دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ ۱

ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻻﻳﺤﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ
در دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري 1388

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

درآﻣﺪ
در آذر ﻣﺎه  1397دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﻰ و ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺧﺒﺮي »رو در رو« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداره ﻣﯽﺷﻮد ،درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داد.

در ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﺮار ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رودررو ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل  1388ﻣﻄﺮح 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  39ﻣﯿﻠﯿﻮن راي دادﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ آراء در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ  32ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ از ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88اﻋﺘﺮاض ﺟﺪي دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮده ،در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ« .
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮي اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرت

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ ورود ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت 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

ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﻣﻰﺷﻮ د.

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

ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  1398/4/15رأى دادﮔﺎه ﺑﺪوى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮى دﮐﺘﺮ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺻﺎدرﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺘﻦ ﻗﺮار دادﺳﺮا ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از
ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ  1057اﺳﺖ.

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
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺎل  1388ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٢

3

ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ 5 ..............................................................................................................................................................................................................................................
درﺑﺎره ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ دادﺳﺮا ٥ ...........................................................................................................................
اﺳﻨﺎدي از ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻗﺒﻠﻲ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ ٧ ............................................................................................................
اﻳﺮادﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ٨ ............................................................................................................................
ﻓﺼﻞ اول 9 ........................................................................................................................................................................................................................................
ﺑﻠﺒﺸﻮي آﻣﺎرﻫﺎ ٩ ....................................................................................................................................
روﻧﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩ ........................................................................................................
ﺑﺨﺶ اول :ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ١٠ ................................................................................................................
ﺑﺨﺶ دوم :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه در اﺳﺘﺎنﻫﺎ١٣ ...................................................................................... :
ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ در  13اﺳﺘﺎن ١٧ .................................................................................................................
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ١٨ .......................................................................................
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ٢٣ ......................................................................................................................
 -1ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج٢٣ ...................................................................................................... :
 -2ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠّﻲ٢٤ ........................................................................................... :
 -3ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ٢٤ ............................................................................................................................ :
 -4ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ٢٥ ......................................................................................................................... :
 -5ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت٢٧ ............................................................................................................ :
 -7ﻣﻌﻤﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ٣٣ ..................................................................................................................:00
 -8ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﻣﺎرﻫﺎ٣٣ ......................................................................................................................... :
 -9ﻣﻮاردي دﻳﮕﺮ٣٤ ............................................................................................................................:
ﻓﺼﻞ دوم 36 ......................................................................................................................................................................................................................................
ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري 36 ..............................................................................................................................................................................................
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٣٦ ...................................................................................................................
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي CD) :ﺿﻤﻴﻤﻪ( ٣٨ ..........................................................................................................

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

اﻋﺘﺮاﻓﺎت آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻗﺖ وﻟﻲﻓﻘﻴﻪ در ﺳﭙﺎه CD) :ﺿﻤﻴﻤﻪ( ٣٨ .............................................................................
ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  19ديﻣﺎه  1391ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ٣٨ .......................................................................................... :
ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﻣﺼﻠﺤﻲ وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت٣٩ ........................................................................................................
اﻗﺎرﻳﺮ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﻴﻐﻤﻲ )ﻣﺸﻔﻖ( ٣٩ ..................................................................................................
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ٤٠ .....................................................................................................................................
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 42 ..................................................................................................................................................................................................................................
ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ 43 .......................................................................................................................................................................................................................................
ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ دادﺳﺮا 292 .......................................................................................................................................................................................................................
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ 296 ................................................................................................................................................................................................................................
دادﻧﺎﻣﻪ 302 ........................................................................................................................................................................................................................................

٤

5

ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺧﻞَ ﺻِﺪْقٍ وَأَﺧْﺮِﺟْ ِﻨﻲ ﻣُﺨْﺮَجَ ﺻِﺪْقٍ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻟِﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُ ْﻧﻚ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ َﻧﺼِﻴﺮًا
ﺧﻠْﻨِﻲ ﻣُﺪْ َ
رب أَدْ ِ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم
اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل  88ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن و ﻋﺒﺮت ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻨﻜﺎش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻪ در دادﮔﺎه و ﺣﺒﺲ و ﺣﺼﺮ ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ورزي ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪﺟﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﻳﺪن ﻗﻠﻢﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮاد را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺧﻮد و ﺑﺪون واﻫﻤﻪ از ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮد از آن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻴﻮه ﺗﺎﻛﻨﻮن راﻳﺞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ،آنﻫﻢ از ﻳﻚ ﺟﻨﺎح ،ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻲ
زد ﺑﻪﻓﻮرﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ دارد و آنﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﮕﻴﺮوﺑﺒﻨﺪ رو ﻣﻲآورﻧﺪ!
درﻫﺮﺣﺎل اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ،88اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻗﺮﻋﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ را ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪك درﺑﺎره آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﻛﺮم.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺤﺎد ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ دادﮔﺎه را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲداﻧﻢ ،اﻣﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري دادﮔﺎه ﻣﻦ را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲﺳﺎزد ﻧﻪ در دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﺑﻠﻜﻪ در دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار ،ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎي ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد را از ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﺑﺮاز ﻧﺪارم .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻗﺎي ﺗﺎجزاده ،ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ وزارت ﻛﺸﻮر و رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،از آﻗﺎي ﺟﻨﺘﻲ ،دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎرت
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ از آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺑﻪ دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﻀﺎت ،ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻛﻬﺮﻳﺰك ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮه
ﺑﻮده اﺳﺖ! ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ )آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﻴﻐﻤﻲ( ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ در ﻛﺠﺎ ﺧﺎك ﻣﻲﺧﻮرد! ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن ،ﺳﺮدار ﻧﻘﺪي و آﻗﺎي ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻗﺪوﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺷﺎﻋﻪ ﻛﺬب و اﻓﺘﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ )و ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ،ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ؟! ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻜﺎﻳﺖ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن ،آﻗﺎي ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺧﻴﺮ ًا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮدم از آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ﭘﺮﺳﻴﺪم ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﻢ« .ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه از ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﻲﺷﻮد و دﻳﮕﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮد؟!! و اﷲ اﻋﻠﻢ.
اﻳﻦﻫﺎ و ﻣﻮارد ﺑﻲﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ و ﻧﻘﺾ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ و اﺳﺘﻘﻼل آن ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ دوازدﻫﻢ دادﺳﺮاي رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻠﻜﻪ
درﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺮ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲازاﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ درد دل ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﻢ.

درﺑﺎره ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ دادﺳﺮا
اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ دادﺳﺮا ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮم :آﻗﺎي ﺑﺎزﭘﺮس در ﻣﺘﻦ دو ﺻﻔﺤﻪاي ﺧﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺼﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮاﻋﻆ اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﺬﻣّﺖ
دروغ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ دادرﺳﻲ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ! اﻳﺸﺎن ﺑﻪﻋﻮض اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارك اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺻﺤّﺖ اﻋﻼم ﺟﺮم
دادﺳﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻮض اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﻴﺎت روي آوردهاﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸﺎن از دروغﮔﻮ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ؟ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ؟

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ را ﮔﻔﺘﻪام؟ ﻣﺜﻞ دﻛﺘﺮ رﺿﺎﻳﻲ ،دﻛﺘﺮ زاﻛﺎﻧﻲ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي و ﻳﺎ اﺻﻼً ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
دادﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟! ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺘﻦ دوﺻﻔﺤﻪاي ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﻨﺪ آﺧﺮ و در ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ دادرﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88ﺑﺎ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه ادﻋﺎي ﺗﻘﻠﺐ در آن ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد« اوﻻً :در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ادﻋﺎي ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎزﭘﺮس ﻧﺪارد .ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺑﻪ ﻓﺮض داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ،اﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﻋﺠﻴﺐوﻏﺮﻳﺐ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ،ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﻲ
ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮن از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت
ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  39ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ» :ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺗﺨﻠﻔﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎرت و ﻧﻴﺰ
ﺑﻪﻃﺮﻳﻖاوﻟﻲ ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده  93ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ اﺻﻞ  99ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺣﻔﻆ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺑﺮاز ﺟﺎﻧﺐداري ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد «.ﺣﺪاﻗﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل  88ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻗﺖ ،ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮب! آن زﻣﺎن و
ﻣﻨﻔﻮر! اﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن وﻗﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻴﻔﺘﻪ او ﺑﻮدهاﻧﺪ) .ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﺟﻨﺘﻲ در دﻳﺪار ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن -ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﺴﻨﺎ  ،88/1/31ﻓﺎرس  ،88/2/26ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ،93/3/28ﻋﺼﺮ اﻳﺮان  ] (93/6/13ﭘﻴﻮﺳﺖ [4-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ از
اﻧﺠﺎموﻇﻴﻔﻪ ذاﺗﻲ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺗﻤﺎم ،ﺑﻲﭘﺎﻳﻪ ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻨﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و در دادﺳﺮا اراﺋﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدم و
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دادﺳﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮل ﺧﻮد )ﻛﻪ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻲ و ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(
ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ؟!
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺮار ،از ﺳﻮي دادﻳﺎر دادﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ،ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﻲ  5ﺻﻔﺤﻪاي ﺻﺎدر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ .در ﺗﻤﺎم
ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﻨﺎدي از ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻗﺒﻠﻲ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ :اﮔﺮ در ﻣﺘﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ »رودررو« ﻛﻪ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﻓﻠﻪ! ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ از ﺟﻨﺎح اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ در دادﺳﺮا اﺳﻨﺎد آن را ﻫﻢ اراﺋﻪ دادهام ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪداً آنﻫﺎ را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ:

 (1آﻗﺎي زاﻛﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق» :در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻢ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ  32ﻣﻴﻠﻴﻮن را ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪاي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ او
در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ]ﭘﻴﻮﺳﺖ
[5
)ﻣﻨﻈﻮر از  32ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ  40ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 (2در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﻳﺎدداﺷﺖ روز  88/3/25ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

»ﺷﺐ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ ،ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن
رأي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ آﻗﺎي ﺣﺠﺎزي ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﮕﻮﻳﺪ«.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي در ﺳﺎل  92در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﺎ اﻵن اﻓﺮادي دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
و اﺳﻨﺎد ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻢ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ .ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ در ﻫﺮ دادﮔﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [6
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻨﺪه و در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮادي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
در ﺑﺮﺧﻮرد را ﺑﺎﻳﺪ از دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﺎﻳﻲ دﺑﻴﺮ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪام وﻟﻲ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ زاﻛﺎﻧﻲ ﻧﻪ!
درﻫﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪام اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ از  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،دﻳﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در درون ﻧﻈﺎم و ﺟﺰء ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﻻﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ،رﺋﻴﺲ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﺮدهام و ﺷﺎﻫﺪاﻧﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهام.
آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﻓﺎرس :88/4/8
»ﻣﻮﺳﻮي در ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً در روﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد  ]«....ﭘﻴﻮﺳﺖ [7
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در دﺳﺘﺮس ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮران ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در آن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺷﻮد اﺛﺮي از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﻣﺪارﻛﻲ در ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻤﺎره  88/31/33511ﻣﻮرخ  88/4/4وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ از آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ]ﭘﻴﻮﺳﺖ  [8و وﻗﺘﻲ ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
آﻗﺎﻳﺎن ريﺷﻬﺮي ،ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف و ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دادهاﻧﺪ ]ﭘﻴﻮﺳﺖ  [9ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي زاﻛﺎﻧﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ ،آﻗﺎي ريﺷﻬﺮي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮاردي در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس ﻧﻪ در ﻣﻮرد آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ و زاﻛﺎﻧﻲ و ﻧﻪ در ﻣﻮرد آﻗﺎﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ ﭼﻮن در ﻣﻨﻄﻖ اﻳﺸﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و ﺑﺮي از ﺧﻄﺎ و ﻧﻌﻮذﺑﺎﷲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را در ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﻳﻲ »ﻻﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ« ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻋﺎدل و ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ دادﮔﺎه اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻦ را ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ايﺣﺎل آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ اﻇﻬﺎراﺗﻲ داﺷﺘﻪام و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻘﻦ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪاي را ﻫﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎزﭘﺮس دادهام
ﻋﻠﻲ ّ
ﻛﻪ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎزرﺳﻲ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻼف آﻳﻴﻦ
دادرﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻘﻴﺐ اﺳﺖ.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

اﻳﺮادﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﭘﺮوﻧﺪه
ذﻛﺮ اﻳﻦ دو ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ:
 (1ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﻳﺐ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ ،اﻳﻦ ﺷﺎﻛﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻋﻠﻲاﻻﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ وزارت ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
وﻗﺖ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺪون ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ.
 (2در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم اﺻﻠﻲ در ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،رﺳﺎﻧﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪاً ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ .در
اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،از ﻧﺸﺮ دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮيﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد! ﺗﻤﻨﺎ دارم اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ازاﻳﻦﭘﺲ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ و ﻓﺮاغ ﺑﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻓﺮاد را ﻧﺸﺮ دﻫﻨﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ واﻫﻤﻪاي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲازاﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ وارد ﺷﻮﻳﻢ.

٨
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

ﻓﺼﻞ اول

ﺑﻠﺒﺸﻮي آﻣﺎرﻫﺎ
ﻋﺪهاي ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻦ در اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺷﻮم ﻛﻪ :ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،از ﭘﻴﺶ ،از ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا دﻓﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺻﺮاط ﻋﺪاﻟﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮان را از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدهاﻧﺪ
و ﻳﺎ اﺻﻼً راه ﻧﺪادهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎ ﻛﻪ از اﺳﺎس ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺷﻤﺎرش آرا ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲﻛﺸﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي را دﻟﻴﻞ ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻢ ﻳﺎ ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﺸﻜﻞﺳﺎز ﻣﻲداﻧﻢ ﻳﺎ
....
ﻧﻪ! ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ از اﻳﻦﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞرﺳﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و رﺳﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وزارت
ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻠﺒﺸﻮﻳﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ )ﺳﺎل  (88ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ اﻋﺪاد
و ارﻗﺎم ﺑﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺻﻨﺪوق رأي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﻓﺴﺎد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎري آن اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  24ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ در ﺟﻬﺖ راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎدي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺷﻜﺎري اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎً و ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ازﻣﺎﺑﻬﺘﺮان،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﭽﻪ در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر و اﺗﺎق ﺗﺠﻤﻴﻊ آرا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﺨﺼﻲ
اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰاران ﺳﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ ﻛﻪ در ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﻲ ﻳﻮرشﻫﺎ و ﺗﻬﺎﺟﻢﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺎزﭘﺮس ،ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺮداد اﻳﻦ اﺳﻨﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اراﺋﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ و دادﮔﺎه ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﺪ و اﻻ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﻲ ﺑﺮد.
ﻋﻠﻲ ايّﺣﺎل اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك آﺷﻜﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﻠّﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ورود ﻛﻨﻢ:
ﻗﺒﻞ از آن ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﺮﻳﺐ ذﻫﻦ دادﮔﺎه و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم روﻧﺪ ﭼﺎپ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊآوري ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻢ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺷﺎره ﻛﻨﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﻳﺶ اذﻫﺎن ﻧﺸﻮد .در ﺿﻤﻦ ﭼﻮن اﻋﺪاد ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ
ﻛﻤﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

روﻧﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
روﻧﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊآوري ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
 (1ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﻮد.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

 (2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﺎپ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،وزارت ﻛﺸﻮر،
ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ وزارت ﻛﺸﻮر و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ در
اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 (3اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در دﺳﺘﻪﻫﺎي  100ﺗﺎﻳﻲ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻤﺎرهﺳﺮﻳﺎل و ﻧﻴﺰ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ را
ﻣﺤﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
 (5در ﭘﺎﻳﺎن روز رأيﮔﻴﺮي ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﻢ:
اﻟﻒ( ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي رأي اﺧﺬﺷﺪه در ﺻﻨﺪوق ،اﻋﻢ از ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺧﻮذه.
ب( دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ ﻣﺼﺮفﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻤﺎرش آرا،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي آراي اﺧﺬﺷﺪه ،در ﺻﻨﺪوق رأي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﺪداً ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج( دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺖﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ و وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻋﻮدت داده ﺷﻮد و
ﺗﻌﺪاد اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،اﻳﻦ دﻓﺎﻋﻴﻪ داراي ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ اول و دوم و ﺳﻮم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ رأي ﺗﻘﻠﺒﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اول ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ دوم در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﺛﺒﺎت دروغﮔﻮﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺪاد
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ ﻣﻲﭘﺮدازم ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ )ﺳﺎل  (88ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪاي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﺨﺶ اول :ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
اوﻻً :در ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ]ﭘﻴﻮﺳﺖ  [10ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  49وﺟﻮد دارد ]ﭘﻴﻮﺳﺖ  [11ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮتﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲﭘﺮدازم.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻛﺬب اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻜﺎت ﻋﺠﻴﺐ و ﺣﻴﺮتآوري وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺪد ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( در ﻫﺮ دو ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي  100ﺗﺎﻳﻲ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻋﻮدت دادهﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻋﺪد  20ﻣﻴﻠﻴﻮن و  719ﻫﺰار
و  162ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖ! اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺪد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪدي ﻏﻴﺮ از ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟!! ]ﭘﻴﻮﺳﺖ
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ب( در اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  570ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  200ﻫﺰار و  392ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻋﺪد  369ﻫﺰار و  608اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﺪد  396ﻫﺰار و  608ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ را ﺑﻪﺣﺴﺎب
اﺷﺘﺒﺎه ﻟﭙﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﮕﺬارﻳﻢ و از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رأي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﻳﺒﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎده آنﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن ورزﻳﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد!
ج( ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺷﺘﺒﺎه ،آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه  134ﻫﺰار و  624ﻋﺪد
ﺑﻮده اﺳﺖ! ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﻓﻘﻂ ﺳﻪ
ﺑﺮگ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! اﻳﻦ ﻣﺤﺎل ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎرﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎر ﻧﺪارم ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﻋﺪد  134ﻫﺰار و  624ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﺣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﺪد  ،134624ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻲرﺳﻴﻢ؟
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ارﻗﺎم و آﻣﺎر را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

-1

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 58/875/000

-2

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2/000/000

-3

ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر 570/000
ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 60/305/000

-4

ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮفﺷﺪه داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر )ﻛﻞ آرا( 39/371/214

-5

ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر 200/392
ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 39/170/822

-6

ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ 20/719/162

-7

ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر 396/608

)اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﺎي  369/608ﻋﺪد  396/608را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ(

-8

ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ 650/000

ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ) 19/672/554ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ  369/608ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ  19/699/554اﺳﺖ(

-9

ﻛﻞ ﺗﻮزﻳﻊ داﺧﻞ 60/305/000

-10

ﻣﺼﺮفﺷﺪه داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 39/170/822

-11

ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ 19/699/554
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  434ﻫﺰار و 624

ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﻋﺪد  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  434ﻫﺰار و  ،624ﻋﺪد  134/624را اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ )ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن( واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻬﻮاً ﻳﺎ ﻋﻤﺪاً ﺑﻮده اﺳﺖ! اﮔﺮ ﻋﻤﺪي اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻬﻮي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ در ﺣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؟! وﻗﺘﻲ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺷﺘﺒﺎه را در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ آﻗﺎﻳﺎن ﺷﻚ ﻛﺮد و درﻫﺮﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻓﺮمﻫﺎي 22
و  28ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
د( اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ايﻛﺎش ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ در ﺣﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮد.
ﺳﺆال اﺻﻠﻲ در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ و ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آراي ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و آراي ﻏﻴﺮ
ﻣﺄﺧﻮذه و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد رﺳﻴﺪ.
ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار؟ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار؟ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار؟ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن؟ ﻫﻴﭻﻛﺪام!

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

 CDآﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺻﻨﺪوق آرا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮد] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [12
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﻋﺪد واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 189ﻫﺰار و  617ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻲﺷﻮد 2,189,617.ﺑﺮﮔﻪ رأي ﻛﺠﺎ و  134,624ﺑﺮﮔﻪ رأي ﻛﺠﺎ؟؟
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم؛
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي دارد و ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي  2ﻣﻴﻠﻴﻮن و 54
ﻫﺰار و  993رأي ﻋﺪدﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﻛﻪ رأﻳﻲ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻛﺠﺎ و ﺑﻪﺣﺴﺎب ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر آﺷﻜﺎر و واﺿﺢ در ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻋﺪد ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻓﺮمﻫﺎي  22و  28ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و آﻳﺎ
اﻳﻦ دﺳﺖﻛﺎري ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻪزﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در آرا ﻣﺼﺪاق ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ؟ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم؛
اﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ آﻗﺎﻳﺎن درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ در اراﺋﻪ آﻣﺎر ،دﻗﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺤﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﺮاي ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻦ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻛﺎش ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﺪ اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎ ﻣﺪارك ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ در ﺷﺄن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎآنﻫﻤﻪ ﻓﺪاﻛﺎري و ﺷﻬﻴﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﺷﺄن ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهﺗﺮﻳﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺶ دوم :ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه در اﺳﺘﺎنﻫﺎ:
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ارﻗﺎم ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺗﻮزﻳﻊ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ )ﺑﻪﺟﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮد روز  22ﺧﺮداد ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ( داراي ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﺳﺮﻳﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/22در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
»ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺪﺑﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻃﻮل اﻣﺮوز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ]ﭘﻴﻮﺳﺖ [13
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺪ ﺧﺎص ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ و دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم و ﻧﻴﺎز ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزهﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ارﺳﺎل
دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺗﺒﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه در روز اﺧﺬ رأي ﺑﺪون ﻛﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
در ذﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ داراي دو ﺷﻤﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ دو رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻛﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 11و ﺧﻮزﺳﺘﺎن  32ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻜﺮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ 88/3/3
داﻧﺸﺠﻮ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع

ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [14
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ رأي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وي در ﺗﺎرﻳﺦ  88 /3/18در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ارﺳﺎل  %15ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس :1388/3/18

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

»رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶ اول ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 15درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي  49ﻫﺰار

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﻛﺪ ﺧﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﺑﺨﺸﺪاريﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ] «..ﭘﻴﻮﺳﺖ [15
اﻳﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ از  15در ﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ  15درﺻﺪ ارﺳﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ  .%20ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ 88/3/18
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارد  15درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از واﺟﺪﻳﻦ ﺣﻖ رأي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ رأي در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻛﺜﺮي  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ )و ﻧﻪ  15درﺻﺪ
و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺪل  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﻳﻌﻨﻲ  17/5درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ( ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﺎً  55ﻣﻴﻠﻴﻮن و  440ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  435ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ رأي ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ؟ )در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ  100ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻲ ،ﻫﻤﻪ را ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ(.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﺰارش ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ) (46/200/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه دﻗﻴﻘﺎً  27/43درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ! )ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ (.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ  27درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮدهاﻳﺪ
ﭼﺮا رﺋﻴﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﻛﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎپ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ  7درﺻﺪ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن و  121ﻫﺰار
و  250ﺑﺮﮔﻪ رأي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؟!
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ و ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر ﻋﺪد  27درﺻﺪ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻣﻦ در
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ادﻋﺎي  20درﺻﺪ آﻗﺎﻳﺎن دروغ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ  27درﺻﺪ!
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ  16ﻓﺮوردﻳﻦ :88
ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺷﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي:
»رﺷﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  665ﻫﺰار و  471ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ« ]ﭘﻴﻮﺳﺖ [16

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﻣﺤﻤﺪ آﺻﻔﻲ ﻳﺰدي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 4 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻓﻪ
رأي ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺒﻮدي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
]ﭘﻴﻮﺳﺖ [17
)ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺳﺨﻨﺎن دو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻓﻘﻂ  %9اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﻪ  %15و ﻳﺎ  %20ﻣﻮردادﻋﺎي آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ و ﻳﺎ  %27ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/3/22
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﺒﻠﻲ دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  650ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺧﺘﺼﺎص دادهﺷﺪه اﺳﺖ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [18
)ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان  655ﻫﺰار و  988ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ(
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ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬﻲ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي 885 :ﻫﺰار و  557ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ....و ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و  100ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه اﺳﺖ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [19
) 24%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي و درﻧﺘﻴﺠﻪ  3درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﻓﻴﺮوز اﺣﻤﺪي رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ :ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري  804ﻫﺰار و  881ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺧﺬ رأي از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 930 ،ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﺧﺬ
رأي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه اﺳﺖ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [20
) 15%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي ﻳﻌﻨﻲ  12درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 1 :ﻣﻴﻠﻴﻮن و  883ﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...و در
اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻي  2ﻣﻴﻠﻴﻮن و  150ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [21
) 14%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي و  13درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﻛﺮﻳﻢ ﭼﻨﺎري رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺮج :ﺑﺮاي رأيﮔﻴﺮي دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري  900ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در
ﻛﺮج ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻛﺮج ﮔﻔﺖ:
در ﻛﺮج ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و  143ﻫﺰار و  723ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ  22%) [22ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ!!(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﺟﻮاد ﻗﻨﺎﻋﺖ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎزﻧﺪران :از ﺟﻤﻌﻴﺖ  3ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  915ﻫﺰار واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
رأي دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...و ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر  2ﻣﻴﻠﻴﻮن و  980ﻫﺰار ﺑﺮگ اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [23
) 55%ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ ﺣﻖ رأي و  28در ﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه؟؟!!(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
اﺣﻤﺪ رﺳﺘﻨﺪه دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺪان :ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و  256ﻫﺰار و  250ﻧﻔﺮ واﺟﺪ رأي دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و  300ﻫﺰار
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه اﺳﺖ.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [24
) 3%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي و  %24ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
ﺳﻴﺪ رﺿﺎ دﻫﻨﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن :ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻣﺎر وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن  15درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر اﻋﻼمﺷﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [25
) 15%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي و  %12ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/3/22
ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ وﺣﻴﺪي رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن :ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  100ﻫﺰار ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأيﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎﺳﺖ].ﭘﻴﻮﺳﺖ  10%) [26اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي ﻳﻌﻨﻲ  17درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/3/22
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺤﺮاﮔﺮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  531ﻫﺰار و  879ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮط رأي دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ  750ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [27
) 41%اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي ﺣﻖ رأي و  14در ﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/24
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل دوران )رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﮔﺰارش ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ
داﺷﺘﻪاﻳﻢ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺗﺎ  10درﺻﺪ ﻣﺎزاد ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي دادهﺷﺪه اﺳﺖ ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [28
) 17درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه(
اﻳﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي رأي ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ درﻳﻜﻲ دو ﻣﻮرد ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  100/000ﺑﺮﮔﻪ رأي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ (.ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و روﺳﺎي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه دارد.
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ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ در  13اﺳﺘﺎن
آﻣﺎر ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﺣﻖ رأي

ﺗﺨﺼﻴﺺ دادهﺷﺪه
(27%) 773000

(10%) 680000
(15%) 1293000

- 135000
- 655000

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه

ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﻠﻖ

ردﻳﻒ

اﺳﺘﺎن

- 93000

1

ﻳﺰد

609341

2

ﻟﺮﺳﺘﺎن

1124940

(27%) 1428000

3

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

3665469

(27%) 4655000

(9%) 4000000

4

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ

531870

(27%) 675000

(41%) 750000

+ 75000

5

ﻣﺎزﻧﺪران

1915204

(27%) 2432000

(55%) 2980000

+ 548000

6

ﻫﻤﺪان

1256250

(27%) 1595000

(3%) 1300000

- 295000

7

ﻛﺮج

1143723

(27%) 1452000

(-22%) 900000

- 552000

8

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ

1883000

(27%) 2391000

(14%) 2150000

- 241000

9

اردﺑﻴﻞ

804881

(27%) 1022000

(15%) 930000

- 92000

10

ﻣﺮﻛﺰي

885557

(27%) 1124000

(24%) 1100000

- 24000

11

ﻛﺮﻣﺎن

1738280

(27%) 2207000

(9%) 1900000

- 307000

12

ﻗﻢ

655988

(27%) 833000

(- 1%) 650000

- 183000

13

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

2801644

(27%) 3558000

(10%) 3100000

- 458000

ﺟﻤﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪه

623000

)اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ  %27ﭼﺎپﺷﺪه(
ﺟﻤﻊ ﻛﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪه

3035000

)ﻛﻤﺘﺮ از  %27ﭼﺎپﺷﺪه(

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

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻲ در  11اﺳﺘﺎن ،ﺣﺪاﻗﻞ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  35ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺎپﺷﺪه ارﺳﺎلﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻲ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدي رﺳﻤﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  35ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﺎپﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر رﺳﻤﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻼً  100/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در دﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟؟! ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  11اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺑﺪﻫﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﺪدي ﻧﺰدﻳﻚ  9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد ﺣﺪاﻗﻠﻲ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  35ﻫﺰار ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﻢ ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ
آنﻗﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  2اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺳﺎﻟﻲ  623/000ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺎپﺷﺪه )ﺑﻴﺶ از  (%27ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از  %50ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن
ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ %27
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل  %50ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

و ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪار زﻧﺠﺎن اﺳﺖ:
 22ﺧﺮداد  88ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ:
»ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي رأيﮔﻴﺮي ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ و
اﻳﺠﺮود ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  30ﺗﺎ  40ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻢﺟﻮار اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﺗﺄﻣﻴﻦﺷﺪه
اﺳﺖ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [29
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ،ﻛﺪ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن را دارد از اﺳﺘﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎه؛
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  2ﻣﻴﻠﻴﻮن و  54ﻫﺰار و  993ﺑﺮﮔﻪ رأي ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم داﺧﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  35ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﭼﺎپﺷﺪه وﻟﻲ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻪ  11اﺳﺘﺎن ،ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن و  89ﻫﺰار و  993رأي ﻋﺪد ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻳﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺒﻮل آﻣﺎر ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﻠﺐ رﺳﻴﺪﻳﻢ اﻣﺎ ﺳﺆال اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻌﺎً آﻣﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺎپ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  60ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﻣﺠﻤﻮع  60ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎپ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن آن در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻳﺎ واﻗﻌﺎً ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚﭼﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ :ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻴﻢ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه را ﺑﻔﻬﻤﺪ و اﻻ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و
اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ:

داﻧﺸﺠﻮ :ﻫﻤﺸﻬﺮي آﻧﻼﻳﻦ 88/2/6
»ﺣﺪود  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ درﺣﺎل ﭼﺎپ دارﻳﻢ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [30

داﻧﺸﺠﻮ :اﻋﺘﻤﺎد :88/2/14
»ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻴﻢ  15درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﻨﻴﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﺧﺬ رأي ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي رأي
ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ ﻧﻴﺎورﻳﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [31
داﻧﺸﺠﻮ :روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان :88/3/17

»ﻣﺎ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ روﻧﺪ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ
ﻛﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ رأي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [32
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داﻧﺸﺠﻮ :آﻓﺘﺎب ﻧﻴﻮز :88/3/16
»ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي رأي ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي رأي ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎلﺷﺪه و آﻣﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي در روز  22ﺧﺮداد
از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [33

داﻧﺸﺠﻮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﻠﻨﺎ :88/3/21
» رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از  8ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ دارد و درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ از
ﺳﻮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24
ﻓﺮدا ﺷﺐ ،زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻗﻄﻌﻲ آﻣﺎدهﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  56ﻣﻴﻠﻴﻮن و  757ﻫﺰار
ﺑﺮﮔﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد «]ﭘﻴﻮﺳﺖ [34

ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/3/22
»وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ﺣﺪود  11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ
ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ اداﻣﻪ داد ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺪﺑﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [35
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر روز ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﭼﺎپ  56ﻣﻴﻠﻴﻮن و  757ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ رأي( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﺪود  11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﻳﻌﻨﻲ  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺪود
 57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻲﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮ :در ﺟﻠﺴﻪ  88/3/27ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ) :ﻛﺘﺎب ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻐﻠﺐ ،ﻧﺸﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ،
ﺻﻔﺤﻪ  31ﺗﺎ (34

»در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار رﺳﻴﺪ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [36
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎرات دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﺮد را ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﺎً ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ در ﻳﻚ ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ در ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻛﻪ از روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ
ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه اﺳﺖ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﺎپ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ و ﺧﺒﺮي از
 60ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﻧﻴﺴﺖ.

داﻧﺸﺠﻮ :ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮ ) :88/3/28ﻓﺎرس ) (88/3/28ﺷﺶ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(
»در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰارﻧﻔﺮي واﺟﺪﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻴﺰي در ﺣﺪود  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد«
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [37
)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  15درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ واﺟﺪﻳﻦ ﺣﻖ رأي ﺑﺎﻳﺪ  53ﻣﻴﻠﻴﻮن و  130ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ رأي ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  20درﺻﺪ اﻳﻦ ﻋﺪد 55
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  440ﻫﺰار ﻣﻲﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎﻟﺞ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺮي ﻛﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﻛﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻟﻨﺪن ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪي در رﻳﺎﺿﻲ
اﺧﺘﺮاع ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ  15ﻳﺎ  20درﺻﺪ ﻋﺪد  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻲﺷﻮد(.
وي در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

»ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻳﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻳﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آن
ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم 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  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار رﺳﻴﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [37
در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺶ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را 58
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/28ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺶ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪداً ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد:
»در اﻳﻦ دوره ﺑﺮاي  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﺣﺪود  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﻒﻫﺎﻳﻲ ﻃﻮﻳﻞ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ رأيﮔﻴﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ ارﺳﺎل
ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در آن ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم 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  58ﻣﻴﻠﻴﻮن  875ﻫﺰار رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ارﺳﺎل و
ﻣﻘﺎدﻳﺮي از آن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [37
)اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ(.
ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻔﻲ راد ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﺮﻳﻔﻲ راد :ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  ،88/3/28ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان 88
»ﻋﻼوه ﺑﺮ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﻛﻪ
200ﻫﺰارﺗﺎي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 100 ،ھزار ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن 100 ،ﻫﺰار ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن 50 ،ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻢ و… ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ« .
)ﺑﺎز ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ در
روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪاً ﻛﺎردارﻳﻢ!(
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي اﻳﻦ دو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  10روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﺮﻳﻔﻲ راد :ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز و ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس 88/3/31
»در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [38
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ روز و درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﺣﺪود  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  375ﻫﺰار ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد) .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اول ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  57ﻣﻴﻠﻴﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دوم ﭼﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ
 58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ(
داﻧﺸﺠﻮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس :88/3/31
»ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  58ﻣﻴﻠﻴﻮن  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [39
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  88/3/31ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ورق ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
از ﻛﺠﺎ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎزﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد .ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻴﻼن ﺣﺴﺎبوﻛﺘﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻮر درﻧﻤﻲآﻣﺪه اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺸﺖ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎﺳﺖ.
در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮي ﻋﺠﻴﺐ آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ در  7ﺗﻴﺮ  88ﭘﺲازاﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ:

٢٠
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داﻧﺸﺠﻮ :ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز  7ﺗﻴﺮ :88
»ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ  60ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  875ﻫﺰار رﺳﻴﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [40
ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  88/3/28را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺟﺪ ﺣﻖ
رأي  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ 15 ،ﺗﺎ  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن  53ﻣﻴﻠﻴﻮن و  130ﻫﺰارﺗﺎ  55ﻣﻴﻠﻴﻮن و  440ﻫﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻪ 60
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  876ﻫﺰار.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن آﻗﺎي وزﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﻀﺎﺣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاي و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﺠﻴﺐ را راﺳﺖ و رﻳﺲ ﻛﻨﻨﺪ:

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ :ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ  ،88/4/4ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز  5ﺗﻴﺮ 88
»و اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا در ﻗﺮارداد اول  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﺎلدار ﺑﻮد اﻳﻦﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در روز  21ﺧﺮداد ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در روز  22ﺧﺮداد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ اﻵن ﺟﺰء ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﺎپ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺮﻳﺎلدار ﺑﺎ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻌﺎً ﺷﺪ  60ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [41
ﻓﺎرغ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ،اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﺎون اﻳﺸﺎن و رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ! ﻻﺑﺪ آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻮده از
ﭼﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1388/3/31ﻳﻌﻨﻲ  10روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و
ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﻛﺎر در دﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن :88/4/26
»وزارت ﻛﺸﻮر ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﺎهوﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺖﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺞ ﻫﺰار ) (58875000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روز اﺧﺬ رأي ﻣﻮرخ  88/3/22ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ
و اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ) (2000000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه  3/375/000اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد!
)ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻔﻲ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و  500ﻫﺰار روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻌﺎً  57ﻣﻴﻠﻴﻮن و  500ﻫﺰار و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
 58875000ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و  2ﻣﻴﻠﻴﻮن روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻌﺎً  60ﻣﻴﻠﻴﻮن  875ﻫﺰار(
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪزور ﮔﻔﺖ ﺣﺮف ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻲزﻧﺪ و ﻛﺴﻲ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻧﺪارد ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺮد؟ آﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آن ،اﻳﻦﻫﻤﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/31ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ  58/875/000ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﮔﺰارش  88/4/4وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  88/4/26ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن 60/875/000
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﻛﻪ وﻗﺘﻲ از او ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞاﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻳﺪ؟!

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب آرا و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ آنﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت را ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﮕﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه آﻗﺎﻳﺎن و ﮔﻴﺞ ﺷﺪن در ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻴﻼن آرا و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد ﻧﺪاﻧﻴﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ آﻳﺎ آﻗﺎي ﺟﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻢ ﺟﻼﻟﻪ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ »ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رأي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« ﻳﺎ آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺣﺮف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟؟ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻓﺘﻀﺎح ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ واي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ و واي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  40اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ!!

ﺟﻨﺎب رﺋﻴﺲ ،ﺣﻀﺎر ﻣﺤﺘﺮم؛
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻔﻲ راد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 88/3/28ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﻢ و آﻣﺎر آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻔﻲ راد را ﻫﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﻢ و
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎي رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آراي ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم داﺧﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه در
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن و  89ﻫﺰار و  993ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ؟!

ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه

2/054/993

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه اﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

3/035/000

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﻧﺸﺪه اﻣﺎ ادﻋﺎﺷﺪه

2/000/000

ﺟﻤﻊ

7/089/993

و اﮔﺮ آﻣﺎر آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻔﻲ راد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد  8ﻣﻴﻠﻴﻮن و  589ﻫﺰار و  993ﻣﻲرﺳﻴﻢ.
درﻫﺮﺣﺎل ادﻋﺎي ﺣﺪاﻗﻞ  7ﺗﺎ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲرﺳﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺎز ﺳﺆال ﻗﺒﻠﻲ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻢ:
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻮردﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮارداد؟
آﻳﺎ آﻣﺎر اراﺋﻪﺷﺪه ﻓﻮق ﻛﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ارﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﻴّﻦ و ﻣﺼﺪّق اﻇﻬﺎرات اﻓﺮادي ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن
رأي ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ دادﮔﺎه؛
اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ از ﺑﺎزﭘﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻬﻠﺘﻲ دوﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮل و ﺗﻌﻬﺪ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲﺷﺪ ﭼﻪﺑﺴﺎ در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ ﻃﻮﻋﺎً او ﻛﺮﻫﺎً ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﺪ.
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﻛﺸﻮر آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﻫﻤﺮاه
ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻴﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ارﺳﺎلﺷﺪه
ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن را اﺳﺘﻌﻼم ﻛﻨﻨﺪ.

آﻗﺎي رﺋﻴﺲ؛

٢٢
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اراﺋﻪ ﻛﺮدم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻠّﻒ ﻳﺎ ﺗﻘﻠّﺐ در ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪ رأي ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻳﻨﻚ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﺑﭙﺮدازم ﻛﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ازﻧﻈﺮ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﺷﻔﺘﮕﻲ و رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ اﺳﺖ و از آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي و ﻗﺎﻧﻮن و دﻗﺖ در اﻣﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻟﺨﻮاه از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد:

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت

 -1ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ارﺳﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج:
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ  570/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ  [10اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ:

داﻧﺸﺠﻮ :ﻫﻤﺸﻬﺮي آﻧﻼﻳﻦ 88/2/6
»ﺣﺪود  400ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ )ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر( درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [30

داﻧﺸﺠﻮ آﻓﺘﺎب ﻧﻴﻮز :88/2/14
ﻻ
» 350ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺎ  400ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻲﮔﺬارﻳﻢ .ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
 15درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [42
داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺒﺮ آﻧﻼﻳﻦ 88/2/23
»و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  400ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺷﺪه«
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [43
ﻣﺘﻜﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/3/9
» 304ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاي اﺧﺬ آرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ اﺧﺬ آرا ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﻧﻴﺰ 9
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎموﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ و ﺣﺪود  450ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺧﺬ رأي و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [44

داﻧﺸﺠﻮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ 88/3/21
»در اﺑﺘﺪا  300ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺒﺎت ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ  550ﻫﺰار
ﺗﻌﺮﻓﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [45
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در اﻳﻨﺠﺎ  20ﻫﺰار و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  170/000اﺳﺖ.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  200ﻫﺰار و  392ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ  369ﻫﺰار و  608ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟؟!
 -2ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣ ّﻠﻲ:
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت  100/000ﻋﺪدي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪاد ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رأي ﻫﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞﮔﺬﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺟﻮر ﺷﺪن ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻪﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ را  650/000ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ 88/4/5 :ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز
» 550ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﺪوقﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ )ﻣﺨﺰن ﭼﺎپ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [41
داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز :88/4/7
» 550ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ )ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎپ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [40
ﻋﺪد  550/000در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از  2/000/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  1/450/000آن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  88/4/3آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ  550/000ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ  650/000ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن :88/4/26
»و ﺗﻌﺪاد ﺷﺶﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار ) (650000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﭘﻠﻤﭗ آنﻛﻪ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،ﺣﺮاﺳﺖ وزارت ﻛﺸﻮر ،ﺣﺮاﺳﺖ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [10

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﮔﺰارش رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻳﺪ  100ﻫﺰار از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه در ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺨﺰن
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻴﺶ از  58ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺧﺎص اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﺎپ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪ ﻫﺰار آن
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﻮد؟!
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ  550/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ  650/000ﺗﻌﺮﻓﻪ؟

 -3ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ:
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻼً ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت درﺑﺎره ﭼﺎپ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دادهام در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ آﺷﻔﺘﻪﺑﺎزاري در ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺎزي ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺷﺮﻳﻔﻲراد :ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮز_ﻓﺎرس 88/3/31
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

»ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﺑﺮﮔﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲرﺳﺪ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [38

داﻧﺸﺠﻮ :روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان 88/3/17
»ﻣﺎ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ روﻧﺪ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﺪا
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ رأي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [32

ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  88 3/4آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد و  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [14

ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮاﺳﺘﺎن ﭼﺎپ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻗﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻇﻬﺎرات ﻛﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻫﻤﮕﻲ اﻇﻬﺎرات ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ و ﻗﻄﻌﻲ ﻋﺪد ﻣﻄﻠﻖ و درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ  15درﺻﺪ ﺗﺎ  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﻢ.
وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ درﺻﺪ و آن درﺻﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ درﺻﺪي زﻳﺎدﺗﺮ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ از
ﺷﮕﺮدﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﺪف آن ﻧﺪادن آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  46/200/000ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ20 ،
درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  9/240/000ﻣﻲﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺒﻖ اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ  55/440/000ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰارش
رﺳﻤﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﺪد  58/875/000ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ از  27درﺻﺪ ﻳﺎ  12ﻣﻴﻠﻴﻮن و  675ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻞ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا؟!
اﮔﺮ ﭼﺎپ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻳﺎل و ﺑﺪون ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻪ  31درﺻﺪ ﻣﻲرﺳﺪ! ﻳﻌﻨﻲ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن و 675
ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ در ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ  15درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻵن ﺑﺎ  31درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰاره ﺳﻮم!
ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻨﺠﺎ  5/435/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺎرج از ﻋﺮف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و درﻣﺠﻤﻮع  14/675/000ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺶ از ﺟﻤﻌﻴﺖ رأيدﻫﻨﺪه
ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ را در ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻛﺮد!
ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻼي ﺟﺎن ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﺪد را ﺑﺮ زﺑﺎن آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ًا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻼفﻛﺎري ﺧﻮد ﮔﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -4ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ:
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺷﻌﺐ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آنﻫﺎ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻲﺷﻮد) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ(.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺣﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ﻫﻤﺸﻬﺮي آﻧﻼﻳﻦ :1388/2/6
»رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي را ﺣﺪود  48ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [30

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس  – 88/3/1ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/2/23
داﻧﺸﺠﻮ» :ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎزي ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ارﺳﺎلﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  45ﻫﺰار و  758ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [46
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  45ﻫﺰار و
 758ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ :88/3/3
»وي )رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ »در ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﺳﺖ« ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم راﺣﺖﺗﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رأي دﻫﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖ .وي اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ازاﻳﻦﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد  46ﻫﺰار و 62
ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدهاﻳﻢ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [47
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ  46ﻫﺰار و  62ﺻﻨﺪوق ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ  45ﻫﺰار  713رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟!

داﻧﺸﺠﻮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ ،دوﺷﻨﺒﻪ 88/3/18
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻋﺪهاي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
ﺳﻴﺎر را  10ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰودهاﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در دور دﻫﻢ از
ﻣﺠﻤﻮع  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق 31 ،ﻫﺰار و  455ﺻﻨﺪوق را ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و  258ﺻﻨﺪوق را ﺳﻴﺎر ﻗﺮار دادهاﻳﻢ .....وي ﮔﻔﺖ:
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي  46ﻫﺰار و  294ﻋﺪد اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [48
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ  581ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺪون ﺻﻨﺪوق را ﻧﻪ ﺑﺮاي رأيﮔﻴﺮي ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي ﭼﺎي ﺧﻮردن و ﮔﭗ زدن ﻋﺪهاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎري دﻳﮕﺮ!!
اﻣﺎ ﭘﺲازاﻳﻦ اﻓﺘﻀﺎح و ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻋﺠﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در وزارت ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :آﻣﺎري ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر دو روز ﭘﻴﺶ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  45713ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮارو  88/3/21ﻛﺪ ﺧﺒﺮ :27024
»ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در وزارت ﻛﺸﻮر در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻣﺎري اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺠﺮﻳﺎﻧﻲ
دارد ﻛﻪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال »ﺧﺒﺮ« ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ
 45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق رأي ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا  581ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎري ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر دو روز ﭘﻴﺶ
اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  45ﻫﺰار و  713ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي وﺟﻮد دارد ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [49
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اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ زﻳﺎد دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﺸﻬﺮي آﻧﻼﻳﻦ :1388/2/6
»رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎر ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي را ﺣﺪود  48ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [30

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي  48ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ )ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ داراي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق رأي ﺣﺬف و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را  45ﻫﺰار و  713اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر را ﺣﺪود  46/000ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﺪد  ،45/692درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻣﺮ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻳﻚ
ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ آنﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻛﺮد ﺳﺨﻦ از ﺗﻘﺮﻳﺐ و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺋﺒﻪ را
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت.

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ؛ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي واﺻﻠﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آن:
»در دﻫﻤﻴﻦ دورة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﭼﻬﻞوﺷﺶ ﻫﺰار ) (46000ﺻﻨﺪوق ،آراء
ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ1-
»از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞوﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺶﺻﺪ و ﻧﻮدودو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ]«....،ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺲازآن ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺑﺎزرﺳﻲ ،ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و  21 ،...ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ در آﻣﺎر وزارت ﻛﺸﻮر ﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ در آﻣﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر  45ﻫﺰار و  691ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
آﻣﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ] .ﭘﻴﻮﺳﺖ [12
ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق اﻋﻼمﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻗﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺣﺘﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت
آﻣﺎري وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ،ﻣﻴﺪان ﻃﻨﺰ و ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖدراﻣﺎﻧﺖ؟!!

 -5ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت:
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي
ﭼﺎپﺷﺪه در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ  500/000ﺗﺎ  2/000/000ﻧﻘﻞﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﺟﻨﺘﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در  23ﺧﺮدادﻣﺎه  ،88اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را  2/500/000ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ .آﻳﺎ واﻗﻌﺎً ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻛﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺶ از  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ زﻳﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﻲ ﺣﺪود  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ در دﺳﺘﻪﻫﺎي
دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﻋﻮدت داده ﻣﻲﺷﻮد 10،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺪفداري در ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻫﺮﺣﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻮردﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺒﻬﻪ دار ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
واﻗﻌﺎً ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎص ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪس زده ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي
ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﺪاً ﻛﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ!

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

در ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ  9درﺻﺪ و  10درﺻﺪ ﺑﻪﺟﺎي  27درﺻﺪ ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم ،ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺷﺎرهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  100درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در آﻧﺠﺎ رأي دادهاﻧﺪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد و وﺟﻮد زاﺋﺮان ،ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  9درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺒﻮدي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺸﻜﻮك ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺎپ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ آﻳﺎ ازﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺻﻼً ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪاي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ :ﻓﺮارو 88/4/9
»...وي ﺑﺎﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ،
ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﺑﻪاﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ رأيﮔﻴﺮي ،ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آنﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ  20دﻗﻴﻘﻪ و  40دﻗﻴﻘﻪاي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻏﻴﺮازاﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي در ﺣﻮزهاي
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺑﻌﺪ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪام از اﻳﻦ ادﻋﺎﻫﺎ درﺳﺖ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [50

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن:
»اﻟﻒ (2-ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖوﺳﻘﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ،اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﻮارد اﻋﻼمﺷﺪه درﺻﺪي ﺟﺰﺋﻲ از
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي درروﻧﺪ ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودي از ﺷﻌﺐ،
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺤﻤﻞ اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺘﻈﺎر و رﺳﻴﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ رأي دادهاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻫﻢﺟﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺻﻮﻻً ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ را رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  2ﻋﺼﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ  88/3/22ﺳﺎﻋﺖ 14:56
»رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي رأي در ﺷﻴﺮاز ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎي
ﻛﺸﻮر ﺧﺒﺮ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ اﻋﻼمﻧﺸﺪه اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [51
ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/28ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ...» :اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﻒﻫﺎﻳﻲ ﻃﻮﻳﻞ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ رأيﮔﻴﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [37
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﺸﺎن در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﺷﺶ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت را ﺣﻞ ﻛﺮد!؟
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ 88/3/22
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدم ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر درﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي رأي و ﻣﻌﻄﻠﻲ
ﻣﺮدم در ﺻﻔﻮف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺎدر
ﺷﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [35
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/31در ﺷﺒﻜﻪ  2ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ :88/4/1

٢٨

29

ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

»ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي وﻳﮋه ﺧﺒﺮي ﻳﻜﺸﻨﺒﻪﺷﺐ ﺷﺒﻜﻪ دو ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ......در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﻛﻪ اﻣﺴﺎل وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﻛﺪ دار ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻳﻜﻲ دو ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﻴﺮ  40دﻗﻴﻘﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص دﻳﮕﺮي
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [52
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ ﻛﻤﺒﻮد
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز ﻳﺎ ﻳﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﻳﺎ ....و آﻳﺎ اﺻﻼً ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 88/4/10
»ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﮔﻔﺖ :در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎي دﺳﺘﻐﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻴﺮاز ﻫﻢ آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دراﻳﻦﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آن ﺑﻮد
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ«.

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻨﻮز ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻬﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎرات دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روز رأيﮔﻴﺮي ﻫﻢ ﻣﺒﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻋﺪم ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮﮔﻪ رأي در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز رأيﮔﻴﺮي اﺳﺖ.

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ) 88/3/22ﺳﺎﻋﺖ (12:11
»ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺪود  5ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [53
)ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي(

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ ) 88/3/22ﺳﺎﻋﺖ (12:45
»ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺶ از  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [54
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز رأيﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺖ  8ﺑﺎﻣﺪاد ،ﻃﻲ  5ﺳﺎﻋﺖ رأيﮔﻴﺮي 5 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس 88/3/22
»ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16اﻣﺮوز ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [55
اﻇﻬﺎرات وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺪم ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از ﻇﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﻗﺖ :ﻓﺎرس 88/4/8

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

»ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  12:30روز ﺟﻤﻌﻪ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ؛
 ......ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم رأي ﺑﺪﻫﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮوم ﻛﻪ ﻫﻢرأي
ﺑﺪﻫﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻢ؛ در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺑﺨﺶﻫﺎي 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 اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه 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 ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻵن ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﺪارﻳﻢ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﮔﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ و
ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ از ﻫﻤﻴﻦ اﻵن ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻨﻴﻢ« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [56
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎي وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻌﺪ
از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ )ﻃﺒﻌﺎً ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  2ﻋﺼﺮ( ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺤﺾ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻛﻤﺒﻮد داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺪود  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  4ﻋﺼﺮ ﻫﻢ  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﺎپ ،در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ 2/000/000
ﺗﻌﺮﻓﻪ دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ؟؟! ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﻳﺎم و زﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ  22ﺧﺮداد  88ﺳﺎﻋﺖ :14:43
»ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي ﺗﺎﻛﻨﻮن دارﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪهاﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [57
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ دو ﻓﺮض را ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﻓﺮض اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﺸﺎن از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﻫﻤﺎن  15ﺗﺎ 20
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  2ﻳﺎ  3ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﭼﺎپﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ اﺻﻮﻻً ﻛﻤﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﻋﻤﺪه روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮد و آنﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ )ﺑﻪ رواﻳﺖ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر( و ﻳﺎ 58
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  870ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ )ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن( ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎ دروغ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض دوم
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
ﻓﺮض دوم :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸﺎن از ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ 2 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ازﺟﻤﻠﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد اﻳﺸﺎن در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ »ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد« و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﻳﻚ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺪود  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺰارﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮري
 2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﭼﺎپ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻌﺪازآن!؟ اﮔﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎآنﻫﻤﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،از ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
 2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﭼﺎپ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ؟؟ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﺗﻤﺎمﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ از دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد و ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت را از وزارت ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ در دادﺳﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ دادﺳﺮا ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاي ﻣﻬﻠﺖ دوﻣﺎﻫﻪ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﺪاﺷﺖ!

اﻟﺒﺘﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻟﻄﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﻟﻲ ،آﻗﺎي ﺟﻨﺘﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرخ  88/3/23ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :دﻳﺮوز ﭼﻮن
ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻮد ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﺟﺎزه دادم ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲرﺳﻴﺪ «.ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﺮض
اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﺎً ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺪون ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
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و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﺳﺖ:
اﻳﺴﻨﺎ  22ﺧﺮداد  88ﺳﺎﻋﺖ :14:44
»ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻌﺐ ﺷﻴﺮاز ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ دراﻳﻦﺑﺎره
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻲ را ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪاش ﺗﻤﺎمﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وي ﮔﻔﺖ :آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ زﻳﺎد ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ؟« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [58
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﺒﺮي از ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﭼﺎپ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻠﺒﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ
ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

 -6ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ارﺳﺎلﺷﺪهاﻧﺪ؟؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

ﺷﺮﻳﻔﻲراد :ﺷﺒﻜﻪ  3ﺳﻴﻤﺎ 88/3/28
»ﻋﻼوه ﺑﺮ  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﻛﻪ 200
ﻫﺰار ﺗﺎي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 100 ،ﻫﺰار ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن 100 ،ﻫﺰار ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن 50 ،ﻫﺰار ﺑﻪ ﻗﻢ ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ ] «...ﭘﻴﻮﺳﺖ [37
ﺷﺮﻳﻔﻲ راد  88/3/30ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس:
»ﺑﺨﺸﻲ ازآنﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ اﺻﻔﻬﺎن ) 100ﻫﺰار( ،ﻗﻢ ) 50ﻫﺰار( ،ﺧﺮاﺳﺎن
) 100ﻫﺰار( و ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺪد ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [38
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارﺳﺎلﺷﺪه
اﺳﺖ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ و ﺧﺒﺮي از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رادﻳﻮﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن 88/4/4
»ﻣﺎ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﻢ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن و  100ﻫﺰار را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان 50 ،ﻫﺰار ﺑﻪ ﻗﻢ،
 100ﻫﺰار ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و  200ﻫﺰار ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ارﺳﺎل ﻛﺮدﻳﻢ 550 ،ﻫﺰار ﻫﻢ از  2ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ﭼﺎپ
آن ﺑﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [41

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس :88/4/9
»ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷﻴﺮاز و ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪه ﺷﺨﺼ ًﺎ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮدم و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻢ آﻣﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺳﺎل ﻛﺮدﻳﻢ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [59

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ارﺳﺎلﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف آﻗﺎي
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺳﺎل ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ  22ﺧﺮداد:
»رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﮔﻔﺖ ﺑﻪﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻳﻢ  .....وي اﻓﺰود
در  30ﺗﺎ  40ﺷﻌﺒﻪ از  2ﻫﺰار و  765ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز آنﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [60
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  200ﻫﺰار از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپﺷﺪه روز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ!؟

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ  22ﺧﺮداد:
»وي )رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي( ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ رأي وﺟﻮد ﻧﺪارد« ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [61
ﺑﻪ ادﻋﺎي ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر  100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻜﺮ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ آﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻮد .اﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ واﻗﻌﺎً ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ درﺟﺎﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲدﻳﺪهاﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ  22ﺧﺮداد:
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻴﺮاز ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻌﺐ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [62
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ  22ﺧﺮداد :88
»وي )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻛﺮﻣﺎن( ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺣﺪود  100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻳﻢ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [63
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزهﻫﺎي رأيﮔﻴﺮي ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از  20ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ در دﺳﺘﻪﻫﺎي دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻛﺮد.
در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺧﺬ آرا در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ از آن درﻣﻲﮔﺬرم و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ
اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ  22ﺧﺮداد  88ﺳﺎﻋﺖ :21:34
»ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻬﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻬﺪ ،اردﺑﻴﻞ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻗﺰوﻳﻦ ،ﺧﺮمآﺑﺎد ،ﻳﺰد ،ﻫﻤﺪان ،ﺳﻤﻨﺎن،
ﮔﺮﮔﺎن ،اروﻣﻴﻪ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺷﻬﺮﻛﺮد ،ﻛﺮج ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﻴﺮاز ،ﻛﺮﻣﺎن ،ﻳﺎﺳﻮج ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻫﻮاز ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي
دﻳﮕﺮ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در ﺻﻒﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻌﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ دربﻫﺎ
ﻛﺮده و آرا ﻣﺮدم را اﺧﺬ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻬﺮ از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﺮده و درﻫﺎي ﺷﻌﺐ را ﺑﻪ روي ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [64
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

 -7ﻣﻌﻤﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي :00
ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ..ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آراي داﺧﻞ آنﻫﺎ ﻣﻀﺮب ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺪد ﺻﺪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻌﺪاد  1473ﺻﻨﺪوق ،آراي اﺧﺬﺷﺪه ﻣﻀﺮب ﺻﺪ دارد! 12در ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ آﻣﺎر اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  457ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻت ،اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ،ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻢ اﺳﺖ!! ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎي رأيﮔﻴﺮي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﻋﺠﺎبآوري ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در دﻟﻔﺎن اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  20در ﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ .در ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد ﻛﺮﻣﺎن
 14در ﺻﺪ ،در ﺑﺰﻣﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ  ،%29در ﻓﻼورﺟﺎن  ،%19در ﻛﻮﻫﺪﺷﺖ  ،%29در ﻣﺎرﮔﻮن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ  ،%18در ﻧﺮﻣﺎﺷﻴﺮ ﻛﺮﻣﺎن  ،%29در روﻣﺸﮕﺎن  %49و در ﺳﻠﺴﻠﻪ
 23%ﺻﻨﺪوقﻫﺎ داراي آراي ﻣﻀﺮب ﺻﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪود ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺳﻴﻢ:

آﻳﻨﺪه ﻧﻴﻮز:
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »آﻳﻨﺪه« از ﻛﺮﻣﺎن ﮔﺰارش داد ،اﻗﺪام ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﻲ در ﺳﺮﻗﺖ ﻳﻚ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر در ﺟﻴﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎرق ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰارش ،در روز  22ﺧﺮداد ،ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰاري
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرجﺷﺪه و ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎاﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺤﻠﻲ
و اﻗﺪام ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ آﻧﺎن ،اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر در ﻣﻨﺰل ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺴﻜﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺄﻣﻮران ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ
ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺮدم را ﻛﻪ در آن ﻛﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده در
ﻛﻨﺎر ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ درج ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﻤﺎرهﺳﺮﻳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر ،ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﻛﺮده و وارد ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻓﺮد ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎاﻳﻦوﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮي از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آراي اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺳﻴﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق اﺑﻄﺎل ﻧﺸﺪه و آراي آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه اﺳﺖ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [65
ﮔﺰارش ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ از وﻗﻮع ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﻳﻜﻲ از ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ در ﻛﺮﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ رأي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻲرﻳﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آراي اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  394ﻫﺰار و  400رأي اﺳﺖ.

 -8ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﻣﺎرﻫﺎ:
در ﺑﻴﺎن آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻢ:
ﺗﻌﺪاد آرا :ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮفﺷﺪه در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن  39ﻣﻴﻠﻴﻮن و  371ﻫﺰار و  214ﺑﻮده اﺳﺖ ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [10
درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در آﻣﺎر ﺣﻚﺷﺪه ﺑﺮ روي وﺑﮕﺎه وزارت ﻛﺸﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﺗﻚﺗﻚ آراي ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﺪد  39ﻣﻴﻠﻴﻮن و  165ﻫﺰار و  191ﺑﺮﮔﻪ رأي
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  206ﻫﺰار و  23رأي! ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [12

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

اﻳﻦ آﻣﺎر ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﺪول زﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ وزارت ﻛﺸﻮر

ﺟﻤﻊ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﻛﺸﻮر

اﺧﺘﻼف آراي واﻗﻌﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﻛﺸﻮر

اﺣﻤﺪيﻧﮋاد

24/527/516

24/524/405

3111

ﻣﻮﺳﻮي

13/216/411

13/258/222

-41811

رﺿﺎﻳﻲ

678/240

656/134

22106

ﻛﺮوﺑﻲ

333/635

33/160

3475

ﺟﻤﻊ آراي ﺻﺤﻴﺢ

38/755/802

38/768/931

-13129

ﺑﺎﻃﻠﻪ

409/389

42/982

-11593

39/165/191

39/189/903

 84/773درﺻﺪ

 84/827درﺻﺪ

ﮔﺰارش ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺸﺎرﻛﺖ

39/371/214

-181/311

-24/712

)ﺟﺪول  -2اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻠﻲ آﻣﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ وزارت ﻛﺸﻮر ،آﻣﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه و آﻣﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن(

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻔﺎوت آرا ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ آﻗﺎﻳﺎن
ﻧﺒﻮده ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي درون ﺻﻨﺪوقﻫﺎي آرا ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -9ﻣﻮاردي دﻳﮕﺮ:
اﻟﻒ :در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ آرا ﺟﻠﻮي دورﺑﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﺟﺮاي ﻋﺠﻴﺒﻲ رﻗﻢ ﺧﻮرد؛ )ﻋﺼﺮ اﻳﺮان  _ 88/4/9اﻳﺮﻧﺎ ،ﻋﻜﺲ( ] ﭘﻴﻮﺳﺖ [66
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻂ و ﻳﻚﻗﻠﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده از اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درﻳﻎ از ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!
در ﻋﻮض آﻗﺎي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﻪﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﻜﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻛﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
)ﻓﺮارو (88/4/9
در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ از ﺷﻤﺎرش آرا وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﻴﺪ
و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﻣﻴﺪوار رﺿﺎﻳﻲ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ آرا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻳﻚ دﺳﺘﺨﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﺷﻤﺎرش آرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦﻫﺎي
ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ و ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [67
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را دورﺑﻴﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻋﺼﺮ اﻳﺮان :ﻛﺪ ﺧﺒﺮ 76488 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر 09 :ﺗﻴﺮ  21 :17 - 1388ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي رأي در ﺑﺎزﺷﻤﺎري آرا ﻛﻪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ )ﻋﻜﺲ
اﻳﺮﻧﺎ(
ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺮﻧﺎ در ﺷﺮح ﻋﻜﺲﻫﺎ آورده اﺳﺖ :ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دوﺷﻨﺒﻪ در آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

٣٤

35
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و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﻀﺎوت در اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﻣﻲﮔﺬارم و ﺧﻮد ﻟﺐ ﻓﺮوﻣﻲﺑﻨﺪم.
) ،88/4/6ﮔﻔﺘﮕﻮي وﻳﮋه ﺧﺒﺮي ﺳﻴﻤﺎ(
»ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮت ،اژهاي وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﻔﺘﮕﻮي وﻳﮋه ﺧﺒﺮي ﺳﻴﻤﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺧﺼﻮص
آراﻳﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﺪ ﺻﺎف و ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﺣﻲ و ﺻﺮﻓﺎً از ﺟﻨﺒﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ
را ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺮدﻳﻢ :رأﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ در ﺻﻨﺪوق ،ﻳﻚﮔﻮﺷﻪ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻲاﻳﺴﺘﻨﺪ و روي ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد
ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﮔﻪ رأي را ﺗﺎ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﺑﻴﻨﺪازد ﺗﻮي ﺻﻨﺪوق ،اﺷﻜﺎﻟﻲ
ﻧﺪارد ،وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻴﻨﺪ ،ﻳﻜﺘﺎ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ دو ﺗﺎ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻻ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ.
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ درون ﺻﻨﺪوق ،اوراق رويﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻻ
ﻣﻲآﻳﺪ ،از ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ و ﺳﺎﻋﺖ رأيﮔﻴﺮي ،اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ رويﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺣﺠﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺮس
ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ«.

ﺣﺎل اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوق و آرا ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﻗﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ آرا و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ب :در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﻼم آراي اﺧﺬﺷﺪه اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ و ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد  30ﻣﻴﻠﻴﻮن و  506ﻫﺰار و  422رأي ،ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رأي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آراي اﺧﺬﺷﺪه دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع آراي ﭼﻬﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﺳﺖ!
از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﻃﻌﻨﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و رﻧﺪان روزﮔﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻌﺪاد آراي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش  35ﻣﻴﻠﻴﻮن و  434ﻫﺰار و  404رأي
ﺗﻌﺪاد آراي ﺑﺎﻃﻠﻪ  9960ﺑﺮﮔﻪ اﺳﺖ )ﻛﻤﺘﺮ از  (% /03و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻤﺎرش آرا اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  409389ﻣﻲرﺳﺪ ﻳﻌﻨﻲ از  4ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه  10درﺻﺪ
آنﻫﺎ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [78-68
آﻳﺎ ﺷﻮد؟ آري ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮنﺟﮕﺮ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎي آراي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻓﺼﻞ دوم
ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري
و اﻣﺎ:
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﺧﺘﻼل و آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻋﻢ از وزارت ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺼﻔﻲ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﺟﺰ رأي ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88رأي دﻳﮕﺮي ﺻﺎدر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ از ﻋﻬﺪه ﻳﻜﻲ دو ﻧﻔﺮﺑﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﭘﺸﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه از ﭘﺲﻛﺎر ﺑﺮﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﺎً اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ وارد اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل 88
ﺑﺸﻮم ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ دال ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل 88
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺷﺪهاي ﻛﺎﻣﻞ ،ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 88
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

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

روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن  29ﻓﺮوردﻳﻦ 1375
»ﺑﺮاي دﻓﺎع از ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ درﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط! اﻣﺮوز ﻳﻜﻲ از آن روزﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺸﻜﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت درﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﻤﺎن ﻫﺴﺖ رأي ﺑﺪﻫﻴﺪ .اﻣﺮوز روزي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺸﻜﺮ ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ﺑﺸﻮد«
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [79

وي در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
»ﻧﻴﺮوي ﺣﺰباﻟﻠﻬﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ:
»در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻳﻚ وﺿﻌﻲ داﺷﺘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي اﻳﺸﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس وﺿﻊ دﻳﮕﺮي دارﻳﻢ .وﻗﺘﻲ اﻳﺸﺎن
ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از ﺧﻄﺮي اﺳﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ و ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ«.
در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
»ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان اﻧﻌﻜﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﺮان در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺻﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺗﺎن در
ﺗﻬﺮان واﻗﻌﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻬﻲﻫﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ  ...ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺤﻤﻞﻛﻨﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ
اﺳﺎس ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ ،اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،اﺳﺎس روﺣﺎﻧﻴﺖ و اﺳﺎس وﻻﻳﺖﻓﻘﻴﻪ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
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اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻴﻞ از ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ »ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ و درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻟﺘﺰام
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از آن ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﺸﺎن در ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ را
دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻚ ﺟﻨﺎح و ﺑﻪ زﻳﺎن ﺟﻨﺎﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻋِﺪّه و ﻋُﺪّه
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.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  75اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﭼﺎپ و
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ].ﭘﻴﻮﺳﺖ [80
ﺻﻔﺤﻪ ) :104ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  5اردﻳﺒﻬﺸﺖ (1375
»آﻗﺎي ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ آﻣﺪ  ...در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺳﭙﺎه و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد«.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه در اﻣﺮ ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ) :101ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  4اردﻳﺒﻬﺸﺖ (75
»دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ آﻣﺪ  ...اﻧﺘﻘﺎد زﻳﺎدي از دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارد  ...آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺒﻴﺒﻲ آﻣﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي
ﺑﻲﺧﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ«.
ﺻﻔﺤﻪ ) :109ﺷﻨﺒﻪ  8اردﻳﺒﻬﺸﺖ (1375
" ﺳﺮدار اﺣﻤﺪﻟﻮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه آﻣﺪ .ﮔﺰارﺷﻲ از دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داد و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ
ﺗﺨﻠﻒ از ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم از ﺳﭙﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﻧﺼﻴﺤﺘﺶ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ".
ﺻﻔﺤﻪ ) :110ﺷﻨﺒﻪ  8اردﻳﺒﻬﺸﺖ (1375
»آﻗﺎي ﺷﻔﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺪ .ﮔﺰارش از وﺿﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ را داد«...
ﺻﻔﺤﻪ ) :146ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ (1375
»دﻛﺘﺮ روﺣﺎﻧﻲ آﻣﺪ  ...ﻣﺬاﻛﺮاﺗﺶ ﺑﺎ رﻫﺒﺮي در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻨﺪرويﻫﺎي اﻧﺼﺎر ﺣﺰباﷲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد«.
ﺻﻔﺤﻪ ) :171ﺷﻨﺒﻪ  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ (1375
»ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان آﻣﺪ  ...از ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﭼﻬﺎرﺻﻔﺤﻪاي ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺻﻔﺤﻪ ) :710ﺟﻤﻌﻪ  5ﺑﻬﻤﻦ (1375
»آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﮔﻔﺖ  ...و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ آن ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﺘﺎن و ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺎه و ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﻛﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﻮد«...
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﺟﻨﺎحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮل ارﺷﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺎه ﺑﻴﺎن
ﻣﻲﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮرﻗﻄﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ در دﺳﺖ
ﺣﺰباﻟﻠﻬﻲﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88ﻣﻲرﺳﻴﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وﺻﻴﺖ اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد اﻣﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮاي رأي دادن ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺧﺎص ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺮدار
ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲﻓﻘﻴﻪ در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ.

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي CD) :ﺿﻤﻴﻤﻪ(
»ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻫﻤﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻴﻢ  ...دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺪداً ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﻛﻪ در دوم ﺧﺮداد ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪاﻛﺮده و ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺳﺮﻛﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ...در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
و ﻣﺰاﺣﻤﺘﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺷﻴﺐ ،ﺷﻴﺐ ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪهاي ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﭘﻴﺶ
ﺑﺮود اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد .اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪ
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
دارﻧﺪ ]«.ﭘﻴﻮﺳﺖ [81
اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻳﻜﻲ دو ﻛﻠﻤﻪ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺜﻼً ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺑﮕﺬارﻳﻢ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎ و ﺑﺮاﻧﺪازي ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ؟ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً اﻋﻼم
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰ ﺑﺎزي را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎداش ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ درﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات
اﻗﺮار رﺳﻤﻲ و ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ
در ﻗﺎﻣﻮس ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
اﻋﺘﺮاﻓﺎت آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻗﺖ وﻟﻲﻓﻘﻴﻪ در ﺳﭙﺎه CD) :ﺿﻤﻴﻤﻪ(
»ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﻳﺎت رﻫﺒﺮي ﺑﻮد ...ﺷﺮط آنﻫﻢ ﭘﻴﺮوزي ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ و ﭘﻴﺮوزي ﻫﻢ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ...ﭘﻴﺮوزي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖآور ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ رﻫﺒﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﻫﻢ در آن ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ«
اﻳﺸﺎن ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮي از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ «.اﻳﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺷﻤﺮدن
دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ» :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﻛﻞ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻮدﻳﻢ اﮔﺮ زرد ﺑﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﺳﭙﺎه ﻧﺒﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭼﻮن دﺷﻤﻦ واردﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﺼﻮص رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺪأ ﺷﻮد«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [82
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲﻓﻘﻴﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً از دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻨﺎح
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ورق ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ادﺑﻴﺎت اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و اﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﺴﺖ و ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺎح ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﭽﻪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪاري از رأي ﻣﺮدم و اﻣﺎﻧﺖداري اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲﺗﻮان از ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،88رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮد:
ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  19ديﻣﺎه  1391ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ:
»ادﻋﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از آن ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ را ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨﻢ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺴﺖ ....وﻇﻴﻔﻪ ذاﺗﻲ ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ«.
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [83
واﻗﻌﺎً از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88را ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﻛﺮدﻳﺪ؟ وﻗﺘﻲ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮي در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد و ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي وارد ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آراي
ﻣﺮدم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻋﺪه و ﻋﺪه ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻄﻠﻮب رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟ و  ......اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ وﻗﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮ
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎري ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﮔﻮﺷﻪاي از آن را در دﺳﺘﻜﺎري آرا در اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻢ!
ﻣﻦ از ﺑﺎزﭘﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻢ آﻗﺎﻳﺎن را اﺣﻀﺎر ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻘﻮل آنﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼب از آنﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﻣﺼﻠﺤﻲ وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي آﻗﺎي ﻣﺼﻠﺤﻲ وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ:

ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ  4آﺑﺎن :89
»ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮي ،دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺳﺮﻛﺎر آﻣﺪ ] «.ﭘﻴﻮﺳﺖ [84
اﻳﺸﺎن در اﻳﻨﺠﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎً رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖدﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوزي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﺧﺎص ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف از ﻳﻚ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ زده ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را ﺳﺮﻛﺎر آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ او ﭼﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؟ و آﻳﺎ آﻗﺎي ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺬب و ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
اﻗﺎرﻳﺮ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﻴﻐﻤﻲ )ﻣﺸﻔﻖ(
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳﭙﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف وي ،ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ
در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد CD) .ﺿﻤﻴﻤﻪ(
] ﭘﻴﻮﺳﺖ [85
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﻴﻐﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
ﻛﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﺟﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن در ﻣﺸﻬﺪ اﻳﺮادﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ:
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع اﻳﺸﺎن ،ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ را ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ »دﺷﻤﻦ« ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺨﻴﻼت و ﺗﻮﻫﻤﺎت ،ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎمﻋﻴﺎر آﻣﺎدهﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ادﺑﻴﺎت و اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎﺑﻴﺮي ﭼﻮن:
ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﻲ ،اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ رواﻧﻲ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺳﻼح و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺧﺎكرﻳﺰ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،زﻣﻴﻦﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ،اﺗﺎق ﺟﻨﮓ و ....اﻳﺸﺎن رﻗﺒﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را ﺑﻪﻋﻨﻮان »دﺷﻤﻦ« ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻧﻪﻓﻘﻂ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﺰد ﻗﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري و ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي رﻗﻴﺐ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ رﻗﺒﺎي او اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮاﺣﻞ
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻗﻴﺐ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي رﺳﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »دﺷﻤﻦ« ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي
از ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ،ارﻋﺎب ،اﺧﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ رﻗﺒﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﭘﻴﺮوزي آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را ﭘﻴﺮوزي ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي و ﺷﻜﺴﺖ وي را ﺷﻜﺴﺖ اﻳﺸﺎن ﺗﻠﻘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وي را ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ رﻫﺒﺮي و ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ،دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رﻗﺒﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد و ﺷﻜﺴﺖ آﻧﺎن را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن رﻗﻴﺒﺎن آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،از ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اراﺋﻪ »اﺳﻨﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ«
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن رﻗﺒﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
وي ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده
و اﻋﺘﺮاف ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي وي و ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ -اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن رﻗﻴﺒﺎن اﺻﻮلﮔﺮاي ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻗﺎي
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ …:»:ﻣﺎ ﺑﻪ او )آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ( ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺮه اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ و رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻲ .در آﻳﻨﺪه
اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ روي ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺗﻮ اﻳﻦ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﺮ دو ﻧﺸﺎن ﻣﻲزﻧﺪ .ﻫﻢرأي
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را ﺧﺮد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚﻣﻬﺮه اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﺪ«.
ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ اﻋﺘﺮاف ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎﻟﻘﻮه رﻗﻴﺐ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وي را ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .وي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ« :او )آﻗﺎي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ( ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﻣﺎ دارﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻜﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات را ﺑﻪ او
دادﻳﻢ… .آﻗﺎي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و رﻓﺖ ﻛﻨﺎر«
ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪﻃﻮر داﺋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي درروﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎي وي را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﺮده و ﻣﻮاردي را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲداد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﺮد .وي
در ﻣﻮرد دﻳﺪار ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻠﻲ-ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﺒﻮع وي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي در اﻳﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻼﻗﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد .وي ﺻﺮﻳﺤﺎً اﻋﺘﺮاف ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ…» :ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺗﻼش ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ،ﺧﺒﺮ اﻳﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻇﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ )ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي( دارد
دروغ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و دﺳﺘﺶ ﭘﺸﺖﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن رادﻳﻜﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ…«.
ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰد رﻗﻴﺐ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ
رأي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ .وي در ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ…»:ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﺎم زﻣﺎن… ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮﺳﻪ ﺟﺎ را
ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ…) «.ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﺤﻞﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي )ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ
رأي درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ(.
و ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ:
-

»…در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ  8ﺗﺎ 12

ﺷﺐ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻴﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ… «.ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از ﻧﺎﻇﺮان ﺳﺮ ﺻﻨﺪوق
ﻳﻚ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻳﻚ ﺧﻂ اﻳﺮاﻧﺴﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن .اﻳﻦﻫﺎ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي ﺳﺎﻋﺖﺑﻪﺳﺎﻋﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاري
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اس ام اس ﺳﻨﺘﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﺪوق را ﺳﺎﻋﺖﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ… .ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
ﺳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺷﻤﺎره اس ام اس ﺳﻨﺘﺮ را ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  1را ﻣﻲزدم ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوق را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﻛﻪ زﻳﺎد
اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ 2 .را ﻛﻪ ﻣﻲزدم ﻣﻌﻨﻲاش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ در اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق رأي دارﻧﺪ ﻳﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن .ﻫﺮﻛﺪام از
اﻳﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ داﺷﺖ در اﻳﻦ اس ام اس ﺳﻨﺘﺮ ،اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اس ام اس ﺳﻨﺘﺮ رﺻﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﺑﻪﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮر را«
ﺳﺨﻨﺮان اﻋﺘﺮاف ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻮد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﻲداده اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﺑﻪدروغ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را از زﺑﺎن اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎي ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ...»:ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮدوﺷﺎن رﺳﻴﺪﻳﻢ و آنﻫﺎ را از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﮔﺎه ﻛﺮدﻳﻢ .آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺰاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﻛﺮد
و دﻋﻮاﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﻦﺷﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﻜﻞﺷﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ…«.
در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از دوﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دال ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮﮔﺬاري
ﻳﻚﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺖ ﻃﺮح آن در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺴﺖ و  CDﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﮔﺎه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻮار ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ )آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﻴﻐﻤﻲ( ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ و روﺷﻨﻲ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﭙﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ذيﻗﻴﻤﺘﻲ
اﻋﻢ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺟﻨﮓ رواﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ از
اﻳﺸﺎن ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در روﻳﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾﮔﻮﻧﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدداري ﻛﺮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ رﻣﺰ ﺗﻘﻠﺐ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮار
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻛﻨﻮنﻛﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ روﺷﻦ ﻛﺮدن اﺑﻌﺎد ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ اﻳﺸﺎن را در دادﮔﺎﻫﻲ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻣﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ:
اوﻻً :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ روز آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺪارك ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺮاف اﻳﻦ ﺷﺨﺺ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ ،ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻚﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي از ﻣﻴﺪان ﺑﻪ درﻛﺮدن رﻗﻴﺐ و ﭘﻴﺮوزي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و
ﻣﮕﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻫﻢ زدن آراﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ؟
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺑﻪﺣﻜﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮيﻫﺎي روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  88/3/19ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮي ﻛﻪ از آنﻫﻤﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق و آنﻫﻤﻪ
آراﻣﺶ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ  19ﺧﺮداد  88ﺣﻜﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي و آﻗﺎي
ﻛﺮوﺑﻲ ﺻﺎدر ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن دادﮔﺎه اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﻛﻲ از ﻛﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن در ﭘﺮوﻧﺪه آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻦ از ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد را اﺣﻀﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در آن زﻣﺎن ،در ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﻴﺮيﻫﺎ و در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
دادﮔﺎهﻫﺎ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺪ و ﻧﺸﺪ!
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﺿﻊ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر را ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﻗﻠﻊوﻗﻤﻊ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﻴﻢ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎكﺳﺎزي ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ!! و آﻣﺎري ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آنﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺟﺮأت اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ آرا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻛﺴﻲ ﺧﻄﻮر ﻧﻜﻨﺪ و ﺗﺎزه ﺑﺎ آن ﻓﻀﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮأت اﺑﺮاز آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آنﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺨﺘﻨﻖ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻳﺎراي ﻛﻨﺪوﻛﺎو در آﻣﺎر و ارﻗﺎم و اﻋﺪاد اراﺋﻪﺷﺪه آنﻫﺎ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻛﺎري
ﺧﻴﺮُ اﻟْﻤَﺎﻛ ِﺮﻳﻦَ.
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و آراي ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ "وَﻣَﻜﺮُوا وَﻣَﻜﺮَ اﻟﻠﱠﻪُ وَاﻟ ﱠﻠﻪُ َ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ وﺟﻴﺰه آﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﮔﺬﺷﺖ و آﻧﭽﻪ در اﺗﺎق ﺗﺠﻤﻴﻊ آرا ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد  7ﻣﻴﻠﻴﻮن و  89ﻫﺰار و  993رأي ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد  8ﻣﻴﻠﻴﻮن و  800ﻫﺰار و 993
ﺑﺮﮔﻪ رأي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺮوي ﻧﻈﺎم را ﻣﻲﺑﺮد.
ﻓﺘﻨﻪ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ .ﻓﺘﻨﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮد ﺗﻘﻠﺐ ،ﻓﺘﻨﻪ اﻛﺒﺮاﺳﺖ .ﻓﺘﻨﻪ ،اﻋﺘﺮاض و ﺷﻜﻮه و ﮔﻠﻪ ﺣﺘﻲ از رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ،
ﻓﺘﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ رﻫﺒﺮي ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺣﻴﺜﻴﺖ و وﺟﺎﻫﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ رﻫﺒﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﻨﺪ.
آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺗﺨﻠﻔﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي
ﻛﺮد .آﺑﺮوي ﻧﻈﺎم در ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن ﺧﻄﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،آﺑﺮوي ﻧﻈﺎم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادم ﮔﻮﺷﻪاي از اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖدراﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ:
اوﻻً :از ﻫﻤﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﻓﺘﻨﻪ  88ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺼﺮﻫﺎ و ﺣﺒﺲﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺣﺪاﻗﻞ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻨﺘﻲ ،ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ،داﻧﺸﺠﻮ ،ﺷﺮﻳﻔﻲراد و ﻧﻴﺰ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻌﻔﺮي ،ﺳﻌﻴﺪي و ﻣﺸﻔﻖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي درﺧﻮاﺳﺖ دارم ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻲﻃﺮف ،ﻣﻨﺼﻒ و ﻣﻘﺒﻮل
ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎ را ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن انﺷﺎءاﷲ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺷﻮد.
إِنْ أُرِﻳﺪُ إِﻟﱠﺎ اﻟْﺈِﺻْﻠَﺎحَ ﻣَﺎ اﺳْﺘَ َﻄﻌْﺖُ وَﻣَﺎ ﺗَﻮْﻓِﻴ ِﻘﻲ إِﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠﻪِ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎداﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ
/10اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1398/؛ /11ﺧﺮداد 1398 /؛ /28ﺧﺮداد1398 /
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ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱
دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۱ /ﻓﺮور دﯾﻦ ۱۲:۰۶ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12707-8801 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻞ آﻳﺖ ﷲ ﺟﻨﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن آﻳﺖﷲ ﺟﻨﺘﻲ در
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرﺧﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :آﻳﺖﷲ 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
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺖ .اﻧﻌﻜﺎس ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﻳﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد و
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ در ﭘﻲ ﻣﻲآﻳﺪ ،ﻣﺘﻦ
ﺳﺨﻨﺎن اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 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 اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻲ رﺳﻮﻟﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و ﺳﻴﺪ
اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ)ص( و آﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ
اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ .ﻻﺳﻴﻤﺎ 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 ،ﻋﻬﺪهدار ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮي اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﺷﻮرا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد و در ﻃﻮل ﺳﻲﺳﺎل ﻫﻢ ]اﻳﻦ ﺷﻮرا[ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از
ﺧﻄﺮات را از ﻧﻈﺎم دور ﻛﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ و اﺳﻼﻣﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﻫﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻪ در اﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ
دارد و در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ
آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻓﻠﺬا ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ 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 زﺑﺎنزد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق 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
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮر ت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲر ﻓﺖ ،ﻫﻢ در ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺟﺮ اﺋﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻢ در
ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻈﺎرﺗﻲ .در اﻳﻦ دوره ،دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻳﻚ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪي ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و آن ،رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم؛ ﺳﺮزدن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و ﻗﺸﺮ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ؛ و ﻫﻤﺎنﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب 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 ﻫﻤﺎنﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺎل ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب
ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎﺳﺖ .در اﻳﻦ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺷﺪ و اﻳﻦﻫﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي اﻳﻨﻬﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن را ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .و ﻳﻚ دوﻟﺖ ﭘﺮﻛﺎر و ﭘﺮﺗﻼﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﺟﻮري ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﺰد
ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺷﺪ .ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ در ﺣﺪ اﻋﻼ ،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 اﺟﻤﺎﻻ ﻳﻚ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ً
واﻗﻌﺎ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ آن ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺧﻮدش ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻜﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﻘﻼب و اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻳﻚ
اﮔﺮ ﺗﺪاوم ﭘﻴﺪا ﺑﻜﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬار ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي)ﻋﺠﻞا ...ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺟﻪاﻟﺸﺮﻳﻒ( ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ
و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎري ﻛﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .رواﻳﺎت ﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ] اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( را[ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ؛ »ﻳﻤﻸ اﻷرض ﻗﺴﻄﺎ و ﻋﺪﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﻠﺌﺖ
ﻇﻠﻤﺎ و ﺟﻮرا« .زﻣﻴﻦ را از ﻋﺪل و داد ﭘﺮﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺮﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اي
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳﻲ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻨﺠﻮر ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪاش از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر
ﭘﺮﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ رﻫﺒﺮي اﻟﻬﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻮد؛ ﺑﻲﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻋﺠﺎز آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻬﺪي)ﻋﺞ( را .ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اداره ﻛﻨﺪ؟ ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﻨﺪﻣﻴﻠﻴﺎرد؛ در آن زﻣﺎن ﻋﺪد ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ روي
ﻛﺮه ﺧﺎك ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؛ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ آدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ و اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪﻟﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺐ ،ﻣﺠﺮي اﻳﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺗﺸﻜﻴﻼت از ارﻛﺎن ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم .ﺧﺐ ،ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻜﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او ﺑﭙﺴﻨﺪد ،و ﻣﺠﺮي ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﺪارش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺿﻲاش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﻲاش 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 ﻣﻲﺷﻮد،
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺟﺒﺮان ﻣﻲﻛﻨﺪ .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 ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻳﻚ اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﻲ اي ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺖ .اﻻن ﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ً
ً
واﻗﻌﺎ ﻣﻈﻠﻮم و ﻇﻠﻢ ﻫﺴﺖ.
دﻗﻴﻘﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﺮﺟﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ
»ﻣﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﺎ و ﺟﻮرا« را
ﻇﻠﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ ﻇﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻇﻠﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻇﻠﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺷﻮد؛ 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 ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﭘﺎك اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ اﺳﻼﻣﻲ دارﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ،ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎﻳﺸﺎن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ 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 ،ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﻛﻪ از ﺳﻲ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دارﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،از رﻫﺒﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ و ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدي .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺳﺮﺑﺎزان اﻳﻦ
اﻧﻘﻼﺑﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ زﻧﺸﺎن ،ﭼﻪ ﻣﺮدﺷﺎن ،ﭼﻪ ﻛﻮﭼﻜﺸﺎن ،ﭼﻪ
ﺑﺰرﮔﺸﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﺳﻮادﺷﺎن ،ﭼﻪ ﺑﻲﺳﻮادﺷﺎن ،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 رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﺮا ﺑﺸﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ او و ﻳﺎراﻧﺶ و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ
اﺟﺮ اء ﺷﻮد .و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮر د ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﻣﻄﻠﻮب ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ دارﻳﻢ .در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻲﺳﺎل،
ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪه و اﺟﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ،و ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﻴﻢ از ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ و
ﻛﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻫﺴﺖ .ﺧﺐ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ ﺑﺸﻮد .و
ً
واﻗﻌﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻗﻀﻴﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﻓﻠﺬا ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻲﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﺎﻫﺖ ﻣﺮدﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ
اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲاﻧﺪ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .دﻳﮕﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ در ﻣﺮدم اﺛﺮ ﻧﻜﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮدن .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻫﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪﺷﺎن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﭼﻮن ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮﻳﺎن
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮي ﻣﻲرود ،وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﺳﻼﻣﺖ 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 .ﻗﺒﻼً ﻫﻢ اﻳﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻻن ﻳﻚ ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه .ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﺎري ﺑﻜﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ 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 رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮ ﺻﻨﺪوق ﻧﻈﺎرت ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺮ ﻛﺎر وزارت ﻛﺸﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﻜﻨﺪ .اﺻﻼ 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 ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ،آراء را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﻜﻨﻨﺪ در آراء .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ رﻛﻨﻲ از ارﻛﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 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 ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻳﻨﺠﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
اﻳﺸﺎن دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﻛﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن و اﻣﺮ وﻻﻳﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐاﻻﻃﺎﻋﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﺸﺎن ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮ وﻻﻳﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺐ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن 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
ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ،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 ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮ دم ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎ وﺟﺎﻫﺖ ﻣﺮ دﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ا ﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺪﻧﺎم اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺰو ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲاش ﺑﻲﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ ﺗﻬﻤﺘﻲ ﺑﻪ او زدهاﻧﺪ و
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ،ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻧﻈﺎرت ﻣﺎ ﺑﻪدرد ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد .ﭼﻮن آن وﻗﺖ ،دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن وﺟﺎﻫﺖ ﻣﺮدﻣﻲ
ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎ و اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن ،ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻜﺮر در ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان و دوﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﻋﺮض ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎزوان ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻧﺎﻇﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺎﻇﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺛﺮ ﻛﺎرﺷﺎن ﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .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 ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ دﻗﻴﻖ ﻧﺒﻮده ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮي ﻫﻢ در
ﻧﻈﺮاﺗﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .وﻟﻲ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ؛ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮان و دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش
ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ آدم ،در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﻮاﺑﻘﻲ دارد ،در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻫﻢ او را
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺑﺰرﮔﺶ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،اﻳﻦ ﺟﻮري اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ را دارد ،اﻳﻦ ﺑﺪيﻫﺎ را دارد .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮﻗﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﻢ ،ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ،و اﻻن ﻫﻢ
ﺑﻌﻀﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻲز دﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺘﺮ اﺷﻨﺪ .ﻫﻢ در ﺧﺎرج ،ﻳﻚ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ دارد ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻫﻢ در داﺧﻞ .ﻳﻚ ﻋﺪه اي ﻛﻪ اﺻﻼً 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 ﺣﺎﻻ 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 ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ را ]در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري[ دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻧﻪاش و ﻣﺸﻜﻠﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ؛ ﻫﻢ ﻋﺪد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻄﻠﻖ ،دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد؛ زﻳﺎد ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻧﺪارﻧﺪ؛
ﺑﺴﻢﷲ 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 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي
اﻳﻨﻬﺎ ،ﻣﺆﻧﻪ زﻳﺎدي ﻧﺪارد .و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺘﻲ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻮﻗﻊ راي ﮔﻴﺮي و ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ اﺳﺖ؛ آراء ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آر اء ﺻﺤﻴﺢ از ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻤﺎر ش ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻼم
ً
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﻴﺰي دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ
ﺣﺘﻤﺎ
ﺷﻮد.
اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﺴﻲ ﻧﻈﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻞ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺞ اﻟﺮﻋﺎء اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺐ ،ﺑﻲﻃﺮف را ﭼﻪ ﺟﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺮد؟ ﺑﻲﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ در
اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدش ﻃﺮﻓﺪاري از ﻛﺴﻲ ﻧﻜﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪﻛﻠﻲ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻳﺎ آن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،آﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ وﻻﻳﻲ اﺳﺖ ،آﻧﻲ ﻛﻪ  80درﺻﺪ وﻻﻳﻲ اﺳﺖ و آﻧﻲ ﻛﻪ  50درﺻﺪ وﻻﻳﻲ اﺳﺖ و
آﻧﻲ ﻛﻪ  30درﺻﺪ وﻻﻳﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻜﻨﺪ؛ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد! اﻳﻦ ﻣﻬﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪدرد ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد .وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را در اﺟﺮا اﻋﻤﺎل ﺑﻜﻨﺪ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ وﺣﺪتﻣﺎن 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 ﺧﺪﺷﻪدار ﻛﻨﺪ؛ ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻲ .ﺣﺎﻻ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ
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ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ از آن ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺐ ،ﺗﻮ رﺳﺎﻟﻪ آن را ﻋﻤﻞ ﻛﻦ ،اﻳﻦ ﻫﻢ رﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ را
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ؛ دﻋﻮا ﻧﺪارد .ﻳﻜﻲ ﭘﺸﺖﺳﺮ اﻳﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻳﻜﻲ ﭘﺸﺖﺳﺮ آن اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺐ ،ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﺎر ﺧﻮدش را ﻣﻲﻛﻨﺪ ،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 ﻋﻮاماﻟﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ وارد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
دﻋﻮاﻳﺸﺎن دﻋﻮاﻳﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺳﺮ ﻗﻀﻴﻪ روﻳﺖ ﻫﻼل ،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 ،ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﻘﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻣﺎه را دﻳﺪﻳﻢ ﻋﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،اﮔﺮ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ روزه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖﻫﺎ ﺳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ روز ﻣﺜﻼ روز ﻋﻴﺪ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺮﺟﻊﺷﺎن آﻳﺖا ...ﺧﻮﻳﻲ ﺑﻮد ،ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻛﺸﻮر ﻣﺜﻼ 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 ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؛ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ! ﺧﺐ اﻳﻦ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺗﻮ از
اﻳﻦ آﻗﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻲ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؛ اﻣﺮوز ﻋﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮر ،ﻣﻦ از ﻳﻚ آﻗﺎي دﻳﮕﺮي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؛ اﻣﺮوز
ﻋﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻦ روزه ﻣﻲ ﮔﻴﺮم .رﻓﺎﻗﺘﻤﺎن و دوﺳﺘﻲﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻏﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ،ﭼﻪ
ﻣﺴﺎﻳﻞ دﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف 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 .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻋﺪه اي ﺑﺮاي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﺪه اي ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،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
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ 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 ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و
ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺧﻼف اﺧﻼق 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 ﺻﻨﺪوقاﻧﺪ 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 ﺑﻲﺳﻮاد ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،آﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﺑﻲﺳﻮاد
ر ا ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻳﺎ ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ؟ اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮي ﺗﺨﻠﻔﺶ را ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ
ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ 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
ً
واﻗﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ .واﻗﻌﺎ در
ﺑﮕﻮﻳﺪ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ .و
ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺣﺰاب دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ و دارﻧﺪ ﻛﺎرﺳﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎر
راه اﻧﺪازي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آراء را درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .وﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺸﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺸﻮﻳﻢ .ﺧﺐ ،ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده .اﻟﺒﺘﻪ
در رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ وﻟﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻴﻢ .از آن اول ،اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻮزهﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ
و ﻣﻲدﻳﺪم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ،ﻳﺎ در راي ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻳﺎ در ﺷﻤﺎرشﻫﺎ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ؛ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن ﺣﻮزه را اﺑﻄﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ .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
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮاﻇﺐ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ واﻗﻌﺎ راي ﺧﺮﻳﺪه اﻧﺪ؟! ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ
ﺷﻴﻮع زﻳﺎدي ﻫﻢ دارد ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﻛﺎري
ﺑﻜﻨﻴﻢ .و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎ آراء ﺧﺮﻳﺪه ﺷﺪه ،راي آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻪاﻧﺪ 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 ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ 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 ﻣﻲداﻧﺪ اﻳﻦ ذي ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 وﻗﺖﻫﺎ اﻓﺮادي ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﭼﻪ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻣﺎ ،ﭼﻪ از دﻳﮕﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎ
"راي ﺧﺮﻳﺪن" داﺷﺘﻪ و آراﺋﻲ ﺧﺮﻳﺪه و اﻳﻦ آراﺋﻲ ﻛﻪ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺮﻳﺪهﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ
ﻣﺪارك دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﺎ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺛﺮ ﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ،ﻣﺜﻼ  500ﻫﺰار ﻳﺎ 600
ﻫﺰار راي دارد؛  100ﺗﺎﻳﺶ را ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪه 200 ،ﺗﺎﻳﺶ را ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪه ،اﻣﺎ اﻳﻦ  100ﺗﺎ و  200ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺣﺎﻻ ﻣﺎ اﻳﻦ  100ﺗﺎ  200ﺗﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ راي دارد اﻻن ،راياش 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .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 وﻗﺖﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ وارد ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎ ،ﻳﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﻳﻲ 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 ﺑﻪدرد
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 ﻣﻲاﻓﺘﺪ وﻟﻲ ﺧﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦﺟﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8801-12707/

 51دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۲
ﮔﺮوه  :ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرس ﭘﻼس

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۲۲۶۰۸۳۱ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۲:۳۰ - ۱۳۸۸/۲/۲۶ :ب.ظ

آﻳﺖ اﷲ ﻳﺰدي اﻋﻼم ﻛﺮد:

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري اﺣﻤﺪيﻧﮋاد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس از ﻗﻢ ،آﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪﻳﺰدي رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ و ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻞ و
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و در ﻃﻲ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ .وي اﻓﺰود :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻪ دور از روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﻨﺎحﻫﺎ

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 ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻳﺖ اﷲ 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
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ 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 اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮيﻫﺎي 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 ﻧﻤﻲﺷﻮد 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 اﷲ ﻳﺰدي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻣﺎه ﻫﺎ
ﭘﻴﺶ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﺎت ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ 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 ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي 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 اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ
ﻛﻪ اﻋﻼم 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 اﷲ ﻳﺰدي ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارزشﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮي را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .وي اﻓﺰود:
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮدن آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد دﻳﮕﺮ از
دﻻﻳﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .آﻳﺖ اﷲ 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 ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺪدا
ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ﻧﺪادﻳﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .آﻳﺖ اﷲ ﻳﺰدي ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻲ  ،ﻋﻘﻼﻧﻲ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم و ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد .ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺸﻮرش در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻ 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 ﻣﻲزﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ؟ /ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ  4آﯾﺖاﷲ و دو
ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺮ ﺳﺮ ر ﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺎل  88ﺷﯿﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸ :اردﻳﺒﻬﺸﺖ ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۳

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۱۳۵۵۹۴ :

ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﻨﺪه :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و اﻋﻀﺎی آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن داور ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا وارد ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
آن زﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل ﻫﺎی  84و  88ﺑﺎﻋﺚ 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 ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از

اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻨﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن داوری ﻋﺎدل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺴﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ 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  88ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را

ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم اﻣﺎ ای ﮐﺎش اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ .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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد 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 »:آﯾﺖاﷲ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ )دﺑﯿﺮ( – آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ – آﯾﺖاﷲ ﺻﺎدق آﻣﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ – آﯾﺖاﷲ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪرﺳﯽ ﯾﺰدی و آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی.

ﺣﻘﻮقداﻧﺎن:ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻬﺎم – ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯿﺰاده – ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ – اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰی – ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ – آﯾﺖاﷲ 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.

آﯾﺖاﷲ 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
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی وﺟﻮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻮاﺿﻊ،
اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺮﮐﺎری ،ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ در اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ً
اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﺎن زورﮔﻮ در ﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻧﻬﺎ و
ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺑﺮﺧﻮرد از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،اﺑﺘﮑﺎر در ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﺒﺘﮑﺮان ﻣﯽزﻧﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺧﺼﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را دوﺳﺖ دارم و از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺧﺼﺎل در اﻓﺮاد

ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آن آراء ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ او

دادﻧﺪ"«.

آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻋﻼم

داﺷﺖ »:ﻣﻦ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را از ﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰد دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب

ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎﻣﺎن)ع(

را ﺑﺮ آورده ﺳﺎزد«.

آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد .او
ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ  88اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد» ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﺒﻼ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺪدا ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را

ﻧﺪادﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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از ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

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 ﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل

 88در رده ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﺰﯾﺰی ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای وی ﺷﺪ .ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺎ

ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ .آﯾﺖاﷲ ﮐﻌﺒﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺳﺎل  88ﺑﻮد .ﮐﻌﺒﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻮا ﺑﺎ آﯾﺖاﷲ

ﯾﺰدی از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﯿﺎن  12ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺶ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﻧﺎﻣﺰدی

اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  88ﺷﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان،

اﯾﻦ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور و ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و اﯾﻦ

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮑﻬﺒﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ از ارﮐﺎن ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴

ﮐدام اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن از اﺣﻣدی ﻧژاد ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد؟
اﻟﻬﺎم و ﻋﺰﯾﺰی ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﻬﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ :ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۶

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۵۵۸۲۳۷ :

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﻨﺪه -ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮقدان ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺷﻔﻘﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻋﻠﻨﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه در دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﺿﻊ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ 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 ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺤﺴﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺎل  93ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ارادت ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ »:ﮐﺎش اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ .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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻨﺪ«
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺎل
 84و  88ﺷﯿﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

آﯾﺖﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ از ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺎل  88در 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 ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎﻣﺎن)ع( را ﺑﺮ آورده ﺳﺎزد«.
آﯾﺖﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد .او ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ  88اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد» ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ
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ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺪدا ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از آﻗﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻧﺪادﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
از ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﻟﻬﺎم و
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺰﯾﺰی ،دو ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻋﻬﺪه دار ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  88در رده ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﻬﺎم و ﻋﺰﯾﺰی ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﻬﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺧﻮد او ﻣﺎﺟﺮا را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »: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 اﻋﻼم ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪای ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ آن اﺿﻄﺮار ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻨﺪه ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم و ﻣﺮدم
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ،وﻟﯽ اﺿﻄﺮار ﺑﻮد«.
ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ .آﯾﺖﷲ ﮐﻌﺒﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺳﺎل  88ﺑﻮد .ﮐﻌﺒﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻮا ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﯾﺰدی از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از
ﺟﺮﯾﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻼﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺸﺮوح ﻧﺸﺴﺖ "ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺮﺟﺎم" در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع(؛

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎي زاﻛﺎﻧﻲ از
ﻣﺬاﻛﺮات ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺴﺮان ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ زاﻛﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ  6ﻧﻔﺮه
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ "ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺮﺟﺎم " ﻛﻪ از
ﺳﻮي ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﺪ 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 ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ دوران اﻣﺎم در ذﻫﻦ داﺷﺘﻨﺪ و در
واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼب راي دادﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان 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 ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ 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 ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮان ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :اﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ رﻗﻴﺐ از درون ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺎ

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده ﺑﻮد .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي 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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻃﺮح
ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروغ و دروغﮔﻮﻳﻲ 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 اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻛﻢ ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ
از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي 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 ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﺮاي

ﻣﻮﺳﻮي ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﻮد را رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﻛﺮد اﻣﺎ از ﻓﺮدا ﻛﻪ ﻛﻤﻲ از
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺚ ﺗﻘﻠﺐ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد * .ﻣﻮﺳﻮي ﺣﺘﻲ ﻳﻚ
اﺳﺘﺪﻻل 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 ﺟﻼﻟﻲ
و ﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﺑﻲ و رﺿﺎﻳﻲ ،ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ دﻳﺪار ﻛﺮدﻳﻢ .وي
اﻓﺰود :اوﻟﻴﻦ دﻳﺪار ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺑﺎ وي ﺻﺤﺒﺖ

ﻛﺮدﻳﻢ .در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻼﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎدران و
زاﻛﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻤﺎ و ﺣﺎﻣﻲ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 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

 59دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻛﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﺮده و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ راي
ﻧﻴﺎوري .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮ را ﻻﻳﻖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﻢ 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 اﻧﻘﻼب
ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮدت را ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﻲ .اﮔﺮ دﻟﻴﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داري ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ
آن را اراﺋﻪ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﻣﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ اﻣﺎ درﻳﻎ از ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل 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 ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﭘﻨﻬﺎنﻛﺎري 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 اﻋﻼم ﻛﺮدم ﻛﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ،ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﺮد ،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 ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻦ  3.5ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي 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 رايﮔﻴﺮي 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

 2ﺳﺎﻋﺖ آن را رﺳﺎﻧﻪاي 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 ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ 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 ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ﺧﻮد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ

از دﻫﻪ  60ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ 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 ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ 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
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري آن را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ .زاﻛﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اداﻣﻪ داد :ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮدش

ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ وي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن دوم ﺧﺮداد را ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻧﻴﺮو از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻏﻴﺮ از اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح وﺣﺪت رﺿﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ
ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮد 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

 60دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮد و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮد .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

درﺳﺘﻲ ﻧﺪارد،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ را ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ و
ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي  30-20ﻧﻔﺮه از اوﺑﺎش ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از آﺷﻮبﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎدآور ﺷﺪ :اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
 16ﺳﺎل 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 ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺟﻬﺎد
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﻛﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد در دور

اول ﭘﻴﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ درﺳﺖ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  21ﺧﺮداد  2ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﺳﻮي وزارت
ﻛﺸﻮر و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ  2ﻧﻬﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
دور دوم ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دو
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪاي را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم

ﻛﺸﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺗﻘﻠﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در درون وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺧﻂﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ آﺷﻮبﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲدادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن

ﻣﻲدﻫﺪ 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 ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻲﺑﺼﻴﺮت و اﻫﻞ

ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آب ﺑﻪ آﺳﻴﺎب دﺷﻤﻦ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ * .رﺿﺎﻳﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻓﺮق دارم و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﺪارﻫﺎي ﮔﺮوه  6ﻧﻔﺮه 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

 32ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ و  8ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺖ ،روز ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد رﺿﺎﻳﻲ رﻓﺘﻴﻢ اﺑﺘﺪا وي اﻋﻼم
ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎﻳﻲ 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 ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺿﻤﻨﺎ
ﺳﻮال ﻛﺮدم آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ  32ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪاي ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﺒﺘﻪ رﺿﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﻌﺪ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وي اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  5ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ
 17ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ  21ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي
رﺿﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻋﻼم 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 دادهاﻧﺪ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :اﻳﺸﺎن از ﻫﺮ ﺳﺘﺎد  4ﻧﻔﺮ را
دﻋﻮت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺟﻨﺎق ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از
ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﻮي اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲﺷﻮد و داﻧﺶﺟﻌﻔﺮي
ﻧﻴﺰ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن از
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻨﺪه ﺑﻌﺪا ﺑﻪ داﻧﺶﺟﻌﻔﺮي ﮔﻼﻳﻪ ﻛﺮدم و او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن دﻳﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي 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
داﻧﺶﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ داﻧﺶﺟﻌﻔﺮي ﺟﻮاب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻧﻤﻲداد و رﺿﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در

 61دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي 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 ﻧﺎﻣﻪاي ﺣﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﻴﺪ * .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻣﻮرد ادﻋﺎي ﻛﺮوﺑﻲ را ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﻛﻨﻴﻢ وي

در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻳﺪارﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه  6ﻧﻔﺮه 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 ﻣﻲدﻫﺪ 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  4ﻣﻴﻠﻴﻮن راي
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ  350ﻫﺰار ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ
در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻼن ﺻﻨﺪوق ﺑﺠﻨﻮرد  200راي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ راي در اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻣﺎ
در  700ﺻﻨﺪوق دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  4500راي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪ
 700ﺻﻨﺪوق را ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﻛﻨﻴﻢ .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻤﺎرش آرا و اراﺋﻪ ﮔﺰارش آن ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش آرا ﻣﺄﺧﻮذه ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق در  5ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺎي ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد 2 ،ﺗﺎ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد و  2ﺑﺮﮔﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎر ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺷﻤﺎرش آرا در وزارت ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻼف 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  95درﺻﺪي ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ  90درﺻﺪ آرا

ﻫﻤﻴﻦ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و در ﺟﺮﻳﺎن رﻗﻴﺐ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﻧﻬﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺧﻮد راي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ .وي در
اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﻛﻬﺮﻳﺰك اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻴﺎري در آن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺪهاي ﺧﻮدﺳﺮ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده

ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏﺪهﻫﺎي ﭼﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﺮد * .در ﺣﻜﻢ ﻛﻤﻴﺘﻪ  6ﻧﻔﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺮﻳﻚ
ﺑﻪ ر ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻂ ﺧﻮرده ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي

زﻳﺎدي داﺷﺖ و ﺑﺴﻴﺎري را دﭼﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻳﺎدآور ﺷﺪ :در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
اﺣﻜﺎم اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ  6ﻧﻔﺮه ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪا ﺑﻨﺪه دﻳﺪم ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ را ﺣﺬف ﻛﺮدﻧﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ

ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدهاﻳﺪ؟ ﻛﻪ وي ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﺮدهام .ﻳﻜﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺎن آﻗﺎي ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺗﺒﺮﻳﻚ را

ﺧﻂ زده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺗﺬﻛﺮ داده و ﺳﻮال ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻛﺮدهاي 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 اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﻴﺪان آزادي آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ * .ﻣﺎﺟﺮاي  50-50ﺑﻮدن 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
اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد در روز ﻗﺪس  50-50ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ را
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  50-40ﻫﺰار ﻧﻔﺮي
آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲداد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ 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 ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ آن را رد ﻛﺮد،
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وي ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺎ ﺧﻮد درﮔﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ * .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 ﻣﻲروﻧﺪ و ﺗﻼش
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﺧﺒﺎر را از ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ .وي در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :در

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و ﺑﺼﻴﺮتﺑﺨﺸﻲ 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
ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻫﻤﺎن ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﻠﺐ ﭼﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻘﺪر ﻣﻲﺷﻮد * .ﻣﺸﺎﻳﻲ و رﺣﻴﻤﻲ از ﺟﻨﺲ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲاﻧﺪازد ،ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش 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
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎي آن روز ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ از درون ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻛﻪ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
روﺷﻨﮕﺮي در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در  13آﺑﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  6ﺗﺎ  7ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ .زاﻛﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :اﻳﻦ رﻳﺰش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 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  800ﺗﺎﻳﻲ آن750 ،
راي ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .وي در اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺸﺎﻳﻲ و رﺣﻴﻤﻲ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ 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 ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻳﻢ ﭼﻮن ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪاي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ،زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ .ﻋﻀﻮ
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻴﺖ 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 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

ﺗﻼش ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ 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 ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺿﺮﺑﺎت را ﺟﺒﺮان ﻛﺮده
ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﺪ اﺳﻼم ﻧﺎب در ﻧﻈﺎم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ * .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻼش ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪاي ﻧﺸﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻛﻲﻫﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮدي در آن ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را دﻧﺒﺎل

ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪاي ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﺿﺮر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ .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 ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ آن را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻞ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺷﻮد ،ﻋﻠﻨﻲ ﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮدي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﻲاﻳﺴﺘﻴﻢ و ﺗﻤﺎم دﻋﻮاي ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
اﻛﻨﻮن  3ﺳﺎل 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 ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و
ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻲزﻧﺪ و ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ وي ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري

 63دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

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 اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻲداﻧﻴﺪ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻗﺒﻮل دارم ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻚ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﻈﺎم
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪه اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي راي دادﻧﺪ ،ﭼﻮن وي را ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ دوران زﻋﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وي راي دادﻧﺪ ،وﻟﻲ اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ او راي ﻧﻤﻲدادﻧﺪ .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺳﻮي
ﻛﻒ روي آب ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم رايدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮﺳﻮي در
دوران ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ راي دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه ﻛﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ 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 ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ روز ارزش ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .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 اﺳﻼﻣﻴﺖ ﻧﻈﺎم
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ .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

زﻧﺪانﻫﺎي ﻋﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وي اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي 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 ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ

رﻫﺒﺮي رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﻮرا دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ داده و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد را از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ  2ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده و

در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اوﺿﺎع اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ و در آن ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺑﺪي
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻛﺘﻚ ﻣﻲزﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺰ  4ﺑﺎر 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 ﺑﺪاﺧﻼﻗﻲ ﻧﻤﻲﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي

ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش از ﻛﻬﺮﻳﺰك دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد را از ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اﮔﺮ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را آزاد ﻛﻨﻨﺪ .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻳﻚ
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺎ دومﺧﺮداديﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺎ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ آن را در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ ﻗﺮاﺋﺖ

ﻛﻨﻴﻢ ،دوم ﺧﺮداديﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ آﺑﺴﺘﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﺮده و اﺟﺎزه ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﺪادﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ  2ﺳﺎل 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 ﻧﺎﻣﻪاي
ﺑﺎ  4اﻣﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻣﻀﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ آن دروغ ﻣﻲداﻧﺴﺖ * .ادﻋﺎﻫﺎي ﻛﺮوﺑﻲ اﺻﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد زاﻛﺎﻧﻲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ

ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ادﻋﺎﻫﺎي ﻛﺮوﺑﻲ اﺻﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﺮد ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﺮد 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 اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺸﻜﻞ رواﻧﻲ دارد .وي در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ
دﻳﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ادﻋﺎي ﻛﺮوﺑﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ رزﻣﻲﻛﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ

 64دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻣﻲﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ

را ﺑﻪ درون ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ 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 ﺗﻼش 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 ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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 ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد .وي اﻓﺰود :ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺰ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﻜﻢ  5ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮاﻳﺶ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ

ﻗﺮار ﻛﻔﺎﻟﺖ آزاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ * .ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﺟﺪي از ﺳﺎلﻫﺎي دﻫﻪ  70دارد ﻛﻪ اﻧﺸﺎءاﷲ 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

اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎل ﺣﺪود  200ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزهﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻣﻲﺷﻮد،
ﺑﻮد .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد اﻣﺎ
اداﻣﻪ داد :اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻏﻠﻂ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﭘﻴﺎم
 8ﻣﺎدهاي ﺧﻮد دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ 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  8ﻣﺎدهاي 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 ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﺟﺪي از ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ  70دارد ﻛﻪ اﻧﺸﺎءاﷲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص
اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد از ﺳﻮي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد در ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻳﺎدآور ﺷﺪ :در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم
اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻧﺎﻃﻖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 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 ﻧﺸﻨﻴﺪهام زاﻛﺎﻧﻲ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف و  ...ﻛﻪ آن را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻲﻛﺮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ  2ﺑﺮادر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻳﺎﺳﺖ  2ﻗﻮه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ در آن
ﺣﺮف و ﺷﺒﻬﻪاي وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻴﺰي ﻧﺸﻨﻴﺪهام ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﻧﺎﻛﺮده ﻣﺤﻞ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ وي در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ 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 اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﻐ ﺮ داد ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 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 ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ راي دادﻧﺪ و ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺣﺎﻣﻲ دوﻟﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
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 ﺧﺮداديﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ راي دادﻧﺪ ،ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﻛﻮاﻛﺒﻴﺎن در دور اول دو ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮلﻫﺎﻳﻲ داده
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ راي دادﻧﺪ .در اﻳﻦ دوره
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ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دوم ﺧﺮدادي ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﺧﻼف آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي 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 ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ 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 ﻣﻲرود و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن وارد ﻧﻤﻲﺷﻮم 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 اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻏﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ را درونﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻨﻴﻢ و اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،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 ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻛﺸﻴﺪ * .اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را ﺑﻪ اﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ وي در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﺣﻀﻮر اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻳﻲ و رﺣﻴﻤﻲ در ﻛﻨﺎر اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻣﻲداﻧﺴﺖ ،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 ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ وي ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎي ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :در

دورهاي ﻛﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ﺑﺮﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،وﻟﻲﻓﻘﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﺴﺘﺎد .زاﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را
ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ از اﺣﻤﺪيﻧﮋاد
ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻃﺮاف اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﻪ

ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎي زﻳﺎدي را وارد ﻛﺮدهاﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎ از دو
ﺳﻤﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ ،اﻓﺰود :ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ از ﺳﻮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮ را اﻓﺮادي

ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن ﺳﺎلﻫﺎ
ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ دوم ﺧﺮدادي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/ي
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه  :اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ

ﺷﻤﺎره ۱۳۹۲۰۷۲۷۰۰۰۰۸۹ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۹:۳۶ - ۱۳۹۲/۸/۱۱ :ق.ظ

ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ

ﻣﻄﻬﺮی :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎد
ﻧﺪاﺷﺖ /اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻐ ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
ﺑﻮدﻧﺪ /ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻃﺮات
ﺷﺄن اﻣﺎم )ره( را ﭘﺎ ﻦ
ﻣﯽآورد
اﺷﺎره :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ و ﺣﻮادث ﻓﺘﻨﻪ  88از 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 ﺗﺠﻤﻼت ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد.
وی ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  1336و در ﺗﻬﺮان
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ او ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر ﺑﺰﮔﻮارش ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺛﺎر اﺳﺘﺎد
ﺷﺪ.
ﻣﻄﻬﺮی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را از ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ 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  1362زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ ﺑﺎ ﻧﻮه ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد اﻧﺼﺎری را آﻏﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
دارای  4ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ،رﺿﺎ ،ﻟﯿﻠﯽ و زﻫﺮا اﺳﺖ.
وی ﻋﻼوه 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 ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وی را ﻣﺤﺼﻮر در ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻬﺮی در ﻣﺎﺟﺮای اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻋﻠﯽ ﮐﺮدان ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ،و ﻃﺮح ﺳﻮال از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻘﺶ
ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺖ.
وی در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ 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 ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺨﻮر ﺷﻮد.
ﻣﻄﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺖ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ 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 اﺳﻼم ،ﻓﺘﻨﻪ  ،88اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،92دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻣﺎم زداﯾﯽ ،ﻣﻮاﺿﻊ اﺷﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﻇﻬﺎرات ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﺼﺮ ،ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران و اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﯿﺶ از  4ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻇﻬﺎرت آﻗﺎی ﻣﻄﻬﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ

ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻄﻬﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮی  4ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی
ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ:
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*ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ در اﺳﻼم
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 ﻣﯽداﻧﻨﺪ .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 ﻣﯽرود 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 ﻣﯽرود .ﻣﺜﻼ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ؛ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎی
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
ﻓﺎرس :ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :اﮔﺮﭼﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮدن
و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺎل ﻣﺮدم
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﺳﻼم ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯿﻞ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺟﺎری و ﺳﺎری ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﯿﺒﺮال ﯾﮏ وﻗﺖ

 69دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﻫﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ ﻢ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﯿﭻ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﻌﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﻓﺎرس :از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آزاداﻧﺪﯾﺶ و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮدی ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آزادی ﺑﯿﺎن،
آزادی ﺗﻔﮑﺮ ،ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ روی اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم .ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ و آزاد ﻧﺒﻮدن
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و اﺧﺘﻼط 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 اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻨﺪرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺟﺰء اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد؛ ﯾﻌﻨﯽ آرﻣﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .در ﺑﺨﺶ اول
ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .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 ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎرس :ﮐﺪام اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ زدهاﻧﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺳﺎل  88ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄ ﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺼﯽ درون ﻧﻈﺎم وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ و اﺻﻼح ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﻢ.
ﻓﺎرس :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب را ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻄﻬﺮی:ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻋﯿﻦ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮ ﻢ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد...
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* ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﻓﺎرس :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮم .اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻈﻠﻮم دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم در رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ.
ﻓﺎرس :آﻧﻬﺎ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪی را ﻫﻢ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻮد؟
ﻓﺎرس :ﻗﺎﺗﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او ﮐﻤﭙﯿﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ راه
اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻣﻄﻬﺮی :در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮐﺮد.
* اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽام ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺎرس :اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺪ اﻧﻘﻼب از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮم دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ .در
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﺮف ﻗﺒﻠﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽام ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎرس :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪاﺳﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ آزادی ﺑﯿﺎن و آزادﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آزادی ﺑﯿﺎن ﭘﺎی ﻓﺸﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
*ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از اﺻﻞ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻓﺎرس :ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮف
ﺷﻤﺎ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ؟
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ﻣﻄﻬﺮی :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از اﺻﻞ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ  ،آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻢ از آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮ 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 اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺧﺎرج
از اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آزادی ﺗﻔﮑﺮ و آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ،اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﻣﻮرد آزادیﻫﺎ 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 آزادیﻫﺎ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﻫﺮ اﺳﺘﻌﺪادی اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ 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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ و ﻋﻘﯿﺪهای 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 ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻣﺮز آزادی ،ﯾﮑﯽ آزادی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺪوش ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮز آزادی را ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ آزادی دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮد و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮز آزادی ﻣﯽداﻧﯿﻢ .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
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ اﺳﻼم اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
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)اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻼم اﺟﺎزه ﺗﺠﺴﺲ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽدﻫﺪ (.در واﻗﻊ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن را ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﻠﺶ زاﺋﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ و ﻧﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
* ﻣﺮز آزادیﺑﯿﺎن 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 ﺿﻼل
در اﺳﻼم 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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ اﺣﺰاب ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ 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 ﻏﻨﯽﺗﺮ
و ﻗﻮیﺗﺮی داﺷﺘﯿﻢ.
ﻓﺎرس :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ
اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯽﺻﺪر ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد آن را
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرض اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه در ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺘﻨﻪ  88را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻓﺘﻨﻪ  88ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص ،و رﯾﺸﻪ آن ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻗﺪرتﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد.
ﻓﺎرس :ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﻟﻔﻆ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﻼم و ﻋﮑﺲ اﻣﺎم ،ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﯿﺮ ،ﻣﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،اﻣﺎم و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﺑﺎﺣﻪﮔﺮی را رواج دﻫﻨﺪ.

 73دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻓﺎرس :اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺪﯾﻮر،
ﮔﻨﺠﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺧﻂ اﻣﺎم ﺟﻠﻮ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦﻫﺎ درآن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی:اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﻌﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ اﻃﻼع آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی.
ﻓﺎرس :ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﺮفﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮد.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻮادث و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رخ داد ،آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻄﻠﻊ و ﺣﺘﯽ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﻓﺎرس :اﻣﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﻋﻼم 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 ﻣﯽداد و ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب 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  25آﺑﺎن 59
ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﯿﻬﺎن زده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آزادیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
درﺣﺪود دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ 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 ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﻫﺮ اﺳﻼم ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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*ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزادی اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ
ﻓﺎرس :اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزادی ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ،
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﻈﺮ ،ﺑﺤﺚ آزاد اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺒﻮت را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺻﻼ وﺟﻮد ﺧﺪا را رد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮوی درﺑﺎره اﺳﻼم ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  45ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق زن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ
و ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﺎﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮدﻣﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺮ
ﭼﻪ در اﺳﻼم ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ آزادی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻓﻼن ﺣﮑﻢ اﺳﻼم را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻓﺎرس :ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ 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 ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎم زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
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ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺘﻀﻌﻔﻮا ﻓﯽ اﻻرض و
ﻣﻄﻬﺮی:اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺮﯾﺪ أن
ّ

ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ اﺋﻤﻪ« ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ را اﻣﺎم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺎ اﻣﺎم را اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻓﻮق
ﻣﯽداﻧﯿﻢ 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 اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﻣﺎم در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ در دوره آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺎماﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ از ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮدﺳﺘﯽ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در آن دوره ﻣﺴﻠﻂ و وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
وراﺛﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ آﯾﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ را رد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرس :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻧﯿﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ 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 ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺋﯿﺲ و رﻫﺒﺮ دارد و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .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 ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻓﺎرس :ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آزادی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادی ﺑﻮد؟ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ 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 آزادیﻫﺎ 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 رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اراده ﻣﺮدم را در ﺟﻨﮓ ﺳﺴﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ
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ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻨﮓ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ آزادیﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
*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 ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دوره ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ آزادی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻮد
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی اﻣﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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 ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺸﻤﯽﭘﻮر
آن را ﺗﺄ ﺪ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ آن روز ﻧﻬﻀﺖ
آزادی اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﻣﻮاﺿﻊ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻗﻄﻌﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
آزادی دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻧﻬﻀﺖ
ِ
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  40روزﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﺪ آن زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻓﺸﺎر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
* ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻣﻄﻬﺮی :ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻧﺰاع داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ آزادیﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ
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دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم و آزادی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﺎ دﺷﻤﻦ دارﯾﻢ ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻠﻮی آزادیﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮس ﺑﯿﺠﺎ
از آزادیﻫﺎ داﺷﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دروغ و ﻓﺮﯾﺐ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺎرس :در ﻓﺘﻨﻪ  88ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟

ﻣﻄﻬﺮی :در ﻓﺘﻨﻪ  88ﺑﻪ 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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ!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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،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 ﻣﯽﮔﻮ ﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف آزادی
ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؟
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ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .از آن ﻃﺮف ﻫﻢ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع و ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺷﺪ.
ﻓﺎرس :در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮفﺷﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻓﺎرس :اﯾﻨﮑﻪ »آﻧﻬﺎ را آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ« از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ از روز ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻓﺎرس :آﻗﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم 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 ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺗﻘﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺎرس :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92ﻫﻢ آن روﻧﺪ ﺳﺎل  88ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﭼﺮا اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺸﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﺎل
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ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ دوره آن روﻧﺪ ﻧﺒﻮد.
* ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻃﺮف ﻓﺘﻨﻪ را در ﺳﺎل  88ﻣﺴﺎوی ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺎرس :ﭼﺮا ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﺑﻮد .آﯾﺖاﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﻫﻢ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺳﺎل  88ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﻣﺴﺎوی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮ ﻢ ﯾﮏ ﻃﺮف را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
*ﻣﻮﺳﻮی آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮد
ﻓﺎرس :اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻓﺘﻨﻪ  88ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ.
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ﻣﻄﻬﺮی :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﻃﺮف را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺠﺮم و ﻻاﻗﻞ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮف اﺟﺎزه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﮐﻮل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ،ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﯾﻬﺎ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺷﺮوع ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﺑﻮد و او ﻫﯿﺰم ﻓﺘﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻣﻮﺳﻮی آن را ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮد.
ﻓﺎرس :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﺳﺆاﻟﻢ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮد ﺻﺪای اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :داﺧﻠﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽزدﻧﺪ 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  20روز آزاد ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺎرس :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! آﻗﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ رﺋﯿﺲ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم 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 ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺷﺮوﻃﯽ ﺗﻌ ﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﺑﮕﺬارد؛ اﺻﻼ 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 اﻻ ﺳﯿﺎﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد.
ﻓﺎرس :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف آﻗﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 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 ﻣﯽدادﯾﺪ 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 ﮐﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاض
ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﺑﻮد.
ﻓﺎرس :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺄ ﺪ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻟﺰوﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض
ﺧﻮد ﺑﺠﺎی راﻫﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اردوﮐﺸﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﻠﺐ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻋﺪهای 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  25ﺧﺮداد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدم
ﻓﺎرس :آﻧﻬﺎ در  25ﺧﺮداد آزاداﻧﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را زدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ 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
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﮑﺮدهام!
ﻣﻄﻬﺮی:دو ﻃﺮف ﺣﺮف دارﻧﺪ.
ﻓﺎرس :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  25ﺧﺮداد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﯿﺮ.
ﻓﺎرس :در ﻣﺎﺟﺮای  88ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺒﻮدﯾﺪ؟
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ﻣﻄﻬﺮی :اﺻﻼ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻮد.
ﻓﺎرس :آﻗﺎی ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر در ﯾﮏ دورهای ﻣﺪل اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و اﻟﮕﻮ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  85آﻗﺎی ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪارد و
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻃﺮح اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم در اﯾﺮان اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺗﻮدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﭙﯿﭽﺪ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎ  400ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺨﻔﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ
در ﺧﻸ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ واﻗﻌﻪای ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ از اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﺧﻸ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺪهای درﺑﺎره اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ،
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﺎ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی را در اﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
*ﺟﻠﺴﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن درﺑﺎره اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ!
ﻓﺎرس :وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ را در اﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﯾﮏ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و دارﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان  88ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ.
ﻓﺎرس :اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ درآوردﻧﺪ اﮐﺜﺮش را در ﻓﺘﻨﻪ  88ﭘﯿﺎده ﺷﺪه دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪای اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻤﺒﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد ،آن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
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ﻣﻄﻬﺮی :ﭼﻪ ﺑﻤﺒﯽ؟!
ﻓﺎرس :آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن روز  22ﺧﺮداد اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﺮ اﺛﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد .آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻫﻢ اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آراء را ﺑﻪ ﻣﺮور و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﻤﺎ درﺳﺖ و
ﻋﺪهای ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ
ﻗﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﺮج ﺳﻮروس دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺎرس :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻣﻄﻬﺮی :وﻟﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
ً
واﻗﻌﺎ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟ ﺣﺎﻻ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و
ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺰﻧﯿﻢ؟
ﻓﺎرس :ﻣﺮدم؟ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺧﺎرج آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ! ﻋﮑﺲﻫﺎی  25ﺧﺮداد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﭼﺎدری ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪ؟
ﻓﺎرس :راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  25ﺧﺮداد 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 ﻣﯽﮔﻮ ﻢ .اﺗﻔﺎﻗﺎ دﻋﻮا ﺳﺮ ﺑﻌﺪ از راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  25ﺑﻬﻤﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮد و آﺧﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ آن روز ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺑﻠﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﺣﻮادث آن
روزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روز  30ﺧﺮداد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی آن
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻓﺎرس :واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

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 ﻣﯽﮔﻮ ﺪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﻧﺪ.
ﻓﺎرس :آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﻫﻢ زدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؛ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا
رﻫﻨﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎره ﺳﻨﺪ وﻗﻮع ﺗﻘﻠﺐ ﮔﻔﺖ »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮکزﺑﺎﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی رأی دﻫﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﻟﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ داﻣﺎد ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺳﻮی را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دوﺗﺎ ﻣﻼک اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ «.ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﻣﺆﯾﺪ« دﻻﯾﻠﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﻓﺎرس :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را
ﭼﻘﺪر ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟

ﻣﻄﻬﺮی :ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رأی داده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎرس :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل 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 روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ 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 ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ 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 دﻻﯾﻞ ﺧﺎﻧﻢ رﻫﻨﻮرد؟ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﺪل ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﺪادﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.
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ﻓﺎرس :آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی  20ﻫﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺒﻮد.

ﻣﻄﻬﺮی :درﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻢ ﺣﺮف دارﻧﺪ .ﻣﺎ اﻻن اﻓﺮادی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ً
ﻗﻄﻌﺎ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﺮ
ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
دادﮔﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن  88ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ
ﻓﺎرس :آﻧﻬﺎ ﺳﺎل  88ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﺳﺎل  88ﺑﻪ 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 اﻧﻘﻼب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﺒﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﺪهای 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 ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻓﺎرس :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﻣﻦ از آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .آﻧﻬﺎ ﺣﺮف دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ و از ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎرس :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺑﻄﺤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ 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 ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ و ﯾﺎری
ﮐﺮدن ﭘﺲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن 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 ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽﺗﺮ از اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ اﺳﺖ؟
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ﻣﻄﻬﺮی :ﺧﯿﺮ ،آﻧﻬﺎ اﺻﻞ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،رﻫﺒﺮی را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ
وﺳﻂ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد 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 ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﺑﮕﻮ ﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺑﺎره وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ...

ﻣﻄﻬﺮی :وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ 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 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺼﻮم در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 ﻻﯾﻘﯽ ﮐﻪ دارای
دو وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ داد ،در اﻣﺘﺪاد وﻻﯾﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻬﺮی :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت و وﻻﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و
ﺣﺎﮐﻢ را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ 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 وﻻﯾﺖ
وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و از ﻋﺪاﻟﺖ او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﯿﺮ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺧﻮد
وﻻﯾﺖ دارد .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ.
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 وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺷﺨﺺ رﻫﺒﺮ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۴۰۸۰۶۲۹ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۲:۱۶ - ۱۳۸۸/۴/۸ :ب.ظ

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻧﻮﻳﻦ ـ 2
و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ

ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪن زﻧﮓﻫﺎي
ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻮﺷﺰد
ﻛﺮده ﺑﻮدم
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺼﻄﻔﻲ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻧﻮﻳﻦ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ :ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮر را ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻞ ﻛﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،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 ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮر

اداره ﺷﻮد آﻳﺎ ﻛﺸﻮر را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اداره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪون
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻛﺸﻮر را اداره ﻛﻨﻴﻢ .وي اﻓﺰود :ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺸﻮر را اداره ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺸﻮر را ﺑﺪون آراﻣﺶ اداره ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ
ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاي را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﻢ ،آراﻣﺶ ،وﺣﺪت،

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮر

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ در ﻛﺪام ﻣﺪل و ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و در ﻛﺪام ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن را از ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ .ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ از آن ﺗﺨﻄﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺰ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن از ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ از آن
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ .وي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ

ﺑﻴﺎن ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻲاﻧﺼﺎﻓﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ وﻟﻲ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻳﻚ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ 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
ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ 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

ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ 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 ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻛﺮد .ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در اداﻣﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺑﺎ
ﻫﺠﻮم ،ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﻗﻀﺎوتﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻛﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ راه ﺑﻪ
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ؛ ﻣﺎ ادﻋﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ دارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮاي
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وي در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﺑﻨﺪه ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺮﻃﺒﻞﺗﻨﺪي و

ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ ﻳﻜﺴﺮه ﻣﻲﻛﻮﺑﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺮوز ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درﮔﻴﺮ
ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻓﻀﺎ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻜﺮده و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻧﺎروا ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪﻫﻴﺪ و از
روشﻫﺎي ﺧﺸﻦ ﻏﻴﺮﺿﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺪﻫﻢ .رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺷﻮبﻫﺎي 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 ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاي 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 اﻃﻼﻋﻴﻪ،

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و روشﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻛﺎدر ﻳﻚ ﻗﺪم ﺧﺎرج ﺷﻮد وﻟﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از آن او را ﻫﻮل ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ دارﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ .ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي اداﻣﻪ داد :اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻼت روﺣﻲ و رواﻧﻲ دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻫﻢ دﻳﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭘﻴﺶ
ﻣﻲاﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ،ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺘﺎﻛﻲ و ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﺸﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﻮادث ﭘﻲدرﭘﻲ ﻣﻲآﻳﺪ ﻟﺬا آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ را ﮔﺮﻓﺖ .وي ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪاي 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 ﺣﻮزهاي ﻛﻪ در ﺣﻮاﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺬﻛﺮاﺗﻲ داده و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدهام ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻮد .رﺋﻴﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ آن
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮاي دو ﻃﺮف اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮي در ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ
ً
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪه در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻛﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ در
روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎ و ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻛﻪ

ﻣﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﻨﺞ ﺣﻘﻮق ﻛﺴﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ
ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻛﺴﺎﻧﻲ زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ و ﺗﻘﻮاي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي
ﻫﻨﺠﺎرﺷﻜﻦ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد اﻣﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاي 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 ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راه ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دﻳﮕﺮان از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﻮهﭼﻴﻨﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻣﻴﺮاث و دﺳﺖآوردﻫﺎي اﻧﻘﻼب 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 ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻮهﭼﻴﻨﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/ك
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۸

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻪﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮري

ﭘﯿﻮ ﺳﺖ ﺷﻤ ﺎره ١٩

ﺻﻔﺤﻪ  ١از  ١ﺻﻔﺤ ﻪ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۹

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻪﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮري

ﭘﯿﻮ ﺳﺖ ﺷﻤ ﺎره ١٨

ﺻﻔﺤﻪ  ١از  ١ﺻﻔﺤ ﻪ
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ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻪﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮري

ﭘﯿﻮ ﺳﺖ ﺷﻤ ﺎره ٢٠

ﺻﻔﺤﻪ  ١از  ١ﺻﻔﺤ ﻪ
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ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻪﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮري
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»ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﷲ ﺷﻬﺪاء ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﻻ ﻳﺠﺮﻣﻨﻜﻢ ﺷﻨﺎن ﻗﻮم ﻋﻠﻲ اﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا اﻋﺪﻟﻮا ﻫﻮ اﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮي واﺗﻘﻮا اﷲ ان اﷲ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن«
ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ 8

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺪاري از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﺣﺮاز ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراياﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ ،ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﻨﺪ ﻧﻬﻢ از اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدي ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎ رﺻﺪ ﻛﺮدن ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و دﻗﻴﻖ اﻣﻮر ،ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺎت را ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار داده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼمﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس در ﭘﻲ ﺑﺮﮔﺰاري دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﺮدم و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮف آن در ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎم،
ﺗﺮوﻳﺞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﻳﻨﻲ و ﺗﺠﻠﻲ و ﻇﻬﻮر دوﺑﺎره و ﻓﺮاﮔﻴﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮأﻣﺎن »ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ« و »اﺳﻼﻣﻴﺖ« ﻧﻈﺎم ،ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ درك
ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲﺳﺎزي ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺪﻟﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮري را وﺟﻬﻪ
ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آن در دو ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن
آﻧﭽﻪ در ﭘﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺎﻧﺖ از آراء
ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم داد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
 -1ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در
ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺷﻮرا  ،ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻧﺤﻮة ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﻴﺎط اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر در روز ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم را در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺘﺮم ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن و
در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ،ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رأيﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺷﻨﺒﻪ  88/3/23از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء ﺑﻮدﻧﺪ) .ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  1اﻟﻲ (8
 -2در ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد  ،88ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ،آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي
اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢآﻣﺪن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن،
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ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ،ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ.آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﺸﻤﻲﭘﻮر ،آﺧﻮﻧﺪي و ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻮي آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،آﻗﺎيﻛﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻮي آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و آﻗﺎي داﻧﺶ ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻮي آﻗﺎي
ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ در ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ) .ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  9اﻟﻲ (12
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  26ﺧﺮداد  88در دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
)ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن را ﻣﻄﺮح و ﻣﻌﻈﻢٌﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻻزم و ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﻮﺻﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦداري ،ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﺸﺎن از ﻣﺠﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﺷﻨﻴﺪن ﺣﺮفﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
 -3در روز ﺷﻨﺒﻪ ،88/3/30در ﭘﻲ دﻋﻮت از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻓﻘﻂ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ
و در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻣﻬﺎي  ،28ﺑﺎزﺷﻤﺎري ده درﺻﺪ ) (%10ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺷﺶ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﻳﺮد).ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  13اﻟﻲ(15
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ،ﺑﺎزﺷﻤﺎري در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮآﻏﺎز ﺷﺪﻛﻪ آراء اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از آراء
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ،اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ
و ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراء و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻴﻦ آراء اﻋﻼﻣﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ،آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  88/4/2ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﺔ
ﺷﻤﺎره /01-332م رﺳﻤﺎً اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را از ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد) .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  (16ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد
را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻧﺎﻣﺰد دﻳﮕﺮ )آﻗﺎﻳﺎن :ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي( ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻲرﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﺎدي در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن ﻛﺸﻮر از ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎيﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رﻓﺮاﻧﺪوم و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ،اوﻟﻴﻦ و
آﺧﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻠﻮك در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎ و دﻋﻮت از ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 -4ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺻﺒﺢ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  88/3/26ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض و ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ
و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي )ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ( ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ روز
دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮد) .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (17
 -5ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدة اﺣﺴﻦ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶآﻣﺪه ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن دﻳﺪارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊﻋﻈﺎم
ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﻋﻠﻤﺎيﺣﻮزه و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪس ﻗﻢ و دﻳﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﺮات آﻳﺎت ﻋﻈﺎم :ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ،ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ ،ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ و ﺣﻀﺮات آﻳﺎت :اﻣﻴﻨﻲ،
ﻣﺴﻌﻮدي ﺧﻤﻴﻨﻲ و در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ آﻳﺎت و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم :ﺷﺎﻫﺮودي ،ريﺷﻬﺮي و ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .اﻋﻀﺎي
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در دﻳﺪارﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻋﻠﻤﺎء و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎرﺗﻲ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺷﻮرا در اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از آﮔﺎﻫﻲﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ،ﺧﺼﻮﺻﺎً رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ،
آن را ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ ﻛﺎر ﺧﻮد در ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﻗﺮار داد.
 -6ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺸﻬﻮدات و ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎيﻛﺸﻮر،
رﺋﻴﺲﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ؛ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ،رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺸﻮر؛ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف،
ِ
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﻳﺎن :ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ،
ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻬﺮان؛ ريﺷﻬﺮي ،ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ )ع( و  ...اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪي در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) .ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  18اﻟﻲ
(21
 -7ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻌﻠﻞ و ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آراء و ﺑﻮﻳﮋه اﻋﺘﺮاضﻫﺎي وارده ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت» ،ﻫﻴﺎﺗﻲ وﻳﮋه« ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻧﻈﺎم و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ و ﺟﻤﻊآوري اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك از اﻃﺮاف و اﻛﻨﺎف ﻛﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻫﻴﺄت ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ) .ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  22اﻟﻲ (27
 -8ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت وﻳﮋه ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺠﺞ اﺳﻼم اﺑﻮﺗﺮاﺑﻲ ،دري ﻧﺠﻒآﺑﺎدي و رﺣﻴﻤﻴﺎن و آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺪادﻋﺎدل ،دﻛﺘﺮ وﻻﻳﺘﻲ و دﻛﺘﺮ
اﻓﺘﺨﺎرﺟﻬﺮﻣﻲ ،اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،از دو ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎزﺷﻤﺎري
ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ ) (%10از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﻲ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻋﻼم
ﺷﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  28و  (29ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي از اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداري ورزﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي
اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد).ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  (30آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺎت ﺑﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺻﺮار ﻧﻤﻮد) .ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  31و (32
 -9در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  ، 88/4/7ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي
و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وي ،آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻄﺮحﻛﺮدهاﻧﺪ و از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت وﻳﮋه و دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
 (1ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراء در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن
 (2ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻳﺎل )ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ( ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻪ ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ
 (3ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 (4ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻮط ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي اوراق ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚﺧﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (33
ﻋﻠﻲرﻏﻢ دﺷﻮاريﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﻘﻂ ﻳﻚ روز( ،ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺘﺒﺎً از ﺳﻮي آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﻣﻼﻗﺎت دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﻴﺎت وﻳﮋه ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن )آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﺸﻤﻲﭘﻮر و ﻣﻮﺳﻮي ﻻري( در ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪاي در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  88/4/8ﻣﻮﻛﻮل ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي از اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ و رﺳﻤﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ،آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﺸﻤﻲﭘﻮر و ﻣﻮﺳﻮي ﻻري ،ﻣﺘﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻫﻴﺎت وﻳﮋه اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ
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ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎدﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف دﻳﮕﺮي را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻼف وﻗﺖ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ).ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  (34ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت وﻳﮋه ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ).ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (35
 -10ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺘﺮض ،دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﺷﻤﺎري ده درﺻﺪ ) (%10از ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ راي ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و رؤﺳﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻛﻪ در روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺶ از  300ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻴﺄتﻫﺎي ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺣﻮزوي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺸﺎر ﻣﺘﺪﻳﻦ ،اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺻﺤﻨﺔ ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و در روز ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻳﻦ
ﻫﻴﺄتﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺔ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺘﻌﺎرف ،ﻧﻈﺎرﺗﻲ وﺳﻴﻊ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ وﻛﺎرآﻣﺪ را ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﻲدارﻧﺪ و ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺄت ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اِﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺄتﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻲدارد ،ﻫﻤﮕﺎن اذﻋﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
وﺻﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ،ﻋﻤﻼً اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﺼﻮر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺤﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ در ﻛﻨﺎر آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از آﻧﺎن در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﺷﺎن از ﻫﻴﭻ ﺗﻼش وﻛﻮﺷﺸﻲ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ

ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي واﺻﻠﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آن
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ رﺻﺪ ﻛﺮدن ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻣﻮر ،ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ را ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ،ﺗﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ،رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞِ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر آﺣﺎد ﻣﻠّﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻮﻳﮋه ذﻳﻨﻔﻌﺎن
ﻣﺤﺘﺮم در اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻜﺎﻳﺎت و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ و ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و ﺷﻮراﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و ﺳﻤﺒﻞ اراده ﻣﻠﻲ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻧﻴﺎز دارﻧﺪﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺨﺺرﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﮔﺴﺘﺮة ﻛﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺗﻠّﻘﻲ و ﻫﺮ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاي از ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي در آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در دﻫﻤﻴﻦ دورة
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار ) (46000ﺻﻨﺪوق ،آراء ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ
ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ و دو دﻫﻢ درﺻﺪ ) (%1/2اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار و دوﻳﺴﺖ و ﻧﻮد و
ﭼﻬﺎر ) (14294ﺻﻨﺪوق ﺳﻴّﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ) .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (36

ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ
ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي واﺻﻠﻪ ﺑﺪواً ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان :ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﮔﺮدﻳﺪ:
اﻟﻒ :ﺷﻜﺎﻳﺎت و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ب :ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش آراء و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ
ج :ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﺒﻞ از دو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻮق ،ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺰارشﻫﺎي واﺻﻠﺔ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن و روﻧﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روزﻫﺎي ﻣُﺸﺮِف ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد ) 1388ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  37اﻟﻲ (48

اﻟﻒ( ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در روز اﺧﺬ رأي و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار ) (46000ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  122ﻓﻘﺮه ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  12ﻓﻘﺮه ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ  24ﻓﻘﺮه و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  86ﻓﻘﺮه.
اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ در ﻫﻤﺎن روز و ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ،از ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺘﺎد ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮدﻛﻪ در آن ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ و ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺨﺼﻪاي و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد:
اﻟﻒ (1-ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان )ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس( ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻗﻄﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻋﺪم اﻣﻜﺎن
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻴﺎر ،وارد ﻧﻜﺮدن ﻛﺪﻣﻠﻲ ،زدن ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻦ ارزاق ،ﻋﺪم اﻣﻜﺎن رأيﮔﻴﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺷﺒﻜﻪ  BBCو ....ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز اﺧﺬ رأي
ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ (2-در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮده و ﻓﺮدﮔﺰارش دﻫﻨﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اوﻟﻴﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد:
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رأيﮔﻴﺮي در اﺗﻮﺑﻮس ،ﻣﺸﺎﻫﺪه دو ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ ،آوردن ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺑﺮاي ﻣﺪرﺳﻪايﻛﻪ ﺧﻮد ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ دارد و وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق
ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ.
اﻧﺪك ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده ،ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ اوﻻً ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮان ،ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ وﺻﻒ
ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺠﺮﻳﺎن و آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻨﺎور ﺑﻪ وﻳﮋه در روز ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲﺷﻮد،
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل در ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﻳﮋه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ
ازدﺣﺎم ﭘﺮﺷﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺪارد ﺗﺎ در زﻣﺮه ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺑﻌﺎً ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در
ﭘﺎﻳﺎن رأيﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و اﺗﻤﺎم ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺎﻓﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻬﻪ در ﻣﺨﺪوش داﻧﺴﺘﻦ اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻨﺎد ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت و اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺤﻪ ﮔﺰاردهاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻮﺟﻮد و
ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮم در اﺧﺘﻴﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎي ﻣﻬﺮ ﻧﻈﺎرت در ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد درﺻﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

ب( ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش آراء و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش آراء ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  72ﻓﻘﺮه ،آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ  108ﻓﻘﺮه و آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  304ﻓﻘﺮه.
ﺑﺎ وﺟﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻠﻲ و ﺑﺪون اراﺋﺔ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ اﻏﻤﺎض از ﻧﻘﺺ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت واﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻚﺗﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي واﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا
ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم در دوﮔﺮوه ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮك و ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي وﻛﻠﻴﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲﻛﻪ در روز اﺧﺬ
رأي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻗﺪام ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ارﺳﺎل ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط و
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ،ﮔﺰارشﻫﺎي واﺻﻠﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﻋﻠﻲرﻏﻢ آﻧﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻫﻴﭻ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي
ﻣﺤﺘﺮم در روز ﺷﻨﺒﻪ 88/3/30ﻳﻌﻨﻲ  5روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ،اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮايﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻀﻮري و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از آﻗﺎﻳﺎن از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي
را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﺎ روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ آﻣﺎدة اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮات ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻔﻜﻴﻚِ
ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:

-1ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
اﻟﻒ( ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
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ب( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻳﺎ اﺧﺮاج اﻳﺸﺎن در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
پ( دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در رأي اﻓﺮاد و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ رأي دادن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎص
ت( ﻋﺪم ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺧﺬ رأي از اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ث( اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
ج( ﺗﺒﻠﻴﻎ در روز رأيﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺎﻣﺰدي ﺧﺎص
چ( اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺧﺬ رأي
ح( ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
خ( ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش رأي
د( اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ
ذ( ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء
ر( ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء
ز( ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق و اﻋﺰام ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد:

اﻟﻒ( ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
اﻟﻒ (1-از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻚ ) (51ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ (2-ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ،اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه درﺻﺪي ﺟﺰﺋﻲ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻛﻞ
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي در روﻧﺪ ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودي از ﺷﻌﺐ ،رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺪﻛﻲ
اﻧﺘﻈﺎر و رﺳﻴﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ رأي دادهاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ )در ﺻﻮرت رﺧﺪاد اﻣﺮ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻗﺎﻳﻘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت رأيﮔﻴﺮي ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آراء ﻣﺄﺧﻮذه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﺷﻪ و ﺗﻘﻠﺐ در آراء ﻣﺄﺧﻮذه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ،
رأيﮔﻴﺮي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدة ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ و اﺧﺬ رأي ﺑﺮاي دﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ و رﻓﻊ ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ) .اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد(
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اﻟﻒ (3-در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :در ﭘﻲ وﺻﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺎزرﺳﻴﻦ وﻳﮋهاي ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( اﻋﺰام ﻧﻤﻮد .ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﻋﺰاﻣﻲ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و اﺧﺬ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  88/11/33583ﻣﻮرخ  88/4/9اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ وزارتﻛﺸﻮر ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ) (58875000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روز اﺧﺬ رأي ﻣﻮرخ 88/3/22
ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد دو ﻣﻴﻠﻴﻮن
) (2000000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎل ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ رأي دﻫﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ،وزارتﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺶ از ﺷﻤﺎر واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺨﺎذ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺪ ﺧﺎص
ﭼﺎپ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم و ﻧﻴﺎز ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزهﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ارﺳﺎل دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺗﺒﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه در روز اﺧﺬ رأي ﺑﺪون ﻛﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ) .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روز اﺧﺬ رأي
داراي ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در روز  22ﺧﺮداد ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻲ و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻫﺰار و دوﻳﺴﺖ و ﭼﻬﺎرده ) (39371214ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (650000ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﭘﻠﻤﭗ آن
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،ﺣﺮاﺳﺖ وزارت ﻛﺸﻮر ،ﺣﺮاﺳﺖ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاريﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻛﺸﻮر وﻛﺴﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭼﺎپ
ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ) (20853786ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﺣﻮزه اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮزده ﻫﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ) (20719162ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺎتﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه آﻧﺪﺳﺘﻪ از
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲﻛﻪ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻳﻜﺼﺪﺗﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش آراء ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آراء ﻣﺄﺧﻮذه در ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﻗﺮار
داده ﺷﺪه و ﭘﻠﻤﭗ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ) (570000ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  (49از اﻳﻦ رو و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺴﺘﺮدة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان
و ﺑﺎزرﺳﺎن وﻳﮋه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﺮاﺳﺎس روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺑﺮﺧﻼف روال ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻌﺐ و ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﺪت اﺧﺬ رأي ﮔﺮدﻳﺪ ،در روز اﺧﺬ رأي وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺬﻛﺮ از ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻛﻨﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﭘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻣﻌﺪودي از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﺷﻮرايﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﻼش وزارت ﻛﺸﻮر ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪايﻛﻪ اﻧﺪك ﺗﻌﻠﻞ و ﻗﺼﻮر
ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻨﻬﺎد.

ب( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻳﺎ اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي« ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1379ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ »ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ« ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده واﺣﺪه ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎ  5روز ﻗﺒﻞ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

از روز اﺧﺬ رأي ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰارش وزارت ﻛﺸﻮر ،اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي
ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،در روز  88/3/19ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎي
اﺧﺬ رأي ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻨﺎبآﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در 12درﺻﺪ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﺪيﻛﺮوﺑﻲ در 30درﺻﺪ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد در
 72درﺻﺪ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي در  89درﺻﺪ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﺎﻇﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و اﺧﺬ آﻣﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  5421ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ 5421ﻧﻔﺮﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎي ﻣﻬﺪيﻛﺮوﺑﻲ  13506ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  13506ﻧﻔﺮ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد  33058ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  33058ﻧﻔﺮ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  45692ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي  40676ﻧﻔﺮ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ ﻛﺴﺮي ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪارك اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭘﻴﻮﺳﺖﺷﻤﺎره (50
در ﺧﺼﻮص اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻛﻪ از دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ
دﻗﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .در روز اﺧﺬ رأي از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ
رأي ﺟﻤﻌﺎً ﻧﻮد ) (90ﮔﺰارش ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪ .ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲآﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﻪ ) (3ﮔﺰارش ،ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﭼﻬﺎرده ) (14ﮔﺰارش و ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ )(73
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي واﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻣﺪارك اﺳﺘﻨﺎدي ،ﻧﺎﻣﻮﺟّﻪ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲﮔﺰارشﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺒﻬﻢ در ﻫﻤﺎن روز
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞآﻣﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻓﺮاديﻛﻪ درﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺧﺮاج ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،واﺟﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺒﻮده و در ﻫﻴﭻ ﺷﻌﺒﻪاي از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﮔﺰارﺷﻲ از ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر از ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو )(45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ،ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﺮ اﺧﺬ رأي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺬﻛﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  5ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺑﺎ اﻳﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ اﻗﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
پ( دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي در رأي اﻓﺮاد و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ رأي دادن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎص
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي و ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻓﺮاد
ﺑﻪ رأي دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
) (150ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻲ ) (30ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ،
ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ) (46ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲآﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ) (74ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد رأي دﻫﻨﺪه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎبﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎ
ﺗﺮﻏﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻲاﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻌﻮر رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎﻳﺖ واﺻﻠﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ) (150ﻣﻮرد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﻋﺪد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﺪ .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﮔﺰارشﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ازآن داردﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي واﺻﻠﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰارشﻫﺎ واﻫﻲ و
ﺣﺘﻲ در ﻣﻮارديﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻼف آن ﻣﻮﺟﻮد و در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺪود ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ت( ﻋﺪم ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺧﺬ رأي از اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ )(49
ﮔﺰارش از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻨﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺬ رأي از اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺳﻪ ) (3ﻣﻮرد از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﭘﺎﻧﺰده ) (15ﻣﻮرد از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ و ﺳﻲ و ﻳﻚ ) (31ﻣﻮرد
از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﺘﺎد ﻳﻜﻲ از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد داردﻛﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻦ ارزاق ﻣﻲ-زﻧﻨﺪ« .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ،
ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻮرد ﺧﺪﺷﻪ ﻗﺮار داد.
ث( اﻟﺰام رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ درﮔﺰارشﻫﺎ و ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﺻﻞ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺎﻳﻌﻪاي اﺳﺖﻛﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺑﻄﻮرﮔﺴﺘﺮدهاي در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﻳﻨﻪاي
ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻣﻮردي ﺑﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ اﺧﺬ رأي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻲﻛﻪ از ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ رأي ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ،ﻃﺮح اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﻮردي ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل از ﺗﻘﻠﺐ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ.
ج( ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن رأي ﮔﻴﺮي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﻫﻔﺪه ) (17ﻣﻮرد ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن اﺧﺬ
رأي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻫﺸﺖ ) (8ﻣﻮرد از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﻳﻚ ) (1ﻣﻮرد از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻬﺪيﻛﺮوﺑﻲ و ﻫﺸﺖ
) (8ﻣﻮرد ﻫﻢ از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده
و ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮدم ،زﻣﺎن اﺧﺬ رأي ﭼﻬﺎر ) (4ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ رأيﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻼف دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ از  8ﺻﺒﺢ آﻏﺎز
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺪت زﻣﺎن اﺧﺬ رأي ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ده ) (10ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .وزارتﻛﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻲ در
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ،زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺷﺎﻳﻌﺔ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻃﻼع از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر ،ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺮورت آن ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪة وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺠﺪه ) (18وﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ .ﭘﺲ از آن و در ﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺮدم ،وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺎﭘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ درﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﺧﺬ رأي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارتﻛﺸﻮر ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪاي اﻋﻼم داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ رأي دﻫﻨﺪهاي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ رأي از اﻳﺸﺎن اﻗﺪامﮔﺮدد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ اﺧﺬ
رأي ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد رأي دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﺷﻌﺒﻪاي در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد از اﺧﺬ رأي ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و
درب ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ در ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت  1/30و ﺣﺪود  2ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل اﺧﺬ رأي ﺑﻮدهاﻧﺪ.
)ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره  51و (52

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺬ رأي و زﻣﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ رأي دﻫﻨﺪهاي در ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﺻﻨﺪوق رأي ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎرش آراء را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي ﺟﻬﺖ رأي
دادن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﺧﺬ رأي از اﻳﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻏﻠﺐ
ﮔﺰارشﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺷﻌﺐ ﺑﻪ اﺧﺬ رأي ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﺪم اﺧﺬ رأي ،دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
چ( ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش آراء
از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي در ﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر در روز  22ﺧﺮداد ،ﺗﻌﺪاد ده ) (10ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش آرا از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﺻﻞ ﺷﺪ .ﺳﻪ ) (3ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﺳﻪ
) (3ﻣﻮرد از ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و ﭼﻬﺎر ) (4ﻣﻮرد از ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ده ) (10ﻣﻮرد ﮔﺰارش از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﻣﺄﺧﻮذه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﻴﻔﻪ ذاﺗﻲ ﺧﻮد و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻒ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪون اﻏﻤﺎض و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺰارشﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﮔﺰارش ﺳﺘﺎد ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ آﻣﺪه
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رأي ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ) (5000ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺎدرﺳﺘﻲ آن ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﻲ
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ح( اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ
در روز اﺧﺬ رأي ،ﻳﺎزده ) (11ﮔﺰارش از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ ﻛﻪ
در آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺪادي ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻳﻚ ) (1ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺳﻪ
) (3ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد آﻗﺎيﻛﺮوﺑﻲ و ﻫﻔﺖ ) (7ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ،ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ اﺳﺎﺳﺎً در روز اﺧﺬ رأي در ﻛﻨﺎر ازدﺣﺎم ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮدم در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،اﺳﺎﺳﺎً اﻣﻜﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﺮح و اﻟﻘﺎء ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ از ﺳﺮ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﺮﺷﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه
ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺎق و ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
خ( ﺗﺒﻠﻴﻎ در روز اﺧﺬ رأي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺧﺎص
ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در روز اﺧﺬ رأي ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ) (67ﮔﺰارش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺷﻌﺒﺎت اﺧﺬ رأي در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ارﺗﻜﺎب اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را از ﻣﺼﺎدﻳﻖِ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ وزارت ﻛﺸﻮر
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﻧﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي واﺻﻞ ﺷﺪﻛﻪ در آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﻮرﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺧﺎص اﺷﺎره و ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎره ﺧﻮدروي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ درﮔﺰارشﻫﺎ آﻣﺪه در زﻣﺮة ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻌﺒﻪاي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻌﺒﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻛﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﻮد.
د( اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ
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اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ
ﭼﻴﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﻲ از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻮرد اﻳﺮاد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ذ( ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء
وﻓﻖ ﻣﺎدة  29ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﺴﺘﻦ و ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﺑﺪون رأي ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪايﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع رأيﮔﻴﺮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻴﭻ
ﺻﻨﺪوﻗﻲ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﻠﻤﭗ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ
رأي ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر
اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺒﻮده و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻠﻤﭗ ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺷﺮوع اﺧﺬ رأي ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأي در ﻣﺤﻞ اﺧﺬ رأي ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ،ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم را ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺪن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ،در ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎزﻳﻦ اﺧﺬ رأي رخ داده و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪﮔﺰارش آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﻨﺎر دهﻫﺎ ﮔﺰارش
دﻳﮕﺮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪ .ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺰارش از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و دو
) (45692ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأي اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ،ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻫﺮ دو ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻋﺒﻮر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎص را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﻤﺎرة آن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،از
ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻋﺒﻮر ﻧﻜﺮده و ﮔﺰارش دﻗﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد-
ﻛﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم در اﺧﺘﻴﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ -ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮردﮔﺰارش در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﻳﺪه ﻧﻤﻲ-ﺷﻮد ،ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺘﺮم در
ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/25ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ) (3روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺣﺘﻲ از ﻧﺎم ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي ﻛﻪ از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ذﻛﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده اﻧﺪ .ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻛﻠﻲ و اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ و ﺣﺪﺳﻴﺎت ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات در ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ر( ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب 1379/5/30ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي را ﻣﺠﺎز
ﻣﻲﺷﻤﺎرد دو ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ) (54182ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ
آراء ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ رأي ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﮔﻮاه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ) (100ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ
و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ از ﺑﺮﮔﺰاري
ﺑﺎ ﺷﻜﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺄﻛﻴﺪ و ﺗﺸﻜﺮ از ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم در اﺧﺘﻴﺎر
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر و ﻫﻴﺄت ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ  88/3/23ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ﺷﺎﺋﺒﻪ و
ﺷﺒﻬﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ آراء ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻘﻦ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ،ادﻋﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ اﺳﺖ .ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ و ﺑﻪ رﻏﻢ
وﺟﻮد دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻘﻦ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻛﺮاراً از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻗﺮﻳﻨﻪاي ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف آراء ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺎ آراء ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه در ﺣﻮزهاي ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي )ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ( و ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در
ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراء ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزﺷﻤﺎري
آراء ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮرﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻴﻦ آراء
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و آراء اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ.

ز( ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ
ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻜﻲ از آرزوﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺣﻤﺎﺳﺔ ﭘﺮﺷﻮر و ﺟﺎوﻳﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  98/2درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﺪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ  85درﺻﺪي ﻣﺮدم ﺳﺮاﻓﺮاز اﻳﺮان ،در دﻫﻤﻴﻦ دورة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻲ ﺳﺎل از ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ﻳﺎدآور ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺟﺎوﻳﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻲﻣﻬﺮي و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده
از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  85درﺻﺪي ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻓﺘﻪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻪ در روزﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم
ﻋﺰﻳﺰ را ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻲدارد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن ،ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎً اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺧﻴﺮ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺮﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﻲداﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در اﺑﺘﺪاي ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر ﻛﺸﻮر دﻋﻮت و در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﺿﻮع و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورة ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:
 (1آﻣﺎر واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺔ رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﻋﻼﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ
ﺑﻌﻀﺎً آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس در ﺳﺎل  1385و در ﻣﻮاردي آﻣﺎر واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼﻣﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورة ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﻣﺪارك آن ﺳﺎزﻣﺎن در اﻋﻼم آﻣﺎر اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﺎدره در آن ﻣﺤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻼزﻣﻪاي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد آزادﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
ﻇﺮف ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد در ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و اﻳﺮاﻧﮕﺮدي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
واﭘﺴﻴﻦ روزﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺼﺎب آراء در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ و دﺳﺘﻜﺎري در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 (2اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
در ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري ،ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه ،در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر داراي ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪاي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻤﺘﺎز از ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻣﺠﺎور آن وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور
ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰء آﻣﺎر آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرز اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮ ري در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪة
ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  1و  3زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در
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زﻣﺮة واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رأي ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻠﻲاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ رأيﺷﺎن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ ري اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻲ ﺑﺒﺮد.
 (3ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮان
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ آراء رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر از آﻣﺎرﻛﻞ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ  85درﺻﺪ از ﻛﻞ واﺟﺪﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﭘﺲ از رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﻳﻦ رﻛﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺗﺎ
ﺣﻀﻮر ﺻﺪ درﺻﺪي ﻣﺮدم  15درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

 (4ﺳﻴﺎل ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ
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
ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رأي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ﻳﺎ ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﻮزهاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم
در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻫﻤﺔ ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﺠﺎز و ﻋﺎري از
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ.

 (5ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻌﻲ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻠﻞ اﻳﻦ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (1/5ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﻲ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ :اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺣﺎد ﻣﺮدم
ﺧﺎﻃﺮهاي از آن دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺷﻬﺮ دﻣﺎوﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن در ﻃﺮﻗﺒﻪ و ﭼﻨﺎران.
 (2/5ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ :ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ ،آزاد ،ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻮر و  (...ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﻧﺸﺠﻮ را در ﺧﻮد ﺟﺎي دادهاﻧﺪﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و در ﺷﻤﺎر واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺷﻬﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻲ-
ﺷﻮﻧﺪ.
 (3/5ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ :ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،اﻋﻢ از ﻛﺎدر و وﻇﻴﻔﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﻃﺒﻌﺎً ﺟﺰء واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رأي دادن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (4/5ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮي :ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪة ﻧﻴﺮوي
ﻛﺎر از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ
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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در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻣﺮ آﺷﻜﺎر ﺷﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪاي
ﻧﺰدﻳﻚ ،آﻣﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺣﺎﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ درﺣﻮزهﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻤﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از
واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻣﺤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آن ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود  800درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،اﻣﺮي ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﻲ-ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﺔ آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﻳﻦ ﻣﺮدم اﻳﺮان را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ از ﺳﻮي ﻛﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح و ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻲ-ﺷﻮد 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 و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر و ﮔﺴﺘﺮدة ﻣﺮدم ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﻠّﻢ و روﺷﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﺧﻮد در اﻣﺮ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
(2

ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح
اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ
1ـ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ در ﻧﺎﻣﻪ  88/3/25ﺧﻮد ،ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت روز رأيﮔﻴﺮي داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ،اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮي در روﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮر و رأي دادن
ﻣﺮدم ﻧﺪارد،ﮔﻮاه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﺔ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﻄﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ اﺳﺖ .ﻋﻼوه آﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﻳﺮاد از اﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪارد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻮﺟﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻒ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
2ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در روز ﺟﻤﻌﻪ
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  88/3/25ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  6014ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در روز  22ﺧﺮداد اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة آﻧﻬﺎ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ
ﻛﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﻬﺮ دﻳﻮاﻧﺪره در روز رأيﮔﻴﺮي اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل در
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻜﺲدار ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﻟﻤﺜﻨّﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎموﻗﺖ و ﺑﺪون ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .از اﻳﻦ رو اﺻﻞ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﻴﻔﺔ ذاﺗﻲ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ اﻣﺮ ،اﺳﺎﺳﺎً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ اداره ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﻬﺮ دﻳﻮاﻧﺪره دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻞ
ﻛﺸﻮر را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد.
ب( ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻗﺎي ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  50ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷُﻌَﺐ ﺳﻴﺎر اﺧﺬ رأي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺟﺰء اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور
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اﻓﺘﺎده و ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ...
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻌﺪادي از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺧﺬ رأي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺒﺎل
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻋﺰام ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة  50ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻧﺎﻇﺮ
اﻋﻼم دارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧُﺼﻮص ﻣﺼﺮﱠح در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ را ﺟﺰء ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.

ج( ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ
در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻧﺼﺮاف آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ از ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان
ﺑﺮﺳﺪ:
آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻲ را از روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دورة رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .دو ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در ﻓﺮﺟﺔ ﺳﻪ روزه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﻚ ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ واﺻﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن در روز
ﺷﻨﺒﻪ 88/3/ 30ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﺷﻤﺎري ده درﺻﺪ ) (%10آراء ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ،ﺑﺎزﺷﻤﺎري در ﺣﻮزه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً آراء ﺣﻮزهﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ،اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ و
ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺷﺪ).ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره 53و(54
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراء و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻴﻦ آراء اﻋﻼﻣﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ،آﻗﺎيﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 88/4/2ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﺔ
ﺷﻤﺎره/01332م اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد از ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎي واﺻﻠﻪ از ﺳﺘﺎد اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف اﻳﺸﺎن ،از ﺷﺮح و ﭘﺎﺳﺦ آن ﺧﻮدداري
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ﻣﻮرد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ و ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﻮرخ ﺟﻤﻌﻪ  ،1388/3/22ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ از آﮔﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻋﻼم ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ رأيﮔﻴﺮي و ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  80ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ،در دوره ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﻨﺞ روزه ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ اﻗﺪام و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و رﺳﻴﺪﮔﻲﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌﻀﺎً ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﻮع آن در اﻏﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻬﻮد و
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺪﻳﺪه و ﺑﺎ وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ،ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ
دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  79ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد.
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﺎﺳﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻲ و ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻧﻈﺎم در ﻛﻨﺎر اﺳﻼﻣﻴﺖ آن ،ﺑﺮگ زرﻳﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري دﻳﻨﻲِ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻮد
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ﻓﺮض ﻣﻲداﻧﺪ از ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﻮر ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺎتﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﮔﺮﻣﻲ و روﻧﻖ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑِﻤَﻨِّﻪِ و ﻛَﺮَﻣِﻪِ ،انﺷﺎءاﷲ

١٠٦

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۱

ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻪﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن دھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮري

ﭘﯿﻮ ﺳﺖ ﺷﻤ ﺎره ٤٩

ﺻﻔﺤﻪ  ١از  ٢ﺻﻔﺤ ﻪ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۲
ﮔﺮوه  :ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۷۱۲۱۴۱۶۸۰ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲:۳۲ - ۱۳۸۸/۴/۱ :ب.ظ

آراي ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در
 22اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ وزارت ﻛﺸﻮر ،ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،آراء ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي )ﺻﻨﺪوقﻫﺎ( 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 اﻋﻼم آراء
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ.

*اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
*اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
*اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
*اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
*اﺳﺘﺎن اﻳﻼم
* 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 ﮔﻴﻼن
*اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
*اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
*اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي
*اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
*اﺳﺘﺎن ﻳﺰد

آﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺰودي در ﺳﺎﻳﺖ وزارت ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ و در دوره ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻧﺘﺎﻳﺞ آراء ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ
ﭼﺎپ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ آراء ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻲﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۴
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳ /ﺧﺮداد ۲۰:۰۷ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ02192-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر :ـ روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ـ ﺗﺎ17ﺧﺮداد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻧﺒﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻟﺼﺎق ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮ
روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﻟﺼﺎق آنﻫﺎ ﺑﺮ روي دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﻨﺎزل ﺑﺪون
اﺟﺎزه از ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ 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 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح ،ﻣﺤﻮ ﻳﺎ از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي
ﺷﻬﺮداريﻫﺎ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪﻣﺎن 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 ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﺑﻨﻴﺎد  15ﺧﺮداد ،ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻮراي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﻬﻴﺎريﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻛﻪ داراﻳﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎتﺷﺎن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰود :ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ذﻛﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﺰدي اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﭘﻼﻛﺎرد دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از
ﺳﻮي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻃﺮﻓﺪاران آنﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .وي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻛﺎرد 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 اﻳﻦﻫﺎ 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 اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰاري راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ 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
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻗﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻋﻜﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ 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 ﭘﻼﻛﺎرد در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در
ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت اداري ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻨﻮان
ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ 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 داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ 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 آنﻫﺎ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﻛﻨﻴﻢ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻛﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از
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اﺧﺬ راي ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ .وي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  5ﻗﺎﻧﻮن 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
در ﺻﻮر ت ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻮزه اﺧﺬ راي اﺧﺮاج و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  88ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد.
از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ اداﻣﻪ داد:
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻤﺎرش و اﺧﺬ راي و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدﻫﺎي ﻓﺮم
ﺷﻤﺎره  22را ﻛﻪ راي ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد اﺳﺖ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ .وي ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرت ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن 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 آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ 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 آنﻫﺎ 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
اﻳﻦﻛﻪ " آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارﻳﻢ" ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ " ﻣﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ" ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻛﺪﺧﻮان دارﻳﻢ؛ ارﺳﺎل اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت را از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوردﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﺮﻳﺪاري و ارﺳﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زودي ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻳﻦﻛﻪ " در ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ" ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راي
دﻫﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ 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 ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮار
اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد  46ﻫﺰار و  62ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ راي را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  31ﻫﺰار و
 755ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و  307ﺻﻨﺪوق ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  24ﻫﺰار و  729ﺻﻨﺪوق ﺷﻬﺮي و 21
ﻫﺰار و  333ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  23ﻫﺰار و 292
ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮي و ﻫﺰار و  437ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و  463ﺻﻨﺪوق
ﺛﺎﺑﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و  12ﻫﺰار و  870ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ .وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ " آﻣﻮزش
ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ" ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ آﻣﻮزش را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮدهاﻳﻢ اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران و ﻛﺎرﭘﺮدازان ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ روﺑﻪرو ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
اﻋﻀﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻌﺐ ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺐ را ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﻛﺮدهاﻳﻢ .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 آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي را ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف اراﺋﻪ ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ روﺳﺎي ﺳﺘﺎدﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﻲﺷﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻇﺮف اﻣﺮوز و ﻓﺮدا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .وي
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  88 / 3 / 17وﻗﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن را ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  88 / 3 / 20ﻛﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .رﻳﻴﺲ
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲاش از روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﻔﺖ :در ﭘﻨﺞ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ
از روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دارم و آن را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮاردي وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد ،آنﻫﺎ را
اﻣﺤﺎء ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﺧﺎص ،ﻓﻀﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻮب ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس و ﺷﺎل ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ؟ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ
در ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ .ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاري ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ .ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﻲﭘﺮدازم ،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 ﮔﻔﺖﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم 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 ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎز اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﺎﻛﻴﺪ
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ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎري ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ وﺟﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﻣﻲآورد ﻗﺸﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﺎش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ .ﻛﺎﻣﺮ ان داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺳﺎﻟﺮوز آزادي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اﻇﻬﺎر
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 اﻳﻦﻛﻪ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺷﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻚ ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و انﺷﺎءﷲ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب را ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .وي ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را در اﻗﺪاﻣﻲ رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و آنﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد دﺷﻤﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب ﻧﻴﺎز دارد ﺑﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب را از
وﻇﻴﻔﻪﻣﺎن دور ﻛﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .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 دﻳﺪهام ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻢ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ 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  130ﻫﺰار ﻧﺎﻇﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ اﻳﻦﻫﺎ را ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪود
 230ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻛﻨﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮادراﻧﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﮔﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آراء ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺘﺎد آنﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از آراء را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ؟
ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺻﻴﺎﻧﺖ آنﻫﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻳﻢ؟ وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در درون ﺳﺘﺎد ﻓﺮدي ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاي ﻧﺎﻛﺮده اﻳﻦ دوره ي ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و  ...اﻳﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ؟ 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 ﻣﻲزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ راي
ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ ﭼﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺠﺮي ﻧﺒﻮدﻳﺪ؟ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻴﺪ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺠﺮي ﺑﻮدﻳﺪ از اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺣﺘﻲ ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ
و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردﻳﻢ! وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ را ﻧﺪاي رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲآورد .وﻇﻴﻔﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ و دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺗﺮ از
اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﺎ از
ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﻛﺮدن ﺧﻮش ﻣﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .ﺑﺎ ر اي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮي را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ آن ﺗﻼش ﻛﻨﺪ .ﺗﺮس
ﻣﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺗﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي آﺧﺮت ﻣﻲداﻧﻴﻢ .ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد
ﻗﻴﻢﻣﺎﺑﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ .وي در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :آن ﭼﻪ ﻛﻪ در درون ﻳﻚ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﻣﻲﮔﺬرد و ﺗﺸﻜﻴﻼت دروﻧﻲ آن اﺳﺖ ،اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﻲ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي در ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺣﺮف از دﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﻲ ﻧﺰﻧﻴﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻛﺮ د :ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ
اﺣﺰاب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي رﺿﺎي ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﻌﻲ ﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ر ا ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ﭼﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﺣﺰاب در اﻳﺠﺎد
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 ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﻲ 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 ﺑﻲﺷﻚ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻫﻤﺪﻟﻲ آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻮاﻟﻲ
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ اﻟﺰام ﻧﺪارد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺳﻜﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ رخ ﻣﻲدﻫﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺰ و ﺗﺌﻮري دارد؟ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد 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
ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻣﺮ ﻛﺰي ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰ اب از آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد دادهاﻳﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻳﻢ اﺳﻢ ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ و
ﺷﻤﺎ آنﻫﺎ 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 ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﺧﻮد را دارد و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺎي
اﺳﺘﺪﻻل آنﻫﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪام .اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﮔﺰ اري ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-02192/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۵
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۱۸۰۴۷۴ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲:۲۹ - ۱۳۸۸/۳/۱۸ :ب.ظ

ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﻲ 1 -

ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد
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 اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 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  3ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق 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  26اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه

ﺗﺸﻜﻴﻞ  6ﻛﻤﻴﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺮاﻳﻲ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ،اﻃﻼع 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  5روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ  30اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
رﺳﻤﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎب آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  21ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ .وي در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﺎر اﺧﺬ راي از واﺟﺪﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ راي دادن آﻏﺎز و ﺗﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﺎر

اﺧﺬ راي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 12ﺷﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در
اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي اﺧﺬ آراي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  104ﺷﻌﺐ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
 32ﺷﻌﺐ 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  8ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و در آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﺗﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .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 اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ،6
 16 ،10و  17ﺧﺮداد 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  15درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  49ﻫﺰار

 210دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﻛﺪ ﺧﻮان و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﺑﺨﺶ داري ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻞ در
ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻛﺎﻣﺮان
داﻧﺸﺠﻮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .اداﻣﻪ دارد ...اﻧﺘﻬﺎي
ﭘﻴﺎم/ك
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۶
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۶ /ﻓﺮور دﯾﻦ ۱۵:۳۸ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ03278-8801 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي :ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺟﺎزه ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ آراي ﻣﺮدم را ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ
داد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد
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 اﻧﻘﻼب ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ دارﻳﻢ و ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﻧﻘﺼﻲ را
ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﻢ .وي اﻓﺰود :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  29اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺣﻤﺪﻟﻠﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻲاﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ .رﺷﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ 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 اﻧﻘﻼب 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 ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ 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  25ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و  68ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎن در روز  22ﺧﺮداد  88ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روز ﺷﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از  15اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت آن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .وي اداﻣﻪ داد :ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎن دوره اي دوره ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزه ﻗﻮﭼﺎن و ﻓﺎروج از دﻳﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ  21ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﺎري اداﻣﻪ
دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد .رﺷﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  665ﻫﺰار و  471ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ راي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﺳﻦ رايدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  18ﺳﺎل
اﻋﻼم ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  1370و 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
ﻛﺎر ﻛﺮ ده و اﻣﺮوز ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮ د :ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ،ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺪ ﻣﻠﻲ رايدﻫﻨﺪﮔﺎن
و ﺗﺠﻤﻴﻊ آرا ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﺎﻧﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران 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،
اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ،ﻧﺎﻇﺮان ،ﺑﺎزر ﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ر ﺷﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﺎﻟﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺟﺎزه ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ آراي ﻣﺮدم را ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ،ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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 ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد
ﻛﻪ آراي ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺧﺪﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .وي اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺧﻼق در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮ ا ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮوز اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ.
وي ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را در اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :راﻫﺒﺮد ﻣﻬﻢ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪا ﻛﺜﺮي اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻀﻮر
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 ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل 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
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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  20روز و از اول ﺧﺮداد ﺗﺎ  20ﺧﺮداد اﻋﻼم
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻔﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺰدي ﻗﺼﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي ﻳﺎدآور
ﺷﺪ :ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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 ﻣﺴﻮوﻻن اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺨﻠﻒﺑﺮدار 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 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ
ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺧﺎص در ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻬﻮد و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وي اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺧﻼق ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و اﺧﻼق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ .وي در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دﻫﻢ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ر ا ﺣﺪود  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12403-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺧﺒﺮ داد:
ﺗﺎﻣﻴﻦ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  665ﻫﺰار و  469واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در اﺳﺘﺎن ،ﺑﻴﺶ از  4ﻣﻴﻠﻴﻮن 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 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ 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
آنﻫﺎ اﻋﺰام ﺷﻮد .ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰود :ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم 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  8ﺻﺒﺢ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ 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
ﺳﺮﻋﺖ در اﻣﺮ اﺧﺬ راي ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺖ :ﮐﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ 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  18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ  22ﺧﺮداد ﺳﺎل  1370و 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  0511 – 2258062ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮ ار ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ر اي وي اﻋﺰام ﺷﻮد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12361-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﻢ

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ ) 22ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﻳﻦ و اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﻗﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد راي دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد و  48ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺎرﺟﻲ و  60ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﺧﻠﻲ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ
ﺳﻴﺎﺳﻲ را در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮي ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي ﺑﻠﻴﻠﻲ،
دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  650ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮدم ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا دﺳﺖ
اﻧﺪرﻛﺎران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﻼش 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  379ﺻﻨﺪوق
ﺛﺎﺑﺖ و  31ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﻴﺰ  68ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻴﺎر
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻌﺪاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ راي دادن در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  655ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12361/
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12504-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن :ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ازﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن راي ﮔﻴﺮي ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  20ﻣﻤﻜﻦ 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  100ﻫﺰار ﺑﺮگ
ﺗﻌﺮﻓﻪ راي ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان واﺟﺪان
ﺷﺮاﻳﻂ راي در ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .وي اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﺎ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن راي ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪادي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲآﻳﺪ و در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .وﺣﻴﺪي ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ،در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن 10
درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد رايدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻌﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل رايدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺶ از
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﺐ اﺳﺖ .وي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻫﻴﭻ ﺷﻌﺒﻪ اي ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12466-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ :ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،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 ﻣﻲﺷﻮد.
وي ﺑﻴﺎن داﺷﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  531ﻫﺰار و  870ﻧﻔﺮ 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 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ 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
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي اﺧﺬ ر اي ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻴﺰ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۲

داﻧﺸﺠﻮ :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺪر ﺠﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ٩٠٢۶٧ :

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۳

ﺗﺎرﯾﺦ ١۶ :ﺧﺮداد ١۴:٣۴ - ١٣٨٨

آﻓﺘﺎب :رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری
دھﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮض اﻋﻼم ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ظﻪﺮ ﺷﻨﺒﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  6روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ دورهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ،اظﻪﺎر داﺷﺖ» :زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ را رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت روﺷﻨﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب 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 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻓﺰود» :ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره
ﺷﺎھﺪ رﮐﻮرد ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهھﺎی 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 ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ طﺮاﺣﯽ ،ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی رای ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﭼﺎپ ،ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ و زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی رای را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎ 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 ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی رای ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن و در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی رای ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻪﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه و آﻣﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای در روز  22ﺧﺮداد از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
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رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﻼش ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻪﺎر اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت و
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻪﺮوﻧﺪان ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم 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 اﺳﻼﻣﯽ 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 ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ 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 اﺳﻼم و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻣﺎم ﻣﯽﺗﭙﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﻪﯿﺐ ﺑﺪھﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻪﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر را
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻤﻪﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ظﺮف  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ روز  23ﺧﺮداد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻪﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری دھﻢ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ«.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻨﺪوقھﺎ را از  227ﺑﻪ  304ﺻﻨﺪوق اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﺴﻪﯿﻼت درﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ«.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  32ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن ﺷﻌﺒﺎت اﺧﺬ رای را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﯾﻢ .ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راس
ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ  22ﺧﺮداد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﻪﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،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 ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ورود ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ«.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎظﺮه اﺣﻤﺪیﻧﮋاد 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 ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮد را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ھﻢ ھﻮﺷﯿﺎر و ﻣﻘﺘﺪر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺘﺎدھﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻪﺎ در ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی ھﯿﺌﺖھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ھﯿﺌﺖھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ از آﻧﻪﺎ ﺟﺰ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ھﯿﭻ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  7آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی 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
اﻋﻼم ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارد ،ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد«.
داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  4ﻧﺎﻣﺰد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری دھﻢ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺨﻮاھﺪ داد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۴

ﻧﺮم

ﻣﻄﺎﻟﺐ

اﻓﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﺪروﯾﺪ
ﮐﻠﻮب

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر 56 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  757ھﺰار ﺑﺮگ...

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر 56 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  757ھﺰار ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر 56 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  757ھﺰار ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎری :رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
از  8ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣﺎن
رایﮔﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  24ﻓﺮدا ﺷﺐ ،زﻣﺎن رایﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻪﯿﺪات ﻻزم 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
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﻪﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ از ھﻤﻜﺎری ھﻮاداران و
ﺳﺘﺎدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺸﻜﺮ ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪارا ﺑﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎری ﺑﯿﻔﺘﺪ و
ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ را ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰود :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از  8ﺻﺒﺢ 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
ﻣﯽﻛﻨﺪ .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 ﺻﻨﺪوقھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از  8ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣﺎن رایﮔﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  24ﻓﺮدا ﺷﺐ ،زﻣﺎن
رایﮔﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ .وی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ از اواﯾﻞ وﻗﺖ رایﮔﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ھﻤﻮطﻨﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرت ﻣﻠﯽھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رایﮔﯿﺮی ﺗﺴﻪﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .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 اطﻼع دھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  021-88990011در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻜﺎﯾﺖھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ .وی اﻓﺰود :ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻪﻮری در  6اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد در دو ﺣﻮزه ﺗﻪﺮان و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﯿﺎندورهای ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﺷﻮراھﺎ در دو ﺣﻮزه ﺷﻪﺮ آﻟﻮﻧﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻟﺮدﮔﺎن و ﺷﻪﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﻛﺪ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ  ،55ﻣﻪﺪی ﻛﺮوﺑﯽ  ،66ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی  ،77ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
 44اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎرش آرا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭼﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰود :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از
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ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ آرا دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ زور اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وزارت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺘﺎدھﺎ ﺑﺮای
ﻧﺮم
ورود

ﺟﻨﺎﺣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻛﺎر ﻣﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و وزارت ﻛﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎدھﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺪور

19،271

ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰار
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮای  110ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺪارك آﻧﻪﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎدر و ﺗﺤﻮﯾﻞ روﺳﺎی ﺳﺘﺎدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮد :ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور
اﻧﺪروﯾﺪ

ﻛﺎرت اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد و اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺪارﻛﺸﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﺪارك ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻮب

داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮدﻛﺎرھﺎﯾﯽ ﻛﻪ رﻧﮕﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،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 ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم در دوران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﯾﺎنھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﮔﻔﺖ :وظﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت 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 ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻼف ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻛﺸﻮر رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ اطﻼﻋﯿﻪ ﺑﺪھﻨﺪ و اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقھﺎ و اﻋﻼم اﯾﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﯽ ﺻﻨﺪوقھﺎ  45713ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  31455ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و
 14258ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقھﺎی ﺳﯿﺎر اطﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدم دادهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم
ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻛﻨﻨﺪ .وزارت ﻛﺸﻮر در ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقھﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد و ھﯿﺎتھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقھﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اطﻼﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺪھﯿﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آن را اﻋﻼم ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﭼﻤﺎق ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﯽﻛﻮﺑﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮی ﻧﻪﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد ،ﻓﻼن
ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﯽ ھﺠﻤﻪھﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران از طﺮف اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮﺧﯽ در داﺧﻞ ﺣﺮف آﻧﻪﺎ را ﺗﻜﺮار ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در روزھﺎی آﯾﻨﺪه طﻮری
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺷﺎد ﻛﻨﯿﻢ ﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن را .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﺣﻜﻢ از ﺳﻮی رھﺒﺮی
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﺎطﻖﻧﻮری در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺻﯿﺎﻧﺖ از آرا ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و اﮔﺮ رھﺒﺮی ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮا ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﺪاری را در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﻤﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ رھﺒﺮی ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﯾﻢ .وی در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر رایدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎدھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر رایدھﻨﺪﮔﺎن 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؛ ﻣﺜﻼ اﯾﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎص ﺗﻪﯿﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وی ﮔﻔﺖ :از ﺳﺘﺎدھﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻛﻪ اطﻼﻋﯿﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﺑﺮوﻧﺪ و اﻗﺪام ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻜﻨﻨﺪ .وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪهای ﺑﻜﻨﺪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻪﺎ را ھﻮ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻛﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﻖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪارد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوتھﺎی 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 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎص و
ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻪ رای دادن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺮب اﻟﻪﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ ﺑﻪﺘﺮی ﺑﺮای رایدھﻨﺪه 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
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻪﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی ﻗﻄﻌﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  56ﻣﯿﻠﯿﻮن و  757ھﺰار ﺑﺮﮔﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد .داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻨﺮھﺎ از ﺳﻮی ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽﻛﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری آﻧﻪﺎ را ﺟﻤﻊ آوری
ﻛﻨﺪ ،ﺟﻮﺳﺎزی ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ ﺑﻨﺮھﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ.ﮐﻠﻮب ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺧﻮدﻣﻮﻧﯽ ھﻤﺮاه
ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ...
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۶
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه  :اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی

ﺷﻤﺎره ۱۳۹۷۰۹۳۰۰۰۰۲۱۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۸ :ب.ظ

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪار رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٨٨
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ در ﮐﻮران ﻓﺘﻨﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﮐﻢرﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺘﻦ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺟﻠﺴﻪی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۸۸را ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪار دو ﺑﺨﺶ دارد :در ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ ،اﺑﺘﺪا رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 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
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد( ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺸﻮر )آﻗﺎی داﻧﺸﺠﻮ( و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن )آﻗﺎی ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ( ﻣﯽرﺳﺪ و

آﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ّ
دوم ،ﺟﻠﺴﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوج دورﺑﯿﻨﻬﺎ از اﺗﺎق ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﺿﺮان )آﻗﺎﯾﺎن اﻟﻮﯾﺮی،
ﺷﺪه و از
ّ

زﻧﮕﻨﻪ ،آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ ،ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﮏ و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮوﺑﯽ( ﻧﮑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی
اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ 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 ّ
دوم آن ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮهﮔﺸﺎی

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .ﺟﻠﺴﻪ در واﻗﻊ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی
اﺳﺖ .رﻓﻘﺎی دﯾﺮوز و رﻗﯿﺒﺎن اﻣﺮوز ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ را ﻣﺎﯾﻪﺑﺮﮐﺖ و ﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﻀﻮر ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
انانﺷﺎءاﷲ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﺗﺎن و اﻧﻘﻼﺑﺘﺎن و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل ﺳﻪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﻣﺎن آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﻓﺮق ﻧﮑﺮده .آﻧﺠﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮدم را زدم؛ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﻢ! ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺘﻦ دارم ،ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را
ﺧﻮاﻫﻢ زد؛ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ،ﻫﻤﺎن ارزشﻫﺎ ،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 ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮدم را زدم ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره ﻋﺰت اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮفﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻦ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی 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 ،ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ؛
...ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ اﯾﻼم و ﮔﻔﺘﻢ
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ زد ،ﻣﻦ را داﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ؛ 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﻧﺎﻣﺰد دﯾﮕﺮی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ از آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد .ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﺎﻣﺰد
ﺧﻮدش ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﺮم دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ زده ،اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﯾﺮاد ﻧﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ آن ﺣﺮف را زدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮدم را
ﮔﻔﺘﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام و اﻣﯿﺪوارم
انﺷﺎءا ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم -ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﻢ.
ﺧﺐ ،ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ آﻗﺎﯾﺎن وزارت ﮐﺸﻮر و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اول آﻗﺎﯾﺎن وزارت
ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارﻧﺪ ،در ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وزارت ﮐﺸﻮر
آﻗﺎی ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ :ﺑﺴﻢا ...اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺧﺪا را
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺪ ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؛
ﺣﺮف دﻟﻢ را ﻫﻢ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺪ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ واﮔﺬار ﺑﺸﻮد
ﺑﻪ ﺧﺪا در روز آﺧﺮت و ﻓﻘﻂ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ:
از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  87ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دورهی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ،ﺷﺮوع و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ – ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﻮد – ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﻮازم

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،ﻣﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬرای ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮآورد و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای
ﺗﻌﺪاد  57ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  58ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎاﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌ ﻦ و رﻗﻢ  46ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ :ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد  92661ﺗﻦ 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  ،33058ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی  ،40676ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ  5421و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ  13506ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
داﺷﺘﻨﺪ.
در  26اﺳﻔﻨﺪ  87ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ،ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪی ذیرﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در 366
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  558ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ  15اردﯾﺒﻬﺸﺖ  88ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻌﺪاد  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رای در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  31455ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و  14258ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رای دو ﻋﺪد ﻣﻬﺮ اﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻢ از ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻋﻀﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻌﺐ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺨﺸﺪار ،ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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  2ﺧﺮداد  88ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد  92661ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﮐﺎرت ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رای و ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،
 6574ﮐﺎرت ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ .آﻣﺎر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ – در ﺗﻬﺮان را اول ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ – آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد  ،2712ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی  ،2915ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ  ،348ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ  ،599در ﮐﺸﻮر ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد  ،33058ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی  ،40676ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ  5421و ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ .13506

اﺧﺬ رای در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راس ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ در ﮐﻠﯿﻪی ﺷﻌﺐ ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ 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  18ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺬ رای و
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم در ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﻬﻠﺖ اﺧﺬ رای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22ﺗﻤﺪﯾﺪ 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 :اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮمﻫﺎی  ،22ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و راﯾﺎﻧﻪای از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رای واﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  12:15دﻗﯿﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  10ﺻﺒﺢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.
اﺧﺬ رای در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در  130ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و در  304ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رای اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر در
 55ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪت اﺧﺬ رای دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ .از اﺑﺘﺪای روز رایﮔﯿﺮی ،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 ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮمﻫﺎی  ،22ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و راﯾﺎﻧﻪای از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رای واﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  12:15دﻗﯿﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  10ﺻﺒﺢ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی 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 ﻣﯽﺷﺪ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  12ﭼﻮن ﻓﺮمﻫﺎی  ،28ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رای ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه رای ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﻫﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮمﻫﺎ  28آﻏﺎز و ﺗﺎ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  16ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻋﺖ  13و  14ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪای 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 ﻣﻼﺣﻈﻪای 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 اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ . ....
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :ﺳﺎﻋﺖ را ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
آﻗﺎی داﻧﺸﺠﻮ ... :ﺑﺮﮔﺰار و آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺒﻬﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪی در
روز ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر واﺻﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪا ....و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :و ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم و رﺣﻤﻪا ....ﺧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
آﻗﺎی ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ :ﺑﺴﻢا ...اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ّ
ﺣﻀﺎر
ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﻘﯿﻪ
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 ﻧﻈﺎرﺗﯽﺷﺎن را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ را
داﺷﺘﯿﻢ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در واﻗﻊ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﻣﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و. ....
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل دو اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ را در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻬﺮ ﻧﻈﺎرت را
ﻫﻢ ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد .ﺑﺎزرﺳﯿﻦ وﯾﮋهای
را از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ 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 وﻇﯿﻔﻪی
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 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ :ﺑﺎزرﺳﯿﻦ وﯾﮋهای را از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
و اﺳﺘﺎنﻫﺎ 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 وﻇﯿﻔﻪی 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 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ در روز اﺧﺬ آراء ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش
را ﺑﻌﺪا در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش آراء ﺷﺮوع ﺷﺪ،
ﺳﺎﯾﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ آراء.
ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎنﻣﺎن در وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ،اﻋﻼم
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻪ روزهای را ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری دﯾﺮوز ،آﻗﺎﯾﺎن داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم،
اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾﺸﺎن را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻮری ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮمﺷﺎن ،ﺑﻌﻀﺎ ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن
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 –
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻻن ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺮض ﺷﺪ – آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ را ،اﺧﺘﯿﺎراتﻣﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ،ﻓﺮدا
در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن انﺷﺎءا ...اﻋﻼم ﺑﺸﻮد
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺘﺸﮑﺮ ﻫﺴﺘﻢ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب :انﺷﺎءا ...ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻗﺎی اﻟﻮﯾﺮی :ﺣﺎج آﻗﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎ ﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن 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 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۷
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۲۸۰۰۴۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱:۴۰ - ۱۳۸۸/۳/۲۸ :ق.ظ

ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد:

 5دﻟﻴﻞ 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 ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﻣﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﭘﺮﺷﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲﺷﺪ .وي اداﻣﻪ داد :ﻳﻜﻲ از

ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺷﺒﻬﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ
دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ،در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ راي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮي واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻃﻮل  30ﺳﺎﻟﻪ
اﺧﻴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ آن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮاي راي دادن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ  100.2درﺻﺪ 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 ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ  84.73درﺻﺪ اﺳﺖ * .ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮﺧﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﻫﺠﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪاي ﺟﻌﻠﻲ ازﺳﻮي وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب
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 ﻧﺎﻣﻪاي از ﺳﻮي وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮي داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "از ﻃﺮف" اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﺻﻲ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
ﺷﻤﺎرهاي ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻳﺮ آن ﻣﺠﺪدا ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲآﻳﺪ .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 رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي
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 دورهﻫﺎي
ﭘﻴﺶ از آن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ
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اﻋﻼم ﺷﺪ ) ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  16ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رايﮔﻴﺮي( ،ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از  4ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ
زﻣﺎن رايﮔﻴﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺻﻒ ﺑﺮاي رايدادن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻌﺐ ﻫﺪاﻳﺖ و درب

ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي در ﺳﺎﻋﺖ  22ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺮاي اﺧﺬ راي ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ رايﮔﻴﺮي 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 ﻣﻲﺷﻮد .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :از ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1و  45دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد،
ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻌﺐ ﻛﻮﭼﻚ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎرش آرا را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﺮﮔﺰاري راﻳﺎﻧﻪاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﻳﻦ ﻓﺮم ) 22ﻓﺮم 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  5ﻫﺰار ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل

ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷﻴﻮه از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻌﺒﻲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺎص و
ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده اﻗﻠﻴﻤﻲ وﻳﮋهاي ﻧﺒﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﻳﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻳﻢ آﻣﺎر را از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪاي
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ .وي ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻋﻼم ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دوره از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﻳﺎﻧﻪاي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :از ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ آراي
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻼم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ ﺷﻌﺐ و ﻣﻴﺰان آراي ﺑﺎﻻي

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﭼﻮن در اﻳﻦ دوره ﻣﻼك ﺑﺮ ﺷﻴﻮه دﺳﺘﻲ
در ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮمﻫﺎي ) 28ﻓﺮم ﺣﺠﻤﻲ آراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ( از ﺳﻮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  13روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ زدن
ﻓﺮم  346 - 28ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از  366ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ

اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻣﺎن رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از در ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭼﻚ ﻛﺮدن
ﻣﺠﺪد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
اﺳﺎﺳﺎ ﻻزم 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 ﺷﻌﺒﻪاي 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

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :در اﻳﻦ دوره ﺑﺮاي  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و 200ﻫﺰار واﺟﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ راي دادن ﺣﺪود  57ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﺰان
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ،اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﻒﻫﺎﻳﻲ ﻃﻮﻳﻞ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ رايﮔﻴﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺘﺎد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ 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 ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪاي ﻛﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم 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  875ﻫﺰار رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ 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 آﻣﻮزشﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي داده ﺷﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ در ﺻﻮرت رﺳﻴﺪن ﻣﻮﺟﻮدي ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ در

 243دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﺪ ﻋﺪد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻛﺎر ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد * .ﻋﺪم ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا

رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺻﺪور ﻛﺎرت از ﺳﻮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي در ﺣﺪود  90درﺻﺪ ،ﻛﺮوﺑﻲ در ﺣﺪود
 29درﺻﺪ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﺣﺪود  72درﺻﺪ و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در ﺣﺪود  12درﺻﺪ در ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از  92ﻫﺰار ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از  2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 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 ﻧﺮماﻓﺰار وﻳﮋهاي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﺦ  2ﺧﺮداد ﺗﺎ 15
ﺧﺮداد ﻣﺎه وارد ﻛﻨﻨﺪ .رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در
روز  14ﻳﺎ  15ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع 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 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ در راﺳﺘﺎي
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﺷﺒﻬﻪاي 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  40ﻫﺰار و  600ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺻﻨﺪوقﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻴﭻ دورهاي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ * .ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮ در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ اﻋﻼم داﺷﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ آن

ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ  10ﺑﺮاﺑﺮي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺣﺪود  33درﺻﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪود  3درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود 30درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا در
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،ﻛﻠﻲﮔﻮﻳﻲﻫﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺣﻮزهاي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺘﺎد

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ .وي در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﺮوزي ﺑﺰرگ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان روز 22
ﺧﺮداد در رﻗﻢ زدن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮي و ا ﻓﺘﺨﺎري ﺑﺮاي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻓﺰود :ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻛﻪ  BBCﻓﺎرﺳﻲ و ﺻﺪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ داﻣﻦ
ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺗﻠﺦ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ در ﻛﺎم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن
اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻲارزش 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 ﺧﺪﺷﻪدار ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ واراده ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان و در ﺳﺎﻳﻪ آﮔﺎﻫﻲ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻏﻴﻮر اﻳﺮان اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۸
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۳۱۰۸۴۴ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۵:۳۴ - ۱۳۸۸/۳/۳۱ :ب.ظ

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺻﺮﻳﺢ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛﺸﻮر؛

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  100درﺻﺪ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ راد در ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪد و
ﺻﺮﻳﺢ در ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاري دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .وي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺑﻴﺶ از  10اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ ﺷﻮراﻫﺎ و رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري را در ﺳﻤﺖﻫﺎي
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 رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري اﻳﻔﺎ
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﻳﻔﻲراد در اﺑﺘﺪاي ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺎرس ،در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻗﺖ وﻳﮋهاي در ﺗﺪوﻳﻦ
ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ

ﮔﻮﻧﻪاي 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 ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

و وزارت ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارﻳﻬﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد * .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت

ﻛﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻫﺮ دورهاي 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  14ﺗﻦ 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 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ ﺻﺤﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ) 22ﻓﺮم ﺷﻤﺎرش آرا در ﺷﻌﺒﻪ( ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﻫﺮ

ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺪوﻣﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺨﻠﻒ
ﻛﺮد * .ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻴﺶ از  40ﻫﺰار 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  2ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  20روز ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻢ رﻣﺰ وﻳﮋه و ﻛﺪ
ﻛﺎرﺑﺮي اﺑﻼغ 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  15روزه 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 ﻣﺸﻜﻼت و ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎ ،ﺻﺪور ﻛﺎرت را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ اﺑﻼغ 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  40ﻫﺰار و  676ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪ* .

 92ﻫﺰار و  661ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺮاي  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز اﺧﺬ راي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﻓﺰود :در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي  40ﻫﺰار و  676ﻛﺎرت ،ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ  13ﻫﺰار و  506ﻛﺎرت ،ﺑﺮاي
ﺳﺘﺎد آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ  5ﻫﺰار و  421ﻛﺎرت و ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ  33ﻫﺰار و  58ﻛﺎرت ﺻﺎدر
ﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻣﺪارك و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻋﻼم 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.irﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان در اﺧﺘﻴﺎر
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ * .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺟﺒﺮان ﻛﺮدهاﻧﺪ 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  100ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل
ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و از ﺷﻌﺒﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدهاﻧﺪ .وي اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ راي
دادن ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲرﺳﺪ و در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و  875ﻫﺰار ﺑﺮگ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
ﻧﻈﻴﺮ اﺻﻔﻬﺎن ) 100ﻫﺰار( ،ﻗﻢ ) 50ﻫﺰار( ،ﺧﺮاﺳﺎن ) 100ﻫﺰار( و ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﻣﺠﺪد ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ * .ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮر و ﺷﻜﻮﻫﻲ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم ﺷﺮﻳﻔﻲ راد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪاش از ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻴﺶ از  10اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ اﻳﻦ دوره اﻓﺰود :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان در اﻳﻦ دوره

از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﻈﻴﻤﻲ را
در ﻳﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .وي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :ازدﺣﺎم در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم زﻣﺎن راي ﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺖ  22ﺷﺐ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻌﺐ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ راي ﮔﻴﺮي ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ * .ﺷﻤﺎرش آرا در اﻳﻦ دوره ﻛﺎﻣﻼ 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 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آراي ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ
در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺷﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ راﻳﺎﻧﻪاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﺷﻌﺐ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،آراي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن آرا از
ﻛﻞ اﻳﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻋﻠﻤﻲ و اﺻﻮﻟﻲ را دﺳﺖ داد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم آراي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم  28ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  16ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺷﺮﻳﻔﻲ راد ﮔﻔﺖ:
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ازدﺣﺎم ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  22درب ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
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ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺠﺎم و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪاي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ * .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  100درﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وي در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  95ﺗﺎ 100درﺻﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪدرﺻﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ
در دوره ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪود  54درﺻﺪ ﺑﻮد در  64ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪ آراي

ﺑﺎﻻﺗﺮ از  95ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎدل
 55درﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ در  49ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ )ﺑﺎﻻي ﺻﺪ درﺻﺪ( ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎدل  62درﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ در
 42ﺣﻮزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  90درﺻﺪ رﻗﻢ ﺧﻮرد و وﻗﺘﻲ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺣﺪود 85
درﺻﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  22درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﻳﻢ در  40ﺣﻮزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺎﻻي  95ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ را داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دوره ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ * .در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  100درﺻﺪ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ راد در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان واﺟﺪﻳﻦ اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و

ﺷﻤﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه در اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ورزﻗﺎن و ﻣُ ﻬﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﺪ
درﺻﺪ را داﺷﺘﻪاﻳﻢ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از  95درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي

ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ 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 * .ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻏﺎز

ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ 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 اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻠﺖ

ﺑﺰرگ اﻳﺮان در ﺣﺪود  85درﺻﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و اﻛﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮوزي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان در دﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﭘﻲ ﺗﻠﺦ ﻛﺮدن آن ﺑﺮ ﻛﺎم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ 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 اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ * .ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻣﻬﺪي ﺧﺴﺮوي اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/

 248دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳۹
ﮔﺮوه  :ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ

ﺣﻮزه  :رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۳۱۰۲۳۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰:۰۴ - ۱۳۸۸/۳/۳۱ :ق.ظ

ﭘﺎﺳﺦ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎي 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 ﮔﻔﺖوﮔﻮي  45دﻗﻴﻘﻪ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺒﻬﺎت در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري
دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺎﺳﺦ داد .وي در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  95ﺗﺎ
100درﺻﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از ﺻﺪدرﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود

ﺑﻪ اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در دوره ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺣﺪود  54درﺻﺪ ﺑﻮد در  64ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪ آراي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  95ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎدل  55درﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ در  49ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ )ﺑﺎﻻي ﺻﺪدرﺻﺪ( ﺑﻮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﻌﺎدل  62درﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ در  42ﺣﻮزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  90درﺻﺪ رﻗﻢ ﺧﻮرد و وﻗﺘﻲ
در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺣﺪود  85درﺻﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  22درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﻳﻢ در  40ﺣﻮزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي  95ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ را داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ * .در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي
 100درﺻﺪ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان واﺟﺪﻳﻦ اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﻤﺎر
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه در اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ورزﻗﺎن و ﻣُ ﻬﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي

ﺻﺪدرﺻﺪ را داﺷﺘﻪاﻳﻢ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از  95درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﺪودي ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ 14 * .ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺻﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺷﺒﻬﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز رأيﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ آرا درب ﺣﻮزه ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد و اﻋﻀﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻇﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺑﺮ آﻏﺎز روﻧﺪ رأيﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪاي ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺄ ﺪ آﻏﺎز ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻚ ﻛﺮدن ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از آن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺣﺪاﻗﻞ 14
ً
اﺳﺎﺳﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از ﭘﻠﻤﭗ درب ﺻﻨﺪوق ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  14ﻧﻔﺮ

اﻣﻀﺎي ﺧﻮد در ﻓﺮم  22ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻤﻠﭗ ﺻﻨﺪوق ﺻﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .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 ﺑﺮگﻫﺎي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮفﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻪﺳﻮش ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎي رأي داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﻛﺎر ﺷﻤﺎرش را آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ
از آن ﻓﺮم  22در ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮدن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮماﻓﺰاز
وﻳﮋه راﻳﺎﻧﻪاي ﺗﺎﻳﭗ و ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد و در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﻓﺮم  22در  5ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ و
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ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  14ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﺪوق آن را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن آرا ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ارﺳﺎل
ﻣﻲﺷﻮد * .ﺷﻌﺐ ﺳﻴﺎر در اﻳﻦ دوره  3درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر در

ﺧﺼﻮص ﺷﺒﻬﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:در دوره ﻧﻬﻢ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﻞ
ﺻﻨﺪوق  33درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در دوره دﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  30درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻢ آﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ .در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر  156ﻋﺪد اﻓﺰوده ﺷﺪ * .روال ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ وﻗﺘﻲ ﺷﻌﺒﻪاي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهاي از اﻓﺮاد

رأيدﻫﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رأيﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روال
ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ * .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  58ﻣﻴﻠﻴﻮن و
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي و
ﻋﻼوه 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 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم 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  20روز ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺘﺎدﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎﻳﺖ وﻳﮋهاي ﻛﻪ از ﺳﻮي وزارت ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﺪور ﻛﺎرت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي را وارد ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ در  15ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ  6روز ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ

ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻴﺶ از  92ﻫﺰار و 200
ﻛﺎرت در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از
 40ﻫﺰار ﻛﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي و ﺑﻴﺶ از  13ﻫﺰار ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و ﺑﻴﺶ
از  6ﻫﺰار ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺒﻪاي ﺧﺎص
ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﻛﺎرتﻫﺎ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 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 ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
اﻗﺪام ﻛﺮدﻳﻢ * .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ دورهﻫﺎ 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 ﻋﻠﻲرﻏﻢ دورهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  3ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ در اﻳﻦ دوره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و

ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي  12اﺳﺘﺎن ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ آدرس www.moi.ir :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮدا رﻳﺰ آرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ * .اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮهاي از
آراي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ وي در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم 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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ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ
راﻳﺎﻧﻪاي ﺷﺪن اﻳﻦ دوره ﺷﻌﺒﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر آراي ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ ﺑﺎ

ﺛﺒﺖ در ﻧﺮماﻓﺰار وﻳﮋه آﻧﻼﻳﻦ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد آرا را ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺷﻤﺎرش آرا ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرش  5ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي از از ﺷﻌﺐ
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ) 28ﻓﺮمﻫﺎي ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ( اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻋﻼم آراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ

آرا ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم رﺳﻴﺪ * .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأيﻣﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﻢ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأيﻣﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﻢ و ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪاي را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي
ﺑﺎزﺷﻤﺎري اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رأي دادهاﻧﺪ را در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﻪ رأي ﻛﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮ روي آن
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد داراي ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪاي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
رأي ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ اﻓﺮاد رأيدﻫﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ
اﻓﺮاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺰ آراي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﺷﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد * .ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن رأيﮔﻴﺮي ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ

وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻣﻨﻮال ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺎر اﺧﺬ
رأي از ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ آﻏﺎز و ﺗﺎ  23اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رأيﮔﻴﺮي از ﺳﺎﻋﺖ 8
ﺻﺒﺢ آﻏﺎز و ﺑﺎ  4ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  22ﭘﺎﻳﺎن 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 رأيﮔﻴﺮي 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  85درﺻﺪي ﭘﺎي

ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رأي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ  BBCﻓﺎرﺳﻲ و ﺻﺪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺒﺎران ﺧﺒﺮي وﻳﮋهاي را ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ  30ﺳﺎل 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 ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎي آﻧﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۰

ﭘﺎﺳﺦ "داﻧﺸﺠﻮ" ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض

درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ QR

 7ﺗﯿﺮ  1388ﺳﺎﻋﺖ 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 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ،دﮐﺘﺮ" ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ" در ﺟﻤﻊ ﻫﺎدﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
از روي ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﺪل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 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 ﻗﺒﻼً اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  2اﻟﯽ 17
ﺧﺮداد ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺒﻠﯽ ،روز  15ﺧﺮداد 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  92ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  40ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي
ﻣﻮﺳﻮي ،ﺑﯿﺶ از  33ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﯿﺶ از  13ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي ﮐﺮوﺑﯽ و  5ﻫﺰار و 500
ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي رﺿﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  2ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ

 252دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

و آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ و در  90درﺻﺪ 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  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ دوره  60ﻣﯿﻠﯿﻮن و  875ﻫﺰار رﺳﯿﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﭼﺎپ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ در روز  21ﺧﺮداد را ﮐﺬب
ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪ .و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در روز اﺧﺬ راي ﯾﻌﻨﯽ  22ﺧﺮداد  3ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﻨﺪه آﻣﺪﻧﺪ
واﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ آﻣﺪه ﻣﺎ ﻫﻢ در روز  22ﺧﺮداد  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻫﻤﺎن روز ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان 50 ،ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ 100 ،ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و  200ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ارﺳﺎل ﺷﺪ و  550ﻫﺰار 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 اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ادﻋﺎي ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺳﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻗﺒﻞ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﺬب داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در دوره ﻧﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري  14ﻫﺰار و  102ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ  200ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ  10ﺑﺮاﺑﺮ 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 ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رايﮔﯿﺮي
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎده  29ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻠﻤﭗ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ 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  8ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ 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  227ﻣﻮرد ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻫﺰاران ﻣﻮردي ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻒ  16ﻣﻮرد ﺑﻪ دادﮔﺎه و  4ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪ و ﻫﯿﺎت ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ  207ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺳﺮﯾﻊ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮدﯾﺪ.
"داﻧﺸﺠﻮ" ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ دوره و دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ  10ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮدم را در ﺑﯽ ﺧﺒﺮي
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ دوره اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد آراء را اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ
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ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺪداً ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻨﺪوق
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد آراي  45ﻫﺰار و 713ﺻﻨﺪوق را اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد آراء
ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و اﯾﻨﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن راي دﻫﻨﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .
"داﻧﺸﺠﻮ" ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار 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 ﻻﺑﺪ 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  600ﻫﺰار 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  600ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  350ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻧﻬﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدن ﺳﻼﻣﺖ 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  40ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ 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 ﮔﻮﻧﻪاي ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ادارات ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص
دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت دﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب 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 اﺣﻤﺪيﻧﮋاد را ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
وي اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺷﺪ " ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﮕﯿﺮان و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻮد " .آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ 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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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎرش ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﺳﻮي ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺤﻀﺮ
رﻫﺒﺮي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد؛ اﮔﺮ  10ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﻠﺐ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭼﻨﺪ راي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و آرا
را ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺮون ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺑﯿﺮون از آن ﺟﻠﺴﻪ روﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮي در ﺣﻮزه اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ55924 :

آدرس ﻣﻄﻠﺐ/http://www.jahannews.com/phototitr/55924 :ﭘﺎﺳﺦ-داﻧﺸﺠﻮ-ادﻋﺎﻫﺎي-ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي-ﻣﻌﺘﺮض
ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز http://www.jahannews.com
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۱

ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ QR

 5ﺗﯿﺮ  1388ﺳﺎﻋﺖ 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  45دﻗﯿﻘﻪ 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 ،اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ،ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﮐﺎر ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و اﻃﻼع 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 اﻋﻼم 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 اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه دﺳﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن 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  46ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار 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 اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ  100رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﮐﺰي اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ  100ﺑﺮﺳﺪ 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 ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻻزم 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  57ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  58ﻣﯿﻠﯿﻮن 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  21ﺧﺮداد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد زﯾﺮا در روز  22ﺧﺮداد 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  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺮﯾﺎل دار ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن و  875ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ رﺳﯿﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :از ﻣﯿﺎن  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه  22ﺧﺮداد ،در ﻫﻤﺎن روز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان50 ،
ﻫﺰار ﺑﻪ ﻗﻢ 100،ﻫﺰار ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن و  200ﻫﺰار ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ و  550ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
)ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري  58ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  27ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 900ﻫﺰار 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  85درﺻﺪي  81ﻣﯿﻠﯿﻮن 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 اﺻﻼﺣﺖ 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  22را 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 اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن اﺳﺎﻣﯽ ،ﻋﮑﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎدﻫﺎ راه اﻧﺪازي ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ  2ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﺰد اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ  15ﺧﺮداد رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ اﻋﻼم 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 اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي در  90درﺻﺪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺠﻤﻮع  45ﻫﺰار و  713ﺷﻌﺒﻪ 40 ،ﻫﺰار و  676ﺻﻨﺪوق
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺖ و ﭘﺲ از وي آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮ ﺳﺮ  72درﺻﺪ 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 اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ 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  9ﺻﺒﺢ آﻏﺎز
ﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺒﺎت ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  12ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺮدم اﺧﺬ راي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم 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  12ﻧﯿﻤﻪ 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  8ﺻﺒﺢ راي ﮔﯿﺮي را آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ در راي ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﮏ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن راي اﺧﺬ ﺷﺪ و  5ﻧﻮﺑﺖ 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 اﻋﻼم ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از اﻋﻼم
اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻋﻼم 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 اﻃﻼﻋﺎت آرا را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﻓﻮرا آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻓﺮم  22وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎرش ﺑﯿﺶ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﻼم 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
اﺻﻼﺣﺎت آن را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،از ﻣﺠﻤﻮع  41ﻫﺰار و  71ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ راي 14 ،ﻫﺰار و  102ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود 33
درﺻﺪ ،ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري از ﻣﺠﻤﻮع  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق،
 14ﻫﺰار و  294ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ  30درﺻﺪ 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  11روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم 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  390ﻣﻮرد 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 اﻋﻼم 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 ﺑﺎﻻي ﺻﺪ درﺻﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دو اﺳﺘﺎن
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﺪدرﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن ﻣﺸﺎرﮐﺖ  24ﺻﺪم 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  8ﺻﺪم درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪدرﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻼم 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  48ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻي  100درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  184ﻫﺰار و  734ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪدرﺻﺪ راي داده اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  295ﻫﺰار و  799ﻧﻔﺮ 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 ﺳﻼﻣﺖ 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
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آرا ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آرا ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺮان را ﻣﻼك 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 اﻧﻘﻼب ،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 اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ
ﻓﺸﺎرم.

 260دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

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 ﻣﺸﮑﻼت 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 ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺪ ﻣﻄﻠﺐ55650 :

آدرس ﻣﻄﻠﺐ/http://www.jahannews.com/phototitr/55650 :ﭘﺎﺳﺦ-وزﯾﺮ-ﮐﺸﻮر-ﺷﺒﻬﺎت-اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز http://www.jahannews.com

 261دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد؛

ﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎرش آراء ﺑﺮای اﺣﺰاب
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ٨٨٠۵٧ :

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۲

ﺗﺎرﯾﺦ ١۴ :اردﻳﺒﻪﺸﺖ ١۶:٣٧ - ١٣٨٨

آﻓﺘﺎب :رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اﺟﺮا ﺷﺪ و دورﺑﯿﻦھﺎی در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ آن دورﺑﯿﻦھﺎ
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 اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻜﺲھﺎ در دو ﻧﻮع و ﻓﺮم در ھﺮ اﻧﺪازه و رﻧﮓ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ را ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن از ھﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ«.
وی در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ و اﺣﺰاب ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ در ﻧﺰدﯾﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن
روﺑﻪرو ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻜﺮی ﺑﺮای آن ﻛﺮد .ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ١٠اﺣﺰاب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ 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 اﺋﺘﻼفھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺗﻌﺪادی ﺣﺰب و ﺗﺸﻜﻠﯽ ﻛﻪ ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﺋﺘﻼف ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنھﺎ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻧﺪارد«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎظﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ و ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮔﺮ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﺪھﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ھﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاضھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد«.
وی درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ  ٤٦ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رای دادن ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
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ﺳﯽاﻣﯿﻦ 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 ﻧﻤﯽﻛﻨﯿﻢ و وظﯿﻔﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪارﯾﻢ و
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آنھﺎﺳﺖ .واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنھﺎ و ﺷﻪﺮ ﺑﻪ ﺷﻪﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و وظﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺮﻛﺰ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻋﻼم ﻛﻨﻢ«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از آن ﺳﻮی آبھﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد،
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ دﺷﻤﻦ طﻤﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮی ﭼﺸﻢ ﻓﺘﻨﻪ را
ﻛﻮر ﻣﯽﻛﻨﺪ اﻣﺎ آنھﺎ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ دﻟﺴﻮزی اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ«.
داﻧﺸﺠﻮ اداﻣﻪ داد» :ھﺮﭼﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻣﺮدم ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﻜﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب را ﺳﺎل  ٥٧ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﻘﻼبھﺎ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻧﻘﻼب در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتھﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :در اﻧﺘﺨﺎب اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری ﻛﻪ ﺳﺎل
 ٥٧ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد  ،٤/٦٧در دوره ﺷﺸﻢ  ٦/٥٠و در دوره ﻧﻪﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ٨/٦٢و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﯿﺰ  ٧/٥٩در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﯿﻢ .ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ انﺷﺎءﷲ 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 ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ
در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدن ھﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٢٢ﺧﺮداد ﭼﻮن اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را داﺷﺘﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری درﺳﺖ ﻛﺮدﯾﻢ
ﻛﻪ ﻛﻠﯿﻪ اطﻼﻋﺎت را از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن در ﺑﺎﻧﻚ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و از آنھﺎ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺖھﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر
وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد آنھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﺷﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ٢٣
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻛﻨﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﺧﺬ رای در روز  ٢٢ﺧﺮداد ﺗﻤﺪﯾﺪی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز رایﮔﯿﺮی را ﻧﯿﺰ در اطﻼﻋﯿﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد«.
وی در ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ در رﻗﺎﺑﺖھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ھﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻼف اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺟﺮم
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽرود اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ از اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ اﺧﻼق از
ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﻛﻨﯽ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ ،ھﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ در اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎظﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ،ھﻮاداران و ﺳﺘﺎدھﺎیﺷﺎن و ﻧﻮع ﮔﻔﺘﻤﺎن و ادﺑﯿﺎتﺷﺎن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آنھﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﻣﺮدم رایﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ«.
وی در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﭘﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮم را ﭘﺮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻓﺮدا ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
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 ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻤﯽ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی
ﺣﺪود  ١٦٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻘﯿﻪ دورهھﺎ  ٦٠و  ٧٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﯿﻢ«.
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وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﻚ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ و از ﻣﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .در ﻣﻮرد ھﯿﺎتھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ و
ﺳﻔﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻛﻨﺴﻮل در آن ھﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻀﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ٢٩٠ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ ٣٥٠ ،ھﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺎ  ٤٠٠ھﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ١٥درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻊ آراء ﻧﯿﺰ در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻛﻪ در آنﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﺎﻧﺪﯾﺪا ﺣﻀﻮر دارد«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ طﺮح ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وزارت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ١٧٠ ،ﻧﻔﺮ در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ  ١٧ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺮاردادی درﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﻜﺎری ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﻮری ﻣﺜﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﯾﺎراﻧﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز  ٢٣ﺧﺮداد
اﻋﻼم ﻛﻨﯿﻢ«.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ دﻋﻮت ﻛﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺣﻖ
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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 آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد«.
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 .ھﻤﺎنطﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ 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 داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ«.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﻛﻪ " 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 اﯾﻦﻛﻪ
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ در وزارت ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺰ ھﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ دارﯾﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ و اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮول ﺳﺘﺎد ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ وزﯾﺮ
ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﻜﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،رﯾﯿﺲ ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻛﻨﺪ و اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺰ در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ وظﯿﻔﻪ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم را ﺑﺮﻋﻪﺪه دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ«.
وی ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن را ﻧﯿﺰ ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء ﺑﺮﺷﻤﺮد و اظﻪﺎر ﻛﺮد» :ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ٢٩اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﻛﺮدهاﯾﻢ 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
ﻣﯽﻛﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن اﺳﺖ«.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﻛﻪ " ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد" 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 دادهاﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ھﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻋﻤﻞ
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ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﻛﻪ " ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻌﺒﺎت اﺧﺬ رای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺎظﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻛﻪ ﺣﺪود  ٤٨ھﺰار ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رای دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ھﺮ ﯾﻚ
از ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ٤٨ھﺰار ﻧﺎظﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﻪ ازای
ھﺮ دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
وی اﻓﺰود» :از زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ھﯿﺎتھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدھﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ھﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﺬ رای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﻪﺎﯾﺖ در
ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﺧﺬ رای ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺷﻤﺎرش آراء ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻤﺎرش آراء ﻗﺮار
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرای ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و اظﻪﺎر ﻛﺮد» :ﺷﻤﺎرش در
ﺷﻌﺒﻪھﺎی اﺧﺬ رای ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻠﻤﭗھﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آراء ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺻﻨﺪوق را ﻛﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ«.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﻛﻪ " ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آراء ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ"
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻛﻪ ھﺮ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ از طﺮف ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب و ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎری ﺷﻤﺎرش آراء ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻪﺎ روال ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﻜﺎﻟﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎظﺮﯾﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن اطﻼع دھﻨﺪ«.
وی اﻓﺰود» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺟﺎی ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺷﻚ و ﺷﺒﻪﻪای ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﻛﻪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﻚ و ﺷﺒﻪﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.
داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد» :در ﺑﺤﺚ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻛﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ھﺮ ﻛﺪام از ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﯽ دارﻧﺪ و طﯽ آن ﻛﻤﯿﺘﻪھﺎﯾﯽ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺘﺎدھﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ
داﺷﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺧﻞ ﺳﺘﺎدھﺎ ﻛﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و ﺳﺘﺎدھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺷﺎن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری را
ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﺟﺎھﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از
ﻛﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای وﺟﺎھﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء ﺑﻪ ﻋﻪﺪه ﭼﻪ ﻛﺴﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻛﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ و اﺻﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی آنﭼﻪ ﻛﺴﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻣﻼك ﻧﺒﻮده و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻼك ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای را درﺳﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻨﻨﺪ«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
رﺳﺎﻧﻪھﺎی 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 اﯾﻦﻛﻪ ﻣﺎ در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارﯾﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه دوﺳﺖ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ دﺧﯿﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻘﻮق ﺷﻪﺮوﻧﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ«.
داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﺣﻜﻮﻣﺖھﺎی طﺎﻏﻮﺗﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻼ ﺳﺮ و
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ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در آن ﺳﻮی آبھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ 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 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ در روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
»ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎﯾﯽ ﻛﻪ از طﺮف اﺣﺰاب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب
اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎرت اﺣﺰاب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽای در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر درﺑﺎره ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﻣﺜﻞ آنﭼﻪ ﻛﻪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آنھﺎ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻜﺮده و ﻛﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛﻪ اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط را در ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،درﺻﺪد ھﺴﺘﯿﻢ آنﭼﻪ ﻛﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻨﯿﻢ«.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داوطﻠﺒﺎن ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮد» :ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺰء ﻣﺮاﺣﻞ
اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺗﺴﻪﯿﻞ در اﻣﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وزارت
ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﺪ«.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ " اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری دھﻢ از ﻓﺮدا ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد" اظﻪﺎر ﻛﺮد» :آنﭼﻪ 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  ٦٢ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﯾﻦ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر او ،دادﺳﺘﺎن
ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر او و رﯾﯿﺲ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﯿﺎر او ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻧﮕﻪﺒﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻚ ﻧﺎظﺮ دارد و ﯾﺎ اﯾﻦﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 اﺻﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ«.
وی اﻓﺰود» :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺷﺶ در ﻣﻮاد  ٧٣ ،٧٠،٧١ ،٦٩ ،٦٨و  ٧٦ﻣﻮاردی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻼف 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
ﺧﻼف اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ 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 ،ﺧﻼف اﺳﺖ«.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و طﺮﻓﺪاران آنھﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد
را ﺧﻼف داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻟﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از طﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ
ﺧﻼف اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﻪﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن 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 )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﻛﺸﻮر و
ﺛﺒﺖﻧﺎم از داوطﻠﺒﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد«.
داﻧﺸﺠﻮ اظﻪﺎر ﻛﺮد» :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻪﻮری در  ٣٦٨ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻓﺮدا ـ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ـ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻪﯿﻞ در ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؛
ﭼﺮاﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ و ﯾﺎ وﻛﯿﻞ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در وزارت ﻛﺸﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ«.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۴

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۴
ﺷﻨﺒﻪ  ۹ /ﺧﺮداد ۱۴:۰۵ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ05249-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71239 :

ﻣﺘﻜﻲ/ﻛﺎﻣﻞ 304 :ﺻﻨﺪوق در  130ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺧﺬ آراي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
[وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ي ﻛﺸﻮرﻣﺎن از اﺳﺘﻘﺮار 304
ﺻﻨﺪوق در  130ﻛﺸﻮر 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  130ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
 304ﺻﻨﺪوق 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 ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺪوق ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ وزراي ﺧﺎرﺟﻪ آن ﻛﺸﻮر
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺮﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻣﺎﻛﻦ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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 ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر روزي ﻛﺎري اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را اﻋﻼم 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  9ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ و ﺣﺪود  450ﻫﺰار ﺑﺮﮔﻪ ي ﺗﻌﺮﻓﻪ راي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺧﺬ راي و
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 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
ﺟﻠﺴﻪ ﻻزم ر ا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﺮ ﻛﺰ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد و ا ﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرهﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-05249/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۵

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ /ﺧﺮداد ۱۴:۴۱ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ11757-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ راي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺣﻖ ﻫﻴﭻ دﺧﺎ ﻟﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ درﺷﻌﺐ،
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ

) 22ﺧﺮداد( ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺎده اﺧﺬ راي از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان )اﻳﺴﻨﺎ(،
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در ﻳﻚ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي

ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﻳﻲ 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ

ﻣﻮﺿﻮع.

وي ﮔﻔﺖ :از  8ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻋﻤﻼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻓﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﺑﻌﻀﻲ

از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﻌﻀﻲ از آنﻫﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲ ﻛﺮد .اﻣﺎ

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ،ﻓﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ا از ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﺪا دﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر اداﻣﻪ داد :از ﻫﻮاداران ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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 آنﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﻛﻪ
در آن ﻣﺸﺨﺼﺎتﺷﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ي اﺧﺬ راي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮان ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد را در
ﺣﻮزه ي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوق و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻧﺎﻣﺰ دﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ اﻓﺮ ادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻌﺐ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

او اﻓﺰود :راي ﮔﻴﺮي از  8ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي راي دادن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻜﺲدار ﻧﺒﻮد ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ي ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺰﻳﺰان از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي راي دادن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻜﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ اﻓﺮادي
ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ اي ﺛﺒﺖ رأي ﺷﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮ ادي ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﺮ دم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ا ﮔﺮ ﺧﻼﻓﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮔﺰار ش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮ

اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع 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 اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن رﺳﻴﺪ ﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

وي اﻓﺰود :در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  88990011ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺖ وزارت ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آدرس

 www.moi.irو ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  coi@moi.irآﻣﺎده ي درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﮔﺰارش ﻫﺎ اﺳﺖ.
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داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون از ﺷﻌﺒﻪ ي اﺧﺬ راي ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﺮون از ﺷﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﺰ دي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮ اﻳﻲ ﺻﻨﺪوق ،ﻧﺎﻇﺮ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻼع

داده ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان رأي ﺷﺎن ر ا ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﺪ ﻛﺮ د :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در ﺷﻌﺐ ،ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ.

وي ﮔﻔﺖ :در ﺷﺶ ﺣﻮزه ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎندورهﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و در دو ﺣﻮزه ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎندورهﻳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي و دو ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺎندوره ﻳﻲ ﺷﻮر اي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﻢز ﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از اﻋﻼم ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺪ  44ﺑﺮاي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،ﻛﺪ  55ﺑﺮاي ﺟﻨﺎب

آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ ،ﻛﺪ  66ﺑﺮاي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و ﻛﺪ  77ﺑﺮاي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﻲ آورﻧﺪ راي ر ا ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻣﺰد ر ا ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﻘﺎب وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺻﻮر ت اﻣﻜﺎن ،ﻛﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﺷﻤﺎرش آرا و ﺧﻮاﻧﺪن آن دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،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

ﻧﺎﻣﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ ا ﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮ ﻓﻲ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ.

داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻣﺎ وزار ت ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ وزار ت ﺟﻨﺎﺣﻲ و اﻣﺎﻧﺖ دار راي ﻣﺮ دم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﻛﺎر ﻣﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.
او درﺑﺎره ي روﻧﺪ اراﻳﻪ ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻔﺖ :وزارت ﻛﺸﻮر ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮم  22ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم  28ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻮار د ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮده اﻳﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذي رﺑﻂ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دوم ﺧﺮداد در ﺟﻠﺴﻪ اي اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ

ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦﻛﻪ اﻋﻼم

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 ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻛﻪ ﻓﺮم را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺪاركﺷﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺣﺪود  110ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻛﺎر ت ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي درﺑﺎره ي ﺷﺎﻳﻌﻪ ي ﭘﺨﺶ ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺎن ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻣﺎ

ﻫﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﻢ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ راي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎري ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ
ﻧﻴﺴﺖ .از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮ اف ﺷﻌﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ روي ﻣﻴﺰ ﻫﺎي ﺷﻌﺐ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ.

وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ درﺑﺎره ي اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ و از ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ اﻋﻼم

ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻼف ﺷﺌﻮﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي
اﻋﻼم ﻧﻜﺮدﻧﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ و از ﺳﺘﺎدﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

ﻛﺮ د از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻬﺮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﻈﻠﻮمﻧﻤﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻮاردي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺧﻮدش ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺧﻮن از ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻣﺎ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ از  8ﺻﺒﺢ 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  60ﻫﺰار ﺗﺎ  160ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج

از ﻛﺸﻮر در دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺣﺪا ﻛﺜﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻫﻨﻮز
در ﻛﺸﻮري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آن ﺟﺎ ﻧﻴﺰ  8ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

وي ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻲدرﭘﻲ در ﻓﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :در اﺑﺘﺪا  300ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﻌﺒﺎت ﺧﺎرج از

ﻛﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ  550ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﻴﺰ

وزارت ﻛﺸﻮر دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارد .ﻫﻴﺎت ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ،ﺗﻌﺪاد و ﻣﻜﺎن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  45ﻫﺰار و 713
ﺻﻨﺪوق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد را دارد .اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺪه اي را ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد ﻓﻼن

ﻣﻲ ﺷﻮد ،آﻳﺎ اﻳﻦ در ﺷﺄن ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ر اه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.

وي ﮔﻔﺖ :رﻳﺸﻪ ي ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻲاﻣﺎن از اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،ﻋﺪه اي از ﺳﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻧﺸﺎءﷲ

رﻓﺘﺎر ﻣﺎن ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ر ا ﺷﺎد ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ دﺷﻤﻦﺷﺎدﻛﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ.

 272دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري درﺑﺎره ي ﺻﺪور ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮاي ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺳﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺸﺎن ﺳﻤﻌﺎ و ﻃﺎﻋﺘﺎ ﺑﻮدهاﻳﻢ و ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ و ﻣﻴﻞﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ وﻻﻳﺖﻣﺪارﻳﻢ.
آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ 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 اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪارد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻗﺎﻋﺪه ي ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮي اﺑﻼغ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ

ﺷﻮر اي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ارﺳﺎل ﻛﺮ ده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ي ﺷﻮر اي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد.

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﭼﻢ و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﺷﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﻲ دارد .ﻣﺮ دم ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزه اي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.

وي درﺑﺎره ي اﻳﻦﻛﻪ اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻴﺮاﻫﻦ و ﻳﺎ روﺳﺮي ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﻼه ﺷﺮﻋﻲ ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﭘﻴﺮاﻫﻨﻲ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان

اﻳﺮاد ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻫﺎي ﻳﻜﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﺧﻮرد

ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻓﻬﻴﻢ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ .ﻣﺮ دم ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره ي ﺷﺎﻳﻌﻪ ي ﺗﻔﺎوت ﺷﻌﺐ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد

ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ .ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺪارس و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻌﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ و ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﻗﻊ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻜﺎن ﻋﻼﻗﻪ 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 ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻋﺪه ي ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ر ﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-11757/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۶
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۰۱۰۰۹۰ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰:۴۹ - ۱۳۸۸/۳/۱ :ق.ظ

ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ:

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻫﻴﭻ
دورهاي از  50درﺻﺪ 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
ﺳﻮاﻻت ﻣﺠﺮي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از اﻋﻼم رﺳﻤﻲ اﺳﺎﻣﻲ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري رﺳﻤﺎ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده  62ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا

و ﺳﻴﻤﺎ ،دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﻧﺎﻇﺮي از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن

ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ 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  69ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺼﺐ آﮔﻬﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي و
ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎده  68ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﺣﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  71ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داوﻃﻠﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب
اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ .رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر
ﺑﻪ ﻣﺎده  75ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺘﺒﻲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ داوﻃﻠﺐ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آﮔﻬﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم،

ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ آن اﻗﻼم درج ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ  4ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻳﺎ
اﻗﻼم ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه را ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻛﺎرد ﺟﺰ در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ 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 اﻗﻼﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ * .ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر

ﻣﺎه ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 46 :ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار 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 اﻧﻘﻼب اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﺑﻮدﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در ﻣﺠﻤﻮع دادهﻫﺎي
ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻣﺎري را ﻛﻪ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ارﺳﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎر واﺟﺪﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ راي دادن ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ  18ﺧﺮداد  1370و ﻗﺒﻞ از آن را  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻲاﻧﺼﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﻲ
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ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﺷﻮد .رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎر
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ

اﺧﺬر راي و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزي ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  45ﻫﺰار و  758ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  14ﻫﺰار و
 180ﺷﻌﺒﻪ آن ﺳﻴﺎر و  31ﻫﺰار و  578ﺷﻌﺒﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎر اﺧﺬ آراي ﻣﺮدم را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر در روز  22ﺧﺮداد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ * .از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻫﻴﭻ دورهاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ از  50درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل 29اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻫﻴﭻ دورهاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻤﺘﺮ
از  50درﺻﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  50.66ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﻬﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻴﺶ از  62درﺻﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺑﻴﺶ از  60درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي آﻣﺪﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  30ﺗﺎ  35درﺻﺪي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اراده
ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﺷﻚ در اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد * .آﺧﺮتﻣﺎن را ﺑﻪ اﺣﺪ اﻟﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲﻓﺮوﺷﻴﻢ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در ﺷﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻛﻨﻴﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺗﻘﻠﺐ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﺣﺪاﻟﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ آﺧﺮتﻣﺎن را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اﺣﺪاﻟﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲﻓﺮوﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ
ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺘﺎد ﺑﺎزرﺳﻲ وزارت ﻛﺸﻮر در ﻛﻨﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﺎﻟﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره  45ﻫﺰار و  758ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب ﻧﻴﺰ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ .وي اداﻣﻪ داد:ﻣﺎ ﺻﻴﺎﻧﺖ از آراي ﻣﺮدم را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ و ﺑﺮاي
آن ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻲ ﺧﻮد ﺗﻌ ﻦ ﻛﺮدهآﻳﻢ .و ﺑﺎ ﺳﺘﺎدﻫﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺪارﻳﻢ و ﻫﺮ ﺳﺘﺎدي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ 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 ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎر ﺑﺮﮔﺰاري آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد از ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻳﻜﻲ از
ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ * .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ
ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي 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 اﻋﻼم ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
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 ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن داراي ﻛﺪ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪاي از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻜﺎنﻫﺎي اﺧﺬ راي ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي 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 راﻳﺎﻧﻪاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﺧﺬ
راي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﻛﺪ ﺧﻮان و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ آرا اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﺣﻞ راﻳﺎﻧﻪاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮاﺣﻞ راﻳﺎﻧﻪاي را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۷
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳ /ﺧﺮداد ۲۰:۰۷ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ02192-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر :ـ روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ـ ﺗﺎ17ﺧﺮداد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﻧﺒﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻟﺼﺎق ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮ
روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﻟﺼﺎق آنﻫﺎ ﺑﺮ روي دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﻨﺎزل ﺑﺪون
اﺟﺎزه از ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ 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 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح ،ﻣﺤﻮ ﻳﺎ از
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي
ﺷﻬﺮداريﻫﺎ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪﻣﺎن 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 ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﺑﻨﻴﺎد  15ﺧﺮداد ،ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻮراي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﻬﻴﺎريﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻛﻪ داراﻳﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎتﺷﺎن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰود :ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ذﻛﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﺰدي اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﭘﻼﻛﺎرد دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از
ﺳﻮي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻃﺮﻓﺪاران آنﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .وي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻛﺎرد 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 اﻳﻦﻫﺎ 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 اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰاري راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ 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
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻗﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻋﻜﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ 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 ﭘﻼﻛﺎرد در ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در
ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت اداري ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻨﻮان
ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ 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 داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ 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 آنﻫﺎ ﻛﺎرت ﺻﺎدر ﻛﻨﻴﻢ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻛﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از

 277دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

اﺧﺬ راي ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ .وي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  5ﻗﺎﻧﻮن 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
در ﺻﻮر ت ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻮزه اﺧﺬ راي اﺧﺮاج و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  88ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد.
از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ اداﻣﻪ داد:
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻤﺎرش و اﺧﺬ راي و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدﻫﺎي ﻓﺮم
ﺷﻤﺎره  22را ﻛﻪ راي ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد اﺳﺖ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ .وي ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرت ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن 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 آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ 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 آنﻫﺎ 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
اﻳﻦﻛﻪ " آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارﻳﻢ" ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ " ﻣﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ" ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻛﺪﺧﻮان دارﻳﻢ؛ ارﺳﺎل اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت را از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوردﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﺮﻳﺪاري و ارﺳﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زودي ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻳﻦﻛﻪ " در ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ" ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راي
دﻫﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ 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 ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪهاﻳﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮار
اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد  46ﻫﺰار و  62ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ راي را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  31ﻫﺰار و
 755ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و  307ﺻﻨﺪوق ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  24ﻫﺰار و  729ﺻﻨﺪوق ﺷﻬﺮي و 21
ﻫﺰار و  333ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  23ﻫﺰار و 292
ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮي و ﻫﺰار و  437ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و  463ﺻﻨﺪوق
ﺛﺎﺑﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و  12ﻫﺰار و  870ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ .وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ " آﻣﻮزش
ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ" ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ آﻣﻮزش را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮدهاﻳﻢ اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران و ﻛﺎرﭘﺮدازان ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ روﺑﻪرو ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
اﻋﻀﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻌﺐ ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺐ را ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﻛﺮدهاﻳﻢ .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 آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي را ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف اراﺋﻪ ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ روﺳﺎي ﺳﺘﺎدﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﻲﺷﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻇﺮف اﻣﺮوز و ﻓﺮدا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .وي
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  88 / 3 / 17وﻗﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن را ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  88 / 3 / 20ﻛﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .رﻳﻴﺲ
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲاش از روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﻔﺖ :در ﭘﻨﺞ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ
از روﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دارم و آن را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮاردي وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻗﻼم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد ،آنﻫﺎ را
اﻣﺤﺎء ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﺧﺎص ،ﻓﻀﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻮب ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس و ﺷﺎل ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ؟ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎ
در ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ .ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاري ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ .ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﻲﭘﺮدازم ،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 ﮔﻔﺖﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم 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 ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎز اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﺎﻛﻴﺪ

 278دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎري ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ وﺟﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﻣﻲآورد ﻗﺸﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﺎش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ .ﻛﺎﻣﺮ ان داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺳﺎﻟﺮوز آزادي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اﻇﻬﺎر
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 اﻳﻦﻛﻪ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺷﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻚ ﮔﺎم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و انﺷﺎءﷲ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب را ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .وي ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را در اﻗﺪاﻣﻲ رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و آنﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد دﺷﻤﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب ﻧﻴﺎز دارد ﺑﺪون ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب را از
وﻇﻴﻔﻪﻣﺎن دور ﻛﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .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 دﻳﺪهام ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻢ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ 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  130ﻫﺰار ﻧﺎﻇﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ اﻳﻦﻫﺎ را ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪود
 230ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻛﻨﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮادراﻧﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﮔﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آراء ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺘﺎد آنﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از آراء را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ؟
ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺻﻴﺎﻧﺖ آنﻫﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻳﻢ؟ وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در درون ﺳﺘﺎد ﻓﺮدي ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاي ﻧﺎﻛﺮده اﻳﻦ دوره ي ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و  ...اﻳﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ؟ 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 ﻣﻲزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ راي
ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻳﺪ؟ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ ﭼﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺠﺮي ﻧﺒﻮدﻳﺪ؟ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻴﺪ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺠﺮي ﺑﻮدﻳﺪ از اﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﺣﺘﻲ ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ
و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردﻳﻢ! وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ را ﻧﺪاي رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲآورد .وﻇﻴﻔﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ و دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺗﺮ از
اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﺎ از
ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﻛﺮدن ﺧﻮش ﻣﺎن ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .ﺑﺎ ر اي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮي را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ آن ﺗﻼش ﻛﻨﺪ .ﺗﺮس
ﻣﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺗﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي آﺧﺮت ﻣﻲداﻧﻴﻢ .ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد
ﻗﻴﻢﻣﺎﺑﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ .وي در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :آن ﭼﻪ ﻛﻪ در درون ﻳﻚ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﻣﻲﮔﺬرد و ﺗﺸﻜﻴﻼت دروﻧﻲ آن اﺳﺖ ،اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﻲ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي در ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺣﺮف از دﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺨﻔﻲ ﻧﺰﻧﻴﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻛﺮ د :ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ
اﺣﺰاب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي رﺿﺎي ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﻌﻲ ﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ر ا ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ﭼﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﺣﺰاب در اﻳﺠﺎد
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 ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﻲ 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 ﺑﻲﺷﻚ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻫﻤﺪﻟﻲ آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻮاﻟﻲ
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ اﻟﺰام ﻧﺪارد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺳﻜﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ رخ ﻣﻲدﻫﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺰ و ﺗﺌﻮري دارد؟ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد 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
ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻣﺮ ﻛﺰي ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰ اب از آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد دادهاﻳﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻳﻢ اﺳﻢ ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ و
ﺷﻤﺎ آنﻫﺎ 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 ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ 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 ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ﺧﻮد را دارد و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺎي
اﺳﺘﺪﻻل آنﻫﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪام .اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﮔﺰ اري ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-02192/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴۸
دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ /ﺧﺮداد ۱۵:۰۲ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ10304-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71238 :

رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر :ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪاي
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻼ ك ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺪارا  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي
دﺷﻤﻦﺷﺎدﻛﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﭘﻴﺶ رود ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮده
و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
وي اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼف و
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮدم اﻳﺮان
داراي ﺷﻌﻮر و ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻗﺘﺪار ﻻزم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ در
ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮوﻻن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺰ اﺣﺰاب در اﺳﺘﺎنﻫﺎ در وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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
ﺣﺪا ﻛﺜﺮي ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﺠﻤﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن در
اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲﻛﻨﻢ 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 ﻣﻲرﺳﺪ 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 ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي درﺑﺎره ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦﻫﺎ 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 ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻳﻢ  ،اﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ 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 ﻣﻼك 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
ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ادار ه ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺮاد وارد
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻋﻮض ﻛﺮدن ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع  25ﻧﻔﺮ را ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار داده و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .وي اﻓﺰود :در اﻳﻦ دوره از ﻣﺠﻤﻮع  175ﻧﻔﺮ  17 ،ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﺮون از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪ ي » ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق« را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
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 ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه دروغ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ و ﺗﻤﺎم
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ر ا ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ .وي اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺧﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺷﻮر اي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ وزار ت ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب  ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ 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 اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻮرد واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻳﺎدآور
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ذﻳﺮﺑﻂ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ را 46
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻌﺪاد  52ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
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ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .وي اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؛ در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد در دوره ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  10ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  11ﻣﻴﻠﻴﻮ ن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ
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  10ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰودهاﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در دور دﻫﻢ از ﻣﺠﻤﻮع  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق  31 ،ﻫﺰار و  455ﺻﻨﺪوق را ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و
 258ﺻﻨﺪوق را ﺳﻴﺎر ﻗﺮار دادهاﻳﻢ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي در دوره ي ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري از ﻣﺠﻤﻮع
 26ﻫﺰار و  969ﺻﻨﺪوق  14،ﻫﺰار و  102ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  156ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
 10ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن آن اﺳﺖ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﻴﺎر و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻧﺎﻇﺮان
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي  46ﻫﺰار و  294ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  14ﻣﻴﻠﻴﻮن  312ﻋﺪد ﺳﻴﺎر اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻨﺪو ق ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ  12ﻫﺰار و  857ﻋﺪد آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن  437ﻋﺪد 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 اﺳﺘﺪﻻل دارﻳﻢ و
اﻫﻞ دروغ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ي
ﺧﺼﻮﺻﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ ،ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻜﺮده اﻳﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ر ا ﺧﺎرج از اﺧﻼق ﻣﻲ داﻧﻴﻢ و
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  300ﻣﻮرد اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  720ﻣﻮرد 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 ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار 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  60ﻫﺰار ﺗﺎ  160ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ دوره  550ﻫﺰار ﺗﻌﺮﻓﻪ و 304
ﺻﻨﺪوق را ﺗﺤﻮﻳﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ دادهاﻳﻢ .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  71ﻗﺎﻧﻮن 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  71در 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 رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد و ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻋﻤﺎل
ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﻛﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻧﻤﻲداﻧﻢ؛ زﻳﺮا در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-10304/
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 46ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺟﺪ ﺷﺮا ﻂ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
farau.com | @fararunews

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮارو

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از  22روز رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن  4ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻫﻢ ،ﻓﺮدا اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺣﻤﺎﺳﻪای دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.

ﺑﯿﺶ از  45ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق رأی ﻓﺮدا از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ در اﻧﺘﻈﺎر رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  10ﺳﺎﻋﺘﻪ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣﺎن رأیﮔﯿﺮی را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
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  ١٢ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﻌﺐ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬ رأی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻇﺮف  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﺬ رأی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﻣﺎر ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺣﺪود  ٥ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻼﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  18ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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  199ﻧﻔﺮ
واﺟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ رأی در اﯾﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ 41
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  878ﻧﻔﺮ واﺟﺪ اراﺋﻪ رأی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ اﺧﺬ رأی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  321ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﯿﺰان واﺟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ رأی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﯿﺰان واﺟﺪﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ رأی در  28اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن و  796ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده
اﺳﺖ و اﯾﻼم ﺑﺎ  357ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را دارد.

ﺷﻌﺒﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ رأی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬ رأی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻪ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  321ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﯿﺰان واﺟﺪﯾﻦ اراﺋﻪ رأی 18 ،ﻫﺰار و  744ﺻﻨﺪوق اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزارت ﮐﺸﻮر  31ﻫﺰار و
 455ﺻﻨﺪوق را ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و  258ﺻﻨﺪوق را ﺳﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از
ﻣﺠﻤﻮع  26ﻫﺰار و  969ﺻﻨﺪوق 12 ،ﻫﺰار و  867ﺻﻨﺪوق ﺛﺎﺑﺖ و  14ﻫﺰار و  102ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در آﻣﺎرﻫﺎی وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی 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
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ او در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﻮد )دوﺷﻨﺒﻪ  18ﺧﺮدادﻣﺎه( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از 45
ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأی ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی 46 ،ﻫﺰار و  294ﻋﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻫﻢ 481 ،ﻫﺰار ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در وزارت ﮐﺸﻮر در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻣﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮان و
ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آرای ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال »ﺧﺒﺮ« ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ  45ﻫﺰار و  713ﺻﻨﺪوق رأی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا  481ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد
دارد؟ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎری ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر دو روز ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐ ﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  45ﻫﺰار و  713ﺷﻌﺒﻪ 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 ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد در ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت
دو ﻣﺮﺣﻠﻪای 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:
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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 ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رأی ﻣﯿﺮوﻧﺪ .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 رﯾﺎﺳﺘﺠﻤﻬﻮری 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 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺮاق ﺑﻪﺧﺼﻮص وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ،ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺑﻐﺪاد ،ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ،ﮐﺮﺑﻼ ،ﻧﺠﻒ ،ﺑﺼﺮه ،ارﺑﯿﻞ ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺳﺎﻣﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  13ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری رأی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮاق داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻘﯿﻢ و زاﺋﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﺗﻤﺎم آرای
واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬ رأی زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺪه ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺑﯿﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬ رأی زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪه ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ویاﻓﺰود:
ﺗﻌ ﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﺎﻇﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ رأی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۲۷۸۱۳ :

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎ ﺪ
farau.com | @fararunews

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮارو

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﻮ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده و اﻇﻬﺎرات اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ
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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ
َ
ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻦ
ﺣﻀﻮر در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﺣﻤﺎﺳﻪ دﻳﮕﺮي آﻓﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان زدﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺣﻀﻮر را ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در راه رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.

وي در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رايﮔﻴﺮي در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻓﺮاد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اداﻣﻪ داد :در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ
ﻫﻔﺖ راي ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ وي ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺷﺶ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ راي ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رايﮔﻴﺮي 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
َ
ﻣﺠﺪدا اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻜﻤﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دﻳﮕﺮي دارﻧﺪ و اﮔﺮ
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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  10درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ راي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
َ
ﻃﺒﻌﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎزﺷﻤﺎري
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺗﻌﺪادي از آرا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﺻﻠﻲ آرا ﺗﻐ ﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺴﺖ.

وي اداﻣﻪ داد :ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آرا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ آراي اﺧﺘﻼﻓﻲ آﻧﻘﺪر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،در
ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺎزﺷﻤﺎري اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻋﻼم
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 ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد،
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم آن ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌ ﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻼمﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

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  80ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻜﺎﻳﺖ را ﺑﺎﻳﺪ از
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  80ﻗﺎﻧﻮن
َ
ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و
در اﻳﻦ دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.

ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
َ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺪارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻧﺒﻮده و
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ.

وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرهاي از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
اﺧﺬ راي دوﺟﺪاره ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي از آرا از ﭘﻴﺶ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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 ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ از ﺷﻤﺎرش آرا وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﻣﻴﺪواررﺿﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ آرا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻳﻚ دﺳﺖﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
َ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻄﺮح
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﺷﻤﺎرش آرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻫﻴﺎتﻫﺎي 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 ﭘﺎﻓﺸﺎريﻫﺎ 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 اﻋﻼم ﻛﺮد.
َ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻳﻦ از اﺧﺘﻴﺎرات
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ رايﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺦ داد:
وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺮوع 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  2ﺑﺎﻣﺪاد 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪ ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺷﻌﺐ ﺑﻮد ﻧﻪ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ.
َ
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﺑﻨﺪه
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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﻓﺰود:
اﻟﺒﺘﻪ در دو ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﻴﻘﻪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  40دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
َ
اﺧﻴﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛﻪ
ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻣﻮر و رﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲدارد 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 درﮔﻴﺮيﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ وﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﻼم 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 ﻧﺴﺠﻴﺪهاي ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
وﻗﺘﻲ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﻛﺸﻮري ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ
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ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.
َ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
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
ﻣﺠﻠﺲﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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
ﻣﻴﺘﻴﻨﮓﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آﻳﺖاﷲ 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 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 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 ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻲﻃﺮف ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و آﻳﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ
َ
ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد؟ ﻛﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اوﻻ َ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ راي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻮده و
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 ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ روزه اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﻮي از
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻳﻢ اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم 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 ﻧﺎﻣﻪاي آورد ﻛﻪ در آن ﺳﻪ ﺷﺮط آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻲداﻧﻴﻢ.
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻪ ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻮط را از ﺷﺮاﻳﻂ آن
ﻧﺎﻣﺰد اﻋﻼم ﻛﺮد و اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺷﺪ اﻣﻀﺎي ﻛﺘﺒﻲ آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ و در اﻳﻦ
َ
ﻣﺠﺪدا در ﻓﺮداي آن روز ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﺎ  11ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
راﺳﺘﺎ ﺟﻠﺴﻪاي
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي آﻧﺎن ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و  10درﺻﺪ ﺑﺎزﺷﻤﺎري را آﻏﺎز و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ.
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ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي،ﻗﻄﻊ ﭘﻴﺎﻣﻚ  ،ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ از ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  14ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا راي داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻧﻜﺮده و ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲداﻧﻨﺪ ،آﻳﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻜﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
َ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺳﻨﮓ روي
ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪﺷﻪاي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۳
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۲۲۰۵۲۹ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲:۱۱ - ۱۳۸۸/۳/۲۲ :ب.ظ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ در ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر:

ﺑﻴﺶ از  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ
ﻛﻨﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ
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 ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي زاﻳﺪاﻟﻮﺻﻒ و ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮده و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻗﻢ زدن ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري دﻳﻨﻲ
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮي در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻌﻮر و اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ
را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .وي در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ:

آﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل آن ﻻﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻌﺐ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر وﺟﻮد
ﺑﻴﺶ از  14ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺎري ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮز  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺶ از  70درﺻﺪي 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 اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/م
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۵
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۳۲۲۱۳۹۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۷:۳۵ - ۱۳۸۸/۳/۲۲ :ب.ظ

ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران:

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 70درﺻﺪ 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  50درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
اﻋﻼم ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ و اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻳﻦ آﻣﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ

اﻓﺰاﻳﺶ  20درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .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 ﻣﻲآﻳﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺮخ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد .ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16اﻣﺮوز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزهﻫﺎي 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 اﻋﻼم 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 اﷲ در ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﻓﺮدا وزارت ﻛﺸﻮر آﻣﺎر را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن

اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/ك
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۶
ﮔﺮوه  :ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﻮزه :

ﺷﻤﺎره ۸۸۰۴۰۸۰۸۹۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ  ۳:۱۶ - ۱۳۸۸/۴/۸ :ب.ظ

ﻣﺸﺮوح ﺳﺨﻨﺎن وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﻔﺘﮕﻮي وﻳﮋه ﺧﺒﺮي؛

ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﺪار و ﺳﺨﻨﺎن وزﻳﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت
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
ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد

داﺷﺘﻴﻢ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻴﻢ ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻟﺒﻴﻚ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﻛﻤﺎل آراﻣﺶ راي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ

ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻓﺰود :ﻛﺸﻮري ﺑﺰرگ و اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﻲ
ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺑﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارد ،آن را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ ﻫﻤﻴﻦ
ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ * .ﮔﺮوه "اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ " ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻤﺐﮔﺬاري در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﺑﻮد اژهاي اداﻣﻪ داد:
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮي دﺷﻤﻨﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺖ ،و آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن
ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻔﺠﺎر ،ﺗﺮور و ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺮدم را در اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﺸﺎطﺷﺎن دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﻛﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا وزارت اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﻄﻮط ﺗﺨﺮﻳﺐ داﺷﺘﻴﻢ ﻳﻜﻲ از

ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﮔﺮوه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ ﻛﻪ
در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﺰادار را ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻮد * .ﻗﺮار ﺑﻮد اوﻟﻴﻦ ﺑﻤﺐ در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﭼﻴﺬر ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد وي ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮد :ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از
ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﻚﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ را از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺣﻤﺪاﷲ 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 ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ارﺷﺎد ﺷﻠﻮغ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻤﺐﮔﺬاري ﻛﺮده و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ ﻃﻲ اﻗﺪاﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ اﻗﺪام دﻳﮕﺮي ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ
و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ،در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪ.
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ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻳﻚ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ و ﻫﻮاداران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در دو ﺳﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و
وﺑﻼگﻫﺎ و اس ام اسﻫﺎ در ﭘﻲ ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،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 دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﺮور ،اﻧﻔﺠﺎر و ﺧﺪاي ﻧﻜﺮده روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻼل در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺣﻮزهاي ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .وي اﻓﺰود :ﻓﻘﻂ در ﻳﻜﻲ دو ﺣﻮزه ﻛﻮﭼﻚ و آﻧﻬﻢ درﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم ﺑﻴﺶ

از  45ﻫﺰار ﺻﻨﺪوﻗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﺎر اﺧﺬ آراي ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ اﷲ ﻣﻮرد
ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮدم در ﻛﻤﺎل آراﻣﺶ از ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎري و آﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم وﻗﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻫﺮ
ﻳﻚ از اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻛﺮدم و آن ﺗﻴﻢﻫﺎي 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 ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ * .دﻫﻬﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻲاﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪ وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ،ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎرج
وارد ﻛﺸﻮر ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻣﻘﺪاري از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و
ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻛﻤﻚ ﻣﺮدم و ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻳﺎدﺗﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،آن اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ

در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻲاﺑﻦ 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 ﺑﻤﺐﮔﺬاري در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮي را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﺑﻪ اﻗﺪام دﻳﮕﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻌﺎﻧﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد و

ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذري ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻧﺪاﺷﺖ-
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ 2 -ﻛﺎر را ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ اﻗﺪام ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ ﺑﻤﺐﮔﺬاري و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺘﺎدﻫﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻳﻚ ﺳﺘﺎد و ﺣﺘﻲ در آن ﺳﺘﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﻔﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  2ﻫﺪف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ

اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ در آﻧﺠﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح 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 ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ،ﻣﻮاردي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ و ﻏﺮب ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮور
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻻن در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮده و اﻧﺸﺎءاﷲ در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
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ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اژهاي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻛﺎت از ﺟﺎي واﺣﺪي دﺳﺘﻮر
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻻاﻗﻞ 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 ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل و دﻻﻳﻞ
ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮد آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ دﺷﻤﻨﺎن از اﻳﺮان،
اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان آرام اﺳﺖ ،و اﻣﻨﻴﺖ دارد ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

ﺗﻼش و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﻋﺠﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﺎراﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي آﻧﺎن از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ و دﺳﻴﺴﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ

ﻣﺮدم ﻛﻤﺘﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ و ﭘﺮﺷﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر رخ داد ،ﺳﺨﺖ
ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪهاﻳﻢ و ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ دورهﻫﺎ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮده
ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ  85درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي دﺷﻤﻨﺎن ﻛﻪ آﻧﻬﻤﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﺎ
داراي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﺮان در ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻣﻦ و آرام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود ،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 اﺻﻄﻼح اﻳﻦ راﻳﻲ ﻛﻪ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺶ

از  24ﻣﻴﻠﻴﻮن آوردهاﻧﺪ ﻳﻚ راي ﻣﺨﺪوﺷﻲ اﺳﺖ؛ ﻣﺎ در وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺳﺘﺎدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارﻳﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و در دورهﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﺗﻲ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﺎر ﺧﻮدش را آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ دارد ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ .وي اﻓﺰود :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻪ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت دارد ،اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد

ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺟﻮاب و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ را ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ آن ﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب

ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪهاي اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ * .ﺳﺘﺎد وﻳﮋه وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﺧﻮاه و ﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي داﺧﻞ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ را در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ،

اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪاري ﻓﻀﺎ ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ،اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﻚ
اﺳﺘﻔﺎدهاي از اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﺷﻮد و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺘﺎد وﻳﮋهاي ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ،در
ﻣﻮاردي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي 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

ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺨﺖﺗﺮي اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺳﺘﺎد در وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
آن ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاي را ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ دوره و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت
اﻳﻦ ،ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎدﺗﺮ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز زﻣﺎن رﺳﻤﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﻮد

 300دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺷﻤﻦ در آن ﻣﻮج وارد و ﺑﻌﺪ اﻫﺪاف ﺧﻮدش را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻫﺮ
دورهاي ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ
دﻗﻴﻖﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎز ﻛﺮد و آن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ

ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را آﻏﺎز ﻛﺮد .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ از  6ﺗﺎ  7ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت
ﻧﮕﻴﺮد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺶ از  6ﻣﺎه ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﻳﻜﻲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﺧﻮد در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ "ﻫﻨﻮز ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﺪه ،ﭼﻄﻮر ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ " و
اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺧﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ از آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﻲآﻣﺪﻳﻢ و ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ .وي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﻛﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت از دورهﻫﺎي ﻗﺒﻞ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارد ،ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد از زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﭼﺎپ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ آن ،از ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اﻛﻨﻮن دارﻳﻢ از زﻣﺎن وزارت آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،در ﺑﺮدن
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي ،در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﺨﺼﻮص
اﻋﻀﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻈﺎر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ و ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و

ﺳﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ راي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎري ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
راي ﻣﺮدم اﺧﺬ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن اﺧﺬ راي و ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎرش آرا و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎ و در

ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﻻزم را ﻛﺮدﻳﻢ * .ﻋﻮاﻣﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
از ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪاﻧﺪ اژهاي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪاي را ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻢ ،اﻧﺪﻛﻲ
ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺪام زده ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ راﻳﺎﻧﻪ ،ﺳﺘﺎد ،ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﻋﻮاﻣﻠﻲ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد 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 ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎ از ﻛﻨﺎر آن ﻧﮕﺬرﻳﻢ و ﻟﺬا در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎه اول ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ آﻳﺎ

ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻛﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت از آن ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ،

ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ ادر ﺷﻤﺎرش آرا  2ﻳﺎ  3و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ راي اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﻌﺒﻪاي ﻳﻜﻲ راي داده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش 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 اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺧﺒﺮي ﻛﻪ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲداد و در ﻣﻮاردي ﺧﻮد
ﺑﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدم * .وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ را
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺒﺮي ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي 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
ﺑﮕﻴﺮ و ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد راي ﺑﺪه و  50ﻫﺰار
در ﻗﺒﺎل راي دادن ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻣﭗ زده ﺑﻮد و  50ﻫﺰار
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :اﻳﻦ ﺧﺒﺮ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ،
ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎري را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،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 ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻊآوري ﻛﺮد و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎور
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ راﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺒﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 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 اﻃﻼﻋﺎت 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
ﺑﻌﺪا
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﺮﮔﻪاي را ﭘﺮ ﻛﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ  50ﻫﺰار
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﺗﻐ ﺮ ﻛﺮد و
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪاي وﻗﺘﻲ ﻫﺮ دوي آن ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ 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 ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي 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 اﺻﻼ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ،ﭼﻘﺪر
ﺑﻮده و ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻳﺨﺘﻦ آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻓﺮدي دﺳﺘﻪاي از آرا را ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺰد وﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 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 ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ* .ادﻋﺎي وﺟﻮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي دوﺟﺪاره وزﻳﺮ
اﻃﻼﻋﺎت 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 ﺧﻮاﺳﺘﻪاي 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

ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ دو ﺟﺪارهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪاي زﻳﺮ دارد و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪاي روي آن ﻗﺮار دارد و در آن ﻃﺒﻘﻪ
زﻳﺮ ﻗﺒﻼ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﻪ رايﻫﺎ را ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و در آن ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم وﻗﺘﻲ ﻣﻲآﻳﻨﺪ در آن
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ راي ﺧﻮد را ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ و وﻗﺘﻲ درب ﺻﻨﺪوق ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻲرود و ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺂﻳﺪ و ﻟﺬا رايﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .و ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻨﺪﻳﺪم و اﺻﻼ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺻﻼ ﺧﺒﺮي از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺻﻼ 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ 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  4ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن راي ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ وي ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﻮال ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻦ ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮض ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﻴﺶ از  45ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎ ﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﻛﺠﺎ اﻳﻦ رايﻫﺎ را درون آن ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ
ﺻﻨﺪوق درب دﻳﮕﺮي دارد؟ و اﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ 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 ﻣﻲﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ 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 اﺻﻼ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺷﻴﻮهاي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪ .اﺻﻼ ﺑﺮﺧﻲ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻮر درﻧﻤﻲآﻳﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وﻇﻴﻔﻪاي ذاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻣﻲﺷﺪه ،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 ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ
و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت 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 ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻦ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﺮض ﻛﻨﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ را ﺑﻪ وزارت
ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺒﺴﺘﻪاﻳﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﮔﺰارش ﻧﺪادهاﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن
وزارت ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدم و ﺧﻮدم در روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﺧﺮداد ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮدم .اژهاي اﻓﺰود :ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  12:30روز 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 اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ و
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاردي ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ از ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
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 .ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺮدم در ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ

وﻟﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﻫﻤﺎن اول ﺻﺒﺢ ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﺮﺗﺐ در ﺷﻌﺐ
اﺧﺬ راي ﺣﻀﻮر ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اژهاي 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 ﺑﺨﺶﻫﺎي 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 اﻃﻼﻋﺎت

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 ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ

اﻻن ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻳﻢ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﮔﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ و ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ از ﻫﻤﻴﻦ
اﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ادوار ﺑﻮده

اﺳﺖ؛ آﻗﺎي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 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 ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ * .اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب
ﻣﺨﻤﻠﻲ و آﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن در اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ 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 اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و روﺣﻴﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻫﻮﺷﻴﺎري
و آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻠﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﻃﺎﻋﺖﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ از
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺨﻤﻠﻲ در
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻳﺮان ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺮم رژﻳﻤﻲ را ﺳﺮﻧﮕﻮن و رژﻳﻢ دﻳﮕﺮي را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻛﻨﻨﺪ .وي اﻓﺰود :ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ وﻗﻮع آن در
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮ ﻢ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﻳﻚ اﻧﻘﻼب
ﻣﺨﻤﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺧﻴﺮ و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﻲﭘﻴﻮﻧﺪد اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ
دﺷﻤﻦ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اژهاي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در ﻫﻤﺎن

ﻣﺎهﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎر دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺪه وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه ﺑﻮدم و اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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اﻳﻨﻜﻪ دﺷﻤﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﻃﻮل  26ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺪام آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وﻗﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﺑﺮاﻧﺪازي ﻛﺮده ﻳﺎ ﺗﻐ ﺮ رﻓﺘﺎري در ﻧﻈﺎم ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻜﺮ آن اﻓﺘﺎد و ﺗﻼش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را از ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻐﺰ
ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻲﻣﺤﺘﻮا اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺎب و اﺳﻼم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و زﻳﺎدهﺧﻮاﻫﺎن ،ﺗﻀﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﺟﻤﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎ 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 اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ و آﻗﺎي
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﺷﻌﺎرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ آن را ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻳﻢ آرام ﻧﻤﻲﻧﺸﻴﻨﺪ؛ دﺷﻤﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻳﻢ
ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ را از ﻫﻤﺎن اواﺧﺮ ﺳﺎل  84ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮد؛ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ آن اﻣﻴﺪي

ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ در ﻧﻔﻮذ و ﻳﺎرﮔﻴﺮي در ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 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 اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰود :ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻛﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺮاف ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ،
دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﻣﺨﻤﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ،ﻳﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ
ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت روي اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺮم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﺮد ،ﺗﻼش ﻛﺮدﻳﻢ
ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻳﻢ و ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
آﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ در
ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .وي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﻲ واژهﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎ و در

ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺧﻴﻠﻲ واﺿﺢ ﻧﺒﻮد و ﻳﺎدم ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه در ﺟﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﺮاي
ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻌﺠﺐآور ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوري ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم و اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻴﻦ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻴﺴﺖ؛ ﻣﺎ ﺗﻼش داﺷﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﺮﺧﻂ دﺷﻤﻦ را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﻢ و دﻏﺪﻏﻪ
ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ از ﻛﺎر از دﺳﺖﻣﺎن در ﻧﺮود؛ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﺧﻂ دﺷﻤﻦ را ﻣﻘﺪاري
ﺑﺴﻮزاﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﺴﻴﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن 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 اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ

داد :اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺎﻟﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري و ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ و ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺎﻫﻮي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺳﺮ
و ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ؛ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﺴﻪ دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻃﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم و اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ در اﻳﺮان را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﺪهاي ﺑﺎز
ﺳﺮو ﺻﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺠﻤﻪ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻲ زدم و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺎ واﻗﻌﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد دﺷﻤﻦ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻛﺎر و در
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي 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 ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻮد

ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي اﻓﺰود:
اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از ﺧﻂ دﺷﻤﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻫﻤﺎن اﻳﺎم دو ﻃﻴﻒ
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ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻃﻴﻒﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﺒﻮد ،ﻋﺪهاي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﺑﺎﻧﻴﺎن ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭘﻮل ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اژهاي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﻛﺮدﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،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 ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼس آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وي اﻓﺰود :ﻓﺮدي ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺨﻤﻠﻲ آﮔﺎه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﻼسﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
آﻣﻮزشﻫﺎي اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺨﻤﻠﻲ را ﻣﻲدﻫﻴﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎﻳﻲ 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
اﻃﻼﻋﺎت 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 ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﺎن ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺨﻤﻠﻲ اﺳﺖ.
وي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﮔﺮوه ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﻴﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ

ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮعاﻻﺧﺮوج ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺻﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ

ﺟﻠﻮي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰود :ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﺮادران ﻋﻼﺋﻲ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺮدن وﺿﻌﻴﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺮادران ﻋﻼﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﺰﺷﻜﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات و

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻲﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و
اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺲ از

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت 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 ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،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 ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻔﺎق وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وزﻳﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ اول را ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و اﺷﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ
را از ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺮاض ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ اول ﺑﻮد و در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﺷﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاض ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي 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
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ * .ﻣﺎﺟﺮاي دﻳﺪار وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اژهاي 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 اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ 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 ﺳﺨﺖﺷﺎن ﺑﻮد ﻧﺰدﻳﻚ
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ﻣﻨﺰل ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺠﺎ دﻳﺪار ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن زﺣﻤﺘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ دﻓﺘﺮم ﺑﻌﺪ از
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  9ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  10:15در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪ و ﺑﻨﺪه
ﺳﺮ وﻗﺖ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ اﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ،
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ .وي اداﻣﻪ

داد :ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارم ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت 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 اﻻن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻣﻲآﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ،اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﺮوﻗﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ
ﭼﺎرهاي ﻧﻴﺴﺖ و در زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در
آﻧﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﺮض ﻛﺮدم ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ،اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲروﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ؛ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ اﺑﻄﺎل،
درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺳﺨﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮ ﺪ ﺟﺰ زﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﺎ زور ﺑﮕﻮ ﻢ اﺑﻄﺎل .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﻄﺎل ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره راي ﻧﻴﺎوردﻳﺪ،
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض دوﺑﺎره راي ﻧﻴﺎورﻳﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺷﻤﺎ دو روز
ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻮﺷﺘﻴﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ و

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﺑﻄﺎل ﻧﻜﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .اژه اي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻧﺴﺎن از اول
ﺑﮕﻮﻳﺪ اﺑﻄﺎل و آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻜﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ اﺑﻄﺎل ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد؛ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮ ﺪ
وزارت ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻮﺳﻮي ﭘﺎﺳﺦ

داد :ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﮔﻮ ﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺠﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت 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 :ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺷﻮﻧﺪ و زﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ

اﻣﻴﺪوارﻳﻢ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﭘﺲ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻮﺟﻲ از ﺳﻮي
دﺷﻤﻨﺎن و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد * .ﻧﻘﺶ
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را
ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ،ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻲرود .وي در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎرﻣﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

و از ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﻲ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻫﺎ را آﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﺸﺮده
داده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮادﺷﺎن
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ در ﻛﺎﻧﻮن اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺴﻨﻲاژهاي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺎرﻫﺎي

دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دادﻧﺪ و در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ دﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎﻳﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺻﺤﻨﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵۸
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۲ /ﺧﺮداد ۱۴:۴۴ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12294-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :ﺟﻠﻮي ﺷﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻋﺪم
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك ،ﻋﻠﺖ ﺻﺎدرﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮان ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﺳﺖ
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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وي اﻓﺰود :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر و دﺷﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎي دﺷﻤﻨﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .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 ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻜﺲدار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادي ﻛﻪ راي ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ راي اﺧﺬ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻃﻼع دﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اي در ﺟﻬﺖ
ﺿﺮورت وﺟﻮد آراﻣﺶ در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎر اول ﺑﻪ آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺬﻛﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد ،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 اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻣﺎ را از اﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ و آن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي
ﺻﺎدر ﻛﺮدن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﻴﻪ اي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ و در آن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .وي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :رايدﻫﻨﺪﮔﺎن 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 ﻣﻲﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺬ راي ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد 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 اﻓﻖﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺧﺬ راي
داﺷﺘﻪاﻳﻢ .وي در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎر ﺑﺮاي اﺧﺬ راي
وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬ راي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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 ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ و ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :از دﺷﻤﻦ ﻫﻴﭻ اﻧﺘﻈﺎري ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﻲﺟﻬﺖ و ﺑﻲاﺳﺎس را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ
وﻟﻲ ﻣﺎ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ در داﺧﻞ ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻳﻴﺲ
ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪه اي از اﻳﻦ آراﻣﺶ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺮوع اﺧﺬ راي ﺧﻮﺷﺸﺎن
ﻧﻤﻲآﻳﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ دادن اﺧﺒﺎر ﻛﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻧﻜﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻲﺷﻮد .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ از ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد در اداﻣﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ را از
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮده اﻧﺪ ﻋﻠﺘﺶ ر ا ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ا ﮔﺮ ﻋﻠﺖ ،اﻳﺠﺎد اﺧﻼل و دﺧﺎﻟﺖ
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 ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮ و ﺻﺪا
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮف ﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در اداﻣﻪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﻬﺮان از ﺳﻪ ﻫﺰار و 153
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درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮔﺎن ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي دو ﻫﺰار و  918ﻧﻔﺮ ﻛﺎر ت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو
ﻫﺰار و  720ﻛﺎرت از ﺳﻪ ﻫﺰار و  331درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد و  348ﻛﺎرت از  356درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد آﻗﺎي رﺿﺎﻳﻲ و  722ﻛﺎرت 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 :ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه 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 آنﻻﻳﻦ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از  35ﻫﺰار ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي راي در ﺻﻨﺪوق دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﭼﻴﺴﺖ؟ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻌﺪاد آرا ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد 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 دادهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻗﺎي وزﻳﺮ ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺒﺮي اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻌﺐ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻣﺮدم از ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎي
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮي ﻛﺬب اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﻲﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،اﺻﻼ ﺑﻲاﻧﺼﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮي ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﻲاﺳﺎس را اﺻﻞ و
ﻣﺘﻦ را در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وزارت ﻛﺸﻮر
ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ 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 ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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 ﻧﻤﻲﺷﻮد .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 ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﻣﻬﺮ زده ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ آﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم دﻳﺪم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻮال
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن راي دﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻲزدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪون اﺧﺬ راي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ زده ﺷﻮد درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﻠﻢ
اﻃﻼﻋﻴﻪ اي آﻣﺪه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي راي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ
راي ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؟ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﻠﻢ ﻛﺎري ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﻢ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان از ﻛﺴﻲ راي اﺧﺬ
ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﺻﻼ 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 ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻌﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ ﺟﺎﻳﻲ را
ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﻲ اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وي ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ زﻳﺎد ﭼﺎپ ﻛﺮدﻳﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﺮ ﺳﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺣﺰب ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ي اﺳﻼﻣﻲ در وزار ت ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ
ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻴﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﻛﺮدهاﻳﻢ و اﺻﻼ ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎ 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 ﺑﺮﻧﻤﻲﮔﺮدد .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 ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻧﻴﺮو ﻛﻢ ﺑﻴﺎورد از ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺮو ﻣﻲﻛﻨﺪ .وي ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺎﻳﻌﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﻋﺎدت دارﻳﻢ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزيﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ روش ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ و
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ انﺷﺎءﷲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﻜﻮه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﺷﺎن در ﭘﺎي
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري در ﻣﻮرد
ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ  SMSﻫﺎي در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﭼﺮاﻳﻲ و ﻋﻠﺖ آن
را ﻧﻤﻲ داﻧﻢ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12294/
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ﻣﺸﺮوح ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ؛

ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ
 75درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز
و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ روز ﭘﺲ ازاﻋﻼم ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آﻧﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺎﺳﺦ داد .وي ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ 22
ﺧﺮداد ،آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﻳﻲ 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 رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ 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 اﺳﻼﻣﻲ
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 ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ و ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﻧﻈﺮات
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻓﻘﻬﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
راي ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ راي ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ  7راي ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺻﻼﺣﻴﺖ وي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آراي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺮ  6راي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد و اﺧﺘﻼف 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 ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ 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 ﻣﺜﻼ در ﻣﺠﻠﺲ  300ﻧﻔﺮي ،وﻗﺘﻲ در آرا ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎز ﺷﻤﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ
ﺑﻴﺶ از  39ﻣﻴﻠﻴﻮن و اﻧﺪي راي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ درﺻﺪ آن ﻧﺎﭼﻴﺰ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ * .ﮔﺰارش ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري در
ﺧﺼﻮص ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎز ﺷﻤﺎري  10درﺻﺪي 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 ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﺸﺘﻢ  75درﺻﺪ 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

 310دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

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 ﺷﻜﺎﻳﺎتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﻦ دوره

ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪود  75درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .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 اﻋﻼم 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎزه و ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
ﻃﻮر ﺳﺨﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻈﺎرت و در ﺣﻀﻮر دورﺑﻴﻦﻫﺎي
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎر ﺑﺎز ﺷﻤﺎري آراي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد آراي ﺗﺎ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺼﺪاق ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از

اﻳﻦ دﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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 اﻋﻼم
اﺳﺖ * .در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم 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
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ 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 ﻣﻼك اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺼﺪاق ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ وزراﻳﻲ از دوﻟﺖ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهام در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و روﻳﻪ ﺷﻮرا در
ﻃﻮل  30ﺳﺎل 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ
رﺳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ

ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪاري از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ازدﺣﺎم ﺑﺎﻻ وﺟﻮد داﺷﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎي 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  22ﺧﺮداد 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  20و  40دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  22ﻧﻴﺰ 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 روشﻫﺎ 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 اﺻﻼح 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 روشﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎي 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 ﻛﻼم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ.
وي اﻓﺰود :آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدﻳﻢ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺪهاي از
اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﻲ 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 دورهﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ
اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺑﻌﺪي اﻋﻼم 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻢ آﻣﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼم 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 اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ  10درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را
ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺷﻮد* .
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻲ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻌﺘﺮض وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﺮﺧﻲ از ﻃﺮﻓﺪاران

ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻌﺘﺮض ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ
اﮔﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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 ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،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 ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي 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 ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪاي اﻣﻀﺎ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺠﺪدا ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي
ﻗﺒﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ درﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص
ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻌﺘﺮض ﻫﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  18ﺳﺎﻋﺖ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺨﺪوش
ﻣﻲداﻧﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ 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 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪﺷﻪاي ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دارد.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۰
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۲ /ﺧﺮداد ۱۹:۲۷ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12490-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ :ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﻧﺪارﻳﻢ .اﻛﺒﺮ ﻏﻔﺎري در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان )اﻳﺴﻨﺎ(،ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ ،در
ﺧﺼﻮص ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ راي در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻌﺐ اﻓﺰود :در  30ﺗﺎ  40ﺷﻌﺒﻪ از  2ﻫﺰار و  765ﺷﻌﺒﻪ 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
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12490/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۱
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۲ /ﺧﺮداد ۲۲:۱۵ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12541-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي :راي ﻣﺮدم ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آراي آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،راي دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺷﻴﺪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ 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 :ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آراي آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
راي دﻫﻨﺪ ﮔﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ دﻳﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .وي در ﺧﺼﻮص ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮ ﻓﻪ در ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ راي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را  22اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ،راي ﻣﺮ دم ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ اﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12541/

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۲
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۲ /ﺧﺮداد ۱۶:۲۸ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12399-8803 :

ﻣﻨﺒﻊ  :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺎرس

/ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺰت و وﺣﺪت ﻣﻠﻲ /ﺣﻀﻮر زاﻳﺪاﻟﻮﺻﻒ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﭘﺎي
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز :ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
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  155ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮج
دوم ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮاي دادن رأي ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻣﺮوز ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي راي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﻳﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه دﻳﮕﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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  54ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮐﺎر اﺧﺬ راي در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮده و در ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﺪرﺿﻲ ﺣﺪاﺋﻖ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮد :اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دو ﻫﺰار و  658ﺷﻌﺒﻪ 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
 155واﻗﻊ 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 ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ
درﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ آراﻣﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم
ﺣﻮزهﻫﺎ 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  155در ﺣﺮم ﺷﺎﻫﭽﺮاغ )ع( در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ در ﻓﺎرس اﻓﺰود :ﻫﻢ اﻳﻨﮏ
 2685ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأي ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﮐﺎﻣﻞ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل و در ﺣﺎل اﺧﺬ رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس درﮐﻤﺎل آراﻣﺶ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاري اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺧﻮدﺷﺎن ر ﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر دار د .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12399/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۵

ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﺻﻨﺪوق رای ﺳﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮭﺮ ﺟﯿﺮﻓﺖ
٢٠٠٨
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ١٢ﺷﮭﺮﯾﻮر ۲ ۱۳۸۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﺻﻨﺪوق رای ﺳﯿﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮭﺮ ﺟﯿﺮﻓﺖ
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﻮز  :ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر "آﯾﻨﺪه" از ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺰارش داد ،اﻗﺪام ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺮﻗﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق
.
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎرق ھﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﯿﺎر در ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎطﻊ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،در روز  22ﺧﺮداد و ﺣﻤﺎﺳﮫ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﮔﺰارش
ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﺳﯿﺎر از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه و
.
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اطﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن 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
.
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺻﻨﺪوق ﺳﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ،ﻓﺮد
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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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۷

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۹ :ﺗﻴﺮ ۱۷:۵۱ - ۱۳۸۸

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۲۷۸۱۳ :

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎ ﺪ
farau.com | @fararunews

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮارو

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﻮ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده و اﻇﻬﺎرات اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ
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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ
َ
ﻃﺒﻌﺎ اﻳﻦ
ﺣﻀﻮر در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي راي ﺣﻤﺎﺳﻪ دﻳﮕﺮي آﻓﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان زدﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺣﻀﻮر را ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در راه رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.

وي در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رايﮔﻴﺮي در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻓﺮاد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اداﻣﻪ داد :در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ
ﻫﻔﺖ راي ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ وي ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺷﺶ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ راي ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رايﮔﻴﺮي 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
َ
ﻣﺠﺪدا اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻜﻤﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
دﻳﮕﺮي دارﻧﺪ و اﮔﺮ
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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  10درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ راي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
َ
ﻃﺒﻌﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎزﺷﻤﺎري
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﻴﺴﺖ  ،ﻛﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺗﻌﺪادي از آرا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﺻﻠﻲ آرا ﺗﻐ ﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺴﺖ.

وي اداﻣﻪ داد :ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آرا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ آراي اﺧﺘﻼﻓﻲ آﻧﻘﺪر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،در
ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺎزﺷﻤﺎري اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻋﻼم
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 ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد،
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم آن ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌ ﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻼمﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

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  80ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻜﺎﻳﺖ را ﺑﺎﻳﺪ از
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  80ﻗﺎﻧﻮن
َ
ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و
در اﻳﻦ دوره رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.

ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ در اﻳﻦ دوره از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
َ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺪارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻧﺒﻮده و
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ.

وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرهاي از ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
اﺧﺬ راي دوﺟﺪاره ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي از آرا از ﭘﻴﺶ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ 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 ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ از ﺷﻤﺎرش آرا وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﻣﻴﺪواررﺿﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ آرا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻮدﻛﺎر و ﻳﻚ دﺳﺖﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
َ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻄﺮح
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﺷﻤﺎرش آرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻫﻴﺎتﻫﺎي 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 ﭘﺎﻓﺸﺎريﻫﺎ 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 اﻋﻼم ﻛﺮد.
َ
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻳﻦ از اﺧﺘﻴﺎرات
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﺼﻮص اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ رايﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺦ داد:
وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺮوع 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  2ﺑﺎﻣﺪاد 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪ ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺷﻌﺐ ﺑﻮد ﻧﻪ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ.
َ
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ آﻗﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﺑﻨﺪه
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 ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻌﺐ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﻓﺰود:
اﻟﺒﺘﻪ در دو ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﻴﻘﻪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  40دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ 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 ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
َ
اﺧﻴﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛﻪ
ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻣﻮر و رﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲدارد 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 درﮔﻴﺮيﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ وﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﻼم 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 ﻧﺴﺠﻴﺪهاي ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
وﻗﺘﻲ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﻛﺸﻮري ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ
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ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.
َ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
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
ﻣﺠﻠﺲﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺷﻤﺎري  10درﺻﺪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 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
ﻣﻴﺘﻴﻨﮓﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آﻳﺖاﷲ 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 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 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 ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻲﻃﺮف ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و آﻳﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ
َ
ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد؟ ﻛﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اوﻻ َ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ راي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻮده و
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 ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮي روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ روزه اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﻮي از
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻳﻢ اﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم 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 ﻧﺎﻣﻪاي آورد ﻛﻪ در آن ﺳﻪ ﺷﺮط آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﺷﻤﺎري ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻲداﻧﻴﻢ.
ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺎزﺷﻤﺎري آراي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻪ ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻮط را از ﺷﺮاﻳﻂ آن
ﻧﺎﻣﺰد اﻋﻼم ﻛﺮد و اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺷﺪ اﻣﻀﺎي ﻛﺘﺒﻲ آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ و در اﻳﻦ
َ
ﻣﺠﺪدا در ﻓﺮداي آن روز ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﺎ  11ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
راﺳﺘﺎ ﺟﻠﺴﻪاي
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي آﻧﺎن ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و  10درﺻﺪ ﺑﺎزﺷﻤﺎري را آﻏﺎز و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ.

 324دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي،ﻗﻄﻊ ﭘﻴﺎﻣﻚ  ،ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ از ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  14ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا راي داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻧﻜﺮده و ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲداﻧﻨﺪ ،آﻳﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻜﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
َ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺳﻨﮓ روي
ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪﺷﻪاي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۸
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۰:۲۳ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12554-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  8ﻫﺰار و  881ﺻﻨﺪوق ،ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ اوﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻛﺮد ﺗﻌﺪاد  8ﻫﺰار
و  881ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  19/42درﺻﺪ 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  5ﻣﻴﻠﻴﻮن و 15
ﻫﺰار و  188راي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﺎ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن و  462ﻫﺰار و 548
راي ﻣﻌﺎدل  69/04درﺻﺪ آرا ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪ
ﺑﺎ  81ﻫﺰار و  509راي ﻣﻌﺎدل  1/62درﺻﺪ آرا ،ﻣﻬﺪي
ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺎ  45ﻫﺰار و  453راي ﻣﻌﺎدل  0/9درﺻﺪ آرا و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  425ﻫﺰار
و  678راي ﻣﻌﺎدل  28/42درﺻﺪ ﻛﻞ آراء را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12554/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶۹
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۰:۵۹ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12559-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش16ﻫﺰار و 112ﺻﻨﺪوق ،آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر،
ﮔﻔﺖ »:ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  20دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز) 23ﺧﺮداد(
ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 16 ،ﻫﺰار و 112
ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎدل  35/22درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻳﺮان )اﻳﺴﻨﺎ( ،رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ»:
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آراي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  10ﻣﻴﻠﻴﻮن و  234ﻫﺰار
و  431راي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﺎ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن و  27ﻫﺰار و  919راي ﻣﻌﺎدل
 68/8درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﻋﺪ  162ﻫﺰار و
 909راي ﻣﻌﺎدل  1/72درﺻﺪ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ  88ﻫﺰار
و  474راي ﻣﻌﺎدل  0/86درﺻﺪ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﺧﺎﻣﻨﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و  955ﻫﺰار و  131راي ﻣﻌﺎدل  28/87درﺻﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮ دﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12559/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۰
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۲:۰۸ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12561-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71132 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش21ﻫﺰار و 631ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  67/7درﺻﺪ *ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  30/34درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آراي ﺷﻤﺎرش
ﺷﺪه از 21ﻫﺰار و  631ﺻﻨﺪوق ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  1:42دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﺎﻣﺪاد را اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﻔﺖ »:از  15ﻣﻴﻠﻴﻮن و  251ﻫﺰار و  781راي
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  10ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  230ﻫﺰار و  478راي ﻣﻌﺎدل  67/7درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﻳﺪ  259ﻫﺰار و  456راي ﻣﻌﺎدل 1/7
درﺻﺪ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ  132ﻫﺰار و  935راي ﻣﻌﺎدل
 0/87درﺻﺪ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ ﭼﻬﺎر
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  628ﻫﺰار و  912راي ﻣﻌﺎدل  30/34درﺻﺪ
آراء را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12561/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۱

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۳:۱۹ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12566-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

ﺑﺎﺷﻤﺎرش27ﻫﺰار و 924ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  66/18درﺻﺪ *ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  31/06درﺻﺪ
ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ »:ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  2:47دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪاد
اﻣﺮوز و از ﺗﻌﺪاد  27ﻫﺰار و  924ﺻﻨﺪوق ﻛﻪ 61
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد 21 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 170ﻫﺰار و  263راي اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﺴﻨﺎ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ »:ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺗﺎﻛﻨﻮن  14ﻣﻴﻠﻴﻮن و  11ﻫﺰار و  664راي
ﻳﻌﻨﻲ  66/18درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪ 397
ﻫﺰار و  177راي ﻣﻌﺎدل  1/87درﺻﺪ ﻛﻞ آراء ،ﻣﻬﺪي
ﻛﺮوﺑﻲ  185ﻫﺰار و  578راي ﻛﻪ  87ﺻﺪم درﺻﺪ آرا
اﺳﺖ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ  6ﻣﻴﻠﻴﻮن و 575
ﻫﺰار و  844راي ﻣﻌﺎدل  31/06درﺻﺪ ﻛﻞ آراء را
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ «.اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12566/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۲
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۴:۱۹ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12567-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

ﺑﺎﺷﻤﺎرش31ﻫﺰار و 369ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  65/96درﺻﺪ *ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  31/19درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ »:ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 3:50
دﻗﻴﻘﻪ اﻣﺮوز  31ﻫﺰ ار و  369ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎدل  68درﺻﺪ
ﻛﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰود »:ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ آراي ﻣﺎﺧﻮذه 24 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  122ﻫﺰار و  777ر اي اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﺎ  15ﻣﻴﻠﻴﻮن و  913ﻫﺰار و  256راي
ﻳﻌﻨﻲ  65/96درﺻﺪ آراء ،آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎ 470
ﻫﺰار و  549راي ﻛﻪ  1/95درﺻﺪ ﻛﻞ آراﺳﺖ ،آﻗﺎي
ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺎ  200و 12ﻫﺰار و  855راي ﻛﻪ 88
ﺻﺪم درﺻﺪ ﻛﻞ آراﺳﺖ و آﻗﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ
 7ﻣﻴﻠﻴﻮن و  526ﻫﺰار و  117راي ﻛﻪ  31/19درﺻﺪ
ﻛﻞ آراﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وي اﻓﺰود:
اﻳﻦ آﻣﺎر از ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻧﻴﺎز دارد.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12567/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۳
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۵:۰۹ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12568-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71245 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  33ﻫﺰار و  220ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 65/69 :درﺻﺪ *ﻣﻮﺳﻮي 31/44 :درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  4:50ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز اﻋﻼم
ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ:
از ﻣﺠﻤﻮع  33ﻫﺰار و  220ﺻﻨﺪوق ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ
 72/7درﺻﺪ آراء را داﺷﺘﻪ و از ﻣﺠﻤﻮع  25ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 836ﻫﺰار و  299راي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  16ﻣﻴﻠﻴﻮن و  974ﻫﺰار و  382راي
ﻣﻌﺎدل  65/69درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  508ﻫﺰار و
 796راي ﻣﻌﺎدل  1/96ﺻﺪم درﺻﺪ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ
 228ﻫﺰار و  431راي ﻣﻌﺎدل  88ﺻﺪم درﺻﺪ و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن و  124ﻫﺰار و
 690راي ﻣﻌﺎدل  31/44درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12568/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۴
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۶:۱۱ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12570-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71245 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  35ﻫﺰار و  268ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 65/24 :درﺻﺪ *ﻣﻮﺳﻮي 31/83 :درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  5:50ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز اﻋﻼم
ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ:
از ﻣﺠﻤﻮع  35ﻫﺰار و  268ﺻﻨﺪوق ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ
 77/13درﺻﺪ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي اﺳﺖ ،و از ﻣﺠﻤﻮع
 28ﻣﻴﻠﻴﻮن و  50ﻫﺰار و  761راي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  18ﻣﻴﻠﻴﻮن و  302ﻫﺰار و 924
راي ﻣﻌﺎدل  65/24درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  570ﻫﺰار
و  174راي ﻣﻌﺎدل  2/3ﺻﺪم درﺻﺪ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ
 248ﻫﺰار و  431راي ﻣﻌﺎدل  88ﺻﺪم درﺻﺪ و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮن و  929ﻫﺰار و
 232راي ﻣﻌﺎدل  31/83درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .وي اﻓﺰود :ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﻌﺪاد آرا از  35ﻣﻴﻠﻴﻮن راي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺣﺎ ﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ  75ﺗﺎ  80درﺻﺪي ﻣﺮ دم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12570/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۵
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۷:۱۵ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12572-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  36ﻫﺰار و  95ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 64 / 98 :درﺻﺪ *ﻣﻮﺳﻮي 32 / 06 :درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  6 : 52ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺴﻨﺎ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ
ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع  36ﻫﺰار و  95ﺻﻨﺪوق ﺷﻤﺎرشﺷﺪه
ﻛﻪ  78درﺻﺪ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ راي اﺳﺖ ،و از ﻣﺠﻤﻮع
 28ﻣﻴﻠﻴﻮن و  909ﻫﺰار و  689راي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  18ﻣﻴﻠﻴﻮن و  787ﻫﺰار و 766
راي ﻣﻌﺎدل  64 / 98درﺻﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  594ﻫﺰار
و  864ر اي ﻣﻌﺎدل  2 / 05ﺻﺪم درﺻﺪ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ
 257ﻫﺰار و  61راي ﻣﻌﺎدل  88ﺻﺪم درﺻﺪ و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ  9ﻣﻴﻠﻴﻮن و  269ﻫﺰار و
 998راي ﻣﻌﺎدل  32 / 06درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12572/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۶
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۰۹:۰۸ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12580-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71163 :

ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  37ﻫﺰار و  420ﺻﻨﺪوق آﺧﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺷﻤﺎرش آرا اﻋـﻼم ﺷـﺪ
*اﺣﻤﺪيﻧﮋاد 64 / 77 :درﺻﺪ *ﻣﻮﺳﻮي 32 / 25 :درﺻﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش آراي  37ﻫﺰار و  420ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ راي ﻛﻪ
 81/85درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ از
ﺳﻮي ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﺴﻨﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  8/45اﻣﺮوز از ﺑﻴﻦ  30ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 506ﻫﺰار و  422راي ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  19ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  761ﻫﺰار و  433راي و  64/77درﺻﺪ آرا ،ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  9ﻣﻴﻠﻴﻮن و  841ﻫﺰار و  56راي،
 32/25درﺻﺪ آرا ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ  633ﻫﺰار و 48
راي 2/07 ،درﺻﺪ آرا و ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ 270 ،ﻫﺰار و
 0/88 ، 885درﺻﺪ آرا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8803-12580/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷۷
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ /ﺧﺮداد ۱۳:۵۵ / ۱۳۸۸

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12853-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش آرا ﺗﺎﻛﻨﻮن 34 :ﻣﻴﻠﻴﻮن و  377ﻫﺰار و  493راي؛ ـ ﻣﻮﺳﻮي:
 34/07درﺻﺪ ـ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد 63/36 :درﺻﺪ
رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺸﻮر در ﺑﻴﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ اراﺋﻪ آﻣﺎر
از ﺳﻮي اﻳﻦ ﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ :از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي  22در
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم  28ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﻲآﻳﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻘﺪاري ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان)اﻳﺴﻨﺎ( ﻛﺎﻣﺮان
داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد 346 :از  366ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮم
 28را ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در آﻣﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
در داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد:
ﻛﻞ آراي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﺧﻮذه ﺗﺎﻛﻨﻮن  34ﻣﻴﻠﻴﻮن و 377
ﻫﺰار و  493راي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد؛ ـ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  21ﻣﻴﻠﻴﻮن و  781ﻫﺰار و  391راي ﻣﻌﺎدل
 63/36درﺻﺪ ﻛﻞ آرا ـ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﻮن و  709ﻫﺰار و  391راي ﻣﻌﺎدل  34/07درﺻﺪ ﻛﻞ آرا ـ
ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪ  587ﻫﺰار و  913راي ﻣﻌﺎدل  1/71درﺻﺪ ﻛﻞ آرا ـ ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ  298ﻫﺰار و  798راي
ﻣﻌﺎدل  0/87درﺻﺪ 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  136ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﻣﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻛﺮدﻧﺪ؛
ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  71ﻫﺰار و  509راي ـ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪ ﺳﻪ ﻫﺰار و  179ر اي ـ ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﺳﻪ ﻫﺰار و
 50راي ـ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي  85ﻫﺰار و  353راي وي ﮔﻔﺖ :در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮاز و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري
ﺷﻤﺎرش آرا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ آراي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 14اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ .اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ12977-8803 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71382 :

آراي ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻋﻼم ﺷﺪ؛ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد
 62/63درﺻﺪ آرا را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد
وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر آراي ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري را اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان )اﻳﺴﻨﺎ( ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ
ﮔﻔﺖ :از  39ﻣﻴﻠﻴﻮن  165ﻫﺰار و  191راي ﺻﺤﻴﺢ و
ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ؛ ـ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد  24ﻣﻴﻠﻴﻮن و  527ﻫﺰار و  516راي
ﻣﻌﺎدل  62/63درﺻﺪ آرا ـ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﺪ
 678ﻫﺰار و  240راي ﻣﻌﺎدل  1/73درﺻﺪ آرا ـ ﻣﻬﺪي
ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺎ  333ﻫﺰار و  635راي ﻣﻌﺎدل  0/85آراء ـ
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ  13ﻣﻴﻠﻴﻮن و  216ﻫﺰار و 411
راي ﻣﻌﺎدل  33/75آراء را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ .وي اﻓﺰود:
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  409ﻫﺰار و  389راي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﺎﺧﻮذه ﻣﻌﺎدل
 1/04درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  39ﻣﻴﻠﻴﻮن و  165ﻫﺰار و  191ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ و  46ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ " در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  85درﺻﺪي ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻳﻢ" ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ و ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺎز 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 داﺷﺘﻪاﻧﺪ 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 ﻣﻴﺎندوره اي ﺷﻮراﻫﺎ را ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻧﺘﻬﺎي
ﭘﻴﺎم
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

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 ﻗﻄﻌ ًﺎ 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 ﺣﺎﻻ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
دﻏﺪﻏﻪاي ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب 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 ﻃﺒﻌ ًﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران دﻗﯿﻘ ًﺎ در راﺳﺘﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﺧﻮدش و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮدش ﮐﻪ
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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 اﺻﻼحﻃﻠﺐﻫﺎ 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  60درﺻﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ رأي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟ ّﻮ 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  50درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و رأي آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺣﺪود  27درﺻﺪ 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 ،ﺣﺘﻤ ًﺎ 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 ﻣﺴﺌﻮﻻن ،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 ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه 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 ﺑﺎﻻ آورد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ  65ﺗﺎ  70درﺻﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪازآن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪﺷﺪت درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  85درﺻﺪ .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داغ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي اﯾﻦ دوره
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺤﺚ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ 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  10ﻣﯿﻠﯿﻮن رأي ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ
از آنﻃﺮﻓﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن 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  10ﻣﯿﻠﯿﻮن رأي ﺧﺎﻣﻮش در ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ اﯾﺮاد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺣﺪود  30ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود  40ﻣﻴﻠﻴﻮن ،اﻳﻦ رأي ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲرﻓﺖ
روي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﭼﺮا ﻧﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ رأي ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻪ؟ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪي اﻳﻦ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﻲ در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﻲ ﻫﻢ ﻃﺮح ﻛﺮدﻧﺪ .ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ داده
ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدم ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺧﺎﻣﻮش درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮده ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن واﻗﻌﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮده ازﻧﻈﺮ ﻣﺮدم؛ و آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
واﻗﻌﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻳﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮدش ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ .آن ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺮﻳﺎن زر و زور و ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ
و در آن ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺪﺷﻪاي وارد ﺷﺪ و اﺷﺎرهاي ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦﻳﻚ ﻋﻘﺪهاي در دل ﻣﺮدم ﺑﻮده ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺪهاي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت
در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺸﺎن ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺮ ﻛﺎري دﻟﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ در دل ﻣﺮدم ﺑﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﻋﻘﺪه و در آن ﻣﻨﺎﻇﺮه اﻳﻦ ﻋﻘﺪه ﺑﺎزﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن  10ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺧﺎﻣﻮش رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آنﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺪه را ﺑﺎزﻛﺮده و دﺳﺖ روي آن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺪه اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ.
اﻳﻦ ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺠﺎ دادﻳﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪازآن ،آن ﺑﺮادرﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻃﻮر ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻜﺮد و ﺑﺤﺚ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ .و واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﻫﻢ اﺷﺎرهاي ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺑﻬﺎم در ذﻫﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ درﺻﺪي از ﻣﺮدم ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻳﺎ ﺧﻮاص ﻣﺎ
وﺟﻮد دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮدﻣﺎن
وﻗﺘﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم را ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ .دوﺑﺎره در
آن ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮح ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﻤﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻴﻢ و ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن را از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮدارﻳﻢ ،درﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭼﻮن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻣﺮوز دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ در ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻈﺮﺳﺎزي ﻣﻲﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اراﺋﻪ
ﻣﻲﺷﺪه و ﺧﻮد اﻳﺸﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺒﻮده ،واﻗﻌﺎً ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً  18ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﻣﻲآورد و ﭘﻴﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺣﺰاب
و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎز اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺳﺎزي
ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ دو ﺗﺎ ﺗﺼﻮر داﺷﺘﻴﻢ؛ ﻳﻜﻲ اﻳﻦﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻳﻢ ،اﮔﺮ ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﺪﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،در دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮد و اﻋﻼم ﺗﺨﻠﻒ ،ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﮕﻲ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم و اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎز اﻳﻦ را
ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺳﺆال از او ﺷﺪه ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﻮد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ؟ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده از اﻳﻦ و ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق رأي آﻣﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم از ﻣﺮز  30ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﮕﺬرد ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم ﻣﻲرود ﺗﺎ ﺻﺒﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚﻃﻮري ﺑﺎ دﻓﻌﻪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻚﺟﻮر دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻛﺴﻲ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  30ﻣﻴﻠﻴﻮن 32 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن را ﻧﻤﻲﻛﺮد .ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً اﻳﻦ ﺣﻀﻮر  39ﻣﻴﻠﻴﻮن ،ﻧﺰدﻳﻚ  40ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮاﻧﻪ و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ آنﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺑﻬﺎﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﺑﺎﻻي  60درﺻﺪ ﻳﺎ ﺣﺪود  60درﺻﺪ
را ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﻀﻮر و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده و اﻟﻬﻲ و اﻳﻦ اﺛﺮي ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،آنﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ را ﭘﺬﻳﺮش
ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ اﻫﺪاف ﺣﺪاﻗﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻚ اﻫﺪاف ﺣﺪاﻛﺜﺮي .ﻫﺪف ﺣﺪاﻛﺜﺮي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻚ ﻛﺎري ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻣﺠﺪداً رأي ﻧﻴﺎورد و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻫﺪف ﺣﺪاﻛﺜﺮيﺷﺎن ﺑﻮد و ﻫﺪف ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻫﻢ اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻜﺴﺖ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد .ﺧﻴﻠﻲﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﻳﺎ اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﺸﻮر ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي از ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و درﺳﺖ ﻫﻢ ﺣﺪس ﻣﻲزدﻧﺪ ،انﺷﺎءاﷲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ درﺳﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اوﺿﺎع را درﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ و در آن ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از  30ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ آن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ و از ﻫﻤﺎن روز اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺷﻮبﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،درﮔﻴﺮيﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﺖ ،آرام؛ آن را ﻫﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ آن راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻢ آن روز اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺳﺎﻛﺖ و آرام ﻧﺒﻮد؛ در آن راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺗﺼﺮف ﻳﻚ ﺣﻮزه و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﻫﻢ
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ﻛﺸﺘﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ .ﻓﺮداي آن روز راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺷﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان
وﻟﻴﻌﺼﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم آنﻫﺎ دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪازآن ﺑﺎز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﺪداً ﺣﻀﻮر در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﻛﺖ و آرام و ﺑﺪون آزار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻢ از ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه واﮔﺬار ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲاي ﻛﻪ ﻣﻲﺷﺪ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه واﮔﺬار ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا از ﻋﻬﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮادران ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﻤﻲآﻣﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻗﺪام ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ دو ﺷﺐ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را داﺷﺘﻴﻢ ،وﻟﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات اداﻣﻪ داﺷﺖ؛ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ.
ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ.
در اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و آن ﺧﻄﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﻫﻢ ﻧﻬﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪازآن دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن آرام ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد ،اﻣﺎ اﺑﻬﺎم
زﻳﺎدي روي آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﻲ روز دوﺷﻨﺒﻪ آن ﻛﺎر اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﻮردي ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،روزﻫﺎي ﺑﻌﺪش ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﺣﺴﺎس و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي آن ﺻﺤﺒﺖ را در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،در
ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺒﻮد ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻳﻢ از ﺟﻤﻊﺷﺪن و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺗﺠﻤﻊ .ﻃﺮح ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻘﻲ
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد و از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻳﻢ و اﻳﻦﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب اﺟﺮا ﻧﺸﺪ،
ﺑﺎز ﺑﺮادران ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ ﺗﻌﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ از آن
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺷﻮﺑﮕﺮ ﻛﻪ درﺻﺪي از اﻳﻦﻫﺎ ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﺟﺰو ﺧﺮاﺑﮕﺮ و آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻴﺪان آزادي اﻳﻦ ﺟﻨﮓوﮔﺮﻳﺰ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ از ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ ،دو روز دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﺗﻈﺎﻫﺮات اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردي ﻛﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺷﻨﺒﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮياي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪازآن اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﻔﺘﺎد؛ دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ روش ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ،
از ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ و اﻳﻦﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﻫﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﻲ و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ و اﻳﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻛﺎﻣﻼً اﻳﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦﺷﻬﺮ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ و آنﻫﻢ
ﺑﻌﻀﺎً از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺮو ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادي ﺑﻮد ،اﻳﻦﻫﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ .ﻳﻚ ﺗﻴﭗ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﺎﻟﺶ را ﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وارد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاض ،اﻳﻦ را
ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪازآن روز ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ ،وﻟﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﻔﺘﺎد و اﻟﺤﻤﺪﷲ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
دو اﻗﺪام ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ در ﺟﻤﻊﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا .ﻳﻜﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮيﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﻢ
ﺳﭙﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﻻﻳﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و اﻳﺪهﭘﺮدازان اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا؛ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺪهﭘﺮدازي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺮح داﺷﺘﻨﺪ ،روﺣﻴﻪ ﻣﻲدادﻧﺪ و ﻣﺪام ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺎر ،ﻳﻚ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﮔﺴﺘﺮدهاي از اﻳﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻨﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد .اﻳﻦ دو اﻗﺪام اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦﻫﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦﻫﺎ؛ ﭼﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و اساماس و ﻏﻴﺮه ،اﻳﻦﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي روي
ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦﻫﺎ داﺷﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن رأﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن رأي و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢرﻳﺨﺖ و اﻳﻦﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲاي ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪازآن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻲام اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮاﻧﻲاي در ﺳﺘﺎد آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﻓﻜﺮ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮيﻫﺎ ﭼﻨﺪروزه و ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ،اﻳﻦﻫﺎ ﺟﺎ زدﻧﺪ و ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮري ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦﻫﻤﻪ ﺧﺴﺎرات ،ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﻮنﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻳﻚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺪ و درواﻗﻊ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﺎ اﻵن ﻋﻮضﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا واﻗﻌﺎً ﻳﻚ ﻓﺘﻨﻪ
ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد .اﻳﺸﺎن اﻳﻦﻃﻮري ﻳﺎدﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ،ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﺘﻨﻪ ،ﻏﺒﺎرآﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ؛ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﺸﺨﻴﺼﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ
در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﻢ ﻓﺘﻨﻪ آرام ﺷﻮد ،ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪيﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮفﻫﺎ و ﺧﻮاص ،ﻣﺮاﻗﺐ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮيﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ اذﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺘ ًﺎ
ﻫﻢ اﻳﻦﻃﻮري ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻲ ،آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ اﻳﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ
دﻳﮕﺮي و آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ و درﺳﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺗﺮدﻳﺪ و اﺑﻬﺎم ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﻳﻦﻫﺎ اذﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪاي ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم زدﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي در ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﻲ از
آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ رأي داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﻃﺮﻓﺪاري ﻣﻲﻛﻨﺪ و رأي ﻣﻲدﻫﺪ ،دﻟﺶ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ او ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد.
وﻗﺘﻲﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت ،ﺷﺒﻬﺎت و ﺗﻬﻤﺖﻫﺎي ﺗﻘﻠﺐ و ﻏﻴﺮه اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺪهاي از ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ 13
ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﻣﺤﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎي ﻧﻈﺎم ،اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ روي آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﻲﮔﺬارد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ اﺑﻬﺎم
و ﺗﺮدﻳﺪ روي آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ،ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻲآﻳﻨﺪ .در ﺗﻬﺮان ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﮔﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي رأي داده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺣﺪود  180ﻫﺰار ﺗﺎ  200ﻫﺰار ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن روز دوﺷﻨﺒﻪ در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ زﻳﺮ  100ﻫﺰار ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻴﻦ ﺣﺪود  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ از اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺪﻧﺪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ ﺣﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام و آﺷﻮبزده ﺑﻮدﻧﺪ ،اراذلواوﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦﻫﺎ دﻧﺒﺎل رأي ﺧﻮدﺷﺎن و ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ اﻋﺘﺮاض دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاﺿﺎت .درﻣﺠﻤﻮع ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ
داﺷﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎد ،اﺗﻔﺎق ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  30ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،اﻧﻘﻼب زﻧﺪهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﻳﺎ دارد ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮدش را اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل اﻳﻦ  30ﺳﺎل داﺷﺘﻴﻢ ،اﻣﺮوز اﻧﻘﻼب در ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف در دﻧﻴﺎ و در داﺧﻞ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب و ﻣﻮاﺿﻊ راﺳﺘﻴﻦ اﻧﻘﻼب و ﺧﻂ اﻣﺎم اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﮕﺮي دارد ﭘﺎﻓﺸﺎري و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ را ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪه را ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺪيﺗﺮي ﻛﺎر و اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ .در دوران دوم ﺧﺮداد ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺴﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻧﺪاﺷﺖ .ﻳﺎ دوران ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت و اﺻﻼً در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﻞ
دوران دوم ﺧﺮداد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آن ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺖ ،دﻳﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﻧﻘﻼب ﻳﻚﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪه ،اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲﻣﺎن را ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻤﺎن را ﺑﻜﻨﻴﻢ و دﻳﮕﺮ
ﻛﺎري ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،آن ﺟﺮﻳﺎن آﻣﺪ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﻀﺎً و ﺗﻮﻗﻒ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ اﻋﻼم ﻛﺮد و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻫﻢ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﺘﻲ آن دوران ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ روي ﻛﺎر آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﻮد در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ .ﺑﻌﺪازآن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻳﻦﻃﺮف در اﻳﻦ  15-16ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،دﻳﮕﺮ روز ﻛﺎر آﻣﺪن ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ در اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن
اﺻﻴﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻧﻘﻼب ،ﺑﻌﺪ از  30ﺳﺎل اﻧﻘﻼب و آنﻫﻢ ﺑﻌﺪ از دوران ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻼش زﻳﺎدي ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ارزشﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ،دوﺑﺎره ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎﻳﺪ روي ﻛﺎر ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﻘﻼب دارد ،اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐوﻏﺮﻳﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻳﻚ ﺻﺤﺒﺘﻲ را ﻓﺮوردﻳﻦ اﻣﺴﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﭙﺎه ﻛﻪ در
ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻳﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ را رد ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ از واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮدش دورﺗﺮ
ﻣﻲﺷﻮد ،درواﻗﻊ از آن ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﺧﻮدش و ﻣﺎﻫﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮدش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد و دورﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﻢ و رد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﺜﺎﻟﺶ را ﻫﻢ
زدﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  30ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب و اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻴﻢ ﻳﺎ آن ﺳﻴﺮ اﻓﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب داﺷﺖ،
اﻣﺮوز ﻣﺠﺪداً ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ در داﺧﻞ و ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪاﻛﺮده و ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ ﺷﻔﺎفﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ دارد ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮدش را
اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻛﻪ اﻣﺮوز اﻓﺘﺎده و ﻣﺎ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي از اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺧﻮدﻣﺎن ﻛﺮده ،ﻳﻚ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﻪ
اﺑﻌﺎد آن را دﻗﻴﻖ درك ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن و اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎد و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻼً ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر را ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد روي آن ،اﻳﻦ را ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ درك ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ و
ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ و ﻛﺎرﻣﺎن را ﺧﻮب دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ را و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺧﻮب درك ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ازاﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﺪم درك ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺮﻛﺴﻲ اﻳﻦ را
ﻟﻤﺲ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺣﺲ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻀﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺎراداﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،آن ﺷﻜﺴﺖﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،وﻗﺘﻲﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻓﻀﺎي اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ
در ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﻢ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﻔﺘﻤﺎن دوران دوم ﺧﺮداد رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎن اداﻫﺎي دوم ﺧﺮدادي را درﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در اﻳﻦﻫﺎ
آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را درك ﻛﺮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻀﺎ را درك ﻛﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل
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 .84آنﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎده ،ﻳﻚ ﻣﻘﺪار آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻀﺎ را ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻛﺮده؛ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻲاش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﺣﺮﻛﺘﻤﺎن را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ واﻗﻌﺎً ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪ آﻗﺎ
اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦﻃﻮري ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ارزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب آرزوﻳﺶ را ﻣﻲﻛﺸﻴﺪﻳﻢ ،در داﺧﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ،ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد ،اﻣﺮوز ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ دارد اﻳﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ
ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮدم ،اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺟﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ در ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﻮخﻧﺸﻴﻦﻫﺎ ،ﻛﺎخﻧﺸﻴﻦﻫﺎ؛ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ،ﻣﺮﻓﻬﻴﻦ .ﺣﺎﻻ اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺪدرﺻﺪ و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦﻃﻮري ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﻦ  24ﻣﻴﻠﻴﻮن رأﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد داده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،رأي ﺑﻪ ارزشﻫﺎ ﺑﻮد ،رأي ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻮد ،رأي ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﻮد ،رأي ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻳﻦ  24ﻣﻴﻠﻴﻮن از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﻛﻮخﻧﺸﻴﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي
اﺻﻠﻲ اﻧﻘﻼب روي دوش اﻳﻦﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  10-15ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﻳﺎ  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪاري ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم در دلﻫﺎي ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد و زده
ﺑﻮد .و اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎد ،آن را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﻟﻄﻤﻪ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻲ از اﺷﺨﺎص ﻟﻄﻤﻪ دﻳﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم در دلﻫﺎي ﻣﺮدم ،آنﻫﻢ
آن ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  40ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم رأي دادﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺎم
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ  13ﻣﻴﻠﻴﻮن ،آنﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﺷﻜﺎﻻت رﻓﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ اﻳﺮادﻫﺎ
ﻳﺎ اﻳﺮادﻫﺎي ﺳﻠﻴﻘﻪاي وﺟﻮد داﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ .در آن ﺟﺒﻬﻪ آنﻃﺮف ﻫﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ و ﺣﺮﻛﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در آن ﺑﻴﻔﺘﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻵن ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﭼﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي از ﺣﺪود -15
 10ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ .و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاي ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ و در ذﻫﻦ ﻣﺮدم
اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ را ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ارزشﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﭼﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه در اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮزداﻳﻲ در ﻛﺸﻮر؛ رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي .ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده و آن اﻟﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮود ﻛﻨﺎر .ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮوعﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ و آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ،
ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺟﺪي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا .ﻳﻚ ﻋﺪهاي ﻫﻢ ﻧﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن راه ،از
آن ﻃﺮﻳﻖ ،ﺑﺎ آن ﻣﺪلﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺸﻮر را ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ دﺳﺖﻳﺎﻓﺖ ،اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن اﺳﺖ؛ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن اﺳﺖ .وﻟﻲ
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺖﺧﻮرده اﺳﺖ و اﻟﺤﻤﺪﷲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻢ ﻋﻠﻨﻲ و روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎ آن ﻣﺪل ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻛﺎري ﻛﻪ دارد ﻣﻲﺷﻮد در ﻛﺸﻮر ،ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻣﺪلﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .و ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﻫﻢ رﻳﺸﻪاش در ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ اﺳﺖ .در
ﺑُﻌﺪ دوم ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲاي ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ،ﺑﻌﺪ از ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺴﺎد و
ﮔﺴﺘﺮش آن در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و در ﺑﺨﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲاي ﻛﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪهاي در اﻳﻦ ﺑُﻌﺪ دارﻳﻢ .ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ
اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻣﺎري ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻫﻢ آن را رد ﻛﺮدﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،درﺳﺖ ﻧﺒﻮد در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻗﻄﻊ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻳﻦ را رد ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺟﺪي اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻻت ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و در اﺳﻼم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺶ
از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ارزش ﻋﻤﻼً ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺮدﻳﻢ؛ ﻋﻤﻼً ،ﻧﻪ در ﺣﺮف .در ﺣﺮف و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮدﻳﻢ و
دﻟﻤﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻳﻢ .وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﻴﺎده ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد وﻗﺘﻲﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﻳﻚ ﺟﺮﻣﻲ وﺟﻮد
دارد ،ﻳﻜﻲ را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻜﻲ را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻗﺸﺮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و ﺣﺎﻣﻲ ﻧﺪارد ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﺪارد و
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ﭘﺎرﺗﻲ ﻧﺪارد ،آن را ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن .اﻳﻦ را وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻟﺸﺎن را ﺧﻮش ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را دارﻳﻢ ﭘﻴﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﺳﭙﺎه ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺮداران ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ آﺑﺮوي ﺳﺮدارﻫﺎ ﻣﻲرود .ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،در ﺳﭙﺎه ﻫﻢ رﺳﻮخ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺑﺮوﻳﻢ و ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺪه؛ دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب را ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي دﻫﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎمﮔﺬاري ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺮف را ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮي را ،اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ،اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﺣﻖ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ارزشﻫﺎ و

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﺘﺎز اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ در ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮيﻫﺎ ،ﻣﻮاﺿﻊ ،ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ .ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ واردش ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﺘﻲ
اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن از اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدﻳﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ روزﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ،اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ انﺷﺎءاﷲ ﺑﻌﺪازاﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ
ﺣﺘﻤﺎً آﺳﺎﻧﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ و انﺷﺎءاﷲ ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻧﻈﺎم ،اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﺜﻼً ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪ
ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎﻳﺪ روي ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎارزشﻫﺎي آنﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات آنﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼب آنﻫﺎ ،ﺑﺎاﻳﻤﺎن و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺐ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ را ﻣﺮدم ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﻣﺮدم اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ؛ درﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻳﻨﺪه و در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ؛
ﻧﻈﺎم را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف انﺷﺎءاﷲ ﺑﺮﺳﻴﻢ ،اﻣﻴﺪواري در ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﺒﺎرزات ﺑﻲاﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺟﺮﻳﺎن ارزﺷﻲ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و انﺷﺎءاﷲ اﻳﻦ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﻊ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺖ .ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ .اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ انﺷﺎءاﷲ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻊ و در
اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﺣﺎج آﻗﺎي ﺳﻌﻴﺪي و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ و اﻳﻦﻛﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن را آﻣﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دارﻳﻢ وارد ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،اﻳﻦ را ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدش را ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎز ﻛﻨﻴﻢ و در ﻳﻜﻲ ،دو
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را آﻣﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ،ﻳﻚ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪلﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را ﻛﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﭼﻮن ﻓﻀﺎ ﻋﻮضﺷﺪه ،اﮔﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ،اﺻﻮل اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮب اﺣﺼﺎء ﻛﻨﻴﻢ و درك ﻛﻨﻴﻢ ،آنوﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﺮدن و ﺣﺮف زدن و ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ،ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن و رﻓﺘﺎرﻣﺎن در ﻓﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد .انﺷﺎءاﷲ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎدﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﯿﺮﻣﺎه 1388
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺧﺪا را ﺷﺎﻛﺮم ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ داد در ﺟﻤﻊ و ﻣﺤﻔﻞ ﻧﻮراﻧﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ و درك
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻮﻓﻴﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ دﻗﺎﻳﻘﻲ را ﻣﺰاﺣﻢ وﻗﺖ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎﺷﻢ .اﺑﺘﺪا ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ از زﺣﻤﺎت ﺗﻚﺗﻚ ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺰرﮔﻮاران در
اﻳﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻛﻨﻢ.
ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ داﺷﺘﻴﻢ و آن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﻳﺎت رﻫﺒﺮي اﺳﺖ؛ ﺷﺮﻃﻤﺎن ﻫﻢ ﭘﻴﺮوزي ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻮد ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت رﻫﺒﺮي را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻛﺮد و ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺮد و ﭘﻴﺮوزي ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ
ﺑﻮد ،ﭘﻴﺮوزي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖآور ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﭙﺎه در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﻦ وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺠﺎم ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮي را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ رﺿﺎﻳﺖ ذات ﺑﺎريﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده و
ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻗﺪام ﻳﻚﻣﺎﻫﻪ و دوﻣﺎﻫﻪ ﻧﺒﻮد .وﺿﻊ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ را ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ در  76ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎ درﺣﺮﻛﺖ ﺳﭙﺎه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮد .ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻴﺮ را ﺧﻮب ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در
ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .اﻳﻦ زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻼﻳﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻛﺮد» .اﻟﺤﻤﺪﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬا وﻣﺎ
ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ«؛ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﻣﺎل ﺣﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺌﻮرﻳﺰه ﺷﻮد و زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪام را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،در ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﺣﺘﻲ اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا را ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه را در ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ؟ اﻳﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻛﺎر ،ﻛﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻛﺎر
ﻧﺮماﻓﺰاري ،ﻛﺎر ﻓﻜﺮي ،ﻛﺎر ﺗﺌﻮرﻳﺰه ﺷﺪن ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﺪه
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ اﻳﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ .از ﻫﺮ ﻧﻬﺎدي ،از ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق و ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺪي ﻛﺎر ﻛﺮد.
ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮم ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را دﻗﻴﻘﺎً ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ ﻧﺰد
ﺧﺪا ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﻓﺘﻨﻪﻫﺎي ﻛﻮر؛ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ در ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ،درﺟﺎ زدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ راه ﻛﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺠﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﭙﺎه ﺳﺮ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮد ،ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ زاوﻳﻪاي ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺗﻚ و ﺗﻮﻛﻲ از اﻓﺮاد
ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪ و ﺳﭙﺎه ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎ و اﻫﺪاف رﻫﺒﺮي و در ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
آﻓﺮﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻏﺒﺎرآﻟﻮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر راه ﺧﻮدش را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ را و وﻇﻴﻔﻪاش را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺮﻫﻮن زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺑﺰرﮔﻲ در ﻋﻨﺪاﷲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن در
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ »ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜﻔﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ«؛ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ را دارد ﻛﻪ اﻳﻦ زﺣﻤﺎت ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻗﺒﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ و از ﺧﺰاﻧﻪ
ﭘﺮﻓﻴﺾاش ﺑﺎ ﻛﺜﺮت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﺪ انﺷﺎءاﷲ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ از زﺣﻤﺎت دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻢ دﻫﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﻳﻨﺪه را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه
ﺛﻤﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ؟ از اﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮﺳﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﺧﻴﻠﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻖ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ ﺑﻴﻨﺶ را و ﺑﺼﻴﺮت را .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭼﻴﻪ؟ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ درك و ﻓﻬﻢ ﺧﻮدم ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ذﻛﺮ ﻛﺮدم ،وﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺑﻨﺪه اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد .اوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺘﻜﺒﺎر در ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم؛ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﻠﻤﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﻄﻌﻲ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ
ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم اﺳﺖ .دﻣﻮﻛﺮاتﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﻫﻞ ﺟﻨﮕﻴﺪن و وارد ﻓﺎز ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ در ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم .و دﻳﺪﻳﺪ آﻧﻘﺪر دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف
ﻣﺪت دو ،ﺳﻪ روز ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻟﻮ دادﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎي اوﺑﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻢ و ﺑﺎ ﻳﻚ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

دﺳﺘﻜﺶ ﻣﺨﻤﻠﻲ داﺷﺖ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن دﺳﺖ ﻓﻮﻻدي را ﭘﺸﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻜﺶ ﻣﺨﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻗﺎ ،ﻧﺸﺎن داد .آﻗﺎي اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر دﻳﮕﺮي
وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .روزﮔﺎر ﻣﺎ واﻗﻌﺎً اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫﻲ ﻃﺮف ﻳﻚ ﺷﻌﺎري ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎورش ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﻚ آﻗﺎ ﺟﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎري .ﻳﻚ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪي داﺷﺖ ،ﻳﻚ ﻗﺪ رﺷﻴﺪي .ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﻮد ،ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﮔﻔﺖ ﻳﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ع( ،اﻳﻦ
آﻗﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﺮد اﻳﻦ ﻳﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را ﺑﺮاي او دارد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .ﮔﻔﺖ ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻳﺴﺖ .ﮔﻔﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻳﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را ﺑﺮاي اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪم ﮔﻔﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻗﺪ
رﺷﻴﺪم؟ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ وارد ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ،ﺑﺮاي ﻣﺸﻚ ﭘﺎرهات .ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس )ع( ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺪ رﺷﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺸﻚ ﭘﺎره ﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻳﻚ ﻣﻘﺪاري ﺣﺮف ﮔﻮش ﻛﺮدن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه.
اوﻟﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺮ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم .دوﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎر ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﮔﺴﺴﺖ ﻋﻤﻴﻖ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص و ﻧﺨﺒﮕﺎن
درون اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و دردﻧﺎك ،ﮔﺴﺴﺖ ﻋﻤﻴﻖ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص و ﻧﺨﺒﮕﺎن درون اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎ را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮده و
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮاص آﮔﺎه را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ دﻳﻨﻲ ،ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوﻟﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮاي ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي .اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎي درون اﻧﻘﻼب ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺶ آرﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و رﻫﺒﺮي اﺳﺖ
و اﻳﻦ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ .در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد .در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ  100ﻧﻔﺮ،
 200ﻧﻔﺮ آدم دارد ،اﻣﻜﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاﻳﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دو ﺗﺎ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﺣﺎﻓﻆ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري و ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده؛ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺳﻢ ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را اﺳﻢ ﺑﺒﺮﻳﻢ،
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ در درون اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن از ﻣﺠﻤﻊ
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻛﻪ ﺟﻨﺎح روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﻫﻤﻪ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻋﺼﺮ ﻗﺪرت ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ از
ﻛﺎﻧﺎل ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ .اﻣﻴﺪ زﻳﺎدي ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم .اﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن
ﺣﺰﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻲآﻳﺪ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .از اﺣﺰاب ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ،
وارد ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺧﻴﻠﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوﻟﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮا اﺳﺖ .ﺷﺎﻛﻠﻪاش اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﻳﺎ دوﻟﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺻﻼً اﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آزادي ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎز.
ﻣﻦ  20-30ﺗﺎ ﻣﺼﺪاق ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ وارد ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻮم .اﻳﻦ را ﻛﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻣﺼﺪاق ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺨﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﺣﺰاب ،ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن دوﻟﺖ
اﺻﻮﻟﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪارد ،وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ و اﻇﻬﺎر ﺑﻜﺸﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﻲ در ﻧﻈﺎم ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻲآورد .ﭼﻬﺎرم؛ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورود ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ
در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺘﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ورود اﻳﻦﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
و ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻜﺮي ﺑﻜﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻜﺮي
ﻛﻨﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻪ اﺣﺰاﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻢ .آﻳﺎ در دﻧﻴﺎ اﺻﻼً ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻫﺴﺖ؟ ﻳﺎ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرات را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ .اﺧﺘﻴﺎرات ﭼﻪ ﻛﺴﻲ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ،ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮدش
ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر رﻫﺒﺮي را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ادﺑﻴﺎت ،اﻳﻦ ﻧﻮع رﻗﺎﺑﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و در
ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا از ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ .ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا از ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ وارد اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮﻳﺪ .آﻗﺎي ﻛﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ دارد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ
آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﭼﻴﻪ؟ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو ﻓِﺮَق اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻛﺎر
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻳﻢ .ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺎب را ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﻢ .ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻧﺨﻴﺮ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﺟﺰو ﻓِﺮَق اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻲ .از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺮفﻫﺎي ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻓﺮادﻳﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎي آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ .ﺷﺸﻢ؛ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل در
ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي رﻫﺒﺮي .ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻋﻠﻨﻲ دﻳﺪﮔﺎﻫﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻨﻈﻮرم در ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﻖ دارد ﺧﺼﻮﺻﻲ
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ﻧﻈﺮش را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ وﻗﺘﻲ دﻳﺪ ﻣﺼﻮب ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺣﺮفﻫﺎي ﺧﻮدش را در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي در ﺗﺮﻳﺒﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ از آﻓﺖﻫﺎي ﺟﺪي اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﺳﺖ ،از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،وﻟﻲ در دوره اﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ
اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﻮر اول ﺑﻮد .ﻣﺤﻮر دوم؛ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص و ﻧﺨﺒﮕﺎن .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺧﻮاص را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﻮاص ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﻳﻚ؛ در ﻣﻮاردي اﺧﺘﻼف ،ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ و
زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ .ﻳﻚ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻛﻪ در ﮔﺴﺴﺖ ﺧﻮاص ﻣﺎ دارﻳﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاص
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ،اﺧﺘﻼف ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﺖ 17-18 .ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدم ﻛﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم ﻧﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻣﺎم )ره( ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪيﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻔﻜﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﺑﺎ
ﺗﻔﻜﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ اول ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم ﻧﺎب ﺑﺎ اﺳﻼم آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ را ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم ﻧﺎب را ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﻼم آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﺳﻼم ﻧﺎب
ﻣﺤﻤﺪي را ﺑﺎ اﺳﻼم اﻣﻮي و اﺳﻼم ﺑﻨﻲﻋﺒﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ .دﻗﻴﻘﺎً رﻳﺸﻪﻫﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آن ﻣﺮزﺑﻨﺪي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورﻳﻢ ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ و ﺷﻤﺎره ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖوار اﺷﺎره ﻛﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺰوهاي اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻛﺎﻣﻠﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ .اﺻﻼً اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻣﺮدﻣﻲ؟ دﻗﻴﻘﺎً اﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺮاي ﺣﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ 10 ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 15 ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاش رﺳﻤﺎً ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از
آنِ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪي روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻠﻮي ﺑﺎ اﻣﻮي ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ،اﻳﻦﻫﺎ ﻓﺮازﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﮕﺬرﻳﻢ از ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ؛ اﺻﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات .آﻳﺎ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻳﺎ؟؟؟ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ را ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻛﺎري ﺑﺎ اﻟﻬﻲ ﻧﺪارد اﺻﻼً .اﺻﻞ ﺳﻌﻪ اﺧﺘﻴﺎرات رﻫﺒﺮي .آﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎرات رﻫﺒﺮي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ از ﻣﺮزﺑﻨﺪيﻫﺎي اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ره ﮔﻢ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ
آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺨﻴﺮ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻛﻌﺒﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ اﺻﻼً ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ﺣﻘﻲ ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ اﻳﻦﻫﺎ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ،ﻳﻚ ﻛﺴﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ داد ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻼن
ﻛﺘﺎب ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدي دارﻧﺪ را ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻲداﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ .وﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ درد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،ﺑﻪ درد
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،ﺑﻪ درد اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دارﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﻣﻲﺳﭙﺎرﻳﺪ؟ ﺷﻤﺎ دارﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺳﭙﺎرد ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ را زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوﻋﻴﺎﺗﺶ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻲداﻧﺪ .ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﭼﺮا ﻗﺪﺳﻲاش
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﺮا ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي و وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ؟
اﺻﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﺧﺘﻼﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲﻋﺒﺎس و ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻳﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .آﻳﺎ دﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ دارد؟ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را
ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻳﺎ ﺑﺮاي اﺑﻼغ؟ ﻣﻌﺎوﻳﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺑﻼغ ﺑﻮده و ﺑﺲ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد .اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ دﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻠﻲ .دﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وارد ﺷﻮد .دﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻠﻲ؛ دﻳﻦ ﺟﺰو ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮدي
اﺳﺖ .دﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺪارد .ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﺻﻼً دﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺪارد .اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ دﻳﻦ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺰﺑﻲ .آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺰﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري وارد ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﺻﻼً اﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﻲ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺰﺑﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 100
ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﻘﻼب اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ وارد ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺻﺮف ﻳﻚ ﻓﺮم ﭘﺮﻛﺮدن ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﻮك ﺷﻮد .ﺑﺤﺚ دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪي اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .آﻳﺎ دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺖ؟ ﺗﻔﻜﺮ اﻣﺎم ،ﺗﻔﻜﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻣﻮي و ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ؛
ﻋﻠﻮي و اﺳﻼم ﻧﺎب ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ دﻳﻦ  10ﺟﺰء اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﺟﺰء آن ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ و  9ﺟﺰء آن
ﻏﻴﺮﻋﺒﺎدات اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﻋﻤﻠﮕﺮاﻳﻲ ارزﺷﻲ ،اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮاﻳﻲ ارزﺷﻲ اﺳﺖ .ﺗﻔﻜﺮ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ ّﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﭘﻴﺎده ﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻔﻜﺮ رﻧﺠﮕﺮاﻳﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻴﺴﻢ از ﻳﻚ ﻃﺮف ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ،اﺑﺎﻫﻲﮔﺮي ،ﺗﺮوﻳﺞ وﻟﻨﮕﺎرﻳﺴﻢ ،ﺗﺠﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﻜﺎم اﷲ .ﻳﻚ ﺑﺪﺳﺎﺑﻘﻪاي
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪي ﺳﺎﺧﺖ ،دﻳﺪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ .ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ زد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ؛ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺪون
رﻛﻌﺖ ،ﺑﺪون وﺿﻮ ،ﺣﺮاج ﻛﺮدﻳﻢ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻛﻼً دو رﻛﻌﺖ ،ﺑﺪون ﺳﺠﺪه و رﻛﻮع .اﻳﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﺑﺎ دﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻮك
اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ از اﻳﻦ آدمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در رأس ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ آن آﻗﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ َدوَران اﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

ﻣﻠﻞ را ﻣﻘﺪم ﻣﻲدارﻳﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص و دﻳﺎت و اﺣﻜﺎم اﷲ .اﻳﻦ آﻗﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ دارد در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ وارد ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راه ﺑﺎز اﺳﺖ و وارد
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﻴﺎﻧﻲ ،ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ ،ﻧﺴﺒﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻔﻄﻴﺮ ﺑﻪ رأي؛ از ﺳﺮوش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﺒﻪاش؟؟؟ ﺗﻔﻜﺮات ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﻄﻴﺮ ﺑﻪ رأي و ﻳﺎ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺟﻮاﻫﺮي؛
اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﻴﺎﻧﻲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ »و ﻟﻮ ﺗﻘﻮل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎوﻳﻞ«؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮّ دﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؛ ﻳﻚ ذره ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻛﻨﻲ ،ﭘﺪرت
را درﻣﻲآورم.
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اول ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺧﻮاص داراي اﺧﺘﻼف ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ .اﻳﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ
اﻳﻦ اﺣﺰاﺑﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻔﻜﺮات اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دوم؛ دﺳﺘﻪ دوم از اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻫﻴﺖ در ﮔﺴﺴﺖ ﺧﻮاص ،ﺑﺨﺶ دوم از ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎت،
ﺟﻨﺒﻪ راﻫﺒﺮدي و اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دارد .ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﻳﺎ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎري ﻣﻮﺿﻊ
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺻﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ راﻫﺒﺮدي دارد ،ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ دارد .ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ؟ ﻳﻌﻨﻲ در ﻧﻈﺎم؛ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻫﻢ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻳﺸﻪاش ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻛﺎوش ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ اﻋﺘﻘﺎدي .ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاص دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻖ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﻢ ،وﻟﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﻟﻪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن ،ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ
آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد و آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻫﻢ از اول اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از
رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،در اﻳﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد .ﺷﺎﻳﺪ راﻫﮕﺸﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﻓﻜﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻳﻚ ﭘﺎرادوﻛﺲﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،رﻳﺸﻪاش ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ع( ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪاي را اﻣﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آﻳﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﻣﻮﺿﻌﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ در
اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮم و ﻏﻴﺮﻣﻌﺼﻮم ﻓﺮﻗﻲ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﻘﺶ زﻫﺮا )س( اﻳﻦﺟﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ؟ ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ
اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺪري ﻛﻨﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد از ﻋﻠﻲ )ع( و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭘﺪري ﻛﻨﻢ؟ زﻫﺮا
)س( ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻢ ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎدري ﻛﻨﻢ ،وارد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮم .اﺻﻼً اﻳﻦ وﻻﻳﺘﻤﺪاري ﻧﻴﺴﺖ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ
)ع( ﺻﻠﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ،ﻋﺪهاي ﻛﺎﺳﻪ از آش داغﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮاغ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ آﻗﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﺴﺎط را؟ ﻳﻚ ﻓﻜﺮي ﺑﻜﻦ .ﺗﺼﻮرﺷﺎن اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻬﻢ او ﺑﺮ ﻓﻬﻢ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ )ع( ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد .ﻣﻲآﻳﺪ ﺳﺮاغ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻤﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي
ﺑﻮد ،ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺑﺮوﻳﺪ و اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﺪ .اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﺣﺠﺖ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻚ ﺗﻚ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮﺷﻲ در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد زﻧﺪه اﺳﺖ؛ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻛﺮد .اﺻﻮﻻً ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺟﺎي اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﺑﻮدم ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را
ﻣﻲﻛﺮدم .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ .آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎل رﻳﺸﻪ اﺷﻜﺎﻻت
ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ؟ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺘﺎد ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻣﻦ ﺳﻮاﻟﻢ از ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ؟ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي در دوﻟﺖ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺎل
ﺳﻮم  22ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن دوﻟﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻧﺨﺒﻪاي ،ﺑﺰرﮔﻮاري ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺣﻖ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎر رﻫﺒﺮي؟ ﺑﻌﻀﻲ دوﺳﺘﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ؟ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
اﻳﻦ اﺳﺖ؛ زﻫﺮا ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻲ )ع( ﻫﻤﺮاه ﻧﻜﻨﺪ ،از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻠﻤﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻲ )ع( ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻜﻨﺪ ،اﺻﻼً ﻧﻈﺎم از ﻫﻢ ﻣﻲﭘﺎﺷﺪ؛ ﭘﺎﺷﻴﺪ.
ﺣﺪﻳﺜﻲ در ﺑﻴﺖاﻻﺣﺰان ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﻲ از ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﻴﻨﻲ )ره( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﺑﻮدﻳﻢ ،داﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ؛
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺒﻮي ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﺳﺆال ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻗﺎﺟﺎن ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد ﺷﻴﺮﻣﺮدان ،ﺑﺴﻴﺠﻲﻫﺎ ،ﺳﭙﺎﻫﻲﻫﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد؟ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺣﻤﺰه؛ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( اﺳﺖ .ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺣﻤﺰه و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺎد .آنﻫﺎ ﻧﻤﻲآﻣﺪﻧﺪ ﺣﻖ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ذﻟﻴﻞ،
ﻧﺎﺗﻮان؛ اﺳﻢ ﻣﻲﺑﺮد .ﻋﻘﻴﻞ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﻳﻦﻫﺎ آدمﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر ،ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﺪام ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺤﺮان درﺳﺖ ﻛﺮدﻳﺪ ،ﺑﺤﺮان
درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺣﻤﺰه و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﺪان اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻤﻲاﻓﺘﺎد .اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ذﻟﻴﻞ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر ،ﻧﺎﺗﻮان ،ﺗﺮﺳﻮ؛ اﻳﻦﻫﺎ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ.
آﻗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑُﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ و روي اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻛﺮد ،اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﺷﻮد .ﻣﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﺼﻮم؟؟؟ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن رﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﺳﻬﻤﻲ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﺳﻬﻤﻲ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻳﻢ ،ﺷﺮك اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻫﻢ اﮔﺮ زاوﻳﻪ داﺷﺖ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮي آن وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،روﺣﺎﻧﻲ آن وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ وﻻﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻳﻦ را ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،اﻳﻦ را رواﻳﺎت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﭼﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻲروﻳﻢ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻴﻢ؟ »ﻓﺎﻧﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﺎﻧﻬﻢ؟؟؟«؛ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ در ﻛﺠﺎ؟ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺮف اول را رﻫﺒﺮي ﻣﻲزﻧﻨﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ در ﺗﺮﻳﺒﻮنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻳﻦﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮي و دﻳﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺴﺎب ﻛﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻫﺒﺮي دارد .اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑُﻌﺪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﻳﻚ ﺑُﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ؛ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .در ﭼﻲ؟ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻠﮕﺮاي ارزﺷﻲ اﺳﺖ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،رﻫﺒﺮي ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮﻣﻲﺗﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد را.
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮات رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ را دارد ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖﻣﺤﻮر ﻧﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻫﻢ ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻲ؟
آزادي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ اﻳﻦ آﻗﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ او و دارد اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي رﻫﺒﺮي در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﺗﻴﻢ اداره ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﺸﻮر را اداره ﻛﻨﺪ؛ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﻮاص را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ دور و ﺑﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ را دﻳﺪﻳﺪ؛ آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ دور و ﺑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ دور و ﺑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ واﻗﻌﺎً؟ ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻣﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺻﻼً ﻣﻌﺎون اوﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺴﺶ رأي ﻧﺪاده اﺻﻼً .آدم ﺷﺎخ درﻣﻲآورد .ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺮا ﻣﻲﺷﻮم اﺑﺰار؟ وﻻﻳﺘﻤﺪاري ﻳﻌﻨﻲ؟ وﻻﻳﺘﻤﺪاري ،ﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﻮﻓﻪ
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،اﻣﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺼﺪاﻗﺶ در ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاﺻﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد .ﻓﺮﻗﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را ﻣﺤﻀﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ »ﻓﻼ و رﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ«؛
آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮش ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﻲ و ﺗﺒﺮي را ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻲ و ﺗﺒﺮي را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺷﻴﺦ
ﺻﺪوق از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ »إن ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﺤﻞ ﻣﻮدﺗﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻣﻦ ﻫﻮ أﺷﺪ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎل«؛ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﺷﻴﻌﻪ و ﭘﻴﺮو ﻣﺎ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺿﺮر و ﺧﻄﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ از ﺧﻄﺮ دﺟﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ؟ »ﻓﻘﻠﺖ ﺑﻤﺎذا؟؟؟«؛ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ زﻳﺮا
آنﻫﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ دﺷﻤﻨﻲ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ دوﺳﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭘﺪري ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻲ اﻳﻨﻄﻮري ﻧﻴﺴﺖ .و در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻖ
و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ؛ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  18ﺗﺎ ﮔﺮوه و اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاي
اﺳﺖ .ﭼﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ،ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺖ ،ﺧﻮش و ﺑﺶﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ ﭘﺲ ﺗﻮﻟﻲ و ﺗﺒﺮي؟ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦﻫﺎ
را ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ،ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﻮد ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،آﻗﺎي ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎي ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺒﻜﻪ دو آﻗﺎي ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﻮد .آنﺟﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﺸﺐ آﻗﺎي ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺧﻮب
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮب ﻛﺮدﻧﺪ ،اﺻﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻢ دﻓﺎع از
ﺣﻖ ﻻزم اﺳﺖ .دوﭘﻬﻠﻮ ﺣﺮف زدن ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،دوﭘﻬﻠﻮ ﺣﺮف زدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ دوﭘﻬﻠﻮ ﺣﺮف زدﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﻗﺎ ﺗﺬﻛﺮ دادﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺶ ﻧﺒﻮد ،اﻳﻦﺟﺎ ﺟﺎﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻖ
اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﺟﺒﻬﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺎﻧﺪاري ﻛﺮدن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ آﻗﺎ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ ذﻛﺎوت
ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﺠﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،ﻛﺠﺎ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ دوم .دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﺧﻮاص دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﮔﺴﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻜﻠﻲ و
ﺳﻮري دارد ،روي ﺷﻴﻮهﻫﺎ و روشﻫﺎ ﺣﺮف دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ آدمﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﻴﻘﻪ و روش را ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .آﻗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ ﻣﻦ
اﺻﻞ را ﻗﺒﻮل دارم ،اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ دوﻟﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮا اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﭼﺮا ﻓﻼن ﻛﺲ را ﺣﻔﻈﺶ ﻛﺮده ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻲروم ﺑﻪ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ رأي ﻣﻲدﻫﻢ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ
ﻣﺮد ﺣﺴﺎﺑﻲ ،ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ .ﺗﻮ ﺧﻮاﺻﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻲ و ﻓﺮق ﺑﮕﺬاري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﻲ و اﺻﻠﻲ .ﻳﻚ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد،
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .ﻳﻚ آﻗﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﻔﺖ آﺧﺮ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﺮفزدﻧﻲ
اﺳﺖ .آن ﻃﺮف ﻛﻪ اﺻﻞ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،آن ﻃﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف .ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺧﺪا و ﻗﺮآن را ﻛﻪ ﻗﺒﻮل
دارد .ﻣﺜﻞ آن ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ اﻳﻦ زﻫﺮي ﻛﻪ در ﻛﻮزه اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﻣﻲرﻳﺨﺘﻨﺪ ،ﻛﻮهﻫﺎ ذوب ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻲﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﻛﻮزه را ذوب ﻧﻜﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺮف زدنﻫﺎ واﻗﻌﺎً آدم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
اﺧﺘﻼف ﺳﻠﻴﻘﻪ را ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ،اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮاﺟﻊ؛ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ روي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺰﺋﻲ زوم ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻢ ﺑﺤﻤﺪﷲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻳﺪنﻫﺎي ﺧﻮاص ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻠﺘﻲ دارد ،ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﻲ دارد .ﻳﺎ دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﻲ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻳﺎ دﺷﻤﻦﻫﺮاﺳﻲ
اﺳﺖ .اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻃﺮف ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮاﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺼﻠﺘﻲ و اﺧﻼﻗﻲ دارد ،روﺣﻲ دارد؛ دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ،ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﻲ ،ﺗﻮﻗﻊ
ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ،دﺷﻤﻦﻫﺮاﺳﻲ .اﻳﻦ ﻫﻢ دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم .ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف و ﮔﺴﺴﺖ ﺧﻮاص ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻲﭘﺮدازم ،اﻣﺎ

دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ

آﺧﺮﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ؟ در ﻣﻮرد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﻪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﺎً ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ،ﺳﭙﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﺎق ﻓﻜﺮ ،ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را آﻣﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ،اﺑﻬﺖ ﺳﭙﺎه ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻛﺮد،
وﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺠﻴﺐ ،ﻋﺪﻳﺪهاي ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻻزم دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ،ﺳﺮوران ﺑﺰرﮔﻮار ،ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺎ در آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،آن
ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ .اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎدي ﻳﺎ زرد ﺑﻮد ،اﺻﻼً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﭙﺎه ﻧﺒﻮد ،وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ،
ﭼﻮن دﺷﻤﻦ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻋﺮض ﻛﺮدم ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻛﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب ﺟﻠﻮه ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻗﺮﻣﺰ ،ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﻴﻠﻲ واﻗﻌﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دارد .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮش ﻫﻢ زﻳﺎد اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦﻛﻪ دو ﺗﺎ ﺣﺰب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،راﻫﻜﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ،وﻟﻲ ﭼﻘﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ دو ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻫﻤﻄﺮاز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ دو اﺻﻮل را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ دو اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻴﻦ ﺻﻼح اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،ﭼﻮن دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪي دارد .ﭼﻮن ﻗﻮاﻋﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ را ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،اﻣﺎ دو ﺗﺎ ﺣﺰب ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺪ آرزو اﺳﺖ واﻗﻌﺎً .ﻳﺎ ﻣﺜﻼً ﺧﻮاص ﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﺰاﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﻖ رﻗﺎﺑﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦﻛﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺟﺮات ﺑﻜﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ ،وﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ و  10ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺴﺎن؛ از ﺳﭙﺎه و ﺧﻂ آﺧﺮ ﺑﺴﻴﺞ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺳﺮ ﺧﻂ ﺑﻜﻨﻴﻢ و آﻣﺎده ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻌﺎدﻻت را ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪي در ﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن؛ اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻛﺎري ﻧﻜﺮد ،ﻣﺎ در ﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻌﺎدﻻت در آﻳﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻴﻢ و
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزوﻛﺎر دارد .ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺎ ﭼﻴﻪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺎ ﭼﻴﻪ ،روي ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ؟ آﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻧﻮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺗﻔﻜﺮاﺗﻲ ﻛﻪ دارد ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﭼﻲ ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻛﺮدم .ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ را .آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي ،ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻛﺎر ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ آﻳﻨﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻤﺪﷲ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ را دارد ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎً در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﺳﭙﺎه و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ .و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﻢ
ﺑﺤﻤﺪﷲ اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ را دارد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه اداره ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﺨﺸﻲ از آنﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮات ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻲ را در ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ،وﺿﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻧﻴﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد و از ﻧﻮ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
انﺷﺎءاﷲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻻن ﻛﻪ آﻏﺎز ﻛﺎر ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ و ﺛﻤﺮات آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻴﻢ و روز ﺑﻪ روز وﺣﺪت و
اﻧﺴﺠﺎم ﺳﭙﺎه را در راﺳﺘﺎي اﻧﻘﻼب ﻗﻮيﺗﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ انﺷﺎءاﷲ.

٢٦٢

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۸۴
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ /دی ۰۸:۴۹ / ۱۳۹۱

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ91101911011 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71414 :

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ:

ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺪاﻗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮح دوﻟﺖ
وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را »ﻣﻠﻐﻤﻪ« و ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ 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 اﺳﻼم ﻧﺎب.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ دو

ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ

ﯾﮏ »ﭘﺎرادوﮐﺲ« ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﺟﻤﺎع ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐﷲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه

اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ از آرﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را از اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ات زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  1990اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی و ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رﻫﺒﺮی واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ر ا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺳﻌﯿﺪی اﻓﺰود :آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮ د دو ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮ اﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺴﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ دو را ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ و

ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﺳﻼم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﯿﺪاری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و
اﺣﯿﺎی اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم 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 ﺗﻼش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ

اﻗﺪام آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 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

در ﺻﺪد ﺧﺮوج اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﮑﺴﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد.
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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

اﺳﺘﺮ اﺗﮋی ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﻮل و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺸﺎر اﻣﺮوز ﺑﺮ روی ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار دارد و ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ،اﯾﺮان،

ﺣﺰب ﷲ و ﻏﺰ ه ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺳﻮرﯾﻪ ر ا از ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ا ﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  20ﻣﺎه از ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﻘﺎﻋﺪه ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد ،در ﺳﻮرﯾﻪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺮ ﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دن اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺳﻌﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ 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
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻼل ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و اﯾﺮان

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺮدن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ اﺻﻞ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺰﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﻫﺒﺮ د ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن »از ﻧﯿﻞ ﺗﺎ ﻓﺮات« ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﺼﺎدره اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ
اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ از ﻫﺪف ﮐﻼن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آر ﻣﺎن »از ﻧﯿﻞ ﺗﺎ ﻓﺮات« ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻌﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "راﻫﺒﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﻼم در اﻗﺼﯽﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ" ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
دﺷﻤﻦ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻄﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ر ﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ" ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ در ﺧﻮد دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
اﯾﻦ روﯾﺪاد را »ﺑﯿﺪاری ﻋﺮﺑﯽ« و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ »ﺑﯿﺪاری اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ،اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ و ا ﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ا ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮ اﯾﺎن در ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ،دو اﺳﻼم »ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ« و »ﺗﺮﮐﯿﻪای« را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ دو ﻣﺪل از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ اﺳﻼم ﺳﻠﻔﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی اﺳﻼم ﺗﺮﮐﯿﻪ ای ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ را
ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" اﻇﻬﺎر ﮐﺮ د :ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮد ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ار اﺋﻪ ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و دﻓﺎع ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دﯾﮕﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ" ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:

ﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ،وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان اﺳﺖ و

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻬﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮاﻧﺪازی

اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 9دی ﺟﻬﺸﯽ دوﺑﺎره در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رﻗﻢ زد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ  88دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮد ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ﻓﺘﻨﻪ  88ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻮر و ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﻈﺎم ﮐﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در  9دی ﻣﺎه  88ﻣﻌﺎدﻻت را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد و ﺟﻬﺸﯽ دوﺑﺎر ه در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮ ان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ رﻗﻢ زد.

آ

 359دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﻣﻮل »ﺗﺤﺮﯾﻢ«» ،ﺗﻬﺪﯾﺪ«» ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ« را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
وی درﺑﺎره راﻫﺒﺮ د آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮ ان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮ ﻣﻮل ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ "ﺗﺤﺮﯾﻢ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮری اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ

و دو ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ "ﺗﻬﺪﯾﺪ" و "دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ" ،ﻓﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻼش 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 ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﺟﻨﮓ  8روزه ،ﻗﺪرت اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻧﺸﺎن داد
ﺳﻌﯿﺪی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﯾﺮان اﻣﺮوز در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ روزه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺰه ﻧﯿﺰ

ﻗﺪرت اﯾﺮان ر ا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و ﺗﺮ ﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد آﻧﮑﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﺮ ان اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 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 اﺳﻼﻣﯽ ،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

ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ار ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮ اق ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻗﻮا و ﺿﻌﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روﻧﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ
ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ،92ﺑﺎ 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
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮ دم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮ ﮐﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از اﯾﻦ ﮔﺮ دﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ" ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ و

ﺷﺨﺼﯽ ر ا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮد" ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ 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 اﺻﻼﺣﺎت و در دوران اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺳﻼم
ﻧﺎب اﺳﺖ.

ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ی 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 اﺻﻼﺣﺎت 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 ﮔﺮوهﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ

ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ای اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻟﮕﺮا ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺗﮑﯿﻪ دارد و اﺟﺮای اﺳﻼم را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ر ا ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد و دو ﻓﺮ د دﯾﺪ .ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮ اﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺪ ﺑﻮدن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ،ﺟﺒﻬﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻂ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ را دو ﺳ ِﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﺘﯿﻦ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز( ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن اﺳﺖ.

 360دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

وی اﻓﺰود :اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﺪروﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروﻫﺎ و ﻻﺑﻪﺷﺮطﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯽﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب "ﺑﻠﻪ" ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ
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 اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،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 اﺋﺘﻼﻓﯽ 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 اﺋﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ

اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﺪه ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﯾﺪه دوﻟﺖ اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻤﺎن

اﺻﻮﻟﮕﺮ اﯾﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮ د آﻧﺎن و آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﻌﺎری ﻧﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻣﯿﻨﻪ ر ﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎ ر ا ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن از اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ  15ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا را ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

و اﺻﻮﻟﮕﺮ اﯾﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن 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  23ﺳﺎل 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
از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و رﻫﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم وﻓﺎداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻣﺎم اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﻋﻀﺎی ﺣﻠﻘﻪ ﮐﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ

ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "در دوره اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ" ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در اﻧﻘﻼب 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 اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط
ﮔﺴﺘﺮ ده ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮ اﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖو ﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در وا ﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ات اﺧﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ  88ﮔﻔﺖ :در ﻓﺘﻨﻪ

 88ﻧﻘﺶ اﻓﺮ اد روﺷﻦ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ا ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ای ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻄﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮ ﺧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؟

ﺗﻨﻬﺎ راه اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ
وی ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮه ای از ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ 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 اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از آرﻣﺎنﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻧﻈﺎم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ" ،ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

ﭼﻬﺮه ﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ در ﯾﮏ »ﭘﺎرادوﮐﺲ« ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ راه ورود آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ا ﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،از ﻃﺮ ف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﻧﺪازی داده اﻧﺪ ﻃﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ 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
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻻﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻓﺮ اد ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم وﻓﺎداری ﻣﯽ ﮐﺮ دﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﺮ دﻧﺪ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

 361دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼش 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 ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ دو

ﻗﻄﺐ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬاﮐﺮ ه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮ دم ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دام اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺻﻼح ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »اﻧﺎ ﺷﺮﯾﮏ«
وی ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ رﯾﺸﻪ ای و در اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات آن و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ

دﯾﻦ را ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ را ﻣﻌﺎدل اﺧﺘﯿﺎرات رﺳﻮلﷲ و اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ اﻣﺎم اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺻﻼح ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ "اﻧﺎ ﺷﺮﯾﮏ" ،وﻟﯽ اﯾﻦ

ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ
ﺳﻌﯿﺪی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،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  88ﺑﻮد.

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 ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و

ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس و ﺷﺨﺺ ﺳﺮ دار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.

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 ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﭙﺎه را ﯾﮑﯽ از

ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺑﻨﯽﺻﺪر و در زﻣﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎی ﻣﻮردی ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ

از ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﺴﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﮔﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕﺮان را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺜﻼ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮر دی ﯾﮏ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ر ا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺳﻌﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس دﺷﻤﻦ از ﺳﭙﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﭙﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ای در ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ادﻋﺎ ی دﺧﺎ ﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺮف ﺑﯽﺳﻨﺪ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ادﻋﺎی دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از آن ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارد" ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻦ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ را ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ 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

ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎب و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﺪاﻗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺎ اﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﺳﭙﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﺪاﻗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد" ،ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﭙﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﻣﺎ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﺳﺖ.

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺮان ﻗﻮا رﺳﺎﻧﻪا ی ﻧﺸﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه در اداﻣﻪ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻗﻮا ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﻮد .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی دوﻟﺖ ﺑﻮدم ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادم .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ وزﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ

آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی دار د .ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﻪ ﻗﻮه اﺳﺖ.
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ "ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ" ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻌﺎر اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻋﺪه ای ﺷﻌﺎر ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
آن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؛ ﭼﺮ اﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد آ ﮔﺎه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد دوﻗﻄﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ" ،در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد

ﻗﻄﺒﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻃﺮﻓﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﺳﺖ و ﻗﻄﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬاﮐﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻃﺮﻓﺪار ارزشﻫﺎ
و ﻗﻄﺐ دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺑﺎﺣﯿﮕﺮی اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻟﻨﮕﺎری و اﺑﺎﺣﯿﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش 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

ﻣﺒﺎﺷﺮ ان آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺘﻨﻪ دوﺑﺎر ه در ﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮی را ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب 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 ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ﺑﺪاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﺻﺮﯾﺢ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن 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 ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای
از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/91101911011/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۸۵
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۴ /آﺑﺎن ۱۰:۴۰ / ۱۳۸۹

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﯽ2

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ02585-8908 :

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71058 :

وزﻳﺮاﻃﻼﻋﺎت :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
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ در آنﺟﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻛﻢ

اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان)اﻳﺴﻨﺎ(،
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﻮوﻻن و ﻫﺎدﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم
ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي دﺷﻤﻦ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي زﻳﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺑﺮ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎي
ﺑﺪﻧﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت 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 اﻳﺪهﻫﺎ در ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻮد و

ان ﺷﺎءﷲ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰ دﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ اﺳﺮي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ي دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ از وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد
وي در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎي دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ از وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ،اﻓﺰود :در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ

ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮي در زﻣﻴﻨﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﺘﺎب داﺷﺖ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﻇﻬﺎرات وي در
ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدﻳﺪ .در ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻨﻲﺻﺪر و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ آدم ﻫﺎي اﻳﻦ
ﻓﺘﻨﻪ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮ ده اﺳﺖ و در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرز ه ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﺑﻼﻫﺎ ي ﻣﺎ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖزدﮔﻲ ﺑﻮد
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ دوري از ﺷﺨﺼﻴﺖزدﮔﻲ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎﺗﺸﺎن در ﻗﻢ

راه را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖزده ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻳﻜﻲ از ﺑﻼﻫﺎي ﻣﺎ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖزدﮔﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻮاص ،ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻨﻪ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ درﺳﺘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ

ﭼﺮ ا ﻛﻪ دﭼﺎر ﻫﻤﻴﻦ آﻓﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖزدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻣﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ درا ﺑﺘﺪا ﺟﻨﮓ ﻧﺮم را ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت از اول اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻳﻜﻲ از
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻲ 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 وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ داري ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﺒﺖ و آنﻫﺎ را

ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮ د .آﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﭼﺮ ا ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺰو دﻳﻦ اﺳﺖ.

وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺪاﻓﻌﻲ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 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 ،اﺳﻼم ﻧﺎب ﺑﻮد و ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  20ﺳﺎ ﻟﻪ دارد
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﻴﻪ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
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وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ ﻓﺘﻨﻪ ،ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ  20ﺳﺎﻟﻪ دارد .ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ وﻳﮋ ه در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺠﺎزي و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درون آن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﻳﺪﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﻜﺒﺎر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﻴﻪ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ،ﻧﻔﺎق ،ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﺪاري ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮدﻧﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﻴﻪ در ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﭘﺲ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ

ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده و ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري

ﻛﻪ وﻫﺎﺑﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﻣﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﻣﺎم ﻧﻴﺰ
وﻻﻳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺎك ﻣﻘﻮﻟﻪ وﻻﻳﺖ 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 وﻻﻳﺖ 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 ﻛﺮدهاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﻈﺎم در ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪي اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪي اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺑﻮﺷﻜﻨﻲ اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن

ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺤﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﺑﺮود ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮ اي اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه وﻻﻳﺖﻣﺤﻮري اﺳﺖ
وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺗﺪاﻓﻌﻲ دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ دارد ﻋﻤﻮد اﺻﻠﻲ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻣﻲ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺰﻧﺪ،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻣﻘﻮﻟﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد .در دو دوره در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺟﺎزه ﻧﺪادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در دوره اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﻀﺎ اﺻﻼﺣﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﺪ و روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ را از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه وﻻﻳﺖ ﻣﺤﻮري ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺑﻴﺮ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ
زﺑﻴﺮ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻇﺮف ﺣﺪود  25ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺟﺰ ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮد و ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ ﻫﺎي

آﻗﺎزادهاش داﺷﺖ .ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ در راه وﻻﻳﺖ ﻣﺤﻮري اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻃﺮح ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﻜﺒﺎري ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ آﻗﺎزادهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ رﺳﻴﺪهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ
آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﺗﺬﻛﺮاﺗﻲ دادهاﻳﻢ .ﻧﻔﺎق ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در دوران

دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻜﺒﺎري از ﺻﺪام ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر اﻣﺮوز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻂ دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از  70درﺻﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺎق ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻔﺎق در ﺑﺤﺚ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﺎدآور ﺷﺪ :ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻳﮕﻲ ﻛﻪ از او

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد ،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﻲ رﻳﮕﻲ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد .ﺧﻂ دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از  70درﺻﺪ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ اﻓﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺎق ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و اﺳﻨﺎد اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ اﺳﻢ دارﻳﻢ ﻛﻪ

ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻧﻔﺎق ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻗﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮار ﻛﺮدهاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮ ض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
وي در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﻋﻤﺪه ﺗﻼش 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 اﺧﻼل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎي
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺧﻼل از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح،

ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از درون ﺧﻮد ﻧﻈﺎم اﻓﺮادي را واﺳﻄﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮ ا ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﻧﺮ م اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺮ اد درون ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺸﻲ ﺑﻪ

ﻫﻤﺮ اه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎ ﻛﻲ از ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺧﻮب ﻣﺮ دم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
اﻗﺪام اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ اﺳﺖ

 365دﻓﺎﻋﯿﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻰ

وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان اﺷﺎره ﻛﺮ د و اﻓﺰود :اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮ داﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻴﻐﺎم و ﭘﺴﻐﺎم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ

ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آدم ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻧﻴﺎي اﺳﺘﻜﺒﺎر دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎي آنﻫﺎ اﻋﻼم
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮدهاﻧﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮار دارد .ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺠﺎرﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻛﺎري ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ و رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻤﻦ زﺣﻤﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ در وﺿﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار دارﻳﻢ.
اوج ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺼﻠﺤﻲ اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮﭼﻚ در وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ و ﺣﺘﻲ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺑﺨﺶ

اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪاﻳﻢ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز اوج ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻧﻴﻤﻪ اول آﺑﺎن ﻣﺎه اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮ دﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮ ان ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .وﻟﻲ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﺿﺮان اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي در ﻛﺎر آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﺧﺎم و ﺑﺎﻃﻠﻲ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻲ ﻣﻦ وارد وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﺪم ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ وزارت را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﻓﺮاد وﻻﻳﺘﻤﺪار دﻳﺪم .در دوره ﻳﻜﻲ از رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﻗﺪري داﺷﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ

وزارﺗﺨﺎﻧﻪ  15ﺟﻠﺪ اﺳﻨﺎد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ واﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ 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 ﻣﻲﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ وﻻﻳﺘﻤﺪار ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺼﻠﺤﻲ اﻓﺰود :در دوره اﺻﻼﺣﺎت ،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 ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ 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 اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻧﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻗﺘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ.

در دﺳﺘﮕﻴﺮي رﻳﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪ
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت 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 ﺑﺎﻻي 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 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﺣﺎﻣﻞ رﻳﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮود در ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ

ﻓﺮود ﺑﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ 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

ﻣﻲﺷﻮد.

اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/8908-02585/
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ﭘﯿﻮﺳﺖ ۸۶
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺿﯿﻐﻤﻰ (ﻣﺸﻔﻖ) ﻣﻌﺎون وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ
آﺑﺎن 1388
حلقههای پشت پرده

{ }...مجمع روحانیون مبارز ،حزب مشارکت ،حزب کارگزان سازندگی ،حزب همبستگی ،حزب مردمساالری ،احزابی هستند که از
بین  ۲۷ -۲۶حزب جریان اصالحات ،پنهانی و بدون آنکه احزاب دیگر خبر داشته باشند در آن  ۸سال ،دولت خاتمی را اینها اداره
میکردند .آن چیزی که در عرصههای مختلف سیاسی  -اجتماعی  -فرهنگی  -سیاست خارجی  -مذهبی و ...و آن هجمههایی که
در دولت خاتمی برعلیه انقالب و دین مشاهده کردید محصول آن تفکراتی بود که در این گروه جی  ۷تصمیمگیری میشد.
بنده به عنوان  ۱مسئول امنیتی کشور عرض میکنم تمام آن اتفاقاتی که خاتمی میگفت هر  ۹روز  ۱بحرانی امنیتی برای من درست
کردند از درون همین جلسات خودشان طراحی میشد و به اجرا در میآمد .موضوع آقای سعید اسالمی ،ترور حجاریان و اتفاقات
دیگری ،که در ان دوران در کشور ایجاد میشد ،محصول همین جلسات بود.
در جلسات جی  ۷برای شوراها طراحی شد که در دولت اصولگرا بتوانند شوراها را سکویی برای انتخابات مجلس و سپس انتخابات
ریاست جمهوری بسازنند .در انتخابات شوراها علیرغم تمام تالشی که انجام دادند دچار  ۱شکست اساسی شدند .در سراسر کشور
تالش شدیدی انجام دادند اما نتوانستند کرسیهای قابل توجهی را در اختیار بگیرند .در اینجا بود که اتاق فکر جریان اصالحات
احساس شکست کرد اما تمام هم و غمش را برای این گذاشت که بتواند در انتخابات مجلس به پیروزی برسد .در آن انتخابات لیستی
به نام یاران خاتمی دادند و از اسم میرحسین استفاده کردند.
ماجرای سایت نوسازی
همچنین در آستانهی انتخابات مجلس نیز اتفاقی در کشور افتاد و در جریان کارهای تبلیغاتی نامزدها ۱ ،سایت تحت عنوان نوسازی
با مدیریت یکی از بچه ها حزب اللهیها مطلبی نوشت با این مضمون که آقای سید حسن لپ گلیه ،بی ام سواره و مطالبی از این دست
برعلیه سید حسن .این آقای نوبختی که مسئول این سایت بود تو زیرزمین منزلش و به اتفاق یک  ۲تا از جوونای هم سن و سال
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
انجام دادند .را جع به این موضوع آقای توسلی در مجمع تشخیص مصلحت سخنرانی کرد ،اشک ریخت ،سکته کرد و فوت نمود .این
اتفاق  ۱پیراهن عثمان اساسی برای اطالح طلبان به وجود آمد رسانههای دشمن ،چه از خارج و چه از داخل ،دست به دست هم
دادند و  ۱فضای سنگین روانی را در جامعه دامن زدند که ملت چه نشسته اید که به بیت امام (ره) هجمه شد ،به آرمانهای امام (ره)
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
سالت و سطح سوادت و با توجه به اینکه هیچکدام از شرایط حساس کشور رو درک نکردی ،چه جوری به این جمع بندی رسیدی
که  ۱چنین اقداماتی را انجام بدهی؟ ایشان جمع بندی اش این بود که ما به این نتیجه رسیدیم که سید حسن خیز برداشته است
برای رهبری آینده ،از همین اآلن خواستیم بزنیمش که دیگه برای بعد هوا و هوسی نکنه.
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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
رفته خدمت تاج زاده ،و تاج زاده حرکتهای روانی سنگینی رو ایشون انجام داده و خوراک ذهنی رو تاج زاده برای این بنده خدا فراهم
کرده و این ،برگفته از همون ذهنیت و تحلیل ضعیف این موضوع رو میاره روی سایت خودش قرار میده .یعنی باز هم این اقدام از
درون جریان اصالحات شکل میگیره.
تاج زاده استاد جنگ روانی است و در حوزهی جنگ روانی در مجموعهی اصالح طلبها ،تنها کسی که میتونه اقدامات روانی رو به
صورت دقیق انجام بده ،چه سینه به سینه و چه به صورت عمومی در سطح جامعه ،همین تاج زاده است .این اقدامات ایشون باعث
 ۱همچنین اقدام کثیفی شد که اصالح طلبا بتونن با به دست گرفتن این پیراهن عثمان سوار افکار عمومی جامعه بشن تا بتونن برای
انتخابات مجلس به پیروزی برسند.
نظام هم در سال  ۸۰برای اینها فرصت به وجود آورده بود ،در سراسر کشور  ۱۸۰نفر از اونها از فیلترهای نظارتی عبور کرده بودند و
میتوانستند در  ۱رقابت منطقی به مجلس راه پیدا کنند .علیرغم تمام اقداماتی ،که انجام دادند و من فقط به یکی  ۲مورد از آنها
اشاره کردم ۱ ،حداقل ضعیف رو تو مجلس شکل دادند.
این اتاق فکر دچار شکست شد و بین احزاب اصالح طلب درگیری ایجاد شد و هرکدام شکست رو بر گردن دیگری میانداختند .کار
به جایی رسید که اصالح طلبها گفتند این گروه جی  ۷دیگر صالحیت پرچمداری اصالحات رو نداره و باید فکر اساسی برای اون
بکنیم و اال در انتخابات ریاست جمهوری قافیه رو خواهیم باخت.
مرد خاکستری اصالحات:
در جلسات اساسی آنها ،آخرین جمع بندیشان به اینجا رسید که ما نیاز به  ۱پدر معنوی داریم .اصالحات نیاز به  ۱پدر معنوی دارد.
پس از بررسیها به این نتیجه رسیدند که موسوی خویینیها مصداق خوبی برای این گزینه میباشد.
لذا مرکز تصمیمگیری اصالحات برای انتخابات ریاست جمهوری دهم از گروهی جی  ۷به مجمع روحانیون منتقل شد .مجمع
روحانیون مرکز راهبردسازی ،تولید فکر و اتخاذ استراتژیهای مهم اصالحات شد و بقیه احزاب و جریانهای سیاسی باید تحت لوای
موسوی خویینیها به فعالیت خودشون ادامه میدادند.
خوب ،موسوی خویینی ها چه شخصیتی است؟ در آن موقع خیلی از دوستان از این انتقال خوشحال شدند و میگفتند که الحمداهلل
مرکز فکر اصالح طلبها به دست مجمع روحانیون افتاد ؛ چون مشارکتیها و کارگزاران و ...آدمای رادیکال و تندی بودند اما مجمع
روحانیون آدمای انقالبی هستند که با امام (ره) بودند و تو اینجا دیگر ما شاهد آن اقدامات ضدانقالبی و ضدامامی و رادیکالی نخواهیم
بود.
همان موقع اولین هشدارها را خدمت برخی از دوستان و برخی از مسئوالن اعالم کردیم که از این به بعد کشور درگیر یکسری اقدامات
امنیتی خواهد شد ؛ به دلیل عقبهای که ما از موسوی خویینیها سراغ داشتیم.
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موسوی خویینیها در جریان انقالب ،از ابتدا تاکنون ،تمام اقداماتش مشکوک میباشد .ایشان ،براساس اسناد و مدارکی که ما در
اختیار داریم ،بی شک مرتبط با سرویسهای جاسوسی بیگانه میباشد .نقش موسوی خویینیها در تسخیر النهی جاسوسی حایز
اهمیت و بررسی میباشد.
وقتی به موسوی خویینیها در جریان تسخیر النهی جاسوسی می گویند که چرا اینکار را کردید و آیا برای این اقدام با امام (ره)
هماهنگ کردید؟ موسوی خویینیها پاسخ می دهد :خیر ؛ ما براساس بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر با امام
(ره) در میان بگذاریم ،ایشان براساس معذوریتهایی که دارد ،با این اقدام مخالفت خواهد کرد!
خیلی جالبه ،با علم به اینکه میدانند اگر به امام (ره) بگویند امام (ره) اجازهی انجام آن را نمیدهند این کار را مرتکب میشوند و
این تسخیر انجام میگیرد.
جالب اینجاست که امروز در دانشگاههای امنیتی آمریکا و غرب ،برای دانشجویان اینگونه تفسیر میکنند ،که یکی از شگردهای ما
برای دولتهایی که برعلیه ما بر سر کار میآیند و برای اینکه مجددا دولتهای وابسته به خود را در آن کشور مستقر نماییم این است
که به عوامل خود در آن کشور دستور می دهیم که به سفارتهای ما در آن کشور حمله بکنند و آن را تسخیر کنند ،ما سپس به بهانهی
اینکه سفارتخانه بخشی از خاک کشور ماست و اکنون مورد تجاوز قرار گرفته ،به آن کشور لشکرکشی میکنیم و با این کار ،آن نظام
مورد نظر خود را در آن کشور مستقر خواهیم کرد.
این واقعهی طبس و کودتای نوژه و ...در این سیر قرار میگیرند و نقش موسوی خویینیها در ماجرا بسیار مساله است.
موسوی خویینیها بدون هماهنگی با امام (ره) این کار انجام میدهد آن هم در شرایطی که کشور هنوز نظام به صورت کامل مستقر
نشده ،نیروهای نظامی شکل رسمی به خود نگرفته و درگیر مسایل تسویه هستند و نیروهای مردمی دچار درگیریهای داخلی هستند.
امام (ره) با مدیریت خودشان این ماجرا را جمع و جور کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خودش برسد و بالفاصله اعالم کردند
که  ۱انقالب دوم شکل گرفته است و این حادثه را به سرعت در اختیار خودشان گرفتند.
جالب اینجاست که آرمین ،چند روز پیش گفت اگر امام (ره) در این ماجرا دخالت نمیکرد ما موضوع سفارت رو بهتر از این
میتوانستیم جمع بکنیم!؟! بهتر از این چه جوری میخواستید جمع کنید؟!
ما که از پشت پرده خبر داریم و میدانیم که طراحی دشمن بود و در این ماجرا واسطهها چه کردند .موسوی خویینیها نزد یکی از
مسئوالن ،که بردیدههای کاغذهای کشف در النهی جاسوسی را به هم میچسبانده ،میرود و میگوید ۱ :سندی راجه به شهید
بهشتی میتوانید پیدا کنید که ایشان با آمریکا ارتباط داشته؟ آن مسئول میگوید :نه .بعد موسوی خویینیها میگوید :آیا میتوانید
 ۱سند راجع به ارتباط بهشتی با آمریکا درست کنید و براش بسازید!!!
آقایان! نقش موسوی خویینیها بسیار عجیب و غریبه .بگذارید  ۱کالم از شهید بهشتی نقل کنم .ایشان میفرماید :موسوی خویینیها
افکار چپگرایانه دارد .منبرهای ایشان گروه فرقان را پروش میداد و پای منبر ایشان کسانی مثل اکبر گودرزی ( رییس گروه فرقان )
و محمد کشانی ( عامل ترور شهید مفتح ) مینشستند.
یکی از متهمین در زندان ( فتنه  ) ۸۸می گوید :آن روز مطرح بود اگر انقالب شود اکبر گودرزی و محمد کشانی ،بهشتی و باهنر و
مفتح و مطهری را خواهند کشت! چون موسوی خویینیها این افراد در سخنرانی خود پرورش داده بود.
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این نگاه موسوی خویینیها به این شکل سوار موضوع  ۱۳آبان میشود .حاال بماند که چه اسراری را اینها از النهی جاسوسی بیرون
بردند و بارها ایشان مورد سوال واقع شد و پاسخ نداد و امروز هم مرتب در حال فرار میباشد و پاسخ نمیدهد که آن اسناد چه شد
و کجا رفت و به چه دلیل بیرون رفت؟!؟
آن روز  ۱حادثهی امنیتی در کشور رخ داد .حاال اگر جلوتر بیاییم در ماجرای  ۱۸تیر  ۷۸میبینیم که باز نقش موسوی خویینیها را
میبینیم و آن حادثه از روزنامهی سالم ایشان رخ داد و باز هم  ۱اتفاق امینتی دیگر برای کشور ایجاد شد که همان روز نوعی براندازی
در کشور به راه افتاد در دولت خاتمی و به پشتوانهی دستگاههای رسمی کشور.
ابطحی در اعترافات خود میگوید :حادثهی  ۱۸تیر سال  ۷۸محصول طراحیهای تاج زاده بود .که اون اتاق فکر ،ایشان بسیار موثر و
اثرگذار بود.
جالب اینجاست وقتی جمعیت روز  ۱۸تیر به سمت بیت مقام معظم رهبری راه افتادند ،وقتی سردار جعفری اعالم میکند که خیابان
جمهور ی به پایین خط قرمز ماست و اگر پاشون رو پایین بذارند دستور تیر میدهیم ،تاج زاده شخصا سوار موتور میشه و میآد
جمعیت رو از خیابان جمهوری و نزدیک بیت رهبری جمع میکند و به سمت دیگری هدایت میکند تا مدریتشون از بین نرود و
بتوانند این اقدام رو به سر منزل مقصود و به مراد مد نظرشون برسانند و در شرایط سخت در نطفه خفه نشود!
این فکر جریانی است که موسوی خویینیها استارت اولیه اش رو زد.
این حادثهای ،که در انتخابات ریاست جمهوری دهم پیش آمد ،باز هم نقش موسوی خویینیها برجسته میباشد .تا زمانی که فکر در
اتاق جی  ۷بود اینها آمال و آرزوشون این بود که به قدرت برگردند اما نه اینکه تکلیفشون رو با نظام روشن بکنند .اگر هم دوست
داشتند ولی جرات بروزش رو نداشتند اما از زمانی که فکر منتقل شد به مجمع روحانیون ،در اولین جلسه موسوی خویینیها گفت:
برگشتن به قدرت شرط اول ماست .ما برگش ت به قدرت رو باید سکویی بکنیم برای به زیر کشاندن نظام! باید تکلیفمون رو برای
اولین و آخرین بار با نظام روشن بکنیم!؟!ما این دفعه مانند دورهی قبل نیست که بگذاریم آخر  ۸ال دولت خاتمی ،مجلس را به
تحصن بکشانیم ،این بار از همان روز اول پاشنهها رو میکشیم و تکلیفمون رو با نظام روشن میکنیم!؟!
ببینید پدر معنوی جریان اصالحات چه نگاهی رو به افکار تزریق میکنه .از  ۲سال قبل از انتخابات این فکر مسموم در جریان
اصالحات پمپاژ شد.
موسوی خویینیها در جلسات راهبردی میگوید :تجربیات ما و اصالح طلبان زیاد شده است و ما باید بیاییم و توان بگذاریم و به هر
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
بخواهند مملکت را به هر سمتی که میخواهند بکشند!!! خاتمی و یارانش کلی تجربه کسب کردهاند.
اقدامات

موسوی

خویینیها

کامال

رادیکالی،

برعلیه

نظام

و

برای

استراتژی تقابل با رهبری
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به

زیرکشاندن

نظام

میباشد.

از این قبیل مباحث از وی زیاد داریم.
محمدهاشمی (برادر آقایهاشمی )میگوید :در این انتخابات باید رهبری را به هن و هن بیندازیم!!!
من فقط مستندات را ارایه میدهم و کدها را میگویم و اصال نیاز به تحلیل ندارد .این واقعهای که در کشور اتفاق افتاد این فتنهای،
که مقام معظم رهبری اسم آن را فتنهی عمیق گذاشتند و فرمودند ناشی از بی بصیرتی نخبههای عالی کشور بود و اگر نخبههای
کشور بصیرت داشتند و آگاه بودند اما اسسیر این فتنه نمی شدیم ،باید در استانهای کشور همه از این نظام ،که ثمرهی صدها هزار
شهید است ،دفاع بکنند...
 ...بهزاد نبوی می گوید که سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد ،رهبری شکست خورده است.
ما  ۱بار این کار را در خرداد  ۷۶انجام دادیم ،ضربهی سنگینی بود و به سختی از جا بلند شد ( منظورشون آقاست ) .اآلن باید ضربهی
نهایی را به رهبری بزنیم!
این حرف در اتاق جلسات مجمع روحانیون ،که راهبردهای اطالح طلبان را طراحی میکند ،زده شده است .از این دست حرفها زیاد
داریم مثل اینکه :صندلی را باید از ز یر پای رهبری کشید!! فرش را باید از زیر پای رهبری کشید!!
بهزاد نبوی جای دیگری میگوید :از لجبازی هاشمی با احمدی نژاد باید نهایت استفاده را ببریم .از بحث شورای فقاهتهاشمی باید
حمایت کنیم و رهبری را منزوی کنیم!!
برادرا! ما ادبیات اینها را خوب میفهمیم .بحث به زیر کشیدن نظام یا بازگشت به قدرت اینها فقط به زیر کشاندن مقام معظم رهبری
است .منظور این آقایان این است که باید تکلیف رهبری برای اولین و آخرین در نظام مشخص کنیم.
جلسات محفلی دیگر
این مطالبی که من اینجا میگویم  ۱هزارم آن مستنداتی است که اآلن ما در اختیار داریم و این سخنان ،با انتقال گروه جی  ۷به
مجمع روحانیون بیان شده است .این دست سخنان و طراحیهای پیچیده متاسفانه در این جمع فراوان دیده و شنیده شده است.
 ۱جلسات دیگری تحت عنوان جلسات دوشنبه به مدت  ۲سال برگزار میشد که در این جلسات ابطحی ،الری ،تاج زاده ،امین زاده،
محمد صدر ،رضا خاتمی ،سعید شریعتی ،دهاقانی ،عرب سرخی ،نعیمی پور ،خانیکی ،میردامادی ،حسین بابایی حضور داشتند .این
افراد را شما می شناسید .اینها در جریان اصالحات بسیار تاثیرگذار هستند .هرکدامشان حرکت دهنده هستند و در حوزههای مختلف
اثرگذار هستند ۲ .سال اینها برای برگشت به قدرت و برای ریاست جمهوری دهم جلسه میگذارند ۲ .سال اینها دوشنبهها دور هم
مینشینند و طراحی میکنند که هیچکدام از ماها و شماها برای برنامههای فرهنگی  -مذهبی  ۲سال وقت نمیگذاریم.
در این  ۲سال چه اقداماتی در کشور انجام شد؟ در حوزههای مختلف تخریب دولت ،رهبری ،صداوسیما ،نیروهای مسلح ،شورای
نگهبان و ...در این جلسات طراحی شد .برای آنکه بتوانند زمینه را در آستانهی انتخابات در جامعه بکنند تا بتوانند  ۱۳میلیون رای
بیاورند .برای آنکه بتوانند اقدامات خیابانی خودشان را شکل بدهند .این اتفاقات  ۱شبه و  ۲شبه و  ۱ماهه و  ۲ماهه محقق نمیشود
؛ 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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مردم را به این سمت برد که آماده باشند تا پشت سر اون چیزی که اونا مدنظرشون هست صف آرایی بکنند .در این رابطه اعترافات
بسیاری را در دست داریم که من از اونها عبور میکنم.

بنیاد باران
جلسات بعدی مربوط به بنیاد باران هست که متعلق به خاتمیه و این جلسات به صورت منظم  ۴ساله که برگزار میشود .خاتمی
زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفت بنیاد باران را تاسیس کرد و در این بنیاد  ۱۲۰۰نفر از اساتید دانشگاه ،وزرا و معاون وزرا،
مدیرکلها ،استاندارها ،فرماندارها ،بخشدارهایی که با ایشون ارتباط داشتند و همسو هستند ،خاتمی را ساپورت میکردند و در
کمیتههای مختلف کارهای مطالعاتی انجام میدادند و محصول این کارهای مطالعاتی در اختیار خاتمی قرار میگرفت .برای اینکه
خاتمی اکتیو باقی بماند برای برگشت به قدرت! برای اینکه خاتمی را پشتیبانی بکنند تا در عرصهی بین المللی و در جامعهی بین
الملل به  ۱جایگاه قابل توجه دست پیدا بکند.
ابطحی میگوید :تمام زحمات خاتمی طی این  ۴سال برای این  ۲نکته بود -۱ :به کشورهای آمریکایی و اروپایی و عربی ثابت بکند
که رییس جمهور قدرتمند آیندهی ایران خاتمی است -۲ .در داخل نیز این آمادگی براش باقی بماند تا اگر خواست به قدرت بازگردد
از این جلسات و کمیتهها بهرهی الزم را ببرد.
در این جلسات عمدهی تصمیماتشون ب رای این بود که زمینه را فراهم بکنند برای اصالحات و بازگشت خاتمی .این زمینهها تصمیماتش
گرفته میشد و در کشور یکی پس از دیگری به ظهور میرسید.
این چیزی که شما در حوزههای روانی در کشور میدید و از کاهی کوهی ساخته میشد اینها چیزهایی است که عموما تصمیماتش
در این جلسات گرفته میشد که از اینها میگذریم.
صبحانههای مهدی هاشمی!
جلسات بعدی مربوط به جلسات مهدیهاشمی ( پسر آقایهاشمی ) میباشد که این جلسات نیز به مدت  ۲سال برگزار شد تحت
عنوان جلسات صبحانه!
این مسایل پنهانی که من برایتان بازگو میکنم به علت آن ا ست که مقام معظم رهبری فرمودند آگاه کنید ،بصیرت بدهید .شاید
خیلی از سواالت دوستان این باشد که چرا با بعضی از سران برخورد نمیشود .ما  ۱کیفر خواست برای اینها تهیه کردیم ،آقا فرمودند
نیاز به کیفر خواست نیست ،شما بروید آگاه سازی کنید ،بصیرت بدهید ،طبقهی نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشوند و
سپس سینه به سینه پخش شود ،بگذارید مردم برای اینها کیفرخواست درست کنند.
جلسات صبحانهی مهدیهاشمی  ۲سال پنجشنبه ها در منازل امین زاده ،بهزاد نبوی ،مرعشی ،موسوی الری ،عطریانفرد ،تاج زاده و
بعضا محمد خاتمی برگزار میشد.
می آیند صبحانه میخورند و تا ظهر مینشینند نحوهی برگشت به قدرت و نظام را بررسی میکنند .خوب ۲ ،سال وقتی اینها دور
هم بنشینند چی از داخلش درمی آید؟ حتما باید  ۱طراحیهایی آنجا صورت گرفته باشد ،حتما باید  ۱اقدامات اجرایی برای رسیدن
به اهدافشان از این جلسات بیرون بیاید .فقط برای این نیست که دور هم بنشینند و  ۱صبحانهای بخورند.
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این جلسات مهدیهاشمی در ماجرای فتنه یکی از موثرترین جلسات بوده است و آن چیزی که کف خیابانها و کشور را دچار تشنج
کرد محصول این جلسه بود که تحت لوای مهدیهاشمی برگزار میشد.
به بهزاد نبوی گفتیم :شما به عنوان  ۱آدم با سابقه ،که به شما چریک پیر میگویند ،چگونه میرفتید در جلسهای شرکت میکردید
که  ۱آدم لمپن فاسد آن را اداره میکرد؟!
ابعاد وجودی مهدیهاشمی را همه میدانند که چه تیپ آدمی است ؛ از پدرش گرفته تا بقیه همه میدانند .از ارتباطش با سرویسهای
جاسوسی بیگانه ،که شکی در آن نیست ،تا فسادش ،که ساحت این جلسه محترم است و من وارد آن نمیشوم.
بهزاد نبوی در پاسخ سرش را تکان داد و گفت :بله ،متاسفانه من  ۲سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم!
ازاذل و اوباش و مهدی هاشمی!
امروز متهم در اختیار ما هست ،از سرکردههای اراذل و اوباش تهران ،که تیم مهدیهاشمی اینها رو از  ۱ماه  ۲ماه قبل از انتخابات
دعوت کردند ،آموزش دادند و توجیه کردند برای اینکه از اینها بتوانند در روز مدنظرشان بهره ببرند!
متهمی در اختیار ما هست که شبی  ۸۰۰هزار تومان میگرفته به اتفاق رفقاش شرق تهران ،فلکه تهرانپارس ،نارمک و هفت حوض
رو به آتیش بکشونن!
متهمی در اختیار ما هست که شبی  ۱میلیون تومان میگرفته ،از اراذل و اوباش غرب تهران ،که میدان کاج و امثال آنجا را هر شب
با اعوان و انصارش به آتش بکشاند!
متهمی در اختیار ما هست که مسئولیتش جمع آوری سیاهی لشکر برای تهیه کنندههای فیلمهای سینمایی است .آدم شناخته
شدهای هم هست .این آدم را آوردند توجیهش کردند شبی  ۲میلیون میگرفته تا سیاهی لشکر رو توجیه کنه شبا تو خیابون اتوبوس
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.
این سرکردههای اراذل و اوباش از مهدیهاشمی نزدیک به  ۲۰۰میلیون تومان پول گرفتهاند!!
جالب اینجاست اینها میگن وقتی ما میرفتیم پول بگیرم ،پول روز میز مهدیهاشمی دسته دسته چیده شده بود و مهدیهاشمی
دسته دسته به ما پول میداد!!!
این اطالعاتی که من دارم به شما میگم بی جهت نیست ؛ ما اینها را خدمت مقام معظم رهبری ارایه دادیم .ما برای آقا تحلیلگر
نیستیم و بدون سند هم نمیتوانیم حرف بزنیم .ما فقط باید مستندات ارایه بدهیم .همهی این مستندات خدمت مقام معظم رهبری
رفته است.

نرم افزار تقلب
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 ...مهدی هاشمی رفسنجانی نرم افزاری وارد کشور کرده بود و گفته بود که این نرم افزار را در مجلس خبرگان به کار گرفتیم و موثر
شد .همین مقدار به شما بگم که در انتخابات ریاست جمهوری ،نرم افزاری که ایشان وارد کشور کرده بود وصل میشد به  ۱اس ام
اس سنتری که از طریق دیشهای ماهوارهای در قشم و کیش ارتباط برقرار میکرد و با سیستم مخابراتی کشور ارتباط چندانی نداشت.
برای هر کدام از ناظرین انتخاباتی خودشون یه موبایل و یه خط ایرانسل گذاشته بودند که در سراسر کشور و سر صندوقهای رای،
ساعت به ساعت اطالعات صندوقها را از طریق همین اس ام اس سنتر ،منتقل بکنند به این اتاق جنگی که مهدیهاشمی رفسنجانی
راه انداخته بود.
در تهران  ۳اتاق درست کرده بودند که تو هر کدام از اتاقها حدود  ۳۰دختر و پسر پای کامپیوتر نشسته بودند .قرار بود در اتاق اصلی
مهدی هاشمی و میرحسین موسوی حضور پیدا کنند و از آنجا انتخابات را کنترل و هدایت بکنند .نمایندهی کاندیدا بر سر صندوق
وقتی شماره اس ام اس سنتر رو میگرفت ،بعد از وصل ،اگر شمارهی  ۱رو میزد حجم جمعیت رو نشون میداد که زیاد است یا کم!
 ۲را اگر می زد یعنی اصولگرایان بیشتر رای دارند یا اصالح طلبان .هر کدام از این عددها در این اس ام اس سنتر تعریفی جداگانه
داشت .اینها ساعت به ساعت تمام انتخابات را در سراسر کشور میخواستند رصد بکنند.
چرا اینکار را کردند؟ میگفتند ما مثل دفعهی قبل سادگی نمی کنیم که بذاریم انتخابات تمام بشود و بعد بیایم شکایت بکنیم و
بگوییم که مثال تقلب شده! ما ساعت به ساعت از این طریق شکایت روی شکایت روی میز مسئوالن اجرایی کشور میگذاریم و جالب
اینجاست که رسانه های خودشون ،حتی از خارجیها ،را در این اتاق جنگ بسیج کرده بودند تا اطالعات را در اختیار آنان بگذارند و
آنها منتشر کنند تا  ۱عملیات روانی بر روی افکار عمومی انجام دهند که آی مردم چه نشسته اید که اآلن مثال ساعت  ۱۰صبحه ،در
فالن حوزه و فالن صندوق داره تقلب میشه! میخواستند افکار عمومی را به هم بریزند.
جالب اینجاست که میگفتند میخواستیم در هر حوزه ای که رای رقیب ما باالتر از ما بود ،نیرو اعزام کنیم و تقلبی انجام بدهیم تا
آن صندوق باطل اعالم بشود! خیلی برنامه مفصل بود.
 ۳تا مثل این اتاق جنگ درست کرده بودند که اگر دستگاههای امنیتی اتاق اولی یا دومی را پیدا کردند به اتاق دیگری بروند .براشون
خیلی مهمه.
این آقایان با مستنداتی که خودشون تهیه کرده بودند و در نظرسنجیها به این نکته رسیده بودند که قطعا شکست میخورند منتها
بهانه تراشی جزء برنامه های اینها بود که در روند انتخابات خالل ایجاد کنند که به لطف امام زمان (عج) شب انتخابات ،بین ساعت ۸
تا  ۱۲شب هر  ۳جا شناسایی شد و هر  ۳جا را مختل کردیم و نگذاشتیم در انتخابات به شکل دلخواهشان اختالل ایجاد بکنند.
یادتان هست که فریادشان درآمد که اس ام اسها چرا قطع شده! و...
اگر این نرم افزار مهدیهاشمی و برنامه شان تحت کنترل قرار نمیگرفت آنها همان ساعات اول انتخابات را زمینگیر میکردند و اجازه
نمیدادند انتخابات به سرانجام برسد .آنها مطلع بودند که شکست خواهند خورد و میخواستند هزینهی این شکست را به گردن نظام
بیندازند .نمی خواستند این هزینه بر گردن اطالح طلبان باشد و نشان داده شود که آنها از بی عرضگیشان نتوانستند در جامعه برای
خودشان پایگاهی درست کنند.
حلقه میرحسین
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میرحسین موسوی  ۱۰ساله جلساتی دارد و  ۱حلقهها و کمیتههای مطالعاتی دارد که بعضی از اساتید دانشگاهها نیز با آنها همسو
هستند.
بهزادیان نژاد ۲ ،پسر شهید بهشتی و فاتح در این جلسات حضور دارند ۱۰ .سال این جلسات برقرار بود ،البته نه برای انتخابات ،که
محصول این  ۱۰سال شده جزوهی میرحسین موسوی با عنوان زیست مسلمانی .این جزوه راهبرد میرحسین موسوی است برای
ادارهی  ۱جامعه و  ۱حکومت! در حوزههای مختلف مسایل سیاسی ،دینی ،اقتصاد و فرهنگ و...
جزوه زیست مسلمانی
در جزوه زیست مسلمانی آنچه که به ذهن میرحسین موسوی تراوش پیدا کرده مخالفت با حکومت دینی است .او میگوید حکومت
دینی معنا و مفهومی ندارد! ما باید حکومت دینداران را داشته باشیم نه حکومت دینی!؟! که این دقیقا فکر جریان چپ و فکر ملی
مذهبیهاست که در این رابطه کتابها نوشتهاند.
چرا حکومت دینداران ،حکومت دینی نه؟! پس ذهن این آقایان این است که ما باید براساس نظام لیبرال دموکراسی و یا نظامات
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
آنها را اجرا بکند!!! ما نباید احکام شریعت ،احکام قرآن ،احکام روایات و سیرهی نبوی و اهل بیت (ع) را مالک قرار بدهیم!؟!
این ذهن و فکر میرحسین موسوی است.
فوکویاما راجع به نظام لیبرال دموکراسی می گوید :این نظام پایان تاریخ است .اگر هر کشوری غیر از این نظام را برگزیند واپسگراست.
بشر اگر میخواهد به صالح برسد و  ۱حکومت اگر میخواهد جامعهی خود را به بهترین شکل و بهترین وجه مدیریت بکند ،باید
نظامی مثل لیبرال دموکراسی را سرلوحهی کار خودش قرار بدهد!
نظام لیبرال دموکراسی و آن اصالحاتی که از آن دم میزنند و اینها میخواستند وارد کشور ما بکنند ،محصولش استحالهی انقالب
بود .میخواستند  ۱انقالب ماتیک مالیده شده در نظر مردم و جامعهی بین الملل قرار بدهند.
میرحسین موسوی  ۱سال قبل از انتخابات جزوه اش به پایان رسیده و به این نتیجه رسیده است که محصول این جزوه را باید جایی
ارایه دهد و نیاز به تریبون دارد .این را هم ما غافل بودیم هم اصالح طلبان .اونا فکر میکردند کمافی السابق میرحسین را میآورند و
از اسمش استفاده میکنند و بعد هم مثل  ۱دستمال کنارش میاندازند.
دغدغه خاتمی
خاتمی با نگرانی به میرحسین موسوی خویینیها میگوید :کروبی و میرحسین آمدهاند و این تعدد کاندیداها باعث شکست من
میشود و باید برای این موضوع فکری کرد.
موسوی خویینیها در جواب خاتمی میگوید :میرحسین را هر دفعه میآوریم و از اسمش استفاده میکنیم و بعد مثل  ۱دستمال
کنارش میاندازیم.
بهزاد نبوی به خاتمی میگوید :به کروبی هم  ۳ ،۲تا وزارتخانه میدهیم و میفرستمیش کنار!! میرحسین را هم همیشه ما میآوریم
و خودمان هم کنارش میبریم .شما نگرا ن چه هستید؟! اگر کروبی کنار نکشید مدیریتش در دوران بنیاد شهید را بررسی میکنیم ۱
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فساد اقتصادی برایش پیدا میکنیم و آن را مطرح کرده و بزرگ میکنیم تا بکشد کنار! اگر هم چیزی پیدا نکردیم خودمان برایش
 ۱فساد مالی میسازیم و میگوییم که اگر کنار نکشی این فساد را مطرح میکنیم!؟!
در رابطه با میرحسین هم نقشه ی اصلی را بهزاد نبوی کشید که گفت :به میرحسین میگوییم اگر کنار نکشی عکس بی حجاب
خانمت در قبل از انتخابات را منتشر میکنیم!!!
این موضوع بعدا به اسم اصولگرایان مطرح شد اما ما مستنداتش را داریم که اولین بار این موضوع توسط بهزاد نبوی در جلسات
خودشان مطرح شد.
جالب اینجاست ما هر  ۲مورد را خدمت کروبی و میرحسین بردیم که برایتان چنین تدارکی دیدهاند .میرحسین هم  ۱مصاحبه بر
علیه بهزاد کرد و دعوایی هم بینشان راه افتاد اما بعد مشکلشان حل شد.
این نگاه ،نگاه سیستم لیبرال دموکراسی است که برای برگشت به قدرت باید از هر شیوهای استفاده کرد .از روشهای کامال غیراخالقی.
در کشورهای لیبرال دموکراسی دنیا نمونههای فراوانش را میبینید که شخصی که به حکومت میرسد فاقد هرگونه خصوصیات
اخالقی و معنوی و فردی است .طرف فاسداالخالق است میآید رییس اجرایی  ۱کشور آمریکایی و غرب میشود .به علت اینکه آن
نظامات سیاسی پشت صحنه هستند که اینها را هدایت میکنند .اینها همان الگو را میخواهند وارد کشور ما بکنند .اصالحاتی را
می خواهند وارد کشور ما بکنند که از درون نظام لیبرال دموکراسی درآمده و دروغ هم میگویند.ای کاش اصالحات اینها هم همان
چیزی بود که لیبرال دموکراسی میگوید ؛ لیبرال دموکراسی می گوید اصالحات برای تغییر روبناهاست جهت جلوگیری از فروپاشی
ساختارها .برای اینکه ساختارهای  ۱حکومت فرونپاشد ما باید مرتب روبناها را اصالح کنیم و بشر را به صالح برسانیم و در جامعه
خوب اداره اش کنیم .جالب اینجاست که تعریف اسالم هم از اصالحات همین است منتها قیدش اینجاست که اسالم میگوید برای
اینکه بتوانیم بشر را در دنیا و آخرت به صالح برسانیم.
شرقیها و نظام مارکسیستی مطلقا اعتقادی به اصالحات ندارند .آنها میگویند اصالحات واپسگرایی است و اگر کسی بخواهد اصالحات
انجام دهد دچار تحجر شده است.
خوب ،آقایان دوم خردادی! شما کدام اصالحات را وارد کشور کرده اید؟! اگر اصالحات لیبرال دموکراسی را هم وارد کشور کرده باشید
ما می پذیریم اما شما آن را هم وارد نکرده اید .اصالحات شما ساختارهای نظام و انقالب را هدف قرار داده است .ما یادمان نرفته است
که اینها به دین ،قرآن ،امام و رهبری حمله کردند ،به والیت فقیه حمله کردند ،امام را به موزههای تاریخ سپردند.
با  ۱بررسی فنی متوجه می شوید آن اصالحاتی که آمریکا و دنیای غرب در اختیار این دوم خردادیها گذاشته آن اصالحات جعلی
است نه اصالحات واقعی .خود اصالحات چون ارزشمند برایش جعلی درست کردهاند .با این اصالحات آمریکایی به جای آنکه روبناها
را تغییر دهند به ساختارها حمله کردند و در این انتخابات هم تمام اهداف آنها و گام برداشتنهایشان برای حمله به ساختارهای نظام،
از جمله مقام معظم رهبری ،بود.
ورود میرحسین
میرحسین با این شرایط و نگاه به این نتیجه رسید که برای مطرح کردن جزوه اش نیاز به تریبون دارد تا به عرصهی رقابت بیاید و
مطالبش را مطرح کند .بنابراین وارد عرصه شد و این حضور برای خاتمی دغدغه به وجود آورد که :باید چه بکنیم؟!
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در  ۳ ،۲جلسه ی اول به جمع بندی نرسیدند .میرحسین به خاتمی گفت :تو خودت را به من سنجاق نکن .اصالحات کار خودش را
انجام دهد .من برای ارایهی مطالبم نیاز به تریبون دارم و خیلی هم بنای آمدن در انتخابات را ندارم.
در جلسات سوم و چهارم میرحسین متوجه میشود که خاتمی برای آمدن کامال متزلزل است .از این تزلزل بهرهی کافی را میبرد و
با چند استدالل توجیه میشود که در عرصهی انتخابات باقی بماند.
استداللهای موسوی چه بود؟ میگوید اگر خاتمی بیاید اصولگراها با هم متحد میشوند و اصالحات شکست میخورد .این حرف را
خود خاتمی هم میزد .اما اگر من بیایم بین اصولگراها شکاف ایجاد می شود و من از سبد اصولگرایان رای دارم که خاتمی ندارد.
موسوی میگوید :اگر من بیایم خاتمی قطعا کنار خواهد رفت.
ا ستدالل سوم موسوی این است که :اگر من بیایم جریان اصالحات ،چه بخواهد چه نخواهد ،پشت من قرار میگیرد و باید به من رای
بدهند.
این استداللها میرحسین را به این جمع بندی رساند که به صورت جدی وارد عرصهی انتخابات شود و با این ورود ،خاتمی از عرصه
خارج شد.
برادران! پروسهی ورود خاتمی به انتخابات بسیار پیچیده است .همین قدر بگویم که تالش  ۴سالهی خاتمی بود که به انتخابات بیاید
اما باید سنگش را با اصالح طلبان وابچیند.
خاتمی میگوید :من از پس رهبری و اصولگرایان برمی آیم اما نمیدانم مشکلم را با شماها ،اصالح طلبان ،چگونه باید حل بکنم.
شماها یکی تان میگوید از قرآن رد شو ،دیگری میگوید از قانون اساسی رد شو ،آن یکی میگوید در مقابل رهبری بایست ؛ من
جرات و توان این کارها را ندارم .من نگرانیم برای برگشتن به انتخابات اینه که باید شماها تکیلفم را مشخص کنم.
جریان اصالحات به محض اینکه متوجه میشود خاتمی در آمدن متزلزل است شروع میکند به تهدیدکردن خاتمی ؛ که آقای خاتمی!
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
پشت تو را خالی کنیم در دنیا کسی به تو توجهی نمی کند .آقای خاتمی! اگر تو کنار بکشی ما پشت سر میرحسین نمیرویم و اگر
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.
مجید انصاری میگوید :آقای خاتمی! اگر امروز نمیخواهی برای اصالحات فداکاری کنی پس کی میخواهی؟ امروز جامعه نیازمند
وجود توست.
در جلسهای ،که خاتمی نبود ،موسوی خویینیها گفت باید خاتمی را گوشهی رینگ ببریم آنقدر با بوکس بهش بزنیم که هزینهی نه
گفتن بیشتر از آمدن بشه و جرات نکنه نه بگه! و همینکار را کردند.
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خاتمی گفت این همه کاری که دارید روی من انجام میدهید را روی اصولگراها انجام دهید .شماها همه تون متمرکز بر من شده اید.
من می دانم که اگر بیایم ،با این تفکرات شماها ،چه شکست بخورم و چه پیروز بشوم ،نابود شده ام!
وقتی خاتمی کاندیداتوری خودش را اعالم کرد بهش گفتند ما تو رو به بوشهر و شیراز میبریم ؛ اونجا  ۳۵هزار نفر جمیعت جمع
میشود که وقتی رفت کال  ۵هزار نفر بیشتر جمع نشدند.
همان موقع بنیانهای فکری خاتمی فروریخت .اون فهمید که نظرسنجیهایی که بهش داده بودند که چه نشستهای که ملت ایران
منتظر است تو بیایی ،همه دروغی بیش نیست!
هاشمی به خاتمی پیغام داده بود :اگر بیایی رای تو  ۱۰میلیون بیشتر از احمدی نژاده!!
خاتمی بعد از اون استقبال ضعیف مردم گفت :نه اون نظرسنجیهای شما را قبول دارم نه تحلیلهاشمی را .شما همه دارید اشتباه
میکنید و به من دروغ میگویید و من را نابود میکنید.
وقتی میرحسین آمد خاتمی فرصتی پیدا کرد که از صحنه بیرون برود .میرحسین با ژست مستقل آمد .او میخواست از سبد اصولگراها
رای جمع بکند پس نباید خودش را اصالح طلب معرفی بکنه!
میرحسین به جنوب شهر و مسجدی در نازی آباد میرود و حرفهای عدالت طلبانه و انقالبی در حمایت از آرمانهای امام میزند .اینجا
بود که اصالحات دچار یاس و ناامیدی کامل شدند و به مدت  ۲هفته در کمای اساسی فرو رفتند و فحش و ناسزا پشت موسوی
میگفتند.
موسوی خویینی ها ،وقتی موسوی آمد ،گفت :خاک عزا بر سر ما ،میرحسین شد کاندید ما! ما چه گناهی ازمون سر زده است که
میرحسین باید دور میزی برود که ما می خواهیم برایش تصمیم بگیریم! ما زمان امام هم مدیریت موسوی را قبول نداشتیم! میرحسین
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
جنگ را اداره کرده؟ اون مگه میتونسته جنگ رو اداره کنه؟!
موسوی و جام زهر!!
این حرفها در جلسات خود اصالحات مطرح شده است و حرف  ۱فرمانده ی سپاه نیست .این حرف پدر معنوی اصالحات بود.
موسوی خویینیها میگوید :میرحسین اگر عرضه داشت و زمان امام پای جنگ بود آن موقع که عملیات فتح المبین و بیت المقدس
انجام شد و جمهوری اسالمی در اوج پیروزی بود ،در نظام  ۱دیپلماسی قوی راه میانداخت و  ۱قطعنامهای پذیرفته میشد تا جنگ
را خاتمه بدهد! جام زهر را چه کسی دست امام داد؟ همین میرحسین موسوی! ما اآلن باید چه خاکی بر سرمان بریزیم که باید برویم
از این آدم دفاع کنیم؟! اگر امکانات کشور را در اختیار جنگ میگذاشت و به پشتیبانی جنگ میبرد اگر اعتقادی به دفاع مقدس
داشت که امام جنگ را اینجوری تمام نمیکرد که بگه من جام زهر را سر کشیدم!
خیلی عجیبه .برای ما این حرفها خیلی ویژه بود که در درون خودشان نگاهشان به همدیگر چگونه است.
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 ۱نواری از آقا داریم که ایشان در گلف اهواز هستند و همهی فرماندهان جنگ دور ایشان هستند و همه دارند به ایشان تشر میزنند،
آن موقع آقا رییس جمهور بودند ،که چرا امکانات را در اختیار جنگ نمیگذارید؟ جنگ نیاز به مهمات و تجهیزات و خودرو و نیرو
دارد.
برادرا! اواخر جنگ به قدری پیچیده و سخت شده بود که برای فرماندهان و رزمندهها واقعا کمرشکن بود .در  ،۲سال آخر جنگ چه
فشار طاقت فرسایی بر گردهی بچهها و رزمندهها وارد شد .کمر بچهها در جنگ خورد شد.
تمام این فریادها را در آن جلسه به آقا ،که رییس جمهور بودند ،می زنند .چرا خود شما در جنگ نیستید؟ چون آقا چند ماهی در
جنگ غیبت داشتند .آقا می فرمایند :من که همیشه در جنگ بوده ام آن مدتی که نبودم هم امام حضور بنده در برخی از استانهای
جنگی حرام کرده بود .این اواخر جنگ موشکباران شدید بود و امام نگران حال آقا شده بودند.
آقا می فرماید :من خیلی تالش کردم به جنگ برگردم اما امام قبول نمیکردند .آقایان سید احمد و موسوی اردبیلی را واسطه قرار
دادم ،آنها رضایت امام را جلب کردند که من برگشتم به میان شماها.
وقتی مقام معظم رهبری به جبهه میرفتند امام دستور میدادند  ۲گوسفند قربانی کنند تا ایشان به سالمت برگردند.
آقا در پاسخ به اعتراضات فرماندهها راجع به کمبود تجهیزات در جنگ میفرماید :من چه بکنم وقتی به آقای میرحسین به عنوان
نخست وزیر دستور کتبی داده ام که صنایع کشور ،از جمله ایران خودرو ،در خدمت جنگ و پشتیبانی از جنگ قرار بگیرد اما این
نامه ی من روی میز ایشان مانده و هیچ اقدامی نکرده و در ایران خودرو پیکان با ارز  ۷دالر تولید میکنه زیر پای مدیران دولتی
گذاشته! من چه بکنم؟
بعد آقا  ۸ ،۷تا از دستوراتش به نخست وزیر را اسم میآورد که من دستور دادم و او عمل نکرد .این مستند انقالب است که ما صدای
آقا را داریم.
حاال ما همین حرفها را از موسوی خویینیها در جلسهی اتاق فکر اصالحات میشنویم .البته بعدش هم محسن رضایی همین حرفها
را زد و او هم گفت که میرحسین جام زهر را دست امام داد .آنها اصالح میرحسین را قبول ندارند.
موسوی بجنوردی میگوید :میرحسین فاسق است و با آمدنش فعل حرام انجام داده است!
مجید انصاری میگوید :وقتی میرحسین آمد پیروزی  ۱۰۰٪ما تبدیل به باخت  ۱۰۰٪شد.
اینها اساسا با هم مشکل دارند و مواضعشان از هم جداست.
من خدمت حضرات مجلس خبرگان رسیدم و از  ۱صبح تا بعدازظهر مفصل اسناد و مدارک را خدمتشان ارایه دادم .خدمت نمایندگان
مجلس

رفتم

و

حدود

۵

ساعت

مفصل

برایشان

توضیح

دادم.

میرحسین موسوی فکرش فکر مارکسیستی شرقی است...

*میرحسین مستقل وارد میشود
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خدمت

آقایان

مراجع

هم

همینطور.

 ...میرحسین موسوی مستقل وارد انتخابات شد اما بعد از دوهفته احزاب اصالحطلب خود را جمع و جور کردند و گفتند" :اگر ما
بتوانیم از طریق وی به بخشی از نظام آویزان شویم ،خودش کلی است .ما فرصتی برای دست و پا کردن یک کاندیدای دیگر نداریم".
بنابراین تصمیم گرفتند که از وی حمایت کنند و به ستادهای وی نفوذ کنند .روز چهارم عید جلسه پنهانی با حضور اعضای سازمان
مجاهدین و میرحسین برگزار شد که میرحسین گفت که نباید صدای این جلسه را در بیاورید و توقع نداشته باشید که من با شما
عکس دو نفره بگیرم اما مطمئن باشید که  ۹۰درصد از افکار من به شما نزدیک است .چند روز بعد با مشارکت و ملی  -مذهبیها
جلسه گذاشتند که گزارش آن در رسانهها افشا شد.
چند روز بعد جبهه اصالحات آقای صفدر حسینی را به ستاد موسوی معرفی کرد و موسوی دست بهزادیاننژاد را در دست او گذاشت
و ستاد اصالحطلبان و ستاد موسوی در اکثر استانها یکی شد به جز چند استان که یکی از آنها تهران بود و در رأس تمامی این ستادها
یک فرد مشارکتی قرار گرفت.
یکی از اصالح طلبان به صراحت گفت که این صحبتهایی که میرحسین میکند همان صحبتهای احمدینژاد است و تنها فرقش این
است که ایشان عاقل است .بنابراین به وی گفتند که باید این ادبیات خود را عوض و مثل اصالحطلبان صحبت کنی .بعد از این
اصالح طلبان در برج میالد یک جشن برگزار کردند و از اعضای ستاد میرحسین موسوی و خود وی دعوت کردند تا در این جشن به
وی بفهمانند که چگونه باید کار کرد .این جشن برگزار شد و همه وقایعی که در طول  ۸سال دولت خاتمی روی داد در دو ساعت
این جشن خالصه شد .کارناوالها و سیاهنمایی علیه نظام انجام دادند.
میرحسین در حین مراسم به بهزادیان نژاد گفت یاد بگیر .اینجوری برای من باید جلسه بگذاری ...بعد از این کار به جایی رسید که
مشارکتیها برای وی سخنرانی مینوشتند و او ایراد میکرد.
در عین حال بعضی اعضای مجمع روحانیون در مخالفت با میرحسین گفتند که آقای میرحسین ما را به مقصد نمیرساند و اهداف
ما را مثل رابطه با آمریکا برآورده نمی کند .او یک اصولگرا است و یک هندوانه در بسته است که نمیتوان به وی اعتماد کرد.
نمایی برای توطئه نافرجام اصالحطلبان
در نمای توطئه نافرجام اصالح طلبان یک سری اهداف و استراتژی داشتند که به اهداف بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت تقسیم
شد .در اهداف بلندمدت تغییر قانون اساسی که در ذیل آن صدا و سیما ،شورای نگهبان ،نیروهای مسلح ،محدود کردن رهبری ،جدا
کر دن دین و مذهب از سیاست موضوعاتی است که در جلسات مختلف روی اینها کار میکنند .حصر رهبری و والیت فقیه جزو
اهداف اصلی اینهاست .احمدینژاد بهانه اصلی اینها برای انتخابات است .تحلیل دستگاههای اطالعاتی آمریکا و انگلیس این بود که
نظام جمهوری اسالمی در ضعیف ترین دوران خود در طول  ۳۰سال گذشته قرار گرفته و امروز باید ضربه نهایی را به آنها وارد کنیم.
این حرف در جلسات اصالح طلبان نیز مطرح میشود.
کار را به جایی رساندند که در فتنه اخیر هدف اصلی مقام معظم رهبری قرار گرفت و هر شب علیه ایشان شعار نویسی میکردند .تیر
ک ینه اینها مستقیم به سمت والیت فقیه بود .البته زمانی اینها با مصداق رهبری مشکل داشتند و میگفتند باید موسوی خوئینیها
رهبر شود اما بعد از مدتی دیگر با مصداق مشکل نداشتند بلکه با اصل والیت فقیه به تقابل پرداختند.
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طرح اصالحطلبان این بود که ما باید احمدینژ اد را کاندیدای بیت رهبری معرفی کنیم و میرحسین را به عنوان کاندیدای بیت امام
و از این طریق بیت امام و رهبری را در مقابل هم قرار دهیم تا اگر احمدینژاد شکست خورد ،بیت رهبری در مقابل بیت امام شکست
خورده باشد .از این طریق ما هم ریاست جمهوری را به دست آوردیم و هم ردای رهبری به بیت امام بازگشته است.
* والیت فقیه؛ دشمن بزرگ اصالحطلبان
در دستگاههای اطالعاتی بیگانه به این نتیجه رسیدهاند که تا وقتی والیت فقیه است ،نمیتوان برنامهای برای ایران پیاده کرد.
آقای فوکویاما میگوید :شیعه دو بال دارد یکی بال شهادت و عاشورا و یک بال هم انتظار برای حضور مهدی موعود .محور سومی که
این دو بال بر روی آن استوار است ،والیت فقیه است و اگر میخواهیم به هدف نهایی خودمان برسیم باید این محور را تضعیف کنیم.
او میگوید باید شهادت طلبی در ایران را به میل دنیاطلبی تبدیل کنیم .دین آنها باید به سمت سکوالریسم برود .بنابر این حذف
رهبری باید جزو برنامه اصلی قرار بگیرد.
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف احمدینژاد به هر قیمتی نیز جزو برنامههای کوتاهمدت اصالحطلبان بود .موسوی
خوئینیها در این خصوص میگوید :اگر شمر هم بیاید بهتر از احمدینژاد است.
موسوی خوئینیها ادامه میدهد :مالک برای ما رأی آوری کاندیداست .بازگشت به قدرت تحت هر شرایطی بدون کمک رهبری و با
عبور از سیستمهای دینی یکی دیگر از برنامههای اصالحطلبان است و اینکه میگویند از ایشان اجازه نگیرید همین موضوع را به
اثبات میرساند چراکه آنها پس از به قدرت رسیدن با رهبری کار دارند.
* 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
امریکا هم ستاد انتخاباتی داشته باشیم و آنها ثانیه به ثانیه وقایع ایران را رصد و هدایت میکردند .دراین کشور کمیته تشکیل شد و
از اصالحطلبان حمایت میشد و وقایع پس از انتخابات را مورد حمایت قرار میدهند .همین موضوع باعث شد که این فتنه بسیار
پیچیده شود.
* اصالحطلبان به دنبال حذف رهبری
طرح محدود و پاسخگو کردن رهبری و فعال کردن مجلس خبرگان برای نظارت و حذف رهبری ،شورایی و مدت دار کردن رهبری
نیز از برنامههای اصالحطلبان پس از انتخاب شدن بود .می گفتند رهبری را دو دوره پنجساله کنیم تا همه چیز تمام شود .چه معنی
دارد که بگوییم تا ظهور امام زمان ادامه پیدا کند.
همین آقایان در جلسات خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند که باید بسیج را از مساجد بیرون کنیم و داشتند یک مصوبه
را میگذراندند که بسیج از مساجد به یک ساختمان بروند چون ماهیت آنها نظامی است.
تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از رهبری ،به وجود آوردن عفو رهبری توسط مراجع قضائی هم از برنامههای اصالحطلبان بود .اینها
در حالی تنظیم طرحی برای ارائه به قوه قضائیه بودند که علیه مقام معظم رهبری دادخواهی کنند و با کمک این نهاد به رهبری
حمله کنند .در جلسات می گفتند که ما باید ابهت والیت فقیه را بشکنیم .بنابراین قابل مشاهده است که در نظام جمهوری اسالمی
ایران دشمن به این نتیجه رسیده است چیزی که  ۳۰سال است نظام را سرپا نگه داشته است همین والیت فقیه است.
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* گـــزارش تیمهای جاسوسی امریکا از ایران
در امریکا در جلسهای دعوایی بین دونالد رامسفلد و خانم رایس اتفاق افتاد که رامسفلد نظرش بر این بود که باید به ایران حمله کنیم
و از  ۵۶پایگاه اطراف ایران علیه این کشور استفاده کنیم اما خانم رایس معتقد به جنگ نرم بود .بنابراین امریکاییها هفت تیم
جاسوسی وارد ایران کردند تا ببینند که چطور انقالب ایران به رغم تهاجمات هنوز  ۳۰سال است که سرپا ایستاده است .این تیمهای
جاسوسی گزارش جالبی میدهند.
آنها میگویند ایرانیان یک سمبل به نام امام حسین دارند که نوه پیامبر اسالم است .این فرد  ۱۴۰۰سال قبل با تعداد اندکی در مقابل
یک لشکر بزرگ میایستد و با شجاعت کشته میشود و این اخالق به ایرانیان به ارث رسیده است و ایرانیها بر همین اساس در
مقابل ما ایستادهاند .روز کشته شدن این سمبل  ۷۰میلیون ایرانی سیاهپوش میشوند .آنها سپس راهکار ارائه میدهند و میگویند از
طریق منبرها و هیاتها می توان نفوذ کرد و گفتند که از طریق مداحان ما باید موضوعات خود را منتقل کنیم.
نمونه این کار هم آقای هاللی است که بعد از دستگیری (عامل انتشار تصاویر خصوصی) ایشان توسط نیروهای امنیتی معلوم شد که
این فرد (عامل انتشار تصاویر) از طریق چند واسطه با سرویس  MI6ارتباط دارد .عالوه بر آنها قصد داشتند که سراغ روحانیونی که
تریبون داشتند و مطرح بودند نیز بروند .آنها ملودیهای مداحیها را تغییر دادند تا ذائقه جوانان را تغییر دهند.
این مداحیهای جدید حماسه سازی و انسان سازی نمیکند و اثر گذار نیست .این برنامه امریکاییهاست .نکته بعدی بررسی این
تیمهای جاسوسی در خصوص مقام معظم رهبری بود و تأکید زیادی کردند که باید مورد هدف قرار بگیرد و سومین راهکار اینها در
خصوص مراجع بود.
* جریان اعتراضی را زنده نگه دارید
دستور کار بعدی اصالح طلبان پس از انتخابات تشکیل جبهه سیاسی و فعال و زنده نگه داشتن جریان اعتراضی بود .اتفاقی که در
روز قدس ۱۳ ،آبان ۱۶ ،آذر و روز عاشورا افتاد برای زنده نگه داشتن جریان اعتراضی است.
آنها گفتند که از فرصتهای نظام باید استفاده کنیم چون به ما مجوز نمیدهند و اگر هم خودسرانه عمل کنیم با ما برخورد میکنند.
در  ۱۳آبان اینها سه هفته تمام امکانات خود را بسیج کردند و رسانههای انها به صحنه آمدند که  ۱۳آبان به هر قیمتی جریان
اعتراضی را باید کنترل کنیم .فکر میکردند که روز  ۱۳آبان بتوانند به اندازه هرسال برای خود جمعیت جمع کنند اما اینها در حالت
خوشبینانه حدود  ۵هزار نفر بیشتر در خیابان نیاوردند.
جالب است که در طرف مقابل امت انقالبی که هر سال حدود  ۱۰تا  ۱۵هزار نفر برای راهپیمایی  ۱۳آبان میآمدند ،حضوری ۷۰
هزار نفره در این خصوص داشتند.
این پنج هزار نفر حضور هم قابل توجیه است .چرا که ما در تهران حدود  ۴۰۰خانوار نفاق داریم که همیشه در جریانات فعال هستند.
در کنار اینها یک سری ارذل و اوباش داریم که با پول حضور پیدا میکنند اما به رغم این جمعیت خوبی که برای ضد انقالب میتوان
در نظر گرفت آنها پنج هزار نفر بیشتر نتوانستند به خیابانها بکشند.
* ذخیره نیرو در NGOها
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استفاده از ظرفیت کشورهای بیگانه و NGOها نیز یکی دیگر از برنامههای اصالحطلبان در ایام پس از انتخابات بود .خاتمی میگفت
ما باید نیروهای اجتماعی خود را در این NGOها جمع و متراکم کنیم تا در موقع لزوم همه آنها را بیرون بریزیم .در انقالبهای
رنگی قابل مشاهده است که اکثر جریانات از طریق همین NGOها به ثمر میرسد.
برنامه ریزی برای انتخابات آتی ،ترویج غیر مشروع بودن دولت ،ایجاد انشقاق در جبهه اصولگرایان و تشویق و ترویج نافرمانی مدنی
یکی دیگر از برنامههای این جریان است.
* تالش برای تخریب نماز جمعه  ۲۹خرداد
اصالحطلبان روزهای شروع آشوبها بالغ بر یک هفته تمام برنامهریزی میکردند که ابهت رهبری را در نماز جمعه  ۲۹خرداد بشکنند
و تمام امکانات خود را برای این کار بسیج کردند .به همین خاطر روز شنبه  ۳۰خرداد توانستند حدود  ۲۰هزار نفر اغتشاشگر را به
خیابانها بکشند .این آدمها هم از ثمرات همان جلسات دو ساله بود.
* تالش برای شروع درگیریها پیش از انتخابات
در ایام تبلیغات همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،ستاد موسوی برنامه ریزی کرده بود که از میدان تجریش تا میدان راه
آهن با لباس سبز کارناوال راه بیندازند؛ درست در روزی که در میدان ولیعصر(ع) هر ساله هیات رزمندگان اسالم برنامه برقرار میکند.
این موضوع به آقای بهزادیاننژاد تذکر داده شد و ایشان ابراز بیاطالعی کرد .خود میرحسین موسوی هم در این خصوص خبری
نداشت .بنابراین پس از بررسی ها مشخص شد که در اتاق جنگ روانی ،آقای خانیکی ،نعیم پور و حجاریان به این موضوع خوراک
میدهند و این اطالعیه را توزیع کردند.
با این طرح مشخص است که اینها قبل از انتخابات تصمیم به اغتشاش داشتند .اینها از قبل گفته بودند که باید بین جنبشها پیوند
برقرار کنیم .چراکه هر جنبشی به تنهایی بیاید نظام با آنها برخورد میکند .بنابراین باید این جنبشها پیوند بخورند و به یک خیزش
عظیم اجتماعی علیه نظام تبدیل شوند .این ماجرای کشته سازی نیز جزو طراحیهای جلسات اصالحطلبان بوده است که قبل از
انتخابات میخواستند خونی ریخته شود و پیراهن عثمان درست کنند.
* نقش برجسته منافقین در فتنه اخیر
در حوادث اخیر ،حدود  ۳۰نفر که ارتباط مستقیم با منافقین داشتند توسط وزارت اطالعات دستگیر شدند .اینها در ستاد اصولگرایان
هم جاسوس داشتند .سفارتخانهها نیز به صورت شبانه روزی با تمام توان فعال بودند و این نکته عجیبی بودNGO .های خارجی هم
نقش عجیبی در این فتنه داشتند و تالش گستردهای کردند که تمام جوانان ایرانی مقیم خارج را به داخل ایران گسیل دهند.
* چه کسانی با سرویسهای جاسوسی در ارتباط هستند؟
بر اساس اسناد موجود در نهادهای امنیتی برخی عناصر فتنه بدون شک با خارج از کشور در ارتباط هستند و این موضوعی است که
به اثبات رسیده است .جالب این است که برخی از فرزندان آقایان نامهرسان سرویس  MI6انگلیس هستند و برای آقایان نامه میبرند
و میآورند.
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یکی از بازداشتشدگان در اعترافات خود به دفتر ژنو خاتمی اشاره میکند و میگوید بارها به خاتمی گفتیم که این دفتر مشکل ساز
میشود اما توجهی نکرد .وی ادامه می دهد یکبار در هواپیما نظر سفیر سوئیس در خصوص دفتر خاتمی در ژنو را پرسیدم که ایشان
گفت که این دفتر بهترین مکان برای ارتباط خاتمی با آمریکا و غرب است.
خاتمی هر زمان که به دفتر ژنو می رفت با آقایان رسام ،بهنود ،خانم کاملیا و شیلر مالقات میکرد .خاتمی هر موقع که آنجا میرود،
ساعتها با این افراد پشت درهای بسته جلسه داشته است.
* تالش اصالحطلبان برای ایجاد تغییر در مبانی نظام
آن چیز که مسلم است اتفاقی است که در کشور افتاد ،یک جریان از قبل طراحی شده سیاسی ،برای جهتگیریها و تغییر در برخی
از اصول و مبانی نظا م بوده است که با خروج از نظام و قانون و رهبری و به کارگیری ظرفیتهای داخلی و خارجی از جمله ایجاد
اغتشاش در حال پیاده سازی بود .اصالحطلبان با برنامه ریزی قبلی خود میدانستند که شکست میخورند به همین خاطر گفتند که
ما باید هزینه این شکست را به گردن نظام بیند ازیم .بنابراین موضوع تقلب و عدم صالحیت مسؤوالن کشور را مطرح و گسترده پخش
کردند و کلید رسمی آن توسط محتشمیپور که کمیته صیانت از آرا را درست کرد ،زده شد.
اینها در پاسخ این سوال که چرا به رغم وجود نظرسنجیها در خصوص شکست ،چرا به میرحسین موسوی چیزی نگفتید؟ یکی از
این افراد در این خصوص میگوید :ما می دانستیم که رأی نداریم و تقلب هم غیر ممکن است .ما رأی روستائیان را در نظرسنجیها
عمداً محاسبه نمیکردیم و آرا را با  ۵درصد اختالف به میرحسین میدادیم تا باور کند که پیروز است و اگر پیروز نشود ،تقلب شده
است .علیهاش می نیز در این زمینه بسیار موثر بوده است که میرحسین را دچار توهم تقلب بکند .این جزو اعترافات اکثر عوامل
دستگیر شده فتنه است.

* برخی از اظهار نظرهای سران اصالحات در خصوص توهم تقلب:
 رضا خاتمی میگوید :بعد از بررسیها که انجام شد آقای موسوی خوئینیها و محتشمی پور به عنوان محور طرح تقلب مطرح شدند.  ۸ماه پیش از انتخابات در جلسات مختلف تاجزاده می گفت که ما باید قبل از هرچیز طرح تقلب را در دستور کار خود قرار دهیم. موضوع تقلب،بحثی بود که یک سال پیش از انتخابات که بحث اولیه انتخابات مطرح شده بود ،مطرح شد. موسوی خوئینیها می گوید :اگر مشاهده شد که تقلبی صورت گرفته است یا باید مردم را در جریان بگذاریم یا باید یک روشجایگزین را معرفی نمود تا مردم احساس کنند که با این روش میتوانند به حق خود برسند.
 یکی از همفکران اینها هم می گوید :در این چهار سال خالصه کارهای مصطفی تاجزاده این بود که در حرفها و نوشتههایش بروزمیکرد ،این عناوین است که همه مشکالت را به گردن رهبری بیندازیم و احمدینژاد را عامل رهبری بدانیم و اجماع علیه وی درست
کنیم و گروه های مخالف را متحد کنیم و فضای خیابانی را برای تقلب یا جشن مهیا کنیم .یعنی اگر پیروز هم میشدند این وقایع به
وقوع خواهد پیوست.
 تاجزاده در انتخابات می گفت :اگر ما بتوانیم پیروز شویم با تجربیاتی که در این سالها به دست آوردیم خواهیم توانست رهبری رامهار کنیم.
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 محتشمی پور هم میگوید :ما یک سلسله برنامه در نظر داریم که قبل از آن باید به اطالع مهندس موسوی برسانیم .این برنامهطرح اهلل اکبر تا ابطال انتخابات است .این انتخابات فاقد مشروعیت است و ما هر شب از ساعت  ۱۰باید اهلل اکبر بگوییم تا انتخابات
باطل شود.
* ما دیندار هستیم
برنامه جدید فتنه گران این است که هیاتهای مذهبی را در اختیار بگیرند و مراسم دعا برگزار کنند تا به مردم اثبات کنند که متدین
هستند .موسویخوئینیها در زمان انتخابات میگوید :به ستادها بگویید ولو به صورت صوری ،در زمان نماز در را ببندند و بگویند که
می خواهیم نماز بخوانیم .محتشمی پور هم مدام در منزل خودش دعای کمیل برگزار میکند .اما نکته اصلی این است که اینها در
حوزه دین تفکرات عجیبی دارند .برخی از احکام قرآن در خصوص زندگی قبیلهای آن زمان بوده است یا احکام صادره در آن زمان
احکام قطعی و جاودان بوده است که تحت شرایط آن زمان صادر شده است .اگر قطعی باشد باید ما نیز به صورت قبیلهای زندگی
کنیم.
* البیهای بین المللی برای حمایت از میرحسین
در جریان انتخابات اصالحطلبان تالش های زیادی کردند تا نظر کشورهای مختلف را برای میرحسین موسوی جلب کنند .عطریانفر
در این خصوص میگوید :مهدیهاشمی گفت که پیغام ما به اوباما ای ن بوده است که تا قبل از انتخابات با ایران وارد مذاکره نشوید.
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.
بعد از جلسات خ اتمی با کشورهای غربی و عربی یک موج فزاینده حمایت و دفاع از میرحسین توسط رسانههای خارجی شروع شد
که خاتمی این رسانهها را منسجم کرد .یکی از نزدیکان سابق او میگوید :من چندشم میشود که با چه وضعیتی رفتم و از این
کشورهای عربی برای مرکز گفتوگوی تمدنها پول گرفتم و نمی توانم بگویم که چقدر جمهوری اسالمی را فروختیم .وی ادامه
می دهد :یک بار نماینده امارات تماس گرفت و از قول پادشاه گفت که اگر پول میخواهید خاتمی باید بیاید در مرکز استراتژیک ما
در خصوص آن چیزی که میخواهیم سخنرانی کند و بابت هر سخنرانی  ۱۰۰هزار یورو بگیرید.
* استراتژیهایهاشمی شکست خورد
هاشمی سه استراتژی را یکی پس از دیگری اجرا کرد .هاشمی میانه خوبی با خاتمی و احمدینژاد ندارد .بنابراین تصمیم میگیرد که
نه خاتمی باشد و نه احمدی نژاد و کسی باشد که فرمانبردار او باشد .ایشان خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و طرح دولت راست
صالح را مطرح کردند و از مقام معظم رهبری خواستند که جلوی احمدینژاد را بگیرد تا از این طریق وی نیز جلوی خاتمی را بگیرد.
سپس حسن روحانی را به عنوان کاندیدا معرفی میکند.
استراتژی دوم هم با توجه به دفاع مقام معظم رهبری از احمدینژاد اینگونه شد که نه به احمدینژاد و بله به خاتمی .بنابراین طرح
دولت وحدت ملی مطرح شد و تبلیغات سنگینی را انجام دادند.
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یک آدم اصولگرا را نیز پیش انداختند و او در مجلس جشن  ۳۰سالگی گرفت و همه را دعوت کرد و به آنها تریبون داد تا هر
سیاهنمایی که میخواهند انجام دهند.
استراتژی سوم هم این شد که نباید بگذاریم اصول گرایان با یک کاندیدا بیایند .باید با چند کاندیدا بیایند تا رأی احمدینژاد خرد
شود و صف اصول گرایان را دچار انشقاق کنیم .بنابراین استراتژی سوم دولت ائتالفی که از زبان رضایی مطرح شد ،بود.
بنابراینهاشمی اول به سراغ الریجانی رفت و الریجانی هم برای آمدن جدی بود اما با افشای طرحهاشمی و تالش وی برای سوزاندن
پیش از موعد مهرههای اصولگرایان وی منصرف شد.
پس از این سراغ قالیباف رفتند و او نیز رفت و ستادهای خود را فعال کرد اما بعد کنار رفت .قالیباف که کنار کشید ۱۳ ،ستاد خود
را به محسن رضایی داد و  ۲۳ستاد را نیز در اختیار میرحسین موسوی قرار داد.هاشمی نهایتاً به گزینه محسن رضایی رسید.
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