؛ آن آقا م تيكه در رأس حاكم ييهاآدم نياز ا يليخ ياست، ول
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نه؟ متاسفانه راه باز است و وارد ايرقابت وارد شود  صهدارد در عر تيصالح تواند،يآقا م نيو احكام اهللا. ا اتيبر قانون قصاص و د ميداريل را مقدم ممل
.شوديم

از سروش ؛يبه رأ ريو تفط ييگراتينسب سم،يدر مقابل پلورال ،ييگراتياست. در مقابل نسب ياز اختالفات اساس يكي ،يانيبر منابع وح ياجتهاد مبتن بحث
؛يهستند بر فقه جواهر يككه حضرت امام و رهبر معظم انقالب مت يدر حال سم،يپلورال ايو  يبه رأ ريتفط اي ييگراتينسب اياش؟؟؟ تفكرات گرفته تا منطبه

پدرت ،يكن اديذره كم و ز كي د؛ييرا بگو نيمرّ د ديبا ؛»ليعض األقاوب نايو لو تقول عل« كنديم ديتاك امبرشي. خداوند هم به پيانيبر منابع وح ياجتهاد مبتن
.آورميرا درم

جامعه ما بفهمد ديبا م،يبفهم ديبا م،يبشناس ديرا با هاني. اينيد تيهستند با حاكم يياختالف مبنا ياز نخبگان و خواص دارا يبخش اول بود. بخش نيا
نوع اختالفات، ازدر گسست خواص، بخش دوم  تيبخش دوم؛ دسته دوم از اختالف ماه نيبشناسند. ا ديد را باهستن يتفكرات انحراف يكه دارا ياحزاب نيا

موضع يجار تيوضع اي هيفق يول اي ينيد تيخواص نسبت به حاكم يدارد. برخ يتيريو مد ياقتصاد ،يفرهنگ ،يدر قلمرو خارج يو استراتژ يجنبه راهبرد
در نظام؛ البته آن هم يعني ؟يچ يعنيدارد.  ستيدارد، جنبه استراتژ ياما جنبه راهبرد ست،ين يولاص ست،ين ييت است. مبنادارند، اما با بخش اول متفاو

دارند، به خودشان حق ييهادگاهياز خواص د ي. برخياعتقاد ييبه مبنا گردديبرم م،يمقدار كاوش كن كي ميباشد؛ اگر بخواه ييمبنا اششهيممكن است ر
معظم يول م،يمطلب را بفهمان نيا ميتوانستيبه زحمت ما م ينماز جمعه مقام معظم رهبر يهااظهار موضع كنند. تا قبل از خطبه هيفق يدر برابر ول دهنديم

نيد. بعد فرمودند باختالف نظر وجود دار يهاشم يمن و آقا نيفرمودند كه فرمودند ب انينكته را ب نيشان، جمعه گذشته، جمعه قبل اگذشته يهاله در خطبه
از يكياست.  يمساله مهم نياست. ا تركيبه من نزد نژادياحمد يهم از اول اختالف نظر وجود داشت، اما نظر آقا يهاشم يو آقا نژادياحمد يآقا

در ميهست ييهاپارادوكس كيما دچار بود كه  نيار جامعه اروشن شدن افك يمساله برا نيراهگشاتر ديخطبه بود. شا نيكه انجام گرفت، در ا ييهاييرمزگشا
در اي(ع) موضعش چگونه است؟ آ نيامام حس ايآ كند،يرا امضا م يانامه(ع) صلح ياگر امام حسن مجتب ينيد تيكجاست؟ در نظام حاكم اششهيجامعه، ر

ياست؟ نقش سلمان چه نقش يچه نقش جانيهرا (س) انقش ز رد،يگيقرار م يطيشرا كيدر  نيرالمؤمنياست؟ اگر ام يفرق رمعصوميمعصوم و غ نيب جانيا
كنم؟ زهرا يهمه پدر يبرا خواهميمن م دي(ع) و بگو ياز عل رديكنم، فاصله بگ يپدر خواهميم يطيحفظ شرا يبرامن  ديبگو توانديسلمان م اياست؟ آ

يكه امام حسن مجتب ي. وقتستين يتمداريوال ني. اصالً اشوميفات نمكنم، وارد اختال يمادر خواهميرا حفظ كنم، م امبريپ تيب خواهميمن م دي(س) بگو
نيبكن. تصورشان ا يفكر كيبساط را؟  نيا ينيبي(ع) و عرض كردند آقا م نيتر رفتند سراغ امام حسكاسه از آش داغ ياعده ه،يمعاو اب كندي(ع) صلح م
يگريز ديبله، ما حرفمان چ ديگوي(ع) م ني(ع) و امام حس نيسراغ امام حس ديآيدارد. م حيترج(ع)  يفهم او بر فهم امام حسن مجتب يعني اند،تويبود كه م
مثل دياست. بعد فرمود تك تك شما با يدرست عمل كرد، امام حسن امام است، حجت اله . امام فرمود ابومحمدديو اعتراض كن ديبرو د،ييو بگو ديبود، برو

كار را نيامام حسن (ع) بودم، هم يكرد. اصوالً فرمود من هم اگر جا هيمرد زنده است؛ اشاره به معاو نيكه ا يتا مادام ديتان آماده شودر خانه يقطعه فرش
اشكاالت شهيچهار سال واقعاً چه گذشت؟ شما دنبال ر نيدر طول ا ديني. آن وقت شما ببكنميم يهمراه من هم د،يكن يهمراه دي. شما باكردميم
در دولت ثالث سال يكه رهبر يوقت ؟يچ يعنينژاد ياست كه نه به احمد نيبود كه افتاد بعد از انتخابات. من سوالم از شما ا يچه اتفاق دييبگو د؟يگرديم

به خودش حق يبزرگوار ،يانخبه كي. بعد ميما نداشت نگونهيتاكنون دولت ا تياز مشروط ديفرمايو م كنديدولت ذكر م يمثبت برا تيخصوص 22سوم 
حرمت شكسته؟ بحث ما ي. چه كسميحفظ كن ديحرمت با نديگويدوستان م يبعض ؟يرهبر اري شوديمن است. م ياستراتژ نژاد،ينه به احمد ديبگو د،يبگو

.ديپاش پاشد؛ينكند، اصالً نظام از هم م ي(ع) همراه ي. سلمان هم اگر با علشودي(ع) همراه نكند، از گردونه ساقط م ياست؛ زهرا هم اگر با عل نيا

آمد؛ شيپ امبريداستان بعد از پ م،يخدمت امام باقر (ع) بود ديگويكه م كندي(ره) نقل م ينياز مرحوم كل يعباس قم خيمرحوم ش االحزانتيدر ب يثيحد
اتفاق نيمگر نبودند كه ا هايسپاه ها،يجيبس رمردان،يكه آقاجان مگر افراد ش مياتفاق افتاد؟ از امام باقر (ع) سؤال كرد نيكه چرا ا ينبو فيشر تيحمله به ب

ل،يبودند ذل ي. افرادرنديحق را بگ آمدنديها نم. آنافتادياتفاق نم نياگر حمزه و جعفر بودند، ا ديفرمايسخن امام باقر (ع) است. م نيافتاد؟ فرمود اگر حمزه؛ ا
بحران د،يچرا بحران درست كرد گفتنديمدام م د،ننيبنش هيدر حاش خواستنديكار، مافظهبودند مح ييهاآدم هانيابن عباس، ا ل،ي. عقبرديناتوان؛ اسم م

را نهيزم نيا هانيكار، ناتوان، ترسو؛ امحافظه ل،يبودند ذل ي. افرادافتادينم تيخاندان اهل ب ياتفاق برا نيفرمود اگر حمزه و جعفر بودند، ا د؟يكنيدرست م
و حادثه. فاجعه نيا يفراهم كردند برا

كار شود. ما ديبا هانيكار كرد، ا ديبا هانيا ياست و رو يكاربرد هانياست. ا يخارج استيفرمودند، فرمودند اختالف در مسائل س ميچهار بُعد تقس آقا
يسهم يكس يراشود، اگر بقائل  دينبا يكس يسهم يكس يباشند، برا يتحت فرمان رهبر ديهمه با م،يمعصوم؟؟؟ ندار تيما شخص م،يمطلق ندار تيشخص

محترم است كه دربست در خدمت حضرت يآن وقت يكنار گذاشته شود. منتظر ديداشت از حضرت امام، با هيهم اگر زاو يشرك است. منتظر م،يقائل شد
ده است.فرمو اتيرا روا نيست، ارا خدا فرموده ا نيباشند؛ ا تيمحترم هستند كه در خدمت وال يآن وقت يروحان ،يمذهب ،ياسيس يهاتيامام باشد. شخص



مهورگزارشي به ج  261 

. در مسائليخارج استيدر كجا؟ در مسائل س كمي؛ حجت عل»حاكما فانهم؟؟؟ كميجعلت عل يفان« م؟يزنيحرف م ميرويمردم م يبرا يچ يپس ما برا
ديبا گرانيو د يفاصله دارند با رهبر هانيتند، ااگر موضع گرف رند،يموضع بگ هابونيدر تر نديايحق ندارند ب هيبق زنند،يم يحرف اول را رهبر يخارج استيس

است؛ در يبُعد هم فرهنگ كياست. آقا فرمود  يبُعد خارج كي نيدارد. ا يارتباط با رهبر زانيبه م يبستگ يحساب كار خودشان را بدانند. حرمت هر كس
نه اقتصاد آزاد را. تابد،يرا برم ينه اقتصاد دولت يرهبر ،يل اقتصاداست. در مسائ يارزش يعملگرا يرهبر ؟ياختالف نظر وجود دارد. در چ يمسائل فرهنگ

؟يمحور نه، اقتصاد آزاد هم نه، پس چ. اقتصاد دولتنديبيرا دارد م نياست كه هم نياست، به خاطر ا تركيجمهور به من نزد سيفرمودند نظرات رئ كهنيا
.كنديم يخواسته را عمل نياست به او و دارد ا تركيآقا نزد نيا نديبي. ميبا پسوند عدالت اجتماع ياقتصاد يآزاد

كه بنا است كشور را اداره كند؛ اختالف نظر وجود دارد. اگر يمياداره كشور است. ت ميراهبردها، ت ياستگذاريدر س يرهبر ياز ابعاد وجود گريد يكي
چه يكروب يآقا د؛يديرا د داهاياز كاند ي. بعضپسندنديم يرشان هستند، چه كساندور و ب يمعلوم است چه كسان م،ينياز خواص را بب يبعض قهيسل ميبخواه
يامكه كامالً مسلط بودند و ح ييهابا حلقه كنديفرق م كشيحلقه نزد نيدور و برش بودند واقعاً؟ حاال ا يچه كسان يموسو يدور و برش بودند، آقا يكسان

. آدم شاخ درمند يرأ سشيكه به رئ يبودند. اصالً معاون اول ما اهل كوفه ،يتمداريوال ؟يعني يتمداريوال بزار؟ا شومي. من عمامه به سر چرا مآوردياده اصالً
نيندارد. فرقش ا يقرار دارند، فرق ييباال گاهيكه در جا يمثل بنده با خواص يفيشهروند ضع نيب گريمصداقش در كجاست؟ د نيامام تنها بماند. ا م،يستين

؛»نهميشجر ب مايف حكموكي يحت ؤمنونيفال و ربك ال «اما  ند،يبروند نظراتش را محضر رهبر معظم انقالب بگو يخصوص تواننديم انياست كه آن آقا
گوش كنند. ديهمه با د،يرس ميجا كه كار به تصمآن

خيرا خدمت شما بخوانم. ش تيروا نيكنند. ا تيرا رعا يو تبر يتول ديهمه با ست،ين يو دان يعال نيب يكنند. فرق تيرعا ديرا همه با يو تبر يتول
كه خود را يناز كسا يبعض ديفرماي؛ م»من الدجال عتنايش يمن هو أشد فتنة عل ت،يمودتنا أهل الب نتحليإن ممن « كنديصدوق از امام رضا (ع) نقل م

راي؛ پاسخ دادند ز»فقلت بماذا؟؟؟« ؟يچ يعني ديفرمايو بدتر است. بعد م ما از خطر دجال هم باالتر انيعيش يها براضرر و خطر آن نامند،يما م رويو پ عهيش
هنگام حق نيا. و در ستين ينطوريا يول نند،ك يهمه پدر يبرا خواهندياست كه م ني. ظاهرش اكننديم يو با دشمنان ما دوست يها با دوستان ما دشمنآن

ياچه فاصله انيآقا نيتا گروه و ا 18 نيا نيب ميبفهم ميتوانينم گر؛ياست د ني. همشودياخته نمو مؤمن از منافق شن گردديمخلوط م گريكديو باطل با 
هاني. اديكن يمرزبند ؟يو تبر يپس تول يچ يعنيها است. بستان واست، بده  هامانيها است، عهد و پاست. چون ارتباطات است، جلسات است، خوش و بش

بودند، دو سه يكن يمهدو يحداد عادل بودند، آقا يآقا ،يبود محضر مقام معظم رهبر ياجلسه كي. كنميت، عرض ماس ياست، خودمان يرا جلسه خصوص
حداد عادل خوب يآقا شبيكه د كنديبودند، عرض م جا خدمت آقابود. آن ادلحداد ع يبعد از آن صحبت شبكه دو آقا انياز آقا يكيبودند.  گرينفر د

مصاحبه هم دفاع از كيمواقع  نطوري. اكننديصحبت نم هايخوب كردند، اصل صحبت كردنشان خوب بود. بعض كهنياز ا ريند غصحبت كردند. آقا فرمود
دوپهلو حرف زدند، هايبعض يعنيآمدند و صحبت كردند، دوپهلو حرف زدند.  هاي. بعضكنديم جاديخسارت ا زانيحق الزم است. دوپهلو حرف زدن همان م

از حق تيحما شيجا جانينبود، ا شيجا نيرا فراهم كنم. فرمود ا گرانيصحبت با د يبرا نهيزم خواستميگفت من م شانيآقا تذكر دادند. ا بعد به همان
وتذكا يليخ خواهد،يفهم م يليخ خواهد،يم ياريهوش يليآقا، خ خواهديم رتيبص يليست. خكردن غلط ا يانداريجبهه روشن است، م ينيبيم ياست. وقت

و يگسست، جنبه شكل ايفاصله گرفتن و فاصله دارند  گريدسته دوم. دسته سوم از خواص د نيبفهمد كجا حرف بزند، كجا سكوت كند. ا يكه انسان خواهديم
من ييگوي. آقا شما مكننديو روش را بر اصول و موانع حاكم م قهيها اختالف سلآدم نياز ا يحرف دارند. متاسفانه برخ هاشو رو هاوهيش يدارد، رو يسور

ميگوي. مدهميم يرأ گريد يبه كس روميمن م نيچرا فالن كس را حفظش كرده، لذا به خاطر ا يدولت اصولگرا است، ول نيا كهنياصل را قبول دارم، ا
كرد،يصحبت م ييجا كي ييبنده خدا كي .يو اصل يمسائل فرع نيا نيب يو فرق بگذار يبفهم ديبا ،ينگاه كن. تو خواص يبه اصول و مبان ،يابمرد حس

يزدنچه حرف نيآخر ا گفتيم ييآقا كيرا قبول ندارند.  تياهل ب تياست كه وال نيا ل،ياز اسرائ خورنديشكست م هاينيفلسط نيا كهنيعلت ا گفتيم
خدا و قرآن را كه قبول نيطرف. حاال ا نيخورد، نه اشكست ب ديشكست بخورد، آن طرف با ياست. آن طرف كه اصل خدا را قبول ندارد. اگر بنا است كس

است، ينطورياگر ا گفتيم. شدنديا ذوب مهكوه ختند،يريها مكه در كوزه امام حسن (ع) بود، اگر به كوه يزهر نيا گفتيكه م ييدارد. مثل آن بنده خدا
.كندير نمها واقعاً آدم به تبعاتش فكحرف زدن يچرا كوزه را ذوب نكرده است؟ بعض

نياز ا مراجع بزرگوارتر نيهم نديگوي. مراجع؛ مستيقابل قبول ن نيبفهمم، ا توانميمن نم قهياختالف سل نيا ديگويم كنند،يرا حاكم م قهيسل اختالف
است كه اختالف نيمساله چهارم ا. كننديبه اصول توجه م نديآيزوم كنند. خود مراجع هم بحمدهللا در مقاطع حساس م يمساله جزئ يرو نديايهستند كه ب

يهراسدشمن اياست،  تيفاز ظر شيتوقع ب اياست  يهواپرست اياست،  ياپرستيدن ايدارد.  يدارد، جنبه اخالق يخواص جنبه خصلت يهادنياز بر يدر برخ
توقع ،يخودپرست ،ياپرستيدارد؛ دن يدارد، روح يو اخالق يخصلت تيماه دند،يكه بر ياز خواص يبخش يعني. رديطرف فاصله بگ شوديباعث م هانياست. ا

اما پردازم،ينم نيبه ا گريمن عوامل انحراف و گسست خواص بود كه وقت گذشته و د يهم دسته چهارم. بخش بعد ني. ايهراسدشمن ت،ياز ظرف شيب
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داشته يجلسات ديواقعاً فكر كرد، سپاه با دياست، آن را با رونيكالن كه از حوصله ما ب يدر مورد راهكارها م؟يبكن دياست كه چه با نيصحبت من ا نيآخر
فتنه، ابهت سپاه مشكل را حل كرد، نيمقابله با ا يماجرا نيمربوطه بدهد، در هم يهارا آماده كند، به دستگاه ييشنهادهايها، پبرنامهها، باشد، اتاق فكر، طرح

عت برخوردسر نيبا ا يشكل نيا يهاقائله نيالزم دارد كه بتواند با ا يشتريب يآمادگها كه سپاه فتنه نيبود در مقابل با ا يادهيعد ب،يمشكالت عج يول
كند.

آن رد،يگيانقالب شكل م هيعل ديمسائل است. انتخابات به شكل تهد نيهم ندهيما در آ يسروران بزرگوار، چالش اصل ز،يعز انيآقا كنميعرض م بنده
م،يكه ما دار ينتخاباتا رياخ يهامتاسفانه در سال يسپاه نبود، ول يبه نگران ازيزرد بود، اصالً ن اي يانتخابات عاد تيوضع . اگرينارنج تيهم در قالب وضع

كه يديتهد يجمهور استيخصوص انتخابات راست كه ما در انتخابات به نيا رهايآن متغ جهيرا عرض كردم، نت رهايمتغ نيچون دشمن وارد عرصه شده و ا
قبل از انتخابات جينقش سپاه و بس قرمز،و  ينارنج تي. با توجه به وضعروديم شيرمز پاست و به سمت ق يبه شكل نارنج ديتهد كند،ينقالب جلوه ما هيعل

ست؟يبعد از انتخابات چسال قبل، دو سال قبل و  كيانتخابات، در  يقبل از برگزار جيسپاه و بس تيجدا شود. مسئول گرياز همد ديبا بعد از انتخابات كامالً با
دو تا حزب كهنيا يعني. ستين ريپذامكان اديهم ز رشييكه تغ ميروبرو هست ييهاتيشد، ما با واقع نيدارد. اگر ا يو كار كارشناس يبه بررس ازيواقعاً ن يليخ

هر دو اصول را قبول دارند، هر دو گر،يكديهمطراز  ميداشته باش يحزب اسالم چقدر قابل تحقق است؟ اگر دو ياست مثالً، ول نيراهكار ا م،يداشته باش
خواهد يصالح انقالب اسالم نيع نيبا هم اختالف داشته باشند، ا هاوهيرا قبول داشته باشند، در ش يانرا قبول داشته باشند، هر دو اصول و مب هيفق تيوال

اما دو تا حزب كه بخواهد به م،يشويچالش روبرو م نيبا ا م،يا همراهش نداررا م يدارد. چون قواعد دموكراس يقواعد يچون دموكراس ،يبود در دموكراس
.  گريدو رقابت با هم ديايوجود ب ندارند، حق رقابت يسازگار يكه با اصول و مبان ياحزاب يمثالً خواص چه كنند؟ از نظر قانون ايكنند، در حد آرزو است واقعاً

انجام اكار ر نيكه ا ستيدست ما ن يليخ گذارند،ينم اي گذارنديوضع كند، محدود كنند؛ م يجرات بكند قانون يسك اي. آستيدست ما ن كهنيشند. انداشته با
رييمعادالت را تغ ميتوانيم م،يو آماده كن ميسر خط بكن ميمجموعه را ما بتوان ني. اگر اجيانسان؛ از سپاه و خط آخر بس ونيليم 10و  ميما هست يول م،يده
و ميباش رگذاريتاث ندهيدر آ معادالتدر  ميتوانيخودمان م فهينكرد، ما در حد وظ يهم كار يكس چيخودمان؛ اگر ه فهيدر حد وظ يديبا هر تهد يعني. ميده
از ديبا اياست  يكاف م،يكه تا به حال كرد يشناسانيجر ايآ م؟يكار كن يچه موضوعات يرو ه،يما چ يهاچالش ه،يسازوكار دارد. شبهات ما چ كيبه  ازين نيا

يكاف نيهم ايرا. آ ياز اصول و مبان ي. چهار دسته كردند برخدمكه بنده عرض كر ييهانگاه نيهست. با هم يچ رد،يگيكه دارد شكل م يتفكرات مينينو بب
يالبته بحمدهللا هم فرمانده نده،يمقطع آ نياست در ا نيسنگ اريبس يندگيبنده معتقدم كه كار حوزه نما ،يگريبه شكل د اي ميبرو ديشكل با نياست و به هم

هم يندگيسپاه و رسالت سپاه است. و نما يهاتياهداف و مامور يدر راستا قاًيكه دق دداشتن يجعفر يكه امروز آقا ييهارا دارد با صحبت يآمادگ نيا
ديكه با ديها را شما حضرات هستاز آن يطه با مخاطبان هم بخشاست. مسئوالن واس ياسيبرعهده اداره س ميمستق تيد، اما مسئولرا دار يآمادگ نيبحمدهللا ا

كه ميرا شروع كن يو از نو حركت رديانجام بگ يازشناسين ،يشناستيوضع ،يشناسبيآس كي ديبر گذشته با هيتك باو  ديكن جاديرا در خودتان ا يآمادگ نيا
و روز به روز وحدت و ميو برداشت كن مينيحاصل و ثمرات آن را به نحو احسن بب ميتوانب ندهيكه االن كه آغاز كار هست، تا چند سال آ يشاءاهللا وقتان

شاءاهللا.ان مينيتر ببو منسجم تريانقالب قو يراستا رانسجام سپاه را د
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نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی طرح دولت
وحدت ملی را «ملغمه» و تحقق دولت ائتالفی را «بعید» دانست
و درباره نسبت سپاه با انتخابات نیز گفت که سپاه از اصولگرایی
دفاع می کند اما نه به عنوان یک حزب، بلکه به عنوان یک تفکر و

اندیشه و بازگشت به اسالم ناب.

حجت االسالم و المسلمین علی سعیدی در گفت وگو با خبرنگار
سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره وضعیت دو
جریان اصلی کشور برای انتخابات نیز اظهار کرد که اصالح طلبان با
یک «پارادوکس» مواجهند و اصولگرایان هم باید برای رسیدن به

اجماع تالش کنند.

وی همچنین، به اظهارات اخیر حبیب هللا عسگراوالدی مبنی بر
کید کرد که تنها راه اینکه «موسوی و کروبی فتنه گر نیستند» واکنش نشان داد و با بیان اینکه این افراد در مقابل نظام ایستادند، تا

اصالح طلبان این است که بگویند از آرمان ها فاصله گرفته اند و اشتباه کرده اند.

آمریکا می خواهد انقالب جهانی اسالم را مهار کند و این کار را از ایران آغاز کرده است
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخشی از این گفت وگو با اشاره به شرایط بین المللی و داخلی کشورمان اظهار کرد: در عرصه منطقه ای و

مان نیز تاثیرگذارند. ها به طور طبیعی در شرایط کشور ات زیادی هستیم که متغیر بین المللی شاهد تغییر

وی با اشاره به فروپاشی شوروی در ابتدای دهه 1990 اظهار کرد : پس از سقوط شوروی و ادعای آمریکا در زمینه رهبری واحد جهانی،
ا به چند دسته تقسیم کرد. معادالت متفاوتی در عرصه بین الملی بوجود آمد که باید این معادالت ر

اکز اطالعاتی آمریکا مبتنی بر این بود که تهدید د دو خطر متوجه این کشور و منافع آن است. تحلیل مر سعیدی افزود: آمریکا احساس می کر
سرخ به معنای احیای دوباره مارکسیسم در روسیه و تهدید سبز به معنای تحریک گسل جغرافیای جهان اسالم با محوریت ایران است و
آمریکا این دو را، نگرانی های اصلی خود می دانست، چراکه این دو می توانست هژمونی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. ذخایر فسیلی عظیم و
نیروی جوان با انگیزه و فرهنگ غنی اسالم در منطقه خاورمیانه و کشورهای اسالمی وجود داشت که می توانست برای آمریکا مشکالت

بسیاری بوجود بیاورد.

وی ادامه داد: پیش بینی آنها دور از انتظار نبود و پس از مدتی این جریان فعال شد و انقالب اسالمی ایران توانست در بیداری جهان اسالم و
احیای اسالم در جهان نقش ایفا کند. آمریکا هرچند ابتدا غافلگیر شد، اما بعد به این نتیجه رسید که باید انقالب جهانی اسالم را مهار کند و

این کار باید از ایران آغاز شود.

آمریکا به دنبال راه انداختن جنگ نیابتی است
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تالش های آمریکا برای کنترل انقالب های منطقه گفت: آنها شیوه های مختلفی به کار گرفتند. اولین
اقدام آنها حضور میلیتاریستی و فیزیکی بود که بعد ها متوجه شدند دچار اشتباه استراتژیکی شده اند و هزینه های سنگینی برای آن پرداختند،
در حالی که نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. آمریکا مجبور به ترک عراق شد و در افغانستان نیز با چالش های جدی مواجه شده و

صدد خروج است اما می خواهد طوری وانمود کند که از خروج از افغانستان، شکست رسمی تلقی نشود. در

نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت وگو با ایسنا:

سپاه مصداقی در انتخابات وارد نمی شود
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سعیدی با بیان اینکه "جنگ فرهنگی و حمله به مقدسات از اقدامات دیگر آمریکا برای مقابله با بیداری کشورهای منطقه بوده است"، گفت:
آمریکا به دنبال ایجاد خاورمیانه بزرگ و حفظ اسرائیل و بدست آوردن منابع خاورمیانه بود اما نتیجه و دستاورد روشنی کسب نکرد. پس از
خروج از عراق به فکر راه دیگری رسید و آن، به راه انداختن جنگ نیابتی به عنوان استراتژی جدید بود. این اقدام را از لبنان، غزه و سوریه
آغاز کرد و به دنبال آن بود که در عراق و ایران نیز این استراتژی را پیش بگیرد. آنها در لبنان شکست خوردند اما در سوریه همچنان

اتژی خود را ادامه می دهند. استر

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به شکل گیری بیداری اسالمی اظهار کرد: توطئه آمریکا برای مهار این انقالب ها در منطقه، به راه انداختن
جنگ نیابتی بود. بازیگران این جنگ ها آنها هستند در حالی که جریان دیگری مانند کشورهای عربستان، قطر و ترکیه پول و پشتیبانی
لجستیکی این جنگ ها را بر عهده دارند. نقطه فشار امروز بر روی سوریه قرار دارد و تالش بر این است که ارتباط میان سوریه، ایران،

ا از خط مقاومت جدا کنند. ه قطع شود و سوریه ر حزب هللا و غز

لقاعده در افغانستان در مقابل آمریکا و در سوریه تحت فرمان آمریکاست ا
وی با اشاره به اینکه بیش از 20 ماه از جنگ سوریه می گذرد، خاطرنشان کرد: القاعده که در افغانستان در مقابل آمریکا قرار دارد، در سوریه

دن مقاومت به دست خود مسلمانان صورت گیرد. دن القاعده و هم نابود کر مان این کشور عمل می کند. آنها می خواهند نابود کر تحت فر

سعیدی همچنین به تغییر ماهیت جنگ ها اشاره کرد و گفت: امروز از دیگر مولفه هایی که در عرصه بین الملل قابل توجه است، تبدیل شدن
جنگ متقارن به جنگ نامتقارن و جنگ مستقیم به جنگ نیابتی در ابعاد مختلف است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه "بازیگر پشت صحنه این حوادث، آمریکاست"، گفت: در روی صحنه، کشورهایی که در دام آمریکا
افتاده اند ایفای نقش می کنند. امروز آنها به دنبال تکمیل حلقه اخوان المسلمین در مقابل هالل شیعی مرکب از عراق،  سوریه، لبنان و ایران
هستند چراکه آنها بر این باورند که اداره کردن اخوان المسلمین راحت تر است و اشتباه بزرگ برخی کشورها نیز همین است که به جای تکیه

د نظام سلطه در رابطه با کشورهای اسالمی را نادیده می گیرند. بر اصل اسالم، به مسائل موجود حزبی نگاه می کنند و راهبر

اسرائیل از رسیدن به آرمان «از نیل تا فرات» مأیوس شده است
وی افزود: تضعیف جبهه مقاومت از طریق جنگ نیابتی، مصادره انقالب های منطقه و  تالش برای حفظ امنیت اسرائیل، از اهداف نظام سلطه

مان «از نیل تا فرات» مأیوس شده اند. است؛ البته آنها فعال از هدف کالن خود یعنی رسیدن به آر

سعیدی همچنین با بیان اینکه "راهبرد انقالب اسالمی در عرصه جهانی، گسترش مرز های اسالم در اقصی نقاط عالم است"، تصریح کرد:
ساندن صدای اسالم به سایر کشورهاست. گیری از ر دشمن از همین مساله وحشت می کند و قطع شبکه های ماهواره ای ما نیز برای جلو

کید بر اینکه "آنچه ما در کشورهای منطقه می بینیم، بیداری اسالمی است"، گفت: برخی در خود دنیای اسالم نماینده ولی فقیه در سپاه با تا
این رویداد را «بیداری عربی» و در کشور ما نیز «بیداری انسانی» می خوانند در حالی که شعارهای مردم نشان می دهد این بیداری، اسالمی

ایان در همه انتخابات پیروز می شوند. ا هم نگاه کنیم می بینیم که اسالمگر گر نتیجه انتخابات ر است و ا

نظام سلطه، دو اسالم «طالبانی» و «ترکیه ای» را ترویج می کند
وی با بیان اینکه "نظام سلطه دو مدل از حکومت اسالمی، یکی اسالم سلفی و طالبانی و دیگری اسالم ترکیه ای یعنی اسالم سکوالریستی را

ائه مدل حکومتی بر مبنای مردم ساالری دینی است. ترویج می کند" اظهار کرد: یکی از راهبرد های انقالب اسالمی، ار

سعیدی با بیان اینکه "وحدت جهان اسالم و دفاع همه جانبه از آرمان فلسطین از دیگر راهبردهای نظام جمهوری اسالمی است"، تصریح کرد:
ما شعار شیعی نمی دهیم بلکه شعار ما، وحدت جهان اسالم است. نظام سلطه به این نتیجه رسیده که کانون بیداری اسالمی، ایران است و
جهان اسالم، مردم ایران و مقام معظم رهبری را الگوی خود می دانند. به همین خاطر آنها به دنبال مهار، تغییر رفتار و ساختار و براندازی

ایران هستند.

9 دی جهشی دوباره در جایگاه ایران در سطح بین الملل رقم زد
نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد:  حوادثی که در فتنه 88 دیدیم، یکی از راهبرد های دشمن برای تغییر و استحاله نظام بود. پس از
فتنه 88 میدان مانور و قدرت تاثیرگذاری نظام کم شد اما نظام توانست بر این فتنه فائق آید. حضور مردم در 9 دی ماه 88 معادالت را تغییر

ه در جایگاه ایران در سطح بین الملل رقم زد. داد و جهشی دوبار
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آمریکا فرمول «تحریم»، «تهدید»، «دیپلماسی» را علیه ایران دنبال می کند
مول سه عنصری که "تحریم" به عنوان محوری اصلی آن است ان نیز گفت: آمریکا بر یک فر د آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایر وی درباره راهبر
و دو عنصر دیگر یعنی "تهدید" و "دیپلماسی"، فرعی  هستند، تالش می کند با ایران مقابله کند. آمریکا با اعمال تحریم به دنبال آن است که
بر مردم فشار آورد و این فشار، نظام را با بحران مواجه و مجبور به عقب نشینی کند اما با وجود این تالش ها، ظرفیت کشور ما ارتقا پیدا کرده

است.

جنگ 8 روزه، قدرت ایران در مقایسه با مصر و ترکیه را نشان داد
سعیدی ادامه داد: با وجود تهدید ها و تحریم ها، ایران امروز در خاورمیانه نقش بارزی ایفا می کند و جنگ هشت روزه اسرائیل علیه غزه نیز
ان است نه مصر و ترکیه. کیه به نمایش گذاشت و نشان داد آنکه از فلسطین و مقاومت دفاع می کند ایر ا در مقایسه با مصر و تر قدرت ایران ر

وی با اشاره به تاثیرگذاری شرایط بین المللی بر شرایط داخلی کشور اظهار کرد: عوامل مختلفی در فضای داخلی کشور ما بویژه با توجه به
نزدیکی به انتخابات، تاثیرگذارند. برخی عوامل مانند بیداری اسالمی، تزلزل در ارکان نظام سلطه،  شکست توطئه علیه غزه و بحران های
اقتصادی - اجتماعی آمریکا و اروپا در کشور ما تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر، ناامنی در عراق و سوریه، نوع رفتار حاکمان ترکیه و نقش

اق تاثیر منفی می گذارد. تباط با سوریه و عر نگران کننده برخی کشورها در ار

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: در عرصه داخلی نیز فشارهای ناشی از تحریم ها، اختالف میان سران قوا و ضعف کنترل بر روند
ات منفی به حساب می آیند. افزایش قیمت ها از جمله عوامل با تاثیر

رییس جمهور بعدی دارای اهمیت باالیی است
سعیدی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در انتخابات سال 92، با یک انتخابات دو قلو یعنی انتخابات
شوراها و قوه مجریه به طور همزمان روبرو هستیم. این دو انتخابات، هم هیجان محلی و هم کشوری را در پی دارد و ضروری است که همه

دنه نیز عبور کنیم. کت مهم توجه کنند تا بتوانیم به سالمت از این گر دم به این حر مسئوالن و مر

وی با بیان اینکه "رییس جمهور بعدی دارای اهمیت باالیی است"، گفت: همه کسانی که دلشان برای نظام می تپد باید به گونه ای حرکت و
های انقالب جامه عمل بپوشاند. ا انتخاب کنند که بتواند به شعار  شخصی ر

سعیدی با بیان اینکه "می توان مرزبندی مشخصی میان آنچه در عرصه سیاسی کشور وجود دارد با آنچه مصلحت نظام و انقالب است، قائل
بود"، اظهار کرد: این نظام، اسالمی است و بر محور والیت فقیه حرکت می کند و قوای سه گانه در تحقق اهداف،  آرمان های امام و رهبری

نقش تعیین کننده ای بر عهده دارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه اضافه کرد: ما در دوران آقای هاشمی، دوران اصالحات و در دوران اخیر با تحوالت و فراز و نشیب های گوناگونی
مواجه بوده ایم و هریک نقاط قوت و ضعف فاحشی داشتند. قانون اساسی ما قانونی جامع و برخاسته از انقالب و به دنبال پیاده کردن اسالم

ناب است.

بد عمل کردن برخی اصولگرایان به معنای بد بودن اصولگرایی نیست
وی با اشاره به فعالیت جریان های مختلف کشور برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تصریح کرد: در این انتخابات چند جریان فعال
هستند؛ یکی از آنها جریان اصالحات است که البته با جریان کارگزاران همسویی دارد و این دو در مواضع، اهداف و حتی راهکارها اشتراک

دارند.

سعیدی افزود: جریان دیگر، اصولگرایان هستند که طیف گسترده ای از مردم و احزاب و گروه ها را در بر می گیرد. اصولگرایی یک تفکر
مبنایی و ریشه ای است و یک حزب نیست. اصولگرا یعنی کسی که بر مبانی اسالم تکیه دارد و اجرای اسالم را می خواهد و در نتیجه نباید

ایان به معنای بد بودن اصولگرایی نیست. د دید. بد عمل کردن برخی اصولگر ا تنها در قامت یک فرد و دو فر این مفهوم ر

نماینده ولی فقیه در سپاه، جبهه پیروان خط امام و رهبری و دولت را دو سِر جریان اصولگرایی برشمرد و گفت: البته همه این جریان ها
تفاوت هایی در گرایش ها دارند. جامعتین (جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز) محور اصلی جریان اصولگرایی هستند و ساماندهی و

هدایت این جریان بر عهده آن است.
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وی افزود: اصالح طلبان به سه بخش تندرو ها، میانه رو ها و البه شرط ها تقسیم می شوند و دولت هم ظاهرا بی نظر به انتخابات نیست. با این
شرایط، افراد مختلفی برای انتخابات آماده می شوند اما در این میان مردمی که به انقالب "بله" گفتند باید به سمتی حرکت کنند که آرمان ها

علمی شود.

طرح دولت وحدت ملی چیزی جز «ملغمه» نیست
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به طرح دولت وحدت ملی اظهار کرد: یکی از ایده های مطرح شده برای انتخابات، طرح دولت وحدت ملی
است که از سوی یکی از آقایان مطرح شده است؛ به این معنا که ترکیبی از همه کسانی که توان ورود در عرصه سیاسی کشور را دارند، اعم
از اصالح طلبان،  کارگزاران و اصولگرایان دولت آینده را تشکیل دهند، اما این ایده چیزی جز ملغمه نخواهد بود و نتیجه ای از آن بیرون نخواهد

آمد. چگونه ممکن است عناصری که هیچ سنخیتی از نظر فکری و اعتقادی باهم ندارند، دور هم جمع شوند؟

ایده دولت ائتالفی خوب است اما بعید می دانم به نتیجه برسد
سعیدی با اشاره به ایده های دیگری که در فضای سیاسی مطرح شده است گفت: ایده دیگر، ایده دولت ائتالفی است که هرچند ایده خوبی
است اما بعید می دانم با شرایطی که میان سیاسیون شاهدیم به نتیجه برسد. ایده سوم نیز ایده دولت اصولگرا بر محور بازسازی گفتمان

ا به حداقل برسانند. قابت و تعداد نامزد ها ر د آنان و آمدن با شعاری نو است تا از این طریق زمینه ر ایی و پاالیش عملکر اصولگر

کاندیداهای احتمالی اصولگرایان از احساس تکلیف دست بردارند و عقالنی فکر کنند
وی اضافه کرد: توصیه من به اصولگرایان این است که این جریان ظرفیت 15 کاندیدا را ندارد. من می خواهم که این افراد از احساس تکلیف
دست بردارند و عقالنی فکر کنند. قطعا اگر کسانی که می توانند با نیامدنشان به عرصه انتخابات به پیروزی اصولگرایان کمک کنند، اگر بیایند

ایان ضربه ببینند، در این آسیب شریک هستند. و اصولگر

نماینده ولی فقیه در سپاه درباره وضعیت اصالح طلبان نیز ابراز عقیده کرد: اشتباه مردم در زمان پیامبر و خواص آن دوران این بود که پس از
رحلت پیامبر (ص) از محور رهبری یعنی امام علی(ع) فاصله گرفتند اما مردم ما پشت سر امام حرکت  کردند و پس از ایشان پشت سر
رهبری قرار گرفتند. رهبری آقا، با قوت در طول 23 سال با پشتیبانی مردم به پیش رفت. همه کسانی که دل در گرو امام داشتند طبیعی بود
که پس از ایشان همانند مردم زیر چتر رهبری قرار گرفتند، اما باید ببینیم که انحراف در مجموعه ای از کسانی که با امام همراهی می کردند

شان به اینجا رسید. از کجا شروع شد که کار

وی ادامه داد: سوال این است که چرا آقایان جدا شدند و رهبری جدید را بر نتابیدند؟ آنها باید اعالم وفاداری می کردند و در داخل نظام به
حرکت خود ادامه می دادند. آقایان تفکری مغایر با امام ارائه کردند. نوع نگاه برخی اصالح طلبان و اعضای حلقه کیان به امام و ولی فقیه به

کی از آن بود که والیت فقیه را قبول ندارند. گونه ای دیگر بود. مطالبی که در روزنامه هایشان مطرح می کردند حا

سعیدی با بیان اینکه "در دوره اصالح طلبان ساختارشکنی و تابوشکنی دنبال شد"، گفت: برخی خشونت را در انقالب امام حسین (ع) تئوریزه
کردند و آن را به سطح انتقام از آنچه در جنگ بدر رخ داده بود تقلیل دادند. ارتباط با بیگانه و کسانی که دشمن خونی انقالب بودند، ارتباط

اندازی نظام توسط این مجموعه دنبال شد. ده با محافل خارجی و بر گستر

چطور می گویند موسوی و کروبی فتنه گر نیستند؟
ات اخیر حبیب هللا عسگراوالدی درباره وقایع 88 گفت: در فتنه کنش به اظهار گوی خود با ایسنا، در وا نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه گفت و
ای نظام بوجود آمده بود به تهدید تبدیل کردند. آنها ا برنتابیدند و فرصتی را که بر اد روشن بود. موسوی و کروبی نتیجه انتخابات ر 88 نقش افر

خی آقایان چه می فرمایند؟ در مقابل نظام ایستادند. چطور این افراد فتنه گر نیستند؟ بر

تنها راه اصالح طلبان این است که بگویند اشتباه کرده اند
وی با نقل خاطره ای از سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای محسنی اژه ای تعریف می کرد که "چند روز پس از انتخابات ساعت 11 شب به
منزل آقای موسوی رفتم از ایشان پرسیدم که اگر انتخابات باطل شود اما شما دوباره رای نیاورید چه؟ آقای موسوی گفت: باز هم باید
انتخابات باطل شود." بنابراین، تنها راه برای اصالح طلبان این است که برگردند و واقعیت ها را بپذیرند و بگویند که از آرمان ها فاصله گرفته اند و

اشتباه کرده اند.

کید کرد: نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه "اصالح طلبان برای ورود به عرصه سیاسی کشور باید تمام چارچوب های نظام را بپذیرند"، تا
چهره های اصالح طلب در یک «پارادوکس» شدید قرار دارند. از یک سو راه ورود آنها این است که بخشی از اشتباهاتشان را بپذیرند اما از

ف کسانی که شعار براندازی داده اند طرد خواهند شد. گر بازگردند، از طر سوی دیگر ا

کسانی که شعار وحدت ملی می دهند، می خواهند خودشان محور باشند
وی ادامه داد: برخی که شعار وحدت ملی می دهند، همین را دنبال می کنند که می خواهند خودشان محور باشند. نمی دانیم طرح دولت
وحدت ملی با حفظ مواضع و عملکرد گذشته آنهاست یا می خواهند با تغییر مواضع در قدرت شریک شوند. اینها می توانند کمک کنند نه اینکه

دند و از مسیر خارج شدند. اد باید اعالم وفاداری می کردند اما نقض کر شریک باشند. والیت شورایی امکان ندارد. این افر
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سعیدی با بیان اینکه "برخی تالش می کنند نظام دچار دوقطبی شود"، افزود: می خواهند نظام را به دو قطب انتصابی و انتخابی تقسیم کنند،
در حالی که می بینیم اتفاقا کسانی که انتصابی بوده اند، سالمتر از کسانی که انتخابی بودند حرکت کردند. برخی هم می خواهند نظام را به دو

دم ما هوشیار هستند و در دام اینگونه شعارها نمی افتند. ه با آمریکا و قطب مخالف مذاکره تقسیم بندی کنند اما مر قطب طرفدار مذاکر

نمی شود بدون پرداخت هزینه و اصالح گذشته، بگویند «انا شریک»
کید کرد: اختالفاتی که وجود دارد، اختالفاتی ریشه ای و در اصل والیت فقیه و اختیارات آن و جامعیت دین و حکومت دینی است. آنها وی تا
دین را حداقلی می دانند و ولی فقیه را تنها در حد یک مقام تشریفاتی می پذیرند. ما اختیارات ولی را معادل اختیارات رسول هللا و امام
معصوم می دانیم و این همان سخن امام است. آقایان می خواهند بدون پرداخت هزینه و اصالح گذشته بگویند "انا شریک"، ولی این

نمی شود.

بیشترین اتهامات نظام سلطه و تحریم های آنها علیه سپاه است
سعیدی در ادامه این گفت وگو، درباره برخی ادعاها مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات گفت: برخی می گویند چرا مردم به سپاه و روحانیت
اعتماد دارند؟ تاثیرگذاری معنوی بر مردم که بد نیست و در همه دنیا اینگونه است. برخی مهندسی انتخابات را قبول ندارند و ادعا می کنند که
سپاه در انتخابات دخالت دارد. اینکه عناصر و شخصیت های ذی نفوذی در میان مردم هستند که تاثیرگذارند، خللی به انتخابات وارد نمی کند.

همین ادعا یعنی ادعای تقلب در انتخابات، ریشه اصلی فتنه 88 بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: هر نهادی که در محوریت نظام قرار داشته و نقش تعیین کننده تری در تحقق آرمان های نظام دارد، از
سوی کسانی که این قدرت و نفوذ را مانع خود می بیند مورد تخریب قرار می گیرد. امروز شاهدیم که بیشترین اتهامات نظام سلطه و

دار سلیمانی آغاز کرده اند. تحریم های آنها علیه سپاه است و بر همین اساس جنگ روانی شدیدی علیه سپاه و نیروی قدس و شخص سر

برخی خطای یک فرد یا بخشی از سپاه را به کل سپاه تسری می دهند
وی با بیان اینکه "در داخل نیز می بینیم برخی پروژه «سپاه هراسی» را دنبال می کنند"، افزود: این افراد و جریان ها همواره سپاه را یکی از
موانع پیش روی خود می دانند. در زمان بنی صدر و در زمان اصالح طلبان نیز این مساله وجود داشت. برخی خطای موردی یک فرد یا بخشی
از سپاه را به کل مجموعه سپاه تسری می دهند. ما از کسانی که در جرگه اصولگرایی هستند توقع نداریم که اشتباهات دیگران را دنبال کنند

ا به حساب کل مجموعه بگذارند. دی یک خبرگزاری ر و مثال اشتباه مور

کید کرد: بیشترین ترس دشمن از سپاه است و بر همین اساس، تخریب سپاه تاثیر فوق العاده ای در ضعف بنیه امنیتی سعیدی همچنین تا
کشور خواهد داشت.

ادعای دخالت سپاه در انتخابات، حرف بی سند است
کید بر اینکه "ادعای دخالت سپاه در انتخابات از آن حرف هایی است که سند ندارد"، تصریح کرد: من نماینده ولی فقیه در سپاه با تا
نمی خواهم برخی را که اشتباهاتی مرتکب شده اند تبرئه کنم، اما این به معنای دخالت سپاه در انتخابات نیست. سپاه فراتر از احزاب و
سازمان هاست و خود را برای حزب یا فرد خاصی هزینه نمی کند. سپاه معیارها را مطرح می کند و از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه و

گشت به اسالم ناب و نه به عنوان حزب دفاع می کند. باز

سپاه هرگز بصورت مصداقی در انتخابات وارد نمی شود
وی افزود: من به عنوان کسی که مسئولیت نمایندگی والیت فقیه در سپاه را بر عهده دارم اعالم می کنم که پاسداران ما اهل منطق و استدالل

هستند و ما تنها معیار ها و آرمان ها را مطرح می کنیم.

کید کرد: سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین می کند و سعیدی با بیان اینکه "سپاه هرگز بصورت مصداقی در انتخابات وارد نمی شود"، تا
این به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی ما «مهندسی معقول و منطقی انتخابات» است.

اختالفات سران قوا رسانه ای نشود
کید کرد و گفت: نباید اختالفات رسانه ای شود. من اگر به نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه، بر ضرورت وحدت و انسجام میان سران قوا تا
کنون می بینیم و هزینه آن متوجه خود دولت است، انجام نمی دادم. مطمئنا تحمل یک وزیر نسبت به تغییر جای دولت بودم، تغییراتی را که ا

د. حفظ وحدت تکلیفی بر عهده سه قوه است. آن هزینه کمتری دار
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وی با بیان اینکه "باید به شعار استکبارستیزی برگردیم"، اظهار کرد: امروز در داخل کشور تالش می شود شعار استکبارستیزی در کشور ما به
جریان دیگری تبدیل شود. عده ای شعار مذاکره با آمریکا را سر می دهند، در حالی که طرح این موضوع تنها یک بازی است و هیچ چیز از

گز با ما کنار نخواهند آمد. گاه است و آنها هر اکه آمریکا به خطر انقالب نسبت خود آ آن بیرون نمی آید؛ چر

کید مجدد بر اینکه "جریان هایی در داخل کشور به دنبال ایجاد دوقطبی هستند"، در تشریح این دو قطب گفت: از نظر این افراد سعیدی با تا
قطبی طرفدار مذاکره با آمریکا و طرفدار افزایش یارانه هاست و قطبی دیگر مخالف مذاکره و افزایش یارانه هاست؛ یک قطب طرفدار ارزش ها
و قطب دیگر طرفدار اباحیگری است و متاسفانه در گفتار برخی مسئوالن نیز می بینیم که ولنگاری و اباحیگری مطرح می شود. در طول این

چند سال از این طریق تالش شده است تا جامعه به دو دسته تقسیم شود.

عناصر پشت صحنه فتنه دوباره در حال فعال شدن هستند
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه هشدار داد: با توجه به در پیش بودن انتخابات، مردم باید مراقب باشند؛ هرچند عناصر روی صحنه فتنه و

ه در حال فعال شدن هستند. ان آنها شناسایی شدند ولی عناصر پشت صحنه فتنه دوبار مباشر

کاندیدای ریاست جمهوری باید سخنان رهبری را فصل الخطاب بداند
وی درباره ویژگی های یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: کسی که  می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود باید دارای سه
ویژگی  باشد؛ یعنی سخنان رهبری را فصل الخطاب بداند و در برابر اظهارات صریح ایشان نایستد، قدرت مدیریت کالن داشته باشد و ارزشی
هم باشد. نظام امروز به یک چهره قوی و ارزشی نیاز دارد؛ البته منظور از ارزشی بودن این نیست که مستحبات را انجام دهد بلکه باید به

اصول دینی ملتزم باشد.

سعیدی در پایان گفت وگوی خود با ایسنا، بر ضرورت وحدت و انسجام میان مسئوالن و مردم و نیز لزوم مشارکت گسترده در انتخابات برای
کید کرد. از پیش رو برداشتن مشکالت تا

انتهای پیام

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/91101911011/

363 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



خبرنگار : 71058کد خبر: 8908-02585دسته بندی: سیاسی2سه شنبه / ۴ آبان ۱۳۸۹ / ۱۰:۴۰

وزير اطالعات اظهار كرد: ما بايد در اينترنت فضاي امنيت اطالعاتي
به وجود بياوريم و اطالعات بايد در آن جا حاكم باشد كه البته حاكم

است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،
حجت االسالم والمسلمين حيدر مصلحي صبح امروز در نخستين
گردهمايي مشترك مسووالن و هاديان سياسي نيروهاي مسلح
كه به ميزباني ارتش برگزار شده است، تاكيد كرد: امروز تمام
حركت هاي دشمن در فضاي مجازي زير ذره بين بر و بچه هاي
بدنه وزارت اطالعات است و اين بدنه ايده هاي مختلفي براي
مقابله با كارهاي دشمن در اينترنت و به ويژه در بخش شبكه هاي
اجتماعي داشته است كه در اين زمينه بسيار موفق بوديم و اولين
اجراي اين ايده ها در سفر مقام معظم رهبري به قم بود و

اسري پيگيري خواهيم كرد. ان شاءهللا در آينده نزديك اين مساله را به صورت سر

 فتنه هاي دشمنان به بحث عدم تبعيت از واليت بر مي گردد

وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اين كه فتنه هاي دشمنان عمدتا به بحث عدم تبعيت از واليت بر مي گردد، افزود: در همين رابطه
فتنه منتظري را ببينيد. منتظري در زمينه واليت فقيه كتاب داشت و بحث هاي قابل توجهي در زمينه واليت داشته است، ولي اظهارات وي در
فتنه اخير در مورد مساله واليت را مالحظه كرديد. در فتنه بني صدر و فتنه هايي كه در دوران دفاع مقدس شكل گرفت جرياني آدم هاي اين

ه با واليت فقيه بود. ده است و در همين فتنه اخير نيز مساله اي كه خيلي از آن استفاده كردند، مساله مبارز فتنه را مديريت كر

يكي از بالهاي ما در فتنه اخير، مساله شخصيت زدگي بود

وزير اطالعات همچنين با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر دوري از شخصيت زدگي اظهار كرد: مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان در قم
راه را بسيار باز كردند و بايد توجه كنيم كه ما نبايد شخصيت زده باشيم. يكي از بالهاي ما در فتنه اخير، همين مساله شخصيت زدگي بود به
طوري كه وقتي براي بسياري از خواص،  جريان فتنه را تشريح مي كرديم آن ها نمي توانستند در برابر برخي شخصيت ها موضع درستي بگيرند

ا كه دچار همين آفت شخصيت زدگي بودند. چر

امام بود كه درا بتدا جنگ نرم را عليه استكبار طراحي كردند

مصلحي با بيان اين كه مشكل كساني كه در اين جريانات از اول انقالب تا به حال مديريت شدند، بحث واليت فقيه است، گفت: يكي از
شخصيت هايي كه هنوز نتوانسته است از همراهي خود با جريان فتنه دست بردارد در جلسات خصوصي خود مي گويد كه من حتي در زمان
حيات امام نيز به ايشان نامه نوشته و گفته بودم كه با واليت فقيه نمي شود حكومت داري كرد و بايد در اين زمينه با مراجع صحبت و آن ها را

ا كه مقوله واليت فقيه جزو دين است. د. آيا انتهاي اين مساله چيزي جز جدايي دين از سياست است؟ چر قانع كر

وي در ادامه با تاكيد بر اين كه جنگ نرم دشمن تهاجمي نيست بلكه تدافعي است، تصريح كرد: انقالب اسالمي هجمه سنگيني عليه استكبار
به راه انداخت و بسياري از كشورهاي دنيا و انديشمندان دنياي استكبار را تحت تاثير قرار داده است. بدين ترتيب ابتدا امام بود كه جنگ نرم
را عليه استكبار طراحي كردند و در واقع جنگ نرم امام، اسالم ناب بود و مي بينيم كه دشمن در مقابله با اين مساله هميشه با از دست دادن

انديشمندان خود مواجه شده است.

له دارد فتنه انتخابات اخير سابقه 20 سا

اجتماع بهاييت با انجمن حجتيه در فتنه اخير بسيار قابل توجه بود

وزيراطالعات: دردستگيري ريگي موفقيت نظامي هم مهم بود فضا را براي كناررفتن
شخصيت محوري فراهم كنيم اجتماع بهاييت باانجمن حجتيه در فتنه اخيربسيار

قابل توجه بود
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وي با بيان اين كه دشمن در جنگ نرم خود از همه توانش استفاده مي كند، افزود: در بحث فتنه، يكي از نكات قابل توجه اين است كه
مجموعه اي كه فتنه را مديريت مي كرد به هيچ وجه مجموعه اي نبود كه قبل از انتخابات شكل گرفته و طراحي كرده باشد، بلكه اين مساله
يك سابقه 20 ساله دارد. موسسات و سازمان هايي كه با جمع قابل توجهي در فتنه اخير به عنوان محوريت كار حضور داشتند در واقع به
ه در شبكه مجازي و شبكه هاي اجتماعي درون آن، انتخابات دهم را بهترين فرصت ديدند. دنبال فرصت مي گشتند و با طراحي هاي خود به ويژ
طراحي استكبار اينگونه بود كه انجمن حجتيه، بهاييت، نفاق، كمونيست، ضد انقالب و حتي مجموعه هاي دينداري كه همراه با انقالب نبودند

در اين مجموعه جمع شوند. به طوري كه اجتماع بهاييت با انجمن حجتيه در فتنه اخير بسيار قابل توجه بود.

وزير اطالعات با اشاره به اين كه صهيونيسم پس از مسيحيت براي تحت تاثير قرار دادن اسالم برنامه ريزي كرده است، افزود: اگر صهيونيسم
تالش كرده است كه مسيحيت را با خودش همراه كند، امروز براي مذاهب مختلف اسالم نيز طراحي و برنامه ريزي كرده و مي كند به طوري
كه وهابيت طراحي صهيونيسم است و تمامي اين ها براي مقابله با جنگ نرم امام صورت گرفته و بايد توجه كنيم كه محور جنگ نرم امام نيز
واليت است. چطور مي شود كساني كه زماني سينه چاك مقوله واليت بودند امروز موضع جدي در مقابل آن مي گيرند؟ مشكل اينجاست كه

اين جايگاه هنوز شناخته نشده است.

با مسيري كه مقام معظم رهبري طراحي كرده اند دولت نهم و دهم بر سر كار  آمد

مصلحي اضافه كرد: اسنادي در دست است كه يك فرد فراري در رابطه با مقوله واليت با مجلس خبرگان ما مكاتبه كرده است. حال چه
كسي بايد جواب او را بدهد؟ چه اقدامي در اين رابطه صورت گرفته و چرا اقدامي صورت نمي گيرد؟ امروز مسيري كه مقام معظم رهبري
طراحي كرده اند وضعيت را به گونه اي شكل داده است كه دولت نهم و دهم بر سر كار مي آيد و نظام در مسير درستي قرار مي گيرد و به اين
ترتيب مقابله هايي كه با آن صورت مي گيرد يك مقوله كامال جدي است. يكي از نيازهاي جدي امروز كشور تابوشكني است و وقتي كه ايشان

اي اين مساله فراهم كنيم. مي فرمايند شخصيت محوري بايد كنار برود، ما هم بايد فضا را بر

جاه طلبي از موانع موجود بر سر راه واليت محوري است

وي با تاكيد بر اين كه جنگ نرم تدافعي دشمن قصد دارد عمود اصلي جنگ نرمي كه امام به راه انداخته است يعني واليت فقيه را بزند،
تصريح كرد: مقوله واليت فقيه بايد براي نسل جوان امروز به درستي تبيين شود. در دو دوره در اين كشور اجازه نداده اند كه به اين مقوله
پرداخته شود. در دوره اصالحات بعضا اصالحات آمريكايي دنبال مي شد و روشن بود كه آن ها به دنبال چه چيزهايي مي گردند. البته هنوز هم

آنطور كه بايد و شايد به اين مقوله پرداخته نمي شود.

وزير اطالعات جاه طلبي را از ديگر موانع موجود بر سر راه واليت محوري برشمرد و عنوان كرد: شما در مساله زبير در صدر اسالم مي بينيد كه
زبير پس از رحلت پيامبر و ظرف حدود 25 سال تغيير مشي قابل توجهي پيدا كرد. اين مساله چه دليلي جز جاه طلبي خود و جاه طلبي هاي
آقازاده اش داشت. جاه طلبي مانعي در راه واليت محوري است. يكي از طرح هاي قابل توجه سرويس ها و سازمان هاي استكباري، رفتن به
سراغ آقازاده ها و منافقين هم نقش بسيار اساسي در اين زمينه ايفا مي كنند. ما به بخش ها و نتايجي در اين رابطه رسيده ايم و به برخي
آقايان هم تذكراتي داده ايم. نفاق با همراهي سرويس هاي اطالعاتي دنيا كارهايي انجام مي دهد و فعاليت هايي مي كند و همانطور كه در دوران
دفاع مقدس كشورهاي مختلف استكباري از صدام حمايت مي كردند و در اين رابطه تقسيم كار داشتند، همان تقسيم كار امروز در رابطه با

جنگ نرم صورت گرفته است.

خط  دهي بيش از 70 درصد اتفاقات مجلس ششم توسط نفاق صورت مي گرفت

مصلحي با بيان اين كه نفاق در بحث جنگ نرم خدمت بزرگي به استكبار مي كند، يادآور شد: يكي از مجموعه هاي مرتبط با ريگي كه از او
براي مقاصد خود استفاده مي كرد، منافقين بودند و وقتي ريگي را دستگير كرديم به اين مساله اعتراف كرد. خط  دهي بيش از 70 درصد
اتفاقاتي كه در مجلس ششم افتاد توسط نفاق صورت مي گرفت و اسناد اين مساله موجود است. به طوري كه ما حتي اسم داريم كه
سرشاخه نفاق چطور با برخي از آقاياني كه امروز فرار كرده اند ارتباط داشته است. نكته قابل توجه ديگر در زمينه جنگ نرم دشمن اين است

ض تهديد جنگ نرم هستند. كه شخصيت ها و موسسات ديني ما به شدت در معر

با برنامه ريزي هاي انجام شده،  اجراي هدفمندكردن يارانه ها كمترين تنش را خواهد داشت

وي در ادامه سخنان خود به بحث هدفمندكردن يارانه ها اشاره كرد و با بيان اين كه بيشترين و باالترين حجم كار و جلسات در رابطه با طرح
هدفمند كردن يارانه ها انجام شده است، اظهار كرد: عمده تالش دولت اين بود كه مردم در اين جراحي بزرگ اقتصادي درد كمتري احساس
كنند. همين كه در مورد زمان اجراي اين طرح سرگرداني براي برخي از كساني كه مي خواستند اخالل كنند به وجود آمده بود و احتكارهاي
چندين باره آنها به نتيجه نرسيد موفقيت بزرگي بود كه كسب شد و فرصت اخالل از آن ها گرفته شد؛ البته آن ها براي مقابله با اين طرح،
طراحي هاي خاص خود را دارند و از عوامل داخلي هم در اين زمينه استفاده مي كنند و حتي ممكن است از درون خود نظام افرادي را واسطه

اد درون نظام و انقالب استفاده مي كنند. م اين است كه از افر ا كه اساسا يكي از مقوله هاي جنگ نر كنند چر

وزير اطالعات ادامه داد: با برنامه ريزي هايي كه انجام شده،  اجراي اين طرح كمترين تنش را خواهد داشت؛ البته نه اينكه هيچ تنشي به
دم با اين طرح است. كي از همراهي خوب مر اه نداشته باشد ولي نكته قابل توجه اين است كه نظرسنجي هاي صورت گرفته حا همر

 اقدام ايران براي اجراي هدفمندكردن يارانه ها نشانگر بي اثر بودن تحريم ها است

365 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى

saeed
Highlight

saeed
Highlight



داني سنگيني است و پيغام و پسغام هايي كه د و افزود: امروز دشمن دچار سرگر وزير اطالعات همچنين به بحث تحريم ها عليه ايران اشاره كر
مي دهند و نوع برخوردهايي كه آدم هاي اقتصادي دنياي استكبار دارند اين مساله را به خوبي نشان مي دهد. اكثر اقتصاددان هاي آن ها اعالم
كردند كه اقدام ايران براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه تحريم ها هيچ تاثيري نداشته است. امروز حتي كشورهايي كه
جداگانه عليه ايران قطعنامه صادر كرده اند در يك استيصال بسيار سنگين قرار دارد. بسياري از تجارخارجي به تجار ما اعالم كردند كه ما
كاري به دولت خود نداريم و روابط خود را خواهيم داشت، البته دشمن زحماتي را براي ما ايجاد مي كند ولي با برنامه ريزي هايي كه انجام

شده است، در بحث مقابله با تحريم ها در وضعي بسيار خوب و بهتر از گذشته قرار داريم.

 اوج تحريم ها شكسته شده است

مصلحي ادامه داد: در بحث بنزين، با يك حركت كوچك در وزارت نفت به خودكفايي رسيديم و حتي بنزين هم صادر مي كنيم و در بخش
انرژي نيز موفقيت هاي بسياري داشته ايم و همسايگان ما به خوبي شاهد اين موفقيت ها هستند. البته امروز اوج تحريم ها تقريبا شكسته
شده است چراكه استكبار و عوامل داخلي آنها اين طور مطرح مي كردند كه در نيمه دوم مهرماه و نيمه اول آبان ماه اتفاقات سنگيني خواهد

ان با شمال تهران يكي مي شود. ولي ديديم كه چنين نشد. دند كه جنوب تهر افتاد و تعابيري از اين قبيل به كار مي بر

به گزارش ايسنا، وزير اطالعات در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسش كتبي يكي از حاضران اظهار كرد: اين گونه كه كسي فكر كند وزارت
اطالعات تحت امر شخص ديگري است و فرد يا افرادي در كار آن مداخله دارند، خيال خام و باطلي است، وقتي من وارد وزارت اطالعات
شدم بدنه اين وزارت را بسيار سالم و برخوردار از افراد واليتمدار ديدم. در دوره يكي از رييس جمهورهايي كه ادعاي قدري داشت، بدنه اين
وزارتخانه 15 جلد اسناد در رابطه با مفاسد آن تشكيل دادند والبته اين كه اين اسناد و پرونده ها به نتيجه نرسيد و يا مديران آن از به نتيجه
رسيدن اين اسناد جلوگيري كردند، مساله جداگانه اي است ولي به هرحال بدنه اين وزارتخانه به دنبال اين مي گشت كه مديراني واليتمدار بر

سر كار باشند.

مصلحي افزود: در دوره اصالحات، همين بدنه با اقدامات بسيار قابل توجهي، با آن دوره مقابله داشتند و اين در حالي بود كه مديران آن با
اين مساله همراه نبودند. در رابطه با فتنه اخير همين بدنه پيش بيني هايي كرده و هشدارهايي داده بود ولي متاسفانه به راحتي از كنار آن
عبور كردند. در بحث فتنه و به ويژه در مقوله شبكه مجازي اين بدنه موفقيت هاي بزرگي كسب كرد به طوري كه حتي اوباما در گزارش خود
به كنگره آمريكا اعالم كرد كه در اين زمينه شكست خورده اند چرا كه اين شبكه ها به خوبي توسط بدنه وزارت اطالعات شناسايي شد و ما به

اقتدار بسيار بااليي در اين زمينه رسيديم.

در دستگيري ريگي به موفقيت نظامي توجهي نشد

وزير اطالعات در پايان با تقدير از نيروي هوايي ارتش در مساله دستگيري عبدالمالك ريگي گفت: در مساله دستگيري ريگي اغلب فقط به
بحث دستگيري او توجه كردند و به موفقيت نظامي آن توجهي نشد. شما نگاه بكنيد هواپيمايي كه از دوبي قصد داشت به سمت قرقيزستان
برود چه زمان كوتاهي داشت تا به آسمان بندرعباس برسد ولي در همين زمان كوتاه هواپيماي ما باالي سر آن حاضر شدند و آن را مجبور به
فرود آمدن كردند. البته اين مساله با يك درگيري دو ساعته همراه بود كه آن هم به خاطر ناشي گري ما بود؛ البته ناشي گري هم نبود بلكه به
دليل مسائل اطالعاتي بود چراكه هواپيماي حامل ريگي به يك باند فرود در تهران اعالم مي كرد كه به من مي گويند به دليل نقص فني بايد
فرود بيايي و ما چون به خاطر مسائل اطالعاتي نمي توانستيم برخي مسائل را اعالم كنيم به آن اعالم مي كنيم كه بايد به پرواز خود ادامه
دهد و اين مساله كمي ناهماهنگي ايجاد كرده بود ولي به هرحال حركت هواپيماهاي نيروي هوايي يك موفقيت بزرگ نظامي محسوب

مي شود.

انتهاي پيام

لینک کوتاه
https://www.isna.ir/news/8908-02585/
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متن سخنرانى عبداهللا ضیغمى )مشفق( معاون وقت اطالعات قرارگاه ثاراهللا
آبان 1388

های پشت پردهحلقه

}...{ مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت، حزب کارگزان سازندگی، حزب همبستگی، حزب مردمساالری، احزابی هستند که از 

اینها اداره  سال، دولت خاتمی را ۸حزب جریان اصالحات، پنهانی و بدون آنکه احزاب دیگر خبر داشته باشند در آن  ۲۷ -۲۶بین 

هایی که مذهبی و... و آن هجمه -سیاست خارجی  -فرهنگی  -اجتماعی  -های مختلف سیاسی کردند. آن چیزی که در عرصهمی

شد.تصمیمگیری می ۷در دولت خاتمی برعلیه انقالب و دین مشاهده کردید محصول آن تفکراتی بود که در این گروه جی 

بحرانی امنیتی برای من درست  ۱روز  ۹گفت هر کنم تمام آن اتفاقاتی که خاتمی میکشور عرض می مسئول امنیتی ۱بنده به عنوان 

آمد. موضوع آقای سعید اسالمی، ترور حجاریان و اتفاقات شد و به اجرا در میکردند از درون همین جلسات خودشان طراحی می

 سات بود.شد، محصول همین جلدیگری، که در ان دوران در کشور ایجاد می

برای شوراها طراحی شد که در دولت اصولگرا بتوانند شوراها را سکویی برای انتخابات مجلس و سپس انتخابات  ۷در جلسات جی 

شکست اساسی شدند. در سراسر کشور  ۱ریاست جمهوری بسازنند. در انتخابات شوراها علیرغم تمام تالشی که انجام دادند دچار 

اما نتوانستند کرسیهای قابل توجهی را در اختیار بگیرند. در اینجا بود که اتاق فکر جریان اصالحات  تالش شدیدی انجام دادند

احساس شکست کرد اما تمام هم و غمش را برای این گذاشت که بتواند در انتخابات مجلس به پیروزی برسد. در آن انتخابات لیستی 

 ده کردند.به نام یاران خاتمی دادند و از اسم میرحسین استفا

ماجرای سایت نوسازی

سایت تحت عنوان نوسازی  ۱ی انتخابات مجلس نیز اتفاقی در کشور افتاد و در جریان کارهای تبلیغاتی نامزدها، همچنین در آستانه

ز این دست ها حزب اللهیها مطلبی نوشت با این مضمون که آقای سید حسن لپ گلیه، بی ام سواره و مطالبی ابا مدیریت یکی از بچه

تا از جوونای هم سن و سال  ۲برعلیه سید حسن. این آقای نوبختی که مسئول این سایت بود تو زیرزمین منزلش و به اتفاق یک 

خودش، که دیپلم هم به زور گرفتن، نه دوران انقالب، امام )ره( و نه دفاع مقدس رو درک کردند، تحت تاثیر جوسازی، این اقدام رو 

جع به این موضوع آقای توسلی در مجمع تشخیص مصلحت سخنرانی کرد، اشک ریخت، سکته کرد و فوت نمود. این انجام دادند. را

های دشمن، چه از خارج و چه از داخل، دست به دست هم پیراهن عثمان اساسی برای اطالح طلبان به وجود آمد رسانه ۱اتفاق 

ه ملت چه نشسته اید که به بیت امام )ره( هجمه شد، به آرمانهای امام )ره( فضای سنگین روانی را در جامعه دامن زدند ک ۱دادند و 

 اهانت شد و... و تمام این بار روی دوش اصولگراها گذاشتند.

ما مجبور شدیم آقای نوبختی را بازداشت کنیم و در بازجوییهایی، که خود من انجام دادم، به ایشان گفتم که شما با توجه به سن و 

سوادت و با توجه به اینکه هیچکدام از شرایط حساس کشور رو درک نکردی، چه جوری به این جمع بندی رسیدی  سالت و سطح

چنین اقداماتی را انجام بدهی؟ ایشان جمع بندی اش این بود که ما به این نتیجه رسیدیم که سید حسن خیز برداشته است  ۱که 

 که دیگه برای بعد هوا و هوسی نکنه.برای رهبری آینده، از همین اآلن خواستیم بزنیمش 
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خوب به چه استداللی تو به این نتیجه رسیدی؟! بعد از بررسیها مشخص شد که این بچه ساده، از چند ماه قبلش طی چند نوبت 

خدا فراهم  رفته خدمت تاج زاده، و تاج زاده حرکتهای روانی سنگینی رو ایشون انجام داده و خوراک ذهنی رو تاج زاده برای این بنده

ده. یعنی باز هم این اقدام از کرده و این، برگفته از همون ذهنیت و تحلیل ضعیف این موضوع رو میاره روی سایت خودش قرار می

 گیره.درون جریان اصالحات شکل می

اقدامات روانی رو به تونه ی اصالح طلبها، تنها کسی که میی جنگ روانی در مجموعهتاج زاده استاد جنگ روانی است و در حوزه

صورت دقیق انجام بده، چه سینه به سینه و چه به صورت عمومی در سطح جامعه، همین تاج زاده است. این اقدامات ایشون باعث 

همچنین اقدام کثیفی شد که اصالح طلبا بتونن با به دست گرفتن این پیراهن عثمان سوار افکار عمومی جامعه بشن تا بتونن برای  ۱

 ات مجلس به پیروزی برسند.انتخاب

نفر از اونها از فیلترهای نظارتی عبور کرده بودند و  ۱۸۰برای اینها فرصت به وجود آورده بود، در سراسر کشور  ۸۰نظام هم در سال 

مورد از آنها  ۲رقابت منطقی به مجلس راه پیدا کنند. علیرغم تمام اقداماتی، که انجام دادند و من فقط به یکی  ۱توانستند در می

 حداقل ضعیف رو تو مجلس شکل دادند. ۱اشاره کردم، 

انداختند. کار این اتاق فکر دچار شکست شد و بین احزاب اصالح طلب درگیری ایجاد شد و هرکدام شکست رو بر گردن دیگری می

اره و باید فکر اساسی برای اون دیگر صالحیت پرچمداری اصالحات رو ند ۷به جایی رسید که اصالح طلبها گفتند این گروه جی 

 بکنیم و اال در انتخابات ریاست جمهوری قافیه رو خواهیم باخت.

مرد خاکستری اصالحات:

پدر معنوی دارد.  ۱پدر معنوی داریم. اصالحات نیاز به  ۱در جلسات اساسی آنها، آخرین جمع بندیشان به اینجا رسید که ما نیاز به 

باشد.ها مصداق خوبی برای این گزینه میجه رسیدند که موسوی خویینیپس از بررسیها به این نتی

به مجمع روحانیون منتقل شد. مجمع  ۷لذا مرکز تصمیمگیری اصالحات برای انتخابات ریاست جمهوری دهم از گروهی جی 

ریانهای سیاسی باید تحت لوای روحانیون مرکز راهبردسازی، تولید فکر و اتخاذ استراتژیهای مهم اصالحات شد و بقیه احزاب و ج

 دادند.ها به فعالیت خودشون ادامه میموسوی خویینی

گفتند که الحمداهلل ها چه شخصیتی است؟ در آن موقع خیلی از دوستان از این انتقال خوشحال شدند و میخوب، موسوی خویینی

کارگزاران و... آدمای رادیکال و تندی بودند اما مجمع  ها ومرکز فکر اصالح طلبها به دست مجمع روحانیون افتاد ؛ چون مشارکتی

روحانیون آدمای انقالبی هستند که با امام )ره( بودند و تو اینجا دیگر ما شاهد آن اقدامات ضدانقالبی و ضدامامی و رادیکالی نخواهیم 

 بود.

دیم که از این به بعد کشور درگیر یکسری اقدامات همان موقع اولین هشدارها را خدمت برخی از دوستان و برخی از مسئوالن اعالم کر

 ها سراغ داشتیم.ای که ما از موسوی خویینیامنیتی خواهد شد ؛ به دلیل عقبه
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باشد. ایشان، براساس اسناد و مدارکی که ما در ها در جریان انقالب، از ابتدا تاکنون، تمام اقداماتش مشکوک میموسوی خویینی

ی جاسوسی حایز ها در تسخیر النهباشد. نقش موسوی خویینیمرتبط با سرویسهای جاسوسی بیگانه میاختیار داریم، بی شک 

 باشد.اهمیت و بررسی می

گویند که چرا اینکار را کردید و آیا برای این اقدام با امام )ره( ی جاسوسی میها در جریان تسخیر النهوقتی به موسوی خویینی

دهد: خیر ؛ ما براساس بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر با امام ها پاسخ مینیهماهنگ کردید؟ موسوی خویی

)ره( در میان بگذاریم، ایشان براساس معذوریتهایی که دارد، با این اقدام مخالفت خواهد کرد!

شوند و دهند این کار را مرتکب میی انجام آن را نمیازهدانند اگر به امام )ره( بگویند امام )ره( اجخیلی جالبه، با علم به اینکه می

 گیرد.این تسخیر انجام می

کنند، که یکی از شگردهای ما جالب اینجاست که امروز در دانشگاههای امنیتی آمریکا و غرب، برای دانشجویان اینگونه تفسیر می

ددا دولتهای وابسته به خود را در آن کشور مستقر نماییم این است آیند و برای اینکه مجبرای دولتهایی که برعلیه ما بر سر کار می

ی دهیم که به سفارتهای ما در آن کشور حمله بکنند و آن را تسخیر کنند، ما سپس به بهانهکه به عوامل خود در آن کشور دستور می

کنیم و با این کار، آن نظام شور لشکرکشی میاینکه سفارتخانه بخشی از خاک کشور ماست و اکنون مورد تجاوز قرار گرفته، به آن ک

 مورد نظر خود را در آن کشور مستقر خواهیم کرد.

ها در ماجرا بسیار مساله است.گیرند و نقش موسوی خویینیی طبس و کودتای نوژه و... در این سیر قرار میاین واقعه

دهد آن هم در شرایطی که کشور هنوز نظام به صورت کامل مستقر ها بدون هماهنگی با امام )ره( این کار انجام میموسوی خویینی

نشده، نیروهای نظامی شکل رسمی به خود نگرفته و درگیر مسایل تسویه هستند و نیروهای مردمی دچار درگیریهای داخلی هستند. 

ودش برسد و بالفاصله اعالم کردند امام )ره( با مدیریت خودشان این ماجرا را جمع و جور کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خ

 انقالب دوم شکل گرفته است و این حادثه را به سرعت در اختیار خودشان گرفتند. ۱که 

کرد ما موضوع سفارت رو بهتر از این جالب اینجاست که آرمین، چند روز پیش گفت اگر امام )ره( در این ماجرا دخالت نمی

 خواستید جمع کنید؟!ن چه جوری میتوانستیم جمع بکنیم!؟! بهتر از ایمی

ها نزد یکی از ها چه کردند. موسوی خویینیدانیم که طراحی دشمن بود و در این ماجرا واسطهما که از پشت پرده خبر داریم و می

شهید  سندی راجه به ۱گوید: رود و میچسبانده، میی جاسوسی را به هم میهای کاغذهای کشف در النهمسئوالن، که بردیده

توانید گوید: آیا میها میگوید: نه. بعد موسوی خویینیتوانید پیدا کنید که ایشان با آمریکا ارتباط داشته؟ آن مسئول میبهشتی می

 سند راجع به ارتباط بهشتی با آمریکا درست کنید و براش بسازید!!! ۱

ها فرماید: موسوی خویینیم از شهید بهشتی نقل کنم. ایشان میکال ۱ها بسیار عجیب و غریبه. بگذارید آقایان! نقش موسوی خویینی

داد و پای منبر ایشان کسانی مثل اکبر گودرزی ) رییس گروه فرقان ( افکار چپگرایانه دارد. منبرهای ایشان گروه فرقان را پروش می

 نشستند.و محمد کشانی ) عامل ترور شهید مفتح ( می

گوید: آن روز مطرح بود اگر انقالب شود اکبر گودرزی و محمد کشانی، بهشتی و باهنر و می(  ۸۸ه یکی از متهمین در زندان ) فتن

ها این افراد در سخنرانی خود پرورش داده بود.مفتح و مطهری را خواهند کشت! چون موسوی خویینی
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ی جاسوسی بیرون چه اسراری را اینها از النهشود. حاال بماند که آبان می ۱۳ها به این شکل سوار موضوع این نگاه موسوی خویینی

دهد که آن اسناد چه شد باشد و پاسخ نمیبردند و بارها ایشان مورد سوال واقع شد و پاسخ نداد و امروز هم مرتب در حال فرار می

 و کجا رفت و به چه دلیل بیرون رفت؟!؟

ها را بینیم که باز نقش موسوی خویینیمی ۷۸تیر  ۱۸ییم در ماجرای ی امنیتی در کشور رخ داد. حاال اگر جلوتر بیاحادثه ۱آن روز 

اتفاق امینتی دیگر برای کشور ایجاد شد که همان روز نوعی براندازی  ۱ی سالم ایشان رخ داد و باز هم بینیم و آن حادثه از روزنامهمی

 ر.ی دستگاههای رسمی کشودر کشور به راه افتاد در دولت خاتمی و به پشتوانه

محصول طراحیهای تاج زاده بود. که اون اتاق فکر، ایشان بسیار موثر و  ۷۸تیر سال  ۱۸ی گوید: حادثهابطحی در اعترافات خود می

 اثرگذار بود.

کند که خیابان تیر به سمت بیت مقام معظم رهبری راه افتادند، وقتی سردار جعفری اعالم می ۱۸جالب اینجاست وقتی جمعیت روز 

آد شه و میدهیم، تاج زاده شخصا سوار موتور میی به پایین خط قرمز ماست و اگر پاشون رو پایین بذارند دستور تیر میجمهور

کند تا مدریتشون از بین نرود و کند و به سمت دیگری هدایت میجمعیت رو از خیابان جمهوری و نزدیک بیت رهبری جمع می

و به مراد مد نظرشون برسانند و در شرایط سخت در نطفه خفه نشود! بتوانند این اقدام رو به سر منزل مقصود

ها استارت اولیه اش رو زد.این فکر جریانی است که موسوی خویینی

باشد. تا زمانی که فکر در ها برجسته میای، که در انتخابات ریاست جمهوری دهم پیش آمد، باز هم نقش موسوی خویینیاین حادثه

اینها آمال و آرزوشون این بود که به قدرت برگردند اما نه اینکه تکلیفشون رو با نظام روشن بکنند. اگر هم دوست بود  ۷اتاق جی 

ها گفت: داشتند ولی جرات بروزش رو نداشتند اما از زمانی که فکر منتقل شد به مجمع روحانیون، در اولین جلسه موسوی خویینی

ت به قدرت رو باید سکویی بکنیم برای به زیر کشاندن نظام! باید تکلیفمون رو برای برگشتن به قدرت شرط اول ماست. ما برگش

ال دولت خاتمی، مجلس را به  ۸ی قبل نیست که بگذاریم آخر اولین و آخرین بار با نظام روشن بکنیم!؟!ما این دفعه مانند دوره

کنیم!؟!یفمون رو با نظام روشن میکشیم و تکلها رو میتحصن بکشانیم، این بار از همان روز اول پاشنه

سال قبل از انتخابات این فکر مسموم در جریان  ۲کنه. از ببینید پدر معنوی جریان اصالحات چه نگاهی رو به افکار تزریق می

 اصالحات پمپاژ شد.

بیاییم و توان بگذاریم و به هر  گوید: تجربیات ما و اصالح طلبان زیاد شده است و ما بایدها در جلسات راهبردی میموسوی خویینی

قیمتی که شده،... را از تخت پایین بکشیم به معنی اینکه ایشان بفهمد که اینگونه نیست که این مملکت باشد و ایشان هم باشند و 

 اند.خواهند بکشند!!! خاتمی و یارانش کلی تجربه کسب کردهبخواهند مملکت را به هر سمتی که می

باشد.ها کامال رادیکالی، برعلیه نظام و برای به زیرکشاندن نظام میینیاقدامات موسوی خوی

استراتژی تقابل با رهبری

370 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



 از این قبیل مباحث از وی زیاد داریم.

گوید: در این انتخابات باید رهبری را به هن و هن بیندازیم!!!میهاشمی (برادر آقایهاشمی )محمد

ای، ای که در کشور اتفاق افتاد این فتنهگویم و اصال نیاز به تحلیل ندارد. این واقعهم و کدها را میدهمن فقط مستندات را ارایه می

های های عالی کشور بود و اگر نخبهی عمیق گذاشتند و فرمودند ناشی از بی بصیرتی نخبهکه مقام معظم رهبری اسم آن را فتنه

ی صدها هزار شدیم، باید در استانهای کشور همه از این نظام، که ثمرهفتنه نمی کشور بصیرت داشتند و آگاه بودند اما اسسیر این

 شهید است، دفاع بکنند...

گوید که سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد، رهبری شکست خورده است. ... بهزاد نبوی می

ی ی سنگینی بود و به سختی از جا بلند شد ) منظورشون آقاست (. اآلن باید ضربه، ضربهانجام دادیم ۷۶بار این کار را در خرداد  ۱ما 

نهایی را به رهبری بزنیم!

کند، زده شده است. از این دست حرفها زیاد این حرف در اتاق جلسات مجمع روحانیون، که راهبردهای اطالح طلبان را طراحی می

یر پای رهبری کشید!! فرش را باید از زیر پای رهبری کشید!!داریم مثل اینکه: صندلی را باید از ز

هاشمی باید هاشمی با احمدی نژاد باید نهایت استفاده را ببریم. از بحث شورای فقاهتگوید: از لجبازیبهزاد نبوی جای دیگری می

 حمایت کنیم و رهبری را منزوی کنیم!!

به زیر کشیدن نظام یا بازگشت به قدرت اینها فقط به زیر کشاندن مقام معظم رهبری  فهمیم. بحثبرادرا! ما ادبیات اینها را خوب می

است. منظور این آقایان این است که باید تکلیف رهبری برای اولین و آخرین در نظام مشخص کنیم.

جلسات محفلی دیگر

به  ۷یار داریم و این سخنان، با انتقال گروه جی هزارم آن مستنداتی است که اآلن ما در اخت ۱گویم این مطالبی که من اینجا می

مجمع روحانیون بیان شده است. این دست سخنان و طراحیهای پیچیده متاسفانه در این جمع فراوان دیده و شنیده شده است.

، امین زاده، شد که در این جلسات ابطحی، الری، تاج زادهسال برگزار می ۲جلسات دیگری تحت عنوان جلسات دوشنبه به مدت  ۱

محمد صدر، رضا خاتمی، سعید شریعتی، دهاقانی، عرب سرخی، نعیمی پور، خانیکی، میردامادی، حسین بابایی حضور داشتند. این 

های مختلف شناسید. اینها در جریان اصالحات بسیار تاثیرگذار هستند. هرکدامشان حرکت دهنده هستند و در حوزهافراد را شما می

ها دور هم سال اینها دوشنبه ۲گذارند. سال اینها برای برگشت به قدرت و برای ریاست جمهوری دهم جلسه می ۲ اثرگذار هستند.

گذاریم.سال وقت نمی ۲مذهبی  -های فرهنگی کنند که هیچکدام از ماها و شماها برای برنامهنشینند و طراحی میمی

های مختلف تخریب دولت، رهبری، صداوسیما، نیروهای مسلح، شورای زهسال چه اقداماتی در کشور انجام شد؟ در حو ۲در این 

میلیون رای  ۱۳ی انتخابات در جامعه بکنند تا بتوانند نگهبان و... در این جلسات طراحی شد. برای آنکه بتوانند زمینه را در آستانه

شود ماهه محقق نمی ۲ماهه و  ۱شبه و  ۲شبه و  ۱اقات بیاورند. برای آنکه بتوانند اقدامات خیابانی خودشان را شکل بدهند. این اتف

؛ محصول اتفاقاتی که در این جلسات تصمیم گرفته شد و این تصمیمات یکی پس از دیگری طی چند سال در کشور اجرا شد و ذهن 
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ر این رابطه اعترافات مردم را به این سمت برد که آماده باشند تا پشت سر اون چیزی که اونا مدنظرشون هست صف آرایی بکنند. د

 کنم.بسیاری را در دست داریم که من از اونها عبور می

بنیاد باران

شود. خاتمی ساله که برگزار می ۴جلسات بعدی مربوط به بنیاد باران هست که متعلق به خاتمیه و این جلسات به صورت منظم 

نفر از اساتید دانشگاه، وزرا و معاون وزرا،  ۱۲۰۰و در این بنیاد زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفت بنیاد باران را تاسیس کرد 

کردند و در مدیرکلها، استاندارها، فرماندارها، بخشدارهایی که با ایشون ارتباط داشتند و همسو هستند، خاتمی را ساپورت می

گرفت. برای اینکه ختیار خاتمی قرار میدادند و محصول این کارهای مطالعاتی در اهای مختلف کارهای مطالعاتی انجام میکمیته

ی بین ی بین المللی و در جامعهخاتمی اکتیو باقی بماند برای برگشت به قدرت! برای اینکه خاتمی را پشتیبانی بکنند تا در عرصه

 جایگاه قابل توجه دست پیدا بکند. ۱الملل به 

به کشورهای آمریکایی و اروپایی و عربی ثابت بکند  -۱نکته بود:  ۲سال برای این  ۴گوید: تمام زحمات خاتمی طی این ابطحی می

در داخل نیز این آمادگی براش باقی بماند تا اگر خواست به قدرت بازگردد  -۲ی ایران خاتمی است. که رییس جمهور قدرتمند آینده

 ی الزم را ببرد.ها بهرهاز این جلسات و کمیته

ها تصمیماتش رای این بود که زمینه را فراهم بکنند برای اصالحات و بازگشت خاتمی. این زمینهی تصمیماتشون بدر این جلسات عمده

 رسید.شد و در کشور یکی پس از دیگری به ظهور میگرفته می

شد اینها چیزهایی است که عموما تصمیماتش دید و از کاهی کوهی ساخته میهای روانی در کشور میاین چیزی که شما در حوزه

 گذریم.شد که از اینها میر این جلسات گرفته مید

هاشمی! های مهدیصبحانه

سال برگزار شد تحت  ۲باشد که این جلسات نیز به مدت هاشمی ( میهاشمی ) پسر آقایجلسات بعدی مربوط به جلسات مهدی

 عنوان جلسات صبحانه!

ست که مقام معظم رهبری فرمودند آگاه کنید، بصیرت بدهید. شاید کنم به علت آن ااین مسایل پنهانی که من برایتان بازگو می

کیفر خواست برای اینها تهیه کردیم، آقا فرمودند  ۱شود. ما خیلی از سواالت دوستان این باشد که چرا با بعضی از سران برخورد نمی

ی نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشوند و نیاز به کیفر خواست نیست، شما بروید آگاه سازی کنید، بصیرت بدهید، طبقه

 سپس سینه به سینه پخش شود، بگذارید مردم برای اینها کیفرخواست درست کنند.

ها در منازل امین زاده، بهزاد نبوی، مرعشی، موسوی الری، عطریانفرد، تاج زاده و سال پنجشنبه ۲هاشمی ی مهدیجلسات صبحانه

 شد.بعضا محمد خاتمی برگزار می

سال وقتی اینها دور  ۲کنند. خوب، ی برگشت به قدرت و نظام را بررسی مینشینند نحوهخورند و تا ظهر میمی آیند صبحانه می

اقدامات اجرایی برای رسیدن  ۱طراحیهایی آنجا صورت گرفته باشد، حتما باید  ۱از داخلش درمی آید؟ حتما باید  هم بنشینند چی

ای بخورند.صبحانه ۱به اهدافشان از این جلسات بیرون بیاید. فقط برای این نیست که دور هم بنشینند و 
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بوده است و آن چیزی که کف خیابانها و کشور را دچار تشنج  هاشمی در ماجرای فتنه یکی از موثرترین جلساتاین جلسات مهدی

 شد.هاشمی برگزار میکرد محصول این جلسه بود که تحت لوای مهدی

کردید ای شرکت میرفتید در جلسهگویند، چگونه میآدم با سابقه، که به شما چریک پیر می ۱به بهزاد نبوی گفتیم: شما به عنوان 

 کرد؟!را اداره می آدم لمپن فاسد آن ۱که 

دانند. از ارتباطش با سرویسهای دانند که چه تیپ آدمی است ؛ از پدرش گرفته تا بقیه همه میهاشمی را همه میابعاد وجودی مهدی

شوم.جاسوسی بیگانه، که شکی در آن نیست، تا فسادش، که ساحت این جلسه محترم است و من وارد آن نمی

سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم! ۲را تکان داد و گفت: بله، متاسفانه من بهزاد نبوی در پاسخ سرش 

 هاشمی! ازاذل و اوباش و مهدی

ماه قبل از انتخابات  ۲ماه  ۱هاشمی اینها رو از های اراذل و اوباش تهران، که تیم مهدیامروز متهم در اختیار ما هست، از سرکرده

کردند برای اینکه از اینها بتوانند در روز مدنظرشان بهره ببرند! دعوت کردند، آموزش دادند و توجیه

گرفته به اتفاق رفقاش شرق تهران، فلکه تهرانپارس، نارمک و هفت حوض هزار تومان می ۸۰۰متهمی در اختیار ما هست که شبی 

 رو به آتیش بکشونن!

اذل و اوباش غرب تهران، که میدان کاج و امثال آنجا را هر شب گرفته، از ارمیلیون تومان می ۱متهمی در اختیار ما هست که شبی 

 با اعوان و انصارش به آتش بکشاند!

های فیلمهای سینمایی است. آدم شناخته متهمی در اختیار ما هست که مسئولیتش جمع آوری سیاهی لشکر برای تهیه کننده

گرفته تا سیاهی لشکر رو توجیه کنه شبا تو خیابون اتوبوس ن میمیلیو ۲ای هم هست. این آدم را آوردند توجیهش کردند شبی شده

آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقام معظم رهبری بکنن، به پایگاههای بسیج حمله بکنن!!! 

 این آدم اآلن تو اوین در خدمت ماست.

اند!!میلیون تومان پول گرفته ۲۰۰نزدیک به  هاشمیهای اراذل و اوباش از مهدیاین سرکرده

هاشمی هاشمی دسته دسته چیده شده بود و مهدیرفتیم پول بگیرم، پول روز میز مهدیگن وقتی ما میجالب اینجاست اینها می

 داد!!!دسته دسته به ما پول می

قام معظم رهبری ارایه دادیم. ما برای آقا تحلیلگر گم بی جهت نیست ؛ ما اینها را خدمت ماین اطالعاتی که من دارم به شما می

ی این مستندات خدمت مقام معظم رهبری توانیم حرف بزنیم. ما فقط باید مستندات ارایه بدهیم. همهنیستیم و بدون سند هم نمی

 رفته است.

نرم افزار تقلب

373 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



که این نرم افزار را در مجلس خبرگان به کار گرفتیم و موثر هاشمی رفسنجانی نرم افزاری وارد کشور کرده بود و گفته بود  ... مهدی

اس ام  ۱شد به شد. همین مقدار به شما بگم که در انتخابات ریاست جمهوری، نرم افزاری که ایشان وارد کشور کرده بود وصل می

ابراتی کشور ارتباط چندانی نداشت. کرد و با سیستم مخای در قشم و کیش ارتباط برقرار میاس سنتری که از طریق دیشهای ماهواره

برای هر کدام از ناظرین انتخاباتی خودشون یه موبایل و یه خط ایرانسل گذاشته بودند که در سراسر کشور و سر صندوقهای رای، 

انی هاشمی رفسنجساعت به ساعت اطالعات صندوقها را از طریق همین اس ام اس سنتر، منتقل بکنند به این اتاق جنگی که مهدی

راه انداخته بود.

دختر و پسر پای کامپیوتر نشسته بودند. قرار بود در اتاق اصلی  ۳۰اتاق درست کرده بودند که تو هر کدام از اتاقها حدود  ۳در تهران 

دوق ی کاندیدا بر سر صنهاشمی و میرحسین موسوی حضور پیدا کنند و از آنجا انتخابات را کنترل و هدایت بکنند. نمایندهمهدی

داد که زیاد است یا کم! زد حجم جمعیت رو نشون میرو می ۱ی گرفت، بعد از وصل، اگر شمارهوقتی شماره اس ام اس سنتر رو می

زد یعنی اصولگرایان بیشتر رای دارند یا اصالح طلبان. هر کدام از این عددها در این اس ام اس سنتر تعریفی جداگانه را اگر می ۲

 خواستند رصد بکنند.به ساعت تمام انتخابات را در سراسر کشور می داشت. اینها ساعت

کنیم که بذاریم انتخابات تمام بشود و بعد بیایم شکایت بکنیم و ی قبل سادگی نمیگفتند ما مثل دفعهچرا اینکار را کردند؟ می

گذاریم و جالب ز مسئوالن اجرایی کشور میبگوییم که مثال تقلب شده! ما ساعت به ساعت از این طریق شکایت روی شکایت روی می

های خودشون، حتی از خارجیها، را در این اتاق جنگ بسیج کرده بودند تا اطالعات را در اختیار آنان بگذارند و اینجاست که رسانه

صبحه، در  ۱۰ال ساعت عملیات روانی بر روی افکار عمومی انجام دهند که آی مردم چه نشسته اید که اآلن مث ۱آنها منتشر کنند تا 

 ند افکار عمومی را به هم بریزند.خواستفالن حوزه و فالن صندوق داره تقلب میشه! می

ای که رای رقیب ما باالتر از ما بود، نیرو اعزام کنیم و تقلبی انجام بدهیم تا خواستیم در هر حوزهگفتند میجالب اینجاست که می

 امه مفصل بود.آن صندوق باطل اعالم بشود! خیلی برن

تا مثل این اتاق جنگ درست کرده بودند که اگر دستگاههای امنیتی اتاق اولی یا دومی را پیدا کردند به اتاق دیگری بروند. براشون  ۳

 خیلی مهمه.

ند منتها خوراین آقایان با مستنداتی که خودشون تهیه کرده بودند و در نظرسنجیها به این نکته رسیده بودند که قطعا شکست می

 ۸های اینها بود که در روند انتخابات خالل ایجاد کنند که به لطف امام زمان )عج( شب انتخابات، بین ساعت بهانه تراشی جزء برنامه

جا را مختل کردیم و نگذاشتیم در انتخابات به شکل دلخواهشان اختالل ایجاد بکنند.  ۳جا شناسایی شد و هر  ۳شب هر  ۱۲تا 

 فریادشان درآمد که اس ام اسها چرا قطع شده! و... یادتان هست که

کردند و اجازه گرفت آنها همان ساعات اول انتخابات را زمینگیر میهاشمی و برنامه شان تحت کنترل قرار نمیاگر این نرم افزار مهدی

ی این شکست را به گردن نظام هزینه خواستنددادند انتخابات به سرانجام برسد. آنها مطلع بودند که شکست خواهند خورد و مینمی

خواستند این هزینه بر گردن اطالح طلبان باشد و نشان داده شود که آنها از بی عرضگیشان نتوانستند در جامعه برای بیندازند. نمی

 خودشان پایگاهی درست کنند.

حلقه میرحسین
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لعاتی دارد که بعضی از اساتید دانشگاهها نیز با آنها همسو های مطاها و کمیتهحلقه ۱ساله جلساتی دارد و  ۱۰میرحسین موسوی 

 هستند.

سال این جلسات برقرار بود، البته نه برای انتخابات، که  ۱۰پسر شهید بهشتی و فاتح در این جلسات حضور دارند.  ۲بهزادیان نژاد، 

ه راهبرد میرحسین موسوی است برای ی میرحسین موسوی با عنوان زیست مسلمانی. این جزوسال شده جزوه ۱۰محصول این 

های مختلف مسایل سیاسی، دینی، اقتصاد و فرهنگ و...حکومت! در حوزه ۱جامعه و  ۱ی اداره

جزوه زیست مسلمانی

گوید حکومت در جزوه زیست مسلمانی آنچه که به ذهن میرحسین موسوی تراوش پیدا کرده مخالفت با حکومت دینی است. او می

مفهومی ندارد! ما باید حکومت دینداران را داشته باشیم نه حکومت دینی!؟! که این دقیقا فکر جریان چپ و فکر ملی  دینی معنا و

 اند.هاست که در این رابطه کتابها نوشتهمذهبی

ا نظامات چرا حکومت دینداران، حکومت دینی نه؟! پس ذهن این آقایان این است که ما باید براساس نظام لیبرال دموکراسی و ی

شرقی و آن نظامهای متداول غرب و شرق، که تجربه شده است، آنها را باید وارد این کشور کنیم و چند نفر آدم دیندار بگذاریم تا 

ی نبوی و اهل بیت )ع( را مالک قرار بدهیم!؟!آنها را اجرا بکند!!! ما نباید احکام شریعت، احکام قرآن، احکام روایات و سیره

 فکر میرحسین موسوی است.این ذهن و 

گوید: این نظام پایان تاریخ است. اگر هر کشوری غیر از این نظام را برگزیند واپسگراست. فوکویاما راجع به نظام لیبرال دموکراسی می

باید ی خود را به بهترین شکل و بهترین وجه مدیریت بکند، خواهد جامعهحکومت اگر می ۱خواهد به صالح برسد و بشر اگر می

 ی کار خودش قرار بدهد!نظامی مثل لیبرال دموکراسی را سرلوحه

ی انقالب خواستند وارد کشور ما بکنند، محصولش استحالهزنند و اینها مینظام لیبرال دموکراسی و آن اصالحاتی که از آن دم می

 قرار بدهند.ی بین الملل انقالب ماتیک مالیده شده در نظر مردم و جامعه ۱خواستند بود. می

سال قبل از انتخابات جزوه اش به پایان رسیده و به این نتیجه رسیده است که محصول این جزوه را باید جایی  ۱میرحسین موسوی 

آورند و کردند کمافی السابق میرحسین را میارایه دهد و نیاز به تریبون دارد. این را هم ما غافل بودیم هم اصالح طلبان. اونا فکر می

 اندازند.دستمال کنارش می ۱کنند و بعد هم مثل اسمش استفاده می از

دغدغه خاتمی

اند و این تعدد کاندیداها باعث شکست من گوید: کروبی و میرحسین آمدهها میخاتمی با نگرانی به میرحسین موسوی خویینی

 شود و باید برای این موضوع فکری کرد.می

دستمال  ۱کنیم و بعد مثل آوریم و از اسمش استفاده میگوید: میرحسین را هر دفعه میمی ها در جواب خاتمیموسوی خویینی

 اندازیم.کنارش می

آوریم فرستمیش کنار!! میرحسین را هم همیشه ما میدهیم و میتا وزارتخانه می ۳، ۲گوید: به کروبی هم بهزاد نبوی به خاتمی می

 ۱کنیم ن چه هستید؟! اگر کروبی کنار نکشید مدیریتش در دوران بنیاد شهید را بررسی میبریم. شما نگراو خودمان هم کنارش می
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کنیم تا بکشد کنار! اگر هم چیزی پیدا نکردیم خودمان برایش کنیم و آن را مطرح کرده و بزرگ میفساد اقتصادی برایش پیدا می

 کنیم!؟!ا مطرح میگوییم که اگر کنار نکشی این فساد رسازیم و میفساد مالی می ۱

گوییم اگر کنار نکشی عکس بی حجاب ی اصلی را بهزاد نبوی کشید که گفت: به میرحسین میدر رابطه با میرحسین هم نقشه

 کنیم!!!خانمت در قبل از انتخابات را منتشر می

موضوع توسط بهزاد نبوی در جلسات این موضوع بعدا به اسم اصولگرایان مطرح شد اما ما مستنداتش را داریم که اولین بار این 

 خودشان مطرح شد.

مصاحبه بر  ۱اند. میرحسین هم مورد را خدمت کروبی و میرحسین بردیم که برایتان چنین تدارکی دیده ۲جالب اینجاست ما هر 

 علیه بهزاد کرد و دعوایی هم بینشان راه افتاد اما بعد مشکلشان حل شد.

ای استفاده کرد. از روشهای کامال غیراخالقی. دموکراسی است که برای برگشت به قدرت باید از هر شیوهاین نگاه، نگاه سیستم لیبرال 

رسد فاقد هرگونه خصوصیات بینید که شخصی که به حکومت میهای فراوانش را میدر کشورهای لیبرال دموکراسی دنیا نمونه

شود. به علت اینکه آن کشور آمریکایی و غرب می ۱رییس اجرایی  آیداخالقی و معنوی و فردی است. طرف فاسداالخالق است می

خواهند وارد کشور ما بکنند. اصالحاتی را کنند. اینها همان الگو را مینظامات سیاسی پشت صحنه هستند که اینها را هدایت می

ای کاش اصالحات اینها هم همان گویند.خواهند وارد کشور ما بکنند که از درون نظام لیبرال دموکراسی درآمده و دروغ هم میمی

گوید اصالحات برای تغییر روبناهاست جهت جلوگیری از فروپاشی گوید ؛ لیبرال دموکراسی میچیزی بود که لیبرال دموکراسی می

حکومت فرونپاشد ما باید مرتب روبناها را اصالح کنیم و بشر را به صالح برسانیم و در جامعه  ۱ساختارها. برای اینکه ساختارهای 

گوید برای خوب اداره اش کنیم. جالب اینجاست که تعریف اسالم هم از اصالحات همین است منتها قیدش اینجاست که اسالم می

 اینکه بتوانیم بشر را در دنیا و آخرت به صالح برسانیم.

گویند اصالحات واپسگرایی است و اگر کسی بخواهد اصالحات ها و نظام مارکسیستی مطلقا اعتقادی به اصالحات ندارند. آنها میشرقی

 انجام دهد دچار تحجر شده است.

ده باشید خوب، آقایان دوم خردادی! شما کدام اصالحات را وارد کشور کرده اید؟! اگر اصالحات لیبرال دموکراسی را هم وارد کشور کر

پذیریم اما شما آن را هم وارد نکرده اید. اصالحات شما ساختارهای نظام و انقالب را هدف قرار داده است. ما یادمان نرفته است ما می

های تاریخ سپردند.که اینها به دین، قرآن، امام و رهبری حمله کردند، به والیت فقیه حمله کردند، امام را به موزه

شوید آن اصالحاتی که آمریکا و دنیای غرب در اختیار این دوم خردادیها گذاشته آن اصالحات جعلی متوجه می بررسی فنی ۱با 

اند. با این اصالحات آمریکایی به جای آنکه روبناها است نه اصالحات واقعی. خود اصالحات چون ارزشمند برایش جعلی درست کرده

این انتخابات هم تمام اهداف آنها و گام برداشتنهایشان برای حمله به ساختارهای نظام،  را تغییر دهند به ساختارها حمله کردند و در

 از جمله مقام معظم رهبری، بود.

ورود میرحسین

ی رقابت بیاید و میرحسین با این شرایط و نگاه به این نتیجه رسید که برای مطرح کردن جزوه اش نیاز به تریبون دارد تا به عرصه

مطرح کند. بنابراین وارد عرصه شد و این حضور برای خاتمی دغدغه به وجود آورد که: باید چه بکنیم؟!مطالبش را 
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ی اول به جمع بندی نرسیدند. میرحسین به خاتمی گفت: تو خودت را به من سنجاق نکن. اصالحات کار خودش را جلسه ۳، ۲در 

م و خیلی هم بنای آمدن در انتخابات را ندارم.ی مطالبم نیاز به تریبون دارانجام دهد. من برای ارایه

برد و ی کافی را میشود که خاتمی برای آمدن کامال متزلزل است. از این تزلزل بهرهدر جلسات سوم و چهارم میرحسین متوجه می

 ی انتخابات باقی بماند.شود که در عرصهبا چند استدالل توجیه می

خورد. این حرف را شوند و اصالحات شکست میاگر خاتمی بیاید اصولگراها با هم متحد می گویداستداللهای موسوی چه بود؟ می

شود و من از سبد اصولگرایان رای دارم که خاتمی ندارد.زد. اما اگر من بیایم بین اصولگراها شکاف ایجاد میخود خاتمی هم می

گوید: اگر من بیایم خاتمی قطعا کنار خواهد رفت.موسوی می

گیرد و باید به من رای ستدالل سوم موسوی این است که: اگر من بیایم جریان اصالحات، چه بخواهد چه نخواهد، پشت من قرار میا

 بدهند.

ی انتخابات شود و با این ورود، خاتمی از عرصه این استداللها میرحسین را به این جمع بندی رساند که به صورت جدی وارد عرصه

 خارج شد.

ی خاتمی بود که به انتخابات بیاید ساله ۴ی ورود خاتمی به انتخابات بسیار پیچیده است. همین قدر بگویم که تالش ! پروسهبرادران

 اما باید سنگش را با اصالح طلبان وابچیند.

نه باید حل بکنم. دانم مشکلم را با شماها، اصالح طلبان، چگوگوید: من از پس رهبری و اصولگرایان برمی آیم اما نمیخاتمی می

گوید در مقابل رهبری بایست ؛ من گوید از قانون اساسی رد شو، آن یکی میگوید از قرآن رد شو، دیگری میشماها یکی تان می

جرات و توان این کارها را ندارم. من نگرانیم برای برگشتن به انتخابات اینه که باید شماها تکیلفم را مشخص کنم.

کند به تهدیدکردن خاتمی ؛ که آقای خاتمی! شود خاتمی در آمدن متزلزل است شروع میحض اینکه متوجه میجریان اصالحات به م

تو آدم خودت نیستی! تو را ما به اینجا رسانده ایم. تو اگر امروز در دنیا جایگاهی داری به خاطر پشتیبانی اصالحات از تو است و اگر 

رویم و اگر کند. آقای خاتمی! اگر تو کنار بکشی ما پشت سر میرحسین نمیتوجهی نمی پشت تو را خالی کنیم در دنیا کسی به تو

هر کاندید دیگر ما در این انتخابات شکست بخورد تو باید پاسخ شکست ما را بدهی. امروز اصالحات به فداکاری و از خود گذشتگی 

 نیاز دارد.

خواهی؟ امروز جامعه نیازمند هی برای اصالحات فداکاری کنی پس کی میخواگوید: آقای خاتمی! اگر امروز نمیمجید انصاری می

 وجود توست.

ی نه ی رینگ ببریم آنقدر با بوکس بهش بزنیم که هزینهها گفت باید خاتمی را گوشهای، که خاتمی نبود، موسوی خویینیدر جلسه

 گفتن بیشتر از آمدن بشه و جرات نکنه نه بگه! و همینکار را کردند.
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دهید را روی اصولگراها انجام دهید. شماها همه تون متمرکز بر من شده اید. خاتمی گفت این همه کاری که دارید روی من انجام می

 دانم که اگر بیایم، با این تفکرات شماها، چه شکست بخورم و چه پیروز بشوم، نابود شده ام!من می

هزار نفر جمیعت جمع  ۳۵بریم ؛ اونجا گفتند ما تو رو به بوشهر و شیراز میوقتی خاتمی کاندیداتوری خودش را اعالم کرد بهش 

 هزار نفر بیشتر جمع نشدند. ۵شود که وقتی رفت کال می

ای که ملت ایران همان موقع بنیانهای فکری خاتمی فروریخت. اون فهمید که نظرسنجیهایی که بهش داده بودند که چه نشسته

 دروغی بیش نیست!منتظر است تو بیایی، همه 

میلیون بیشتر از احمدی نژاده!! ۱۰هاشمی به خاتمی پیغام داده بود: اگر بیایی رای تو 

هاشمی را. شما همه دارید اشتباه خاتمی بعد از اون استقبال ضعیف مردم گفت: نه اون نظرسنجیهای شما را قبول دارم نه تحلیل

 کنید.د میگویید و من را نابوکنید و به من دروغ میمی

خواست از سبد اصولگراها وقتی میرحسین آمد خاتمی فرصتی پیدا کرد که از صحنه بیرون برود. میرحسین با ژست مستقل آمد. او می

 رای جمع بکند پس نباید خودش را اصالح طلب معرفی بکنه!

زند. اینجا البی در حمایت از آرمانهای امام میرود و حرفهای عدالت طلبانه و انقمیرحسین به جنوب شهر و مسجدی در نازی آباد می

هفته در کمای اساسی فرو رفتند و فحش و ناسزا پشت موسوی  ۲بود که اصالحات دچار یاس و ناامیدی کامل شدند و به مدت 

 گفتند.می

مون سر زده است که ها، وقتی موسوی آمد، گفت: خاک عزا بر سر ما، میرحسین شد کاندید ما! ما چه گناهی ازموسوی خویینی

خواهیم برایش تصمیم بگیریم! ما زمان امام هم مدیریت موسوی را قبول نداشتیم! میرحسین میرحسین باید دور میزی برود که ما می

مثل بهمنی بر سر ما خراب شد و ما به زور توانستیم سر خود را از زیر بهمن بیرون بکشیم! کی گفته میرحسین نخست وزیر امامه و 

 تونسته جنگ رو اداره کنه؟!را اداره کرده؟ اون مگه میجنگ 

 موسوی و جام زهر!!

ی سپاه نیست. این حرف پدر معنوی اصالحات بود.فرمانده ۱این حرفها در جلسات خود اصالحات مطرح شده است و حرف 

که عملیات فتح المبین و بیت المقدس گوید: میرحسین اگر عرضه داشت و زمان امام پای جنگ بود آن موقع ها میموسوی خویینی

شد تا جنگ ای پذیرفته میقطعنامه ۱انداخت و دیپلماسی قوی راه می ۱انجام شد و جمهوری اسالمی در اوج پیروزی بود، در نظام 

ه باید برویم را خاتمه بدهد! جام زهر را چه کسی دست امام داد؟ همین میرحسین موسوی! ما اآلن باید چه خاکی بر سرمان بریزیم ک

برد اگر اعتقادی به دفاع مقدس گذاشت و به پشتیبانی جنگ میاز این آدم دفاع کنیم؟! اگر امکانات کشور را در اختیار جنگ می

 کرد که بگه من جام زهر را سر کشیدم!داشت که امام جنگ را اینجوری تمام نمی

خودشان نگاهشان به همدیگر چگونه است. خیلی عجیبه. برای ما این حرفها خیلی ویژه بود که در درون
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زنند، ی فرماندهان جنگ دور ایشان هستند و همه دارند به ایشان تشر مینواری از آقا داریم که ایشان در گلف اهواز هستند و همه ۱

یزات و خودرو و نیرو گذارید؟ جنگ نیاز به مهمات و تجهآن موقع آقا رییس جمهور بودند، که چرا امکانات را در اختیار جنگ نمی

 دارد.

، سال آخر جنگ چه ۲ها واقعا کمرشکن بود. در برادرا! اواخر جنگ به قدری پیچیده و سخت شده بود که برای فرماندهان و رزمنده

 ها در جنگ خورد شد.ها وارد شد. کمر بچهها و رزمندهی بچهفشار طاقت فرسایی بر گرده

زنند. چرا خود شما در جنگ نیستید؟ چون آقا چند ماهی در به آقا، که رییس جمهور بودند، می تمام این فریادها را در آن جلسه

فرمایند: من که همیشه در جنگ بوده ام آن مدتی که نبودم هم امام حضور بنده در برخی از استانهای جنگ غیبت داشتند. آقا می

 امام نگران حال آقا شده بودند.جنگی حرام کرده بود. این اواخر جنگ موشکباران شدید بود و 

کردند. آقایان سید احمد و موسوی اردبیلی را واسطه قرار فرماید: من خیلی تالش کردم به جنگ برگردم اما امام قبول نمیآقا می

 دادم، آنها رضایت امام را جلب کردند که من برگشتم به میان شماها.

گوسفند قربانی کنند تا ایشان به سالمت برگردند. ۲دادند دستور میرفتند امام وقتی مقام معظم رهبری به جبهه می

فرماید: من چه بکنم وقتی به آقای میرحسین به عنوان ها راجع به کمبود تجهیزات در جنگ میآقا در پاسخ به اعتراضات فرمانده

و پشتیبانی از جنگ قرار بگیرد اما این  نخست وزیر دستور کتبی داده ام که صنایع کشور، از جمله ایران خودرو، در خدمت جنگ

کنه زیر پای مدیران دولتی دالر تولید می ۷ی من روی میز ایشان مانده و هیچ اقدامی نکرده و در ایران خودرو پیکان با ارز نامه

 گذاشته! من چه بکنم؟

عمل نکرد. این مستند انقالب است که ما صدای  آورد که من دستور دادم و اوتا از دستوراتش به نخست وزیر را اسم می ۸، ۷بعد آقا 

 آقا را داریم.

شنویم. البته بعدش هم محسن رضایی همین حرفها ی اتاق فکر اصالحات میها در جلسهحاال ما همین حرفها را از موسوی خویینی

 رند.را زد و او هم گفت که میرحسین جام زهر را دست امام داد. آنها اصالح میرحسین را قبول ندا

 گوید: میرحسین فاسق است و با آمدنش فعل حرام انجام داده است!موسوی بجنوردی می

شد. ٪۱۰۰ما تبدیل به باخت  ٪۱۰۰گوید: وقتی میرحسین آمد پیروزی مجید انصاری می

 اینها اساسا با هم مشکل دارند و مواضعشان از هم جداست.

تا بعدازظهر مفصل اسناد و مدارک را خدمتشان ارایه دادم. خدمت نمایندگان  صبح ۱من خدمت حضرات مجلس خبرگان رسیدم و از 

ساعت مفصل برایشان توضیح دادم. خدمت آقایان مراجع هم همینطور. ۵مجلس رفتم و حدود 

میرحسین موسوی فکرش فکر مارکسیستی شرقی است...

شود *میرحسین مستقل وارد می
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اگر ما "طلب خود را جمع و جور کردند و گفتند: نتخابات شد اما بعد از دوهفته احزاب اصالح... میرحسین موسوی مستقل وارد ا

 "ا کردن یک کاندیدای دیگر نداریم.بتوانیم از طریق وی به بخشی از نظام آویزان شویم، خودش کلی است. ما فرصتی برای دست و پ
ای وی نفوذ کنند. روز چهارم عید جلسه پنهانی با حضور اعضای سازمان بنابراین تصمیم گرفتند که از وی حمایت کنند و به ستاده

مجاهدین و میرحسین برگزار شد که میرحسین گفت که نباید صدای این جلسه را در بیاورید و توقع نداشته باشید که من با شما 

ها مذهبی -روز بعد با مشارکت و ملی درصد از افکار من به شما نزدیک است. چند  ۹۰عکس دو نفره بگیرم اما مطمئن باشید که 

ها افشا شد. جلسه گذاشتند که گزارش آن در رسانه

نژاد را در دست او گذاشت چند روز بعد جبهه اصالحات آقای صفدر حسینی را به ستاد موسوی معرفی کرد و موسوی دست بهزادیان

چند استان که یکی از آنها تهران بود و در رأس تمامی این ستادها  طلبان و ستاد موسوی در اکثر استانها یکی شد به جزو ستاد اصالح

 یک فرد مشارکتی قرار گرفت. 

نژاد است و تنها فرقش این های احمدییکی از اصالح طلبان به صراحت گفت که این صحبتهایی که میرحسین میکند همان صحبت

طلبان صحبت کنی. بعد از این ادبیات خود را عوض و مثل اصالحاست که ایشان عاقل است. بنابراین به وی گفتند که باید این 

طلبان در برج میالد یک جشن برگزار کردند و از اعضای ستاد میرحسین موسوی و خود وی دعوت کردند تا در این جشن به اصالح

خاتمی روی داد در دو ساعت سال دولت  ۸وی بفهمانند که چگونه باید کار کرد. این جشن برگزار شد و همه وقایعی که در طول 

 نمایی علیه نظام انجام دادند. ها و سیاهاین جشن خالصه شد. کارناوال

نژاد گفت یاد بگیر. اینجوری برای من باید جلسه بگذاری... بعد از این کار به جایی رسید که میرحسین در حین مراسم به بهزادیان

 کرد. راد مینوشتند و او ایها برای وی سخنرانی میمشارکتی

رساند و اهداف در عین حال بعضی اعضای مجمع روحانیون در مخالفت با میرحسین گفتند که آقای میرحسین ما را به مقصد نمی

توان به وی اعتماد کرد. کند. او یک اصولگرا است و یک هندوانه در بسته است که نمیما را مثل رابطه با آمریکا برآورده نمی

طلبان طئه نافرجام اصالحنمایی برای تو

طلبان یک سری اهداف و استراتژی داشتند که به اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم در نمای توطئه نافرجام اصالح

شد. در اهداف بلندمدت تغییر قانون اساسی که در ذیل آن صدا و سیما، شورای نگهبان، نیروهای مسلح، محدود کردن رهبری، جدا 

کنند. حصر رهبری و والیت فقیه جزو ها کار میدن دین و مذهب از سیاست موضوعاتی است که در جلسات مختلف روی اینکر

های اطالعاتی آمریکا و انگلیس این بود که نژاد بهانه اصلی اینها برای انتخابات است. تحلیل دستگاههاست. احمدیاهداف اصلی این

سال گذشته قرار گرفته و امروز باید ضربه نهایی را به آنها وارد کنیم.  ۳۰ن دوران خود در طول نظام جمهوری اسالمی در ضعیف تری

 شود. این حرف در جلسات اصالح طلبان نیز مطرح می

کردند. تیر کار را به جایی رساندند که در فتنه اخیر هدف اصلی مقام معظم رهبری قرار گرفت و هر شب علیه ایشان شعار نویسی می

ها گفتند باید موسوی خوئینیینه اینها مستقیم به سمت والیت فقیه بود. البته زمانی اینها با مصداق رهبری مشکل داشتند و میک

 رهبر شود اما بعد از مدتی دیگر با مصداق مشکل نداشتند بلکه با اصل والیت فقیه به تقابل پرداختند. 
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اد را کاندیدای بیت رهبری معرفی کنیم و میرحسین را به عنوان کاندیدای بیت امام نژطلبان این بود که ما باید احمدیطرح اصالح

نژاد شکست خورد، بیت رهبری در مقابل بیت امام شکست و از این طریق بیت امام و رهبری را در مقابل هم قرار دهیم تا اگر احمدی

هم ردای رهبری به بیت امام بازگشته است. خورده باشد. از این طریق ما هم ریاست جمهوری را به دست آوردیم و 

طلبان * والیت فقیه؛ دشمن بزرگ اصالح

ای برای ایران پیاده کرد. توان برنامهاند که تا وقتی والیت فقیه است، نمیهای اطالعاتی بیگانه به این نتیجه رسیدهدر دستگاه

عاشورا و یک بال هم انتظار برای حضور مهدی موعود. محور سومی که  گوید: شیعه دو بال دارد یکی بال شهادت وآقای فوکویاما می

خواهیم به هدف نهایی خودمان برسیم باید این محور را تضعیف کنیم. این دو بال بر روی آن استوار است، والیت فقیه است و اگر می

باید به سمت سکوالریسم برود. بنابر این حذف  طلبی در ایران را به میل دنیاطلبی تبدیل کنیم. دین آنهاگوید باید شهادتاو می

 رهبری باید جزو برنامه اصلی قرار بگیرد. 

طلبان بود. موسوی مدت اصالحهای کوتاهنژاد به هر قیمتی نیز جزو برنامهحذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف احمدی

 نژاد است. یها در این خصوص میگوید: اگر شمر هم بیاید بهتر از احمدخوئینی

آوری کاندیداست. بازگشت به قدرت تحت هر شرایطی بدون کمک رهبری و با دهد: مالک برای ما رأیها ادامه میموسوی خوئینی

گویند از ایشان اجازه نگیرید همین موضوع را به طلبان است و اینکه میهای اصالحهای دینی یکی دیگر از برنامهعبور از سیستم

 ند چراکه آنها پس از به قدرت رسیدن با رهبری کار دارند. رسااثبات می

* تشکیل ستاد انتخاباتی ایران در امریکا 

تمامی این موضوعات در آستانه انتخابات شکل گرفته بود و نکته مهم اینجاست که این بی سابقه است که در یک انتخابات ایران در 

کردند. دراین کشور کمیته تشکیل شد و ا ثانیه به ثانیه وقایع ایران را رصد و هدایت میامریکا هم ستاد انتخاباتی داشته باشیم و آنه

دهند. همین موضوع باعث شد که این فتنه بسیار شد و وقایع پس از انتخابات را مورد حمایت قرار میطلبان حمایت میاز اصالح

 پیچیده شود. 

* اصالحطلبان به دنبال حذف رهبری 

پاسخگو کردن رهبری و فعال کردن مجلس خبرگان برای نظارت و حذف رهبری، شورایی و مدت دار کردن رهبری  طرح محدود و

گفتند رهبری را دو دوره پنجساله کنیم تا همه چیز تمام شود. چه معنی طلبان پس از انتخاب شدن بود. میهای اصالحنیز از برنامه

 دا کند. دارد که بگوییم تا ظهور امام زمان ادامه پی

همین آقایان در جلسات خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند که باید بسیج را از مساجد بیرون کنیم و داشتند یک مصوبه 

 گذراندند که بسیج از مساجد به یک ساختمان بروند چون ماهیت آنها نظامی است. را می

طلبان بود. اینها های اصالحهبری توسط مراجع قضائی هم از برنامهتعیین مرجع رسیدگی به شکایت از رهبری، به وجود آوردن عفو ر

در حالی تنظیم طرحی برای ارائه به قوه قضائیه بودند که علیه مقام معظم رهبری دادخواهی کنند و با کمک این نهاد به رهبری 

ل مشاهده است که در نظام جمهوری اسالمی گفتند که ما باید ابهت والیت فقیه را بشکنیم. بنابراین قابحمله کنند. در جلسات می

 سال است نظام را سرپا نگه داشته است همین والیت فقیه است.  ۳۰ایران دشمن به این نتیجه رسیده است چیزی که 
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های جاسوسی امریکا از ایران * گـــزارش تیم

که رامسفلد نظرش بر این بود که باید به ایران حمله کنیم ای دعوایی بین دونالد رامسفلد و خانم رایس اتفاق افتاد در امریکا در جلسه

ها هفت تیم پایگاه اطراف ایران علیه این کشور استفاده کنیم اما خانم رایس معتقد به جنگ نرم بود. بنابراین امریکایی ۵۶و از 

های ست که سرپا ایستاده است. این تیمسال ا ۳۰جاسوسی وارد ایران کردند تا ببینند که چطور انقالب ایران به رغم تهاجمات هنوز 

 دهند. جاسوسی گزارش جالبی می

سال قبل با تعداد اندکی در مقابل  ۱۴۰۰گویند ایرانیان یک سمبل به نام امام حسین دارند که نوه پیامبر اسالم است. این فرد آنها می

ها بر همین اساس در ان به ارث رسیده است و ایرانیشود و این اخالق به ایرانیایستد و با شجاعت کشته مییک لشکر بزرگ می

گویند از دهند و میشوند. آنها سپس راهکار ارائه میپوش میمیلیون ایرانی سیاه ۷۰اند. روز کشته شدن این سمبل مقابل ما ایستاده

 ا منتقل کنیم. توان نفوذ کرد و گفتند که از طریق مداحان ما باید موضوعات خود رطریق منبرها و هیاتها می

نمونه این کار هم آقای هاللی است که بعد از دستگیری )عامل انتشار تصاویر خصوصی( ایشان توسط نیروهای امنیتی معلوم شد که 

ارتباط دارد. عالوه بر آنها قصد داشتند که سراغ روحانیونی که  MI6این فرد )عامل انتشار تصاویر( از طریق چند واسطه با سرویس 

 ها را تغییر دادند تا ذائقه جوانان را تغییر دهند. های مداحیداشتند و مطرح بودند نیز بروند. آنها ملودی تریبون

هاست. نکته بعدی بررسی این کند و اثر گذار نیست. این برنامه امریکاییهای جدید حماسه سازی و انسان سازی نمیاین مداحی

بود و تأکید زیادی کردند که باید مورد هدف قرار بگیرد و سومین راهکار اینها در  های جاسوسی در خصوص مقام معظم رهبریتیم

 خصوص مراجع بود. 

* جریان اعتراضی را زنده نگه دارید 

طلبان پس از انتخابات تشکیل جبهه سیاسی و فعال و زنده نگه داشتن جریان اعتراضی بود. اتفاقی که در دستور کار بعدی اصالح

 آذر و روز عاشورا افتاد برای زنده نگه داشتن جریان اعتراضی است.  ۱۶آبان،  ۱۳روز قدس، 

کنند. دهند و اگر هم خودسرانه عمل کنیم با ما برخورد میآنها گفتند که از فرصتهای نظام باید استفاده کنیم چون به ما مجوز نمی

آبان به هر قیمتی جریان  ۱۳های انها به صحنه آمدند که انهآبان اینها سه هفته تمام امکانات خود را بسیج کردند و رس ۱۳در 

آبان بتوانند به اندازه هرسال برای خود جمعیت جمع کنند اما اینها در حالت  ۱۳کردند که روز اعتراضی را باید کنترل کنیم. فکر می

 هزار نفر بیشتر در خیابان نیاوردند.  ۵بینانه حدود خوش

 ۷۰آمدند، حضوری آبان می ۱۳هزار نفر برای راهپیمایی  ۱۵تا  ۱۰ل امت انقالبی که هر سال حدود جالب است که در طرف مقاب

 هزار نفره در این خصوص داشتند. 

خانوار نفاق داریم که همیشه در جریانات فعال هستند.  ۴۰۰این پنج هزار نفر حضور هم قابل توجیه است. چرا که ما در تهران حدود 

توان کنند اما به رغم این جمعیت خوبی که برای ضد انقالب میسری ارذل و اوباش داریم که با پول حضور پیدا میدر کنار اینها یک

 ها بکشند. در نظر گرفت آنها پنج هزار نفر بیشتر نتوانستند به خیابان

ها NGO* ذخیره نیرو در 
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گفت طلبان در ایام پس از انتخابات بود. خاتمی میهای اصالحهها نیز یکی دیگر از برنامNGOاستفاده از ظرفیت کشورهای بیگانه و 

های ها جمع و متراکم کنیم تا در موقع لزوم همه آنها را بیرون بریزیم. در انقالبNGOما باید نیروهای اجتماعی خود را در این 

 رسد. ها به ثمر میNGOرنگی قابل مشاهده است که اکثر جریانات از طریق همین 

ریزی برای انتخابات آتی، ترویج غیر مشروع بودن دولت، ایجاد انشقاق در جبهه اصولگرایان و تشویق و ترویج نافرمانی مدنی برنامه

 های این جریان است. یکی دیگر از برنامه

خرداد  ۲۹* تالش برای تخریب نماز جمعه 

خرداد بشکنند  ۲۹کردند که ابهت رهبری را در نماز جمعه ریزی میمهها بالغ بر یک هفته تمام برناطلبان روزهای شروع آشوباصالح

هزار نفر اغتشاشگر را به  ۲۰خرداد توانستند حدود  ۳۰و تمام امکانات خود را برای این کار بسیج کردند. به همین خاطر روز شنبه 

 ها هم از ثمرات همان جلسات دو ساله بود. بکشند. این آدمها خیابان

ها پیش از انتخابات برای شروع درگیری * تالش

در ایام تبلیغات همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، ستاد موسوی برنامه ریزی کرده بود که از میدان تجریش تا میدان راه 

کند. برنامه برقرار میآهن با لباس سبز کارناوال راه بیندازند؛ درست در روزی که در میدان ولیعصر)ع( هر ساله هیات رزمندگان اسالم 

اطالعی کرد. خود میرحسین موسوی هم در این خصوص خبری نژاد تذکر داده شد و ایشان ابراز بیاین موضوع به آقای بهزادیان

ها مشخص شد که در اتاق جنگ روانی، آقای خانیکی، نعیم پور و حجاریان به این موضوع خوراک نداشت. بنابراین پس از بررسی

 این اطالعیه را توزیع کردند. دهند و می

ها پیوند با این طرح مشخص است که اینها قبل از انتخابات تصمیم به اغتشاش داشتند. اینها از قبل گفته بودند که باید بین جنبش

ند و به یک خیزش کند. بنابراین باید این جنبشها پیوند بخوربرقرار کنیم. چراکه هر جنبشی به تنهایی بیاید نظام با آنها برخورد می

طلبان بوده است که قبل از های جلسات اصالحعظیم اجتماعی علیه نظام تبدیل شوند. این ماجرای کشته سازی نیز جزو طراحی

 خواستند خونی ریخته شود و پیراهن عثمان درست کنند. انتخابات می

* نقش برجسته منافقین در فتنه اخیر

ارتباط مستقیم با منافقین داشتند توسط وزارت اطالعات دستگیر شدند. اینها در ستاد اصولگرایان نفر که  ۳۰در حوادث اخیر، حدود 

های خارجی هم NGOها نیز به صورت شبانه روزی با تمام توان فعال بودند و این نکته عجیبی بود. هم جاسوس داشتند. سفارتخانه

که تمام جوانان ایرانی مقیم خارج را به داخل ایران گسیل دهند. ای کردند نقش عجیبی در این فتنه داشتند و تالش گسترده

های جاسوسی در ارتباط هستند؟ * چه کسانی با سرویس

بر اساس اسناد موجود در نهادهای امنیتی برخی عناصر فتنه بدون شک با خارج از کشور در ارتباط هستند و این موضوعی است که 

برند انگلیس هستند و برای آقایان نامه می MI6ست که برخی از فرزندان آقایان نامهرسان سرویس به اثبات رسیده است. جالب این ا

 آورند. و می

383 دفاعیات دکتر محمدرضا خاتمى



گوید بارها به خاتمی گفتیم که این دفتر مشکل ساز کند و میشدگان در اعترافات خود به دفتر ژنو خاتمی اشاره مییکی از بازداشت

دهد یکبار در هواپیما نظر سفیر سوئیس در خصوص دفتر خاتمی در ژنو را پرسیدم که ایشان شود اما توجهی نکرد. وی ادامه میمی

 گفت که این دفتر بهترین مکان برای ارتباط خاتمی با آمریکا و غرب است. 

رود، که آنجا می کرد. خاتمی هر موقعرفت با آقایان رسام، بهنود، خانم کاملیا و شیلر مالقات میخاتمی هر زمان که به دفتر ژنو می

 ها با این افراد پشت درهای بسته جلسه داشته است. ساعت

طلبان برای ایجاد تغییر در مبانی نظام * تالش اصالح

ها و تغییر در برخی گیریآن چیز که مسلم است اتفاقی است که در کشور افتاد، یک جریان از قبل طراحی شده سیاسی، برای جهت

های داخلی و خارجی از جمله ایجاد م بوده است که با خروج از نظام و قانون و رهبری و به کارگیری ظرفیتاز اصول و مبانی نظا

خورند به همین خاطر گفتند که دانستند که شکست میطلبان با برنامه ریزی قبلی خود میاغتشاش در حال پیاده سازی بود. اصالح

ازیم. بنابراین موضوع تقلب و عدم صالحیت مسؤوالن کشور را مطرح و گسترده پخش ما باید هزینه این شکست را به گردن نظام بیند

 پور که کمیته صیانت از آرا را درست کرد، زده شد. کردند و کلید رسمی آن توسط محتشمی

یکی از ها در خصوص شکست، چرا به میرحسین موسوی چیزی نگفتید؟ اینها در پاسخ این سوال که چرا به رغم وجود نظرسنجی

ها دانستیم که رأی نداریم و تقلب هم غیر ممکن است. ما رأی روستائیان را در نظرسنجیما میگوید: این افراد در این خصوص می

درصد اختالف به میرحسین میدادیم تا باور کند که پیروز است و اگر پیروز نشود، تقلب شده  ۵کردیم و آرا را با عمداً محاسبه نمی

می نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است که میرحسین را دچار توهم تقلب بکند. این جزو اعترافات اکثر عوامل هاشاست. علی

 دستگیر شده فتنه است. 

* برخی از اظهار نظرهای سران اصالحات در خصوص توهم تقلب: 

محتشمی پور به عنوان محور طرح تقلب مطرح شدند. ها و ها که انجام شد آقای موسوی خوئینیگوید: بعد از بررسیرضا خاتمی می -

گفت که ما باید قبل از هرچیز طرح تقلب را در دستور کار خود قرار دهیم. ماه پیش از انتخابات در جلسات مختلف تاجزاده می ۸ -

. موضوع تقلب،بحثی بود که یک سال پیش از انتخابات که بحث اولیه انتخابات مطرح شده بود، مطرح شد -

گوید: اگر مشاهده شد که تقلبی صورت گرفته است یا باید مردم را در جریان بگذاریم یا باید یک روش ها میموسوی خوئینی -

توانند به حق خود برسند. جایگزین را معرفی نمود تا مردم احساس کنند که با این روش می

هایش بروز کارهای مصطفی تاجزاده این بود که در حرفها و نوشتهگوید: در این چهار سال خالصه یکی از همفکران اینها هم می -

نژاد را عامل رهبری بدانیم و اجماع علیه وی درست کرد، این عناوین است که همه مشکالت را به گردن رهبری بیندازیم و احمدیمی

شدند این وقایع به . یعنی اگر پیروز هم میهای مخالف را متحد کنیم و فضای خیابانی را برای تقلب یا جشن مهیا کنیمکنیم و گروه

وقوع خواهد پیوست. 

گفت: اگر ما بتوانیم پیروز شویم با تجربیاتی که در این سالها به دست آوردیم خواهیم توانست رهبری را تاجزاده در انتخابات می -

مهار کنیم. 
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از آن باید به اطالع مهندس موسوی برسانیم. این برنامه  گوید: ما یک سلسله برنامه در نظر داریم که قبلمحتشمی پور هم می -

باید اهلل اکبر بگوییم تا انتخابات  ۱۰طرح اهلل اکبر تا ابطال انتخابات است. این انتخابات فاقد مشروعیت است و ما هر شب از ساعت 

باطل شود. 

دار هستیم * ما دین

را در اختیار بگیرند و مراسم دعا برگزار کنند تا به مردم اثبات کنند که متدین  های مذهبیبرنامه جدید فتنه گران این است که هیات

گوید: به ستادها بگویید ولو به صورت صوری، در زمان نماز در را ببندند و بگویند که ها در زمان انتخابات میخوئینیهستند. موسوی

ها در کند. اما نکته اصلی این است که اینای کمیل برگزار میخواهیم نماز بخوانیم. محتشمی پور هم مدام در منزل خودش دعمی

ای آن زمان بوده است یا احکام صادره در آن زمان حوزه دین تفکرات عجیبی دارند. برخی از احکام قرآن در خصوص زندگی قبیله

ای زندگی ا نیز به صورت قبیلهاحکام قطعی و جاودان بوده است که تحت شرایط آن زمان صادر شده است. اگر قطعی باشد باید م

 کنیم. 

های بین المللی برای حمایت از میرحسین * البی

های زیادی کردند تا نظر کشورهای مختلف را برای میرحسین موسوی جلب کنند. عطریانفر طلبان تالشدر جریان انتخابات اصالح

ن بوده است که تا قبل از انتخابات با ایران وارد مذاکره نشوید. هاشمی گفت که پیغام ما به اوباما ایگوید: مهدیدر این خصوص می

جالب است که آقای خاتمی ماموریت داشت که با سفر به کشورهای غربی نظر آنان را به نفع میرحسین موسوی جلب کند. چراکه 

 این کشورها موسوی را قبول نداشتند و معتقدند که تفکرات مارکسیستی دارد. 

های خارجی شروع شد اتمی با کشورهای غربی و عربی یک موج فزاینده حمایت و دفاع از میرحسین توسط رسانهبعد از جلسات خ

شود که با چه وضعیتی رفتم و از این گوید: من چندشم میها را منسجم کرد. یکی از نزدیکان سابق او میکه خاتمی این رسانه

توانم بگویم که چقدر جمهوری اسالمی را فروختیم. وی ادامه فتم و نمیها پول گروگوی تمدنکشورهای عربی برای مرکز گفت

خواهید خاتمی باید بیاید در مرکز استراتژیک ما دهد: یک بار نماینده امارات تماس گرفت و از قول پادشاه گفت که اگر پول میمی

بگیرید.  هزار یورو ۱۰۰خواهیم سخنرانی کند و بابت هر سخنرانی در خصوص آن چیزی که می

هاشمی شکست خورد های* استراتژی

گیرد که نژاد ندارد. بنابراین تصمیم میهاشمی میانه خوبی با خاتمی و احمدی هاشمی سه استراتژی را یکی پس از دیگری اجرا کرد.

سیدند و طرح دولت راست نژاد و کسی باشد که فرمانبردار او باشد. ایشان خدمت مقام معظم رهبری رنه خاتمی باشد و نه احمدی

نژاد را بگیرد تا از این طریق وی نیز جلوی خاتمی را بگیرد. صالح را مطرح کردند و از مقام معظم رهبری خواستند که جلوی احمدی

 کند. سپس حسن روحانی را به عنوان کاندیدا معرفی می

نژاد و بله به خاتمی. بنابراین طرح نگونه شد که نه به احمدینژاد ایاستراتژی دوم هم با توجه به دفاع مقام معظم رهبری از احمدی

 دولت وحدت ملی مطرح شد و تبلیغات سنگینی را انجام دادند. 
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سالگی گرفت و همه را دعوت کرد و به آنها تریبون داد تا هر  ۳۰یک آدم اصولگرا را نیز پیش انداختند و او در مجلس جشن 

 دهند. خواهند انجام نمایی که میسیاه

نژاد خرد گرایان با یک کاندیدا بیایند. باید با چند کاندیدا بیایند تا رأی احمدیاستراتژی سوم هم این شد که نباید بگذاریم اصول

 گرایان را دچار انشقاق کنیم. بنابراین استراتژی سوم دولت ائتالفی که از زبان رضایی مطرح شد، بود. شود و صف اصول

هاشمی و تالش وی برای سوزاندن اول به سراغ الریجانی رفت و الریجانی هم برای آمدن جدی بود اما با افشای طرحهاشمی بنابراین

 های اصولگرایان وی منصرف شد. پیش از موعد مهره

ستاد خود  ۱۳، پس از این سراغ قالیباف رفتند و او نیز رفت و ستادهای خود را فعال کرد اما بعد کنار رفت. قالیباف که کنار کشید

هاشمی نهایتاً به گزینه محسن رضایی رسید. ستاد را نیز در اختیار میرحسین موسوی قرار داد. ۲۳را به محسن رضایی داد و 
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قرار نهایى دادسرا
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