
١  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           

  

  88 خرداد 22دالیلی پیرامون ابطال انتخابات 

  

 سالمچرا این انتخابات را 

  نمی دانیم
  

  

  

  

  

  

  :گرد آورنده 

  خرداد. ر 

  

  88آبان 

  

٢  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  

  

  تقدیم به

  

  بهزاد نبوي و مصطفی تاجزاده

  

   استقامت و شجاعتمعلمان    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :امام خمینی 

  ". را هم ندارندیی نانواکی اداره ییاند توانا ستادهیآنان که در مقابل شما اي ،  موسويجناب آقا "

  199 صفحه 21 نور جلد فهیصح

  

  : یعتی شریدکترعل

 شودی م ی ناش نجای ناحق، بلکه از ا    ای شمارد   یرا حق م    مکتب خود  کی شود که    ی نم ی ناش نجای ازا ي و آزاد  يکتاتورید "

  ".ستی قائل نای قائل است گرانی ديق انتخاب را براح ایکه آ

  

  :ین موسوي میر حس

  ". شوددهی به آتش کشانی خانه پارسانی از آن ندارند که ایی به آرا مردم ابانیخائن" 

  

  :شوراي نگهبان 

  " وارد و موثر نبوده استتی مورد شکاکی یحت"

  

  

  



٣  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  

  

  

  

  

  

  

  :فهرست مطالب 

  

  مقدمه

  

  7  -------------------------------------پیشینه تقلب در انتخابات هاي بعد از انقالب 

  8 ----------------------------------------------- مصادیق جرم در قانون انتخابات

  

  قبل از روز راي گیري

  9 --------------------------------------- دروغ و اتهام زنی هاي محمود احمدي نژاد

  10 ----------- نمونه اي از اتهامات زنی احمدي نژاد در مناظره با میر حسین موسوي  

  11 ----------------------------------------------- اتهامات هسته اي  

  11 -----------------------------------------سوء استفاده مسئوالن اجرایی و نظارت 

  12 ------------------------------------- تبلیغات غیر قانونی هیات دولت  

  12 ---------------------------  محترم نگهباناندر حکایت جانبداري شوراي  

  13 -------------------------------------- صدا و سیما ، بسیج و استفاده از بیت المال

  13 ------------------------------------------------------------- خرید راي

  14 ------------------------------------------- اخالل در کار ناظرین سر صندوق ها

  16 --------------------------------------- ستاد انتخابات وزارت کشور و حواشی آن

  17 ------------------------------------------------- دفتر انتخابات وزارت کشور

  17 --------------------------------------------- عدم نظارت بر سایت تجمیع آراء

  18 -------------------------- شمارش رایانه اي نرم افزار تجمیع آراء و امکانات عجیب آن

  19 -------------------------------------------------- راي گیري بدون شناسنامه

  19 ---------------- نامه نگران کننده تعدادي از کارکنان وزارت کشور و هشدار در مورد تقلب

  19 -------------------------------------------------یزه و توجیه شرعی تقلب انگ

  

٤  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  روز انتخابات

  21 -------------------------------- گیري اي در روز راي هاي مخابراتی و رسانه محدودیت

  21 ----------- مشارکت باالي صددرصد واجدین شرایط، در استانها، شهرستانها و بخشهاي مختلف

  22 ----------------------------------------- هاي حاوي آراي کل مضرب صد صندوق

  23 ----------------------  درصد براي یک کاندیدا99هاي حاوي آراي باالتر از  وجود صندوق

  23 ------------------------------------------------ تجمیع آراء ، دستی یا رایانه اي

  24 --------------------------------------------------- فه در صندوق هاکمبود تعر

  25 --------------------------------------------- بسته شدن صندوق ها بر روي مردم

  25 ---------------------------------------------------------- مهر هاي دو برابر

  

  بعد از انتخابات

  26 -------------------------- ها هاي راي و یکسانی دستخط نوشته رده بودن برگهادعاي تانخو

  26 ------------------------------ ثابت ماندن نسبت آرا در هنگام اعالم اولیه نتایج انتخابات

  27 ------------------------------------------------------------نبود راي باطله 

  27 --------------------------------------------------- ئه آمار متناقضتحریف و ارا

  28 --------------------------------------------------------  بازشماري آرأنتیجه

  28 -------------------------- ها ادعاي تاخیر وزارت کشور در اعالم نتایج به تفکیک صندوق

  29 ------------------------------ اي استانها و شهرستان هاي مختلفاعالم آراي متفاوت بر

  29 ---------------------- ادعاي اعتقاد برخی اعضاي شوراي نگهبان به مخدوش بودن انتخابات

  30 -------------------------------------- ایجاد فضاي دستگیري و رعب بعد از انتخابات

  30 ---------------------------------------------  توجه نشدپیشنهاد کلیدي که به آن

  31 --------------------------------- پیشنهاد معترضان ؛ تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل

  33 -------------------------------------- نامه شکایت محسن رضایی به شوراي نگهبان

  33 ----------------------------------------------- آیا محسن رضایی را قانع کردند؟

  33 --------------------------------------------------------------  کودتأنظریه
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  مقدمه

  

  .را برنده انتخابات اعالم شد آ درصد 94زین العابدین با در کشور تونس  میالدي 2004در سال 

  .د راء مصریان به نفع خود به پایان برآ درصد 88یک سال بعد حسنی مبارك انتخابات را با 

  .راء پیروز شد آ درصد 90در سال جاري عبدالعزیز بوتفلیقه انتخابات الجزایر را با 

 دنیا ، جمهوري هاي خاورمیانه را .در خاورمیانه برگزاري چنین انتخابات هایی براي رسانه هاي خارجی جذابیتی ندارد           

وي ، ایی برگزار می کرد که نتیجه آن ش انتخابات ه ابا حکومت جمهوري صدام حسین می شناسد که تا پیش از سقوط

  !راء معرفی می کردآ درصد 95را رئیس جمهوري با 

  و اما ایران

  .هایی دارداما داستان ایران تفاوت . داشرمیانه اي حکومت ایران را فریفته باوشاید هوس دموکراسی خ

ن را دو آی کردنـد کـه وزارت کـشور    در خیابان هاي پایتخت رایی را طلـب مـ  نفر  میلیون سه ؛ خرداد22 روز بعد از     3

زادي آ سال   150جنبش سبز مردم دنیا را تکان داد و         .میلیون شمرده بود مردم در جستجوي رایشان به خیابان آمده بودند          

  . خاورمیانه به رخ کشید يخواهی این مردم تفاوت ایران را با سایر کشور ها
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به جمع بندي ابهاماتی می پردازد کـه از منـابع مختلـف جمـع آوري      ، ماه بعد از انتخابات   5جزوه اي که پیش رو دارید       

   .باشد که به کار آیداست ؛  شده

  

  

   در انتخابات هاي بعد از انقالب تقلب نهیشیپ

  

 جی پـس از اعـالم نتـا   1379در سـال  .  مطـرح شـده بـود   رانی از انتخابات دهم چند مورد اتهام تقلب در انتخابات ا        شیپ

 نفره ائـتالف خـط امـام و         30فهرست  « اصولگرا در شهر تهران با نام        يداهای فهرست کاند  ران،یانتخابات مجلس ششم ا   

 ی و غالمعلـ   یجـان ی الر ی نژاد، عل  ي چون محمود احمد   ياد و با حضور افر    ی رفسنجان ی اکبر هاشم  یستی با سر ل   »يرهبر

  ]1[. اصالح طلب شکست خوردنديداهایحدادعادل، از کاند

  ]2[: اعتراض کرد و گفتدای انتخابات شدجی شکست خورده به نتايداهای از کاندیکیبه عنوان  نژاد ي آن زمان احمددر

  ».  انجام دهندیها اقدامات  صندوقی کردند تا در بعضری تاخجی ساعت در اعالم نتا48«

 يشـورا  اعالم شده توسط وزارت کشور را باطل کرد، حداد عادل به مجلس            ي هزار رأ  700 نگهبان   ي از آنکه شورا   پس

 ی کسب کرسـ ي چهارم آراء الزم برا    کی که   ییداهای نفره کاند  ی در رتبه آخر از فهرست س      یرفسنجان. افتی راه   یاسالم

است بـه    در انتخابات تقلب شده   نکهی نگهبان با اعالم ا    يشورا. بدست آورده بودند، قرار گرفت     مجلس در شهر تهران را    

 ی رفسنجانی ارتقاء داد ول20 را تا رتبه ی را کاهش داد و رتبه رفسنجانگری ديداهای کاندي آراء پرداخت و آرايبازشمار

  . انصراف دادیندگیخود از نما

ـ زاده، معاون وز     تاج یبه عنوان مثال مصطف   .  معتقد به بروز تخلفات بودند     ي افراد زیگذشته ن هاي   در انتخابات     کـشور   ری

  :دیگو ی منی راجع به انتخابات دوم خرداد چن،ی محمد خاتمدیدولت س

 از یکی. کرد ی را اداره ممی تنی بود و ای جنتي کار است معاون آقاری که اکنون وزی جهرمي که گفتم آقايا  در آن دوره  "

ـ  و ارومي رفت و در انتخابـات خـو  ی غربجانی به آذرباشانی نژاد بود که به دستور ا  ي احمد ي هم آقا  نشیمعاون  هی

 آن يدر شهرها.  که در انتخابات دوم خرداد استاندار لرستان بودودحمد زاده ب مي آقانشی از معاونگری دیکی .دست برد 

 که بـه او  یهنگام.  دادندي رای خاتمي آقابی درصد به رق  130 در انتخابات شرکت کردند و       نی درصد واجد  180استان  

 کـار را    نی بود همـ   قرارها هم    چرا که آن  .  کردند ي استانداران نامرد  هیبق:  گفت ي را کرد  ي و نامرد  انتی خ نیگفتند چرا ا  

ـ  آنچه همه خوبان دارند ایعنی.  کردان بودي آقامی تنیمشاور ا . اند   االن استاندار خراسان شده    شانیا. بکنند  کجـا ی آدم نی

    ]3[". ی و مالي و اداریاسیهمه جور فساد س. دارد

 نژاد در رتبه دوم پس از يود احمد محمي جمهور استی دوره انتخابات ر   نی پس از آنکه در دور اول نهم       1384 سال   در

 نگهبـان  ي شـورا ی نظـارت ي شـورا ي مقام وزارت کشور که به تقلبات گسترده اعضا    کی قرار گرفت،    ی رفسنجان یهاشم

ـ يداهای از کاندیکی ی کروبيهد منیهمچن] 4.[ شـد یاعتراض کرده بود به مدت چند ساعت زندان       ی انتخابات، مجتب

  ]5.[ را متهم به تقلب در انتخابات کردجی و بسیسپاه پاسداران انقالب اسالم، )يا  خامنهیپسر عل (يا خامنه

 به جناح راست که نفر دوم انتخابات مجلس هفتم در شهر تهـران بـود و       لی متما مدار  استی خادم ورزشکار و س    ررضایام

 دوم در ایـ در رده اول  از انتخابات مجلس هـشتم    شی پ يها ی در نظرسنج  دیگو یدر انتخابات مجلس هشتم ناکام ماند م      
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 از می و نـ کـسال ی گذشـت  رغم ی که علکند ی اظهار منی همچن وا.  شصتم شده است   تیشهر تهران قرار داشته، اما در نها      

  ]6[. نکرده استافتی دری تهران پاسخي نگهبان و فرمانداريارائه اسناد تقلب به شورا

  :ی گوید در این زمینه منیز مجید انصاري عضو مجمع روحانیون مبارز 

 نمونه در دو مرحله انتخابات اسـتان  يبرا. میا  در امر انتخابات بودهییها  دهه شصت و پس از آن، شاهد انجام تقلب       در"

 نگهبان در مورد ي وزارت کشور و شورانی مابگری و در نمونه ددی نگهبان تماماً باطل اعالم گردي شوراياصفهان از سو

 در تهران اختالف نظر     ی اسالم ي دوره انتخابات مجلس شورا    نیسوم در   يریگ ي رأ يها   از صندوق  ینحوه شمارش بعض  

 دفتر و مورد وثـوق   ي که از اعضا   ی کرمان ي انصار ی حجت االسالم محمدعل   نیی مورد با تع   نیدر ا ) ره(شد، حضرت امام  

 ي بـا اعـالم رأ  جـه یر نتاالجرا دانستند کـه د     دو طرف الزم   ي خود را برا   ندهی نما ي بود، شخصاً دخالت کردند و رأ      شانیا

 یی مورد اختالف انتخابات تهران از ابطال رهـا        يها   صندوق ی بعض ي به نفع وزارت کشور پس از بازشمار       شانی ا ندهینما

  " افتی

  

  

  مصادیق جرم در قانون انتخابات

  

  ]7[:شود ی جرم محسوب ملی ارتکاب امور ذران،ی اي جمهوراستی قانون انتخابات ر33بر اساس ماده 

  ي و فروش رأدیرخ -1

   صورت جلساتای ي برگ رأای در اوراق و تعرفه ری تقلب و تزو-2

   در امر انتخاباتعی تطمای دی تهد-3

  ی دادن با شناسنامه جعليرأ -4

  يگری دادن با شناسنامه دي رأ-5

  کباری از شی دادن بيرأ -6

   اخالل درامر انتخابات-7

  ها  تعرفهای کردن آرا ادی کم و ز-8

   و شمارش آرايری گي در رأ تقلب-9

   که حضور نداردی گرفتن با شناسنامه کسي رأ-10

   دهندهي به رأ،ي محل صندوق رأگری هر فرد دای ي شعبه اخذ رأي از طرف اعضانی معيدای به انتخاب کاندهی توص-11

 و صـورت  ي تعرفه و برگ رألی از قبی معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخابات      ای ربودن و    ای جعل و    ای لی و تبد  ریی تغ -12

  جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها

  ی بدون مجوز قانوني رأي و الك و مهر صندوقهاي شکستن قفل محل نگهدارایبازکردن و -13

  ی بدون مجوز قانونی معدوم نمودن اسناد انتخاباتای و ف دخل و تصر،یی جابجا-14

   دخالت در امر انتخابات با سند مجعول-15

 بـدون اسـلحه در امـر    ای با اسلحه ي شعب ثبت نام و اخذ رأ   ي اعضا ای دهندگان   ي رأ ي رعب و وحشت برا    جادی ا -16

  انتخابات
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  یرقانونی به هر نحو غای دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و -17

  

  

  

ري و بعد از آن می توان تخلفات تاثیر گذار این انتخابات را در سه بازه زمانی قبل از روز راي گیري ، روز راي گی

  . به تحلیل هاي پرداخته خواهد شد که صحت نتایج اعالم شده را زیر سوال می برد پایان و در  دسته بندي کرد

  

  

  

  

  قبل از روز راي گیري

  

 با اسـتفاده    یرقانونی غ غاتیتبل «يها   با عنوان  ییها   در سر فصل   ي موسو نیرحسی م ي از آرا  انتی ص تهی کم یلی تفص گزارش

 ،»نـژاد  ي احمـد  يتخلفات و اعمال مجرمانـه شـخص آقـا         «،»ي رأ دی و خر  عیتطم «،»ی و عموم  یمنابع و امکانات دولت   از  

 نگهبان، ي شورایطرف ینقض ب «،»یی اجرايها أتی کشور و هت و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابا      کپارچهی یسازمانده«

تقلب و  «،  » در انتخابات  انیمداخله نظام «،  » بار نی اول يبرا و ناظر انتخابات     يهمسو بودن مجر  «،  » نظارت و ناظران   أتیه

ـ   ي بـرا  ی مفـصالً اسـتدالالت    »ی اضاف يمهرها«و  » ها و آراء     در تعرفه  ریتزو  را ذکـر  ات از روز انتخابـ شی وقـوع تخلـف پ

  ] 8.[کند یم

 نژاد از مکانات    يمد از جمله استفاده اح    ي به موارد  ي موسو ي از آرا  انتی ص تهی کم سیی ر پور ی محتشم اکبر ی عل نیهمچن

 ما در این جا به ذکرپاره اي از آنها می کنداشاره ...  سهام عدالت در آستانه انتخابات وعی توز،یغاتی تبلي در سفرهایدولت

  .خواهیم پرداخت 

  

  

  دروغ و اتهام زنی هاي محمود احمدي نژاد

  

 ،يدار   امانـت  ،یرخـواه ی خ ،يت، درسـتکار   بر صداق  ی اخالق يها   مدافع ارزش  ی همواره به عنوان نظام    ی اسالم يجمهور

ناجوانمردانه بـه   ،   ی انتخابات غاتی آن در تبل   ي نظام و ارزشها   نی داشته است ا   دی افراد تأک  يعدالت و حفظ حرمت و آبرو     

 دلـسوزان نظـام را بـه        گری و د  یی اجرا ،ی دانشگاه ،ي حوزو ر معتب يها  تی و شخص  نی از محترم  ياریتاراج داده شد و بس    

  :  موارد عبارتست ازنی از ایت بعضواکنش واداش

  

١٠  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 ی مهمـ اری بسيها  سمتی محترم که حتيها تی از شخصي اتهامات اثبات نشده و ناروا به تعدادرادیهتک حرمت و ا   ) 1

آیـت   هستند که ی کسانها تی شخصنی از ا یبعض. یدر رسانه مل  ،   آنها   ابی به آنها واگذار شده است در غ       يتوسط رهبر 

  . آنها برشمرديای در سجای و سخنانداد قرار تی نمود و مورد حمایینماز جمعه از آنها دلجو در اهللا خامنه اي

  . سوال رفت و زبان شماتت بدخواهان را بر وفاداران گشودری ساله انقالب زی سنهیشیپ) 2

و حل شدن مسئله     يکاریمانند اعالم نرخ تورم و نرخ ب      .  رسماً اطالعات غلط و خالف داده شد       يا   رسانه غاتیدر تبل ) 3

  . اصالح شدای بیکه بعدا توسط مسئوالن مربوط تکذ...  دالر و موضوع هاله نور و اردیلی مکی

  

 بـا  کرد ی می اظهارات نی چن شوراي نگهبان  تی از فرد مورد حما    ری غ يگری باور است که اگر نامزد د      نیوجدان جامعه بر ا   

 ی و انسان  یراسالمی و غ  یراخالقی روش غ  نیا سکوت خود بر ا     متأسفانه آن شورا ب    ی ول شد ی شورا مواجه م   يواکنش جد 

ـ  متعدد و رنجنامه آيها  هییاها و شکو     طرح موضوع در نامه    رغمیصحه گذاشت و عل     آنـان بـا   ی رفـسنجان ی هاشـم اهللا تی

 یچـه را سـ  اند و سخاوتمندانه آن  آن در آراء مردم فارغ دانسته     ری موارد و تأث   نی به ا  یدگی خود را از رس    دار، یسکوت معن 

  ختندی نامزد موردنظر ريروزی پي شده بود به پاها ی جانفشانشیسال برا

  

  ]9[نمونه اي از اتهامات زنی احمدي نژاد در مناظره با میر حسین موسوي

  

  . پخش شدرانی اونیزی خرداد از شبکه سوم تلو13 مناظره چهارشنبه شب نیا

ـ  بلکـه عق   نـد ی ب ی را مقابل خود نم    ي موسو نیحسریتنها م که  گفت  احمدي نژاد در ابتداي این مناظره         دارد کـه اکبـر      دهی

  .  کوشند او را شکست دهندی اند و مستادهی هم مقابل او ای و محمد خاتمی رفسنجانیهاشم

ـ  ي از کشورها  یکی" را متهم کرد که در آغاز کار دولت نهم به پادشاه             ی رفسنجان ی هاشم ي آقا او  " فـارس جی خل

  . سقوط خواهد کردي دولت به زودنی ارای ز"دیان نباشنگر" داده است که غامیپ

  .مورد زیر نیز به نقل از ایشان در همین مناظره مطرح شد 

 کـرد و  یکتبـا نامـه داد و عـذرخواه   ) ایتانی وقت بررینخست وز( بلر يآقا" یسی انگليدر موضوع بازداشت ملوان ها     -

  ."رد که سند آن در وزارت خارجه موجود است کمی عوض خواهرانی خود را در مورد اي هااستیگفت ما س

  . مطرح شد و دولت او آن را لغو کرده استی خاتمي در دولت آقا1380 ستاره دار در سال انیموضوع دانشجو -

  .  کنددای کرد، قرار است ادامه پي گذارهی کشور پانی در ای هاشمي که آقایتی اشرافیعنی حرف نیا -

  ." استی رفسنجانی هاشمي آقای صحنه گردان اصل است کهنیباور ما ا":  گفتاو

 و دانـشگاه آزاد  رندی خواستند دکترا بگی مرانی به راه افتاد که همه مدی موجی هاشمي آقاي جمهوراستی در دوران ر  -

  ."هی مثل بقیکیکردان هم " کرد ی آنها دکترا صادر ميهم برا

 ياریبس" از آمدن به دولت پولدار شده بود، اما          شیاو پ  گفت که    ي موسو ي هم خطاب به آقا    ی محصول يدر مورد آقا   -

 یدسـت خـال  ) ي جمهور استیدر زمان ر   (ی هاشم يو آقا ) يری سمت نخست وز   يدر زمان تصد  ( شما   رانیاز مد 

 دولت شـما  ری مدی فراهانیی صفايآقا.  شدنداردریلی مدرات واردات و صا  ای ی دالر هفت تومان   ازی امت کیآمدند و با    

  ." شما پولدار شده استاست، از دولت

   کنند؟ی در کشور چه می هاشمي آقاي پسرها -
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  . کنندی متی حماي موسوي است که در انتخابات از آقای از کسانی در ثروتمند شدن فرزندان بعضی قانونی ب -

  . کندی می شده و خود او چگونه زندگاردریلی چگونه مي ناطق نوري پسر آقا-

ـ  پـول هـا با  نی چرا ا . زنندیفرزندان خود م] زادآ[  دانشگاه  نهی هز ي خود برا   از مردم از نان شب     ياریبس -  ي در جـا دی

این اتهام در آخرین گفت گوي انتخاباتی محمود احمدي نـژاد           ( !. شود؟ نهی در انتخابات هز   دی خرج بشود و چرا با     گرید

  ).بیان شده است 

  

  اتهامات هسته اي

  

ـ  در انتخابات، تمام فعاليروزی است که در زمان پ   نژاد تا کنون چند بار گفته      ي احمد يآقا ـ  اي هـسته ا تی ـ  تعلرانی  و قی

  . کار بوده اندیپلمپ بوده و کارشناسان و دانشمندان ما ب

 کـشور در زمـان   ي و مسئول مذاکرات هـسته ا رانی ای ملتی امنیعالی در شوراي اهللا خامنه اتی آندهی نما ،ی روحان حسن

  ]10[:اي که احمدي نژاد به دولت قبل از خود می زند می گوید  اتهامات هستهی نیز در مورد دولت محمد خاتم

ـ  در نطنـز، فعال ییربنـا ی زي هاتی اراك، ساخت رآکتور اراك، فعال نی زرد در بندرعباس، پروژه آب سنگ      کی ک دیتول"  تی

  . نشده بودقی هرگز تعل" و توسعهقی تحقي هاتی در اصفهان و فعالیلی تکميها

 گاز بـه  قی شد فقط تزرقی و گفت آنچه تعل خواند"دروغ بزرگ" کی نطنز را تی ها در سا تی فعال قیتعل نی همچن او

  : بودوژهایفیسانتر

 قهرمـان   ی کمـ  ای شتری ب ي چند رأ  ي نظام را برا   ي کنند و آبرو   فی را تحر  قی دارند که حقا   ي چه اصرار  انی دانم آقا  ینم" 

  ." به حراج بگذارنديساز

ـ  و فربی زند و قصد تخر  ی حرف ها را م    نی ا ی نژاد واقعا از سر ناآگاه     ي احمد يآقااگر  ":  گفت ی روحان يآقا  بی

   ." که به او داده اند دروغ استیی که تمام گزارش هامی گوی مشانی را ندارد، به صراحت به ایافکار عموم

ـ  دهد زی انجام ميا نژاد به مذاکرات هسته ي احمدي که آقایحمالت":  کرددی از سخنان خود تأکيگری در بخش د  او  ری

 ي هـسته ا تیـ  کرده انـد کـه بـر رونـد فعال        دی با صراحت تأک   ي که مقام معظم رهبر    یهنگام. سئوال بردن کل نظام است    

 سی رئي سئوال دارد که آقاي صورت نگرفته است، جایخالف اقدام ای ینی عقب نشم،ی گونه تسلچینظارت داشته اند و ه  

  ؟"ستی چاتی واقعنی گرفتن ادهی از نادشانی اییجمهور دنبال چه هستند و هدف نها

 دانـد   یم است که    نی ا ي پرونده هسته ا   ي نژاد بر رو   ي احمد ي مداوم آقا  ي مانورها لی از دال  یکی":  گفت ی روحان يآقا

 دهنـد،  ی و به حمالت دولـت پاسـخ نمـ    شوندی از افراد وارد آن نمياری است و بس'منطقه ممنوعه' موضوع  نیکه ا 

  ." شودی مجادی آنها اي برایچرا که مشکالت

  

  

  سوء استفاده مسئوالن اجرایی و نظارت 

  

  ]7[.به موارد زیر از قانون انتخابات ریاست جمهوري دقت کنید 
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 از ي جمهـور استی ري نامزدهاهی علای نامزدها له ی اسامی اعالم رسمخی از تاریغاتی تبلتی ـ انجام هرگونه فعال  68ماده 

ـ  دارد و فعالی و دولتـ ی که جنبـه رسـم     يگری د لهی هر وس  ای خطابه نماز جمعه و      زیم  و ي کارمنـدان در سـاعات ادار  تی

 و مؤسـسات وابـسته بـه دولـت و           ی دولت ي ها و ادارات ، شرکتها     نه امکانات وزارتخا  ری و سا  لی استفاده از وسا   نیهمچن

ـ     یاسـتفاده مـ   ) به هر مقدار     ( ی که از بودجه عموم    ینهادها و مؤسسات   ـ  در اخت  نی کننـد و همچن  و  لی گذاشـتن وسـا    اری

   شودیامکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته م

 مستضعفان ، مشمول ماده فـوق  ادی است ، همانند بنی آنان از اموال عمومیی که دارایی ـ مؤسسات و نهادها 1تبصره   * 

    باشندیم

ـ  آنها با ذکر سمت خود حـق ندارنـد لـه و عل   ي اعضا و نهادها وی دولتي ـ ادارات و سازمانها و ارگانها 2تبصره   *   هی

   ، پالکارد بدهندهیه ، اطالعی اعالمی انتخاباتي از نامزدهاکیچیه

.  را نخواهنـد داشـت   ی از داوطلبـان انتخابـات  کیچی ههی علای له غی و نظارت انتخابات حق تبلیی ـ مقامات اجرا 73ماده 

   شودی قانون جرم محسوب منیتخلف از ا

 نگهبان موظف اند در طـول  ي شورانی کامل ، ناظری طرفی و حفظ بی قانون اساس99 اصل حی صحي ـ دراجرا 93ماده 

ـ  از کاندیکی از یقی به هر طرنی ناظري و ابراز جانبدارندی کامل را حفظ نما  ی طرف ی خود ، ب   تیمدت مسئول   جـرم  داهای

  .شودیمحسوب م

 زنـدان  کـسال ی شش ماه تا ای ی سال از خدمات دولتکی شش ماه تا تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال     * 

  خواهد بود

  

  تبلیغات غیر قانونی هیات دولت

  

  :سوء استفاده هاي مسئوالن اجرایی و هیات دولت از مقام و موقعیت خود در این انتخابات به عینه مشهود بود از قبیل 

  

   کشور به اهواز و خرمشهرریوزسفر تبلیغاتی ) 1

 مختلـف از جملـه   ي و معادن و رفـاه بـه شـهرها   عی امور خارجه، تعاون، صنا  ي از جمله وزرا   رانی از وز  يتعدادفر  س) 2

   در زمان تبلیغات و سخنرانی در حمایت از رئیس دولت... کرمانشاه، گلستان، سمنان والم،یا

   جمهورسییمعاون اول رهاي تبلیغاتی سفر) 3

  .داران و معاونان آنهاچند تن ار استانهاي تبلیغاتی سفر) 4

  

شایان ذکر است که سفر هاي تبلیغاتی محمود احمدي نژاد و هیات همراهش به مراکز استان با هواپیماهاي دولتی انجام                   

می شد و هیات دولت و سخنرانان حامی احمدي نژاد نیز با بالگرد به نقاط مختلف استان عزیمت کرده و به تبلیغ رئیس 

  .دولت می پرداختند 

  

: محترم نگهباني شوراي جانبدارتیندر حکاا
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. کرده استتی نژاد حماي احمدي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي هابونی در تری اهللا جنتتی آ-

 قم بـه  هی حوزه علمنی مبارز و جامعه مدرستی نژاد در جامعه روحان  ي احمد ي آقا ي در مقام مدافع جد    يزدی اهللا   تیآ -

 مجـاز اعـالم     ری از نامبرده را عقال و شرعا غ       ی و روحان  یاسی دو تشکل س   نی عبور ا  یفاع کرده و حت    د شانیصراحت از ا  

.کرده است

 ي احمـد ي از آقـا ی قم به صورت رسـم هی حوزه علمنی در قالب جامعه مدرس    يزدی اهللا مدرس    تی اهللا مؤمن و آ    تیآ -

. کرده اندتینژاد حما

.شودی طرف شناخته نمی کرده و بتی نژاد حماي احمديآقا در موارد متعدد از زی نی اهللا کعبتیآ -

 ي آقـا سی و تقدغی در صف مقدم تبلی انتخاباتي هاشی نگهبان با انجام مسافرت ها و هماي الهام حقوقدان شورا   يآقا -

. کرده استی تهران سخنراني مصالیغاتی تبلنگیتی در مشانی انیهمچن.  نژاد ظاهر شده استياحمد

. کرده استتی حماشانی نژاد است و در موارد متعدد از اي احمديحقوقدان شورا، معاون آقا يزی عزيآقا -

 با صدور شانیبه عالوه ا.  نژاد داشته استي احمدي شورا به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي سخنگویی کدخدايآقا -

.ور کامل محروم کرد به طیی اجرائتی در هندهی نامزد ها را از داشتن نما،ی قانونریبخشنامه غ

  

  

  صدا و سیما ، بسیج و استفاده از بیت المال

  

 از مقامـات از جملـه مـسئوالن         ی بعـض  ي که صـدا   نژاد ي احمد ي به سود آقا   مای صدا و س   هیرو ی و ب  هیکسوی غاتیتبل) 1

  . را هم درآوردییقضا

 ي نامزدهاهی و علنژاد ي احمديه نفع آقا بی انتخاباتتی و سپاه به فعال   جی مقاومت بس  يروهای از مسئوالن ن   یورود بعض ) 2

  .گرید

 ي و در مـوارد نـژاد  ي احمـد ي آقـا یغاتی تبلی آوردن مردم به محل سخنراني برای حمل و نقل دولت  لی وسا يریبکارگ) 3

  .تی با صدور حکم و پرداخت حق مأموریحت

  

  

  خرید راي

  

 بـا  ي اخـذ را ي براعی اعتراض شد و آن تطم   يگرید نامزدها به رفتار خالف      ی شفاه اناتی ب زی و ن  ی ارسال يها  تیدر شکا 

تحـت  ...  و پرسـتاران و انی دانشجوان،ی روستائنی پول نقد و چک پول بیهی توجرقابلیپخش و پرداخت مبالغ کالن و غ     

هـا،    مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقـه ي بود و موارديریگ ي به روز رای منتهامی جمهور در اسیی ر يایعنوان هدا 

 بـودن  الحساب ی از آنها به بهانه عل   ی بر کاهش بعض   ی مبن یی خبرها ری اخ يکه متاسفانه در روزها   . . . ها و      حقوق شیافزا

 زهی باور را که انگنیا)  باشددی بای قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعالحساب ی که مبالغ علیدر حال (رسد یها به گوش م پرداخت

  . بخشد ی بوده است قوت ميها جلب را  پرداختیاصل

١٤  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 يزیـ  جامعه کـه چ    ازمندانی آن در جلب آراء ن     ری و تأث  تی اهم نی با ا  ی در مقابل موضوعات   ي نگهبان  است که شورا   چطور

 که آن شـورا  افتاد ی مدی بای و اصوالً چه اتفاقکند؟ ی نمتی و مسئولفی است احساس تکلی از منابع دولت  ي را دی خر هیشب

   دهد؟حی را هر چه باشد، به مردم توضجهی و نتد؟ی نمایدگیرس کند و "حساس"اش  را نسبت به رفتار نامزد مورد عالقه

  

 ی و فعال پـول    ستیکه فصل برداشت ن   سال   تی موقع آن که در    انیی قبل از انتخابات به روستا     قایدادن سهام عدالت دق    -1

 یی روسـتا ونیلیم5/5به  .در راي افراد تاثیر می گـذارد  صد در صد که پرداخت می شد ،  هزار تومان   80يهم ندارند نفر  

از افراد گرفتـه مـی       هم   ی مدارک ي در موارد  یحت. هم قول پرداخت داده شد     هی و به بق    شد ختر تومان پردا  اهز80 ينفر

  .شد

 ستانه انتخابـات بـا    آدربود   فی دولت بالتکل  يزی سالهابود که درمقابل قانون گر     ي که    کشور ت خدما تیری قانون مد  -2 

  . یک کارمند در این بین شنیدنی است صحبت هاي .شد  اجرالیتعج

  

 اتی را بدون کسر مالبهشتی و اردنی تا به حال سابقه نداشته معوقه حقوق فروردرمی گیسال از دولت حقوق م21بنده "

 پرداختنـد و  ی ماه با حقـوق مـ  انی اضافه حقوق را در پاشهیهم. در اواسط ماه پرداخت کنند   حساب ال ی عل یو بازنشستگ 

معوقه اضافه حقوق را در وسط ماه بدون کـسورات پرداخـت    مورد هست کـه   نیاول. کردند یهم کم م  کسورات آنرا   

  ". کنندی ماه که انتخابات تمام شده کم مانیکردند وکسورات را از حقوق پا

  

 سطح پایین ي دو برابر شد بخصوص حقوق ها      بای در آستانه انتخابات تقر    قای دق ی اجتماع نی تام ي ها زنشستهحقوق با  -3

  .افزایش یافته بود  دی هم قبل از عي حقوق بازنشستگان کشور.تر 

  . شديادی امداد هم در آستانه انتخابات کمک زتهی کمرانی بگي مستمرهی به کل-4

  

نـسبت  ) بحبوحه انتخابات  ( 88 ماهه اول سال 6الزم به تذکر است که ، بنا بر گزارش بانک مرکزي نقدینگی کشور در    

 80 ماه با افزایش 6نقدینگی در این بنا به این گزارش   !  درصد افزایش یافته است    80 بالغ بر    87ال   ماهه نخست س   6به  

این در حالی است که شرایط اقتصادي کشور به دلیل رکود جهـانی  .  درصد رسیده است 27 درصد به   16درصدي از   

سـتانه  آرقـم عجیـب پـول نقـد در     حال در چنین شرایطی پخش ایـن     . و کاهش قیمت نفت دوره رکود را طی می کند           

  انتخابات ریاست جمهوري چه معنی جز خرید راي می تواند داشته باشد ؟

  

  

  اخالل در کار ناظرین سر صندوق ها

  

  :گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آراء  می نویسد 

 در نـده یزار نما هـ 40 حدود ي موسونیرحسیشود که مهندس م می   انتخابات ادعا    ي که توسط مسئوالن برگزار    یدر حال 

ـ  از واقع  ي سراسر کشور داشته است، که عار      يشعب اخذ رأ   ـ  بلکـه واقع  باشـد،  ی مـ  تی  نـاگوار و  تی وضـع يایـ  گوت،ی



١٥  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 ستمی به منظور اختالل در سها ینی از اشکال آفریبخش. باشد ی دوره م نی بخش از قانون در ا     نی ا ي اجرا ي برا يبار  تأسف

  :باشد ی مری نامزدها به قرار زندگانینما

  

ـ  در ه  توانستند ی م ي مهندس موسو  ندگانی، نما 88 نامزدها، از روز اول خرداد       ندگانی طبق قانون حضور نما    -1  يهـا   أتی

 امتناع فرمانداران و دستور وزارت کـشور، امکـان حـضور    لی نقطه کشور به دلچی که در ه   یدر حال . ابندی حضور   ییاجرا

  .دی ممکن نگرديریگ يآنان تا روز رأ

 ی مختلف و درخواست اطالعات اضافيها يریگ  بهانه،ي مهندس موسوي ستادهانی در مواجهه با مسئول   ها ي فرماندار -2

  .نمودند ی مانی را بشانی اندگانی نمايساز  پروندهي برایرقانونیو غ

  .دندیورز ی مری تعلل و تأخ،ي مهندس موسوي ستادهاي مدارك ارسال شده از سورشی در پذ-3

  . شده کارت صادر نکردندی معرفيروهایاز ن يادی تعداد زي برا-4

 کردنـد  ی م ی مهندس ي خاص بنحو  يریگ   شده نبود و آنها را با جهت       ی معرف يها   صادر شده براساس شعبه    يها   کارت -5

  .برد ی منی را در شعب از بشانیکه امکان حضور ا

  .نها ناقص و مخدوش و جابجا شده بود از آی دادند که بخشلی تحويا  هنگام و به گونهری را دندگانی نمايها  کارت-6

 ي شناسـنامه رأ تیـ هـا و رؤ   در هنگام پلمپ کردن صـندوق ي مهندس موسو ندگانی از نما  ياری بس ی قانون تی از فعال  -7

 از ی توسـط بعـض  ی دولتـ يدای کاندیرقانونی غغاتی در ممانعت از تبل    شانی و به تذکرات ا    کردند ی م يریدهندگان، جلوگ 

  .نهادند ی نمیاعضا و نظار شعب وقع

  . آراء ممانعت به عمل آوردندعی تجميها تی نامزدها در ساندگانی از حضور نما-8

 و  یابی دسـت  چگونهی از ستاد انتخابات کشور مستقر کرده بودند که امکان ه          يا   نامزدها را در گوشه    ي کشور ندگانی نما -9

 خرداد 23 بامداد قهی و پانزده دق2 که در ساعت يا ونه مقدور نبود به گ  شانی ا ي آراء برا  عی تجم ی چگونگ ایاطالع از آمار    

  . کشور اعالم داشتندری به وزتین وضعی اعتراض خود را از ای رسميا  نامهیط

 نـدگان ی و انعکـاس تخلفـات در روز انتخابـات توسـط نما    ی ارتباطلهیکه به عنوان تنها وس) SMS (امکی پ ستمی س -10

  .دی کامال قطع گرديریگ يمداد روز رأ شده بود، از باینیب شی پيمهندس موسو

ها قطع و    اخذ گزارش  ي ستاد برا  ي و هنگام اوج کار    يریگ ي از آراء در اواخر زمان رأ      انتی ص تهی ثابت کم  يها   تلفن -11

  .دیدار بودند، آغاز گرد  را عهدهي مهندس موسوندگانی نمایبانی پشتتی شعب که مسئولنی رابطيریدستگ

  

 خرداد ماه در مورد وضعیت ناظرین ستاد مهندس موسـوي در   22 خود در    8ر بیانیه شماره    راء د آکمیته صیانت از    

  ]11[:شهر تهران نیز موارد زیر را به شوراي نگهبان اطالع می دهد 

 و ی مطبوعـات يها  مصاحبه زی و ن  ها  هیانی ب ی کشور همانگونه که قبال ط     تی تهران و مرکز   هی آراء حوزه انتخاب   تینظر به اهم  

 تهـران امکـان حـضور    ي و ناصـواب فرمانـدار   یرقـانون ی بر اثر اقدامات غ    دی رس رانی ا فی به استحضار ملت شر    يا رسانه

 با یی که گوي وضع ممکن روبرو شده است به طورنی با بدتري در شعبات اخذ را    ي موسو نیرحسی مهندس م  ندگانیانم

  .شود یتوسط فرماندار تهران اجرا م اعمال نی قانون انتخابات، اي نامزد و عدم اجراندگانیهدف حذف نما

١٦  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 قبل مبادرت به آماده نمودن يها  به تجارب انتخابات در دورهتی با عناي موسونیرحسی مهندس م  ي از آرا  انتی ص تهیکم

 با ارسال مدارك تای مکرر نهايها يریگی تهران نمود و پس از پاری شعب ثابت و سازی مورد نيروهای نیمدارك کامل تمام

  . شهر تهران شدي براي تهران منتظر صدور کارت جهت افراد مذکور توسط آن فرمانداريه فرماندار نفر ب3152

 3 در ساعت گردد ی ناصواب که متعرض سالمت انتخابات می مقررات مربوطه و در اقدام تی تهران بدون رعا   يفرماندار

 از آرا   انتی صـ  تـه ی کم نـده یا بـه نما    ر ي مهنـدس موسـو    ندگانی کارت صادر شده جهت نما     2900 تعداد   21/3/88بامداد  

 وقـت  قی صادر شده آغاز شـد و بـا توجـه بـه ضـ            يها مشخصات مربوطه با کارت      قی داد که بال فاصله کار تطب      لیتحو

  :مشخص شد که 

  

ـ  ا ستی نامزد صادر نشده است که معلوم ن       ندهی جهت نما  ی کارت چی ه ي شعبه اخذ را   252 ي برا - اوال  حـذف بـا چـه    نی

ـ  در مشود ی مختهیها ر  شعبات به صندوقنی که در ایی جهت مخدوش شدن آرا ي مقاصد ایه و آ   صورت گرفت  یهدف  انی

  ر؟ی خایاست 

ـ  و معلوم ن   باشند ی م اری شعبه جزو شعبات س    252 نی به ذکر است ا    الزم  یی بـا عـدم صـدور کـارت شناسـا          ستی

  .کنند ی را دنبال میها چه هدف  صندوقنی نامزدها در اندگانینما

ـ  ای به تناسب محل زنـدگ تی تهران با عناي به فرماندارتهی کمنی ا ي از سو    ی ارسال ی اسام ستی ل - ایثان  و نـدگان ی نمانی

 ستاد نـامزد  ي نامزد بر عهده ندگانی محل حضور نمانیی آنان انجام شده بود و وفق قانون انتخابات تع ی منطق يبند  منطقه

 ندگانی محل حضور نما   نیی و بدور از منطق مبادرت به تع       ی قانون اری اخت نی ا ه تهران بدون توجه ب    ي اما فرماندار  باشد، یم

 بـا الـف   شانی ایلی حروف فامي که ابتدا ي افراد بی ترت نی بر اساس حروف الفبا کرده که به ا        ي موسو نیرحسیمهندس م 

 ل ،م، و،ه، انلـش ی فامیی که مثال حروف ابتـدا ي افرادریو سا! تهران ی در مناطق شمال   بی به ترت  شوند یشروع م ...ب پ و  

  .اند  حوزه شدهنیی تهران تعی هستند در مناطق جنوبي

 از آراء مهنـدس  انتی صـ تـه ی کمی ارسالستی که در لشود ی مدهی د ییها   کارت ی ارسال يها   و کارت  ی اسام انیدر م  -ثالثا

 کردند یاطالع ی اظهار بیاط ارتبنی افراد گرفته شده آنها از چننی که با ایاند و بعضا در تماس  نبودهي به فرمانداريموسو

  . ستاد قرار داده استي اعضاي را فراروسابقه ی بی وضعزی امر ننیکه ا

ـ  اشتباه در الصاق عکـس و        لی به دل  ی ارسال يها   از کارت  یتوجه   تعداد قابل  -رابعا هـا نـاقص و     منـدرج در آن  ی اسـام  ای

 افراد و حاضر شدنشان در موقع نی به ایرسان ع استفاده است و معلوم است که در صورت اصالح مجدد هم اطالرقابلیغ

   بودهد نخواریپذ  مربوطه عمال امکانيمقرر در شعبه اخذ را

  

  

  ستاد انتخابات وزارت کشور و حواشی آن

  

 شیتا پ. افتی وزارت کشور انتقال نی زمری به زي جمهوراستی دوره انتخابات رنیاز هشتمانتخابات محل استقرار ستاد 

 ي الري موسوانیآقا. شد ی طبقه اول برگزار م میها در سالن نمازخانه وزارت کشور واقع در ن           انتخابات هیکل دوره،   نیاز ا 

ـ               1380 در سال    شانی ا یاسی کشور و معاون س    ریو مبلغ وز    سـتاد و    سی اصـرار داشـتند کـه در همـان سـالن اسـتقرار رئ

 و کیـ هـا از نزد     شود و احزاب و رسانه     هی تعب یخارج و   ی داخل يها   احزاب و محل استقرار رسانه     زی م ، ی استان يها  گروه



١٧  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 داشـت نظـارت   یدر واقع وزارت کـشور دولـت اصـالحات سـع    . انتخابات نظارت داشته باشند    یی بر روند اجرا   میمستق

ها  ، محل استقرار رسانه  دوره به بهانه کمبود جانیها اعمال شود اما در ا     رسانه ي انتخابات از سو   یی بر روند اجرا   يشتریب

 صـدا و  ی وجـه حتـ  چی که به هـ یصورت  ستاد انتخابات کشور جدا کرده بودند به      ی از سالن اصل   یطور کل   و احزاب را به   

 در يا ها در سالن جداگانه محل استقرار رسانه. ستاد را نداشتندیصل اجازه حضور در سالن ازی نی اسالمي جمهوريمایس

. ا.  جيمای سو و صدا و س     کی متعدد از    يها   و شبکه  ی و خارج  یاخل د يها   رسانه ی تمام انینظر گرفته شده بود که باز م      

 يویاسـتود  هـر کـدام در محـل مـذکور     مای صـدا و سـ  يها شبکه. شد ی اعمال می قابل محسوسضی تبعگری د ياز سو . ا

 يا  شهیـ  و صرفاً بـه سـواالت کل       رفتند ی م شانی ا يوهای به استود  ماًی مستق شانی ا نی کشور و معاون   ری داشتند که وز   يمجهز

 برپـا  ی و خـارج ی داخلـ يها  هم که با حضور همه رسانه      ي معدود يها  کنفرانس. دادند ی پاسخ م  مایخبرنگاران صدا و س   

ـ  کاندندهی محل استقرار نمانیهمچن. مستقل همراه بود يها   رسانه يا فراوان بر  قاتیی با وقت محدود و تض     شد یم  در داهای

 نی بر ابهام و رازآلود بودن انی آراء در نظر گرفته شد بود که ا    عی تجم يا  انهی را تی سا ژهیو   به ی دور از سالن اصل    زیستاد ن 

  ]12 [.افزود یستاد م

  

  

  دفتر انتخابات وزارت کشور

  

 ی کارشناسان کـارآزموده کـه تمـام   هی دفتر انتخابات از کلي جمهوراستی دوره رنی مانده به انتخابات دهمکسالیحدود  

 يهـا  تـه ی از کمافتـه ی پرسـنل انتقـال     شانی از ا  یاصالحات استخدام شده بودند و برخ      از دولت    شی پ يها   در دوره  شانیا

 به دالئل نامعلوم و مـبهم  ستی نی به نظام و اسالم شک    شانی ا تقاد به وزارت کشور بودند و در تعهد و اع         یانقالب اسالم 

 دفتر باالجبار به دوائـر    نی پرسنل ا  یام تم ست،یپی تا يها   از خانم  یکی از   ریدر واقع به غ   . دفتر انتقال داده شدند    نیاز ا 

ـ ا.  استفاده شـد د، هستنشانی انی در دولت نهم که امی از پرسنل استخدامشانی ايجا  انتقال داده شدند و به     گرید  نی

 نی به اشد ی می با دولت نهم تلقیی آنچه همسولی انتخابات بوده و صرفاً به دلییافراد عموماً فاقد تجربه الزم در امر برپا

 کارشناس دفتر انتخابات ـ  25 ستاد عالوه بر یی، در بدنه اجرا  انتخاباتنیکه در ا تر آن جالب.دفتر انتقال داده شده بودند

ـ  ايجـا   وزارت کشور استفاده نشده بود و بهي پرسنل دوائر ستادریاز سا شده بودند ـ  هی تصفکه قبالً  اکثـراً از  شانی

 هـستند و خـارج از مجموعـه وزارت کـشور            ی و نظـام   یتی امن ي به نهادها   وابسته شود ی که گفته م   ینی ام يروهاین

 يها  است که در دولت اصالحات و دولتین در حالی ا. شده بوديریکارگ اند در ستاد انتخابات به      کار بوده   مشغول به 

 منظـور   نی ا ينه برا  وزارتخا ی خارج از بدنه کارشناس    ییروی و هرگز ن   شد ی استفاده م  یقبل همواره از پرسنل دوائر وزارت     

  ]12[.شد یوارد نم

  

  

  عدم نظارت بر سایت تجمیع آراء

  

 از سـایت تجمیـع    رانگرانی خود 88خرداد  20 خود در    کمیته صیانت از آراء ستاد میر حسین موسوي در ششمین بیانیه          

  ]13[: این گونه بیان می کند ،راء انتخابات آ

١٨  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
ـ ی تـر  کننـده  نیـی  مرحلـه تع  تخلفـات بـه  نی اافتنیتر از آن ادامه       ما مهم ا«  عالئـم  .  مرحلـه اخـذ و اعـالم آراء اسـت    یعن

 آرا در   عیـ  تجم تی سـا  کی لی دوره تشک  نی ا يها يگذار  از جمله بدعت  . شود ی مشاهده م  زی مرحله ن  نی در ا  يندیناخوشا

کاران اندر  از دستکی چی است، هنژاد ي احمدرسابقه پی انتخاباتارانی که از ریبجز شخص وز  . وزارت کشور اسـت   

 به کارگرفته نـشده و حـق ورود       تی سا نی انتخابات در ا   رکلی مد ی مسئول وزارت کشور، حت    يروهایانتخابات و ن  

ـ  تجمری در مست،ی سانی اگاهیجا.  شناسدی آنها را نم   یاند و کس     آمده رونی از ب  ی آن همگ  يروهاین. ندارد  آراء، بـدون  عی

 در امر سالمت ي جدی آراء ندارد و نگراني جز فراورییر، معنا وزارت کشوی همبستگانی مجری و حتداهاینظارت کاند

  ». کرده استجادی و اعالم آراء اییشمارش نها

  

  

  راء و امکانات عجیب آنآشمارش رایانه اي نرم افزار تجمیع 

  

ه در وزارت ک  شده بود حال آنی طراحیتی امني وابسته به نهادهايا انهی را يها   از شرکت  یکی آراء توسط    عی تجم افزار  نرم

ـ نو  برنامـه ی و حتکی کارشناسان انفورماتنی اداره از بهترنی وجود دارد و اونیکشور ـ طبقه دهم ـ بخش اتوماس    و سانی

 ي آراء شمارش شـده از سـو  ، ی اطالعات رسمهیبر پا. برخوردار استیصورت دائم   به افزار نرم افزار و سخت      نیمهندس

 کـشور  ری وزيهم فقط برا  شده و بالفاصله در وزارت کشور آن   ستمی وارد س  يا  انهیصورت را    به ، ي شعب اخذ رأ   ياعضا

 ي سـتاد انتخابـات اسـتاندار      نـد یا فر نیـ در ا .  بود تی ستاد انتخابات و اپراتور مربوطه با رمز مخصوص قابل رؤ          سیو رئ 

 با چهل و شش هزار يا ه شبک، ستمی سنیبا ا . آمار مطلع نبودندنی کارشناسان ستاد انتخابات کشور هم از ا     یحذف و حت  

 آنگاه ی نگراننیا.  نمودند يا  انهی آمار خود را حداکثر دو تا سه ساعت پس از بسته شدن درب شعب وارد شبکه را                 انهیرا

 امکان را نی ستاد و اپراتور مستقر در ستاد اسی کشور و رئری نرم افزار به وزنی ادهی اطالعات رسهی برپاه کشد ی مدیتشد

ـ فقط و فقط وز اوصاف نیبا ا.دی را جابجا نما  ها ي و استاندار  ها ي، فرماندار    بتواند آمار شعب   نشای تا ا  داد یم ،   کـشور ری

 حاصـله از تجمـع    جی نتـا  ، ي سه ساعت پس از اتمام اخذ رأ       ثر ستاد انتخابات کشور و اپراتور مربوطه حداک       سیرئ

 ي هم از اعتماد چـشم و گـوش بـسته شـورا          ،  جی نتا نی ا یی و جابجا  ی مهندس ي و برا   داشتند اری آراء را در اخت    يا  انهیرا

 اساساً جابجا ای و ادی داد که آمار را کم و زی امکان را منی اشانینرم افزار مربوطه به انگهبان برخوردار بودند و هم 

ـ  ي آمارها ری با سا  ی آمار اعالم  قی و هم از بابت دغدغه تطب      ندینما ـ  خ دهی رس ـ  الی ـ  ز  داشـتند  ی راحت ـ  از   رای  سـو  کی

 يرأ سـو و هـم       هـم  زی نگهبان ن  ي شورا گری د ياند و از سو      درصد شعب حضور نداشته    50 از   شی نامزدها در ب   ندگانیمان

  .داد ی صورت نمی وزارت کشور اقدامي صورت گرفته از سوي مقابله با روند کاري بوده و هرگز در راستاشانیا

  

االسالم   و حجتي مهندس موسوانی آقای انتخاباتيء ستادها آرايا انهی راعی پس از اطالع از احتمال تجمشود ی ميادآوری

افزار مورد استفاده شدند کـه سـتاد انتخابـات      نرمی به وزارت کشور خواستار بررس   يا   نامه ی ط ی کروب ي مهد نیوالمسلم

ـ ما و آزی مـوردنظر کـاربرد داخلـ   ستمی و سيا  انهی است و نه را    یست آراء د  عیکشور در پاسخ رسماً اعالم نمود تجم        یشی

  .اما عمالً خالف آن اتفاق افتاد. دارد
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  راي گیري بدون شناسنامه

  

  :کمیته صیانت در این زمینه نیزدر شب قبل از انتخابات  این گونه اعالم خطر می کند

ـ  ا ی اسالم ي جمهور يمای صدا و س   یبر اساس اطالعات واصله از منابع موثق و اعالم رسم          "  ي بـه شـعب اخـذ را       ران،ی

ـ  بـه غ یی مدارك شناسـا تی مراکز مشابه با روری زندانها و سا،ی داده شده است در پادگانها، مراکز انتظام  اجازه اریس  از ری

 ي جمهور استی قانون انتخابات ر   حی امر خالف نص صر    نی که ا  آنجااز  . ندی نما يری گ يشناسنامه عکس دار، اقدام به را     

 ی از مـسئوالن اجـرا و نظـارت مـ    لهینوسـ ی دهد؛ بدی مشیا افزا دولت ری فعلسیبوده و شائبه تقلب و باال بردن آراء رئ      

 ستاد در نی انی ناظرژهی مردم آگاه و به ونی همچنند؛ی مجوز را لغو نمانی ا،يری گي به سرعت و قبل از شروع رامیخواه

 تلفـن   شـماره ای و   ي موسو نی حس ری مهندس م  ي موارد را در اسرع وقت به ستادها       ای تخلف، مورد    نیصورت مشاهده ا  

  .اطالع دهند) 021 (8393 يایگو

  ي موسونی حسری از آراء ستاد مهندس مانتی صتهیکم

  "1388 خرداد21 شامگاه

  

  

  نامه نگران کننده تعدادي از کارکنان وزارت کشور و هشدار در مورد تقلب

  

 ادعا کردند که ران،یه رهبر ا به مسئوالن ارشد، از جمليا  از کارکنان وزارت کشور در نامهی گروهن،ی روزنامه گاردبگفته

ـ ا. اسـت   اعالم شـده ونیلی م51٫2 ون،یلی م46٫3 ي قصد بجا  ي از رو  طی دهندگان واجد شرا   يآمار مربوط به رأ     گـروه  نی

 ي بـرا  نـه ی تعرفه چاپ کرد، وزارت کشور را به فراهم کـردن زم           ونیلیم 58 نی وزارت کشور پس از ا     نکهی ا انیسپس با ب  

 ي از انتخابات منتشر شد از صـدور فتـوا       شی در هفته پ   ی داخل يها   نامه که توسط رسانه    نیدر ا  .انجام تقلب متهم کردند   

 وركیـ ویروزنامه ن .است  آمدهانی سخن به مزی ني هر شعبه اخذ رأي دو مهر برا هی و ته  يزدی تقلب توسط مصباح     یشرع

 يها برا  به آنها گفته که دولت هفته  روزنامه نی که به گفته ا    کند ی از کارمندان وزارت کشور م     یکیصحبت از    مزیتا

 سدینو ی روزنامه منیا.  کرده بودي مشکوك بوده را پاکسازاش ي که به وفاداری کرده بود، هر کسيزیتقلب برنامه ر

ادعا )  خواسته که نام او فاش نشودی روزنامه نشان داده ولنیکه کارت خود را به خبرنگار ا (ورکه آن کارمند وزارت کش

  ]14.[نوشتند ی مجموع آرا مي عدد براکی بلکه صرفاً کردند، ی نگاه هم نمی واقعي به آرایدر وزارت کشور حتکرده که 

 خرداد ماه امسال در سایت بازتاب منتشر شد و متن کامل آن در انتهاي ایـن             17الزم به ذکر است که این نامه در تاریخ          

  .جزوه موجود است 

  

  

  انگیزه و توجیه شرعی تقلب 

  

  ]15[:نامه سرگشاده کارکنان وزارت کشور در این رابطه آمده است در 
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 ي هـا ی در نظر سـنج هی مشارالي کاهش درصد آرا  زی و ن  ارانشی يدی و نا ام   داهای از کاند  یکی آراء   دی شد زشیبعد از ر  « 

مـصباح  [  قـم   دری موسسه آموزشـ سی حوزه و رئدی اساتانی از آقایکی ،   ي اردبهشت ماه سال جار    لی دراوا یمعتبر دولت 

 ری با تفسي کردند ، در جلسه محرمانه ای ممطرح را درنماز جمعه تهران یاسی مباحث فلسفه سی زمان"که اتفاقا ] یزدي  

ـ ی اگر کـس " : دیـ  گوی شود و می متی اقليدای به نفع کاند" آرا ریی تغ" خواهان " 249 هی سوره بقره آ  يبه رأ   سی رئ

 ندی بببی نقاط جهان منتشر شده آس گری و ونزوئال و د    نینون در لبنان ، فلسط     که اک  ی اسالم يجمهور شود و ارزشها   

 ي که را  می کن اری مردم را هوش   دی و هم با   می بده ي را دی و حرام است ؛ هم خودمان نبا       ستی ن زی به او جا   دادن ي، رأ 

  "  واجب استي انتخابات ، هر امرنیبر شما مسئول . ریندهند ، وال غ

ـ زی ندارد ، بری و قانونی اخالق تی که اصال صالح   ی کسان ":  نامزدها ادامه دهد     ی از برخ  دی شد هی ضمن گال  شانیا  دی

 همانطور " .دی برگرداندی آن است که آنچه را درحال از دست دادن هست   فهی وظ نی باالتر ":  کند   ی م دی و تاک  "دور  

 در انتخابات صادر شده است " آراءریی تغ" ی آمد ؛ حکم شرعدست جلسه بنی از مدعویکیکه در مطالب باال به نقل از 

   »! چه خواهد شد ؟88 ي جمهوراستی سرانجام انتخابات رطی شرانیدر ا. 

  

صـبح   «ي نامـه   سپاه پاسداران در مصاحبه بـا هفتـه  یاسی دفتر سسیرئ) يری گي از رأشی روز پ2( خرداد  20 خی در تار  -

ـ  راه انـداختن  يتـالش بـرا  « بـه    ي موسو نیرحسیران م  سپاه پاسداران، ضمن متهم کردن هوادا      یارگان رسم » صادق  کی

ـ  در ای انقـالب مخملـ  ،ی اسالمنقالبسپاه پاسداران ا« کرده بود که؛ دی رسما تهد»یانقالب مخمل   را در نطفـه خفـه   رانی

  .»خواهد کرد

اجـازه  طلبان به قدرت و عدم        محال بودن برگشت اصالح   « بانفوذ جناح راست از      يها   چهره یبرخ از آن هم     شیپ -

  . سخن گفته بودند»ی اتفاقنی چنيشان برا  جناح متبوعياز سو

 بزرگ غلبه ی اندك بر گروهی آمده که گروهشی پاری که در قران آمده چه بساز آقاي مصباح یزدي نقل است همچنین  -

ـ       . کرده اند  ی بـسیار  حال باید از ایشان پرسید در یک انتخابات جز به تقلب چگونه می شود گروهی اندك بر گروه

  ؟!پیروز شوند 
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  روز انتخابات

  

  

  يریگ ي در روز رايا  و رسانهی مخابراتيها تیمحدود

  

 قطـع شـده   ي جمهوراستی انتخابات رٔ دورهنی، روز قبل از دهم   1388 خرداد   21 شب  مهی که از ن   رانی کوتاه ا  امی پ ٔسامانه

  ]16.[ و اختالل، مجدداً به راه افتادیقطع روز 40 پس از 1388 مرداد 1 در بامداد تیبود، در نها

 ی اصـل ٔلهی بـه عنـوان وسـ    امکی پ ستمیبا قطع س  «است     آمده ي موسو نیرحسی م ي از آرا  انتی ص ٔتهی کم یلی گزارش تفص  در

 در اواخـر زمـان   انتی صـ تـه ی ثابـت کم يهـا    و قطـع تلفـن     يریـ گ ي از بامداد روز رأ    انتی ص تهی با کم  ندگانی نما یارتباط

 انتی صٔتهی کم9 ٔ شمارهٔهیانیدر ب» . نمودندجادی در کار نظارت اي مذکور، اختالل جدٔتهی کميگام اوج کار و هنيریگ يرأ

 حسب اوامر دولت صـورت  رسد ی کوتاه که به نظر مامیقطع خدمات ارسال پ«]17[است   آمدهي موسونیرحسی م ياز آرا 

 يری ارتباط جهت گزارش گجادی اژهی انتخابات و بو در خصوصیرسان است از آن جهت که امکان ارتباط و اطالع      گرفته

 نـد ی نظـارت نامزدهـا بـر فرا       ي برا ی و اصوال امکان   سازد ی را ناممکن م   ي حاضر در شعب اخذ رأ     ي نامزدها ندگانیاز نما 

 اقدام به منظور بستن فضا جهت مخـدوش         نی که ا  است  عهی شا نی موجب ا  گذارد، ی نم ی باق یتالیجی د يانتخابات در فضا  

  ]18[».است رفتهی انتخابات انجام پذکردن

 بـر دخالـت وزارت ارتباطـات در    ی مبنـ  ی اطالعـات  شی هفته پ  کی«:  خرداد گفت  22 خی در تار  زی ن پور ی محتشم اکبر یعل

 دارنـد در  می بود کـه براسـاس آن تـصم        دهی خرداد به دست ما رس     22 و   21 ي در روزها  امکی و ارسال پ   يا  انهی را ستمیس

ـ  اطالع ما انجام دهند اما مـسووالن ذ   ون مردم بد  ي آرا یی را در جابجا   یقدامات ا ،ی افکار عموم  ابیغ  بعـد از پخـش   ربطی

امـا  .  اخبار صحت نـدارد    نی و ا  ستی ن ریپذ   امکان يزی چ نیها اعالم کردند چن      در رسانه  نجانبی ا شیمصاحبه چند روز پ   

 نیرحـس ی مهنـدس م ي از آراانتی صـ تـه ی کمامکی ارسال پستمی از صبح امروز سرای ما محقق شد ز  ینیب  شیامروز عمال پ  

  ]19[». با اخالل مواجه و بعداز ظهر امروز به صورت کامل قطع شديموسو

  

  

   مختلفي در استانها، شهرستانها و بخشهاط،ی شرانی صددرصد واجديمشارکت باال

  

 اخـذ  طی شـرا نی از واجـد  شتری ارائه شده توسط وزارت کشور اخذ آراء ب        ي آرا زانی موجود در م   يها  از ابهام  گری د یکی

 شی و مازندران بزدی ي استانها،ی که در سطح استانيبه نحو .  کشور است  يها   استانها، شهرستانها و بخش    ی در برخ  يرأ

  .  شده استزی آن استان واريها  به صندوقذه مأخوي شرکت در انتخابات آراطی شرانیاز صددرصد واجد

ـ   ي بخش از بخشها 192 شهرستان و    60 میان که بد  ابدی  ی م تی اهم شتری ب ی موضوع وقت  نیا  از شی مختلف کـشور بـا ب

ـ    دهی درصد رس  211 موارد تا    ی در برخ  شی افزا نیا. اند  صددرصد مشارکت مواجه بوده     مـشارکت   نی اسـت؛ همچن

  .شود ی مدهی درستان شه125 در زی درصد ن95 يباال
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  .است  درصد بوده140  تا95 نی آرا بهی حوزه انتخاب170 هم اعالم کرد که در ییمحسن رضا

 را بـه عنـوان     یی دانـشجو  تی جمع زد،ی و استان    يری مشارکت استان مازندران، مسافرپذ    شی کشور در استدالل افزا    ری وز

ـ  پا ي اسـتدالل دارا   نیعلت ذکر نموده است که ا       تیـ  مـالك قـرار دادن جمع      کـه یباشـد بطور     نمـی  ی و اسـاس منطقـ     هی

. . .  و ی شـرق جـان ی تهران، اصفهان، فـارس، آذربا ری پردانشگاه نظيستانها ا مرکز استان وي اصوال در شهرها   ،ییدانشجو

ـ  نظزدی از استان یی در بخشهانکهی ضمن ازد؛ی تحقق دارد نه در استان  تی قابل شتریب  کـه  بـد ی و مزدیـ  يهـا   شهرسـتان ری

 مـشارکت  شیباشد و افزا ی درصد م90 و 84 بی مشارکت به ترتزانی مباشند؛ ی دانشجو را دارا متی تراکم جمع نیشتریب

  .ستندی و قابل توجه نتی پرجمعی مراکز دانشگاهي است که دارایی در بخشها- کشور ری خالف تصور وز-فوق 

 ی کـه بـا توجـه بـه بررسـ          ي به نحو  ستیالذکر از استحکام الزم برخوردار ن        علت فوق  زی در خصوص استان مازندران ن    

ـ  از مازندران اسـت، ا     شتری ب ی آمار رسم  طبقفر   س زانی که م  النی گ ری نظ ییها   استان تیوضع ـ  رو نی  و افتـاده ی اتفـاق ن  دادی

 با توجـه    نکهیضمن ا .  ندارند ی مشارکت در آنها مشهود است معموالً جمعه آخر هفته مسافر چندان           شی که افزا  ییبخشها

 نی احتمال انجام ا   يکور سراسر  کن ژعیها بو    امتحانات دانشگاه  ي ماه و برگزار   ری ت لی تابستان در اوا   نی بنز هیبه اعطاء سهم  

  . سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور استزانیم

 ي گانه ذکـر شـده بـا ابهـام جـد         192 يها   اعالم شده انتخابات مربوط به بخش      ي با توجه به موارد فوق، صحت آمارها      

الزم به ذکر است کـه      . ردیگ ی چارچوب قرار م   نی مأخوذه در ا   ي از مجموعه آرا   ي رأ 277/898/3روبرو است که عمال     

 آراء،  361/852/6 درصـد از مجمـوع       80 حـدود    نژاد ي احمد ي مذکور معدل سهم آقا    يها   حوزه از حوزه   113در  

  .باشد یمأخوذه م

 که درصد ي از مراکزياریاست که بس  نوع استدالل از قول کارشناسان اعالم کردهنی در پاسخ به امزی تاوركیویروزنامه ن

 تجـار  ای گردشگران دی بوده که به ندرت مورد بازد     يا  است مناطق کوچک دورافتاده      صد درصد بوده   يباالمشارکت آنان   

 دهنـدگان از  ي رأ نکـه یها، احتمـال ا      بزرگ بودن استان   لی هاوس بدل  مبگفته گزارش موسسه چت   ] 20.[است  گرفته یقرار م 

 به کی نزديا  برجستهیتیاند، مرکز جمع  دادهي رأ٪100 از شی که مثالً بزدیها خارج شوند کم است؛ در استان  مرز استان

  . استان وجود ندارديمرزها

 است که نیمهم ا« را در نظر گرفت و رانی ا هی حوزه انتخاب  ،ی بررس ي برا دی که با  کند ی استدالل م  نی نگهبان همچن  يشورا

 درصد از 85 زی دوره از انتخابات ننیادر .  نباشدشتری بطی شرانی در سراسر کشور از آمارکل واجددهندگان يکل آراء رأ

  ». در انتخابات شرکت نمودندطی شرانیکل واجد

 صد درصد وجود داشـته،  ي در پنجاه شهر آمار مشارکت باالنکهی نگهبان با اعالم ا    ي شورا ي سخنگو یی کدخدا یعباسعل

 مورد پاسخ داده که نی در اي عبدعباس. گذارد ی در انتخابات نميریها تاث  صندوقنی اضافه اي رأونیافزوده که سه مل 

  !ندیآ ی هم برمي رأونیلی می از پس سکنند ی را جابه جا مي رأونیلی که سه میکسان

  

  

   کل مضرب صدي آراي حاويها صندوق

  

هـا بـه شـکل      تعرفـه گـر ی دي درصد اسـت و از سـو  کی کل مضرب صد در هر صندوق   ي آنجا که احتمال وقوع آرا     از

 کل مضرب صد، در هر بخش ي با آرايها  اگر درصد صندوقاست گرفته یها قرار م  صندوق اری در اخت  یی صدتا يها  بسته
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 د،یافزا ی به نام نامزد خاص را مي اخذ رأانی در پاماندهی باقيها  تعرفهختنی درصد باشد شائبه ر کی از   شی شهرستان ب  ای

 شـده بـه داخـل    ختـه ی کل ري، آراها  درصد از صندوق   49بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در        مثال در   

 درصد؛ در بخش 29 مضرب صد به کل، يها در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق. صندوق مضرب صد است

 درصد؛ در شهرستان دلفـان  23 درصد؛ در شهرستان سلسله لرستان، 29 بم ری در بخش نرماش   ؛ درصد 29 رانشهر،یبزمان ا 

 درصـد و در شهرسـتان   18 راحمد،ی درصد؛ در بخش مارگون بو     19 اصفهان،    درصد؛ در شهرستان فالورجان    20لرستان  

  .است  درصد بوده14عنبرآباد کرمان، 

  

  

  دای کاندکی ي درصد برا99 باالتر از ي آراي حاويها وجود صندوق

  

ـ با ی اعـداد و ارقـام مـ       ،ی منطق ي و آمارها  ی اجتماع يها  دهی در پد  اصوالً ـ  از ستی ـ  منطـق اسـتوار تبع  کی ـ ی نماتی در . دن

ـ ی استدالل فوق بعنـوان مـشاهدات ع  لی دور از منطق به دل     ینی مشاهدات ع  ی حت ي آمار يها  لیتحل  پـرت از مجموعـه   ین

 ي دارا يری باشـد، اسـاس آمـارگ      ی مقدار قابـل تـوجه     یعیرطبی موارد غ  نی است چنانچه ا   یعیطب. شود ی م یآمارها خارج 

 کیـ  ي که رأيادی زيها  وجود صندوق،ی قبلیرمنطقی و غ یعیرطبی اساس عالوه بر مورد غ     نیبر ا . گردد ی م یمشکل تلق 

نتایج انتخابات نشان . برد ی سؤال مری است اساس شمارش آراء را ز  یعیرطبی عالمت غ  زی درصد باشد ن   99 ي باال دایکاند

 درصـد   99 ي باال نژاد ي احمد ي آقا يرأ) افتهی استان خاص تمرکز     کی آن در    شتریکه ب ( صندوق   307در  می دهد   

ـ   نیا. هاست   به صندوق  انهی ناش ی به صورت تقلب   کنواختی ي آرا ختنی ر نی موضوع مب  نی که ا  است ـ  بی موضوع وقت  شتری

 نـامزد  3 یغاتی تبلي افراد شاغل در ستادهايا آریها حت ها و صندوق  شهرستان، بخشنی از ا  ی که در برخ   شود ی م انینما

  . شمارش نشده استزی نگرید

  

  

  ه ايتجمیع آراء ، دستی یا رایان

  

ـ  باي جمهـور اسـت ی قانون انتخابات ریی اجرانامه نیی آ28 ماده   هیبر پا  ـ  کلدی  می مراحـل قرائـت، شـمارش آراء و تنظـ    هی

 أتیـ  هلی الك و مهر شده تحويها  مستندات و صندوقهی انجام و کلی به صورت دستيجلسه در شعب اخذ رأ   صورت

از آن، مسئوالن وزارت کشور بارها و بارها در پاسخ به  روز قبل  ی انتخابات حت  یی از برپا  شیپ . بخش شـود   ییاجرا

ـ   ي مهندس موسـو   انی آقا ی انتخابات ي ستادها ی درخواست رسم  زیها و ن    رسانه  اعـالم نمـوده بودنـد کـه        ی و کروب

ـ  آزما ي کارهـا  ي برا يا  انهی و نصب شده را    ی طراح ستمی انجام خواهد شد و س     یشمارش آراء به صورت دست      یشی

 نحوه شمارش نی حاصله از ا   جی نتا نی است و اول   ی کرده است شمارش دست    نی آنچه قانون مع   هیرپا و مالك ب   دخواهد بو 

 نشد و کمتر از دو ساعت پس از       نی اما عمالً چن   دی زمان ممکن بعد از نماز صبح به اطالع عموم خواهد رس           نیدر زودتر 

ـ لی م شمارش پـنج جی ستاد اقدام به اعالم نتا  نی در سراسر کشور ا    ياتمام اخذ رأ   زمـان را    شـمارش شـده تـا آن   ي رأونی

در .  داشـتند  جی اعـالم نتـا    ي است که دست اندرکاران برا     يا   عجله زانی انتخابات م  نی در پرونده ا   تینکته حائز اهم  .نمود

٢٤  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
ـ ا بندی نماهی تکشد ی انجام میصورت دست  شمارش آراء که بهجی به نتا  خواستند ی که مسئوالن ستاد انتخابات م     یصورت  دی

 ی عموميها  شب در رسانهمهی از نجی نتانیکه ا    حال آن  ندی آراء را حدود ساعت شش صبح اعالم نما        جی نتا نیاولحداقل  

 نماند و اقدام بـه  یصورت دست  شمارش آراء بهجی که چرا وزارت کشور منتظر نتانجاستی ایپرسش اصل .اعالم شده بود  

  س آنچه ادعا شده بود ـ نمود؟ ـ بر اسايا انهی شمارش راي زودهنگام برمبناجیاعالم نتا

 کـه مـصرح   ی بر شـمارش دسـت  يا انهی شمارش راهی بر پا نژاد ي محمود احمد  ي آقا يروزی اعالم شده دائر بر پ     جی اگر نتا 

 چـرا وزارت کـشور بـا    نمـود  ی مـ قی را مرتکب شده است تطبی از آن تخلف مهمیقانون است و وزارت کشور با تخط     

   پرداخت؟جی شب به اعالم نتامهی در نی قانوننی بتخلف نی و ارتکاب الیتعج

 ي شـورا شـد  ی بار انتخاب مـ نی دومي برای خاتمي که آقا  ي جمهور استی دوره ر  نی که در انتخابات هشتم    و جالب این  

 يسـو  نگهبان برسـد و بعـد از   ي شورادیی از اعالم به تأشی پدی به وزارت کشور بادهی رسجینگهبان اصرار داشت که نتا    

 مطلق خود را با بخـش  ییکسوی و ی هماهنگشی دوره وزارت کشور که از پنیکه در ا     اعالم شود حال آن    وزارت کشور 

 داده ي کامل را به مجـر   اری اخت يا   نگهبان هم فارغ البال از هر گونه دغدغه        ي شورا نینظارت عمالً نشان داده بود و ناظر      

 سـتاد  سی رئي از سوکباری ساعت کی هر جی نتانی دادند ا صرف نظر کردند و اجازه ی نه چندان قانون   رادی ا نیبودند از ا  

  .ها گذاشته شود  رسانهاریدر اخت

ـ  و بـدون تجم    می شمارش شده به طـور مـستق       ي آرا جی نتا ج،ی اعالم نتا  انی در جر  يموسوستاد میرحسین    بگفته   اما  در عی

بدون نظارت  «زیعالم شد و در آنجا ن وزارت کشور ای نامزدها به ستاد انتخاباتندگانیسطح شهرستان و تحت نظارت نما

 ي موسـو نیرحـس ی مي از آراانتی صـ ٔتـه ی کمیلی از گـزارش تفـص  یدر بخـش . دی و اعالم گردعیتجم»  نامزدها ندگانینما

ـ  در اتـاق تجم گـر ی فرد دکی دانشجو و ،یبه طور مثال در روز انتخابات فقط محصول    «است    آمده  آراء در سـتاد  ی کلـ عی

  ». اتاق هم نشدندنی شدن به اکی نامزدها قادر به نزدندگانیو نماانتخابات حضور داشتند 

 کشور مراتـب اعتـراض   ری به وزيا  نامهی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي و موسوی کروب ،یی رضا ندگانینما

 دهی فایحضور خود را ب و اعالم آرا ادامه عی تجمٔ روند اعالم و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه   نیخود را به ا   

 سی نظارت بر انتخابات و رئي مرکزأتی هران،ی دفتر رهبر اي نامه برانیرونوشت ا. دانسته و ستاد مذکور را ترك کردند

  ]21.[ ارسال شدزیستاد انتخابات ن

  

  

  کمبود تعرفه در صندوق ها

  

 تعرفه با توجه  ونی حدود سه مل   عی، با وجود توز    استان اصفهان  ی مسئوالن انتخابات  دی و با تائ   رنای ا يبنابر گزارش خبرگزار  

 استان اصفهان در هنگـام انتخابـات    يری گ ي را يها   حوزه یبرخ) ي را طی شرا نی واجد 664 هزار و    987 و   ونیلیدو م (به  

 زیروزنامه جام جم ن]22[ داشتی دهندگان را در پي رأیتی شدند که نارضايری گي راانیدچار کمبود تعرفه در آستانه پا 

  ]23.[ دادزی در شهرستان تبري از شعبات اخذ راياری خبر از کمبود تعرفه در بسی گزارشدر

در تهران نیز صد ها صندوق با کمبود تعرفه مواجه شده بود و حتی خبر ها از کمبود تعرفه در صندوق هاي راي گیري                         

   .حکایت می کرددر سفارت خانه هاي ایران در سایر کشورهاي دنیا 
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 با کمبود تعرفه در سراسر کشور طبق گزارش      يها  است که تعداد صندوق      اعالم کرده  یلی در گزارش تفص    نگهبان يشورا

  است   انتخابات نداشتهی در روند کليریکه تأث که است  عدد بوده51 ي موسوي آقاندگانینما

 ي موسـو  ي از آرا  انتی ص تهی نگهبان را نادرست خواند اعالم کرد که کم        ي اطالعات داده شده توسط شورا     انتی ص تهیکم

 ي صـندوق اخـذ رأ  100 فقره نامه شماره حدود   کی ی ط ي شهرستان تهران در روز اخذ رأ      هیفقط در حوزه انتخاب   «

  ».است  آن شهرستان اعالم کردهیی اجراأتی متوقف شده بود به هيری گيکه با کمبود تعرفه مواجه شده و انجام رأ

  

  

  بسته شدن صندوق ها بر روي مردم

  

 نیز به اتمام رسید در حالی که در سال هاي گذشته انتهابـات هـایی بـا                  22 نوبت تمدید شد و تا ساعت        4تخابات  این ان 

 شب 10 تا 9جالب این که ساعت تمدید انتخابات از ساعت    .  حداقل تمدید می شد      23مشارکت خیلی کمتر تا ساعت      

 شـب  9ز نقاط موجب تعطیلی صندوق در ساعت  شب اعالم شد که در بسیاري ا9:30نیز توسط وزیر کشور در ساعت   

  .شده بود 

 همدان، سمنان، زد،ی خرم آباد، ن،ی اصفهان، قزول،ی مشهد، اردبي اعالم کرد که در شهرهای در گزارش زی مهر ن  يخبرگزار

ـ  تبر اسـوج، ی کرمـان،    راز،ی کرمانشاه، شهرکرد، کرج، تهران، ش     ه،یگرگان، اروم   يهـا   اهـواز، بوشـهر، بنـدرعباس درب       ز،ی

  ]24[. دادن داشتند بسته شدي که قصد رأی مردمي بر رويری راگيها حوزه

  

  

  مهر هاي دو برابر

  

 دو مهر به هر شعبه لی تحوزی برابر تعداد شعب و نمی به دو و نبی قرآور  رتی ح زانی به م  ی انتخابات ي مهرها نی و تأم  هیته

 کـه بـا کمـال تعجـب و تأسـف            باشد ی دوره م  نی ا بی و غر  بی است، از اقدامات عج    ی که فاقد وجاهت قانون    ياخذ رأ 

 تواند ی در هر شعبه می که وجود مهر اضافی در حالخت،یانگی بر نی قانونی نظارتي نهادهاي را از سوی اعتراضچگونهیه

  . تقلبات فراوان گرددساز نهیزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٦  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  

  بعد از انتخابات

  

  

  ها شته دستخط نویکسانی و ي رايها ادعاي تانخورده بودن برگه

  

» ها  درصد صندوق10 مجدد يبازشمار« از رنای ای دولتي که توسط خبرگزاريری دارند در تصاودهی از معترضان عقیبرخ

 بـر وقـوع تخلفـات       یلـ یدل»  مختلـف  ي آرا يها  شباهت دستنوشته  «زی و ن  ي را يها  است، تانخورده بودن برگه     منتشر شده 

هـا را رد    بر تانخورده بودن برگـه ی نگهبان استنتاج مبني شورايگو سخنییکدخدا.  شده در انتخابات است   یسازمان ده 

ـ ا] 25[» . انجام تخلف باشدلی دلتواند یها و نو بودن آنها نم  نخوردن تعرفه ایصرف تا خوردن    «: است  کرده  ی در حـال نی

 یم «تخلفت وقوع  عنوان کرده بود در صوریونیزی تلویی اطالعات، در گفتگوری وزيا  اژهی محسننی از اشیاست که پ

ـ  بر عدم امکان تخلفات در ا یلیها را دل    و تاخورده بودن برگه   ) نقل به مضمون  (»  تانخورده باشد  ي را يها   برگه ستیبا  نی

  ]26. [رابطه دانسته بود

  

  

   انتخاباتجی نتاهیثابت ماندن نسبت آرا در هنگام اعالم اول

  

 نکهی شمارش آرا، با مشخص کردن ا     جی نتا یجی همواره اعالم تدر    شده، ی برگزار م  رانی که تاکنون در ا    یی انتخابات ها  در

 اسـت ی انتخابـات ر جیاعالم نتا.  گرفته استی تعلق داشته اند صورت م     ی انتخابات ي شمارش شده به کدام حوزه ها      يآرا

 معمول و بـدون مـشخص کـردن آنکـه     ری غي اوهی به شرفت، شب همان روز صورت گمهی خرداد، که از ن   22 يجمهور

 وزارت کـشور تنهـا      ج،یدر هنگام اعالم نتا   .  شوند مربوط به کدام مناطق کشور هستند انجام گرفت         ی که اعالم م   یجیانت

 دید اعتراضات شیالبته در پ( چقدر بوده است   داهای کاند ي را زانی م ،ي تعداد صندوق را   نی کرد که با شمردن ا     یاعالم م 

 را يدیـ  جدي هـم منتـشر شـد کـه بحـث هـا      ی انتخابـات يوزه ها حیکی معترض، بعد از چند روز آمار تفک يداهایکاند

  ).ختیبرانگ

ـ  که توجه ناظران را به خود جلب کرد، آن بود کـه م ی از نکاتیکی انتخابات، جی از شروع اعالم نتا بعد  محمـود  ي آراانی

د صـندوق   که هـر چقـدر تعـدا   ی وجود داشت، نسبتی ثابتي همواره نسبت عدد،ي موسونیرحسی مي نژاد و آرا   ياحمد

 اعالم شـده  ي نمودار آرا،یاضیدر واقع، به لحاظ ر.  ماندی می ثابت باقبای باز هم تقرافت،ی ی مشی شمرده شده افزا  يها

ـ  نزدیانسیبود و به اصطالح، وار) ی منحنکیو نه ( خط راست کیبه شکل )  مختلفيدر زمان ها   (داهای کاند يبرا  کی

 مـردم بـه   رانی اي باشد که در تمام شهرها و روستاهاریتوانست امکانپذ  ی م ی تنها در صورت   دهی پد نیا.  داشت 1به  

 ي بـر مبنـا  ی، که حت سابقه استی برانی که نه تنها در اي ادهی داده باشند، پد ي مختلف را  يداهای نسبت به کاند   کی

 حـوزه   یکـ یفکآمـار ت  . ستی شهرستان ها که بعدها توسط وزارت کشور منتشر شدند هم قابل قبول ن             یکی تفک يآمار آرا 



٢٧  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 در منـاطق مختلـف   داهای کاندي آنها هم نسبت آراي بر مبنای اما حت، نقاط ابهام فراوان بودند  ي اگرچه دارا  ه،ی انتخاب يها

   باشدمی خط مستقکی توانست یکشور تفاوت داشت و نمودار حاصل از آنها نم

  

  

  نبود راي باطله 

  

 کـسان ی چهـار نـامزد    ي اعالم شده با مجموع آرا     ي مجموع آرا   - میلیون راي    31 شمارش   - اعالم اول  11در طول تمام    

 به ناگهان در اعالم دوازدهـم حـدود چهارصـد       یول.  شود ی باطله در انتخابات اعالم نم     ي به عنوان را   یی را چیاست و ه  

 انتخابـات   ازکیـ  چی باطله سابقه نداشته است و هي روند در اعالم آرانیا.  شودی باطله اعالم مي به عنوان را يهزار را 

  . مشاهده نشده استيزی چنی چنیقبل

  

  

   و ارائه آمار متناقضفیتحر

  

 را از يآمـار »  آوردند؟ي خود چقدر رأيها  در زادگاهداهایکاند« با عنوان ي در خبر  ی اسالم ي جمهور ی رسم يخبرگزار

ـ   رانی کشور ا  ری وز یصولصادق مح . داد ی نشان م  شتازی نامزدها انتشار دادند که او را پ       نژاد ي به احمد  ي رأ زانیم  نی در اول

ـ  ندارد که نامزدها در زادگاهـشان ب یلیدل «نکهی اانی انتخابات با بدوره نی دهمیی نهاجی پس از نتايکنفرانس خبر   از شتری

 منتشر کرد که بـر اسـاس   يدیاما بعداً وزارت کشور اعداد جد] 27.[ گزارش دفاع کرد  نی از ا  »اورندی ب ي نامزدها رأ  گرید

  .است  آن نامزدها در زادگاهشان بودهي کمتر از رأیی و رضاي در زادگاه موسونژاد ي به احمدي رأانزیآنها م

  

   وزارت کشورٔشده   اعالميآرا

  

 ری بـه سـا  ي رأ1556 و نـژاد  ي به احمدي رأ 9384 ،ي را 10940از مجموع    زادگاهش   آراداندر شهر    نژاد ي احمد محمود

    ]28[نامزدها

 بـه دو  ي رأ1377 و نـژاد  ي بـه احمـد  ي رأ3462 ،یی به رضاي رأ 8118 ،ي را 12957 مجموع   ازی  اللدر   یی رضا محسن

    ]29[گرینامزد د

ـ  ي رأ 14512 نـژاد،  ي به احمد  ي رأ 39690 ،ي را 65898از مجموع    گودرزیالی در شهر     کروب يمهد  11696 و ی بـه کروب

   ]30[گری به دو نامزد ديرأ

 517 و نـژاد  ي به احمـد ي رأ 37099 ،ي به موسو  ي رأ 39182 ،ي را 76798از مجموع    شبستردر شهر    ي موسو نیرحسیم

   ]31[گری به دو نامزد ديرأ

  

  ی اسالمي جمهوري خبرگزارٔشده  اعالميآرا

  

٢٨  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
    نژاد ي به محمود احمدي هزار رأ9 ي هزار رأ10از  آراداندر  نژاد ي احمدمحمود

   نامزدهاری به ساي رأ70 و نژاد يمد به محمود احي رأ830 ،ي را900از مجموع ی اللدر  یی رضامحسن

    ی کروبي به مهدي رأ14512 نژاد، ي به محمود احمدي رأ39690 گودرزیالی در  کروبيمهد

 نیرحـس ی بـه م ي هـزار رأ 2 نـژاد،  ي به محمـود احمـد  ي هزار رأ5 ،ي هزار را 7از مجموع    شبستردر   ي موسو نیرحسیم

  يموسو

  

  

   آراي بازشمارٔجهینت

  

ـ    » ها   صندوق یبرخ «یررسمی غ ي در بازشمار  ،یی ستاد محسن رضا   ي از اعضا  یی رضا دواری ام ٔ گفته به  شیروشن شد که ب

  .است  خط و خودکار نوشته شدهکی با ي رايها  تعرفه٪70از 

ـ  در ایی رضـا ي نگهبان با آقاي شورا ي از قرارها  یکی«:  آراء گفت  ي بازشمار مورد در   یی رضا دواریام  ي بـود کـه بـرا   نی

 سـپس  ،ي بازشمارنی اجهیها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نت        د صندوق  درص 10 يبازشمار

 توافق در همان وهلـه  نیا امـا  میرو شی توافقات پنیقرار بود براساس ا. ردی قرار گيآرا ده هزار صندوق مورد بازشمار     

 یکـ ی تفک يها و آرا    کشور عالوه بر فهرست صندوق    قرار بود وزارت    «: او در ادامه آورد   » .اول شکسته شد و انجام نشد     

است را   بودهق آرا در هر صندوهیها و شمارش اول  هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه28 و   23،  22 يها  در آنها فرم  

 نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا بـه مـا ارائـه شـود چـرا کـه       ي شورای قرار بود آمار کل  نیهمچن. به ما ارائه دهند   

 میتوانست ی اطالعات به ما ارائه نشد، نم    نیچون ا .  صحت شمارش آرا به ما کمک کند       دیی در تأ  توانست ی آنها م  سهیامق

  ]32[».دی کنار کشیی رضاي رو آقانیهماز . می کنيریگیاعتراضاتمان را پ

ها قبل از اطالع   صندوقی از برخیررسمی غي بازشماریها، در نوع  صندوقي وزارت کشور در بازشمار   يادعا« گفت   او

 مـا در    نـدگان ی کـه از نما    یبراسـاس گزارشـات    «،یررسـم ی غ ي بازشـمار  نی او در هم   ٔبه گفته » .است  جامع به نامزدها بوده   

در آن »  درصد آراء  80 تا   70«است که      مشخص شده  است،  دهیرس» ها   صندوق ی و حاضر بر سر برخ     ی انتخابات يستادها

  ]32.[است  شدهختهیها ر  نامزد خاص به صندوقکیترك به نفع  خط مشکی خودکار و با کیها، با  صندوق

  

  

  ها  صندوقکی به تفکجی وزارت کشور در اعالم نتاری تاخيادعا

  

 مکـرر و نامـه   يها با گذشت پنج روز از انتخابات و با وجود تقاضاها  شمارش صندوق جی عدم انتشار نتا   یی رضا محسن

 »هی انتخابيها  حوزهی کلجی با نتاقی تطبيها برا  در صندوقيشائبه عددساز «جادی اي برایلی جمهور را دلسی به رئیرسم

ـ    ] 33.[است   خوانده بی سابقه و عج   ی تعلل را ب   نی ا ییمحسن رضا . است  دانسته  سـتاد انتخابـات     سیکامران دانـشجو، رئ

 اعـالم  ی و حتدهد یها را به نامزدها نم   صندوق ي را اتی به جزئ  ی معتقد است که قانون حق دسترس      ران،یوزارت کشور ا  

 یاسی س م دانشکده علو  سی رئ اض،ی ر یعل] 34.[ردیپذ ی بار انجام م   نی اول يها برا    شهرستان کی شمارش شده به تفک    يآرا



٢٩  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
:  انتخابات دوره دهم وجود داردرامونی پياری بسزی معتقد است که نکات سؤال برانگ   ن،ی در اوربانا شامپا   ينویلیدانشگاه ا 

  ]35.[هی اعالم کرد و نه بر اساس ناحونیلی مونیلی انتخابات را مجهیمثالً چرا وزارت کشور نت

 ارائـه  ي جمهوراستی گذشته انتخابات ريها  و در دوره   نی از ا  شی خبر پ  ي ست که به گزارش واحد مرکز      ی در حال  نیا

 کی آراء به تفکجیا انتخابات، نتيها پس از برگزار  و ماهشد ی می محرمانه تلقی صندوق به صندوق به نوعکیآمار به تفک

 بـه  شـد  ی از مسئوالن ارسال می برخي چاپ و فقط برای مخصوصياستان به استان و شهرستان به شهرستان در مجلدها    

ه هـ     صندوقکی را نداشتند که البته آراء به تفکجی نتانی امکان استفاده از ازی از پژوهشگران ن  ياری که بس  يا  گونه  چیهـا ـب

 اسـت ی رنتخابـات  اي نامزدهاي انتخابات است که آرا ي سال برگزار  30 بار در    نی نخست يرا ب نی و ا  شد یعنوان منتشر نم  

  .شود یمنتشر م) ها صندوق (ي شعب اخذ رأکی به تفکيجمهور

 ساعت کل آرا را شـمرد، بـه   14-12 که در ي است که چرا وزارت کشور  نی شک در ا    ی و محل اصل    یسوال اصل 

  !رود؟ی طفره ماه ندوق روز از اعالم آمار ص6-5مدت 

  

  

   مختلفي استانها و شهرستان هاي متفاوت براياعالم آرا

  

ـ  اي از اسـتان هـا  ياری در بــس،ي موسـو نیرحـس ی مي از آراانتی صـ تــهی گـزارش کم جـداول  طبـق   ي مجمــوع آراران،ی

صـندوق  " يبا مجموع آرا  )  وزارت کشور  ی رسم تی سا ي بر رو  88 رماهی ت 2 خیارائه شده در تار   ( استان   "يشهرستانها"

ـ  پدنیا. فرق دارند)  وزارت کشورتی ساي بر رو88 خرداد 25 خیارائه شده در تار   ( همان استان    "ي را يها  24 در دهی

 ي رأ کی استان ها در دو روش فوق از         ي تفاوت اعداد ذکر برا    زانی قابل مشاهده است و م     رانی استان ا  30استان از   

 ي صـندوق هـا    ي شهرستان ها از مجموع آرا     ي اعالم شده برا   يآرا رسد   ی که به نظر م    يبه نحو .  است ي هزار رأ  29تا  

  . به دست آمده استيگری محاسبات دي حاصل نشده و بر مبناشهرستانهاهمان 

 صندوق ها، در مـورد تـک     ي اعالم شده با حاصل جمع آرا      ی کل ي آرا سهی شود که که مقا    ی برجسته تر م   ی ابهام وقت  نیا

 مختلف نشان از تفاوت     ي فوق در سطح شهرستانها    هی آزمون فرض  جینتا. ردینجام بگ  از استانها ا   کی هر   يتک شهرستانها 

 تفاوت نیا.  همان شهرستان ها داردي اعالم شده برای کليا شهرستان ها با تعداد آر  ي صندوق ها  يگسترده مجموع آرا  

   شودی بالغ ميأ ر175853 و ونیلی م11 آنها به ي شهرستان کشور قابل مشاهده است که مجموع آرا78در در 

  

  

   نگهبان به مخدوش بودن انتخاباتي شوراي اعضای اعتقاد برخيادعا

  

 نگهبان معتقـد بـه مخـدوش بـودن انتخابـات و عـدم       ي شوراي از اعضا  یطلب، برخ    اصالح ي خبر يها  تی سا ي ادعا به

 انیـ  گزارش بنیدر ا. است  باره شهادت دادهنی در ا يا   خامنه ی در حضور عل   زی آن ن  ي از اعضا  یکیاند و     صحت آن بوده  

اند، اما با   بودهي جمهوراستی انتخابات رٔ دورهنیج دهمی نتادیی نگهبان مخالف تا ي چهار عضو شورا   ایاست که سه      شده

٣٠  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
ـ  انتخابات تا  تی در نها  ،یرونی ب ي و فشارها  ی جنت دیاصرار و تهد   ـ  بـه ب ی تـا مـدت  زیـ  خبرهـا ن نیـ  شـده و ا دیی  درز رونی

  ]36.[است نکرده

 از آنهـا  یکـ یانـد، امـا     مطرح نکرده  ی مخالف، نظر خود را در جلسات عموم       ياعضا« از آن است که      یش حاک  گزار نیا

 جلسه مذکور بی ترتنیبد. حاضر شده که در حضور رهبر نظام درباره وقوع تخلفات گسترده در انتخابات شهادت دهد            

 نظـام  ي نگهبان در حضور رهبريدان شورا حقوقعضو نیا داده شـده و  بی نظام ترتي مقامات باال  ی برخ یبا هماهنگ 

 در آن وجـود     ياری سالم برگـزار نـشده و تخلفـات بـس          يجمهور  استیشهادت داده و فاش کرده که انتخابات ر       

 از فـرد  دیضـمن انتقـاد شـد   )  نگهبـان ي وقت شوراریدب (ی احمد جنت،يا   عضو با خامنه   نی ا ٔبا اتمام جلسه  » .است  داشته

 از کیـ هـر  « نمـوده کـه   حی تصر،ی انتقاد جنتنی در واکنش به ا    زیکه او ن  . است  دهی نام خورده بی فر را يدهنده، و   شهادت

 بـر بـاد     گـران ی د يای آخرت خود را به خاطر دن      ستی حاضر ن  ي دارند و و   يگری با د  ي برابر ي نگهبان رأ  ي شورا ياعضا

  ]36[».دهد

  

  

  ایجاد فضاي دستگیري و رعب بعد از انتخابات

  

  ]37[:میته صیانت آمده است  ک15در بیانیه شماره 

 و رعب بعد يری دستگي فضاجادی اای آم،یا  هفت خوان موانع، که قبل از انتخابات تاکنون بارها ذکر کردههیعالوه بر تعب« 

ـ  ن ي موسـو  نیرحـس ی مهنـدس م   ي آقـا  نـدگان ی از نما  انتی ص تهی فراخوان کم  ی امروز حت  د؟یکن یاز انتخابات را انکار م      زی

 خـود   ندهی و ساده آماده شده بود، امروز خود و آ         ی قانون يا  فهیوظ انجام   ي که برا  ی جوان رایز؛   گشته است  رممکنیغ

 هر انیآقا. اند  احضار شدهی و انتظامیی به مراجع قضازانی عز نی از ا  ياریبعضاً بس . ندیب ی م ي جد يدیرا در معرض تهد   

 کنند ی مدی و تهدشمارند یم. . .  اغتشاش و انگان،گی به بی وابستگ،ی شده ملت را انقالب محملمالی حق پايریگیگونه پ 

 نگهبان مرتباً تکـرار  ي وزارت کشور و شورايمدار  قانون ي و در همان حال ادعاها     دهند ی م شتری شدت عمل ب   ي و وعده 

  ».شود یم

  

  

  ي که به آن توجه نشددی کلشنهادیپ

  

ـ   نیرفت از ا     برون ي که برا  یشنهاداتی پ نیتر يدی از کل  یکی ـ  مـشترك آقا شنهادیـ س از انتخابـات ارائـه شـد پ    بحران پ  انی

 نی پـس از انتخابـات و سـرکوب خـون          يها   جار و جنجال   ي به وزارت کشور بود که البال      پور ی و محتشم  ي الر يموسو

  . مردم مغفول واقع شدیاعتراضات مدن

 کـشور دوره  ي، وزرا ده بـود  کشور نگاشته شری خطاب به وز   1388 رماهی هشتم ت  خی به تار  يا   نامه یشنهاد که ط  ی پ نیدر ا 

ـ       تی حکم أتی ه لیتشکامام و اصالحات دو خواسته مهم را مطرح کردند؛ ابتدا خواستار              نی خبره و کارشناس و در ع
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 نداشـته  داهای از کاندکی چی ههی له و علیاقدام چی هأتی هنی ايو خواستند اعضا شده   غرض ی و ب  طرف یحال کامالً ب  

  . باشندزی و نامزدها ندی مراجع تقلدییباشند و مورد تأ

 مـسائل  شـود  ی اعـالم مـ  ي مقـام رهبـر  ي کـه از سـو  ی کاملاراتی و اختتی با صالحأتی ه نی دادند که ا   شنهادی پ شانی ا

ها   انتخابات مطرح کردند از جمله موضوع صندوقاز و بعد نی قبل، حي را که نامزدها در روزهاییها تیانتخابات و شکا

  .ندی نما را اعالمجهی و نتیرا بررس

  ؛  بود کهنی شده بود اشنهادی نامه پنی که در ای مهماری نکته بسنیدوم

ـ  قـرار گ   ي مجموعه مورد اعتماد   اری است در اخت   دهندگان ي مشخصات رأ  يها که حاو    برگ   ته هیکل.  ب«  تـا بـا     ردی

 و ی شد اسام، که در آن صورت مشخص خواهد داده شودقی کشور تطبیتی اطالعات جمعگاهی پاراطالعات موجود د

 ای هستند   ي واجد شرط رأ   ؟ی متوف ای زنده هستند    ی است؟ صاحبان اسام   ی جعل ای یها واقع   برگ  مشخصات موجود در ته   

   نه؟ای است ي تکراری اسامر؟یخ

 و ییصورت رندوم، بازگشا  ثابت بهيها  درصد صندوق20 مثالً ن از آ ي و معادل با کسر    اری س يها   سوم صندوق  کی.  ج

 توسـط وزارت کـشور و     ی اعالمـ  جی صورت جلسات و نتا    نی تا معلوم شود نسبت ب     ردی قرار گ  یورد بررس  آن م  يمحتوا

   نه؟ای است حیها صح  موجود در صندوقيها تعرفه

.  گـردد ي و مازندران بازشمارزدی است، مثالً    طین شرا ی از واجد  شیها ب    آن ي که آرا  ییها   از استان  ی برخ يها  صندوق.  د

 آنچه در روز انتخابات اتفاق افتاده اسـت،  تی به واقعمیتوان ی مم،یکن ی مادی یی آزمایز آن روش راست  روش که ما ا    نیبا ا 

  ». کرددای پیدسترس

 سـه   ی و بررسـ   قیـ شنهاد تطب ی پ ،  می است که بگذر   طرف ی ب تی حکم أتی ه لی بحق و مهم اول که دائر بر تشک        شنهادیاز پ 

  رکن 

  ،  وزارت کشوريآمار منتشره از سو. 1

  تی و در نها28 و 22 آمار مندرج درصورتجلسات .2 

  ،  ها برگه آراء موجود در صندوق. 3 

 اعتمـاد نامزدهـا را   توانـست  ی کـه مـ  شد ی ملی تشکطرف ی بیأتیدر واقع اگر ه. نمود ی راهگشا و حالل مشکل م    اری بس

 ییها  کار کجاست و چه تفاوترادی اشد ی بدهد آنگاه معلوم مقی سه رکن را با هم تطبنی حاصله از اجیتا و ندیجلب نما

ـ  معقـول آقا شنهادیکه چرا وزارت کشور با پ  ؛ ابتدا آنشود ی مطرح م ی دو سوال اساس   نجای آراءا يبازشمار.وجود دارد   انی

  . انتخابات استنی اي حل معمادی سوال کلنی پاسخ به اشک ی مخالفت کرد؟ بپور ی و محتمشي الريموسو

  

  

  ل کمیته حقیقت یاب مستقلپیشنهاد معترضان ؛ تشکی

  

 گـر ی تقلبات به دست عوامـل آن و د ی بر سپردن بررسیراخالقی و غیرقانونی است اصرار غدواری از آراء ام  انتی ص تهیکم

 قتی حقتهی کملیبا تشک) ره( اماماتی زمان حاتی و با استفاده از تجربردی پذانیاند پا  نقش داشتهندی فرانی که در ایکسان

 موشـکافانه قـرار   ی انتخابات، کل مراحل انتخابـات مـورد بررسـ   يها آمد، شجاع و مورد قبول همه طرف     عادل، کار  ابی

  .ردیگ
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 را به جامعه و اعتبار را بـه مـسئوالن نظـام بـاز خواهـد                 نهی آن، آرامش و طمأن    لهی به وس  جهی و اعالم نت   تهی کم نی ا لیتشک

 درخشش گری دکباری ی اسالمي جمهورزی در سطح جهان ن    . خواهد نمود  رهی نظام ذخ  ي برا ي گرانقدر اتیگرداند و تجرب  

 همه آزادگان جهـان خواهـد       ي برا شروی موفق و پ   ي مجددا الگو  ن آ يشنهادی پ ینی د يساالر   مردم يخواهد گرفت و الگو   

  .بود

ـ  تأکته،ی کمنی ايشنهادی پ»ابی قتی حقتهیکم «لی دست برداشتن از اتالف وقت و موافقت با تشک     نیهمچن  .گـردد  ی مـ دی

 بطـالن انتخابـات را در       هی وارده را کماکان پابرجا بدارد و نظر       يرادهای ابهامات و ا   تواند ی مسأله م  نی عدم توجه به ا    رایز

  . استحکام بخشدشتری هر چه ب،یافکار عموم

  :گردد ی ميادآوری يشنهادی پتهی کميها یژگیو گری بار دکی الًیذ

 کـه قبـل از انتخابـات و در    یعی تخلفات وسی بررسي براغرض یو بنظر    صاحب یأتیه:  عبارتست از  ابی قتی حق تهیکم

 ری مـس ی بررسـ ي مردم داشته است بـرا ي در سرنوشت انتخابات و رأ  می مستق ری انتخابات صورت گرفته است و تأث      نیح

  . که اعالم شده استیرواقعی غیجی و نتادهی گردی مردم طراحيانتخابات که برخالف رأ

  

  : کند عبارتند ازی بررسیستی باتهیکم نی که اي از مواردیبعض

  . نظارت و اجرايها أتی هبی در ترکیطرفی بتی رعای شرط قانونیبررس. 1

  . آنری تأثزانی در انتخابات و مافتهی  به صورت سازمانی و موسسات عمومی دولتی انسانيروی نيها  دخالتیبررس. 2

  . آنری تأثزانی و مجی بسژهی بوی نظامي نهادهاافتهی  دخالت سازمانیبررس. 3

  . آنری تأثزانی افراد و می شغليها تی و موقعی دولتیالتی و تشکی استفاده از امکانات مالیبررس. 4

  . آنری تأثزانی به زمان انتخابات و می منتهيها  از طرق پرداختي رأيداری و خرعی موضوع تطمیبررس. 5

 اسـبق   ي وزرا شنهادیـ  شـده در پ    هی راهکار ارا  قی در انتخابات از طر    طیکنندگان واجد شرا     شرکت ی تعداد واقع  یبررس. 6

  .پور ی و محتشمي الري موسوانیکشور آقا

  . نامزدها توسط وزارت کشوري براي و درصد رأهی سهمنیی آراء و تعی مهندسیبررس. 7

  . انتخاباتتیری مدهی گروه سایبررس. 8

 و  قها و هنگام پلمپ صندو    ی اجرائ يها  أتی نامزدها در ه   ندگانی حضور نما  ي برا ی و علل مانع تراش    ی چگونگ یبررس. 9

  . آنری آراء و تأثعی و هنگام تجميهنگام شمارش آراء در شعب اخذ رأ

ـ  از طري اخـذ رأ انی قبل از پا   جی نتا عی علت اعالم سر   یبررس. 10  و ی مراحـل قـانون  ی و بـدون طـ  يا انـه ی راستمیـ  سقی

  . بودن شمارشیر دست بی نگهبان مبني شورایبرخالف نامه رسم

  .قبل از انتخابات برخالف ادوار قبل. . .  و ی انتظاميروی اقتدار توسط نور ماني علت اعالم و برگزاریبررس. 11

  .برخالف ادوار قبل. . .  آزاد و بونی مثل ترنژاد ي احمدي به سود آقامای جانبدارانه صدا و سغاتی تبلیبررس. 12

ه مقامـات از جملـه     بت نـس  یغـات ی و مراکـز تبل    مای در صـدا و سـ      نژاد ي احمد يمانه آقا  مجر ي افتراها ری تأث یبررس. 13  ـب

  . کل سابقه نظامهی علی ضدانقالبي فضاسازقی و جلب آراء از طربیدار کردن رق خدشه

 از ي مناسـب و کـم آمـدن تعرفـه در تعـداد     عیـ  علت عـدم توز – چاپ شده ی تعداد واقع  – تعرفه   تیری مد یبررس. 14

  . مهميها استان

  .ي دادن به اخذ رأانی پاي وزارت کشور برارف و نامتعارمعمولی زمان و علت شتاب غتیری مدیبررس. 15
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  نامه شکایت محسن رضایی به شوراي نگهبان

  

  ی اهللا جنتتیحضرت آ

  ی نگهبان قانون اساسي محترم شوراریدب

  کمی علسالم

در ضمن برآورد . گرددی ارسال موستی به پیدگی جهت رس در روز انتخاباتنجانبی اي گزارش شده از ستادهاتخلفات

 ي رأونیلی م7 تا 3,5 نی بیتی حالت، وضعنی ترنانهی در بدب  نجانبیا دهد که    ی و کارشناسان نشان م    نجانبی ا يستادها

  : استلی موارد ذي محاسبه انی چنيمبنا. برآورد کرده اندزی ني رأونیلی م9 از کارشناسان تا ی، هرچند که برخداشته ام

  .ي از محل شعب اخذ رأنجانبی انی ـ گزارش ناظر1

  )یبه طور تصادف( صندوق 1000 از شی آراء بعی ـ تجم2

  ) انتخاباتروز به یمنته( و مستقل کشور ی رسمي های ـ نظرسنج3

  . و مسئوالن ستادهانجانبی ـ اظهارات مردم به ا4

  .دیی فرمایدگی مسئله رسنی به ايور جد رفع شبهه و احقاق حق هواداران به طيخواهشمند است برا

  ییمحسن رضا

  رانی ای اسالمي جمهوراستی دوره دهم رنامزد

  

  

  آیا محسن رضایی را قانع کردند؟

  

 سـخن  يا  بـه گونـه    شوراي نگهبان  اعتراض خود در گزارش      يریگی از پ  یی دکتر محسن رضا   يدرباره اعالم انصراف آقا   

 از آنجا که طالع است و به قرار اگری ديا  به گونهي بعديها هی و گالشانی اما نامه ااند  او را قانع کرده  ییگفته شده که گو   

ـ  نبـوده اسـت و ن  شانیـ  خطوط مشابه موردنظر ایها و بررس برگ  با تهي را يها  صِرف شمارش آراء بدون انطباق برگه       زی

اند موجب انصرافـشان شـده     دادهيا رطی درصد واجدان شرا95 از شی که بییها  آراء درحوزهعی تجميها  فرم هیعدم ارا 

  .است

  

  

   کودتأهینظر

  

  : گفتنی انتخابات چنجی و پس از اعالم نتادانست ی از کودتا می مخملباف تقلب در انتخابات را ناشمحسن

 در يروزیـ  خبـر پ  ي از وزارت کـشور بـه موسـو        نکـه ی همزمان بود با ا    ه،یطری در ق  ي موسو ی به ستاد اطالع رسان    حمله"

بـر اسـاس اطـالع    . اسـت   هـم اطـالع داده شـده   يا  خامنـه ي مسئله به آقانی گفته بودند که ا   شانیرا داده و به ا    انتخابات  
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ـ  ندارد، فقط نحوه اعالم ا     ینع هم در پاسخ گفته بود ما      يا   خامنه يمسئوالن ستاد، آقا    جـه یدر نت.  شـود  تیری خبـر مـد    نی

العمـل و    را به عنـوان عکـس  ي موسو يحمله به ستاد آقا    خوشحال بودند،    يروزی پ نی که از ا   ي موسو ي ستاد آقا  ياعضا

 هم ارتباطـات    ی دو ساعت  یکی. کودتا کی شروع   ي برا يا   کردند نه برنامه   ی جناح شکست خورده تلق    ی شخص يریگ  انتقام

ع  اطالای مدت به دوش من گذاشته شد که به دننی در ای اطالع رسانتی مسئوللی دلنی قطع بود و به همها نی ای المللنیب

 اسـت و انتخابـات بـه دور    ي موسوي وزارت کشور و بر اساس آمارها، آقا       ی انتخابات، طبق اطالع رسم    نیبدهم برنده ا  

 کـه   ایـ  هم داده شد، از جمله خانم فاطمه معتمد آر         گری به هنرمندان د   يروزی پ نی خبر ا  ی نشده است؛ حت   دهیدوم هم کش  

 ي آقـا کـه یامـا در حال .  شـدند روزیـ  که سبزها پداد ی طرف خبر م طرف و آننی بود و به ادهی شني موسويخبر را از آقا 

 که کنند ی مدای پر در ستاد او حضويا  خامنهي از آقايا  فرماندهان سپاه با نامه  کبارهی نوشـت،  ی را م  اش  هیانی ب يموسو

، شکـست   نـژاد يشکست احمد.  بشودروزی انقالب سبز شما پگذارم یمن نم] نقل به مضمون  [در آن نوشته شده بود      

 کـه در    يدیـ  مج دیـ  مج ي لحظه آقا  نیدر ا . »شلوغ هم نکن  «: ندیگو ی م ي موسو يفرماندهان سپاه سپس به آقا    . من است 

 و به کند ی شدم و ستاد را ترك مدی که ناامدیگو ی مي پرتوای کامبوزي حضور داشته، به آقاي موسوي آقایغاتی تبليکارها

  ]38[".ان کودتا خواهد شداو گفته فردا صبح در تهر. رود یاش م خانه

  

 در انتخابات ي موسويروزی که خبر از پییها  تماسنی و همچنمی داشتيما آمار«:  گفـت ی بهشت رضای راستا عل  نی ا در

  ] 39[». خود را اعالم کرديروزی خبر پي موسونی حسری اساس منی و بر همدادند یم

  

  ]:40[ و گفتپرداخت روز انتخابات يها ز ناگفته ای بخشحی مرداد به تشر22 خی در تاري موسونیرحسی منیهمچن

 ي گـسترده بـرا  ینـ یچ نـه ی از زم  ی که حاک  ی مردم يها   از تماس  یمی ما با موج عظ    ي خرداد ستادها  22 چند روز قبل از      از

 روز انتخابات و بعـد  ي که براییوهای در مورد تحرکات در دست انجام و سناریقیتقلب در انتخابات بود و اطالعات دق    

 فراخواندن مردم ي برايا هی انتخابات مجبور به صدور اطالعشب که در ی به صورتد،یاست مواجه گرد  شدهین طراحاز آ

 عبـارت از  میدی آن شب دياما آنچه در فردا. می شدتی از قصاص قبل از جنازی و پره  انی نسبت به مجر   ینیب  به خوش 

 ادث حوانی بود که سالمت جريشمار ی و قرائن بيگرید پس از یکی ارائه شده به ما يها ینیب شیبه اجرا درآمدن پ

 امـا  م،ی با حسن ظن برخورد کننی که نسبت به اعمال مومن کند ی ما را ملزم م    ی اسالم ماتی تعل يآر. برد ی سوال م  ریرا ز 

 آنچه شـاهد  دی که شامی احوال ما در ابتدا فکر کردنیبا تمام ا  . می که تن به دروغ ده     دهد ی به ما اجازه نم    ماتی تعل نیهم

همان روز دوبار  و رمی خود من تالش کردم با مسئوالن کشور تماس بگنی هميرا است، ب ری از سوء تدب   ی ناش میآن هست 

ـ  مجلس و چهار بار با بسی دو بار با دادستان کل کشور، دو بار با رئ       ه،ی قوه قضائ  سیبا رئ   موضـوع را  ي رهبـر تی

 بی منتقل کنند و عج  را مردم   يها ی کشور رفتند تا نگران    ری وز داریبه د  از طرف ستاد     ی گروه نیعالوه بر ا  . مطرح کردم 

 به مسائل مربوط به انتخابـات باشـد پـس از    یدگی رسدی که در آن روز قاعدتا تنها کارش با ی کشور در حال   ریبود که وز  

 انباشـته  يگـر یس ازد پـ یکـ ی بـود کـه   ی قرائننهایا.  معطل کردن افراد اعزام شده به آنان وقت مالقات نداد     يادیمدت ز 

 و ي آغاز شد و سپس به ستاد مرکـز نجانبی ای انتخاباتي خرداد حمله به ستادها22 که از عصر روز    نیتا ا  شـد  یم

  . تقلب در انتخابات وجود داردي برايا  و مشخص شد که طرح و برنامهافتی ستادها در سطح کشور گسترش ریسا

  

  



٣٥  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  

  

  88تحلیل هاي پیرامون انتخابات خرداد 

  

  

   خبر داشتندي موسويروزی و باهنر از پیجانی الر؛ مجلسندهی نماکیاعتراف ناخواسته 

  

 تی مجلس بـا سـا  ی خارجاستی و سی ملتی امنونیسی عضو کم و مشهد در مجلس هشتم      ندهی نما ی قدوس یمی کر جواد

.  اشـاره کـرده اسـت   ریخ در انتخابات اي موسونیرحسی م يروزی مصاحبه، نا خواسته به پ     نی مصاحبه کرده و در ا     "فردا"

ـ ( و محمدرضـا بـاهنر  یجـان ی الری انتقاد از علهنگام نژاد در مجلس است، ي استوار احمدانی که از حام  یقدوس  و سیرئ

  . کرده استیخی تاری کالم از دستش در رفته و اعترافرازهیش)  مجلسسی رئبینا

  :دی گوی مصاحبه منی در ااو

 که مقام معظم    یدر حال . اوردی ب ي بود که دولت با حداقل وزرا رأ       نی ا سهی رئ أتیهنظر   نهی اعتماد به کاب   ي موضوع رأ  در«

  ..اوردی بي پارچه رأکی نهی دارم کابلی من تماخواهد ی داده بودند که اگر مجلس نظر من را مامی به مجلس پيرهبر

ه حوادث بعد از انتخابـات   که وجود دارد مربوط بي عمده انتقادی بود ولفی از انتخابات ضع  شی پ سهی رئ أتی ه عملکرد

  ....است

ـ  در ذهن اازدهمی ي جمهوراستی است و تدارك ر    ی همچنان به دنبال دولت وحدت مل      یجانیالر متأسـفانه  . اسـت شانی

  ... از موارد مجلس را با مشکل مواجه کردياری کشور در بسعی در مورد وقایجانی غلط الريها لیتحل

 در جهت شانی از تالش ایاخبار موثق.  شـود روزی دوباره پنژاد يشتند که احمد   ندا لی عنوان تما  چی به ه  یجانی الر ي آقا

 در اش يروزی تماس گرفت تا پي در شب انتخابات با موسوشانی که ادمی شنی و حت  می دار ي مهندس موسو  يروزیپ

  .دی بگوکیانتخابات را تبر

ـ  پي نوشته بود که موسوشانیالب به ا به محضر رهبر معظم انق    يا   از انتخابات در نامه    شی هم چند روز پ    باهنر  روزی

  ». آماده کندشانی ايروزی پي برادی است و نظام خود را باي جمهوراستیانتخابات ر

این مطالب نشان می دهد که این افراد که موضع گیري هایشان بدون توجـه بـه نظـر سـنجی هـاي محرمانـه نیـست از                   

  ]41[.رخوردي داشته اند پیروزي میر حسین موسوي مطمئن بوده اند که چنین ب

  

  

  نژاد ي احمدانی حامی برخقی نسبتاً دقینیب شیپ

  

 یونیلی م22 از شی بي رأرانی اي جداگانه با شبکه خبري نژاد در گفتگوهاي احمدی مجلس حامندهی خرداد سه نما19 در

ـ حم.  کردند ینی ب شیرا پ ) 80 در سال    ی خاتم ي آرا زانیم (نژاد ياحمد ـ  ب ي رأ یی رسـا  دی ـ لی م 22ز   ا شتری  نفـر بـه    ونی

 یی رسا دیبه گفته ابوالفضل فاتح، حم    ] 42.[ کرده بود  ینی ب شیپ نفر از مردم را      ونیلی م 38 و شرکت حدود     نژاد ياحمد

٣٦  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 وتـو خواهـد   ی خاتمي آقایونیلی م22 ي خواهد آورد، راي راونیلی م23 نژاد ي احمديآقا«: به او گفته بود    شیچهار ماه پ  

  ]43[». خواهد داشتي راونیلی م10 حدود زی نيشد و موسو

 یعنی درصد آرا    70 از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد که حدود           ونیلی م 35 از   شیب«: فاطمه رهبر گفته بود    

ـ  ینیالـد   رتـاج یو محمدرضـا م   ] 44[». خواهد بود  نژاد ي احمد ي آن متعلق به آقا    ي را ونیلی م 24 از   شیب  22 از   شی ب

  ]45.[بود مردم در انتخابات را اعالم کرده ٪75 از شی آراء و شرکت ب٪60 از شیدل ب معانژاد ي احمدي براي رأونیلیم

 ،یطبـق اخبـار واصـله و معتبـر و قطعـ     «:  اعالم کرد20/3/88 خی در تار  يا   بخشنامه ی ط نژاد ي احمد ي آقا ی انتخابات ستاد

 بعـد از شـمارش آراء       ی اسـالم  رانی اهللا اکبر در سراسر ا     نیمنتظر طن .  است ی صددرصد و حتم   نژاد ي احمد ي آقا يروزیپ

ـ  که ا نجاستیپرسش ا «: است   رابطه آمده  نی در ا  ي موسو نیرحسی م ي از آرا  انتی ص ٔتهی کم یلیدر گزارش تفص  . »دیباش  نی

  ]21[»دهد؟ ی آراء نمی مهندسي برای خبر از وجود طرحای از کجا حاصل شده است؟ آتیقطع

  

  

  !بود بامداد از نتیجه مطلع 1خبرگزاري فارس ساعت 

  

 ی بـه وزارت کـشور ارسـال مـ    نی به صورت آنالجیبر طبق عرف و قانون بالفاصله بعد از شمارش، از محل صندوق نتا    

 بـود و    دهی ارسال گرد  نی به صورت آنال   ي را ونیلی م 5 جی بامداد فقط نتا   کی دانشجو تا ساعت     يبر طبق اعالم آقا   . گردد

  سـایت الـف     چگونـه این است کـه سئوال .  نشده بود  لیمنوز تک  صندوقها ه  هی گرفت مراحل شمارش بق    جهی توان نت  یم

 دقیقـه  1:27ویا چگونه خبـر گـزاري فـارس در سـاعت          د؟ی رس ي احمد ي آقا ي برا ونیلی م 24 بامداد به عدد     کیساعت  

 به ذکر است جواب    الزم میلیون راي شمرده شده را کسب کرده است ؟           33 میلیون از    21بامداد تیتر زد که احمدي نژاد       

  . داردی فراوانری گونه سئواالت در روشن شدن اذهان تاثنیبه ا

  

  

   نامزدهای قومي آرایبررس

  

 قومی آرایی اسـت کـه یـک         يمنظور از آرا  . هاي مختلف است     قومی در سال   ي فاکتور دیگر براي مقایسه، میزان آرا      یک

کنـد و   ستان زادگاه خـویش کـسب مـی   هاي به خصوص و به ویژه در استان یا شهر هاي خاصی با قومیت نامزد در استان 

تـر     بودن، یا امید به دریافت حمایت و توجه بیش         یتیوال  هاي قومی و احساس همشهري یا هم        معموالً علت آن دلبستگی   

دهد که اقوام مختلف ایرانی تمایل شدید و باثباتی براي رأي دادن              ي ایران نشان می     هاي گذشته   ي انتخابات   مطالعه. است

  :به طور مثال]. 46[والیتی خود دارند  همبه کاندیداي 

 مساله در مبـارزات  نی ادی بودن و تاکي به سبب آذری آورد ولي در کل کشور چهار درصد رازادهی مهرعلي قبل آقا دوره

 ي و سه درصد راستی بلی درصد و در اردبستی بی غربجانی و نه درصد و در آذرباستی بی شرقجانی در اذربایانتخابات

  .آورد

  . داشتي و پنج درصد رای آورد، در سمنان سي درصد راستی برانی نژاد که در کل اي احمدياآق
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ـ  ی آورد ولي در کل هجده درصد را     ی کروب يآقا  در نی در لرستان پنچاه و پنچ درصد آرا را به دسـت آورد همچن

  .، و همدان نفر اول گردیدهاي غربی کشور از جمله کردستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد  استانگریبسیاري از د

  . داشتي و پنج درصد رای در استان مازندران سی آورد ولي متولد آمل در کل شش درصد رایجانی الريآقا

  . کرمان را از خود کردي درصد اراکی چهل و ی آورد ولي و دو درصد راستی در کل بی هاشميآقا

 يرا) شانیهمشهر( ناطق ي شد مردم نور و مازندران به آقازروی پیی باالي با رای خاتمي سال هفتاد و شش هم که آقادر

  ]18[ دادند ییباال

 آقاي کروبی فقط در استان لرسـتان کمـی از           يزبان، و آرا    هاي آذري    آقاي موسوي در استان    ي، اگرچه آرا  88 در سال    اما

هـاي گذشـته قابـل مالحظـه      الي س تر است، حمایت قومی به هیچ وجه به اندازه      ي نقاط کشور بیش      ایشان در بقیه   يآرا

 قومی آقاي کروبی بـه کلـی ناپدیـد شـده     يدهد که آرا  نشان می88 و   84 در سال    بی آقاي کرو  يیک نگاه به آرا   . نیست

  .است

اش شکـست داده اسـت، بلکـه وي را بـه        کروبی را در پایگاه حمـایتی     ،  نژاد     احمدي ي مطالب نه تنها آقا    نی توجه به ا   با

تر شده است و فقط در دو استان دیگـر            برابر کم  10 کروبی در لرستان     يسهم آرا . له کرده است  نحوي فراتر از باور     

گرایی و با فرض این که بسیاري از حامیان  حتی با فرض تقویت اصول.  درصد رفته است 1فراتر از   ]  استان 11از این   [

باشند این جابجایی عظیم به سـختی قابـل   رأي داده ) تري براي برد دارد شد شانس بیش که تصور می(کروبی به موسوي  

 سـهم ها بود پیروز شده اسـت و متوسـط          کروبی پیروز آن   84هایی که در سال       ي استان   نژاد در همه    احمدي. تصور است 

در استانی کـه کروبـی   . تر است  وي در کل کشور بیشياست که از میانگین سهم آرا    % 66 استان   11 وي در این     يآرا

از . آرا را کسب کرده اسـت % 71نژاد  اش لرستان، احمدي  داشت، یعنی استان زادگاه84 سال بهترین وضعیت را در 

 بود، بـه بهتـرین شـهر بـراي          84 وي در سال     حامیترین     کرمان، که زادگاه هاشمی رفسنجانی و قوي       گریطرف د 

  ].19 [آرا تبدیل شده است% 78نژاد با  احمدي

آرا را کسب کرده % 42و موسوي فقط  [ي شهر تبریز شده است        آرا برنده % 57نژاد با      ادعا شده است که احمدي     نیهمچن

هـاي   در انتخابـات . نژاد بدهد، اصالً قابل تصور نیست این که یک مرکز شهر آذري چنین رأي سنگینی به احمدي  ]. است

در سال . "اند رده رأي داده از آن ناحیه برخاسته بودند به طور گستهترین کاندیداهایی ک اهمیت ها حتی به کم گذشته آذري

ي آذري خـویش در       بـه علـت ریـشه     ) آرا نفر هفتم شـد    % 4که بسیار ناشناس بود و در مجموع با         ( آقاي مهرعلیزاده    84

) اش   کـشوري  متوسطیعنی پنج تا شش برابر      (آرا  % 20هاي اردبیل، آذربایجان شرقی، و آذربایجان غربی با بیش از             استان

 درصدي در مشارکت مردم سه اسـتان نـامبرده، رأي نـامزد آذري بـه          30 با وجود افزایش حدود      اما امسال، . نفر اول شد  

  .شدت کاهش یافته است

 وي در ي میلیون رأي داشت اما کل آرا2کم انتظار   در خوزستان، محسن رضایی که فرزند آن ناحیه است دستنیهمچن

  ].46[ میلیون هم نرسید 1کشور حتی به 

 ی کروبـ ي آقـا نیشی که در دوره پ   یی نژاد در تمام استان ها     ي احمد ي آقا نکهین گفت که با توجه به ا       توا ی م ی طور کل  به

ـ  نیی و رضـا ي موسوانی آقاي در زادگاه ها نی دوره کسب کرده اند و همچن      نی ا ي آرا تشریصاحب حداکثر آرا بودند ب      زی

ـ بـاً ی تقررانی دوره از انتخابات ا نی ا  در ی محل تی و موقع  ای جغراف تیحداکثر آرا را از آن خود کرده اند، اهم          رفتـه  نی از ب

  . اتفاق افتاده استی تقلب کلکی نکهی اایاست و 
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  یروانشناس-يروش آمار

  

ـ  دانـشگاه کلمب یاسـ ی مقطع دکترا در رشته علـوم س    انی ببر و الکساندر ساکو دانشجو     برند -ي آمـار ی بـا اعمـال روشـ   ا،ی

ـ      است  دهی رس جهی نت نیبه ا ] 47[است   کرده نی تقلب تدو  ی بررس ي که برا  یروانشناس  درصـد،   99٫5 از   شی که با احتمـال ب

 هرکدام از ي رأزانیدر تست اول م. باشد ی دو تست مشامل روش نیا.  هستندیها ساختگ  نامزدها در استانيمجموع آرا

 14579ر اسـتان اصـفهان       د یبه عنوان مثال اگر کروب    . میکن ی آن نگاه م   کانینامزدها را در هر استان جمع کرده و به رقم           

 در ی اطالعاتو کل ندارد جی در نتایتی اهمکانیرقم . میکن ی تمرکز م9 یعنی) کانی( رقم آخر ي به دست آورده ما رويرأ

 باشـند و    تواننـد  ی مـ  يزی که هر چ   9 تا   0 نی هستند ب  ی تصادف ي اعداد کانی يها  رقم. دهد ی برده نم  ی چه کس  نکهیمورد ا 

 اری بـس  ،ی انتخابات شمار آرا استان    کیاما اگر در    .  باشد يها مساو   9،  ...ها،    2ها،    1ها،    0 زانیوسط م  بطور مت  رود یانتظار م 

  .زدیانگ ی را در مورد تقلب بر ميادی ختم شود شک ز7 عدد به از حد متوسط آن، شیب

 یهرگـاه از کـس    : کننـد  ی رفتار م  انهیانسانها در جعل ارقام ناش    است که      نشان داده  ی مطالعات روانشناس  گری از طرف د  

ـ ا. کـرد  خواهـد  گراسـتفاده ی از اعـداد د شتری اعداد بی از برخشهی را به طور نامنظم خلق کند هم      ی که ارقام  میبخواه  رانی

 ایـ  4*29 بـه مـا     نیا. میکن ی هر نامزد را جدا م     ها ي تعداد رأ  کانیدر تست اول در هر استان رقم        .  استان است  29شامل  

 برابـر  5 تکرار رقـم  زانی، و م  ٪17 برابر   7 تکرار رقم    زانی که م  مینیب ی م م،ی رقم نگاه کن   116 نیه ا اگر ب . دهد ی رقم م  116

 از شی بي تکررشود ی از همه ظاهر م    شتری که ب  ی رقم نکهیاحتمال ا .  کم است  یلی خ يزیچ نیاحتمال وقوع چن  .  است 4٪

  .افتد ی اتفاق نم٪96احتمال با  داشته باشد ٪4 کمتر از ي تکررشود ی که کمتر ظاهر می و رقم17٪

 17 و یا   64 که حاصل کنار هم گذاشتن دو عدد متناوب نباشد، مثل            ی دریافته اند که انسان ها در خلق ارقام        روانشناسان

 سـنجش  يبـرا . 67 و یـا  23 کنند که دو رقم آن اعداد متناوب هستند مثل ی را تکرار مياند و بیشتر اعداد  بسیار ضعیف 

در .  کـرده ایـم   ی شمارش آراء در هر استان اعالم شده است را بررس          ان را که به عنو    يرقم آخر اعداد  این موضوع ما دو     

 درصد از دو رقم آخر باید حاصل کنار هم 70 گیرند قاعتا ی نشده باشد و ارقام خود بخود شکل می که تقلبيحالت عاد

 درصد از   62 نیست و فقط     يوزارت کشور چنین چیز    ياما در ارقام اعالم شده از سو      .قرار گرفتن اعداد نامتناوب باشند    

 نداشته باشـد امـا   ی درصد است فاصله چندان70 که یاین ممکن است با میزان طبیع. دو رقم آخر اعداد نامتناوب هستند  

  . سالم امکان پذیر استي هاي گیري دهم در صد از را2 و 4 فقط در يباید توجه کرد که یک چنین نتیجه ا

  

  

   قانون بنفوردهیامطالعات بر پ

   

ـ  در علم آمار است که توز      يا  هی بنفورد قض  قانون  از ياری کـه در بـس  ي رقـم اول در فهرسـت اعـداد   ي را بـرا ی خاصـ  عی

 يری در مورد اعمال پذ    یاسی آماردانان و دانشمندان علوم س     نیب. کند ی م ینی ب شی پ دهند، ی رخ م  ی واقع ی زندگ يها  دهیپد

 دانـشگاه  یاسـ ی، استاد آمار و علوم سنیبی مانند والتر میبرخ.  داردد اختالف نظر وجویبات انتخايها قانون بنفورد به داده   

 را دگاهی دنیا] 48[ که گزارش مرکز کارتر ی، در حالکند ی ميروی بنفورد پعیها از توز  معتقدند که رقم دوم دادهگانیشیم

  .کند یرد م



٣٩  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
  

   بنفورد و رقم دومقانون

بـا اسـتفاده از   )  ژوئـن 24در ( اش ي آمـار یلـ ی تحل نی در آخر  گان،یشی دانشگاه م  یاسی علوم س  ، استاد آمار و   نیبی م والتر 

در انتخابـات وجـود   »  تقلب گستردهي براي قویلیشواهد خ« که دهی رسجهی نتنی اطالعات اعالم شده داشته، به ا    نیآخر

  ]49.[دارد

  

   بنفورد و رقم اولقانون

 درصد 99٫3 که با احتمال دهی رسيری گجهی نتنی بر اساس قانون بنفورد به ا،ی نجومکیزیروکما، دانشمند ف.  افنیبودو

ـ  و گذشته بـر اسـاس ا  ی را در انتخابات فعل ی کروب ي آرا يو] 50.[است   تقلب شده  رانیدر انتخابات ا    ی قـانون بررسـ  نی

  .است کرده

  

  

  درصد راي یکسان احمدي نژاد در بعضی استان ها

  

 درصد بوده 69 تا 72 نی برجندیخرم آباد و ب-قم -شهرکرد-سمنان- زنجاني در شهرها نژادي احمدي درصد آراء آقا-1

  ! زبان کسب کرده استي درصد را در زنجان آذرنیشتریو ب

 یبوده است که با توجه به پراکندگ% 67 ی و همدان همگين،کرمان،ساری نژاد در مشهد،قزوي احمدي درصد آراء آقا   -2

  ! استبی عجاریت بافت جوامع آن بس شهرها نسبت به هم و تفاونیا

  

  

   و اصول گرا شدن استان هاي اصالح طلب88 با 84 انتخابات سال سهیمقا

  

هاي گذشـته از   ي آن با نتایج انتخابات هاي تشخیص وضعیت غیرعادي در نتایج یک انتخابات مقایسه   از بهترین راه   یکی

ي جغرافیـاي سیاسـی    اي قبلی نیازمند دانـش کـافی دربـاره   ه البته این نوع تحلیل، برخالف تحلیل    . جهات مختلف است  

دهنـدگان در   اول این که لزومی ندارد کـه رأي       :  در نظر داشت   ددر چنین تحلیلی چند نکته را بای      . کشور مورد نظر است   

ن به قوت   هاي انتخاباتی رفتار یکسانی نشان دهند، اما اگر الگوهاي ثابتی در رأي دادن باشد که در طول زما                   ي دوره   همه

دهندگان    رأي رفتارهايدوم این که برخی     . خود باقی مانده باشد، ناپدید شدن ناگهانی آن الگوها قاعدتاً بسیار بعید است            

تخطـی شـدید از ایـن       . کنند  داراي تحول زمانی مشخصی هستند، یعنی با یک روند مشخص در طول زمان پیشرفت می              

هایمـان از سیاسـت، گـاهی     سوم این که با توجه بـه دانـسته  . قلب باشدي ت تواند زنگ خطري به نشانه   روند مشخص می  

هاي قبل بـه معنـاي    درنتیجه صرف تفاوت یا شباهت با دوره.  شباهت به آن  نههاي قبل مورد انتظار است        تفاوت با دوره  

  .یک مورد انتظار است ناهنجاري نیست و باید دید کدام

اما میزان مـشارکت اسـتان      . بود% 84 حدود   88و در سال    % 63حدود  ) اولدر دور    (84 میزان مشارکت در سال      میانگین

تـوان   حال می. اند واجدین شرایط رأي داده% 65 در استان کردستان فقط     88مثالً در سال    . به استان تنوع بسیاري دارد    

٤٠  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
ها افزایش مشارکت  اني است همه.  مقایسه نمود84 آن در سال رکت را با میزان مشا88میزان مشارکت هر استان در سال 

تفاوت درصد مـشارکت در ایـن دو سـال بـراي     . دهند ها به یک میزان افزایش نشان نمی ي آن  دهند ولی همه    نشان می 

 کـه  حـالی افزایش مشارکت داشته اسـت، در % 3مثالً استان همدان فقط   . ها بسیار زیادتر از برخی دیگر است        برخی استان 

 انتخابات نشان ندی در فراي عادری غيزی توان چی اعداد نم نی ا ی با صرف بررس   یول%. 30استان آذربایجان شرقی حدود     

  .داد

طلـب   گرا و اصالح توان مالك مقایسه قرار داد، درصد کلی آرایی است که به نمایندگان اصول        از فاکتورهایی که می    یکی

یکـی از ایـن دو گـروه گـرایش دارد،     معموالً فضاي سیاسی هر استان در مجموع به سمت . در هر استان داده شده است    

طلـب هـستند و ایـن الگـو      هاي دیگر اصالح  مردم برخی استانریتگرا و اکث ها اصول یعنی اکثریت مردم برخی از استان     

رسـد کـه مـردم یـک      بسیار بعید به نظر می. کند هاي زمانی کوتاه مانند چهار سال تغییر چندانی نمی   معموالً در طول بازه   

 تغییـر عقیـده   ناند ظرف چهار سال چنـا  طلبان رأي داده ر سال پیش اکثریت قاطع آن به تندروترین اصالح      استان که چها  

برعکس این نیز به همان اندازه بعید است، یعنی این که استانی . گرا رأي بدهند شان به تندروترین اصول بدهند که اکثریت

البتـه عوامـل زیـادي در       . طلـب تبـدیل شـود       اکثریـت اصـالح   گرا ناگهان ظرف چهار سال به استانی با           با اکثریت اصول  

ي کـشورها از      طلبی در مناطق مختلف همه      گرایی و اصالح     اما الگوي کلی اصول    ،گیري مردم نقش خواهد داشت      تصمیم

و یک از ایـن د  ي معرفی نامزدها و این که خود را در کل جزو کدام      پایداري نسبی باالیی برخوردار است و معموالً نحوه       

) Conservative(گرایی  ي میزان اصول  نشان دهنده مقایسه   زیرشکل  . دانند یک معیار مهم در توزیع آرا است         دسته می 

روي محـور  . ي یـک اسـتان اسـت    دهنده  نشانمربعهر .  پرداخته است1388 و 1384هاي مختلف در دو انتخابات   استان

 بر حـسب درصـد کـل آرا    84در سال ) گرا نمایندگان اصول(لیباف نژاد، الریجانی، و قا      آقایان احمدي  يافقی مجموع آرا  

اگـر بنـا باشـد گـرایش سیاسـی      . 88نژاد در سـال    آقاي احمدي يقرار داده شده است، و روي محور عمودي درصد آرا         

اي نزدیک باشـند، یعنـی درصـده   ) قطر مربع(ها کمابیش ثابت بماند این نقاط باید به خط اریب بلند وسط نمودار              استان

 تغییـر شـدیدتري در گـرایش    دهرچه این نقاط از خط قطري دورتـر شـون  .  نزدیک باشد84 به درصدهاي سال   88سال  

  ].51[دهند  سیاسی آن استان را نشان می

  

   1388 و سال 1384 در سال انی اصولگراي راسهی مقا- شکل

  



٤١  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 اصول گرا در محور عمودي منظور کیعنوان رأي آقاي رضایی به : یک: ي شکل  قابل توجه است ي فنی درباره  نکتهدو

هرحـال افـزودن      به. نظر کرد   توان از آن صرف     که می )  درصد 2 تا   1در حد   (قدر کم است       رأي ایشان آن   راینشده است ز  

رأي آقـاي هاشـمی   : دو. شـد  رأي آقاي رضایی به محور عمودي فقط باعث دورتر شدن نقاط از خط مـورد انتظـار مـی             

اما احتمـال دارد کـه      . شود  رو دانسته می    گرایان نیامده است، زیرا ایشان یک میانه         جزو رأي اصول   84رفسنجانی در سال    

 وضوح اشتباه هحال افزودن تمام رأي هاشمی نیز ب بااین. گرایان نیز در آن سال به ایشان رأي داده باشند          بسیاري از اصول  

حـال از   بااین. کند  تر می   این مسأله وضعیت را کمی پیچیده     . ندده  طلبان نیز به ایشان رأي می       است زیرا بسیاري از اصالح    

 حامی رقیب وي و آماج حمالت وي 88و در سال ) در دور اول و دوم(نژاد   هاشمی رقیب احمدي  84جا که در سال       آن

چندان زیاد نژاد رأي داده باشند   به احمدي88 به هاشمی و در سال 84 است در سال کنبود احتماالً تعداد کسانی که مم     

 88گرایان در سال  گرایان تأمین شده بود سهم باالي اصول       هاشمی که از جانب اصول     ينیست و درنتیجه آن دسته از آرا      

توان  اند، می  محور عمودي شمرده نشدهر گروه احتماالً داینیبه عبارت دیگر چون بخش زیادي از آرا     . کند  را توجیه نمی  

  .ا را نادیده گرفته در محور افقی نیز با اغماض آن

هاي تهران و یزد که تقریباً روي خط قـرار دارنـد،     اعداد اعالم شده توسط وزارت کشور صحیح باشند، به جز استان           اگر

ـ  پد نیا. اند  گرایی گرایش پیدا کرده     هاي دیگر کشور طی چهار سال گذشته شدیداً به سمت اصول            تمامی استان   دهی

 بیست درصد مـردم ایـن اسـتان بـه سـه کاندیـداي       دود ح84در سال . ه است در استان لرستان قابل توج    ژهیبه و 

ایـن  . انـد   نـژاد رأي داده      بیش از هفتاد درصد ایشان به آقاي احمدي        88که در سال      اند، درحالی   گرا رأي داده    اصول

تلف براي انتخاب ي مخ گرا سه گزینه دهندگان اصول  رأي84گیر درحالی رخ داده است که در سال  تغییر ناگهانی و چشم

که ایـن  ) ها تقریباً رأیی داده نشده است  که به یکی از آن-نژاد و رضایی  احمدي( فقط دو گزینه  88 ولی در سال     شتنددا

اما گویا این اتفاق نیفتاده . گرا یا اصوالً از رأي دادن منصرف کرده باشد تواند بسیاري را از رأي دادن به یک اصول امر می 

ي  قابل توجه است کـه همـه  . اند گرا گرفته ي اصول  به رأي دادن به تنها گزینهعیطلب تصمیم قاط صالحاست و اکثریت ا   

گراتر  ها، بالاستثنا، ظرف چهار سال گذشته اصول  ي استان   نقاط آبی، بالاستثنا باالي خط موردانتظار قرار دارند، یعنی همه         

  ].51[د ان گرایی کرده اند و برخی جهش عظیمی به سمت اصول شده

اگر انتظار داشـته باشـیم کـه     .  از آن گرفت     ی قطع جهی توان نت  ی نم ی است ول  زی شک برانگ  زی تهران ن  ي ارائه شده برا   آمار

اي که وضع تهران را  نکته. طلبان تغییري نکند، تهران وضع خوبی از نظر آماري دارد گرایان به اصالح     اصول ينسبت آرا 

تشخیص . نژاد در تهران بسیار بدتر از این باشد  داشتند وضع احمدياراري انتظکند این است که بسی برانگیز می شک

 لی انتظار دلنیواضح است که صرف داشاتن ا. اي نیست این که این انتظار تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است کار ساده

برخـی از ایـن   .  بودنـد دها رأي داگر  اصولي به نامزدها 84هرحال حدود نیمی از مردم تهران در سال           به. ستیبر تقلب ن  

اند تصمیم گرفته باشند به موسـوي   تري براي رأي دادن داشته هاي کم  به دلیل این که گزینه88افراد ممکن است در سال   

دانیم که درصد  رأي بدهند، اما نمی) اي داشت ي سنتی و مذهبی طلب نامیده بود، و پیشینه گراي اصالح که خود را اصول(

، بـسیاري از کـسانی را   84، برخالف سـال  88 درصد سال 50البته این نکته صحیح است که .  است ده چقدر بو  این افراد 

ها ماندند و رأي ندادند و برخی این مسأله را بخشی از علـت پیـروزي آقـاي             شود که چهار سال پیش در خانه        شامل می 

  ].46[ توان نمود ینم مسائل نی در مورد ای قضاوتیول. دانند نژاد در آن سال می احمدي

رسد به ویژه هنگـامی   گرا شدن اکثریت جامعه بسیار باورنکردنی به نظر می     گیر، و سریع اصول      این روند فراگیر، چشم    ما

  :ي زیر را در نظر بگیریم که سه نکته

٤٢  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
هر چـه  هاي اخیر به سمت نوگرایی و خواست تغییر بوده و  ي ایران در سال ها در جامعه   کلی تحوالت نگرش   روند

رود بـه طـور کلـی         شود، انتظـار مـی      دهندگان افزوده و نسل کهنسال از آن کاسته می          ي رأي   نسل جوان به جامعه   

  .تر تر شود نه کم طلب بیش هاي نو و اصالح حمایت از چهره

یتی هاي گذشته اصوالً حکایت از نارضا      دهندگان هم به طور شهودي و هم در مقایسه با سال             درصد از رأي   85 مشارکت

  . عمومی از وضع موجود و خواست تغییر دارد، نه خواست تداوم وضع موجود

 از رأي دادن امتناع 84هاي گذشته و به خصوص در سال   کسانی بودند که در سال88دهندگان سال   زیادي از رأيبخش

، بلکه تغییرخواهانی بودند کـه   نبودند"گرایان اصول"وجه از حامیان      هیچ  این دسته به  .  کردند میکردند و انتخابات را تحر    

  ].52[کردند احساس ناامیدي می

  

  

  

  

  ی کروبي آقابی عجيها 7

  

 7 بنفورد تعداد رقم یعی طبعیبر اساس توز.  استی کروبي آقاي در آرا7 رقم ادی زاری مشاهده شده، تعداد بس گری د مورد

 ي هـا 1تعـداد  .  اسـت دهی رسدرصد 41قم به  رنی ای کروبياست که در مورد آقادرصد  2/21 تا 20مورد انتظار حدود    

 مختلف ارائـه  ي اعداد در نسخه ها  نیاز آنجا که ا   .  دارد ی بنفورد تجرب  عی با توز  يز تفاوت قابل مالحظه ا    ی ن ی کروب يآقا

 از ی تنهـا ناشـ   1 و   7 تعداد رقـم     نی حضور ا  نکهی صورت گزارش شده اند، احتمال ا      نیشده توسط وزارت کشور به هم     

 تی اهمی ممکن است ذاتا به نظر ب"7 رقم ییچندتا " که   تی واقع نیا.  رسد ی به نظر م   دی بع اریان باشد بس   کارمند يخطا

 ممکن اسـت بـه نظـر بـه قـدر           "7 چند تا رقم     " يدر صورت عددساز  .  باشد ي ناهنجار نی ا ي برا یلی تواند دل  ی م د،یایب

 7 هـا و     1احتمال آنکه تعداد     انجام شده    ي ها یبررس با توجه به     گریاز طرف د  . دیای ب يریگی پ رقابلی و غ  ی اتفاق تیکفا

  .  استونیلی مکی در 1 صورت در آمده باشند کمتر از نی به ای طور کامالً تصادفبهها 

ـ  ا عتـاً ی در آرا باشد، طب    ي نشانگر دستکار  ی کروب ي آقا "ی اضاف ي ها 7 " هر حال اگر     به ـ  باي دسـتکار  نی  ي نـشانه هـا  دی

 ی ها بـه نفـع نـامزد اصـل    ي تعداد راشی افزاای کاهش انی منی در اهی فرضنیقابل قبول تر.  در آرا داشته باشد زی ن يگرید

  . است

 کـه  يسه حوزه ا، تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ، شیراز و تبریز شش حوزه اي هستند که بیشترین راي را داشته انـد       

 ي شـان بـه آقـا      ي هستند که تعـداد را     ییا حوزه ه  نی نژاد داده اند، در ب     ي احمد ي را به آقا   ي از را  يشترینسبت ب 

البته مشخص . نشان داده شده استزیر جدول ر ديری گي شش حوزه رانی ايداده ها.  شودی شروع م7 با رقم  یکروب

 نـژاد در آن سـه   ي احمـد ي آقاي آرا ي ، نسبت باال   یی و رضا  ی کروب انی هر کدام از آقا    ي را زی سهم ناچ  لیاست که به دل   

  . در آن حوزه هاست ي موسوي آقاي آرانیی نسبت پایحوزه لزوماً به معن
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  رانی در اي رازانی منیشتری مناطق با ب- جدول

  درصد راي احمدي نژاد    میزان راي کروبی    کل اراء  حوزه راي گیري

  %43      43073    4179188    تهران 

  %66,6      7098    1536106    مشهد

  %60,9      7002    1095399    اصفهان

  %53,7      8057    950243    کرج

  %60,0      7078    947168    شیراز 

  %47,9      3513    876919    تبریز 

  

 اصـفهان  راز،ی در سه حوزه شی آرا کروبانی توان نشان داد که احتمال آنکه اختالف م        ی م ي آمار ي استفاده از آزمون ها    با

 و انجـام  يد احتمـال دسـتکار   خـو نیا.  در صد است5 باشد، کمتر از ی کرج و تهران تصادفز،یو مشهد با سه حوزه تبر   

 بزرگ به طور ي شمارش آرا به خصوص در شهرهاانی تر در جرده ساانیبه ب دهد،   ی م شیتقلب در انتخابات را افزا    

ـ  به دلگریاز طرف د.  نژاد شمارش شده استي احمدي به نفع آقای کروبي آقاي آرا يعمد  در ی اشـتباهات انـسان  لی

ـ  7 با ی شده با فراواندیاد تول شده، اعد  يهنگام ارائه آمار دستکار     شـد،  ه گفتـ شی شروع شده اندو البته همانطور کـه در پ

  .ندیای به نظر بی در ابتدا ممکن است کامالً تصادف7چند عدد 

ـ  توزی کروبـ ي آقـا ي رقم هامی اگربخواه5 که کل تعداد آرا ثابت باشد،آن گاه بر طبق جدول           می اگر فرض کن   نیبنابرا  عی

 باشد که در جدول وزارت يزی کمتر از آن چ ي را 473000 حدود   دی نژاد با  ي احمد ي آقا يتعداد آرا  داشته باشد،    یعیطب

ـ  نامزدهـا ن  گری د ي بماند، آرا  ابت تعداد کل آرا ث    نکهی ا ي برا نیهمچن. کشور آمده است   ـ  بازی  نیـ  شـود، کـه ا  حی تـصح دی

  . کاسته شوديژاد و موسو ني احمدانی آقاي از اختالف آراي راونیلی م1 شود که حدود ی مرباعثییتغ

  

  

  سه نمونه عجیب در اعالم اراء

  

 باشـد کـه   ی شهرستان پلدختر استان لرسـتان مـ      ي بخش مرکز  21 در صندوق شماره     ی باطله منف  يوجود آرا : نمونه اول 

  . باشدی پر کردن جداول مي فرمول برايرینشاندهنده بکارگ

  

 واقـع  نی شهرستان هرسستونی و ب  ي مرکز يمربوط به بخشها   ي مطابق جداول منتشرشده در همه صندوق ها       : دوم نمونه

 با جمـع  ي موسوي آقاي بوده و در عوض جمع آراشتری ماخوذه بي نژاد از کل آراي احمدي آقايدر استان کرمانشاه آرا  

  . باشدی نژاد مي احمدي مربوط به آقاي در آراار دخل و تصرف آشکی نوعانگری باشد که بی برابر محی صحيآرا

  

 مربوط به بخش رودبست شهرستان بابلـسر واقـع در اسـتان         ي مطابق جداول منتشرشده در همه صندوق ها       :نه سوم نمو

 يفهـا ی شهرسـتان بابلـسر در رد  ي آخر بخش مرکزفی ماخوذه مربوط به دو ردي که اعداد کل آرادهدیمازندران نشان م 
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 ي امر باعث شده است جمع آرانیشده است و ا ی کپ نای باشد ع  ی که مربوط به بخش رودبست شهرستان بابلسر م        يبعد

  . باشدی منتشر شده مي از دخل و تصرف آشکار در آرايگری دی نوعانگری شود که بشتری ماخوذه بي از کل آراحیصح

  

  

  صندوق هایی با صفر و یا یک راي

  

 بـا صـفر   ياد صـندوقها  تعدلی از گزارشات استخراج شده از آمار منتشر شده توسط وزارت کشور از قب    ی به برخ  ینگاه

 توسـط دسـت انـدرکاران    ی انتخابـات ي از بدعتهايگری د هی تواند زاو  ی م دای هر کاند  ي برا ي را 10 تا   2 و   ي را کی ،   يرا

  . سازدانی را نمام انتخابات در دولت نهيبرگزار

سته بودند حدود    که در دوره قبل توان     ی کروب يآقا به عنوان مثال     :ي با تعداد صفر را    ي تعداد صندوقها  ، اول گزارش

ـ  )  چهارم کل صندوقهاکیحدود ( صندوق 11236 دوره در    نی در ا  ندی اخذ نما  ي را ونیلی م 5  یقادر به کـسب حت

 ي صـندوق در مقابـل آقـا   70 در ي موسوي صندوق و آقا4872 در یی رضاي آقا بی ترت نی و به هم    هم نبودند  ي را کی

 شده ختهی نژاد ري احمدي به نفع آقاي درصد آرا100 زیدوق ن صن46ودر .  بوده اندي صندوق فاقد را4 نژاد در ياحمد

  . بوده اندي راکی ی فاقد حتداهای کاندریاست و سا

 هـر  ي براي راکی ي صفر در صندوقها، تعداد آراي اسفناك تر از را:ي را کی با تعداد    ي تعداد صندوقها   دوم، گزارش

 ی مورد نظر در آن شعبه مـ يدای و تنها بودن کاند    تینده مظلوم  باشد که نه تنها نشانده     ی در صندوقها م   داهای از کاند  کی

 ي آقاي تعداد برانی باشد که ا  ی در محل اقامت خود م     کنفری ی حت ی بدون همراه  ی دهندگان ي وجود را  انگریباشد بلکه ب  

 يحمـد  ا ي نفر و آقا   60 ي موسو ي آقا ي نفر و برا   6594 ی کروب ي آقا ي نفر و برا   4535 صندوق که معادل     4535 ییرضا

 يدوقها محل استقرار صننی و همچنشانی با توجه به برنامه محور بودن ایی رضايودر خصوص آقا.  باشدی نفر م3نژاد  

  !!! معلم منطقهای ده بوده است ي کدخداای نفر کی رسد آن یمذکور به نظر م

 ي صـندوق فقـط دارا  19336 در ی کروبـ يبه عنوان مثـال آقـا  : ي با تعداد دو تا ده را ي تعداد صندوقها   سوم، گزارش

 ی بوده است در صورتي را90809 مذکور معادل ي در صندوقهاشانی ايو جمع آرا.  بوده اندي را10 و حداکثر 2حداقل  

ـ لی م11 نژاد حـدود     ي احمد ي صندوقها آقا  نیکه در هم    ي و آقـا ي راصدهزاریـ  سیی رضـا ي و آقـا ي راصد و هشتـ ونی

  .وده اند کسب نمي و هشتصد راونیلی م5 حدود يموسو

 11236 نی از بی کروبي از آن است که آقا ی گرفت حاک  جهی توان نت  ی آنچه که از سه گزارش استخراج شده فوق م         تاینها

 صندوق فقط 37166 مجموعا در 10 تا 2 نی بي صندوق با را19336 و کی ي صندوق با را6594 صفر ، يصندوق با را

 نیـ جا دارد کسب ا. کسب نموده اند )  در هر صندوق   يرا 2,6توسط   بطور م  ای ي کمتر از صدهزار را    یعنی (ي را 97403

  !!! گفتکی تبری کروبيرکورد را به آقا

 10 تـا  2 نی بـ ي صـندوق بـا را  19054 و کی ي صندوق با را   4535 صفر ،    ي صندوق با را   4872 نی از ب  یی رضا ي آقا و

  .موده اندکسب ن) ي حدود صدهزار رایعنی (ي را100673 صندوق فقط 28461مجموعا در 

ـ  از بدو شکل گانی آقانی و چندساله ا نی تلخ است که خدمات چند     تی واقع نی نشاندهنده ا  نی ا و  انقـالب نتوانـسته   يری

ـ  از ا  ی شـناخت  چگونـه ی ه يری گ ي را ي درصد حوزه ها   50 از   شی مردم ب  ای و   دی نما جادی ا شانی برا یگاهی جا چگونهیه  نی

   نداشته اندونیآقا
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  .ارائه کرده است هزار کد ملی 900رضایی 

  

 از آن دارد که تی شده که حکای اطالعاتيآور  است که موفق به جمعی مدعیی انتخاب، محسن رضايبگزارش خبرگزار

  ]53[اند  دادهياند که به او رأ  کردهدییتا) یبا استناد به کدمل (یرانی هزار ا900

  

  

  جمعیت خاموش 

  

مشارکت حدود «: اند   استدالل کرده  نی چن ي خطاب به موسو   يا  نامه تهران در    يها   دانشگاه ی علم أتی ه ي از اعضا  یجمع

 و اسـت،  سابقه ی ب58 نی در دوازدهم فروردی اسالم ي جمهور یپرس   همه نی مردم در انتخابات، که بعد از اول       ي درصد 85

وجـود اداره   از وضع می عمومیتی گذشته نشان از نارضايها وره ددهندگان ي به جامعه رأ   ي نفر ونیلی م 10 بی قر شیافزا

 اعـالم  دی اسـات نیا» . داردی قانوني مجارقی روند با روش آرام و از طرنی در اریی تغجادی ايکشور و عزم قاطبه مردم برا     

ـ انـد، را غ      کـرده  تی حما ی جمهور فعل  سییاز ر »  نفر ونیلی م 24 یعنی دهندگان ي درصد از رأ   65 بیقر «که  نیا  ی واقعـ ری

  .دانند یم

  

  : به این شرح است 88 و 84ل هاي ناتیج انتخابات در سا

: دور دوم-1384دوره نهم 

ونیلی م46،78: طی شرانیواجد

ونیلی م27،95:  آراء ماخوذهکل

ونیلی م17،24:  نژادي آراء احمدتعدا

%60: مشارکت

:1388 دهم دوره

ونیلی م46حدود : طی شرانیواجد

ونیلی م39حدود :  آراء ماخوذهکل

ونیلی م24حدود :  نژادي آراء احمدتعدا

%85: مشارکت

عرف انتخابات ها به این شکل است که مردم زمانی به صندوق   . است   برابر   بای تقر طی شرا نی واجد مشاهده می شود که     

  .ها هجوم می آورند که یا قصد نه گفتن داشته باشند و یا براي یک تغییر به اجماع رسیده باشند 
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د که در این انتخابات مردم براي نه گفتن به هاشمی چنین رایی را به احمدي نـژاد           البته بر پایه همین تحلیل بیان می شو       

 در حالتی که احمدي 84 هاشمی در دور دوم انتخابات سال –در جواب باید یاد آوري کرد که دو گانه احمدي . داه اند 

ابات هاي ایران یـک نقطـه قـوت     فراموش نشود  این در انتخ–نژاد براي مردم شناخته شده نبود ویک چهره جدید بود          

 میلیـون از افـرادي کـه در    12در این انتخابات حدود .  میلیون تحریمی را به صحنه بیاورد 12 نتوانست این    -موثر است 

 احمـدي  – به صحنه نیامدند وارد انتخابات شدند که بی شک دلیلی به غیر از دو قطبـی هاشـمی                   84دور دوم انتخابات    

  .موثر بود براي به صحنه آمدنشان 

  

  

   میلیون تحریمی به احمدي نژاد راي داده اند؟11 میلیون از 8آیا 

  

 مـردم تهـران را بدسـت    ٪50 ي رأنـژاد  ي بر اساس آمار اعـالم شـده احمـد      گان،یشیبگفته جووان کول، استاد دانشگاه م     

ـ  در مقاي کـار ی بـ شیافـزا  تورم و لی در تهران بدلنژاد ي که تعداد طرفداران احمدرفت یاست، اما انتظار م  آورده  بـا  سهی

 وسی را مـأ شانیـ  چهار سال قبـل ا يروزی عمده پلی دلياری و بعالوه بسد، کرده باش  دایانتخابات چهار سال قبل کاهش پ     

  ] 54.[رندیگ یشدن طرفداران اصالحات در نظر م

 ی از کـسان ونیلی م11ات حدود  انتخابنیکه در ا کنـد  ی استدالل منگونهی در مانوا ایی استاد دانشگاه هاوا  ،ی فرح دهیفر

 از ونیلی م8 نژاد ي که احمدداد ی اعالم شده نشان مجی دادند، نتاي کرده بودند رأمی انتخابات را تحرنی از ا  شیکه پ 

 ممکـن   ریـ  غ يزی چ نی چن دی کن ی را بررس  رانی انتخابات در ا   خی که اگر تار   ی؛ در حال  است   افراد را کسب کرده    نی ا يرأ

 بر ضد ی دهندگاني رأنی و چندهند ی مي رأ»رییتغ «ي موجود و برا  تی دهندگان بر ضد وضع    ي رأ نی معموال ا  رایاست ز 

  ]55. [اند  دادهي رأنژاد ياحمد

  

  

  اصولگرایان خاموش 

  

 میلیون نفري کـه در سـال   5/10ممکن است گفته شود که شاید این تصور مطابق واقع نبوده و درواقع بسیاري از حدود            

اگر ایـن  . اند که در چهار سال قبل از آن رأي ندادند  بوده"گرایان خاموش اصول"دگان افزوده شدند    دهن   به جمع رأي   88

انـد، بلکـه صـرفاً     گرایی داشته  ي شدیدي به سمت اصول      ادعا صحیح باشد لزومی ندارد تصور کنیم که مردم تغییر عقیده          

  .اند گرایانی که قبالً رأي نداده بودند امسال مشارکت کرده اصول

انـد    تري نشان داده    هایی که افزایش مشارکت بیش       صحیح باشد، باید در استان     "گرایان خاموش   اصول"اگر ادعاي   

تـر از   به عبارت دیگر باید بین افزایش مشارکت و حمایت بیش     . تري یافته باشد    گرایان نیز افزایش بیش      اصول يآرا

، ] 46[ بـرمن و رینتـول       ي هـا  ی دسـت آمـده از بررسـ        بـه  جیبر اساس نتـا   . گرایان همبستگی وجود داشته باشد      اصول

گرایی وجود ندارد و درنتیجه توجیه نتایج اعالم شده بـا اتکـا بـه     اي میان افزایش مشارکت و گرایش به اصول  همبستگی
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 زي مـردم ا  پس نتایج مذکور کماکان به معناي تغییر مسیر ناگهانی و گسترده. گرایان خاموش امکان ندارد ي اصول   فرضیه

  .نژاد است که در این ابعاد گسترده باور آن مشکل است گرایی و به طور خاص آقاي احمدي طلبی به سمت اصول اصالح

  

  

  آراء احمدي نژاد از کجا آمده؟

  

 موجـود  يهـا   و بـر اسـاس داده  ندیب ی مرمحتملی را غي و موسونژاد ي احمدادی زيموسسه چتم هاوس لندن اختالف رأ    

 از شتری بي رأونیلی مزدهی سری در انتخابات اخنژاد ي اعالم شده احمدیطبق آمار رسم: داند یحتمل م را ميکتری نزدجهینت

 11٫5 ی که او توانـسته تمـام  میاگر فرض کن. است  به دست آوردهشیپکار در انتخابات دوره   محافظه ي نامزدها يکل آرا 

 زدهی سـ  -آراء قالیباف ، احمدي نـژاد و الریجـانی           - را به خود اختصاص دهد،     1384کاران در سال       محافظه ي رأ ونیلیم

  : آمده باشدزیر از افراد گروه تواند ی تنها می باقونیلیم

  . انتخابات شرکت کردندنی ندادند اما در اي رأ2005 که در سال ی از کسانونیلی م10٫6 حدود  -1

  . دادندي رأی به رفسنجانشی که در انتخابات دور پي نفرونیلی م6٫2  -2

  . دادندي اصالح طلب رأي انتخابات به نامزدهانیشی که در دور پي نفرونیلی م10٫4  -3

کـار را بـه     دهندگان محافظـه يتمام رأ،  در ده استان  دی با نژاد ياحمد اعالم شده درست باشد،      ی اگر آمار رسم   حال

ا بـه خـود اختـصاص        ر ی رفسنجان ی هاشم ي را از آن خود کرده، آرا      دی دهندگان جد  يخود جذب کرده، تمام رأ    

 شی دهندگان به اصالح طلبان در دوره پيأاز آرا ر)  درصد در استان لرستان44تا حداکثر  (ي درصدی و حتداد یم

  .کرد یجذب م) کار  دو گروه اصالح طلب و محافظهنی دهه تنش بکی کی رغم نزدیعل (زیرا ن

  

  

  یی در مناطق روستانژاد ي از احمدتی حمايرد ادعا

  

ـ  دهنـدگان ا   ي اکثر را  رانی ا نانی از روستانش  يا   عمده تی جمع دیگو ی م رانشناس،ی استاد دانشگاه و ا    ،ي انصار یعل  در  رانی

 به اصالح طلبان و شهی همانیی روستانی اي تعلق دارند که راي کرد، بلوچ، عرب، لر و آذريها تی به قومییمناطق روستا

ـ  نکـات تأ نی اگر چه ايبگفته انصار. است  بودهی قومقیالا برطبق عیاست و   ضد وضع موجود تعلق داشته يدایکاند  دیی

در ] 56.[ستندیـ  وقـوع تقلـب سـترده ن   ي برايا  قابل خدشهری غلی دالی ول کنند ی م شنهادیتقلب گسترده در انتخابات را پ     

در  « آمـده کـه    سکاتلند در دانشگاه سنت اندروز در ا      رانیگزارش مشترك موسسه چتم هاوس لندن و موسسه مطالعات ا         

 نـژاد آشـکارا در منـاطق    ي محافظه کار و به خـصوص محمـود احمـد   يداهای کاند76 و سال 80، به مانند سال 84سال  

 ادعا که نیا.  توهم استکی دهند، ی مي همواره به محافظه کاران رایی روستای که نواحنیا.  بودتی فاقد محبوبییروستا

  ».ها است  دادهنیرا از آن خود کرد، بر خالف ا یی مناطق روستاي آراشتری نژاد بيامسال هم احمد

 ي ادعاي برای متقن لی که دل  دیگو ی م گویی سن د  ا،یفرنی در دانشگاه کال   ی و استاد مطالعات اسالم    شناس  رانی ا ،یمیبابک رح 

ـ  مقاتیتحق وجود ندارد و بعالوه یی نژاد در مناطق روستا  ي از احمد  تیحما  بوشـهر،  يهـا   خـود او در اسـتان  یدانی
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 ی مـسئوالن اسـتان  نی بـ يدی شـد يها به عنوان مثال او تنش. دهند ی را نشان می برعکس جهی نت قاًیستان و لرستان دق   خوز

 در بوشهر   هیمثالً امام جمعه عسلو   . است   نژاد در تهران مشاهده کرده     ي احمد یو مسئوالن دولت  ) خصوصاً امامان جمعه  (

ـ .  قرار گرفتی از ساکنان محل   ياری بس قی مورد تشو   نژاد از مالقات او سر باز زد که        ي احمد دیهنگام بازد   نیهمچن

ـ  پرداخته که ب   نی روستا نش  ی با اهال  ی رسم ری غ يها   مختلف به مصاحبه   يها   که هنگام مسافرت به استان     دیگو یاو م   انگری

 انتقـادات  نیتردی و شدباشد ی مکرده، ی از آنچه تصورش را منتریی پااری نژاد بسي آنها از احمدتی حما زانی بوده که م   نیا

ـ  گـروه ز   ي نـژاد بـرا    ي احمد يها  استیاگرچه س . است  دهی شن ها روستا نی نژاد را در هم    ياز احمد   از قـشر کـارگر      يادی

 یکی در نکهی اانی با بنی همچنیمیبابک رح.  هستندی ناراضمی قشر بشدت از رژنی از افراد اياری بسی داشته ول تیجذاب

 قلمداد  نی را طرفدار مستضعف   ي جنوب تهران برخورد کرده که موسو      ی از اهال   به چند نفر   ياز تجمعات طرفداران موسو   

 ی علم ی همه پرس  کی ي بدون برگزار  انیرانی از ا  يادی ز تی به جمع  دگاهی د نی دادن ا  می که اگر چه تعم    دیگو ی م کردند یم

 يه قشر کارگر از احمد گستردتی بر حمای مبنيها  مشاهده وجود دارد که استداللنی در ايزی چی ولستی نیکار درست

  .کند ینژاد را کند م

 مشغول بوده، رانی اي روستاهایقاتی سال به مطالعات تحقی کالج که به مدت س   تسی ب یاسی هوگالند، استاد علوم س    کیار

 لی را تشکرانی اتی درصد جمع35که  (یی نژاد در انتخابات دوره دهم در مناطق روستاي گسترده از احمدتی حمايادعا

 850 کـه متـشکل از       مـان ی بـاغ ا   ي که مثالً روسـتا    دیگو ی م هوگالند. داند ی ساله اش م   یرا متناقض با تجربه س    ) دهد یم

 او کـه در آن      یمی که دوسـتان قـد     دیگو یاو م . دیری است را در نظر بگ     رازی ش کی زاگرس و نزد   يها  خانوار در رشته کوه   

 آنهـا  ي رأژاد ني سال روستا معتقدند که احمد18 يراد باالحداقل دو سوم افاند که   به او گفتهکنند ی م یروستا زندگ 

 شـرکت  ي رفته بودند تا در تظاهرات طرفـداران موسـو      رازی به ش  نی روستا با ماش   ی از اهال  ی و برخ  است  دهیرا دزد 

در  کـه  ییهـا   انجام ندادن قوللی بدلرازی اطراف شي جمهور در آن روستا و اکثر روستاهاسیی که ر  دیگو ی م کیار. کنند

 کـه از آن  ی که بر اساس اطالعـات دیگو ی م کی ار نیهمچن.  محبوب است  ری غ د داده بو  84 اش در سال     يدوره اول نامزد  

 مختلـف در  یاسـ ی سيهـا  دگاهی با دي متشکل از افراديا تهی قبل شمارش آرا توسط کميها  کرده، در سالافتیروستا در 

در  (يری گي زمان رأانیا آمدند و قبل از پرازین وزارت کشور از ش انتخابات مسئوال  نی اما در ا   شد، یخود روستا انجام م   

ـ بگفتـه هوگالنـد ا  .  را مهر کرده و به همراه خودشان بردنـد  ي رأ يها  ، صندوق ) شب 9ساعت   ـ  تغنی  نحـوه  ی ناگهـان ریی

  ]57.[ کردری انتخابات را غافل گیی ناظران روستاگری دي از روستاهایلی روستا و خنیشمارش آرا در ا

  

  

  ي موسوانیتظاهرات حام

  

 مجلس به صورت ی جلسه علنکی هی در حاشانی اصولگراونی عضو فراکسندگانی از نمایکی ؛ی گفته روزنامه اعتماد ملبه

اسـت    آمـده  ، شهردار تهران به مجلس ارائـه شـده  بافیقال محمدباقر ي اعالم کرد که در گزارش که از سو   یررسمیغ

 حداقل سـه    ي آزاد دانی در م  ي موسو نیرحسی م انی صورت گرفته در تجمع حام     يها يریگ  براساس متراژها و اندازه   

 از  گـر ی د ياری محدود بـس   یرسان   خطرات موجود و اطالع    لی است که بدل   یهیبد] 58[ .اند   معترض حضور داشته   ونیلیم

هنـدگان بـه    دي اسـت کـه وزارت کـشور تعـداد را         ی درحال نیا. اند  افتهی امکان حضور در تظاهرات را ن      ي موسو انیحام

  ]105.[ و صدهزار نفر در تهران اعالم کرده بودونیلی م2 حدود در را يموسو
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 ییمـا ی راهپنیبه نظر من همـ  «:  گفت ییمای راهپ نی با اشاره به ا    زین) رانی رهبر ا  ،يا   خامنه ی عل دیبرادر س  (يا   خامنه يهاد

ـ لی م يهـا  ییمای راهپ نیمگر هم .  است ي رفراندوم و اعالم را    ی در تهران نوع   یونیلیم  56-57 و آرام مـردم در سـال         یونی

 ملت را اعالم و    دی نبود که تائ   ها ییمای راهپ نی مردم نبود و مگر به اتکا هم       یاه اعالم نظر و همر    ي امام برا  اری مع نیتر  مهم

 بـود  يا کرد و عمدتاَ هـم در سـن ر       ییمای که در تهران راهپ    یتی جمع نیاگر از هم  «: او ادامه داد  » . دادند لیدولت را تشک  

 است ی در حالنی اعالم شده دانست ان از آنچه که در تهراشتری را بي مهندس موسوي رادیتوان ی مدی داشته باشيبرآورد

  ». شرکت نداشتندییمای راهپنی او در اانیکه همه حام

  

  

  دفاع از نظارت بین المللی در انتخابات ها  ي برای و عقلی قانونلیدال

  

 تی است و آن را به رسمرفتهی را پذالمجالس نی در کنفرانس ب   تی عضو ،يا   خامنه ي آقا يرهبر در زمان    رانی دولت ا  کم؛ی

  .شناخته است

 بـا نظـارت   دیـ  عـضو، با  ي و انتخابـات مجلـس کـشورها       ي جمهور استی کنفرانس، انتخابات ر   نی طبق مصوبات ا   دوم؛

  .ردی انجام گیالملل نیب

 حضور خود به عنوان ناظر، رشینتخابات چند کشور حضور داشته و با پذدر ا» ناظر« تاکنون چندبار به عنوان رانی اسوم؛

  . شناخته استتی کرده و به رسمدیی بر انتخابات کشورها را عمال تأیالملل نیروند اعمال نظارت ب

ات خود،  بر انتخابیالملل نی از نظارت بتواند ی نمرفته،ی را پذ»یالملل نینظارت ب« که عمال روند ی دولت و حکومتچهارم؛

 گری دي هی و سوردی آن را بپذي هی سوکی که فقط ستی مجاز ن ي کشور چی است و ه   »هیدو سو  «ی حق نیا.  کند يریجلوگ

  .را انکار کند

ـ  بر انتخابـات ا    یالملل  نینظارت ب «ها، با طرح       آن انی و حام  رانی ا یچرا حاکمان فعل  « که؛   دی پرس دی با اکنون  رنـگ از  »رانی

 زنـد  ی مرونیشان ب  گردنيها  پرداخته و رگيساز  به جو،ی منطقچی بدون ه،ییگو  فرار از پاسخ  ي و برا  پرد یشان م   چهره

ـ  کـه تنهـا شا     ییها   را به انواع تهمت    یالملل  نیب خواستاران نظارت    ،یو با پرخاش و هتاک      خودشـان اسـت، مـتهم       ي ستهی

  !!کنند؟ یم

  

  

  رودهن و مسئله دراویش و راي کروبی

  

  :از مسئولین ستاد کروبیمصاحبه با عبدي یکی 

 م،ی اعالم کن  دیخواه یم.  تا است   ی پانصد و س   ،ی کروب ي آقا ي استان تهران تعداد آرا    ي گانه زدهی از مناطق س   یکیمثال در   "

ـ ی.  استی قطعشی دراويرأ.  هستندشی همه دروم؟یا ده داي رأی ما به کروبندی و بگو ندیایده هزار نفر ب     از ده هـزار  یعن

 هـم  يگـر ی دي از جاهـا تـا  یتازه پانـصد و سـ  . مییگو ی منانی را با اطمنی آن منظور شده است، ا ي تا یس پانصد و    ،يرأ

  "ستی مورد نظر من که رودهن باشد، ني هست، مال منطقه
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   مصاحبه جالب عباس عبدي-ضعف دولت در کسب اعتماد مردم

  

  اعتراضات چه ربطی به مقدمات درست انتخابات داشت؟

شـد همچنـین      اگـر واقعـاً تقلبـی هـم مـی         . گرفـت   شد، شاید انتخابات شکل دیگري مـی         چیده نمی  اگر مقدمات درست  

حال اگر .ما دو حالت داریم یکی اینکه واقعاً تقلب شده و دیگر اینکه تقلبی صورت نگرفته              . گرفت  اعتراضاتی شکل نمی  

ه نتوانست سازوکاري پیـاده  اگر هم تقلبی نشده ضعف دولت است ک    تقلبی صورت گرفته واکنش مردم طبیعی است        

کنند تقلبی صورت نگرفته به همان میزان هـم بایـد    دولت باید بداند اگر فکر می. کند که اعتماد مردم را جلب کند   

شـان در   اند این چوب عدم توانـایی   اگر تقلبی نکرده.راهی را بروند تا مردم به آنها ونتایج اعالن شده اطمینان کنند 

اي اسـت کـه      بنابراین ناتوانی دولـت در جلـب اطمینـان مـردم هزینـه            . شود نادیده گرفت    ا را نمی  اینه. اقناع مردم است  

پردازند و این ناتوانی بعضا بدتر از رویداد تقلب است چرا که فردي که تقلب کرده و توانسته مردم را قانع کنـد کـه                           می

ولی نتوانسته ثابـت کنـد تقلـب نـشده نـشان از      اگر کسی درست عمل کرده . تقلب نکرده داللت بر توانایی آن فرد دارد 

بنـابر  . ناتوانی آن فرد دارد ودر سیاست کسی که ناتوان دراقناع جامعه براي دفاع از عمل درست خود باشد مسئول است  

هایـشان را مطـرح کننـد و شـوراي نگهبـان هـم            گوینـد تقلـب شـده بایـد میتوانـستند کـه اسـتدالل               این کسانی که مـی    

در هیچ کجاي دنیا کسی منتظر ننشسته که مرجعی بگویـد تقلبـی صـورت نگرفتـه و بـه                    .  را مطرح کند   هایشان  استدالل

هاي منتقدین هم دلیل چندانی نیـاورد و بعـد منتظـر باشـد کـه دیگـران هـم                      مدرك کافی هم استناد نکند و براي حرف       

. داد به خیابان بیاید کسی به خودش اجازه نمیاگر حکومت قادر به انجام چنین کاري بود، مطمئناً . ادعاهایشان را بپذیرند

اگر هم نشده دولت قادر نبود آن را براي جامعه اثبات کند و این در حـالی اسـت کـه                 ... بنابراین اگر تقلب شده که هیچ     

  .اي کلیدي است تواند اثبات کند خودش نکته تمام ابزارها در اختیارش است و اینکه چرا نمی

  

  

  کمترین هاي دوره قبل

  

هـزار  800 حـدود    ي شهر ي ر ي آقا 80در سال  . آورده بود  ي را ونیلی م 1,2 نفر نی نامزد آخر  8 با وجود     -84-دوره قبل  -

  .آورده است  ي باطله هم کمتر راي از ارای کروبيقاآ دوره نی آورده بود ايرا

بـا وجـود ناشـناخته بـودن      (ي شـهر  ي و ر  ي زوارهـا  انیقاآ بود   مانند این انتخابات دو قطبی     که   76در انتخابات سال     -

چگونـه ممکـن اسـت    .نفر بود29000000تعداد شرکت کنندگان اندوره . داشتنديهر کدام حد اقل هفتصد هزار را     )ینسب

   باشد؟نقدرکمی ایب و کرویی رضايقاآ ءراآ شرکت کننده ونیلیامسال با چهل م
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  !وقتی سخنگوي شوراي نگهبان از احتماالت می گوید

  

مـی   ی کلـ يآرا% 30تـا 10از احتمـال خطـا در   آقاي کدخدایی  نگهبان  ي شورا يآرا، سخنگو % 10نها  با شمارش مجدد ت   

  باید از ایشان پرسید.آن را قابل چشم پوشی می داند    خواهد بود،  ری تأث ی انتخابات ب  ی کل جهی در نت  نکهی ا یه و با توج   گوید

  ؟! خواهد بودری تأثی بناًیقی گفت که توانی مو قانونی با استناد به چه قاعده 

  

  

  !! میلیون در سرنوشت انتخابات اثري ندارد3

  

  درصد واجدین شرایط راي ریخته شـده ،         100در رابطه با حوزه هایی که بیشتر از          نگهبان   ي شورا ي سخنگو ییکدخدا

ـ !!  میلیون نمی شود و تاثیري در انتخابات نخواهد داشـت   3بیان کردند که سرجمع این حوزه ها بیشتر از           شان بایـد  از ای

پرسید آیا وظیفه شما مشخص کردن تاثیر یا عدم تاثیر تخلفات در نتیجه انتخابات است یا نظارت و پاسداري دقیـق بـر               

  .تک تک آراء شهروندان 

 میلیون ها سرنوشـت  3 میلیون راي جابجا شود انتخابات به مرحله دوم می رود و این 4باید به ایشان یاد آوري کرد اگر  

  .د ساز خواهد بو

  

  

  !! میلیونی11اختالف 

  

  . را تقلب کردي رأونیلی م11 شودی فرمودند مگر مآیت اهللا خامنه اي در نماز جمعه بعد از انتخابات 

 میلیون از آراي اقاي احمدي نژاد جابجا شود انتخابات به مرحلـه دوم         5الزم به یاد آوري است که در این انتخابات اگر           

  . یلیون تقلب نیست م11کشیده خواهد شد و مسئله 

 میلیون راي 19 میلیون نفر شرکت کرده اند و کاندیداي پیروز باید نصف آراء را بده آورد که حدود          39در این انتخابات    

  .می شود 

  

  

  مهندسی آرا یعنی توزیع تعداد آراء از کل به جزء

  

هـا را بـشمارید تـا بـه یـک حـوزه        هزار صندوق باید ابتدا آرا صندوق شش براي جمع آرا چهل و    نکته این جاست که     

بعـد آراء   . بعد حوزه هاي یک استان را با هم جمع کنید تا به مجموع آرا در هر اسـتان برسـید            . انتخاباتی برسید ) شهر(

به قـول معـروف کـه مـی      . حوزه هاي استانهاي مختلف را با هم جمع کنید و به مجموع کل آرا در سطح کشور برسید                 

 خرداد می تواند کل آراء مـاخوذه و پیـروز   23 هم پیش ماست متاسفانه وزارت کشور شنبه   90د   آم 100گویند وقتی که    
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یک هفته بعـد آراء   . میدان را اعالم کند اما نمی تواند آن جزء جزء آراء که کل آرا از آن بدست آمده است را اعالم کند                     

در نهایت دو هفته بعد از انتخابات می گویند حـاال      .دو روز بعد از آن آراء شهرها اعالم می شود          .استانی اعالم می شود   

  چرا ؟ .می توانیم آراء صندوق ها را اعالم کنیم

  

  

  جوانان و کاندیداي تحول خواه

  

 کـه قـشر   ییاز آنجـا . ه  جوانان محبوب بوده و آنها را به حرکـت درآورد   انی در م  ي کارشناسان معتقدند که موسو    یبرخ

 ي با اخـتالف رأ    نژاد ي که احمد  رفت ی انتظار نم  داد، ی م لی دهندگان را تشک   يل رأ  سوم ک  کی سال حدود    30 ریجوان ز 

  ). درصد33٫75 با سهی درصد در مقا62٫6( باشد دهی رسيروزی به پي نسبت به موسویی باالاریبس

  

  

  

  آیا این انتخابات واقعا مردمی بود؟

  

انتخابات در    « شده باشد که     دهیاکم در دولت نهم شن     دست اندرکاران ح   ری سا زی وزارت کشور و ن    نی بارها از مسئول   دیشا

 انتخابات را بر عهده یی مردم هستند که کار برپانی منتخب معتمدیی اجرايها أتی هنی و اشود ی توسط مردم برپا مرانیا

 تیر اکثی فرمانداران به درستي دعوت شده از سونی معتمدبیتواند درست باشد که ترک ی آنگاه مری تعبنیا» .دارند

ـ  کـه در غ نـد ی نما یندگی را نما  یی و روستا  ي جامعه شهر  ی و مدن  ی اجتماع ، یاسی س شاتی، گرا   افکار  نـصورت ی اری

ـ   تی حاکم ندگانی فرمانداران را که نما    ي شده از سو   نیچ   دست نی معتمد نی ا توان ینم ـ  نام ردم هستند، م  گـر یاز د .دی

ـ  انتخاب هي فرماندار براي دعوت شده از سونی توان معتمد   ی چگونه م  يسو ـ  را مـردم نام یـی  اجراأتی کـه    حـال آن دی

ـ  بانی افراد دعوت شده به عنوان معتمـد ی ـ تمام ي نسبت به دولت و رهبرتی ارادت و تبعزانی مدی ـ بخوان تیصالح  دی

 فرمانـداران   شـک  ی نگهبـان هـستند، برسـند؟ب      ي شورا نی استان که منصوب   نظارت أتی ه دیی از دعوت فرماندار به تأ     شیپ

ـ  نمودند از افراد همسو با حزب حاکم را انتخاب نما   یم همراه با بخش نظارت سع     دولت نه  ـ  ننی و طبعـاً نـاظر  دی  بـه  زی

 انتخـاب  لتـر ی از دو فکـه  ي افـراد انی از میی اجراأتی نموده و در ادامه انتخاب ه   دیی افراد را تأ   نی ا یی همسو لی دل نیهم

ـ  دال بر اتواند یاند نم  هستند گذشتهیاسی س شی گرا کی که اتفاقاً هر دو از       نی ناظر دییفرماندار و تأ   ـ  باشـد کـه ا  نی  شانی

 کیـ  روند کامالً دموکرات   نیبرفرض که ا  . هستند انیرانی ا یی و روستا  ي جامعه شهر  تی اراده و خواست اکثر    ی واقع ندهینما

ـ ده اکثر خواسـت و ارا ی واقعـ  ندگانی فرمانداران نما  ي دعوت شده از سو    نی منتخب معتمد  ییرا اج يها  أتیبوده و ه    تی

 کـدام از نفـوذ و   یـی  اجرايها أتی نقش فرمانداران و ه    سهی که مگر در مقا    ماند ی م ی اشکال باق  نیجامعه بوده باشند باز ا    

 در یی اجرايها أتی هي انتخابات بوده و اعضاه فرمانداران همه کاردیترد ی ب؟باشند ی برخوردار ميشتری بینیآفر نقش

ـ  ي امـضا ي بـرا یفاتیامات تشر صرفاً مقي جمهور استیانتخابات ر  ـ شی صورتجلـسات از پ ـ يا  شـده می تنظ  شی ب

ـ  هستند و اساسـاً معلـوم ن       یی اجرا أتی ه سی فرمانداران طبق قانون رئ    ،  نیافزون بر ا  .ستندین  اگـر قـرار اسـت     ستی
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ـ    أتی ه نی ا سی رئ دی با تی حاکم ندهی نما لیانتخابات توسط مردم برگزار شود به چه دل         و   باشـد  ی به اصطالح مردم

 در برابر دولتمردان ي سوال جد نی ا تاًی و نها  نندی برگز سی را به عنوان رئ    یکی خود   انی نتوانند از م   ی جامعه مدن  ندگانینما

   را مردم دانست؟خابات انتي مجرتوان ی همچنان مای صورت آنی که در اماند ی می گذاره فوق باقیمدع

  

  

  !!عسگر اوالدي و از بین بردن شائبه تقلب

  

نمونه اي از تفکر سیستم حاکم را نشان می دهد که به جاي بر طرف کردن ابهامات ذهن مردم به شعار دادن      مطالب زیر   

  :هاي بیهوده می پردازند 

 ذی را تنفي جمهوراستی حکم ری بر اساس قانون اساسي مقام معظم رهبر  ی وقت " که  نی بر ا  دی با تاک  يو -عسگراوالدي  

 مـا حـرف آخـر را     ی در قـانون اساسـ     يمقام معظـم رهبـر    :  گفت "رود ی م نیب از ب   تخلف و تقل     در واقع شائبه   کنند یم

.زنند یم

 در امـر  يگـر ی انجام شد مرحلـه د ي کارنی که چن  یوقت:  گفت زی ن جمهور  سیی ر فی با اشاره به مراسم تحل     يعسکراوالد

. صورت گرفتي مقام معظم رهبرشاتیالخطاب بودن فرما فصل

 ي رای اسـالم ي در مجلـس شـورا  جمهـور  سیـی  ري از سويشنهادی پي وزراتی اکثریوقت:  خاطرنشان کرد نی همچن يو

 گفت که بر اساس توان ی و مشود ی در جهت صحت انتخابات قلمداد ميگری گام دزی امر ننیاعتماد کسب کردند، خود ا

 که خارج از ی مگر کسند،ما ی نمی در انتخابات باق قلب و ت  دی شک و ترد   ي برا يا   شبهه ،ی انتخابات نی و قوان  یقانون اساس 

  . کشور را قبول نداشته باشدي و قوای مسائل را عنوان کند و قانون اساسنینظام باشد ا

  

  

  موسوي اگر نظارت را قبول نداشت چرا کاندید شد و ماند ؟

  

.  ندارداین سوالی است که عده اي مطرح می کنند و معتقدند که مهندس موسوي نمی تواند ادعا کند که نظارت را قبول           

  .چون با همین نظارت وارد انتخابات شده است و اگر آن را قبول نداشت اصال نباید در انتخابات شرکت می کرد 

 تنهـا   ،ید بزن ی غلط بودن قضاوتش حرف    ای که از درست     یدناتوی   نم ،یدنی رو نب  ي شما تا عملکرد داور    در پاسخ باید گفت   

 این تنهـا بعـد از   ؟! عمل خواهد کردفشی به شرح وظا  ی  داور به درست    ایآ اما   ،ویید بگ ا داور ر  کی فی شرح وظا  یدناتویم

  .بازي مشخص خواهد شد 

آقاي موسوي نیز بارها شرایط عادالنه را به شوراي نگهبان یاد آوري می کرد و شاید چنین روز هایی را هم پـیش بینـی                 

  .اماتی دیگر متهم می کردند می کرد اما اگر از قبل قضاوت می کرد مسلما همین افراد او را به اته

البته این دوستان گویا خیلی ساده به این ماجراي انتخابات نگاه می کنند و گویا آن را در حد یک بازي فوتبال می بیننـد            

که می شود به عملکرد داور اعتراض کرد و در بازي شرکت نکرد در حالی که ما داریم از حق و حقوق خودمان صحبت 

  .ندگی ماست که باید برایش مبارزه کرد مسئله ز. می کنیم 
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برگزاري یک انتخابات عادالنه و یک نظارت منصفانه جزو حقوق این ملت است که نمی توان بـه راحتـی از آن چـشم                        

  .پوشی کرد 

  

  

  چرا موسوي و کروبی در بازشماري شرکت نکردند؟

  

ـ  آن بود که چـرا آقا      شد ی مرتب تکرار م   يار بازشم امی منتسب به اصولگراها در ا     يها   رسانه ی برخ ي که از سو   یسوال  انی

ـ  پاسخ کراراً داده شده است اما انی آراء مشارکت ننمودند؟ هر چند اي بازشمارندی در فرای و کروب يموسو  تکـرار را  نی

م  از اعالشی پی هفته پس از انتخابات و حتکی ي قاطع رهبريریگ  از موضعپساوالً . آور  و نه ماللدانم ی الزم ميتکرار

ـ  که سالمت انتخابـات را ز ي نگهبان و دفاع از سالمت انتخابات و متهم نمودن افراد         ينظر شورا   بـه  برنـد  ی سـوال مـ  ری

 آراء و ي به بازشمارنظام و ي که مستقل از اراده رهبرشد ی مافتی ی و شجاع اندکطرف ی با دشمن عمالً افراد بییهمسو

 ی افراد معرفانی در مشک ی بشد ی مافتیبات بپردازند و تازه اگر هم  صحت و سالمت اعمال شده در انتخازانی میبررس

 را  ي کـه کـار بازشـمار      يدر واقع افراد  .شدند ی نم دهی افراد د  نی نگهبان ا  ي مسئوالن وزارت کشور و شورا     زیشده و ن  

 و  قـت یشف حق  ک ي آمده بودند و نه برا     دانی معظم له به م    اتی عمل پوشاندن به منو    جامه يبرعهده گرفته بودند برا   

 معترض را هم ي امکان جلب اعتماد نامزدهالی دلنی در انتخابات بودند و به همیطرف یعمالً فاقد عنصر عدالت و ب

 بـود  دهی هنـوز بـه اتمـام نرسـ      ران آراء مازنـد   ي که بازشمار  ی در حال  یشی نما ي در همان بازشمار   نی عالوه بر ا   .نداشتند

  .پرداخت انتخابات یی نهادیی نگهبان به تأيشورا

  

  

  :ضمیمه

  

ایـن مـتن از   . متن کامل نامه کارکنان وزارت کشور که یک هفته قبل از انتخابات نسبت به روند آن هشدار دادنـد     

  ]15[ .سایت بازتاب نقل می شود

  

   آرا؟يهشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دستکار

   1388 خرداد 17

  

 آرا مردم در ستاد انتخابات کشور ي و دستکاررییرگشاده نسبت به تغ   س ي از کارکنان وزارت کشور با انتشارنامه ا       یجمع

 ي مجلـس شـورا    اسـت ی ،ر ي مجلس خبرگان رهبر   استی نامه که رونوشت آن به ر      نیبه گزارش قلم، در ا    .هشدار دادند   

 سازمان تاسی ،ري دفتر مقام معظم رهبری ،مسئول بازرسمردم ار آرا انتی صتهی کماستی ، رهی قوه قضائاستی ،ریاسالم

  : ارسال شده آمده است ي جمهوراستی دوره انتخابات رنی دهميداهای کل کشور وکاندیبازرس
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 انتخابـات  ي در برگـزار یتیری و مـد ی وزارت کشور ، با سابقه کارشناسثارگری از کارکنان متعهد ، متخصص و ا     نجانبانیا

 اعـالم  ی خـاتم نی و حجت االسالم و المسلمی رفسنجانی اهللا هاشمتی ، آي اهللا خامنه ا  تی آ ي ها دورهمتعدد ، بعضا از     

 يزیاهداف و برنامه ر.  می کنی داد ، احساس خطر م می که شرح خواه   یلی به دال  ی ؛ از سالمت انتخابات کنون     میی نما یم

 خـرداد  22 از آراء مردم در انتخابات سالمت و انتی به سمت ص   یدر ستاد انتخابات کشور ، به طور آشکار و متقن         

 24 در روز جمعه     ی اسالم ي دوره مجلس شورا   نی انتخابات هشتم  ي در برگزار  زی موضوع ن  نی رود ، ا   ی نم شیپ 88

ـ   می خود دم فرو بـست     ی شغل ندهی و هراس آ   می ، اما از ب    می ا ودهی شاهد آن    ي به نحو  86اسفند    دچـار عـذاب   کنی، ول

اسالم به وضوح قابل درك ، مشاهده و بـه مراتـب    نيو فضا .طی ادامه دارد ، هم اکنون آن شرا وز که هن  می شده ا  یوجدان

 و باوجدان وزارت کشور در سـتاد انتخابـات   لی از کارشناسان اص  ي را تعداد  ی مشکل اساس  نیبدتر از آن زمان است و ا      

ـ  ی پرخون جز اطالع رسـان ی وزارتخانه فعال هستند ، بدان اذعان دارند ، اما متاسفانه با دل       ایکشور و     و هـراس ،  می پـر ب

در )  آن خواهند پرداخت بی به تکذانی مطلب آقانی پس از انتشار امی دانیهرچند که م . ( دی آی از دستشان بر نميارک

 انتخابات شاهد آن   ي برگزار خی که هرگز در طول تار     ی کارشناس ری شفاف ، و غ    ری ، غ  کی ، تار  رهی ت یتی امن یی جا فضا  نیا

  .را بر ما حرام کرده است  ، روح و روان ما را آزرده و خواب مینبوده ا

 ناخواسـته  ي ، قبل از آن که خدا      میی نما ی ، مصرانه اعالم م    زمانی عز هنی و م  ي دوستداران نظام ، انقالب ، رهبر      نجانبانیا

 کشور یکپارچگی انسجام و ، ، وحدت مردم ی اسالمي نظام جمهورتی و موقعمی را در کشور شاهد باشری فراگيحادثه ا

 ممکن با شد ، به نجات وضـع موجـود در سـتاد انتخابـات     ری آن صورت مهار آن مشکل ، چه بسا غ    به خطر افتد که در    

 ندهی سرنوشت آقتی الزم، آراء مردم که در حقي هايری گی و پی امر با ابراز قانون   نی که مسئول  میدواریکشور بشتابند ، ام   

ـ  افیعال و مردم شر خداوند متشگاهی بعمل آورند ، تا در پ   ياسدار و پ  انتیکشور است ، ص     نیـ  سـربلند باشـند و ا  رانی

 جـا مـصرانه و عاجزانـه    نی سرافراز و سربلند باشد و از هم      ی خارج وی داخل   ي در عرصه ها   ندهی چهار سال آ   ينظام برا 

ـ  بی از دفتر بازرس   یندگانی از آراء مردم به اتفاق نما      انتی ص تهی از کم  یناظران : می کن ی م دیتاک  و ي مقـام معظـم رهبـر   تی

 وزارت ریـ  غي در ستاد انتخابات کشور که اکنون به فرمان فرد         "ع آمار   ی اتاق تجم  " کل کشور را درون      یمان بازرس ساز

ما در   انشاءاهللا"نگهبان آراء مردم باشند  . ی تا با حضور مستمر و آندی است ، بفرستيردامادی حسن مدی به نام سيکشور

 حضرت  ی سالگرد ارتحال ملکوت   م مراس نیستمی ورود به ب   ي در ابتدا   که می کن ی م يرا سپر ) س(ت فاطمه د شها امی ا یلحا

ـ  را بـه در آورد عمل    ی کـه دل هـر مـسلمان       یحوادث . می در زاهدان هست   ي، شاهد حوادث خونبار   ) ره   ( ینیامام خم   اتی

 مرز و بـوم  نیا خی که انجام آن در تاريدادی ، روگری دیمان بردن مسلنی از بي براي ، اما به اصطالح استشهاد   یستیترور

 ریـ  ختم به خي از خداوند براي داغدار آن حوادث شوم و سپاسگذار   ي به خانواده ها   تیضمن تسل .  سلبقه بوده است   یب

 ی گرامنی و مسئولزیعز هنانی به استحضار هم م    ری تهران ، مطالب ز    - اهواز   ي مسافربر يمای در هواپ  ي بمب گذار  اتیعم

  : شود یرسانده م

 نظارت بر انتخابات است کـه  ئتی و هانی مجري رده باالرانی و مد نی آشکار ار عملکرد مسئول    یخش مطالب تنها ب   نیا. 1

 از ی و در برخـ  ي جمهور استی دوره انتخابات ر   نی چهار انتخابات هم زمان شامل ؛ دهم       88 خرداد   22متعهدند در روز    

ـ م . ی اسـالم  ي مجلس خبرگان ، مجلس شورا     ي ا ه دور انیاستانها ؛ انتخابات م     شـهر و    ی اسـالم  ي شـوراها  ي دوره ا  انی

  . برگزار کنند ی صحت و سالمتنیروستا را در ع

٥٦  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 ي هـا ی در نظر سنجهی مشارالي کاهش درصد آرازی و ن  ارانشی يدی و نا ام   داهای از کاند  یکی آراء   دی شد زشیبعد از ر  . 2

 " در قم که اتفاقـا  ی موسسه آموزش سی حوزه و رئ   دی اسات انی از آقا  یکی ،   ي اردبهشت ماه سال جار    لی دراوا یمعتبر دولت 

 سـوره  ي بـه رأ ری با تفسيدر جلسه محرمانه ا کردنـد ،  ی را درنماز جمعه تهران مطرح میاسی مباحث فلسفه س یزمان

ـ یکـس  اگر " : دی گوی شود و می متی اقليدای به نفع کاند" آرا ریی تغ" خواهان " 249 هیبقره آ   جمهـور  سی رئ

 ي ، رأنـد ی بببی نقاط جهان منتشر شده آس    گری و ونزوئال و د    نیکنون در لبنان ، فلسط     که ا  ی اسالم يشود و ارزشها  

 ندهند ، ي که رامی کناری مردم را هوشدی و هم بامی بدهي رادی و حرام است ؛ هم خودمان نباستی نزیدادن به او جا

  " واجب است ي هر امر، انتخابات نیبر شما مسئول . ریوال غ

 دیـ زی نـدارد ، بر ی و قانونی اخالق تی که اصال صالح   ی کسان ":  نامزدها ادامه دهد     ی از برخ  دیشد هی ضمن گال  شانیا. 3

 همانطور که در " .دی برگرداندی آن است که آنچه را درحال از دست دادن هستفهی وظ نی باالتر ":  کند   ی م دی و تاک  "دور  

در .  در انتخابات صادر شده اسـت   " آراء ریی تغ " ی جلسه بدست آمد ؛ حکم شرع      نی از مدعو  یکیمطالب باال به نقل از      

  ! چه خواهد شد ؟88 ي جمهوراستی سرانجام انتخابات رطی شرانیا

 نی استان به آن آستان ، از انی شجاع ، از ایی و رضارتمندی غی منزه ، کروبنی حسری مياریاکنون طوفان انتخابات ، با . 4

ـ ا.  گرفتـه اسـت   دنی ده به آن ده به سرعت برق و باد وزنی از ا روستا به آن روستا ونیشهر به آن شهر، از ا     طوفـان  نی

 ی است که چهار سال تمام ب  یی دادن ها  بی ها و فر   رنگی ها ، ن   یی و بن کندن دروغگو    خی ها ، در حال از ب      يدیدشمن پل 

 ، دوباره ی در پی پيا شد، و با سفرهدهی ، شخم زده و پاشبای پهناور ز نی سرزم نی ا ي جا ي در جا  ری ناپذ یوقفه و خستگ  

 رانی ها در ای زشتنی کن کردن اشهیالحق ، ر.  کردند ياری ها و امر به مشتبه شدن ها را بارور و آبيدیو سه باره ، آن پل

ـ  بان طاقت فرساست ، پس اکنوی در جهان ، چه کار سخت و بار امانتانیرانیو پاك کردن چهره کدر ا       و ياریـ  ي بـرا دی

   .دی و جوشدیردم ، خروشحفاظت آراء در خطر م

 شد و سرزنده ، بانشاط و بدون دغدغه دهی در کالبدشان دمي مسوول ، جان تازه ا  انی جلسه مهم بود که آقا     نیبعد از ا  . 5

ابتدا آن مسوول  . شوندی مان متوسل مفی مردم شر" آرا ریی تغ"ي برا ی به اصطالح شرعي هالهی به ترفندها و حیوجدان

 از عذاب وجدان شده ، دست بکار شد و تعـدا شـعب       ی خال گری هوا و فضا ، که د      ي دکترا لیرچدرس خوانده مکتب چ   

 " ماه بـه  بهشتی ارد23 در روز " هزار عدد است 48 از شی ب ":  اعالم کرده بود     88 نی فرورد 24اخذ آرا را که در روز       

ـ لی م46 را ي جمهـور اسـت یت ر در انتخاباطی تعداد واجدان شرانی، همچن داد  لی تقل " مورد   758 هزار و    45  و ونی

 هزار 300 و ونیلی م51 حدود رانی شد که قبال جداول مرکز آمار ا    انی ب ی آمار در حال   نیا.  هزار نفر اعالم کرد      200

   . دادن دانسته بودي راطینفر را واجد شرا

 که يری رود ، مدشی پینشستگ تا مرز بازرانی مرکز آمار اسیی ، ردد دکتر محمد مي باعث شد که آقايزی آبرورنیهم. 6

 نکرد نی گذارد ، چني دهنده از خود برجاي راونیلی م5 بر حق ي کشور با پافشاریاسی سخی در تاریکی توانست نام نیم

 آمار انی بی شرعنی مسئولنی شد ، بنابراهی و توجدی انتخابات قرار گرفت ، سپس تهد      ی جلسه شرع  انیو بالفاصله در جر   

 استانداران سراسر کشور که در وزارت کـشور برگـزار     شی در هما  88 ماه   بهشتی ارد 5 سرانجام در     از او ساقط و    یواقع

و »  هزار نفر اسـت      200 ونیلی م 46 ي جمهور استی دادن در انتخابات ر    ي را طیآمار تعداد افراد واجد شرا    « شد ، گفت    

 ي مـدد بـرا  يآقا. فرو کرد  یرانید مردان ا   مسئول ، بر روح و روان آزا       ین مسئول ب  ی بود که ا   ی جمله هم چون درفش    نیا

:  جمله خود رسوا کرد نی را با ا" آراء ریی تغ" ي حرفه امی تلهیحفظ چند صباح پست خود ، چه ساده لوحانه ترفند و ح

 ثبـت احـوال و وزارت کـشور    مان ، سـاز رانی پس ازجلسات مشترك مرکز آمار اي هزار نفر  200 و   ونیلی م 46 آمار   نیا«



٥٧  چرا این انتخابات را سالم نمی دانیم                                                                           
 یاسـ ی عمروعاصـانه از صـفحه س  نی را چنـ یرانیده ان ده ي را ونیلی م 5 ، قال    یهی جلسه توج  نی،پس از ا  » .مشخص شد   

ـ  و معتمـدان نزد    ارانیـ  ي از آراء مردم کـه از سـو        انتی ص تهی کم لیکشور کندند ، سپس تشک     و ) ره( حـضرت امـام      کی

ـ  پی اسـالم يهـور دلسوزان و معتقدان به نظام مقدس جم      ندانـستند، فقـط در   ی وجهـه قـانون  ي شـده بـود را دارا  شنهادی

ـ ا«:  گفـت دیـ  سـتاد انتخابـات بـا منـت و تهد    سیی احزاب در شعب آراء ، ر  ای داهای کاند ندگانیخصوص حضور نما    نی

 یی اجراای نظارت  ئتی دخالت جز گزارش دادن به ه      چگونهی افراد فقط ناظرند و حق ه      نی نشده ، اما ا    ینی ب شیموضوع پ 

  ». شوند ی رانده مرونی بي رأيها صندوقيندارند وگرنه از پا

ـ  از صورتجلسات سـتاد انتخابـات کـشور ، در ا          یکی آراء مردم بنا به متن       ریی تغ ي برا يگریترفند د . 7  دوره از نی

 صـندوق  شده است ، بعالوه ده درصد اضافه کالن شـهرها و   فی هر صندوق آراء دوعدد مهر تعر      يانتخابات ، برا  

   . استزی شبه انگيمر موضوع البته انی که ااری سيها

وتعـداد مهـر    )  ستاد انتخابـات     سییبه گفته ر  (  شعبه   758 هزار و    45 کل کشور    ي برا ي اگر تعداد شعبه اخذ را     یعنی. 8

 کـه  را گـر ی درصـد د 10 شود ، حال اگر      ی م 516 هزار و    91 هر صندوق دو عدد باشد ، سر جمع کل مهرها            يآماده برا 

 ی تعداد مهر انتخاباتنی کردن اای شود ، که مهی عدد م667 هزار و کصدی میریگی نظر  آماده ، شده دري کالن شهرهايبرا

 مهر کـه آن هـم ، حکـم    کی ، تنها ي هر صندوق را  ي دانند که قبال برا    ی م کیمطلعان انتخابات ن  .  سابقه است    ی ب يامر

   .ستی ننی را داشت ، موجود بود ، اما اکنون چنایمیک

ـ لی م58 از   شی ، اکنون ب   گری د ي صورتجلسه ا  تیبنا به رو  .  قابل تامل است     یضاف تعرفه ا  ونیلی م 12چاپ  . 9  تعرفـه  ونی

 ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با سیی که ری است ، در حالدهی چاپ رسطی هزار واجد شرا  200 و   ونیلی م 46 يبرا

ـ لی م57حدود « : کرد م اعال88 خرداد   6 خی در تار  ی جمع يرسانه ها   اسـت ی انتخابـات ر ي برگـزار يرا بـ ي بـرگ را ونی

 و يمجـر (  بخـش از نـامبرده   نی ، در امی اساس ، اگر اسناد موجود را مالك قرار دهنیبرا» . چاپ شده است    يجمهور

 از کـل    درصـد  5/38 معادل   ي برا بی ترت نیبد.  تعرفه دورغ گفته شده است       ونیلی م کی از   شی ب يبرا)امانتدار انتخابات   

  . چاپ شده استیف تعرفه اضاطی شرانیواجد

 شی کند ، اما اگر سطح مشارکت مـردم افـزا  ی متی مردم تبع ی از فرمول مشارکت حداقل    انی آقا " آراء ریی تغ "فرمول  . 10

 کـل   ی هم چون سازمان بازرسـ     ی نظارت ي دستگاهها ای داهای کاند ندگانی شاهد حضور نما   ای است و    نی ان شاءاهللا چن   ابدی

 کمتـر اعـالم   لیدل.  ، نقشه آنان کارساز نخواهد شد می باش" آمار عی اتاق تجم"ا کشور در ستاد انتخابات کشور خصوص     

 پرشور نشدن انتخابات و به طبع شرکت کم مردم درانتخابـات بـود تـا بـا وارد                   ینی ب شی ، پ  طی شرا نیکردن شمار واجد  

 که ی ، در حالندی نماتی را تثب ی حاکمان فعل  تی باشند و هم موقع    رده مشارکت را باال ب    زانی ، هم م   ی مردم ریکردن آراء غ  

 خداوند قادر ي از وعده ها  زی ن نی دهد و ا   ی ، حضور پر شور و گسترده مردم را نشان م          ی انتخابات کنون  يالحمداهللا فضا 

  .ورق برخواهد گشت" نیرالماکری و مکروا و مکراهللا و اهللا خ" ندیفرما یاست که م
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