
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠- اتباخنتا
  وندوين
٢٩/٨/١٣٨٥



  هاي جهان از نتايج انتخابات روز جمعه    رسانه  تحليل

 وزد  باد سياسي در ايران در مسير جديدي مي
هاي متفاوتي از نتايج انتخابات مجلس خبرگان و شوراي   هاي اروپايي و آمريكايي تحليل  رسانه

 جمهوري اسالمي هاي  شهر ايران ارائه آردند و در حالي آه برخي تأثير فوري اين نتايج بر سياست

  .آنند  ارزيابي مي» نژاد  هاي احمدي  دوري از سياست«آنند، برخي ديگر آن را دليلي بر   ايران را رد مي

نتيجه انتخابات روز جمعه در ايران را نشانه نارضايتي عمومي » آسوشيتدپرس«, »ايلنا«به گزارش 

گيري در   رأي«: آسوشيتدپرس نوشته استگر   تحليل. ارزيابي آرد»نژاد  محمود احمدي«از مواضع تند 

هاي دولت وي منجر به منازعه با غرب   نژاد است آه سياست  ايران نشانه بازگشت نسبي مخالفان احمدي

احتمال دارد نتايج اين . متحد قرار داده است  ملل هاي سازمان  شده است و ايران را در آستانه تحريم

قرار دهد تا حداقل لحن خود را تغيير دهد و به مشكالت اقتصادي نژاد را تحت فشار   انتخابات، احمدي

  ».و اشتغال بپردازد

هاي جمهوري اسالمي   تأثير فوري نتايج اين انتخابات بر سياست» رويترز«اين در حالي است آه 

، به افراد »نژاد  محمود احمدي«مانور ضعيف متحدان «: ايران را رد آرد و در تحليلي نوشت

  ».هاي آينده خواهد داد  گيري  تر قدرت بيشتري براي تصميمرو  ميانه

دهندگان ايراني با   رأي«: چاپ لندن نيز با اشاره به نتيجه انتخابات، نوشت» تلگراف  ديلي«روزنامه 

  ».نژاد هشدار دادند  رأي خود، به احمدي

آند و نشان   ژاد اشاره مين  به نوشته اين روزنامه انگليسي، آخرين نتايج انتخابات به ناآامي احمدي

اين . رو خواهند شد  هايي روبه  دهد آه حاميان وي براي ورود به مجلس در دو سال آينده با دشواري  مي

  .توصيف آرد» نژاد  هاي احمدي  دوري از سياست« درصدي مردم در انتخابات را ٦٠روزنامه حضور 

نژاد براي برآناري   آردن طرح احمدي  را خنثينيز آخرين نتايج انتخابات » گاردين«روزنامه انگليسي 

: شهردار تهران و جايگزيني وي با يكي از متحدان خود تحليل آرد و نوشت» محمدباقر قاليباف«

رو است آه از   طلبان و اصولگرايان ميانه  ظاهرًا نتيجه اين انتخابات انعكاس بازگشت اآثريت اصالح«

  ».ندرو  جمهور به شمار مي  مخالفان رئيس

به عنوان » رفسنجاني  اآبر هاشمي«گران منصب جديد   اين روزنامه در گزارش خود نوشت آه تحليل

نتايج انتخابات «: آنند و افزود  تلقي مي» طلبان  ناجي اصالح«عضو مجلس خبرگان رهبري را به 

در » نژاد  محمود احمدي«شوراي شهر تهران نشانه پيروزي قاليباف است آه به عنوان رقيب آينده 

  ».شود  جمهوري محسوب مي  انتخابات رياست

: گر ديگر آه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه گاردين، چاپ لندن، گفت  همچنين يك تحليل

  ».قاليباف در حال تبديل شدن به يك ستاره است و شهرت وي رو به افزايش است«

بان در زمان حضور در قدرت را مرتكب طل  نژاد اشتباهي مشابه اصالح  حاميان احمدي«: وي افزود

شدند و بر فهرستي مشترك توافق نكردند و به برخي از تعهدات خود عمل نكردند، با اين حال افرادي 

  ».بودند آه به آنها رأي دادند

: تلقي آرد و نوشت» نژاد  شكستي براي احمدي«نيز نتايج اوليه انتخابات را » اينديپندنت«روزنامه 

  ».وزد  سياسي در ايران در مسير جديدي ميظاهرًا باد «



اين امر نه تنها «: ، نوشت»حضور گسترده مردم«اين روزنامه انگليسي با اشاره به نتيجه انتخابات و 

هاي   دهندگان با سياست  دهنده مخالفت رأي  نشانه سطح باالي حضور سياسي در ايران است، بلكه نشان

   ».آنوني است

  

آاران   شكست محافظه«: ديپندنت آمده استدر ادامه تحليل اين

دهند دولت آنها سياستي را   دهد آه ايرانيان ترجيح مي  نشان مي

در . دنبال آند آه ايدئولوژي آمتري در قبال غرب داشته باشد

نژاد را به   تواند احمدي  بهترين حالت، نتيجه انتخابات مي

لت نيز اي متقاعد آند و در بدترين حا  پذيرش توافق هسته

  ».تر آند  تواند وي را نسبت به قبل، سرسخت  مي

انتخابات روز جمعه ايران، نشانه ورود سياستمداران ايران به «: نيز نوشت» تايمز  فايننشال«روزنامه 

  ».ثبات است  اي جديد و بي  مرحله

دهد تا از   يطلبان فرصتي م  نتيجه انتخابات به اصالح«: در تحليل اين روزنامه انگليسي آمده است

. قدرت خود براي احياي تصاوير گذشته خود مبني بر آزادي سياسي و اجتماعي، استفاده آنند

المللي و عواقب آن به ويژه در زمنينه تجارت   طلبان معتقدندآه تنش بر سر موقعيت بين  اصالح

  ».نژاد رأي دهند  دهندگان عليه احمدي  خصوصي، باعث شد بسياري از رأي

  امپايان پي

  

  :وگو با ايلنا  هاشمي در گفت  ثمره
  تاآنون بيش از يك ميليون راي ماخوذه شمارش شده است

تا اين لحظه بيش از يك ميليون : رييس ستاد انتخابات آشور گفت

 امشب نتايج آن را اعالم ١٩راي ماخوذه شمارش شده است آه تا ساعت 

   .خواهيم آرد

  

آرا همچنان در حال : ، گفت"ايلنا"خبرنگار وگو با   هاشمي در گفت  مجتبي ثمره

شمارش است و احتمال دارد تا آخر شب نتيجه قطعي انتخابات شوراهاي 

  .شهر تهران را اعالم آنيم

گفتني است، وزير آشور ميزان مشارآت مردم در اين انتخابات را حدود يك 

  .ميليون و هشتصد هزار نفر اعالم آرده است
  :دبير شوراي نگهبان

  استحقاق خدمت دارند ممرد
  نداشت در انتخابات شرآت آنند اگر مردم به مجريان و ناظران انتخابات اعتماد نداشتند دليلي



مردم در اين : آذر گفت ٢٤دبير شوراي نگهبان با تبريك پيروزي مردم و نظام در انتخابات 

و براي خدمت آمر همت بدانند  انتخابات شگفتي آفريدند و مسووالن بايد قدر اين مردم شريف را

  .ببندند

اهللا جنتي در جمع آارآنان شوراي  آيت ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

زبان بلكه در عمل به خاطر اين پيروزي و موفقيتي آه  بايد با تمام وجود نه تنها با: نگهبان افزود

  .ه جاي آوردجمهوري اسالمي شد، شكر خدا را ب نصيب ملت شريف ايران و نظام

ها  بيني خبرگان را بيش از پيش وي مشارآت گسترده و پرشور مردم در انتخابات مجلس

در انتخابات خبرگان، آن قدر رأي نخواهند  دشمنان خط و نشان آشيده بودند آه مردم: دانست و گفت

  .نگيزي بودندا مردم نفع اساسي ندارد به دنبال فتنه داد و با اين تصور آه انتخابات خبرگان براي

دنبال اين هدف بودند آه پايين بودن آراي  آلود خود به دشمنان در خيال خواب: جنتي ادامه داد

توانند اين رآن  برد و آن موقع مي فقيه را زير سوال مي مردم در انتخابات، جايگاه خبرگان و واليت

  .به چالش بكشند اساسي نظام جمهوري اسالمي را

رو دشمنان اسالم و  در انتخابات دنبال ادي آه در داخل فريب خوردند ووي با انتقاد از افر

  .زدند داخل به اين فتنه دشمنان دامن  اي فريب خورده هم در عده: انقالب شدند گفت

هاي رأي  انقالبي مردم در پاي صندوق دبير شوراي نگهبان با تجليل از حضور حماسي و

  .دشمنان را مبهوت و فتنه آنها را آور آرد انتخابات، درصدي مردم در ٦٠مشارآت بيش از : گفت

در انتخابات، موجب تقويت جبهه واليت  اهللا جنتي با بيان اينكه مشارآت حداآثري مردم آيت

به پشتوانه اين حمايت عظيم مردمي، تصميمات : افزود فقيه و باال رفتن اعتبار خبرگان و ولي فقيه شد،

  .وردار خواهد بودبرخ خبرگان از اعتبار باالتري

مردم به مخالفان نظام اسالمي پيام : گفت هاي انتخابات مجلس خبرگان وي با اشاره به پيام

  .دادند آه به رهبري نظام و روحانيت وفادارند

اآثريت منتخبان ملت : اظهار داشت بنا به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، جنتي

آه اين نيز اعتماد مردم به روحانيت را نشان   آرده بودندآساني هستند آه علما و روحانيون معرفي

  .دهد مي

نظارت و اجرايي انتخابات دانست و  وي پيام ديگر اين انتخابات را اعتماد مردم به قدرت

دانستند، دليلي  تأثير مي نداشتند و رأي خود را بي مردم اگر به مجريان و ناظران انتخابات اعتماد: گفت

  .خابات شرآت آنندنداشت آه در انت

تاريخ : آند، افزود انتخابات را تضمين مي نگهبان سالمت اهللا جنتي با بيان اينكه شوراي آيت

  .آراي مردم را حفظ آرده است نگهبان با قدرت نشان داده آه نظارت شوراي

 گيران تصميم: آذر اشاره آرد و گفت 24 المللي انتخابات دبير شوراي نگهبان به تأثيرات بين

آشند پس از اين  گر آه عليه ايران نقشه مي سلطه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و سران قدرت

  .انتخابات آامال نااميد شدند

مردمي آه طرفدار رهبري و نظام هستند،  توانند با دانند نمي دشمنان مي: وي تصريح آرد

  .نظام جدا آنند درگير شوند لذا آنها سعي دارند مردم را از



اسالمي جنگ با مردم است و تا  دانند آه جنگ با نظام جمهوري دشمنان مي: گفتجنتي 

مردم براي آنها سودي ندارد و خسارت سنگين  آه مردم طرفدار و وفادار به نظام هستند، جنگ با وقتي

  .خواهند ديد

ند خواه هستند به خاطر اين است آه مي افكني وي با بيان اينكه اگر دشمنان به دنبال تفرقه

جمعه اين پيام را به دشمنان داد آه اين خيال خام را از  انتخابات روز: مردم را از نظام جدا آنند، گفت

  .وحدت آلمه دارند سر خود بيرون آنند و مردم

اين مردم استحقاق خدمت دارند و نبايد  مسووالن بايد توجه آنند آه: جنتي خاطر نشان آرد

وجود داشته باشد البته امكانات دولت محدود است ولي  ر بين مردمبيكار و فقير و محتاج و گرفتار د

  .حداآثر بهره را گرفت بايد از همين امكانات محدود

خدمت به مردم آمر همت ببندند و خدا هم  توانند براي جا آه مي مسووالن بايد تا آن: وي گفت

  .آنيمشرعي و قانوني عمل  همه بايد در حد خود به وظايف. ياري خواهد داد

به طور آامل صيانت آردند و همچنين  جنتي، از ناظران آه با زحمات فراوان از آراي مردم

  .آرد از مجريان برگزار آننده انتخابات تشكر و قدرداني

پربرآت ذيحجه، خصوصا روز عرفه، عيد  دبير شوراي نگهبان با اشاره به فرا رسيدن ايام

  .انجام دعا و نيايش و مناجات اين ايام دعوت آرد را بهسعيد قربان و عيد سعيد غدير خم، مردم 

 حمله شديداللحن افروغ به حاميان دولت

 بزرگ مردم به خودشيفتگی» نه» 
نتايج بدست « آذر گفت ٢٤انتخابات   اشاره نتايجرئيس آميسيون فرهنگی مجلس با: آفتاب

بزرگ به توهم، خودشيفتگی و برخی تفاسير  «نه«آمده فعلی از آرای شمرده شده و قرائت شده، يك 

عماد . » سياسی آن نسبت داده شود اسالمی و فلسفه غلطی است آه ممكن است به نام دين به جمهوری

اند؛ يكی به ليبراليسم و  گفته» نه«اخير دو سالهای  مردم در طول«افروغ تصريح کرد 

گرايی و يكی به تفسيری از اسالم آه حقوق شهروندی و حضور مردم  اسالميت گرايی منهای جمهوريت

 .«تابد سياست برنمی ی را در عرصه

های  انتظارگرايی گرايی، گرايی، احساس بزرگ به خرافه» نه«افروغ با بيان اينكه مردم يك 

مردم به : تابد، گفتند، ادامه داد برنمی امات و تفكراتی آه عقالنيت و تجربه و تخصص رانامعقول، اوه

 سياسی و اقتصادی عدالت را  مختلف فرهنگی، عدالت يك سويه، درك سطحی از عدالت آه ابعاد

 .گفتند» نه«جامع شهروندی مردم نيست،  تابد و متوجه نيازهای جامع و حقوق برنمی

 

آيست : گفته شد آه دولت تالش آند در اين انتخابات دخالت نكند، افزود ينكه بارهاوی با اشاره به ا
دولت دخالت نكرد؟ آيست آه باور آند آه ولو غيرمستقيم، دولت جانبدارانه آار نكرده  آه باور آند آه

  از طريق تشكيل برخی ستادها دخالت نكرد؟ و
 

ای  شقاق در صف اصولگرايان شد و هم به گونههم باعث ان وی اين ستاد را همان ستادی دانست آه
  .مردم درس عبرتی برای اين گروه شود» نه«اميدواری آرد آه اين  با دولت مرتبط بود و اظهار



 
نظام  با اين حضور چشمگير مردم مقبوليت: آميته فرهنگی اصولگرايان در ادامه اظهار داشت رئيس

پيدا آرد و طبعا   رخ آشيده شد، پرسشگری مردم افزايشارتقاء پيدا آرد؛ مشروعيت و حقانيت نظام به

  .شود پذيری مسووالن دو چندان می پاسخگويی و مسووليت

 

اين بايد درس عبرتی باشد برای : مردم را موجب پندگيری دانست و گفت» نه«حضور و  وی اين

  .آنند ها و نصايح بزرگان توجه نمی دهند و به توصيه آه به عقالی قوم گوش نمی آسانی

 

نگفتند و » نه» مردم در اين انتخابات به اصل اصولگرايی، :در عين حال اظهار عقيده کرد افروغ

فهيم و آسانی آه درك عميقی از  نتايج انتخابات حكايت از اين دارد آه مردم به اصولگرايان معقول و

  .دادند مبانی مشروعيت در جمهوری اسالمی دارند، اقبال نشان

 

شوند را تحقق يافته عنوان و  می ی خود مبنی بر اينكه افراد از ليستهای مختلف انتخابوی پيش بين

توانَ آنها را  اند و نه می اقشار ديندار جامعه بوده نوعا افرادی انتخاب شده اند آه جزو: خاطر نشان آرد

  .دينداران تندرو قلمداد آرد ليبرال دانست و نه به عنوان

 

نياز داريم آه منتخبان، ضمن اينكه به : گفت رای جايگاه تخصصی دانست وافروغ شورای شهر را دا

عقالنيت و مشورت را در دستور آار خود قرار دهند و  زنند، حتما های شوراهای شهر تكيه می آرسی

  .باآفايت مشورت آنند با متخصصان دردمند، سالم و

 :سخنگوی حزب اعتماد ملی تشريح کرد

 ترين ابهامات فعلی در شمارش آرا مهم 
گفتگويی با خبرنگاران به تشريح  مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در اسماعيل گرامی: آفتاب

ما تا «مارش آرا پرداخت و تاکيد کرد نحوه ش دقيق ابهامات نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس پيرامون

وی در همين . »نشينی نخواهيم کرد رأی مردم عقب همه ابهاماتمان برطرف نشود برای حفاظت از

فراکسيون اقليت مجلس در فرمانداری تهران خبر داد و  رابطه از حضور نيمه شب دوشنبه اعضای

يز شده است در تماس با وزارت کشور انگ بسيار مشکل و شائبه از آنجايی که تطبيق آمارها: گفت

ای با ايشان  نمايندگان فراکسيون اقليت به فرمانداری تهران مراجعه و جلسه هماهنگی به عمل آمد تا

  .باشند داشته

يکساعت  اين نشست بيش از«مقدم با بيان اين که  به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، گرامی

پاسخ داده نشده و ما  های ما  در اين نشست به هيچ يک از پرسش:، اظهار داشت»و نيم به طول انجاميد

  .با ابهامات جديدی نيز روبرو شديم

 

فاصله زمانی «های اعضای فراکسيون اقليت را  ترين پرسش ملی يکی از اصلی سخنگوی حزب اعتماد

 نامه قانون نبايد پاسخ داده شود که چرا طبق آيي: دانست و گفت» انتخابات و شمارش آرا بين اتمام



دهندگان  رأی بايستی بالفاصله پس از اتمام زمان مقرر تعيين شده برای آخرين مهلت انتخابات که می

  .است ها منتقل شود اين کار انجام نشده ها شمارش و بر سايت صندوق

 

های نظارت برای  هيأت پرسش ديگر ما اين بود که چرا وزارت کشور هماهنگی الزم را با: وی افزود

 ٥٨خبری از شمارش آرا نبود و تا   ساعت هيچ٢٤نحوه شمارش آرا از قبل اتخاذ نکرده بود و پس از 

  ساعت وزارت کشور در سکوت کامل بود؟

 

اظهار  دهندگان در تهران ديگر پرسش اعضای فراکسيون اقليت بود که گرامی در اين باره رأی ميزان

بينی ما حدود  پيش ها شمارش شده است و ها تعرفه فرماندار تهران مدعی است در سر صندوق: داشت

همچنان فرماندار از ميزان   ساعت٦٠يک ميليون و دويست هزار نفر است اما با گذشت بيش از 

فارس رقم دو ميليون دويست و سی و  اين در حالی است که خبرگزاری .خبر است کنندگان بی شرکت

  .ای از سوی وزارت کشور صادر نشد تکذيبيه چهار هزار نفر مشارکت را اعالم کرد و هيچگونه

 

شود  ايم نمی شود مشارکت حداکثری داشته توجه به اينکه اعالم می با: سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود

وی با اشاره به جلسه . را که فرماندار مدعی است مشارکت حداکثری دانست  درصدی آرا٢٠مشارکت 

  ميليون٨ايشان خبر از رقم :  با وزير کشور تصريح کرداعضای فراکسيون اقليت مجلس روز يکشنبه

ميليون  شمارش آرا شورای شهر خبرگان و مجلس را اعالم کرد و مشارکت در شوراها را قريب دو

دوشنبه در مورد کل  بين هيأت نظارت و فرماندار تهران در جلسه نيمه شب: وی گفت .نفر ذکر کردند

  .آرا اختالف بود

 

نمايندگان : های قبل از دستور اشاره کرد و افزود های نطق های نمايندگان در پرسشمقدم به  گرامی

انتخابات خبرگان، شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسالمی به تفکيک به  اند تعدد آرای خواسته

  . سايت شمارش آرا به آنان اعالم و کل آرای شهر تهران مشخص شود٥٤پرينت  ارايه شود و

 

های شمارش  سايت در اين ديدار متأسفانه فرماندار تهران نه تنها هيچ اطالعاتی از: شان کردخاطرن وی

پرينت شمارش آرا عمل نشد بلکه  آرا ارايه نکرد و به قول معاون پارلمانی وزير کشور در مورد ارايه

  .ه عمل آمدآرا در فرماندار تهران ممانعت ب از بازديد نمايندگان فراکسيون اقليت از سايت شمارش

 

شود بازديد  توانند از مکانی که رأی مردم اعالم می نمايندگان مردم نمی اگر: گرامی مقدم اظهار داشت

 طرف بايد اعالم کند؟ در توانند؟ مستندات صحت آرای تهران را کدام مرجع بی کسانی می کنند، چه

  .های نظارت و اجرايی از يک جريان سياسی هستند حالی که اعضای هيأت

 

آرای ريخته شده در صندوق تهران همچنان در ابهام است و : حزب اعتماد ملی تصريح کرد سخنگوی

 کردند حق های اجرايی نظارت با لحن شوخی اذعان می جلسات مختلف برخی مسئولين هيأت در



  . نفر کافی است٤طلبان در حد  ح اصال

 

م رأی مردم هر چه هست، همان را اعالم کنند و خواهي صدقه نمی ما نيز اعالم کرديم: گرامی تأکيد کرد

  .نشينی نخواهيم کرد برطرف نشود برای حفاظت از رأی مردم عقب ما تا همه ابهاماتمان

  اين هنوز از نتايج سحر است
 ٢٤مورد حمايت دولت در انتخابات  علل ناکامی جريان سياسی: آفتاب ـ محمدباقر نوبخت

اکثر شهرها به ويژه در شهر تهران را در دو  و شوراهای اسالمیآذرماه برای مجلس خبرگان رهبری 

 .بندی نمائيم طبقه توانيم سطح تشکيالتی و مردمی می

را از  بينی خود نگری و خود بزرگ در اين سطح، حاميان دولت با بسته :سطح تشکيالتی-

طرد اکثر قريب  ازبه طوری که پس . ها حتی در اردوگاه اصولگرايان محروم نمود حمايت ساير تشکل

اند و همچنين عدم  مردم بوده  سال گذشته در خدمت نظام و١٦های انسانی نظام که در  به اتفاق سرمايه

های سياسی کشور، به بهانه  ساير جريان مندی از تجربيات اجرايی مديران گذاشته و شايستگان بهره

های  نان محدود گرديد که شخصيتنگری آن چ بسته خارج بودن از دايره اصولگرايی، اين دايره با

شيبانی و مهندس مهدی چمران نيز از منظر اين طيف  ای همچون دکتر عباس  سابقه محترم و خوش

  .شورای شهر تهران از دست دادند شايستگی خود را برای ادامه کار در

 

 سياسی انتخابات رياست جمهوری مورد اتکای اين طيف ها در با توجه به اينکه اين قبيل شخصيت

بينی برای پيروزی در انتخابات  کرد که طيف مذکور با خود بزرگ گيری توان نتيجه بودند بنابراين می

کرد لذا با اين محاسبه که  های اصولگرا احساس می نياز از حمايت ساير تشکل بی  آذرماه خود را٢٤

  که اغلب آنها ازبا ليستی از افراد،» های ديگر و ائتالف آنهاست از همکاری تشکل مستغنی«

  .گرديد شده نبودند به اميد پيروزی قاطع وارد عرصه انتخابات های شناخته چهره

 

ها نسبت به  ساير ائتالف گران سياسی پيشی گرفتن کانديداهای معرفی شده در قطعا برای تحليل

منسوبين رئيس دولت از  تر بودن يکی از خدمت و عقب کانديداهای شاخص ليست رايحه خوش

پرمعنی خواهد بود، در اين مورد بايد  طلبان کامال امزدهای ديگر حتی از ليست اصولگرايان و اصالحن

گرفتند عموما در  رئيس جمهور در ليستی قرار می های قبل اگر منسوبين در نظر داشت که در دوره

توان   نمونه میپيروز همراه نفرات اول يا دوم بودند که به طور ميان کانديداهای مورد پذيرش مردم و

جمهور وقت در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسالمی از تهران اشاره  رئيس به دوم شدن فرزند

در حالی بود که در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی دوره دوم رياست جمهوری خود را  نمود و اين

 های حامی تی جريانهای سياسی ح بنابر اين به جز تکدر و عدم همکاری ساير تشکل. کرد می سپری

سياسی اين   آذرماه که به سبب خودپسندی و غرور٢٤دولت از طيف مورد حمايت دولت در انتخابات 

  .کرد طيف شکل گرفته است بايد به داليل ديگری هم توجه

 

های  چندماهی از عمر دولت، و با عنايت به وعده هر چند با توجه به گذشت يکسال و :سطح مردمی-2



اوضاع داده شده است، هنوز برای مايوس شدن مردم از مديران  ز سوی دولت برای بهبودمتعددی که ا

های به عمل آمده از مردم نسبت به عملکرد دولت  ولی متاسفانه نظرسنجی قوه مجريه خيلی زود است

 توان به نتايج يک که بطور نمونه می. رضايت آنها از موفقيت دولت در اين مدت است نشانگر عدم

  .کرد نجی که توسط يک مرکز معتبر در مهرماه سال جاری انجام شده است اشارهنظرس

 

انجام شده است، در بعد   منطقه تهران٢٢براساس اين نظرسنجی که از يک جامعه آماری مناسب از 

، »ها در طرح مهار قيمت موفقيت دولت«عملکرد اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پيرامون 

 درصد عملکرد ٤/٧٢شده و   که برخالف نظر دولت کاالها و خدمت گرانتردرصد اعالم کردند٨٣

حتی در خصوص اقدام دولت در ماه . اند کرده دولت در اين مورد را ناموفق و کامال ناموفق ارزيابی

اندکه برخالف اهداف طرح  درصد از مردم اعالم کرده ٧/٦٨ها،  مبارک رمضان برای تثبيت قيمت

در مورد نتيجه عملکرد دولت نسبت به تسهيالت بانکی . است  افزايش يافته کاالها دولت، قيمت

کردند شرايط  تر شده دو برابر کسانی بود که اظهار می بودند شرايط مشکل تعداد کسانی که معتقد نيز

  .است تر شده آسان

 

روی آن حساب خروار بايد  های جامعه نيست ولی به عنوان مشتی از ها همه واقعيت هر چند اين نمونه

های  انتقاد به عملکرد دولت کرد، به خصوص در شرايطی که اين طيف سياسی همه همت خود را در

و آرای » خبرگان بدون هاشمی و روحانی» از اين ديدگاه، شکست پروژه. پيشين متمرکز کرده است

ه عمدتا به تخريب و انتقادهای غير منصفانه ک اهللا هاشمی رفسنجانی در پی آن همه گسترده آيت

دار خواهد  صورت گرفته بود برای اهل بصيرت بسيار معنی های پيشين های سياسی در انتخابات انگيزه

  .بود

 

  آذر بايد به داليل و٢٤علل عدم کاميابی طيف مورد حمايت دولت در انتخابات  در برابر بررسی

ذکر نام  ی رفسنجانی را بدوندر اين انتخابات اسم هاشم  هزار شهروندی که٦٠٠های بيش از  انگيزه

که اين هنوز از  های تعرفه نوشتند بيش از پيش تعمق کرد های مورد احترام، در برگ ديگر شخصيت

  ...نتايج سحر است
  

 پيش گويی سايت نزديک به دولت قبل از شمارش آراء

 نژاد اخبار نگران آننده از جابجايي آراء به نفع فهرست احمدی
 

 



!

 

 

در شرايطي آه گروههاي اصالح طلب به صورت گسترده نگراني خود را از : شهرفردا

سايت رجا نيوز، حامي ليست احمدي نژاد از سقوط قطعي دو نامزد . احتمال جابجايي آرا اعالم آره اند

 .ي نجفي و احمد مسجد جامعي خبر داداصالح طلب يعني محمد عل

 نفره ١٥اين سايت در عين حال نوشته است مسعود زريبافان و مهرداد بذرپاش به ليست 

رجا نيوز اين خبر را در حالي منتشر آرده است آه اوال اآنون زريبافان و بذرپاش . اضافه خواهند شد

  قرار دارند و مسجد جامعي و نجفي در ٢٨ و ٢٧با فاصله اي قابل مالحظه با نفر پانزدهم در رتبه 

   .رده نهم و يازدهم قرار دارند

بنابراين انتشار اين خبر درست در  شرايطی  که را يحه خوش خدمت و در راس آن پروين 

احمدی نژاد در يک اقدام خنده دار به وزارت کشور نامه نوشته و خواستار بازشماری آراء شده، شائبه 

شهر فردا پيش از اين خبر داده بود که احمدی نژادی ها با . فزايش داده استتقلب انتخاباتی را ا

  . اطمينان از شکستقطعی شان در صدد تقلب در انتخابات برآمده اند

ظاهرا پيش بينی ها و نگرانی های گسترده از تقلب در انتخابات در حال تبديل شدن به 

ژاد می گويند چون آرای جنوب تهران قرائت اين در حالی است که طرفداران احمدی ن. واقعيت است

نشده لذا اصالح طلبان در صدر قرار گرفته اند و با قرائت آرای جنوب تهران ترکيب به هم خواهد 

  . خورد

اما اين خبر سايت رجا نيوز از آنجا دروغ آشکار است که هادی ساعی و عليرضا دبير تا 

رار داشتند، تنها پس از احتساب رای جنوب تهرانی پيش از شمارش آرای شهر ری در مکانهای پايين ق

بنابراين در آمار اعالم شده از . ها بود که توانستند رتبه خود را تا مکانهای باالی جدول ارتقا دهند

سوی ستاد انتخابات  آرای صندوقهای جنوب شهر هم لحاظ شده است  و البته اخبار موثق که در اختيار 

ت ازآن دارد که بسياری از صندوق های رای شمال شهر ی ها خوانده شده شهر فردا قرار گرفته حکاي



بنابراين هر گونه جابجايی مهم در ترکيب آراء به نفع طرفداران احمدی نژاد تمام شود، نشانه . است 

   .ای آشکار از تقلب به حساب می آيد

  
Error!

  
  اهللا توسلی به وزير کشور تذکر آيت

  
» محمد رضا توسلی«اهللا  کشور به آيت شود که برخی منابع نزديک به وزارت گفته می: آفتاب

اند که نام وی به عنوان نفر هشتم منتخب مردم  داده کانديدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر

 .کانديداهای راه يافته به مجلس خبرگان قرار داشته است شب در ميان تهران تا شنبه

  
 اهللا توسلی هم طی تماسی با پورمحمدی های آفتاب حاکی از اين است که شخص آيت شنيده

حمايت  او در انتخابات گذشته مجلس خبرگان بدون اينکه مورد«وزير کشور به وی يادآور شده که 

در انتخابات  هزار رای شده حال چگونه ممکن است که ٩٠٠هيچ گروه و ليستی باشد، موفق به کسب 

نامزدهای راه يافته به  طلبان بوده است به ناگهان نام وی از ليست جاری که وی مورد حمايت اصالح

  «مجلس خبرگان حذف شود؟

 

اهللا توسلی مواجه شده تا جايی که رئيس دفتر حضرت امام  شديد آيت شود اين خبر با واکنش گفته می

  .خواسته تا اين موضوع را شخصا بررسی کند از وزير کشور) رض(

 

ممکن است برخی اقداماتی که «اهللا توسلی با اين استدالل که  آيت يک منبع موثق همچنين خبر داد که



انتخابات شورای شهر تهران انجام گرفته در انتخابات خبرگان رهبری نيز  در روند شمارش آرا در

 های ی با برخی بزرگان اعتراض خود را نسبت به دخالت احتمالی ارادهدر نشست» باشد صورت گرفته

آراء شده  غيرقانونی در روند شمارش آرا اعالم کرده و خواستار روشن شدن جزييات فرايند شمارش

  .است 

 

است و اکنون در دفتر تنظيم و  بوده  آيت اهللا محمدرضا توسلی از نزديکان بنيانگذار جمهوری اسالمی

   .ار امام فعاليت داردنشر آث
  سازی برای حذف نجفی زمينه

  
ظهر ) رايحه خوش خدمت(دولت  های خبری نزديک به ستادهای حامی يکی از سايت: آفتاب

طلبان از  نجفی نفر اول فهرست اصالح حذف نام محمدعلی«شنبه با درج خبری مبنی بر  امروز سه

عی کرد تا با فضاسازی، زمينه را برای اين س « نفر کنونی راهيافته به شورای شهر تهران١٥جمع 

 .امر فراهم کند

با  و از امروز«به گزارش آفتاب، اين سايت در خبری معجول و بدون منبع ادعا کرده که 

از قبل !! نامساعدتر طلبان شرايط اصالح های پر رای برای شمارش آرای آنها، اضافه شدن صندوق

 .«است شده

 

 نفره کنونی خارج شده و ١٥مسئله، نام نجفی از فهرست  با توجه به اين«در ادامه اين خبر آمده که 

 .«جايگزين وی خواهند شد احتماال زياری يا کاشانی

 

های خبری  که اين سايت و ديگر سايت گيرد انتشار اين خبر توسط سايت فوق در حالی صورت می

عای پيروزی زودرس فهرست پرحجم اخباری اد همسو با آن از شب برگزاری انتخابات با انتشار

 .کرده بودند در سراسر کشور را مطرح» رايحه خوش خدمت«

  تحليل فايننشيال تايمز از نتايج انتخابات
  

های جهانی  در ايران با بازتاب انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان: آفتاب

های غربی قرار گرفته  رسانهمورد توجه  ها در اين انتخابات طلب حضور چشمگير اصالح. همراه بود

نژاد را عاملی برای ايجاد تغييرات  محمود احمدی ها در مقابل حاميان طلب و گروهی پيروزی اصالح

  .اند بينی کرده پيش چشمگير در آينده سياسی ايران

انتخابات   ماه پس از١٨تنها : روزنامه فايننشيال تايمز در بررسی انتخابات ايران نوشت

جديد نشان دهنده  نژاد، نتايج انتخابات  در ايران و به قدرت رسيدن محمود احمدیرياست جمهوری

  .ورود ايران به مرحله جديد سياسی است

 

ای در آمريکا  همانطور که انتخابات ميان دوره: نقل از يک کارشناس ايرانی افزود فايننشيال تايمز به



. دارد نژاد به همراه  قوی برای محمود احمدیبوش را متعجب کرد، انتخابات در ايران نيز پيامی جرج

های راديکال به نفع  سياست اين انتخابات نشان دهنده لزوم ايجاد تغييرات و بازنگری در: وی افزود

  .عملگرايی در ايران است

 

اکبر  نژاد با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم فقير توانست بر علی احمدی بنا به اين گزارش،

انتخابات  اما رفسنجانی در. فسنجانی پيشی گرفته و در انتخابات رياست جمهوری برنده شودر هاشمی

حالی است که  اين در. مجلس خبرگان توانست به راحتی اکثريت آرا را به خود اختصاص دهد

انتخابات شوراهای شهر و  در. روحانيون تندرو کمتر از ده کرسی در خبرگان را به دست آوردند

رو،  کاران ميانه پس از آنها نيز محافظه .دادند طلبان به خود اختصاص  اکثريت آرا را اصالحروستا نيز

  .نژاد قرار دارند احمدی تندروهای طرفدار افراد مستقل و سپس

 

امنيت سازمان ملل به مرحله اعمال تحريم عليه  ها شورای فايننشيال تايمز در شرايطی که پس از ماه

در انتخابات ايران را نشان دهنده گشايش مرحله غيرقابل  تايج به دست آمدهشود ن تهران نزديک می

بنا به نوشته اين روزنامه آمريکايی اگرچه هاشمی رفسنجانی . داند می های ايران بينی در سياست پيش

در  انداز تغييرات فوری نژاد را مورد انتقاد قرار داده است اما چشم ای دولت احمدی هسته های سياست

  .های ايران در جهت رهيافت عملگرايانه چندان روشن نيست استسي

 

فراهم  طلبان ايران نتايج انتخابات فرصتی در عين حال برای اصالح«: اين تحليل آمده است در ادامه

و اجتماعی توجه  های سياسی کرده تا به ويژه در شهرهای بزرگ به جای آنکه همانند گذشته به آزادی

بخشی از آرای  چون در واقع. وعات روزمره و مشکالت جامعه بپردازندکنند بيشتر به موض

همين راستا خود آنها  در. ها به خاطر نارضايتی مردم از وضعيت عمومی جامعه است طلب اصالح

ايران و عواقب آن به ويژه در  المللی معترفند که بسياری از مردم به خاطر نگرانی از وضعيت بين

  .«اند داده ها رأی بطل بخش خصوصی به اصالح

 

ها در  طلب راهی برای پيروزی اصالح کند اين انتخابات سرآغاز بينی می فايننشيال تايمز در پايان پيش

  .رياست جمهوری در ايران باشد 2009  و حتی انتخابات سال٢٠٠٨انتخابات مجلس در سال 

 : رهبر فرزانه انقالب اسالمي

  آنم  شكر مي وجود از مّلت بزرگ ايران ت با همه
رهبر معظم انقالب اسالمي در پي آزمون بزرگ ملت ايران ، در پيام : خبرگزاري فارس

  سايم و با همه  سپاس در برابر خداي عزيز و حكيم بر خاك مي اينجانب جبهه: مهمي تصريح آردند
  . آنم وجود از مّلت بزرگ ايران تشكر مي

الع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اط

گويم آه مّلت ايران را در آزمون بزرگ  خداوند قادر متعال را سپاس مي: ابتداي اين پيام آمده است

  . ديگري سرافراز آرد و آشوري را آه به پرچمداري اسالم مفتخر است عظمت و ابهتي دوباره بخشيد



يگر معني مردمساالري ديني را به ديرباوران و وچهارم آذر يكبار د روز بيست: ايشان افزودند

ي  بدانديشان فهمانيد و حضور پرشور و متراآم قشرهاي عظيم مردم در پاي صندوقهاي رأي، صحنه

نه شرائط جّوي نامساعد روز انتخابات .  مّلت ايران شد نمايش اقتدار و خودباوري و حضور هشيارانه

هاي گوناگون براي سرد  ها پيش از آن با ابزارها و شيوه و نه فضاي جنگ رواني دشمنان آه از هفته

  . آردن دلها آرايش داده شده بود هيچيك نتوانست در عزم مّلي خلل وارد سازد

 الهي بر بيــداري مردم، آيد بدخواهان را مغلوب ساخت و  اراده: اهللا خامنه اي تاآيد آردند حضرت آيت

ي مردم و  رفتار متين و خردمندانه. و انقالبي افزوده شدبرگ ديگري بر دفتر زرين اين مّلت مؤمن 

ساالري ديني، از نصاب   مردم اندرآار موجب شد آه اين بار نيز، تعّهد و صداقت مسئوالِن دست

تر و مشارآت مردم از باالترين نصاب دموآراسيهاي غربي بيشتر  سالمترين دموآراسيهاي جهان، سالم

  . باشد

 دلبستگي به مباني انقالب است و افزايش  گيري آرا آه نشانه جهت: دآور شدندرهبر فرزانه انقالب يا

 دوستان و دشمنان مّلت   به همه هاي اساسي است،  آنان در صحنه حضور مردم آه سند حضور پرانگيزه

  .  پيامي رسا و روشن داد ايران در سراسر جهان،

اين پيام آن است آه مّلت . ها است كنيها و وسوسه ترديداف اين پيام پاسخ شفافي به همه: ايشان افزودند

درپي  ايران، زنده و پرنشاط و پر اميد، هدفهاي بلند خود را همچنان پي ميگيرد و ميدانها را پي

نشيند و پيوند خود را با نظام اسالمي  ي خود از پاي نمي حقه نوردد، اين مّلت تا دستيابي به حقوق درمي

  . سازد  روزبروز مستحكمتر مي  اقتدار مّلي است،آه هدف آن عدالت و عّزت و

 سپاس در برابر خداي عزيز و حكيم بر خاك  اينجانب جبهه: رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند

  .  وجود از مّلت بزرگ ايران تشكر ميكنم سايم و با همه مي

يي آه در اين آزمــون  آسان و دستگــاههــا دانم از همه الزم مي: رهبر معظم انقالب تصريح آردند

بزرگ نقش آفــريدند سپاسگـزاري آنم، از علماي اعالم و مراجع عظام، از دانشمندان و نخبگان حوزه 

و دانشگاه، از فعاالن سياسي و اجتماعي، از دستگاههاي مسؤول برگزاري و نظارت بويژه از شوراي 

ي ملي آه نقشي هنرمندانه و  هنگهبان و وزارت آشور و مبعوثان مجلس شوراي اسالمي، از رسان

  دار بودند، و از همه هاي رأي را عهده متعهدانه ايفا آرد، از نيروهاي انتظامي و بسيج آه امنيت حوزه

  . آساني آه با نامزدي يا حمايت از نامزدها بر شور و گرمي انتخابات افزودند

واهم آه منتخبان مّلت را بر از خداوند متعال مي خ: در پايان پيام مهم رهبر فرزانه آمده است

مّنت موفـق فـرمايد و روز به روز بر  پذيري و سپاِس اعتمـاد مردم و عمـل مخلصـانه و بي مسئوليت

اهللا ارواحنافداه آه پيروزي مّلت ايران   و سالمي از َاعماق دل بر حضرت بقيه عّزت مّلت ايران بيفزايد،

  :مجلس اعالم شدخطاب به رئيس .  شادي قلب مبارك اوست مايه

 درخواست اقليت مجلس درباره شمارش آرا 4 
هفتم در نطق پيش از دستور خود  عضو فراکسيون اقليت مجلس»  زاده رضا نوروز«: آفتاب

تهران از حداد عادل رئيس مجلس شورای  شمارش آرای انتخابات شورای شهرضمن انتقاد از نحوه 

های تعرفه اعالم کنند، از کليه  تهران را حسب برگه کنندگان در انتخابات تعداد شرکت«اسالمی خواست 

 نفر اول هر صندوق اعالم شود و ٥٠نمايندگان مجلس قرار گيرد، ليست  ها رونوشتی در اختيار سايت



گيری در اختيار نمايندگان قرار  انتخابات تهران به تفکيک برای هر حوزه رای انه سهليست جداگ

  .«گيرد

شوراها و  مطابق قانون: به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نوروز زاده در ادامه افزود

 های رای بايد با صندوق گيری نامه اجرايی انتخابات شوراهای اسالمی بعد از اتمام زمان رای آيين

ها شمارش آرا  رای با ته برگ های شماری شود و پس از مطابقت برگ حضور ناظران و مجريان برگ

متاسفانه اين مهم در شمارش آرای  .بالفاصله با مشارکت و نظارت مجريان و ناظران آغاز شود

های رای برخی بعد از برگ شماری و  صندوق انتخابات شوراها به صراحت ناديده گرفته شده است و

 ٤٨ناظران حوزه به مکان ديگری منتقل و گاه تا  برخی بدون برگ شماری بدون حضور مجريان و

يعنی مجريان و ناظران به ويژه ناظران نامزدها بر آنها اعمال  ساعت هيچ نظارتی از سوی امنای ملت

  .نشده است

 

 ران و مجريان انتخابات در کشور ناظ٢٧پذيرفتنی نيست که بعد از برگزاری «: تصريح کرد وی

بحث و جدل  ها از وقت شمارش آرا به نظرات خود را قبل از برگزاری انتخابات يکسان نکنند و ساعت

بوده است و بعد از  مجريان و ناظران صرف شود و در انتها نيز به صراحت روشن نشود تصميم چه

. اند در اذهان شکل دادهاندرکاران  اين به جای آنکه به صدها پرسشی که رفتار ناپخته و ناصواب دست

به راستی چه . حماسی مردم را مخدوش نکنيد شود با ابهام آفرينی حضور پاسخ داده شود گفته می

آنان که با الفبای کار نا آشايند يا کسانی که صيانت از  کنند کسانی حضور حماسی مردم را مخدوش می

به اعتماد مردم لطمه نزنيد حضور حماسی گويند  دانند؟ کسانی که می می آرای ملت را وظيفه ذاتی خود

 کنند؟ آيا نهيب زدن و کنند يا کسانی که امانت مردم را روانه کوچه و خيابان می می مردم را مخدوش

سه روز  هشدار دادن و دعوت به حق، ايهام آفرينی است و يا دم فروبستن در برابر سخنان حقی که

 .«ها جاری است؟ است بر زبان

  

طلبان برای دعوت مردم به  کنيم اصالح صراحت اعالم می ما همين جا با: تاکيد کردنوروز زاده 

رفتار اقتدارگرايان فضايی را شکل . اند ه فرسايی را متحمل شد مشارکت در انتخابات زحمات طاقت

ها وقت دلسوزان صرف شده است و آرايی که از اين  قانع کردن يک نفر ساعت داده بود که گاه برای

 ها ريخته شده ثمره بحث و استدالل و خون دل خوردن هاست، ما با همه توان صندوق بهطريق 

 .«کوشيم از آرای ملت حفاظت کنيم می

 

ها اعالم نتايج در اراک، اصفهان، کرج، اسالمشهر  گزارش براساس برخی«: وی در ادامه يادآور شد

از هيات مرکزی نظارت بر . ده استهای فراوانی همراه ش ابهامات و پرسش و برخی شهرهای ديگر با

خدشه وارد  خواهيم قويًا و سريعا به اين مسائل رسيدگی کنند و اجازه ندهند به اعتماد مردم می انتخابات

  .«شود

 

نظارت بر انتخابات و همه دست  از وزارت کشور، هيات: نوروز زاده در پايان خاطر نشان کرد



کنيم در  کنيم اما قاطعانه اعالم می تشکر می اند  متحمل شدهاندرکارانی که تاکنون زحمات فراوانی را

ايستيم و انتظار داريم با دقت و شجاعت  نهادن آرای ملت می برابر کوچکترين انحراف از حق و زير پا

ما همچنان با دقت و موشکافی با کمک . اند با صداقت اعالم شود صندوق ريخته نتيجه آنچه را مردم در

های جناحی و سياسی  نظر از وابستگی ن خود در مجلس که خوشبختانه غالبا صرفهمکارا و مساعدت

مرکزی  کنيم و از همکاران خود در هيات پی تحقق عدالت و حقيقت هستند اين مهم را دنبال می در

بيشترين توقع را  ها قانونی نظارت بر انتخابات برای صيانت از آرای ملت و مقابله با تخلفات و بی

  .داريم

  هشدار جامعه رسانه اي کشور به دولت احمدي نژاد 
  

 تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران با امضاي بيانيه اي به نوع رفتار ٢٠٠بيش از : روزنا

مجموعه دولت نهم و به ويژه وزارت کشور با خبرنگاران در جريان برگزاري انتخابات اخير 

 .اعتراض کردند

رفتار دولت نهم با : ضاهاي آن درحال افزايش است، آمدهدر اين بيانيه اعتراض اميز که ام

خبرنگاران آه اخيرا در اعمال محدوديتهاي وزارت آشور و شخص وزير در برابر پوشش شفاف  

  .است هايي جدي در ميان جامعه خبري ايجاد آرده اخبار مربوط به انتخابات به اوج رسيده، نگراني

 ممنوعيت حضور خبرنگاران در مراحل ثبت نام اي از اي از بدعتها آه دامنه  مجموعه

هايي براي خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت آشور  نامزدهاي انتخابات شوراها تا ايجاد محدوديت

  .است داشته

آار به جايي رسيده آه وزير آشور رسما از حضور يك خبرنگار ممانعت به عمل آورده و 

ها را براي خود قائل  اش و تعيين تكليف براي رسانه ربوطهفراتر از آن حق گزينش خبرنگاران حوزه م

  .است

المللي از  برخوردهاي اينچنيني، عالوه بر ايجاد تصويري مخدوش و مبهم در عرصه بين

جريان آزاد اطالعات در ايران، نشان از فقدان نگرش صحيح نسبت به نقش و جايگاه اصحاب رسانه 

  .در مجموعه اين دولت دارد

هاي  اخير، از نظر حجم باالي انتشار اخبار غيررسمي و شايعات از طريق رسانهانتخابات 

  . نظير بود هاي گذشته بي غيررسمي در مقايسه با برهه

هاي ايجاد چنين رآوردي عالوه بر تاخير مبهم مجريان انتخابات در اعالم نتايج  يكي از مولفه

رساني  نگ آردن دهليزهاي جريان اطالعها براي خبرنگاران و ت ها و ممنوعيت نهايي، محدوديت

  .رسمي است

گيرد و دولت فعلي، مقصر  در غيبت اخبار رسمي شكل مي» شايعه«از بديهيات است آه 

روزها ايجاد آرده و جامعه را در  ها و ترديدهايي است آه اخبار غير رسمي اين اصلي همه نگراني

  .است مرز بحران قرار داده

اي ايران ضمن محكوم آردن اين  ه عنوان بخشي از جامعه رسانهامضاآنندگان اين نامه، ب

رفتار و رويكرد، نسبت به تعميم اين سوء تفاهم و انتظار براي تبديل شدن خبرنگاران به آارمندان 



و خواستار تغيير رويه موجود و ايجاد زمينه . دهيم نژاد هشدار مي روابط عمومي دولت احمدي

  .گاران و عذرخواهي عملي دولت نهم هستيمرساني آزاد براي خبرن اطالع

 : عضو شوراي معتمدين اصولگرا

  بوده و هست  ائتالف بزرگ اصولگرايان حامي دولت 
ائتالف بزرگ اصولگرايان همان : عضو شوراي معتمدين اصولگرا گفت: خبرگزاري فارس

ود را حامي دولت گونه آه قبل از انتخابات خود را حامي دولت احمدي نژاد مي دانست، آماآان خ
  . احمدي نژاد مي داند

عليرضا زاآاني از مسئوالن ستاد ائتالف بزرگ اصولگريان در گفتگو با خبرنگار سياسي 

مردم با شناخت درست شرايط . پيروز اصلي ميدان انتخابات مردم بودند: خبرگزاري فارس افزود

ي فصل نويني را در نظام اسالمي هاي رأ  اي و داخلي ،با حضور گسترده پاي صندوق جهاني، منطقه

  . هاي اساسي نظام داشتند گيري آغاز آردند و تأييد مجددي نسبت به جهت

لذا . مشارآت فعاالنه مردم به عنوان پشتوانه بزرگ مؤيد راه مسئوالن آشور است: وي اظهار داشت

  . اين پيروزي مبارك است و بايد پاس داشته شود

هاي امروز نظام بر مبناي  گيري نظر مردم تأييد جهت: هار داشتعضو شوراي معتمدين اصولگرا اظ

  . گفتمان انقالب و اصولگرايي است

گرچه اختالفات سليقه اي و طبيعي در دوره رقابت انتخاباتي، وحدت را براي جريان : وي اظهار داشت

قدند دولت امروز دانند و معت اصولگرا به ارمغان نياورد، اما همه اصولگرايان خود را حامي دولت مي

  . پيش از گذشته در راستاي خدمت به مردم و اهداف انقالب اسالمي قرار گرفته است

رأي مردم به هر يك از اصولگراها رأي به گفتماني بود آه شوراي دوم، مجلس هفتم و : وي تاآيد آرد

   وحدت تنها سرمايهلذا اگر ديروز اختالفي براي رقابت بود امروز. دولت نهم مولود اين گفتمان بودند

  . ماست آه دست مايه خدمت بيشتر به مردم خواهد بود

لذا هم ائتالف بزرگ اصولگرايان خود را حامي دولت : عضو شوراي معتمدين اصولگرا يادآور شد

  . دانند داند و هم دوستان موسوم به حاميان دولت خود را حامي دولت مي دانست و مي مي

لگرايي است و در دل اين گفتمان دولت و مجلس دو مجموعه مشخص و اساس گفتمان اصو: وي افزود

  . روشن هستند آه بايد مورد حمايت جريان اصولگرا قرار گيرند

آوشند اختالف را در جبهه اصولگرايي رقم بزنند آه  رسانه هاي استكباري مي: عليرضا زاآاني گفت

اگر نظام سلطه دشمنان خارجي و . خواهد بودبه اعتقاد آمافي السابق تالش مذبوحانه و از پيش ناآام 

  . بينند اند آه مردم از انتخابات خود برگردند، خواب آشفته مي انقالب به اميد اين نشسته

اگر آساني در داخل به دنبال عمق بخشي به اختالفات در جريان اصولگرا هستند آنان نيز : وي افزود

هر وقت جامعه ما نياز به وحدت و همراهي در خدمت چرا آه امروز بيش از . بيهوده در تالش هستند

  . به مردم دارد

هاي مختلف در آينده  ما اميدواريم جريان اصولگرا متشكل از آحاد و گروه: عليرضا زاآاني يادآور شد

  . بتوانند با انسجام افزونتر از گذشته در مسير خدمت به مردم گام بردارند

 آذر نشان داد ٢٤روزى غرورآفرين مردم در آزمون سخت پي: عضو شوراي معتمدين اصولگرا گفت



توان  مى) اى دوره انتخابات خبرگان، شوراها و ميان(ميليون برگه رأى در يك روز ٦٠آه با ريزش 

  . فصل خزان رابه بهار اميد و نشاط تبديل آرد

فتم و شوراي هاى دولت نهم و مجلس ه  آذر را روز رأى قاطع ملت ايران به سياست٢٤بايد : وي گفت

هاى برگزار شده پيشين خبرگان و شوراها، اين  چرا آه در هيچ آدام ازانتخابات. دوم قلمداد نمائيم

  . نداشته است ميزان حضور و مشارآت، سابقه

يكى از  هاى رأى شوراها، اين انتخابات را به تعداد آراى ريخته شده به صندوق: زاآاني اضافه آرد

 درصد ٦٥حدود  مشارآت.  سال گذشته تبديل نمود٢٧ى برگزار شده در طول ها ترين انتخابات باشكوه

اين ميزان مشارآت در  مردم در انتخابات سومين دوره شوراهاى شهر و روستا در حالى رقم خورد آه

 ٦١بر منصب قدرت تكيه زده بود، در دوره اول شوراها " توسعه سياسى"دولت پيشين آه با شعار 

  .  درصد بود٤٩ره درصد و در دومين دو

از سوى ديگر، در حالى آه دولت نهم را از اولين روزهاى انتخاب، : عليرضا زاآاني اظهار داشت

 ٢٤آردند، انتخابات برگزار شده در روز  نظرانه مى متهم به سخت گيرى،برخوردهاى حذفى و تنگ

ارآتى مستقيم و پررنگ هاى سياسى و احزاب در آن مش ترين چهره آذر نشان داد،متكثرترين و گسترده

  . دارند

 آذر به شدت ٢٤اى  دوره نكته قابل تأمل ديگرى آه در انتخابات خبرگان، شوراها و ميان: وي گفت

هاى سياسى، ميان احزاب وجود  و نمايان بود، آرامش و امنيتى بود آه در فضاى رقابت محسوس

ساختارشكنانه  ريان سياسى شعارهاىآرد، هيچ ج هيچ حزب و گروهى، جريان مقابل را متهم نمى.داشت

ها و  اثبات قابليت داد، احزاب، گروهها و نامزدها بيش از آنكه درصدد نفى ديگران باشند، به نمى

  . آمد ها به چشم مى گيرى ها ومچ ها و لجاجت پرداختند و آمتر نشانى از بداخالقى هاى خود مى توانايى

سياسى باز شده بود و همه  هاى  براى همه گروهها و جرياندر اين انتخابات، راه رقابت سالم: وي گفت

  . آانديداها از حق رقابت يكسان برخوردار بودند

مندى و شادابى  مردم با گوشت و پوست خود اميد به تأثير آراى خود داشتند و رضايت: وي يادآور شد

 قانونمند و اعتماد آفرين، داد، دولت نهم توانسته است با رفتارى هاى رأى نشان مى آنان درپاى صندوق

و  هاى بازدارندگى ترين مؤلفه مشارآت مردم و حضور حداآثرى آنان را به عنوان يكى از محورى

  . امنيت ملى، به منصه ظهور برساند

اين انتخابات مردم هستند؛   آذر هر چه باشد، به يقين پيروز اصلى٢٤نتايج انتخابات : وي يادآور شد

مبانى نظام اسالمى و خلق مشارآت  هاى سياسى، با هدف تحكيم مى جار و جنجالمردمى آه فارغ از تما

  . هاى رأى حاضر شدند حداآثرى، در پاى صندوق

 آذر، به يقين ضامن ثبات ٢٤مشارآت حداآثرى مردم در انتخابات : عليرضا زاآاني اظهار داشت

يجاد شور و نشاط در آحاد مردم سياسى نظام در داخل وخارج، تقويت اعتماد به نفس در مسئوالن و ا

  . بنابراين، سرنوشت نظام را نبايد با حضور فرد يا جريانى خاص گره بزنيم.خواهد بود

اگر نعمتى را از آف داديم . شكست است غرور، از عوامل: عضو شوراي معتمدين اصولگرا تاآيد آرد

بايد موجب غّره شدن و پريشانى اقبال و ادبارها ن.مأيوس نشويم و اگر به دست آورديم مغرور نشويم

هايى آه خاستگاه اسالمي و مردمى نداشته باشد، در  حرآت هيچ گروه و جريان سياسى شود، چرا آه



  . جامعه پرورش پيدا نخواهد آرد

ها و   آذر آه پيروزى ديگرى براى مردم بود، حاوى درس٢٤انتخابات : وي در پايان تاآيد آرد

ها را به مجالى ديگر  اين عبرت. هاى سياسى خواهد بود ب و جرياناحزا هاى فراوانى براى عبرت

  . ها بپردازيم ها و عبرت تر به ارزيابى آن درس تر ومستدل سپاريم تا شفاف مى
   حسين شريعتمداري-چرا رفسنجاني رأي آورد؟ 

  
پيروزي اصولگرايان در انتخابات سه گانه اخير آه از تثبيت گفتمان اصولگرايي در سراسر 

آشور حكايت دارد، به همان اندازه آه مردم وفادار به آرمان هاي اصيل انقالب را به وجد آورده است، 

دشمنان بيروني و برخي از غفلت زدگان داخلي را نيز مضطرب و سراسيمه آرده است آه اين 

 .اضطراب و سراسيمگي از واآنش هاي غيرمنطقي و شتاب زده آنان به وضوح قابل درك است

 سال گذشته بارها نشان ٢٧آنان طي .  واقعيات از دشمنان بيروني دور از انتظار نيستانكار

 را آه همان بازگشت به آموزه هاي اسالمي و -به روايت حكيمانه رهبري-داده اند گفتمان اصولگرايي 

اما انكار اين واقعيت از سوي برخي مدعيان . انقالبي است، خطرناآترين دشمن خود مي دانند

حات در داخل آشور و توهم پراآني آنها با توسل به استدالل هاي آودآانه و خنده دار تعجب آور اصال

  .است آه شرح تمامي اين ماجرا به درازا مي آشد

از جمله اين توهم پراآني ها، ادعاي آساني است آه حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در صدر 

ختصاص بيشترين آراء به ايشان را نشانه فهرست نامزدهاي منتخب مردم براي مجلس خبرگان و ا

استدالل اين عده آه بارزترين نمونه آن در سرمقاله . رويكرد ملت به جبهه اصالحات قلمداد مي آنند

يكي از روزنامه هاي مدعي اصالحات آمده اين است آه، آقاي هاشمي رفسنجاني در صدر ليست 

ين وقتي ايشان بيشترين آراء مردم در انتخابات نامزدهاي مورد حمايت اصالح طلبان بوده است بنابرا

!! خبرگان استان تهران را آسب مي آند، بايد اعتراف آرد آه مردم به اصالح طلبان روي آورده اند

  ...و

اوال؛ نام آقاي هاشمي رفسنجاني در صدر ليست هاي : درباره اين استدالل خنده دار بايد گفت

نيا؛ در انتخابات خبرگان تهران تمامي نامزدهاي ليست انتخاباتي اصولگرايان بوده است و ثا

بنابراين منطقي ترين و قابل قبول ترين . اصولگرايان رأي آورده و به مجلس خبرگان راه يافته اند

استدالل آن است آه گفته شود رأي باالي آقاي هاشمي رفسنجاني به دليل حضور نام ايشان در صدر 

ني ليست جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز و حوزه علميه قم ليست انتخاباتي اصولگرايان، يع

بوده است و اگر غير از اين بود، آقاي هاشمي رفسنجاني از رأي باال و فراوان آنوني برخوردار 

  !آيا غير از اين است؟... نبود

مدعيان اصالحات براي ارزيابي ميزان رويكرد مردم به اين جبهه در انتخابات خبرگان 

، بايد به آراء يكي از نامزدهايي آه نام وي فقط در ليست اصالح طلبان بوده است، استناد آنند و تهران

به عنوان يك نمونه آامال روشن بايد به ميزان رأي دو يا سه تن از . اين ارزيابي بسيار آسان است

 آارگزاران، خانه  اعتماد ملي، حزب-نامزدهايي استناد آرد آه نام آنها فقط در ليست مدعيان اصالحات

بنابراين رأي مردم به آنها مي تواند نشان دهنده ميزان رويكرد مردم به .  بوده است-آارگر و حزب آار



حاال به فهرست نامزدهاي انتخاب شده براي خبرگان تهران نگاه آنيد و مالحظه . اصالح طلبان باشد

  !قضاوت با خودتان! دارد؟بفرماييد آه نام اين دو يا سه بزرگوار در آجاي فهرست قرار 

با توجه به نكات فوق آمترين ترديدي باقي نمي ماند آه صدرنشيني آقاي هاشمي رفسنجاني 

در فهرست انتخاب شدگان خبرگان تهران ناشي از رأي توده هاي مردم اصولگرا به ايشان است و اگر 

ميزان رأي مردم به وي مانند قرار بود آراء آقاي هاشمي منحصر به هواداران مدعيان اصالحات باشد، 

  .ساير نامزدهاي اختصاصي جبهه اصالحات بود

بديهي است آه مردم وفادار به آرمان هاي انقالب نمي توانند آقاي هاشمي رفسنجاني را در 

جبهه اي ديگر تصور آنند، هرچند آه آن جبهه ديگر براي سوءاستفاده از موفقيت ايشان اصرار داشته 

  .نجاني را به خود نسبت دهدباشد آه هاشمي رفس

 همين ٧۶مردم فراموش نكرده اند آه بعد از انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 

مدعيان اصالحات چه هجوم ناجوانمردانه اي را عليه آقاي هاشمي رفسنجاني آغاز آردند و در جريان 

ه باد تهمت و افتراء گرفتند و انتخابات مجلس ششم با چه بي ادبي و بي نزاآتي آم سابقه اي ايشان را ب

در انتخابات نهم رياست جمهوري نيز تاآيد مي آردند آه رويكرد آنان به آقاي هاشمي رفسنجاني از 

مردم اين نمونه ها را از ياد نبرده اند و آقاي هاشمي را در حلقه ... روي اضطرار و ناچاري است و

رد را به خاطر دارند و تظاهر برخي از مدعيان خود مي دانند و صدالبته آقاي رفسنجاني هم اين موا

  .دروغين اصالح طلبي به تعريف و تمجيد از ايشان را واقعي نمي پندارند

 تقوای ما خاموشی نيست

  مردم با جريانات افراطي مخالفند

    

   

                 

   



با اعالم نتايج اوليه انتخابات شوراي شهر تهران، دکتر نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون 

ران در گفتگو با روز، ضمن تحليل نتايج اين انتخابات تاکيد کرده است برنامه و بودجه شوراي شهر ته

  .متن اين مصاحبه را مي خوانيد". مردم نشان دادند با جريانات موجود افراطي مخالفند"که 

   

     

   

آقاي شريعتمداري، شما آرايش نيروهاي سياسي داخل حاکميت را با توجه به نتايج اوليه 
  انتخابات شوراي شهر تهران چگونه مي بينيد؟ 

اما در هر حال من فکر مي کنم اين . خب ما بايد در انتظار اندکي تغيير در اين نتايج اوليه هم باشيم

آنها در عين حال از بين جريانات . ريان اصولگرايي اعتماد دارندنتيجه نشان داد مردم همچنان به ج

در واقع مردم عمال با . موجود، تمايل خود را به جريانهاي متعدل تر و کارشناسانه تر نشان دادند

  . جريانات موجود افراطي مخالفت کردند

  جريان سياسي احمدي نژاد است؟ " افراطي"منظورتان از 

نظر عمومي مردم در اين انتخابات به .  اصالح طلبي و چه در اصولگراييجريانات افراطي چه در

به نظر مي رسد مردم تغييرات زياد در مديريت ها را به سود منافع . سوي تثبيت مديريت شهري است

  . خود تشخيص نداده اند

 در جريان انتخابات، فهرست ائتالف حاميان دولت با قاطعيت از پيروزي در انتخابات شوراي
شهر تهران و کسب اکثريت کرسي هاي شوراي شهر مي گفت؛ اما حاال طبق نتايج اوليه از بيست و 

يک نفري که حائز بيشترين راي تهران هستند، يازده نفر به ائتالف اصولگرايان، هفت نفر به اصالح 
 جمهور پيش بيني جريان نزديک به رئيس. طلبان و تنها سه تن به فهرست حاميان دولت تعلق دارند

  بر مبناي چه مستنداتي قرار داشت؟ 

ما از ابتدا همين ترکيب را پيش بيني . البته اين پيش بيني گروهي از اصولگراها بود که اشاره کرديد

  . مي کرديم

اقبال بيشتر مردم به جريان متمايل به شهردار تهران، رويگرداني بخشي از هواداران 
  احمدي نژاد تعبير نمي شود؟ 

يادمان نرود که مردم با رايي که . ي کنم در اين رابطه نبايد وارد تفاسير سياسي تند شويممن فکر م

لذا هرگونه تفسير افراطي از اين جريانات همان قدر اشتباه است . دادند به سوي تعادل حرکت مي کنند

  . که پيش بيني بخشي از جريان اصولگرا در مورد نتايج انتخابات بود

 رفسنجاني در انتخابات خبرگان را با توجه به بحث هاي گسترده در اين پيروزي جريان آقاي
  زمينه، چگونه تفسير مي کنيد؟ 



هرگونه برخورد . پيروزي ايشان را هم در مجلس خبرگان در چهارچوب اعتدال گرايي مي دانم

از . يردافراطي که به نوعي شخصيت هاي برجسته انقالب را منزوي کند مورد تاييد مردم قرار نمي گ

اگر بخواهند فضايي بيشتر . طرف ديگر جريان ايشان هم بايد از اين اعتماد تصوير درستي داشته باشند

  . از آنچه هست را براي خود متصور باشند مانند گذشته جواب مي گيرند

تقويت گروه آقاي قاليباف در شوراي شهر تهران، در صحنه سياسي داخلي و خصوصا در 
  تغيير خاصي بوجود مي آورد؟ " اصولگرا"جريان موسوم به ميان آرايش سياسي 

به نظر من جمع بندي آنچه در نتايج اوليه انتخابات مشاهده . من فکر نمي کنم تغيير خاصي روي دهد

مردم اين را درک کرده اند که تغيير زودهنگام مديريت هاي شهري . شده، تثبيت مديريت کشور است

به نظر مي رسد مديريت آقاي دکتر قاليباف در اين مرحله . آنها نيستدر جهت پاسخگويي به مطالبات 

نياز به زمان بيشتري دارد تا اقداماتي که در اين مدت انجام داده به نتيجه برسد و مردم از آن بهره 

  . بگيرند

با توجه به نتايج اوليه انتخابات شوراي شهر تهران، گمان مي کنيد چقدر نزديکي هاي 
  در صحنه سياسي داخلي بيشتر شود؟ " اصالح طلبان"اليباف با جريان آقاي ق

  . آقاي قاليباف يک چهره اصولگرا است و انشاهللا خواهد ماند

خريده "هواداران آقاي احمدي نژاد در شوراي شهر معتقدند که آقاي قاليباف عده اي را 
  شما چه فکر مي کنيد؟ ". اند

. ي مسائل از نتايج اين انتخابات درس هاي مناسبي بگيريممن فکر مي کنم همه بايد به جاي بيان برخ

آنها بايد با واقعيت . من وارد چنين بحثي نمي شوم چون فکر مي کنم بحث خارج از چهارچوبي است

  . ها برخورد منطقي داشته باشند

شما در کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، پيگير تخلفات مالي صورت گرفته در 
  ، با ترکيب جديد دوره سوم شوراي شهر، آيا از اين نگراني ها کاسته مي شود؟ شهرداري بوديد

در آينده شفافيت هاي بيشتري به لحاظ سيستم عملکرد . بببينيد، اين يک بحث بلند مدت سيستم مالي است

  . مالي بوجود مي آيد و اميدواريم در آينده اين نگراني ها به حداقل برسد

 ای رژيم بر سر موجودی صندوق های رای رقابت جناح ه: انتخابات
  

اين که جناح های رژيم پيش از اعالم رسمی نتايج نهايی چنين گسترده نسبت به تقلب انتخاباتی و جا *

به جا شدن آرا هشدار می دهند نشانه آگاهی کامل همه آنها از ظرفيت های باالی رای سازی و تقلب و 

لت توطئه گر دستگاه اصلی پشت صحنه انتخابات های تخلف نهادهای مجری انتخابات رژيم و خص

  رژيم و مالحظه ها و مهره چينی ها و جهت سازی آرای انتخاباتی از سوی اين دستگاه است 

هر سه ائتالف اصلی شرکت , بالفاصله پس از پايان انتخابات شوراها در تهران:روشنگری
, )موسوم به حاميان شهردار( رهبری چمران کننده در اين انتخابات متشکل از ائتالف اصولگرايان به

طرفداران دولت موسوم به رايحه خوش خدمت و ائتالف اصالح طلبان خود را برنده اصلی و قطعی 
اين انتخابات اعالم کرده و با سر و صدای فراوان نسبت به خطر ضايع شدن حق شان و دست کاری 

اين که جناح های رژيم از غالب تا . ر دادنددر آرا و تقلبات انتخاباتی و گم شدن صندوق ها هشدا



مغلوب پيش از اعالم رسمی نتايج نهايی انتخابات چنين گسترده نسبت به تقلب انتخاباتی و جا به جا 
مقايسه می " تغار ماست"شدن آرا هشدار می دهند و حتی از زبان کروبی صندوق های آرا را با 

ه آنها از ظرفيت های باالی رای سازی و تقلب و تخلف عالوه بر آن که نشانه آگاهی کامل هم, کنند
به تلويح خصلت , نهادهای مجری انتخابات رژيم و نقش و جايگاه واقعی انتخابات ها در رژيم است

توطئه گر دستگاه اصلی پشت صحنه انتخابات های رژيم و مالحظه ها و مهره چينی ها و جهت 
ای واقعی همه اين هشدارها و انذارها در باره تخلفات معن. سازی آرای انتخاباتی را بيان می کند

ای کسانی : انتخاباتی و جابجايی آرا از سوی هر سه گرايش اصلی شرکت کننده در انتخابات اين است
و آن پشت . به سهم ما دستبرد نزنيد, که در پشت صحنه تکليف نهايی رای ها را تعيين می کنيد

  . اليت فقيه ايستاده استصحنه البته فقط دستگاه توطئه گر و
  

اعالم نام فردی چون رفسنجانی به عنوان نفر اول مجلس دست نشانده خبرگان مستقيم يا غيرمستقيم 
محصول اراده همين دستگاه توطئه گر و حلقه بسته تصميم گيرنده در راس نظام يعنی دستگاه واليی 

ان و افرادی که خودشان از خود به بدون تصميم اين دستگاه قطعا اجازه شرکت به اصالح طلب. است
پيامدهای انتخابات رژيم . نام برده بودند حتی در انتخابات شوراها هم داده نمی شد" مستقل"عنوان 

و , جنگ قدرت گروهبندی های سهم خواه حکومتی, معموال برآيندی از نقش دستگاه توطئه گر واليی
تفاوت . م در ميان اين گروهبندی هاستکشمکش ميان راه های متفاوت بر سر حفظ موجوديت رژي

هم در زمينه سياست های داخلی و " پدرخوانده"سياست های گروه اقتدارگرای حاکم با گروهبندی 
بويژه حوزه اقتصادی و سياسی و اداری و فرهنگی و هم در زمينه سياست بين المللی روشن است و 

جلوه های گوناگون آن بارها مورد جنگ قدرت نيز جزئی هميشگی از مشاجرات جناحی بوده که 
اما در مورد نقش دستگاه واليی در شکل دادن به انتخابات کنونی تنها فقره , اشاره قرار گرفته است

ای که چهره های نزديک به اين دستگاه تا حاال صراحتا يادآور شده اند نقش تجميع انتخابات در باال 
  . بردن شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان است

  
چنين به نظر , در مجموع با اين که هنوز نتيجه قطعی انتخابات شوراها در تهران اعالم نشده است

بيشترين شمار آرا را ) معروف به حاميان شهردار(می رسد که ائتالف بزرگ اصولگرايان در تهران 
ائتالف ائتالف اصالح طلبان فراکسيونی چند نفره در تهران بدست می آورد و , از خود کرده است

نکته . هواداران دولت نيز در جايگاه سوم قرار گرفته و ظاهرا دچار شکست انتخاباتی شده است
محوری تمرکز عموم گزارش های خبری رسانه های غربی نيز همين شکست انتخاباتی گروه احمدی 

  . نژاد است
  

دم در عدم انتخاب شکست گرايش های ديگر را به پای عقالنيت مر, هر کدام از سه ائتالف نامبرده
خودداری از ائتالف و , تقلب و دست کاری در آرا, مقبوليت مشی مورد تاکيد خود, شکست خورده ها

  . ارائه ليست های جداگانه اعالم می کنند
وابستگان رايحه خوش خدمت برای اين که خود را عدالت خواه جلوه دهند مدعی شده اند که 



ائتالف اصالح طلبان مدعی شده اند ,ناطق مرکزی تهران استبيشترين آرايشان مربوط به جنوب و م
اين است که بيشترين آرا خود را از مناطق شمال تهران و پس از آن مناطق مرکزی کسب کرده اند و 

حاميان قاليباف نيز در گزارش های اوليه پيش از اعالم نتايج بخشی از صندوق ها خود را فاتح 
تند و شکست انتخاباتی طرفداران دولت را نتيجه اصرار آنها در  کرسی شورای تهران دانس٩حداقل 

نکته . خودداری از ارائه ليست جدا و در پيش گرفتن راه جدا از مجموعه اصولگرايان خواندند
محوری مورد توافق هر سه گرايش در رقابت های انتخاباتی تهران هم اين است که پيروزی خود را 

در حالی که نکته محوری اين انتخابات بی حقی . مداد می کنندپيروزی نظام جمهوری اسالمی قل
جايگاه حاشيه ای شوراها , بی معنا بودن حق رای در نظام مبتنی بر واليت مطلقه فقيه, عمومی مردم

در متن سيستم فاسد و خودکامه مذهبی حاکم و مغايرت منافع و مصالح جناح های رژيم با منافع 
  . جنوبی ها و چه شمالی هاستواقعی شهروندان تهرانی چه 

  
. نتيجه نهايی انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران ظهر روز سه شنبه قرار است انتشار يابد

آخرين ليست از پنجاه نفر اول در انتخابات شوراها که بوسيله وزارت کشور رژيم منتشر شده و 
  :  صندوق اعالم شده به شرح زير است١٦١٧مربوط به شمارش 
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  ! موقعيت جديد و نقش آفرينی فرشتگان و مالئکه
  لهام از مقاله ی رفيق فرخ نگه دار با ا

  

  مختار برازش 

  

اگر قرار است فرشتگان و مالئکه بر ما منت گذاشته و گره ای از کار ما را بگشايند ديگر • 

چرا اينهمه دردسر اضافی برای آنها فراهم می کنيم که در خانه ی اين و آن را برنند و رای بسود 

جمع کنند و يا احتماال از صندوقهای رای هم محافظت بفرمايند ائتالف به پيشکسوتی شيخ مهدی کروبی 

چه اشکالی دارد که ايشان يک دفعه از در وارد شوند و کار را يکسره کنند، تا هم ...! تا تقلب نشود و 

  ! ...ديوها بيرون شوند و هم ما از اين فالکت نجات يابيم
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و بنده اين را در جواب هموطن محترمی عرض می کنم . می گويند خود کرده را تدبير نيست

 از خود گاليه کرده است که که درست يک روز بعد از انتخابات اخير در يکی از سايت ها ظاهرا

بزرگان اهل «اين هموطن که گويا بنا به توصيه » .باز هم رای داديم و باز هم تقلب ها شروع شد«

هر کس را که ديده و نديده » «فرشتگان و مالئکه«و طبق يک برنامه حساب شده و ترغيب » سياست

شعب باز می شوند اما شمرده صندوقهای رای در «می نويسد که » خواهش کرده که برود رای دهد

! پشت سر هم رديف کرده است! و بعد چند تا عالمت تعجب) به نقل از سايت پيک ايران(» شوند نمی

  ! امان از دست ساده لوحی اين هموطن که از چه چيزهايی تعجب می کند

های بسياری گزارش .  البته ايشان به جای تعجب کردن می تواند نگران باشد که کامال هم به حق است 



يعنی اگر تقلبی صورت ! اما سوال اين است که چرا نبايد داشته باشد؟. حکايت از تقلب های بسيار دارد

در همين رابطه خبرگزاری فارس از مشهد گرارش می دهد که ! نگيرد جای تعجب دارد و نه بالعکس

رهای بسته فرمانداری اين  تن از کانديداهای انتخابات شوراهای اسالمی نيشابور در مقابل د٣٠حدود 

در » رايحه خوش خادمان«بوی . شهرستان تجمع کرده و نسبت به اعالم نتايج اعتراض کرده اند

جمعی از نمايندگان مجلس هم طی نامه :  هم زده بعضی موارد چنان بوده که دماغ های خودی ها را 

 شعب مختلف، حکايت از آن گزارش نمايندگان از. ای به رئيس مجلس مراتب تقلب را اعالم کردند

برخی صندوق ها براثر بالتکليفی و اختالف دست اندرکاران، چندين نوبت به خارج از محل «دارد که 

شعبه منتقل و دوباره بازگردانده شد و ساعتها صندوق ها در وضعيت نامناسب به لحاظ حفاظتی و 

و و و و الی ) به نقل از همان سايت(» . امنيتی و به دور از نظارت نمايندگان نامزدها قرار داشت 

  ... آخر 

    

بعضی وقت ها فکر می کنم که بايد ! واهللا اگر راستش را بخواهيد خود من هم گيج شده ام که چه بگويم

. با خود می گويم که بگذار هر چه پيش آيد خوش آيد! راضی به رضای خدا شويم و برويم پی کارمان

اند که چنين سرشان را انداخته اند پايين و با صبوری آنرا تحمل  اين وضع راضی  خب البد ملت به 

رايحه خوش «بوی گند خفقان و فالکت مملکت را گرفته، آنوقت اسمش را می گذارند . می کنند

و ملت هم از اين بو استشمام می کند و با رای دادن به آن، به به و چه چه نيز می گويد و » خدمت

مشارکت در سرنوشت « بدسليقگی متهم نشود اسمش را می گذارد برای اينکه پيش جهانيان به

  . و حاکمان را به ريش خود می خنداند» !خويش

با خود می گويم چرا بايد بخاطر چيزی که در مملکت طالب ندارد حرص خورد و جنگيد؟ دمکراسی 

س جمهور خوش رئي«دمکراسی نفت نيست که بقول . که نان نيست تا آدم آنرا در ميان مردم پخش کند

و ملتی که در . دمکراسی يک نعمت بشری است و نه آسمانی. در سفره ايرانيان تقسيم شود» بو

  ! هپروت و آسمانها سير می کند چطور ممکن است قدر آنرا بشناسد

حق می دهم که متوسل به جادو و جمبل و يا دست به دامن » رفقا«به همين خاطر به بسياری از 

اصال گويا چنين بنظر می آيد که کار اين مملکت و ملت جز با معجزه و . وندفرشتگان و مالئکه ش

يعنی اينکه اجالتا اميد و ايمان ما : گر چه اين نشانه جالبی نيست! جادو و جمبل درست شدنی نيست

از اين رو بايد فرشته ها واسطه شوند تا . نسبت به ملتی که بايد دست به تحولی بزند خشکيده است

و به کسی هم به خاطر توسل به مالئکه . ظاهرا ايرادی ندارد! ر اين خراب شده بيافتداتفاقی د

  ! باالخره بايد روشی باشد که ثابت کند ما زنده ايم و حضور داريم. اعتراضی نمی شود کرد

اما ايراد من به کاشفان اين نظريه اين است که با توجه به موقعيت سرنوشت ساز کنونی و وظيفه ای 

فرشتگان و مالئکه بايد در اين شرايط خطير به عهده گيرند، بهتر است به بعضی از مجهوالت در   که 

  : از جمله اينکه. اين زمينه نيز پاسخ داده شود تا رفع هر گونه سوء تفاهمات گردد

ديو چو بيرون رود فرشته «ـ سالهاست که به ما ملت دست از همه جا کوتاه چنين القا شده است که ١

 اکنون چگونه حضور فرشتگان با ديو ها بطور همزمان در يک محل   سوال اين است که  ! »يددر آ

امکان پذير شده است؟ چه اتفاقاتی پشت پرده رخ داده است که ديو ها حاضر شده اند با فرشتگان راه 



        ! يا بالعکس؟! بيايند

ظايف فرشتگان و مالئک فقط به ترغيب ـ بنده تقاضای عاجزانه دارم که رفقا ترتيبی بفرمايند تا و٢

فرشتگان و مالئک از آستين در آيند و هر آنجا «چرا که فقط به صرف اينکه . رای دادن خالصه نشود

که نامزدی مورد اعتماد و خادم ـ با رسول خادم اشتباه نشود ـ هست، تمام صندوق های رای را 

که جناح رقيب فرشتگان يعنی ديو ها نيز بيکار رفقا فکر اينرا نکردند . کافی نيست» *بسودش پر کند

آقايان بايد درک کرده باشند که در حال حاضر مشکل اساسی اين ملت رای دادن . نخواهند نشست

بنابر اين فرشتگان و مالئک نبايد بعد از انجام انتخابات، کار را تعطيل ! بلکه رای شمردن است. نيست

تا خدای ناکرده حقی از کسی ضايع .  انرا نيز بر عهده بگيرندبلکه بايد تا آخرين لحظه شمارش. کنند

اگر آنها . خوب شد که اين ها آمدند"و فردای روز انتخابات به جای اينکه لبخند بزنيم و بگوييم . نشود

 مثل همان هموطن ساده لوح باال بگوييم  ، احساس پشيمانی بر ما مستولی گردد و » آمدند بدتر بود می

  » !حاال ببينيم اصال اينها می آيند يا نه! ب سر ما کاله رفتديدی عج«که 

ـ بايد احتراما عرض شود که حاال که قرار است در سياست مملکت فرشتگان و مالئکه نقش آفرينی ٣

  کنند چرا نقش دشواری را به آنها محول می کنيم؟ 

های توابع کوچصفهان ـ واقع اين قضيه مرا به ياد يکی از ماجراهايی می اندازد که در يکی از روستا

در اين قريه مردم از دير باز امام زاده ای نداشتند و اين امر .  کيلومتری رشت ـ اتفاق افتاد٢٠در 

 بعد  . چرا که مجبور بودند تا برای زيارت به روستاهای هم جوار بروند. باعث رنجش خاطر آنها بود

ره ای افتند و به اصطالح از اين بی آبرويی خالص از انقالب فضايی بوجود می آيد تا مردم به فکر چا

از قضا در اين ده پير مرد حاجی ای زندگی می کرد ـ و ميکند چرا که هنوز هم زنده است ـ که ! شوند

بعد از وقوع ناميمون انقالب حاجی هم . در طول رژيم گذشته مجيز گوی خانواده سلطنت بوده است

خود را از يک طرف » شاه پرستی«ا بکار می بندد تا سابقه مثل بسياری ديگر تمام توشه ی خود ر

پنهان يا انکار کرده و از طرف ديگر با انجام کارهايی خود را از طرفداران رژيم اسالمی جا زده و 

از همين رو دست به ابتکارات رندانه ای می زند تا به اين . دل همشهريان خود را نيز بدست آورد

 ابتکارات حاجی اين بوده است که روزی او به ستاد نماز جمعه رشت يعنی يکی از اين. هدف نائل آيد

 و با حالت ملتمسانه ای خواهان مالقات هر  عاليترين مرجع تصميم گيری استان گيالن مراجعه کرده 

او تاکيد می کند که حاوی پيام مهمی است که فقط بايد به . چه فوری با امام جماعت آن شهر می شود

  . جماعت برساندمحضر امام 

به دليل مشغوليت کاری امام جمعه، ابتدا حاجی را نمی پذيرند ولی بعد از چندين بار مراجعه و التماس 

امام جماعت نيز که در آن روزها با کارهای بس مهم مملکتی . او، اجازه شرفيابی به او می دهند

از حاجی می . ر حيرت می افتد اين پيام اختصاصی د مشغول بوده است از اصرار پير مرد در دادن 

  » خب، چيست اين پيامی را که برای ما داری؟«پرسد که 

واهللا، «حاجی که ميدان به دستش می افتد با چشمان گريان و بغض آلود شروع می کند به گفتن اينکه 

 است که معصومين به خواب من می آيند و از من می خواهند تا نزد بخشدار محل رفته  مدت مديدی 

 تا خدمت فرماندار برسند و از فرماندار بخواهد تا خدمت آقای استاندار رفته و از  از او بخواهم و 

استاندار بخواهند تا به محضر شما رسيده و از شما درخواست کند تا دستور فرماييد مزار متبرک و 



  » !و مرمت نمايندگمنامی را در قريه ما که از اجداد و سالله ی يکی از امامان معصوم است را تعمير 

خب چرا چنين نکردی و نزد «امام جماعت که موضوع را کمی مشکوک می بيند می پرسد که 

  » بخشدار نرفتی تا آنها سلسله مراتب را بجا آورند؟

. حاجی چنين جواب می دهد که واهللا چندين بار اينکار را کرده است ولی حرف او را باور نکرده اند

بسيار خب، برای اينکه «ت آب اين درس ها بوده است با اندکی تامل می گويد امام جمعه هم که گويا فو

شما متحمل اينهمه گرفتاری و کاغذ بازی های اداری نشويد و همچنين برای جلوگيری از اسراف در 

صرف بيت المال و کرايه ماشين و اين حرفها، اين بار اگر کسی به خواب شما آمد بفرماييد چرا ديگر 

عث دردسر اضافی شما می شوند، مستقيما به خواب من بيايند و در خواست خود را مستقيما اينهمه با

  ** » !از من بکنند

يعنی اگر قرار است فرشتگان و مالئکه بر ما منت گذاشته و گره ای از کار .  و حاال حکايت ماست 

در خانه ی اين و آن را ما را بگشايند ديگر چرا اينهمه دردسر اضافی برای آنها فراهم می کنيم که 

برنند و رای بسود ائتالف به پيشکسوتی شيخ مهدی کروبی جمع کنند و يا احتماال از صندوقهای رای 

چه اشکالی دارد که ايشان يک دفعه از در وارد شوند و ...! هم محافظت بفرمايند تا تقلب نشود و و 

    ! ين فالکت نجات يابيمکار را يکسره کنند، تا هم ديوها بيرون شوند و هم ما از ا
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  نگاه کنيد به مقاله فرخ نگه دار در سايت ايران امروز * 

 ولی از آنجايی که امنای  . البته بعد از مدتی به همت مردم اين قريه باالخره امام زاده ای بنا گرديد** 

را بر آن نهادند که از قضا » تازه آقا« فوق نشدند نام محل قادر به تشخيص هويت واقعی صاحب مزار

ولی بعدها بنا به داليل امنيتی به دستور . بسيار هم رونق گرفت و بنا به گفته، بسياری را هم شفا داد

    . مقامات مرکز، از ادامه مکان فوق بعنوان امامزاده جلوگيری به عمل آمد و تعطيل شد

   ! تعادلجمهوری اسالمی در نقطه یهانتخابات شوراها، آغازی دوبار
    آذر٢۴بعد از رای گيری های  وضعيت سياسی حکومت
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   ٢٠٠۶ دسامبر ١٩  - ١٣٨۵ آذر ٢٨  شنبه سه

  

 آذر، شکست گروه هوادار محمود احمدی نژاد يا ٢۴گيری های روز  مهم ترين نتيجه ی رای

 آن ها هم در انتخابات شوراها و هم مهم تر از آن در انتخابات خبرگان .همان حزب پادگانی بود

نخستين شکست جريانی بود که از دل انتخابات دوم شوراها در چهار اين شکست، . شکست خوردند

 ظهور کرد و با پيروزی در چند انتخابات پياپی، به يک قدرت مهم در نظام سياسی ايران سال پيش



   .تبديل شده، هدف قبضه ی کامل جمهوری اسالمی ايران را در چشم انداز خود قرار داد

تعبير کرده » فاشيسم« آذر، اين چشم انداز، که گروهی آن را به ٢۴شکست گروه احمدی نژاد در روز 

نبود و برای توجيه اتحادهای  هيچ گاه واقعی» خطر فاشيسم«. بودند، را در ايران را از بين برد

طلبی حکومتی به مقدار هر چه بيشتر به سمت  انتخاباتی غيرقابل توجيه و انتقال شتابان محور اصالح

واقعيت بود که گروه احمدی نژاد، با پيروزی های  اما اين. ه اختراع شدراست و محافظه کاران

ضددموکراتيک از يک طرف و استفاده از اقدامات فراقانونی از  انتخاباتی چندباره که به لطف قوانين

خطر حذف را به يک نگرانی واقعی برای ساير جناح های حکومت تبديل  طرف ديگر بدست می آمد،

   .کرده بود

 –دستگی  روه پيش از آن که بتواند به اهداف خود برسد، دچار انشعاب و دو دستگی شد و اين دوگ اين

افراطی را که دچار   جناح تندرو و–که ويژگی پايدار در ميان جناح های حکومت اسالمی ايران است 

ی گيری را. دچار شکست ساخت توهم شديد در توانايی خود برای بيرون کردن رقبا از قدرت شده بود،

است که نمی خواست قاعده ی بازی   آذر، به معنای شروع نرم شدن و رام شدن جناحی٢۴های روز 

تصاحب همه ی قدرت را هدف خود قرار داده  در جمهوری اسالمی را رعايت کرده و حذف ديگران و

   .بود

    

 ٧۶با دوم خرداد راديکاليسمی که . مخالف دچار شکست قطعی شده بود پيش از اين؛ راديکاليسم قطب

اهدافی را در برابر خود قرار داد که از خط قرمز و حدتحمل مجموعه ی نظام  اوج گرفت و شعارها و

در جريان اصالح طلبی دوم خرداد، بعد از کشاکش ها و افت و خيزهای بسيار، سرانجام  .فراتر رفت

زدن  ر تندروی ها و دامننيرويی غلبه کرد که معتقد بود ريشه ی ناکامی های اصالح طلبان د آن

در . ها است غيرمعقول به مطالبات و انتظارات مردم و رعايت نکردن منافع و مالحظات ساير جناح

آن در بيرون از طيف  برابر اين نيرو، همواره نيرويی قرار داشته است که هر چند پايگاه عمده ی

داشت و دليل اصلی ناکامی های  یاصالح طلبی حکومتی بود، اما در جناح چپ اين طيف نيز هواداران

اتکا به جنبش های مدنی و اجتماعی و  دوم خرداد را بی اعتنايی به مطالبات مردم و هراس از

درون اصالح طلبان حکومتی، با تعويض دبيرکل  آخرين نشانه های اين نيرو در. مطالباتی می شناخت

بزرگترين جريان جنبش اصالحات و مشارکت به عنوان  جبهه ی مشارکت اسالمی زايل شد و جبهه ی

انتخاب يک دبيرکل خط امامی، پيام روشنی به جناح های ديگر  در عين حال بخش راديکالتر آن، با

که مايل و آماده است در همان زمين و محدوده ای بازی کند، که برايش  حکومت فرستاد مبنی بر اين

را » اصالح طلبی«ی نيز همراه شد که کوشيد اين انتخاب، بعدتر با نظريه ی سياسی ا .تعيين می شود

 همان که مهدی کروبی می خواست و بارها آن را خاطر. تعريف و محدود کند» خط امام«غالب  در

  . نشان کرده بود

    

چنين تحوالتی را از سر گذارنده   آذر شرکت کرد که٢۴جريان اصالحات در شرايطی در انتخابات 

کارانه منتقل شده بود و از اصالح طلبی، بيشتر  سمت راست و محافظهبود و محور اصلی آن کامال به 

ترتيب مهدی کروبی و حزب او از يک سو و هاشمی رفسنجانی  به اين. يک نام برايش باقی مانده بود



سوی ديگر، نمايندگان و طاليه داران جريان اصالحات در اين انتخابات  و تشکيالت کارگزاران او از

در جبهه ی اصالح طلبی، تا آن اندازه بود که حتی جبهه ی مشارکت خط » اعتدال« اصرار بر. شدند

   .شده نتوانست نقشی بيشتر از يک نقش کامال حاشيه ای به عهده بگيرد امامی

    

 چهره ی آرام و اطمينان بخش از اصالح طلبی، در جناح مخالف نيز موجب تحوالتی شد و بار اين

شود، موقعيت  ياد می» اصولگرايان ميانه رو« حاال از آن ها به نام که» محافظه کاران سنتی«ديگر 

   .تحکيم کردند» اصولگرا«خود را در طيف 

    

اسالمی با پشت سر گذاردن بحرانی که از دوم خرداد آغاز شد و سپس با  به اين ترتيب جمهوری

آن را مورد تعرض قرار  بحرانی که همواره مرزهای شناخته شده –تداوم پيدا کرد  ظهور احمدی نژاد

بين  اين نقطه ی تعادل، همزيستی.  آرام آرام بار ديگر به نقطه ی تعادل نزديک می شود-بود  داده

اکنون . است نظام به همان شکلی است که بيست و هفت سال وجود داشته» اسالميت«و » جمهوريت«

هر کدام به فراخور خود   اند وبه نظر می رسد جناح ها بعد از اين دوران بحرانی به تعادلی رسيده

تغييرات خواهد شد، اما به اساس نظام و  اين سهم با هر انتخابات البته دچار. سهمی در قدرت يافته اند

سيد علی خامنه ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و  .بنيان اصلی حرکت آن لطمه ای وارد نخواهد شد

ان نمايندگان نظام و جناح های مختلف آن به نقش اند، به عنو مهدی کروبی، همچنان که تاکنون بوده

   .داد و جمهوری اسالمی همانی که بوده است، باقی خواهد ماند ديرينه خود ادامه خواهند

ارزيابی کنند، » اصالحاتی ديگر«و » فضای باز سياسی«را سرآغاز » نژاد افول احمدی«آن ها که 

سرآغاز فاشيسم و تبديل جمهوری اسالمی به را » عروج احمدی نژاد«اشتباهند که  همانقدر در

 امارات اسالمی«اين حکومت را نه می توان تبديل به . ارزيابی می کردند» اسالمی ايران امارات«

   !و منطبق بر حقوق بشر ساخت» جمهوری دموکراتيک«کرد و نه می توان از آن يک » ايران

  

خانم مليحه محمدی بتازگی و پيرامون ضرورت شرکت در انتخابات 

 شهر و روستا، در جهت ايجاد تاثيرات معينی در اين شوراها ولو کم و تا حد ممکن، مقاله شوراهای

  جالبی نوشته اند که در زير بخشهايی از آن را می خوانيد

 

 ای بر تحريم اصرار بورزيم، البد شارکت و عدهتقريبًا هر انتخاباتی، برخی از ما به م اين که در آستانه

به جايی  اما چاره کدام است؟ هنوز راه. ديگر حکايت آشنايی است که بسا کسالت بار نيز شده باشد

. را نگشوده است گردانند، هنوز کسی راه ديگری نبرده ايم و از آنان که بر اين راهها روی می

در . حاال،عرصه انتخابات است زشت و زيبا، هنوز ومؤثرترين شکل حضور ما در صحنه سياست،از 



 . بود١٣٧٦دوم خرداد  اين کشش و کوششِ  بيحاصل لحظه تأملی پيش آمد و آن حکايت

 

همواره بر تحريم پای فشرده بود، به نرمی  آن اتفاق باعث شد که گروه محتاط تری از آن بخش که

شيوه برخورد با انتخابات در " تنها" عنوان تحريم به رسيد ديگر به گروهی که به نظر می. جداشود

ای از ايشان  بخش عمده. مشارکت، الاقل در شرايط خاص نظر دارد نگرد و به جمهوری اسالمی نمی

انتخابات دوره هشتم رياست جمهوری و بعضًا انتخابات دوم شهر و روستا،  در انتخابات مجلس ششم و

 تی را که در دنيای امروز يکی از روزمره گيهاست، شقاما تو گويی اين حرک. دادند رأی بر مشارکت

طلبان داخل  زيرا که پس از شکست اصالح! القمری فرض کرده بودند و يا مثًال اتمام حجتی با مدعی

سرنگونی جمهوری  در انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا، بار ديگر به سياست تحريم تا

اند  بوده" اصالح طلبان" مدافعان  کردی اينها عت، که گمان میاسالمی بازگشتند؛ آنچنان قاطع و با سر

 !و نه سياستِ  اصالحات

 

 آنان، اين عقب نشينی اصالح طلبانِ  داخل که سابقه سياسی شان از بيشترگروههای برای بسياری از

دامت ابراز ن اپوزيسيون کمتر است، آنچنان ضربه مهلکی بود که از آن يکی دو وعده تغيير سياست نيز

اصلی داستان، گذشته از  در حاليکه مضمون! و پشيمانی کرده، پشت دست رأی دهنده خود را داغ زدند

حزبی يا سازمانی که هنوز نه برنامه  اشتباهات تاکتيکی يا حتا استراتژيک اصالح طلبان، اين بود که

.  واگذار کرده بودای قدرت را به حريف دوره سياسی مدونی داشت و نه تجربه تاريخی کافی، پس از

و تکرار است بی آنکه به فاتحه خوانی برای حزب شکست  اتفاقی که در جهان متمدن دائمًا در تداوم

جرئت دهد تا خواهانِ  نه تنها محو حزب مربوطه که تمام تئوری و  خورده بيانجامد؛و کسانی به خود

های خود عمل کند،  تمامی وعدهگردانی قهرآلود از جريانی که نتوانسته به  روی. سياست آن شوند

و واگذاری صحنه به حريفی که آشکارا در مقابل توست، منجر شود، در هر کجای  بخصوص اگر به

 .بروز کند، نه سياست ورزی که خودکشی سياسی نام دارد جهان که

 

ِ  دور زدن و با شوراها درگير شدن، ترفند نيست يا چيزی مثل يک تحريم انتخابات خبرگان را!باری

 مبتنی بر اين واقعيت که مضمون خبرگان با! ای ست با دقت بر واقعيات و ممکنات برنامه اين! شرمنده

و از  توجه به مکانيسم شکل گيری آن غير دموکراتيک و امکان تأثيرگذاری در آنجا غيرممکن است

 .شوراها سوی ديگر مبتنی است بر امکان حضور و ايجاد تأثيرات معينی در انتخابات

 

 مليحه محمدی

 ٢٠٠٦دسامبر  ١٣

 ايران امروز

 اعالم نتايج تازه انتخابات تهران در فضای اعتراض 

  بيژن يگانه



 تا تازه ترين نتايج شمارش آراء انتخابات شورای تهرانستاد انتخابات کشور، ساعاتی پيش 

  .  آذر را اعالم کرد٢٨صبح سه شنبه، 

نی، عليرضا مهدی چمران، مرتضی طاليی، هادی ساعی، رسول خادم ازغدی، عباس شيبا

دبير، حمزه شکيب، معصومه ابتکار، احمد مسجد جامعی، پروين احمدی نژاد، محمدعلی نجفی، 

 نامزدی هستند که بر اساس نتايج ١۵معصومه آباد، حسن بيادی، خسرو دانشجو، و عبدالمقيم ناصحی 

  . ه اندتازه اعالم شده همچنان بيشترين آراء انتخابات شورای تهران را به خود اختصاص داد

  بر اساس نتايجی که خبرگزاری ها، به نقل از مقامات وزارت کشور، آن را حاصل شمارش

اعالم کرده اند، فهرست پيشين راه يافتگان   رای٩٨۵هزار و  ۶٩۵و کل آراء   صندوق ٢٠١٣

 به  تنها با يک تغيير مواجه شده، و پروين احمدی نژاد از رتبه يازدهم احتمالی به شورای شهر تهران

  . رتبه دهم ارتقا يافته است

  . در نتايج اعالم شده ساير نامزدهای همچنان موقعيت پيشين خود را حفظ کرده اند

نتايج تازه بخشی ديگر از صندوق های شمارش شده در حالی منتشر می شود که وزير کشور 

 آذر ٢٨سه شنبه، اگر اتفاق خاصی نيفتد، تا ظهر « :  آذر، گفت٢٧جمهوری اسالمی، دو شنبه شب ، 

  » .نتايج نهايی انتخابات شورای تهران اعالم خواهد شد

  اعتراض نمايندگان، پاسخ معاون امنيتی 

 آذر، خبرگزاری ها از حضور معترضانه نمايندگان فراکسيون اقليت ٢٧دوشنبه ،  شب  

  . مجلس در فرمانداری تهران خبر دادند

 اصالح طلبان، اعضای فراکسيون اقليت مجلس ، ارگان ستاد ائتالفشهرفردابه نوشته سايت 

 شب گذشته با حضور در فرمانداری تهران، ضمن اعتراض به عدم اعالم تدريجی ٢٣هفتم ساعت 

  . نتايج شمارش آرای انتخابات شورای شهر تهران، نسبت به احتمال جابجايی آرا ابراز نگرانی کردند

ليت نسبت به احتمال جابه جايی آراء، همزمان با ابراز نگرانی نمايندگان فراکسيون اق

از قول معاون امنيتی وزير کشور و بدون نام بردن از  ، ايرناخبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 

برخی به دنبال جوسازی هستند و همه اخباری که در مورد تخلفات انتخاباتی « : اصالح طلبان نوشت

  » . منتشر می شود کذب محض است

« ، قائم مقام پيشين سپاه پاسداران که خبرگزاری ايرنا از او به عنوان محمد باقر ذوالقدر 

تاکيد کرد که هيچ گزارشی از تخلفات انتخاباتی ارايه نشده  نام برد» رييس ستاد امنيت انتخابات کشور

  .است

 رايانه برای شمارش آرای ١٢٠٠ انتظامی وزير کشور با اشاره به اختصاص -معاون امنيتی 

کسانی آراء را می . با هر دستگاه پنج نفر برای شمارش آرا مشغولند«: تهران گفتشورای شهر 

  ».خوانند و آراء به وسيله اپراتورها ثبت می شود و سيستم آنها را جمع بندی می کند

با استناد به اين که به هيچ وجه دست و قلم در شمارش آرا به کار نمی رود تاکيد  آقای ذوالقدر

  . وجود ندارد» جای تقلبی« دليل کرده که به همين 

   اخراج و بازداشت ناظران اصالح طلب  



با اين حال ساعاتی پس از پاسخ معاون امنيتی وزير کشور به ابراز نگرانی ها از احتمال   

جابه جايی آراء، رسانه های نزديک به اصالح طلبان نيمه شب گذشته از اخراج گسترده و دستگيری 

  . اصالح طلبان در سايت های شمارش آراء در ساعات بامدادی سه شنبه خبر دادندناظرين ستاد ائتالف 

عالوه بر برخورد تهديدآميز با نمايندگان کانديداهای اصالح طلبان دربرخی از سايت های «
   سايت امروز» .شمارش آراء، اين نمايندگان از محل شمارش اخراج شده اند

مجاهدين انقالب اسالمی است، ساعت سه بامداد سه که متعلق به سازمان امروز سايت خبری 

که « آذر، خبر داد که آخرين گزارش ها ازاکثر سايت های شمارش آراء حاکی از آن است ٢٨شنبه ، 

عالوه بر برخورد تهديدآميز با نمايندگان کانديداهای اصالح طلبان دربرخی از سايت های شمارش 

  ».ج شده اندآراء، اين نمايندگان از محل شمارش اخرا

«  آذر، ناظران ستاد ائتالف اصالح طلبان در ٢٧ نيمه شب گذشته،  امروز،به نوشته سايت

  . اخراج شدند» سايت پژوهشکده « ، و »سايت فياض بخش« ، » آيت اهللا سعيدی سايت شمارش آراء

ه همچنين ناظر ستاد ائتالف اصالح طلبان در سايت تربيت معلم مفتح واقع در شهر ری عالو

  . بر اخراج از اين سايت شمارش آراء توسط پليس امنيت تهران بازداشت شده است

  پيش بينی رسالت از جا به جايی آراء 

 در ستون شنيده های امروز خود پيش بينی کرد که به تدريج از تعداد رسالتروزنامه  

  . اصالح طلبان در فهرست شورای شهر آينده کاسته مي شود

 آذر، تا صبح سه شنبه، ٢٧ ستاد انتخابات کشور که از صبح دوشنبه ، اگر در نتايج رسمی 

 آذر، در سه مرحله اعالم شده، هيچ گاه هشت نامزد اصالح طلب در شمار پانزده نامزده صدر ٢٨

اخبار رسيده از شمارش آرای حدود «در خبرخود تاکيد کرد که رسالت نشين اعالم نشدند، اما روزنامه 

به تدريج از حضور کانديداهای اصالح طلب در فهرست شورای  ي دهد که صندوق نشان م١٨٠٠

شهر کاسته شده و از هشت نفر به چهار نفر تقليل يافته و اکثريت قاطع شورای شهر آينده در اختيار 

  ».اصولگرايان است

   ساعاتی پس از انتشار با ارتقاء پروين احمدی نژاد از رتبهرسالتپيش بينی روزنامه   

م به رتبه دهم در نتايج تازه اعالم شده از سوی وزارت کشور، و ارتقاء مهدی زريبافان دبير يازده

  . هيات دولت از رتبه سی و دوم به رتبه بيست و هفتم در حال تحقق است

در نامه ای به فرماندار تهران  در همين حال ، احمد مسجد جامعی، نامزد اصالح طلبان،

  . رش آرای خود شدخواستار رسيدگی به وضعيت شما

را به نام  او در نامه خود توضيح داده که در سايت های شمارش آراء بخشی از آرای وی

مهدی مسجدی يکی از نامزدان اصولگرا ثبت کرده اند چرا که اين شخص در فرم ثبت نام شهرت خود 

  . را احمد مسجدی ذکر کرده است

ده بود که برخی ديگر از نامزدهای ارگان ستاد ائتالف اصالح طلبان پيشتر نيز خبر دا

اصالح طلب و از جمله محمد علی نجفی نيز پيشتر در نامه های جداگانه ای به وزارت کشور و 

  . فرمانداری تهران از ثبت آراء خود به نفع نامزدانی با اسامی مشابه ابراز نگرانی کردند

  



   نفره٣ستاد 
 ن شدرهبر برای شورای تهرا مامور اعالم ليست نهائی 

قرائن نشان ميدهد که ليست نهائی برای شورای شهر تهران به تائيد رهبر و شورای نگهبان 

.  ساعت اعالم خواهد شد۴٨ تا ٢۴رسيده و برای جلوگيری از واکنش مردم، کم کم و بتدريج طی 

ست، بدنبال نهائی شدن اين لي. تالش اينست که واکنش مردم در جريان اين اعالم تدريجی سنجيده شود

سردار ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه "اجرای آن به ستاد مرکزی توطئه عليه انتخابات، مرکب از 

پاسداران و معاون سياسی کنونی وزير کشور، هاشمی ثمره مشاور ارشد احمدی نژاد که برای اين 

رداران که خود از س" دانشجو"انتخابات مامور در وزارت کشور شده است و همچنين استاندار تهران

 . سپاه است در وزارت کشور تشکيل شد

گفته می شود رهبر با حضور چهارتن از اصالح طلبان در شورای شهر تهران موافقت کرده 

و روی حضور سردار طالئی فرمانده سابق و مستعفی نيروی انتظامی، چمران رئيس کنونی شورای 

تخابات رياست جمهوری در دوره های شهر و عباس شيبانی نماينده سابق مجلس و کانديدای بدلی ان

باقی ليست را قرار است با چند . مختلف بعنوان ريش سفيد نظر داشته و روی آن تاکيد کرده است

  .مستقل و چند تن از اعضای دو ليست قاليباف و احمدی نژاد پر کنند

  امنيتی ترين مقام دولت 
 دراين انتخابات باز شد مشت بسته هاشمی ثمره

ند وزيرکشور را فلک خواهند کرد و او چوب آراء هاشمی رفسنجانی را خواهد  اگر بتوان-

 اعتراف به تاخير در اعالم نتايج، برای رسيدن به آن نتيجه ای که پست صحنه سرگرم -٢. خورد

 .شورای دوم شهر تهران، حاصل تحريم يک و نيم ميليونی تهرانی ها بود. مذاکره آن بودند

   

شد احمدی نژاد که فعال در وزارت کشور مستقر است و انتخابات را هاشمی ثمره، مشاور ار

درست مانند هر مامور امنيتی از مصاحبه پرهيز دارد و از . برگزار کرده، بندرت حرف می زند

حتما می داند که هميشه می توان از ميان کلمات يک مقام صاحب اطالعات، . پرگوئی نيز به همچنين

  !کسب اطالع کرد

با اوست، اما وقتی يک مقام امنيتی در جايگاهی مثل ستاد انتخابات قرار می گيرد حق کامال 

و انتخاباتی پرمسئله و پر تقلب را رهبری می کند، خواه نا خواه بايد دربرابر خبرنگاران نيز ظاهر 

 اين. شود و آماده سئواالتی در چارچوب ماهيت چنين انتخابات و پيامدهای پس از رای گيری هم باشد

دهان . همان چاله ايست که هاشمی ثمره دراين روزها در آن افتاده و به ناچار دهان گشوده است

گشودن همان و سبک و سنگنين کردن وزن آگاهی، ميزان زرنگی در مانورهای خبری و مهارت در 

  . در اين پنهان کاری نيز همان پنهان کردن آنچه در پشت صحنه می گذرد و يا ناتوانی 

 مصاحبه مطبوعاتی دو جا بند را  ره در همان کوتاه گوئی روزهای اخير در چندهاشمی ثم

  .به آب داد

 اينکه وزير کشور چندان دوام نخواهد آورد و چوب آرای باالی هاشمی رفسنجانی -١

گرچه، چند ترکه آلبالو هم بخاطر لنگ زدنش در جمع و جور . درانتخابات خبرگان را خواهد خورد



البته اگر بتوانند، زيرا . ابات شوراها و کشيده نشدن کار به اينجا کف دستش خواهند زدکردن سريع انتخ

حاال هم شورای شهر يکپارچه نيست، هم هاشمی رفسنجانی در موقعيت برتر قرار گرفته و هم شکست 

  .سياست های ماجراجويانه دولت تقش درآمده است

مدی نژاد برای محرمانه ترين مذاکرات نکته را از دهان هاشمی ثمره، پيک ويژه رهبر و اح

با ژاک شيراز، بر سر مسائل اتمی ايران را به نقل از خبرگزاری های داخلی و مصاحبه مطبوعات 

  :هاشمی ثمره بخوانيد

   

مجتبی ثمره هاشمی، رئيس ستاد انتخابات آشور تاخير در اعالم نتايج انتخابات، به خاطر «

را رد آرد و گفت آه از شدت تعجب  سازی برای تغيير وی   زمينهناآارآمد نشان دادن وزير آشور و 

  ».آند در اين زمينه بهترين آار سكوت است  دهد سكوت آند، چرا آه فكر می  ترجيح می

ضمنا اين شايعه از . رد قاطع يک شايعه نيازمند سکوت نيست، البته به شرط آنکه شايعه باشد

يس ستاد انتخابات جلو رفته؟ ضمنا آنچه که در باره اين کجا در آمده که تا مصاحبه مطبوعاتی رئ

اعالم نتايج . انتخابات مورد اعتراض است، تقلب و صندوق سازی در آنست، نه تاخير در اعالم نتايج

در گلوی تقلب گير کرده بود، واال اگر بعداز ظهر جمعه هم مثل صبح جمعه گذشته بود و مردم به پای 

 نبرده بودند که نتيجه انتخابات از همان غروب جمعه بتدريج اعالم شده و صندوق ها به يکباره يورش

  . تا ظهر شنبه ختم ماجرا اعالم شده بود

آنجا که رسما . هاشمی ثمره يک جای ديگر هم در اين مصاحبه کوتاه بند را به آب داد

ده بودند و تمام  هزار نفر در تهران شرکت کر٧٠٠اعتراف کرد در انتخابات دوره دوم شوراها تنها 

مانورهائی که احمدی نژاد و شورای شهر تهران می داد و خود را برگزيده مردم تهران می دانست، 

تق .  کانديدای شورای دوم بود٢٠هزار تهرانی بين ٧٠٠درحقيقت به نمايندگی از آراء تقسيم شده 

 در پايان دوره شورای شهردار منتخب و محبوب تهران از زبان هاشمی ثمره اينگونه در آمد، گرچه

هاشمی ثمره در ادامه همين اعتراف، دسته گل ديگری هم به آب داد؛ که شايد اگر از ! دوم شهر تهران

سوی هرکس ديگری طرح می شد، شنونده و خواننده می توانست آن را به حساب کلی گوئی طرف 

آنجا که او گفت برای .  باشدبرای پرهيز از دادن خبر بگذارد، اما در مورد هاشمی ثمره نبايد چنين

قابل قبول برای چه کسی؟ و . اعالم نتايج انتخابات منتظر رسيدن به يک آراء نسبی قابل قبول هستيم

مگر آن پشت دارند آراء می سازند و آراء می ريزند که منتظريد؟ مردم رايشان را داده اند و شما فقط 

آراء نسبی کدام صيغه است؟ از دهان خود هاشمی منتظر رسيدن به . مسئول شمارش و اعالم آن هستيد

  :ثمره و به نقل از خبرگزاری های داخلی بخوانيد

داشتيم و   هزار رای اخذ شده٧٠٠قبال در شورای شهر گذشته ما حدود : هاشمی افزود ثمره«

نی آه ها شمارش شود، زما  صندوق لذا شما بايد صبر آنيد تا.  رای استدو ميليونحاال اين آمار حدود 

  ».اعالم خواهيم آرد رسيديم، آن راآرای نسبی قابل قبول به يك 

 *بيشترين آراي شوراي شهر تهران  نفر اول حائزان٥٠ليست 

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس
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هاي  خالف اخبار قبلي تعداد صندوق ه از سوي ستاد انتخابات آشور بردر خبر اعالم شد

  .شمارش شده اعالم نشده است

  شوراي شهر تهران اصالح طلبان پيروز قاطع: خبر فوري سايت اعتماد ملي
  

به . به پايان رسيد کارشمارش آراي انتخابات سومين دوره شوراي شهر تهران امروز ظهر

همچنان از اعالم رسمي نتايج  ي شمارش آرا، ستاد انتخابات وزارت کشورگزارش روزنا از سايت ها

 .جامعه ايجاد کرده است شوراي شهر تهران خودداري کرده و نگراني هايي را در

براساس آخرين اخبار گزارش شده از سايت هاي شمارش آرا با پايان يافتن کار شمارش، 

 نماينده به شوراي شهر ٣ ائتالف حاميان قاليباف نيزکرسي را از آن خود کرده اند و ١١اصالح طلبان 

 .عليرضا دبير نيز از منتخبين مستقل شوراي شهر تهران است. فرستاده است



گفتني است فهرست حاميان دولت نتوانسته اقبال عمومي براي حضور در شوراي شهر تهران 

 منتخبين در شوراي شهر ٢٨ رتبه را کسب کند و با پايان يافتن شمارش آرا ،پروين احمدي نژاد نيز در

  .تهران نشسته است

  : هزار صندوق راي به شرح زير است٣نتايج حاصله از شمارش 

   معصومه ابتکار-١

   احمد مسجدجامعي-٢

   هادي ساعي-٣

   محمدعلي نجفي-۴

   الهه راستگو-۵

   اسماعيل دوستي-۶

   عباس ميرزا ابوطالبي-٧

   پيروز حناچي-٨

   صدر اعظم نوري-٩

  سيدکامل تقوي نژاد -١٠

   قاسم تقي زاده خامسي-١١

   عليرضا دبير-١٢

   مرتضي طاليي-١٣

   مهدي چمران-١۴

   رسول خادم-١۵

 هزار صندوق نتيجه انتخابات به نفع اصالح طلبان تغيير قابل ٣گفتني است با شمارش 

  .توجهي يافته است

   تهران و درخواست بازشماری آراء اعتراض بادامچيان به فرماندار

  

بادامچيان نامزد انتخابات مياندوره ای مجلس شوری اسالمی طی  اسداهللا : خبرگزاري انتخاب

فرماندار تهران، رئيس هيات بازرسی انتخابات وزارت کشور و معاون پارلمانی  نامه های جداگانه به

 مياندورهمراتب اعتراض خود را به نحوه ارايه گزارشهای آرا مردم تهران در انتخابات  وزير کشور،

  .ای مجلس اعالم کرد و خواستار بازشماری مجدد آرا شد

 

 :آقاتقی و موسی پور بدين شرح است متن نامه بادامچيان به

 

به نزديک بودن آراء اعالم شده اينجانب و خانم سهيال  با مسئلت قبولی همه خدمات و زحمات، با توجه

ايی که مغاير با اين اعالم از ستادهای انتخاباتی ای تهران و گزارشه جلودارزاده درانتخابات مياندوره

است، لطفا دستور فرماييد ضمن رسيدگی به اين موضوع به نحو مقتضی بازشماری  اينجانب رسيده

  .به عمل آيد مجدد آرا



  

   ...مردم را داشته است استانی که بيشترين درصد مشارآت

  

اين استان بر : خراسان جنوبي گفترييس ستاد انتخابات استان  جانشين : خبرگزاري انتخاب

  .ريزي بيشترين درصد مشارآت مردم را درانتخابات آسب آرد و برنامه اساس آمار سازمان مديريت

 

طبق آمارمزبور ميزان مشارآت مردم اين : طاهري به خبرگزاري جمهوري اسالمي گفت غالمرضا

شده  درصد اعالم ٨٧  وراهاي اسالمي درصد و در انتخابات ش ٨۶  در انتخابات خبرگان رهبري  استان

  .است

 

: نفر ذآر آرد و افزود ٩۵۴   هزار و ٣٣٩  وي واجدين شرايط راي دادن در استان خراسان جنوبي را 

  .آردند نفر در انتخابات شرآت ٢٠٨  هزار و  ٢٩۵  از اين تعداد 

 

، درميان و سرايان داراي  اناستان خراسان جنوبي با شش شهرستان بيرجند ، قاين ، سربيشه ، نهبند

  .باشد هزار نفر جمعيت مي ۵٧٠  حدود 

 

   .گسترده مردم استان در اين انتخابات قدرداني آرد وي از حضور

 ٩: حاميان شهردار/ به شوراها راه يافتند» خدمت رايحه خوش« عضو ١١: حاميان دولت
  عضو ائتالف ما پيروز شدند

 ٤٠در حالی که بيش از : گزارش داد» انتخاب«ری خبرگزا خبرنگار : خبرگزاري انتخاب

گذرد، هنوز نتايج اوليه انتخابات شوراها از سوی وزارت شکور اعالم  ساعت از پايان رای گيری می

باعث شده تا گروههای مختلف با انتشار بيانيه و گفت و گو و خبر سازی پی در پی،  نشده و اين مسئله

 .مطبوع خويش را پيروز انتخابات معرفی کنند گروه

 

 عضو ائتالف ٩نزديک به حاميان شهردار تهران گزارش داد که  بنابراين گزارش، خبرگزاری فارس

 نفر از اعضاي ليست رايحه خوش خدمت ٣ليست قرار دارند و بعد از آنها  اصولگرايان در صدر اين

يباني،مرتضي طاليي،رسول خادم، منظر خير حبيب اين اساس مهدي چمران،عباس ش بر. شود ديده مي

 وفا، حبيب آاشاني و معصومه آباد در رتبه هاي اول تا نهم قرار بيادي، محمود خسروي اللهي، حسن

  .دارند

 

و حميد رضا واعظ آشتياني  نژاد همچنين مهرداد بذر پاش ، پروين احمدي: اين سايت اضافه کرده است

علي نجفي نيز از آانديدهاي ائتالف  معصومه ابتكار و محمد. م هستندهاي دهم تا دوازده در رتبه

  .دارند اصالح طلبان در رديف سيزدهم و چهاردهم قرار

 



 .را تاييد کردند» فارس«در  نيز اخبار منتشره» انتخاب«برخی منابع نزديک به قاليباف در گفت و گو 

 

ماس با خبرنگار خبرگزاری ت اين در حالی ست که يک عضو اصلی رايحه خوش خدمت در

اکثريت شوراها در «اين مطلب که  ، با بيان»حياميان شهردار تهرا«، ضمن رد پيروزی »انتخاب«

اعضای رايحه خوش خدمت به شوراها راه   نفر از١١، گفت که »اختيار حاميان دولت قرار گرفت

 .يافتند

 

قيه نيز از ليست اصالح طلبان، وارد نمايندگان ليست حاميان شهردار و ب  نفر از٣: وی اضافه کرد

 .تهران شده اند شورای شهر

 

 نفر از ٨گيری اعالم کرد که  از سوی ديگر، ائتالف اصالح طلبان يک ساعت پس از پايان رای

 .بود اعضای اين ليست، پيروز انتخابات شوراها خواهند

 

ها و چنين موضع گيری  بيانيهبا اين شرايط، و در صورت اعالم نتايج انتخابات توسط وزارت کشور، 

  .هايی افزايش خواهد يافت

   آذر اعتراض کرد ٢٤سازمان دانش آموختگان نسبت به روند شمارش آرای انتخابات 

  ١٣٨٥ آذر ٢٧دوشنبه، 

  

به روند برگزاري انتخابات و ) ادوار تحكيم وحدت(آموختگان ايران اسالمي   سازمان دانش

  . راها اعتراض آردشمارش آراي مردم در انتخابات شو

  

 با بيان اينكه جلسه شوراي مرآزي  عبداهللا مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي

سازمان ادوار تحكيم وحدت يكشنبه شب برگزار و مباحثي درباره انتخابات در حين جلسه مطرح شد، 

 داديم، نسبت به سالمت انتخابات و گونه آه در بيانيه ادوار تحكيم درباره انتخابات هشدار  همان: گفت

صيانت از حقوق و آراي مردم با توجه به همسويي ناظران و مجريان انتخابات نگران بوديم و بدون 

اينكه اولويتي براي شرآت يا عدم شرآت در انتخابات شوراها قايل شويم، به شهروندان توصيه آرديم 

  . به اقتدارگرايان پوپوليست راي ندهند

  

هاي سياسي؛ دولت و متصديان   اآيد بر اينكه جداي از شرآت يا عدم شرآت شهروندان و گروهوي با ت

ها در صيانت از آراي واقعي مردم   آانديداها و گروه, انتخابات وظيفه مشخصي نسبت به شهروندان

 از شده،  اي عمل آنند آه تصميم مردم و راي واقعي ريخته  گونه  مسووالن موظفند به: دارند، گفت

ها خارج شود اما در روند برگزاري انتخابات مسايلي مشاهده شده است آه خاطره بسيار بدي   صندوق

  . گذارد  را در اذهان بر جاي مي



  

اند،   اي از ابهام گذاشته  مومني با بيان اينكه مسووالن برگزاري انتخابات سالمت انتخابات را در هاله

هاي اخذ راي براي آساني آه فقط تصميم   بري در برخي شعبهدادن تعرفه انتخابات خبرگان ره: گفت

به شرآت در انتخابات شوراها را داشتند، برخالف اصل آزادي شهروندان براي شرآت در انتخابات 

هاي پيشين نيز   آنندگان در انتخابات خبرگان در اين دوره با دوره  است و تفاوت آرا و مشارآت شرآت

  . نشانگر اين مهم است

  

الشعاع قرار دادن انتخابات خبرگان و باال بردن   ي تجميع انتخابات خبرگان و شوراها را با هدف تحتو

  . مشارآت در اين انتخابات دانست

  

آموختگان ايران اسالمي با اشاره به جلوگيري از حضور ناظران برخي   سخنگوي سازمان دانش

 انتخابات و شمارش آرا در فضاي دور از اگر سرنوشت: هاي شمارش آرا، گفت  آانديداها در حوزه

طلب و خبرنگاران غيروابسته به دولت رقم زده شود، چيزي جز شايبه   نظر ناظران آانديداهاي اصالح

  . آند  شده به صندوق را در اذهان متبادر نمي  اندازي در آراي ريخته  جايي آراي مردم و دست  تخلف، جابه

ها و تاخير   خبري قرار دادن رسانه  طلب، در بي  ديداهاي اصالحراه ندادن ناظران آان: وي افزود

آند و سالمت آن را زير سوال   دار مي  غيرقابل توجيه در اعالم نتايج، شمارش آراي انتخابات را خدشه

  . برد  مي

  

سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي ضمن اعتراض به روند برگزاري : مومني تصريح آرد

آنندگان در انتخابات است   ستار پايبندي متوليان امور و به رسميت شناختن حقوق شرآتانتخابات، خوا

آنندگان در   دهد به رسميت شناختن حقوق مشارآت  اندرآاران و مسووالن امور هشدار مي  و به دست

ير پذ  انتخابات نيز با احساس مسووليت دولت در قبال حقوق مردم و پاسخگويي به افكار عمومي امكان

  . است

  ايلنا: منبع

  

  دولت از اين سه ناکامي عبرت بگيرد
  

  
 سه ناکامي بزرگ براي دولت به همراه داشت و اگر دولت  انتخابات خبرگان و شوراي شهر،

اي جز افول به  نتيجه توجهي دولت خاتمي به انتخابات شوراي شهر دوم را تکرار کند،  نژاد بي احمدي

  .همراه نخواهد داشت

  
  



 سه ناکامي بزرگ براي دولت به همراه داشت و اگر دولت  ابات خبرگان و شوراي شهر،انتخ

اي جز افول به  نتيجه توجهي دولت خاتمي به انتخابات شوراي شهر دوم را تکرار کند،  نژاد بي احمدي

  .همراه نخواهد داشت

  

طلبان  لت اصالحدو: ، ضمن بيان مطلب فوق افزود»بازتاب«وگو با  يک کارشناس سياسي در گفت

مداري، در دور دوم انتخابات شوراهاي شهر نسبت به پيام عدم  رغم شعار توسعه سياسي و مردم به

توجه بود و به  کنندگان به اين گروه بي حضور بخشي از مردم در انتخابات و عدم تمايل شرکت

حمل کرد و اگر دولت دليل، دو شکست پياپي را در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم ت همين

  .سرنوشت بهتري در انتظارش نخواهد بود نژاد نيز همين اشتباه را تکرار کند،  احمدي

  

در انتخابات شوراي شهر و خبرگان، دولت با سه چالش بزرگ مواجه : اين کارشناس سياسي افزود

هي به توصيه توج چالش نخست، ميزان پايبندي مديران دولتي به رهنمودهاي رهبري بود که بي: شد

صريح رهبر انقالب درباره عدم دخالت دولت در انتخابات و عدم استفاده از وجهه مسئوالن دولتي 

روشد و يکي از علل ريزش آراي فهرست حاميان دولت به  جمهور، با ترديد جدي روبه ويژه رئيس به

  .رود شمار مي

اسر کشور بود که براي نخستين بار، چالش دوم، ناکامي تقريبا فراگير در انتخابات شوراهاي شهر سر

طيف نزديک به دولت در فاصله يک سال از پيروزي دور نخست خود، در رقابت انتخاباتي ناکام 

  . ماند مي

  

سو کانديداي اختصاصي اين  چالش سوم مربوط به انتخابات خبرگان است که از يک: وي ادامه داد

شد، با گره  تمال زياد موفق به کسب آرا ميگروه که در صورت حضور مستقل در انتخابات به اح

هايي که بيشترين مخالفت از سوي  خوردن به فهرست منتسب به دولت ناکام ماند و از سوي ديگر چهره

  .اي کسب کردند سابقه دولت با آنها شده بود، موفقيت بي

  

 خود و ترميم شناسي عملکرد گذشته جمهور و دولت با آسيب اگر رئيس: اين کارشناس در پايان گفت

هايشان وجود دارد؛ اما در غير اين  امکان تداوم موفقيت اي را در پيش گيرند،  نقاط ضعف، رويه تازه

 افتادن در سراشيبي و افول زودهنگام، سرنوشت محتومي خواهد بود که در انتظار ساکنان  صورت،

  .پاستور است

  سرمقاله راه توده
  ا و از مردمی که رای دادند گرفتدرس هائی که بايد از سه انتخابات يکج

  انتخابات روز جمعه
  معادالت حکومت يکدست را بهم ريخت

  



حضور وسيع مردم در پای صندوق های رای، در سه انتخاباتی که يکجا، روز جمعه برگزار 

شد؛ عليرغم هر ليست سازی و تقلبی که در شمارش آراء آن صورت گيرد، باز هم مانند هميشه درس 

برای حاکميت و منتقدان و اپوزيسيون درونی و بيرونی حاکميت دارد، که اهميت اين های بزرگی 

  .درس ها، شايد کمتر از نتيجه اعالم شده انتخابات نباشد

اين که هر حقه و توطئه ای که در ذهن و عمل داشتند يکدست و يکپارچه به کار گرفتند تا، عليرغم 

رات باقی گذاشته در ليست ها نيز نتيجه مطلوب را از همه حذف و قلع و قمع ها، از درون همان نف

سوی ديگر، آن هوشياری است که . صندوق ها بيرون بياورند و باز هم نتوانستند، يکسوی ماجراست

همان مردمی که در انتخابات تحميلی خبرگان تنها به قصد در هم شکستن . مردم از خود نشان دادند

 و فرماندهان نظامی و جلوگيری از پيشبرد سياست های توطئه تمرکز کامل قدرت در دست رهبر

هاشمی رفسنجانی را، پشت به تمام ضد ) به اعتراف مستقيم خود رهبر(نظامی و حاکميت نظامی گرا 

او برکشيده شد تا در اين مجلس، در . تبليغاتی که عليه او بکار برده شده بود به صدر ليست بر کشيدند

تالش کند که در دوران اخير مطرح کرده و مطبوعات منتشر ساخته راه تحقق همان نقطه نظراتی 

ما ... ضرورت کنترل اختيارات رهبر، محدود ساختن دوران رهبری، شورائی کردن رهبری و: بودند

فکر می کنيم، آن حمايت قاطعی که محمد خاتمی با تمام وزن و اعتبار مردمی خود، در اين دوران از 

ای گيری نيز در کنار او جلوی دوربين ها قرار گرفت، و حمايت تمام وی بعمل آورد و در روز ر

طرفداران اصالحات و مخالفان سياست های نظامی و جنگی رهبر از وی، با هدف تحقق همين اهداف 

اين که او بتواند و يا نتواند، بخواهد و يا نخواهد به وعده های خود پايدار باقی بماند، و . صورت گرفت

 ديگری، در برابر اين واقعيت که مردم با هدف معين تحقق وعده های وی به او رای يا هر احتمال

 جز اين تصور کند، دوباره آرای وی در اين انتخابات - حتی خود وی–هر کس . دادند رنگ می بازد

اگر توطئه گران پشت صحنه می توانستند آرای رفسنجانی را . را با انتخابات مجلس ششم مقايسه کند

ز اين کم کنند قطعا چنين می کردند، همانگونه که ترديد نيست آرای امثال جنتی و مصباح يزدی بيش ا

را افزايش دادند تا به قول خود يک ليست متوازن برای رهبری مجلس خبرگان درست کرده و آينده 

  !خويش را تضمين کنند

و سازمان ها و شخصيت های انتخابات مجلس خبرگان، اين بار، دارای چنين مفهومی بود و آن احزاب 

سياسی داخل و خارج کشور، که با اعالميه و بی اعالميه آن را بعنوان نفی واليت فقيه طرد و نفی 

کردند، در عمل اين مفهوم را نتوانستند درک کنند و يکبار ديگر از درک مردم برای بهره گيری از 

  .هر روزنه ای جهت رسيدن به هدف عقب ماندند

يعنی حضور وسيع مردم در پای صندوق های . شوراها نيز ارزيابی ما به همينگونه استدر ارتباط با 

 امنيتی يکدست به بار -رای اين انتخابات نتيجه ای خالف پيش بينی ها و تدارکات حکومت نظامی

 در حالی که اکنون. اگر غير از اين بود، نتيجه اين انتخابات را از صبح شنبه اعالم کرده بودند. آورد

را آغاز کرده ايم و هنوز احمد جنتی و احمدی نژاد و رهبر و بقيه ) دوشنبه( سومين روز پس انتخابات 

اعضای بيت رهبری و شورای نگهبان و ديگرانی که از نتيجه واقعی و بيرون آمدن از صندوق های 

مردم . اندرای وحشت زده شده اند، بر سر اعالم يک ليست تفاهمی و ساختگی سرگرم بحث و رايزنی 

. گفتند" نه"در انتخابات شوراها به شعارها، سياست ها و تفکرات اعالم شده از سوی احمدی نژاد 



همانگونه که در انتخابات مجلس خبرگان به تفکر و شعار و سياست های شبکه مافيائی انجمن حجتيه 

بزرگ " نه"، خود آن "نه"اين دو مجموعه . گفتند" نه"که امروز در سيمای مصباح يزدی متبلور شده 

اين ملموس ترين و قطعی ترين . تری است، که رهبر و حرف ها وسياست های آشکار و پنهان او گفتند

اصالحاتی که در نام . مردم در اينجا نيز عمدتا به اصالحات رای دادند. نتيجه انتخابات شوراهاست

پيدا کرده و اگر نبود پشتيبانی مردمی " نمود"محمد خاتمی و انديشه و سياست های شناخته شده او 

خاتمی و شيخ مهدی کروبی از ليست اصالحات، تدارک ببيندگان يک انتخابات فرمايشی و از پيش 

نتيجه آن تعيين شده، اينگونه در چاله نمی افتادند که در اين انتخابات افتادند و هنوز نمی دانند با نتيجه 

  !واقعی بيرون آمده از درون صندوق ها چه کنند

نيز در عمل نه حمايت " قاليباف"از نظر ما، حتی رای مردم به ليست مشهور به ليست شهردار تهران 

  .از خود وی، بلکه پشتيبانی از او برای طرد احمدی نژاد و حاميان وی بوده است

يعنی در اين عرصه هم مردم به نوع ديگری به اصالحات و جلوگيری از قدرت يکپارچه نظامی ها و 

 ميليونی تابلوی تمام ايران است و ما يقين داريم در ديگر ١٣تهران . ويان دولتی رای دادندماجراج

حتی و تا حدودی در . استان ها و شهرهای ايران نيز حاصل انتخابات شوراها همينگونه بوده است

ه از برای مثال نتيجه ای ک. ارتباط با انتخابات خبرگان نيز می توان همين ارزيابی را ارائه داد

که همتای مصباح » غروی"انتخابات خبرگان در خراسان اعالم شده نشان می دهد که مردم به آيت اهللا 

يزدی و از مدافعان اعالم انحالل جمهوريت و تاسيس حکومت اسالمی است رای ندادند و او به مجلس 

م شد نمی تواند ليستی که بعنوان رای آوردگان خراسان برای مجلس خبرگان اعال. خبرگان راه نيافت

حاصل يک تفاهم پشت صحنه باشد، زيرا اگر چنين بود آيت اهللا واعظ طبسی با تمام امکانات خويش 

بعنوان توليت آستانقدس رضوی در خراسان نفر چهار اين ليست نمی شد و آيت اهللا شاهرودی رئيس 

 سوی مردم نيز عمال همان بنابراين طرد آيت اهللا غروی از. قوه قضائيه جلوتر از او قرار نمی گرفت

با اين . طرد مصباح يزدی در تهران و قرار گرفتن رفسنجانی در صدر ليست خبرگان تهران است

تفاوت که پشت صحنه در تهران تفاهم کردند که مصباح يزدی را از نفر شانزدهم که نفر حذف شده 

ردم نجات داده و به مجلس  نفره باال بکشند و حداقل او را از چنگ رای م١۵است، به داخل ليست 

  !خبرگان ببرند

 که حاکميت يکدست خود بهتر و دقيق تر از همه می داند در آن چه -نتيجه واقعی انتخابات شوراها

 نشان داد که بخشی از مردم که در انتخابات رياست جمهوری فريب وعده ها و اداهای به -گذشت

اده بودند، در فاصله يکسال و نيم گذشته، اصطالح مردمی احمدی نژاد را خورده و به وی رای د

بسرعت چشم های خويش را باز کرده و ضمن شناخت حاکميت يکدست و دولت نمايشی احمدی نژاد، 

  .در اولين فرصت برای جبران اشتباه خويش به ميدان آمدند

تم و همين هوشياری و بيداری را بخش وسيعی از تحريم کنندگان انتخابات شوراهای دوم و مجلس هف

انتخابات رياست جمهوری دوره نهم نيز از خود نشان داده و برای جبران غفلت های گذشته به ميدان 

حاصل اين هوشياری ها و به ميدان آمدن ها، همان است که اکنون سه روز است بر سر حاصل . آمدند

  .آن حاکميت يکدست و نظامی گرا عزا گرفته و نمی داند با آن چه کند

کند، زيرا اختالف آراء بسيار باالست و بيم از واکنش مردم نسبت به تقلب و ليست سازی نمی داند چه 



  .می رود

نمی داند چه کند، زيرا از خارج از مرزها نيز دو چشم را قرض گرفته و چهار چشمی منتظر 

  .افشاگری اين تقلب و برانگيختن مردم اند

 و همه نوع تبليغات حکومتی رای ديگری داده نمی داند چه کند، زيرا مردم عليرغم همه محدوديت ها

  .اند و بيم از حمايت خارجی از رای مردم وجود دارد

نمی داند چه کند، زيرا از آن بيم دارد که دايه های دلسوزتر از مادر که در امريکا و اروپا منتظر 

داقت و فرصت اند، با اطمينان از گرايش و تمايل مردم و سرخوردگی آنها از جستجوی اندک ص

  .اعتمادی به حاکميت، انتخابات با نظارت بين المللی در ايران را در دستور کار خود قرار دهند

  !آنوقت، خود کرده را تدبير نيست...... نمی داند چه کند، زيرا

در اين ارتباط اگر نقش . ارزيابی ما از نتيجه انتخابات مياندوره ای مجلس هفتم نيز به همينگونه است

گر، شورای های کار، رای و نقش کارگران در حمايت از خانم سهيال جلودار زاده بعنوان خانه کار

کانديدای جنبش کارگری و مخالف سر سخت تغيير قانون کار ناديده انگاشته شود، به آن می ماند که 

ی که چهره ا. شکست سنگين و چند باره اسداهللا بادامچيان قائم مقام دبيرکل موتلفه اسالمی ديده نشود

مانند برخی از رهبران بيشتر شناخته شده موتلفه اسالمی از مردم رانده و بتدريج از حکومت نيز مانده 

در ارتباط با نتيجه اين انتخابات نيز، آنچه اهميت دارد حاصل واقعی آنست و نه ! شده و می شوند

حضوری که مردم . دليستی که ممکن است در پشت صحنه و بعنوان ليست تفاهمی تدوين و اعالم کنن

برای انتخابات ميان دوره ای مجلس از خود نشان دادند، حتی وسيع تر از همين حضور در انتخابات 

اصلی مجلس هفتم بود و اين خود بشارتی است برای حضور وسيع تر و آگاهانه تر مردم در انتخابات 

 بر بقيه عمر مجلس هفتم سايه در اينجا نيز ما ترديد نداريم که همين حضور و انتخاب،. مجلس آينده

خواهد افکند و در آينده شاهد موضع گيری های متفاوتی از سوی مجلس هفتم خواهيم بود که با کارنامه 

در اينجا نيز بتدريج نمايندگان حاضر در مجلس . ای که مجلس هفتم تاکنون داشته متفاوت خواهد بود

، بيش از آن که به دست و دهان صاحبان قدرت و هفتم، از اين پس و برای فعاليت واقعی تر در مجلس

ليست سازان نگاه کنند و مواضع خود را با آن تطبيق دهند، به دست و رای مردمی توجه خواهند کرد 

  .که در انتخابات مياندوره ای عزم خويش را برای انتخاب، در انتخابات مجلس هشتم نشان دادند

ز انتخابات روز جمعه و از مردمی که در آن شرکت کردند اينست آن درس های اوليه ای که می توان ا

 !گرفت

  درست درآمد» بازتاب«بيني  پيش

  

  
 روز قبل ٩بيني  انتشار نتايج اوليه شمارش آراي شوراي شهر تهران، از درست بودن پيش

  .درباره نتيجه انتخابات حکايت دارد» بازتاب«

  
: آد خبر: تعداد بازديدبعد از  - ١٣٨۵ آذر ٢٧



 ۵۵٨۵۵ ٩٦٣٩ ١٧:۵٣ ظهر

  

 روز قبل ٩بيني  انتشار نتايج اوليه شمارش آراي شوراي شهر تهران، از درست بودن پيش

  .درباره نتيجه انتخابات حکايت دارد» بازتاب«

  

تلويحا  بيني پيروزي هر سه گروه در انتخابات شوراي شهر تهران،  در هجدهم آذرماه با پيش» بازتاب«

طلبان و رايحه خوش خدمت، به  که هر سه ائتالف بزرگ اصولگرايان، اصالحپيش بيني کرده بود 

صورت ترکيبي به شوراي شهر تهران راه يابند و نتايج اعالم شده تاکنون نيز همين امر را تأييد 

  .کند مي

  

نژاد، مرتضي طاليي، هادي ساعي، مهدي چمران،  اشخاصي چون پروين احمدي: در آن خبر آمده بود

  .روند از برندگان احتمالي انتخابات به شمار مي... بتكار، رسول خادم ومعصومه ا

  

اين در حالي است که ائتالف بزرگ اصولگرايان و رايحه خوش خدمت، پيش از انتخابات و در 

کردند  بيني مي طلبان نيز پيش دانستند و اصالح گيري، خود را برنده انتخابات مي ساعات اوليه پايان رأي

  .يدن به ائتالف، پيروز انتخابات شوراي تهران باشنددر صورت رس

  

طلب،   نامزد اصالح٣پيش از پايان زمان شمارش آرا که از حضور » بازتاب«همچنين برآورد اوليه 

 کانديداي رايحه خوش و يک نامزد مستقل حکايت داشت، با اندکي ۴ کانديداي ائتالف اصولگرايان، ٧

  .خطا قرين به صحت است

کردند، نتايج  کاري تبليغاتي عنوان مي اي اين برآورد تخميني را جنگ رواني و سياسي ه عدهدر حالي ک

 نامزد رايحه خوش و ٣طلب،   اصالح۴ نامزد ائتالف اصولگرايان، ٧شمارش آرا تاکنون از حضور 

  .يک نامزد مستقل حکايت دارد

  گزارش اختصاصی يکی از ناظران انتخابات تهران 
  ی انتخاباتی تمام پيش بينی ها

 از بعداز ظهر جمعه معکوس شد

مطالب زير مشاهدات عينی اينجانب ازسطح . بودماينجانب از ناظرين انتخابات در تهران 

 : تهران می باشد وحومه جنوب حوزه های انتخاباتی تهران بويژه

ود حد  ازساعت،تعداد رای دهندگان در حد متوسط به پايين بود حالی که تا ظهر روزجمعه در

يافت و به گونه ای که از   بعد از ظهرتعداد رای دهندگان بتدريج در سطح تمامی حوزه ها افزايش٣

 خبرهای  تهران به شدت مملو از جمعيت شد و طبق  بعد از ظهر تمامی شعب جنوب و حومه٦ساعت 

 اجرايی  مسئولين  شده است در يافت  از بی سيم فرمانداری های تابعه واخباری که ديگر ناظرين 

. غافلگير شدند   عصر و شب ازمراجعه ناگهانی مردم درمناطق جنوبی وشرقی تهران در ساعات



مجبور به ايجاد شعبات سيار   و ميدان شهرری   امام حسين  ميدان بگونه ای که در مناطقی مانند

 . بعد از ظهر شدند٦ديگری در حدود ساعت 

خيابان    فرعی اخذ رای در مناطقی ماننددر همه شعبات اصلی و  بعداز ظهر ٧ساعت  در

نازی اباد در ، ميدان شوش - شهرری  - جاده ساوه در جنوب غرب-ذریآ سه راه -  ابوذر- قزوين

  و تهرانپارس و نارمک در شرق در جنوب شرق.  پيروزی-هنگ آ - افسريه-   جنوب و

ه که اين امر ظاهرا چندان به موجب تشکيل صف شد هجوم رای دهندگان به گونه ای بود که   تهران

مد و در برخی موارد با آو بازرسان وزارت کشور خوش نمی  ها ولين اجرايی حوزهئمذاق مس

بهانه  به ( .مراجعين برخورد های تندی داشته و شنيده شده گاها مراجعين از حوزه بيرون رانده شده اند

رای ريخته شده به صندوق  آدهندگان ورايش رای آو در مورد ).نزديکی به پايان ساعات رای گيری 

  : نشانگر وضعيت قطعی زير بود ها بررسی های عينی و مستند

 نظامی ها و - مذهبی ها -درساعات اوليه و قبل از ظهر عمده رای دهندگان افراد مسن    

  با افزايش مراجعين به صندوق  در ساعات بعد از ظهر بتدريج. ديگر طرفداران سنتی حکومت بودند

 ،دانشجويان  ، که شامل افراد تحصيل کرده،کامال متفاوت به نظر می رسيدن گاهندها ترکيب رای د

  . زنان و دختران طبقه متوسط وهمچنين طبقه کارگران بودند ،جوانان 

نچنان سيل آانطور که ذکر شد حضور اين گروه رای دهندگان در ساعات پايانی انتخابات هم

را با حيرت روبرو کرد و با توجه به مشاهده   اجرايی وحکومتی  والنئسم سا وغير منتظره بود کهآ

برخوردهای تند   در برخی موارد صراحتا با ،اراء اين افراد که به صندوق ها ريخته می شد نوع

اينکه حضور جوانان و دخترانی با   ضمن .نارضايتی خود را از حضور اين افراد نشان می دادند

مامورين دولتی  و حومه تهران موجبات ناخشنودی   در حوزه های جنوب هم ن آغير مذهبی  ظاهری 

  .ساخته بود را فراهم

 ٣٠در حين رای دادن در حدود  راء مراجعينآ و گسترده از مندرجات  مداوم بررسی های 

 - شوش -هنگآ –افسريه  -  خراسان ميدان  شامل،وحومه تهران اصلی و شلوغ در نقاط جنوبی  حوزه

 جاده -باد آيافت  - خيابان قزوين- نواب - ذری آ  سه راه-باد آ نازی  -شهرری   منطقه-باد آدولت 

   :بيانگر وضعيت زير بود  ساوه و منطقه اسالم شهر

 بيشتر حاوی طرفداران احمدی نژاد و تا حدی طرفداران   راء مندرجآساعات صبح  در

   وضعيت يير گروه اجتماعی و سنی رای دهندگان ظهر بتدريج و با تغ١٢اما از ساعات . قاليباف بود

 سوق پيدا کرد و در حد محدودتری  طلبان راء ائتالف اصالحآراء کامال دگرگون شد و به سمت آ

  .حاوی طرفداران قاليباف بود

H نست که در تمامی حوزه های جنوب و آدريافتی از ساير ناظرين حاکی از  اخبار  خرين

 عينی اين وضعيت موجب  مشاهده. بودطلبان  راء به نفع اصالحآانگيزی حومه تهران به شکل حيرت 

  .بودعصبانيت مسوالن حوزه ها شده 

که  (-تکواندوی جهان  قهرمان  -»یهادی ساع " رای  بين تمامی اراء در نقاط مختلف در

صالح  ا ليست   -که در رده های ميانی با وجودی  ) مردمی و غير حکومتی دارد  وجهه ای کامال

ساير افراد برتر به . راء رای دهنگان قرار داردآدر صدر   می باشد ولی به طرزی مشهود -طلبان 



کانديداهای  و ديگر  محمد علی نجفی - احمد مسجد جامعی - معصومه ابتکار  :ند ازعبارتند ا ترتيب

نست که آ نشانگر  وضعيت همچنين. اراء مردم قرار گرفته اند ليست اصالح طلبان در رده های بعدی 

تعداد  و در ردهای پايين قرار دارند...  رسول خادم -چمران  -مانند طاليی  گروه طرفداران قاليباف

 پروين احمدی نژاد : بسيار اندکی از رای دهندگان مشاهده می شوند که به طرفداران احمدی نژاد شامل

-  

  .دادندرای ... مهرداد بذر پاش و 

  .راء مردم را داردآبيشترين " عليرضا دبير" نيزدربين کانديداهای مستقل

..  

به طور سنتی ) جنوب وحومه تهران ( مناطق  اين ن جهت اهميت دارد کهآاز  وضعيت فوق

 و حامی حکومت  رائ تهران بودهآاز کل )  درصد ٧٠ بيش از(حاوی بيشترين درصد رای دهندگان 

نفع اصالح  رايشان بهآ  طبق معمول  کزی تهرانشمالی و تاحدی مر نقاط در حاليکه ،شناخته می شوند

  .شرکت نمی کنند يا اساسا در انتخابات طلبان است و

-   

ساعات درج اين  در  با توجه به وضعيت فوق وهجوم سيل اسا وغير منتظره مردم بنابراين 

  چنانچه: درمجموع می توان گفت  می باشد، شب ١٠ حدود گزارش که ساعات پايانی اخذ رای 

شورای شهر  پيروزی اصالح طلبان در انتخابات.  عادالنه و صحيح صورت بگيرد مارش اراءش

  .تهران قطعی به نظر می رسد

 راء برخالف تمامی دورهآوزارت کشور اعالم کرده است که با وجود شمارش دستی  البته

نتيجه کلی و  حوزه شمارش راء پس از پايان زمان رای گيری بالفاصله در همانآهای گذشته که 

راء درحوزه ها صورت آشمارش اوليه     اين بار،همراه با صندوق ها به فرمانداری ها منتقل می شد

برانگيز   که طبيعتا اين امرسئوال فرمانداری ها منتقل می شود نگرفته و صندوق ها برای شمارش به

   .بوده و زمينه را برای هر گونه سوء استفاده وتقلب مهيا می کند

هستند ) که عمدتا از نيروهای بسيج (  برخی از حوزه ها تخلفاتی از سوی مجريان  رضمنا د

طرفداران (  رايحه خوش خدمت - تبليغاتی  در اختيار گذاشتن کارت:  از ديده می شد که عبارتند

که البته تا ... ترغيب به رای به اين گروه و  رای دهندگان برای  و القاء و صحبت با) احمدی نژآد 

. تهران (.در اکثر موارد اين اقدامات با بی توجهی رای دهندگان روبرو شده است نجا که ديده شدآ

  )سعيد

  شهرفردا خبر داد؛تصميم ذوالقدر،ثمره ودانشجو برای سرنوشت آرای مردم تهران
  

اي در سايت انتخاباتي  هاي خبرنگار شهرفردا حاآي است آه امروز ظهرجلسه شنيده:شهرفردا

هاشمي، رييس   تهران برگزار شده آه در آن روشن، مديرآل سياسي وزارت آشور، ثمرهفرمانداري

مقام و معاون امنيتي وزارت آشور و دانشجو، استاندار تهران  ستاد انتخابات آشور، ذوالقدر، قائم

گيري شده  حضور داشتند و در آن درباره نحوه انتشار اسامي منتخبان شوراي شهر پايتخت تصميم

ر اين جلسه، تصميم گرفته شده آه در نحوه انتشار اخبار شمارش آرا ابتدا آمار مربوط به د. است



طلبان نسبت به فهرست رايحه خوش خدمت آمار آمتري   مناطقي از تهران اعالم شود آه در آن اصالح

ن طلبا دارند و آنگاه به تدريج فهرست مناطق ديگر به ويژه مناطق شمالي و مرآزي آه آراي اصالح

ناظران معتقدند آه هدف از اين آار، ادامه حضور پروين . در آن نقاط بسيار باال است اعالم شود

طلب در   اصالح٤سازي اذهان عمومي براي پذيرش حضور تنها  نژاد در فهرست و آماده احمدي

  . فهرست منتخبان شوراي شهر تهران است

  

شمالي و مرآزي تهران بسيار باالست و در حاليكه اقبال به اصالح طلبان به خصوص در مناطق 

  .  نفره در شوراي شهر تهران از سوي اصالح طلبان وجود دارد٩احتمال تشكيل يك فراآسيون حداقل 

  بعد از انتخاب 
  مسعود بهنود

روز جمعه باز يادآوری شد که صندوق رای هزار هنر دارد که يکيش در ديگر شيوه :روز

چه وقتی کار به هيجان های خيابانی واگذاشته شود، چه .  نيستهای تغيير حاکمان و قانونگزاران

هيچ کدام . چه جهش های انقالبی و چه سکون های استبدادی. زمانی که تغيير به محاکمات خيابانی ماند

و دشمنانش آن ها . به کم خرجی و پرسودی صندوق رای نيست که شريف ترين ساخته بشری است

ن ها که تملقش می گويند اما در نهان می کوشند صندوق را از اصالت هستند که نفی اش می کنند و آ

  . بيندازند و به زور هم شده حرفی در دهانش بگذارند که حرف خودش نيست

  

  . به فرزندان مادرکش می مانند. دشمنان صندوق گاه از دل همان صندوق زاده شده اند

  

زمانی که گروهی نظارت بر آن را عهده صندوق رای را رحم مردم ساالری می دانيم چون که حتی 

دار باشند اما نظارت را با دخالت اشتباه بگيرند، حتی وقتی که بی اخالقی ها در کار باشد، کاری در 

نامگذاری شده باشد، اما صندوق باز در " عمليات پيچيده"حد فريب دادن کودکان برنامه ريزی شده و 

  . مردم را حمل نمی کند] اتی همراه شدهگرچه با مالحظ[درون خود چيزی جز انتخاب 

  

هر عاملی که در . صندوق وقتی صندوق راستين است که مردم باشند و اين پديده ارزشمند زندگی جديد

مگر احزاب که باز به تجربه بشری به . ميان ارتباط مردم و صندوق حائل شود، از شان آنان می کاهد

جز اين، هر نهاد و . و از پراکندگی مضر آن ها می کاهنددست آمده اند و به آرا نظم مفيد می دهند 

و آن . عامل ديگر، مزاحم صندوق رای است و باالخره روزی به خواست مردم حذف خواهد شد

و شيرين تر . ارزش صندوق و نظم الزمه آن را پذيرفته باشند] حاکم و محکوم[زمانی است که همگان 

اما چنان که باز نوشتم صندوق آن موجودی است که دوای . از اين لحظه ای برای جوامع بشر نيست

موانعش را هم جز با همان صندوق نمی توان از جلو پا . دردش هم در درون خودش ثبت است

  . برداشت

  

جهان امروز چندان صندوق را محترم می شمارد که هر حکومت و نظامی که جز از اين رحم به 



اگر مانند هيتلر جنگ ساز و خانمان ها . شود مقدس استدرآيد هر مولودی از درون آن متولد می 

اما چندان که از دل . برانداز باشد و يا مانند جورج بوش، مردم را پس از چندی از خود بگريزاند

صندوق برنيايد اگر پينوشه باشد يا صدام حسين، اگر هزار کالهک اتمی داشته باشد چنان که رهبر 

ر سلم و تور را با پول خريده باشد چنان که شيخ های حجاز و جنوب اتحاد جماهير شوروی داشتند، اگ

ميراست و اگر . خليج فارس، اگر خوشبختی دهد و يا فقر هديه آورد، باری سرانجام افتادنی است

هواداران آخرين سلسله سلطنتی نمی دانند که خدمات . خدمتی هم کرده باشد در ديده ها نمی نشيند

سلسله از آن رو به چشم تاريخ نمی نشيند که جانشين رژيمی شد که مردم سازنده بنيان گذار آن 

ساالری و دموکراسی را پذيرفته بود سرانجام، و خود همه نهادهای انتخابی را تعطيل کرده و مجلس 

در مقابل هواداران رهبر نهضت ملی نفت از آن رو سربلندند که دکتر . خواند" طويله"قانونگزاری را 

 سختی ها که برای ملت آورد اما به رای و نظر مردم احترام گذاشت، به رای، به مصدق با همه

از همين رو که در روزهای آخر کار دولت ملی، زمانی سه . مجلس، به قانون و به آزادی مطبوعات

تن از ياران بی دريغ مصدق به ديدار وی رفتند و عاجزانه از وی خواستند از رفراندوم برای انحالل 

جواب آن حقوقدان چنين . چرا که نگران بودند مبادا اين کار خالف قانون باشد. نصرف شودمجلس م

اگر کودتا . بی رای مردم کوچک تر تصميمی باطل است و با رای آنان همه کار می توان کرد. بود

نمی شد چه بسا رفراندوم انحالل مجلسين مشکل دکتر مصدق می شد اما همان کودتای خارجی ساخته، 

او صندوق رفراندوم گذاشت و مخالفانش هنوز .  معنای اصالت و شرافت رهبر نهضت ملی بودبه

آخرين شاه ايران همين قدر که از اثر کودتای . شرمسار تاريخ اند چرا که در پنهان توطئه کردند

خارجی ساخته به وطن برگشت، هر چه در سال های بعد از نظر اقتصادی و معيشتی و ايجاد رفاه و 

. امش کوشيد در چشم ها ننشست و بيست و پنج سال بعد همه خيابان ها پر شد از صدای مرگ بر اوآر

و اين بدترين . در اين زمان باز سال ها بود که مردم هيچ نقشی در حاکميت نداشتند و نه در انتخاب

  . پربار و بر راگاه درختان . درختان کهنسال را می اندازد. موريانه ای است که به جان جوامع می افتد

  

وقتی که انتخاباتی پايان گرفته و واقعيت ها نشان از آن دارد که . اين حماسه کی سروده می شود

در زمانی که گفته می . صندوق رای بيش از هر زمانی در بيست و هشت سال گذشته در خطرست

ه اند، در نهانشان با شود دولتيان که عطش غريبی به قدرت و دگرگونی و خريدن نام و آوازه نشان داد

  . صندوق های رای کاری هست

تصرف هائی در انتخاب آزاد، در ارتباط بی خدشه مردم و ] سوم تير پارسال[در آخرين انتخابات 

تصرف هائی که آقای . صندوق صورت گرفت، که به ويژه در دور اول آن انتخابات اثرگذار بود

اما در حالی که فاصله هم مهدی کروبی و هم باقر اش خواند " بداخالقی"خاتمی با ادب ذاتی خود 

اين رسم بدآهنگی بود که آقای . قاليباف با منتخب فعلی اندک بود، سرنوشت مردم را دگرگون کرد

با غرور عملياتی پيچيده اش خواند و اينک ] که اينک امنيت همين انتخابات به عهده اوست[ ذوالقدر 

دای اعتراض هفته گذشته بسيجی های مشهد ضبط می شد، آن ترتيبش بر کسی پوشيده نيست و اگر ص

و با جا انداختن . سنگ بنای بدی گذاشته شد. چه بر اهل فن آشکارست بر تمامی مردم عيان می گرديد

سردار ذوالقدر و آقای ثمره هاشمی در وزارت کشور و ستاد انتخابات، احمدی نژاد نشان داد که قصد 



و اينک صندوق های امانت مردم در اتاق هائی است که کليد دست . ردجدا شدن از آن شيوه را ندا

  . اينان است و مردم به حق دلنگران

  

اين که آقای زريبافان که حاضر نشد به قانون تن دهد و عضويت در شورا را ارث پدری ديد و هم 

کيب آن ها که دبيری هيات دولت را، نوشته اند نيمه شبان در حوزه ای ظاهر شد و از آن پس در تر

رای ها می خواندند تغييرها صورت گرفت و البد صبح صندوق به معجزه ای پر از رايحه خوش 

خدمت می شود، به فرض که موثر افتد و صدای اصالح طلبان و ستم ديدگان در جائی شنيده نشود، 

بوسه . نندبايد گفت بزرگ ترين دشمنی است که عامالن آن بر مردم ايران و بر حکومت ابراز می ک

چرا که رسمی می نهند که در بيست و هشت سال گذشته . زهرانگينی است که بر گونه نظام می زنند

  . چنان معمول نبوده که نتايج کار را تغيير دهد

  

آنان که از نزديک بر کار انتخابات در اين بيست و هشت سال نظاره کرده اند نيک می دانند و ابراز 

استفاده از احساسات . رای سازی در کار نبود. هيچ گاه صندوق ساخته نشدمی کنند که در اين فرصت 

نظارت استصوابی . مذهبی و جذب آن ها به پای صندوق بود و بسيار بود اما رائی چنان جا به جا نشد

شورای نگهبان که دشمن اصالت صندوق است در کار بود و فغان از هر آزاده ای بعد هر انتخابات به 

ا ترکيب مردمی نظارت و مجريان باعث می شد که اگر کسی می خواست هم نمی توانست هوا بود، ام

در اين دو . به تجربه انتخابات گذشته و شيوه های نوئی که در کار آمد. صندوق و رای را تغيير دهد

روز هواداران راستين جمهوری اسالمی بيش تر نگرانند چون می دانند که اين پيروزی با خود خبری 

  آورد که از صد هولناک ترست می 

  دانشگاه رای نياوردند؟ چرا کانديداهای نخبگان حوزه و
انتخابات خبرگان رهبری تقريبا هيچ کدام از کانديداهای نخبگان  در : خبرگزاري انتخاب

چرايی اين اتفاق که به . آيت اهللا مصباح يزدی منصوب می باشد، رای نياورد حوزه و دانشگاه که به

 برای متصديان آن قابل پذيرش نمی باشد، تحليل های جدی و جداگانه ای می طلبد که اين هيچ وجه

حسين  مقال در پی بررسی آن نمی باشد، بلکه اين نوشته بر آن است تا با اتکا به تحليل آقای

چرا رفسنجانی )  در مقاله ی-شريعتمداری به عنوان يکی از مبلغان ليست نخبگان حوزه و دانشگاه 

دانشگاه با وجود مدعی بودن هيچ   به اثبات اين مهم بپردازد که ليست نخبگان حوزه و-) آورد؟رای 

 .رايی را به خود اختصاص نداده است

 

: نويسد شريعتمداری در تحليل اين که آرای آقای هاشمی متعلق به اصولگرايان می باشد، می آقای

مردم براي  در فهرست نامزدهاي منتخبادعاي آساني است آه حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در ص«

اصالحات قلمداد مي  مجلس خبرگان و اختصاص بيشترين آراء به ايشان را نشانه رويكرد ملت به جبهه

روزنامه هاي مدعي اصالحات آمده  استدالل اين عده آه بارزترين نمونه آن در سرمقاله يكي از. آنند

نامزدهاي مورد حمايت اصالح طلبان بوده است  تاين است آه، آقاي هاشمي رفسنجاني در صدر ليس

در انتخابات خبرگان استان تهران را آسب مي آند، بايد  بنابراين وقتي ايشان بيشترين آراء مردم



 «...و!! طلبان روي آورده اند اعتراف آرد آه مردم به اصالح

 

هاشمي رفسنجاني در صدر اوال؛ نام آقاي : بايد گفت درباره اين استدالل خنده دار«: وی می نويسد

بوده است و ثانيا؛ در انتخابات خبرگان تهران تمامي نامزدهاي ليست  ليست هاي انتخاباتي اصولگرايان

 بنابراين منطقي ترين و قابل قبول ترين. آورده و به مجلس خبرگان راه يافته اند اصولگرايان رأي

در صدر  نجاني به دليل حضور نام ايشاناستدالل آن است آه گفته شود رأي باالي آقاي هاشمي رفس

حوزه علميه قم  ليست انتخاباتي اصولگرايان، يعني ليست جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز و

فراوان آنوني برخوردار  بوده است و اگر غير از اين بود، آقاي هاشمي رفسنجاني از رأي باال و

  «!آيا غير از اين است؟... نبود

 

مدعيان اصالحات براي ارزيابي ميزان رويكرد مردم به اين جبهه در : کند فه میشريعتمداری اضا

بوده  خبرگان تهران، بايد به آراء يكي از نامزدهايي آه نام وي فقط در ليست اصالح طلبان انتخابات

ي بايد به ميزان رأ به عنوان يك نمونه آامال روشن. است، استناد آنند و اين ارزيابي بسيار آسان است

 اعتماد ملي، حزب -مدعيان اصالحات دو يا سه تن از نامزدهايي استناد آرد آه نام آنها فقط در ليست

بنابراين رأي مردم به آنها مي تواند نشان دهنده  . بوده است-آارگزاران، خانه آارگر و حزب آار

براي خبرگان تهران حاال به فهرست نامزدهاي انتخاب شده . باشد ميزان رويكرد مردم به اصالح طلبان

 «!بفرماييد آه نام اين دو يا سه بزرگوار در آجاي فهرست قرار دارد؟ نگاه آنيد و مالحظه

 

 استدالل، متصديان نخبگان حوزه و دانشگاه برای اثبات ورود کانديداهايشان به مجلس پيرو همين

به مجلس خبرگان   نام ببرند کهخبرگان، بايد الاقل يک نفر را که تنها در ليست آنها قرار داشته است را

حوزه و دانشگاه قرار دارد،  در اين باره آيت اهللا خوشبخت که در صدر فهرست نخبگان. را يافته است

 .نمونه و مثال خوبی می باشد

 

نخبگان حوزه و دانشگاه يا فهرست آيت اهللا مصباح يزدی نتوانسته است حتی يک نفر  بنابراين فهرست

  .بفرستد که اين مهم جای تامل داردمجلس خبرگان  را به

 

   محمد موسوی-قم 
  مردم ايران بيانيه هاشمی رفسنجانی خطاب به

پي شمارش آراي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و آسب  در : خبرگزاري انتخاب

ژه اي از آحاد ملت ايران به وي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني با صدور بيانيه رتبه اول آراي استان تهران،

  .تهران به خاطر حضورشان در انتخابات قدرداني آرد مردم استان

 

  :است متن اين بيانيه بدين شرح

 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم »

 

گسترده مردم در حماسه بيست و چهارم آذرماه به جهانيان ثابت  با حمد و سپاس خداوند متعال، حضور

آغازگر آن بود، استوار و پابرجاست و ) ره(يني پيمودن راهي آه امام خم آرد آه اين ملت غيور در

 تبليغات زهرآگين دشمنان، تاثيري در ثبات و پايداري اين ملت در راه صيانت از ها و توطئه

  .هاي انقالب اسالمي ندارد دستاورد

 

ز برانگيز آه پرتوي از مفاهيم ارزشمند و متعالي اسالم عزي تحسين اينجانب با ارج نهادن به اين اراده

ها و  مراجع عظام، روحانيت عاليقدر، انديشمندان، فرهيختگان، احزاب و گروه را در خود دارد، از

 عزيز و آگاه آشور، به ويژه مردم غيور و فهيم استان تهران و خانواده معظم شهدا و آحاد ملت

المي ايران اس هاي نظام جمهوري ايثارگران آه با حضور حماسي خود در انتخابات بار ديگر بر آرمان

انتخابات، در نهايت مردم و نظام  نمايم و معتقدم پيروز واقعي اين پاي فشردند، تقدير و تشكر مي

  .جمهوري اسالمي ايران هستند

 

 توانم از عهده شكر نعمت بزرگ خداوند آه از اعتماد مستمر ملت شايسته و ناچيز نمي اين خدمتگزار

نيم قرن پيش  ام، برآيم؛ اعتماد متقابلي آه حدود وردار بودهام برخ عزيز ايران در دوران عمر سياسي

و همواره ادامه داشته  در طي پيوند اسالمي، سياسي و اجتماعي اينجانب با اين ملت بزرگ آغاز شده

  .است

 

سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي در اآثريت  ٢٨اين افتخار بزرگي براي يك طلبه است آه در طول 

مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان رهبري و   يازده انتخابات سراسريقريب به اتفاق

  .ارزشمند مردم داشته باشد جمهوري، رتبه اول را در آسب آراي رياست

 

عمرم بتوانم در آنار رهبر معظم انقالب و با  از خداوند مهربان خواستارم آه در مهلت محدود بقيه

نظير اسالمي و آشور و مردم  ران براي اين انقالب بياي هاي ملت عزيز و بزرگوار تكيه بر حمايت

انجام دهم و به خصوص در مجلس خبرگان رهبري بتوانم از عهده  اي بزرگ ايران خدمت شايسته

  .اين نهاد مقدس برآيم هاي مهم و حساس مسووليت

 

ربوط به موارد به خصوص در اموري آه م رود در همه ها انتظار مي در خاتمه از مسووالن و رسانه

هاي  آه مردم اخبار صحيح را قبل از رسانه اي رفتار آنند عمل و سرنوشت عمومي است، به گونه

  .نمايند هاي داخلي دريافت بيگانه از رسانه
 تجربه انتخابات شوراي سوم

 شهاب الدين طباطبايی

 



ي بود و هست و حضورم به عنوان آانديدا انتخابات شوراي سوم، تجربه اي تأمل برانگيز
جهات بسياري درس آموز است آه پرداختن به آنها،  اين دوره از انتخابات شوراي شهر تهران، از

  .تر است آه آن را مي گذارم براي بعد نيازمند مجالي بيشتر و مداقه اي دقيق
 

 

برانگيز بود و هست و حضورم به عنوان  انتخابات شوراي سوم، تجربه اي تأمل:امروز

تهران، از جهات بسياري درس آموز است آه پرداختن به  ز انتخابات شوراي شهرآانديداي اين دوره ا

  .مداقه اي دقيق تر است آه آن را مي گذارم براي بعد آنها، نيازمند مجالي بيشتر و

 

بعد از انتخابات و در مرحله شمارش آراء گذشته و هنوز ادامه دارد، من و  اما آنچه آه در روزهاي

شوراي  ئتالف اصالح طلبان را بسيار پيش تر از آنكه به دليل عضويت احتمالي درآانديداهاي ا ساير

  . شهر تهران ، در معرض قضاوت افكار عمومي قرار گيريم، در اين جايگاه نشانده است

 

انتخابات هم به سابقه  اين روزها ناکارآمدی، بی تدبيری و بی کفايتی دولت در عرصه برگزاری

انتخابات رفراندوم در مورد دولت  به نظرم به درستی گفته شده که اين! ده شدمشعشع دولت نهم افزو

در اکثر " رايحه خوش خدمت"عدم اقبال مردم به  نهم بوده آنهم بعد از يکسال و نيم از شروع کارش،

که البته (مستقيم اين گروه از عکس و عنوان محمود احمدی نژاد  غالب استانه و تهران با وجود استفاده

معنا و ) متاسفانه عکس العملی هم از سوی رئيس دولت عدالت محور در پی نداشت يرقانونی بود وغ

  .فراوان دارد، اشاره ای که اگر عاقل باشند کفايت می کند مفهوم

 

آه نحوه شمارش آراء و عملكرد پادگاني ستاد انتخابات وزارت آشور در  نگراني هاي عمده اي

هران ايجاد آرده، از يك سو و و خبرهاي جسته گريخته اي آه از شوراي شهر ت خصوص انتخابات

را  گسترده مردم به ليست ائتالف اصالح طلبان حكايت دارد، از سوي ديگر، چشم هاي بسياري اقبال

اي آه در اين  به عملكرد آانديداهاي ائتالف اصالح طلبان دوخته تا واآنش آنها در قبال بدعت عمده

  .دادن است، ببينندانتخابات در حال رخ 

 

اين روزها، دست افكار عمومي است، در آار است تا پاسخي براي اين  به هر حال، خط آشي آه

طلباني آه قرار بوده در شوراها از حقوق شهروندان دفاع آنند، چگونه از حق  پرسش بيابد آه اصالح

اين   پاسخ اصالح طلبان بهاميدوارم. مورد ميزان آراء و نحوه شمارش آن دفاع خواهند آرد خود در

  .پرسش، پاسخ شايسته و در خوري باشد

 

مردمند و بعد اصالح طلبان و حاميانشان و روسياهی به آنان مانده  معتقدم تا همينجا پيروز ميدان اول

حربه ای متوسل شدند و هنوز هم می شوند تا مقابله کنند با رای و خواست  که به هر روشی و هر

  .بعد از يکسال و نيم همه چيز را فهميده اندکه  مردم، مردمی



 

. تمام اين مدت ، خالصانه و تمام وقت پاي آار بودند خسته نباشيد مي گويم راستي به بچه هايي آه در

  گذاشتيم آه هفته آينده دور هم جمع بشويم و حضوري از همه تشكر آنم البته قرار

 بلوك بندي آينده شوراي شهر تهران
 

هاي انتخاباتي شوراي شهر تهران گمانه زني ها درباره پيروزي  ن پايان رقابتبا نزديك شد
ائتالف اصالح طلبان و ائتالف اصولگريان و شكست قطعي رايحه خوش خدمت به يقين تبديل مي 

 .شود
  

 

هاي انتخاباتي شوراي شهر تهران گمانه زني ها درباره پيروزي  با نزديك شدن پايان رقابت

لبان و ائتالف اصولگريان و شكست قطعي رايحه خوش خدمت به يقين تبديل مي ائتالف اصالح ط

 .شود

 ۴منابع موثق خبري آه روند انتخابات را پيگيري مي آنند، همه بر اين باورند آه حضور 

ابتكار، مسجد جامعي، نجفي و ساعي قطعي است و در بازگشايي صندوق هاي : نامزد از اصالح طلبان

پس از اصالح طلبان ائتالف اصول گرايان از اقبال بيشتري .  نفر خواهد رسيد٩ه ديگر اين تعداد ب

برخوردارند و نامزهايي چون چمران، طاليي، دبير، شكيب، خادم و شيباني در ليست نهايي حضور 

حضور موثر اصالح طلبان و . آمترين اقبال و رويكرد را مردم به رايحه خوش خدمت دارند. دارند

رايان اين گمانه را تقويت مي آند آه ممكن است محمد باقر قاليباف شهردار تهران باقي ائتالف اصولگ

عملگرايي و رويه متعادل قاليباف اين اقبال را تقويت مي آند آه او در نتيجه ادتالف . بماند

پيش از اين طرفداران احمدي نژاد از . اصولگرايان و اصالح طلبان در شهرداري تهران  باقي بماند

ضور محمد باقر قاليباف به عنوان شهردار ابراز نا خرسندي آرده بودند و به صراحت مي گفتند در ح

واعظ آشتياني عضو فعلي شوراي شهر . پي پيروزي رايحه خوش خدمت شهردار را عزل خواهند آرد

  .تهران و عضو فراآسيون رايحه خوش خدمت از اين عزل سخن گفته بود

اف را به اصالح طلبان نزديك آرد، دغدغه و نگراني مشترك آن آنچه بيش از هر چيز قاليب

  .ها از دست اندازي يك جريان خاص  بر ستادهاي انتخاباتي بود

از سوي ديگر رابطه قاليباف با جريان رايحه خوش خدمت اين امكان را فراهم مي آند آه هر 

  .يت ويژه اي مي دهداين دوزيستي بودن قاليباف به او موقع. دو جريان وارد مذاآره شود

 ستاد انتخابات آشور اعالم آرد 



 نفر اول حائزان بيشترين آراي شوراي شهر تهران ٥٠

  
 نفر اول ٥٠سمي خود ، ليست ستاد انتخابات آشور، در دومين گزارش ر: خبرگزاري فارس

حائزان بيشترين آراي انتخابات شوراي شهر تهران را اعالم آردبه گزارش خبرگزاري فارس، بر 

 رأي اخذ شده ٩٤٢ هزار و ٥١٣ صندوق اخذ راي، تعداد ١٦١٧اساس گزارش اين ستاد، از مجموع 

  :  نفر اول ليست به شرح زير است٥٠آه آرا 

  

  اي  ر١٠٩،٤٧٧مهدي چمران -١

  

   راي ٩٩،٧٢٥مرتضي طاليي -٢

  

   راي ٧٩٧٣٩هادي ساعي -٣

  

  راي ٧٧٥٤٦رسول خادم -٤

  

   راي ٦٩٧٣٠عباس شيباني -٥

  

   راي ٦٠٠٨٤عليرضا دبير -٦

  

   راي ٥٦٤٩٦حمزه شكيب -٧

  

   راي ٤٨١٦٧معصومه ابتكار -٨

  

   راي ٤٥،٤٢٣احمد مسجدجامعي -٩

  

   راي ٤٢،٨٤١محمدعلي نجفي -١٠

  

   راي ٤١،٩٨٥نژاد  پروين احمدي-١١

  



  راي ٣٤٧٦١معصومه آباد -١٢

  

   راي ٣٤٢٨٠خسرو دانشجو -١٣

  

   راي ٣٤١٦٣حسن بيادي -١٤

  

  راي ٣٣٧٢٩عبدالمقيم ناصحي -١٥

  

   راي ٣٢٨٨٤حبيب آاشاني -١٦

  

   راي ٣٢٠٣١حسن زياري -١٧

  

   راي ٣٠٧٦٥الهه راستگو -١٨

  

   راي ٢٩٩٧٢محمود خسروي وفا -١٩

  

   راي ٢٧٩٠٣ي زهرا صدراعظم نور-٢٠

  

   راي ٢٧٧٦٠اسماعيل دوستي -٢١

  

   راي ٢٧٤٦٨اميرعلي اميري -٢٢

  

  راي ٢٧٣٦٣بهمن اديب زاده -٢٣

  

   راي ٢٦٨٩٢محسن وفامهر -٢٤

  

  راي ٢٥٨٤٥زاده خامسي  قاسم تقي-٢٥

  

   راي ٢٥٧٤٨مسعود زريبافان -٢٦

  

   راي ٢٥٧٢٩عباس مسجدي آراني -٢٧

  

  ي  را٢٥٤٦١اميررضا واعظ آشتياني -٢٨

  



   راي ٢٥٣٤٤مهرداد بذرپاش -٢٩

  

   راي ٢٥٣٤٢حسن آريمي -٣٠

  

   راي ٢٥٣٠٣ پيروز حناچي -٣١

  

   راي ٢٥٠٢٣الدين طباطبايي اردآاني  سيدشهاب-٣٢

  

   راي ٢٤٩٥٦نژاد  سيدآامل تقوي-٣٣

  

   راي ٢٤٧١٨ محسن سويزي -٣٤

  

   راي ٢٤٢٠٥زاده  افشين حبيب-٣٥

  

   راي ٢٣٦٣٤آذر   مهرنوش معتمدي-٣٦

  

   راي ٢٣٦١٠ علي نوذر پور -٣٧

  

   راي ٢٣٣٦١عباس ميرزا ابوطالبي -٣٨

  

   راي ٢٣٢٦٧الهي  منظر خير حبيب-٣٩

  

   راي ٢٠٧٩٦ مجتبي اعاليي -٤٠

  

   راي ٢٠١٤٢خواه حقيقي  نسرين سلطان-٤١

  

   راي ١٨٨٤٩ حميد سجادي هزاوه -٤٢

  

   راي ١٥٩٥٨زاده   محمود عباس-٤٣

  

   راي ١٥١٨٠ مسيح مشهدي تفرشي -٤٤

  

   راي ١٤٦١٥سيدرستم سيدآقاخان -٤٥

  



  راي ٧٣٢٣حسن تيزمغز -٤٦

  

   راي ٧٢١٣محمد مهدي مظاهري تهراني -٤٧

  

   راي ٧١٧٢سيدعباس سجادي -٤٨

  

   راي ٦٩٢٤محمود مواليي -٤٩

  

   راي ٦٨٥٨احمد طاهري -٥٠

  . منتشر آرده بود٢٢خبرگزاري فارس ساعاتي پيش اين خبر را تا رديف 
 غيير آراي مسجد جامعيتالش براي ت

 

احمد مسجد جامعي در نامه اي به فرمانداري تهران خواستار رسيدگي به وضعيت شمارش 
 .آراي خود شد

  

 
 

ار رسيدگي به وضعيت شمارش احمد مسجد جامعي در نامه اي به فرمانداري تهران خواست

 .آراي خود شد

بر اساس اخبار دريافتي فرمانداري تهران اقدام به شمارش مجدد آراي احمد مسجد جامعي 

در اين بازشماري بسياري از آراي وي به نام مهدي مسجدي . نامزد ائتالف اصالح طلبان آرده است 

  . قرائت مي شود

ام خود مدعي شده است آه مشهور به احمد مسجدي گفته مي شود فرد ياد شده در فرم ثبت ن

مهدي مسجدي فرزند نعمت اهللا اگر چه مدعي شده است آه شهرتش احمد مسجدي است اما بيش .است

از احمد مسجد جامعي با عباس مسجدي نامزد ائتالف رايحه خوش هم نام است آه در صورت تقسيم 



 اين محمد علي نجفي نيز در نامه اي مشابه به پيش از.آرا بايد آرا ميان اين دو نفر تقسيم شود 

فرمانداري تهران نگراني خود را از شمارش آرايش به نام ساير نامزدهاي انتخاباتي همنام خود ابراز 

  . آرده بود

در همين راستا و به موازات اقدامات فوق تالش هاي فراواني براي افزايش آراي پروين 

  . حاميان دولت صورت مي گيرد احمدي نژاد به عنوان شاخص محبوبيت

بنا براخبار موثق دريافتي از سايت هاي شمارش آرا سهم اصالح طلبان در بين اعضاي 

 نفر افزايش يافته است اما با مقاوت وزارت آشور اعالم رسمي آن تا ٧ نفر به ۴اصلي شورا شهر از 

  .زمان تنظيم اين خبر به تعويق افتاده است

 آت از روند شمارش آراابراز نگراني جبهه مشار
 

محسن ميردامادي دبيرآل جبهه مشارآت در نامه اي به مصطفي پورمحمدي وزير آشور 
 . نگراني تشكل متبوعش را نسبت به روند موجود در شمارش آرا ابراز نمود

  

 

محسن ميردامادي دبيرآل جبهه مشارآت در نامه اي به مصطفي پورمحمدي وزير آشور 

وي در اين نامه خواستار . را نسبت به روند موجود در شمارش آرا ابراز نمودنگراني تشكل متبوعش 

 انتخابيه تهران شده  هاي شمارش آراء در حوزه هاي رأي و سايت اعالم عمومي نتيجه تك تك صندوق

 :مشروح نامه محسن ميردامادي به شرح ذيل است. است

  به نام خدا

  رمحمدياالسالم والمسلمين جناب آقاي مصطفي پو حجت

  وزير محترم آشور

  با سالم و احترام،

نظر به ابهامات و شبهات موجود در روند شمارش آراء و اعالم نتايج در انتخابات سومين 

دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا به ويژه در حوزه انتخابيه تهران، همانگونه آه مستحضريد در 

پذيرفته است آه  اي صورت مي شمارش آراء به گونههاي گذشته رويه  تمامي ادوار پيشين و در انتخابات

هاي انتخابات و ناظران  هاي رأي به تفكيك مشخص و به اطالع نمايندگان نامزد آراء تك تك صندوق

است و همگان در صورت نياز  گرفته شده و همچنين در اختيار عموم قرار مي قانوني رسانده مي

 و ارقام نهايي اعالم شده از سوي ستاد انتخابات وزارت ها، اعداد توانستند با جمع آراء صندوق مي

  .ها مقايسه نموده و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند آشور را با جمع تك تك صندوق

هاي شمارش  هاي رأي به سايت در آنار ساير ابهامات و شبهات آه در روند انتقال صندوق

ي شهر تهران و نيز عدم اعالم به موقع و برانگيز در آغاز شمارش آراء شورا آراء و تأخير سؤال

مستمر آراء شمارش شده تا آنون وجود داشته است، متأسفانه گزارش ناظران و نمايندگان نامزدهاي 

ها به طور مجزا  تك تك صندوق گانه حاآي از آن است آه نه تنها نتيجه آراء  ۴٩هاي  حاضر در سايت

ها نيز  ع نهايي آراء شمارش شده در هر يك از سايتگيرد بلكه سرجم در اختيار ناظران قرار نمي



ها تنها بر روي لوح  محرمانه تلقي شده و بنا بر اظهار ناظران و نمايندگان نامزدهاي حاضر در سايت

شود و بدون آنكه نتيجه نهايي هر سايت به اطالع مجموعه نظارتي حاضر در  فشرده ثبت و ضبط مي

  .شود زارت آشور منتقل ميها برسد به ستاد انتخابات و سايت

تواند به شدت در ميان افكار عمومي ايجاد شبهه نموده  جنابعالي مستحضريد آه اين مسأله مي

  .و سر جمع اعالمي از سوي ستاد انتخابات را با ترديد و سؤال رو به رو نمايد

ه تلقي شود تواند محرمان با تأآيد بر اينكه نتيجه آراء ملت به هيچ عنوان و در هيچ سطحي نمي

و راي دهندگان بايد از آن مطلع شوند، مصرانه مستدعي است در اسرع وقت و پيش از اعالم نتيجه 

 انتخابيه تهران به نحو  هاي شمارش آراء در حوزه هاي رأي و سايت نهايي، نتيجه تك تك صندوق

 توسط وزارت آشور مقتضي در اختيار عموم قرار گيرد تا هر گونه شبهه اي در مورد نتيجه نهائي آه

  .اعالم ميگردد برطرف گردد

                                                                     محسن ميردامادي

   دبير آل جبهه مشارآت ايران اسالمي                                                  

   

  :وزير آشور
  شود  نتايج نهايي انتخابات اعالم مينيفتد، تا فردا ظهر، اگر اتفاق خاصي

   تهران-ايران  خبرگزاري دانشجويان

 سياسي: سرويس

 ي اينكه  درباره مصطفي پورمحمدي، وزير آشور، در جمع خبرنگاران،

: الم نهايي انتخابات را به تاخير بيندازد، گفتچه مشكالتي ممكن است زمان اع

 آرد و مختل شد و مجبور شديم براي برطرف  گذشته، دو سايت ما هنگ طي روز

 تا فردا ظهر نتايج را اعالم  نيايد، صبر آنيم؛ بنابراين مشكالت فني اگر پيش شدن اين موضوع، مدتي

  .آرد خواهيم

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ) ايسنا) يرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ا

عالقمند هستند آه آقاي بادامچيان به همراه آقاي غفوري  آيد آه آقاي هاشمي ثمره، به نظر مي"اينكه 

خانم جلودارزاده، در حاليكه شوراي نگهبان اعالم آرده آه خانم  فرد، راهي مجلس شوند به جاي

آنم چنين چيزي  من فكر نمي: ، گفت"اند رأي را آسب آردهغفوري فرد، بيشتري  جلودارزاده و آقاي

 هاي رأي قرار دارند و بايد تا باشد، به دليل اينكه ناظران شوراي نگهبان بر سر صندوق صحت داشته

را به  پايان شمارش هر صندوق، حضور داشته و پس از نهايي شدن، آن را امضاء آنند و سپس آمار

دست دارد، اما يك  ئه آنند؛ البته وزارت آشور نيز اين آمار را درمرآز خود به صورت تلفني، ارا

  .گيرد روز بعد، بر روي سايت وزارت آشور قرار مي

آنند آه  آيد اما ناظران سعي مي بوجود مي البته بعضي اوقات اختالفاتي در آراء: وي ادامه داد

ريعتر در دست داشته باشيم، با بخواهيم آمار را س خالف چيزي آه هست گزارش ندهند و ما نيز اگر

  .گيريم شوراي نگهبان تماس مي



نسبت به تعداد آراء خود شكايت داشته  توانند وي در مورد اينكه آانديداها از چه زماني مي

خبر آن به صورت رسمي و قانوني منتشر شد، در  پس از آنكه شمارش نهايي انجام شد و: باشند، گفت

  .رسمي، شكايت خود را نسبت به آراء مأخوذه بيان آنند به صورتتوانند  زمان قانوني مي مدت

  : دبيرکل جبهه مشارکت خطاب به وزير کشور

  هاي اخذ رأي انتخابات شوراي شهر تهران اعالم شود نتيجه تك تك صندوق
، وزير "مصطفي پومحمدي" ، دبير آل جبهه مشارآت ايران اسالمي، از"محسن ميردامادي

ور جلوگيري از ايجاد هرگونه شبهه در روند اعالم نتايج انتخابات شوراي آشور خواست به منظ

هاي رأي و  اسالمي شهر تهران و براي تنوير افكار عمومي همچون ادوار گذشته نتيجه تك تك صندوق

انتخابيه تهران به نحو  هاي شمارش آراء در حوزه  سايت

  . مقتضي در اختيار عموم قرار گيرد

  

نظر به ابهامات و :  در اين نامه آمده استبه گزارش ايلنا،

شبهات موجود در روند شمارش آراء و اعالم نتايج در 

انتخابات سومين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا به 

هاي  ويژه در حوزه انتخابيه تهران، همانگونه آه مستحضريد در تمامي ادوار پيشين و در انتخابات

هاي رأي به تفكيك  پذيرفته است آه آراء تك تك صندوق اي صورت  گذشته رويه شمارش آراء به گونه

شد و همچنين در اختيار  هاي انتخابات و ناظران قانوني رسانده مي مشخص و به اطالع نمايندگان نامزد

ها، اعداد و ارقام  توانستند با جمع آراء صندوق است و همگان در صورت نياز مي گرفته عموم قرار مي

ها مقايسه نموده و از  شده از سوي ستاد انتخابات وزارت آشور را با جمع تك تك صندوقنهايي اعالم 

  . صحت آن اطمينان حاصل آنند

در آنار ساير ابهامات و شبهات آه در روند انتقال : ميردامادي در ادامه تصريح آرده است

مارش آراء شوراي برانگيز در آغاز ش هاي شمارش آراء و تأخير سؤال  هاي رأي به سايت صندوق

شهر تهران و نيز عدم اعالم به موقع و مستمر آراء شمارش شده تا آنون وجود داشته است، متأسفانه 

 گانه حاآي از آن است آه نه تنها نتيجه ٤٩هاي گزارش ناظران و نمايندگان نامزدهاي حاضر در سايت

يرد بلكه سرجمع نهايي آراء شمارش گ ها به طور مجزا در اختيار ناظران قرار نمي تك تك صندوق آراء 

ها نيز محرمانه تلقي شده و بنابر اظهار ناظران و نمايندگان نامزدهاي حاضر  شده در هر يك از سايت

شود و بدون آنكه نتيجه  ها تنها بر روي لوح فشرده ثبت و ضبط مي در سايت

د ها برسد به ستا نهايي هر سايت به اطالع مجموعه نظارتي حاضر در سايت

  . شود انتخابات وزارت آشور منتقل مي

  

دبيرآل جبهه مشارآت در ادامه نامه خود خطاب به وزير آشور خاطر نشان 

تواند به شدت در ميان  جناب عالي مستحضريد آه اين مسأله مي: ساخته است

افكار عمومي ايجاد شبهه نموده و سر جمع اعالمي از سوي ستاد انتخابات 



رو به رو آند و با تأآيد بر اينكه نتيجه آراء ملت به هيچ عنوان و در هيچ سطحي را با ترديد و سؤال 

تواند محرمانه تلقي شود و راي دهندگان بايد از آن مطلع شوند، مصرانه مستدعي است در اسرع  نمي

هاي شمارش آراء در  هاي رأي و سايت وقت و پيش از اعالم نتيجه نهايي، نتيجه تك تك صندوق

اي در مورد نتيجه   ابيه تهران به نحو مقتضي در اختيار عموم قرار گيرد تا هر گونه شبههانتخ حوزه

  شود، برطرف گردد  نهائي آه توسط وزارت آشور اعالم مي
  در اعتراض به روند شمارش آرا و اعالم نتايج انتخابات 

  اعضاي فراآسيون اقليت مجلس در فرمانداري تهران حضور يافتند
 فراآسيون اقليت مجلس در اعتراض به روند شمارش و اعالم نتايج شوراي جمعي از اعضاي

  . اسالمي شهر تهران، در فرمانداري تهران حاضر شدند

 امشب با حضور در ١١اعضاي فراآسيون اقليت مجلس هفتم ساعت , به گزارش خبرنگار ايلنا

ي انتخابات شوراي شهر ضمن اعتراض به عدم اعالم تدريجي نتايج شمارش آرا, فرمانداري تهران

  . نسبت به احتمال جابجايي آرا ابراز نگراني آردند, تهران

  

  .اخبار تكميلي متعاقبًا ارسال مي شود
: ائتالف هوادار دولت در نامه به رييس ستاد انتخابات آشور:آذر٢٧

تخلفات گسترده صورت گرفته است؛ آرا صندوق ها در تهران بايد 

 بازشماری شود 

اى به رييس  در نامه" الف سراسرى رايحه خوش خدمتائت:"ايسنا

ستاد انتخابات آشور اعالم آرد آه خواستار بازشمارى مجدد آراى انتخابات 

شده از سوى اين  هاى اعالم چنين صندوق بردارى از هر سايت و هم شوراها در تهران به صورت نمونه

  . ى دستى و با حضور نمايندگان آليه ستادهاست ستاد به شيوه

  

هاى رسيده، مكتوب و مستند ارائه شده به ستاد ائتالف رايحه  آه طبق گزارش در اين نامه با ادعاى اين

ها به فرماندارى تهران، متأسفانه عليرغم زحمات خالصانه بسيارى  خوش خدمت و انعكاس اين گزارش

 يك سو و همچنين از ناظران و مجريان امر انتخابات شوراى شهر تهران، شاهد تخلفات گسترده از

افزار شمارش آرا  م اى و اشتباهات فاحشى آه نر افزارهاى رايانه گزارش مستند آارشناسان خبره نرم

بردارى از  لذا اين ستاد خواستار بازشمارى مجدد آرا به صورت نمونه: دهد، هستيم، آمده است انجام مي

ى دستى و با حضور نمايندگان  ه شيوهشده از سوى اين ستاد ب هاى اعالم چنين صندوق هر سايت و هم

  . آليه ستادهاست

  

حفظ و نگهدارى آراى مردم وظيفه شرعى و قانونى ماست، خواهشمند است به طور جدى از سوى 

گيرى و نتيجه آن را به ستادهاى انتخاباتى اعالم  اندرآاران نظارت و اجرا اين موضوع را پي دست

 اي مجلس درتهران  آمارانتخابات مياندورهاز گزارش ستاد انتخابات آشور. نماييد



   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي :سرويس

اي مجلس  انتخابات مياندوره ستاد انتخابات آشور آخرين آمار به دست آمده از شمارش آراي

  .آرد شود را اعالم  صندوق راي مي٢٧٤٠شوراي اسالمي آه شامل 

هاي اين  ، ترتيب آانديدا)ايسنا) ي دانشجويان ايرانبه گزارش خبرنگار سياسي خبرگزار

 راي ، ٢٦٨١٦٣راي ، سهيال جلودار زاده  ٤٠٠٤٩٨انتخابات به ترتيب شامل حسن غفوري فرد با 

  . راي است١٠٨٦٧١حسيني   راي و سيد علي اآبر موسوي٢٥٩٥٨١بادامچيان 

  .ا اعالم نكرده استاي مجلس ر دوره ميان ستاد انتخابات هنوز نتيجه قطعي انتخابات

  :خوش خدمت رييس ستاد ائتالف سراسري رايحه
  آوريم راي بياوريم يا نياوريم سجده شكر به جاي مي

  در آل آشور پيروز انتخابات بود جبهه اصولگرايي
   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

برگ زرين ديگري   آذر٢٤انتخابات : رييس ستاد ائتالف سراسري رايحه خوش خدمت گفت

  .ي جمهوري اسالمي ثبت آرد را در آارنامه

: بيان داشت) ايسنا(دانشجويان ايران  وگو با خبرنگار خبرگزاري مهرداد بذرپاش در گفت

هاي داخلي و خارجي  تاثير خود را در تمامي عرصه ترديد ي مردم در اين انتخابات بي مشارآت گسترده

ها پيش از ياس و نااميدي مردم دم  اين نظام آه از مدت لي و خارجيخواهد گذاشت و دشمنان داخ

  .ندارند زدند، امروز هيچ پاسخي مي

 ٦٠چنين مشارآت بيش از  شوراها و هم  درصدي در انتخابات٦٨وي با اشاره به مشارآت 

 بدخواهان از قهرآردن مردم با نظام سخن در حالي آه: درصد در انتخابات خبرگان اظهار داشت

  .افكنان و بدخواهان داد تفرقه اي را به گفتند، اين حضور جواب آوبنده مي

پيروز اين انتخابات بود، خاطرنشان  گرايي در آل آشور آه جبهه اصول بذرپاش با بيان اين

است آه مردم سپهر گفتمان اصولگرايي را آه  ي اين دهنده اين پيروزي در جهت خدمت و نشان: آرد

  .دارند محوري است، باور و خدمتمحوري  همان مردم

ما اگر راي نياوريم سجده شكر به جا  مهم در اين عرصه، راي آوردن نيست،: وي تاآيد آرد

چه اهميت دارد استحكام نظام  آنيم؛ آن سجده شكر مي آوريم و اگر راي هم بياوريم به درگاه الهي مي

ي آشور است و اين همان خواست  آيندهو سهيم شدن مردم در  جمهوري اسالمي در رابطه با مشارآت

  .مرز و بوم است ي دلسوزان اين رهبري و آليه

شكسته شدن رآورد مشارآت : گفت ي همزماني در انتخابات نيز وي در مورد اولين تجربه

ها از  جويي در وقت و هزينه آه صرفه اين ضمن. انتخابات خبرگان، از دستاوردهاي اين تجميع بود

  . همزماني استفوايد ديگر اين



  :طلبان اصالح مسؤول آميته حقوقي ستاد ائتالف
  برخي تندروها حتي حقوق شرآاي اصولگرايشان را انكار آردند

  عقالنيت افكار عمومي از نتايج بارز انتخابات اخير است
   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي :سرويس

افكار عمومي را از نتايج  عقالنيت موجود درطلبان  مسؤول آميته حقوقي ستاد ائتالف اصالح

  .بارز در انتخابات اخير دانست

سيدمحمود ميرلوحي در ادامه ) ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

طلبان، باعث انسجام آنها  اين آه عقالنيت در اصالح طلبان با بيان نشست مطبوعاتي ستاد ائتالف اصالح

گرايان اصيل  اصول: ي ما را متفرق آند، موفق نشد، افزود آرد جبهه  با اين آه سعيشد و جناح مقابل

آردند حقوق شرآاي خود را  به خرج دادند و حسابشان را از برخي آه سعي مي نيز عقالنيت خوبي

  .جدا آردند انكار آنند،

بتوان پيش از دارند و اين گونه نيست آه  مردم ما نشان دادند حافظه خيلي خوبي: وي افزود

دهد اين مسائل را در  شعور مردم ايران نشان مي. ديگر انتخابات يك شعار داد و بعد از آن، شعار

  .دارند حافظه خود نگه مي

بايد در : انتخابات خبرگان نيز گفت ي نفر اول شدن هاشمي رفسنجاني در ميرلوحي درباره

ن پيوند اين انتخابات را با دور اول انتخابات توا مي فرصت مناسبي تحليل آنم و بگويم چه گذشت، حتي

، اما به مردم ثابت شد آه ديدگاه آقاي  آرد جامعه طور ديگري فكر مي جمهوري، مشاهده آرد؛ رياست

  .مطابق با خواست مردم است هاشمي به طور جدي

داشت؛ يكي اين آه مردم به يك گروه  ي مشخص اين انتخابات دو نتيجه: وي خاطرنشان آرد

آرد، يعني فراجناحي بودن به  گيري مي خاتمي آن را پي نه گفتند، به اين دليل آه سياستي آه دولت آقاي

گويند ما وامدار آسي نيستيم  اين دوستان مي. همه، حتي رقبا، اجرا نشد معناي به رسميت شناختن حقوق

  .آنند  انكار مياين است آه نه تنها حقوق رقبا بلكه حقوق شرآاي خود را نيز  آه معناي آن

ي دوم اين  عمومي مشاهده شد، نتيجه همچنين عقالنيتي آه در افكار: ميرلوحي ادامه داد

پشتوانه و سابقه تاريخي و حضور فعال در  هاي سياسي و اصلي آشور نيز با جناح. انتخابات بود

 ديدگاه مشترك در مسئله اصلي يعني اصل انقالب، هاي مختلف، با وجود تفاوت در ديدگاهها، عرصه

  .دارند

طلبان به  بيان اين آه عقالنيت اصالح طلبان، با رييس آميته حقوقي ستاد ائتالف اصالح

اي بود آه طوفانهاي رقيب نيز نتوانست آن  ائتالف به گونه اين: استراتژي ائتالف منجر شد، ادامه داد

ها را در سطح آشور NGO اصالحات آقاي خاتمي، هاشمي و آروبي، و را از بين ببرد و سران

هاي رأي قهر آرده بودند نيز وارد  اين ائتالف آساني را آه با صندوق. آورد منسجم آرد و به صحنه

ي اصولگرايان نيز باعث شد آه حساب خود را از  از سوي ديگر عقالنيت در جبهه صحنه آرد و

  .جدا آنند تندروها

  .قابل نقد دانست يزميرلوحي در ادامه عملكرد هيأت مرآزي نظارت را ن



تجربگي،  از تجميع انتخابات، آم معاون حقوقي و پارلماني وزير آشور سابق در پايان

به عنوان داليل بروز .. ها و احزاب و رسانه رساني وجود داشت ، لغو ميز ديدگاهي آه در اطالع

  .برخي مسائل در انتخابات ياد آرد

  :طلبان ائتالف اصالح رييس آميته امور مناطق ستاد
  اند آورده  آرسي شوراها را به دست٦٠٥ شهر، ٢٦٥طلبان در  اصالح

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

مطبوعاتي به بيان نتايج به  طلبان طي نشستي رييس آميته امور مناطق ستاد ائتالف اصالح

 شهر بيان ٢٦٥ آه تا آنون در آماري طلبان در انتخابات شوراها از مجموع دست آمده براي اصالح

  .شده، پرداخت

، در اين نشست سيدصفدر حسيني با )ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

هاي آشور،  هاي استان اسالمي شهر در شهرستان اي منتخبان شوراهاي بيان آن چه آمار مقايسه

  : اين شهرها به اين شرح بيان آردهاي شوراها در آرسي طلبان را از خواند، سهم اصالح مي

  طلب اصالح  نفر١٦ شهر، ١٩استان آذربايجان شرقي از مجموع -1

  طلب اصالح  نفر٢٣ شهر، ١٣آذربايجان غربي از مجموع -2

  طلب  نفر اصالح٢٦ شهر، ٩اردبيل از مجموع -3

  طلب  نفر اصالح٥٦ شهر، ٢٩اصفهان از مجموع -4

  طلب  نفر اصالح٨هر،  ش٤استان ايالم از مجموع -5

  طلب  نفر اصالح٢٩ شهر، ١١بوشهر از مجموع -6

  طلب اصالح  نفر٣٠ شهر، ١٣چهارمحال بختياري از مجموع -7

  طلب  نفر اصالح٢٣شهر، ١٢خراسان جنوبي از مجموع -8
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 ٦٠٥ نفر قطعي شدند آه ٥٢٤هزار و   شهر،٢٦٥بنابراين از مجموع : حسيني در ادامه گفت

  .ها متعلقند اصولگرايان، رايحه خوش خدمت و مستقل طلب هستند و بقيه به نفر از آنها اصالح

 درصد ٤٠شهرهاي مراآز استانها،  ات وسيع درما بدون دسترسي به امكان: وي سپس گفت

توانيم با تعامل مثبت، نقش  طلبان در مجموع مي اصالح ما به عنوان. آرا را به خود اختصاص داديم

اي  به نظر من از آمار مجلس خبرگان و انتخابات مياندوره. باشيم مهمي در پيشبرد اهداف داشته

دهد آه در  ن پيشرفت داشته و فضاي تهران نشان ميطلبا رويكرد به اصالح مجلس، مشخص است آه

 طلبان بايد آراي خوبي را آسب آنند؛ اگر رأي مردم خوانده شود، شوراها، اصالح انتخابات

  .طلبان برنده انتخابات خواهد بود اصالح

نمايندگان ما را در برخي از ساعات شمارش  در اصفهان به دليل اين آه: چنين گفت وي هم

گيري شد نيز اعتراض  داريم؛ البته به روندي آه در اهواز پي اند، ما به شدت اعتراض  آردهآرا بيرون

  .دانيم تر مي منصفانه داريم اما آن را

و مجري، از يك تفكر هستند، رويكرد با  حسيني با بيان اين آه در جريان انتخاباتي آه ناظر

  .طلبان است ه برآيند فضاي انتخابات با اصالحاست آ دهنده اين اين امر نشان: طلبان است، گفت اصالح

هايتان محقق نشود و نتوانيد  زني گمانه وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين آه اگر

اقدام ما، اقدامي مدني خواهد : آنيد، چه خواهيد آرد؟ گفت آانديداهاي مورد نظر خود را وارد شوراها

  .مآني شكايت مي بود و البته به خدا نيز

اصالحات را آنار گذاشتند و بحث  پس از يكسال و نيم آه برخي مديران: حسيني افزود

انتخابات شوراها ببينيم؛ بايد همه ما قاعده بازي را   بايد اين عدالت را در عدالت را پيش آشيدند،

  .رعايت آنيم

ي  م نمايندهوجود داشته باشد و آن ه بيني آرده نهاد ثالثي قانون پيش: حسيني ادامه داد

ي اين است  دهنده شود، اگر اعتراض عمومي شده نشان نامزدهاست؛ ما اعتقاد داريم آه قانون بايد اجرا

  .آه حتما مشكلي وجود دارد

 اعالم نتايج قطعی انتخابات مجلس خبرگان در تهران
و وزارت کشور ايران نتايج قطعی انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران را اعالم کرده 

اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب يک و نيم ميليون رای در صدر ليست شانزده نفره خبرگان پايتخت 
  .ايران قرار گرفته است

 روحانيون - و با فاصله نسبتا قابل توجه -بر اساس آمار ارايه شده پس از آقای رفسنجانی 

دوره های پيشين مجلس رئيس (، علی مشکينی )خطيب جمعه تهران(ديگری چون محمد امامی کاشانی 

  . قرار گرفته اند) دبير شورای نگهبان(، و احمد جنتی )رئيس سابق قوه قضائيه(، محمد يزدی )خبرگان

محمد تقی مصباح يزدی، رقيب اصلی آقای رفسنجانی در اين انتخابات که از متحدان اصلی  

زار رای به عنوان نفر  ه٨٨٠محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به حساب می آيد با حدود 

  .ششم به مجلس خبرگان راه يافته است



بر اساس آمار انتشار يافته از سوی وزارت کشور ايران، ميزان مشارکت شهروندان تهرانی 

 درصد بوده که به نسبت ديگر استانها کمترين است، اما در مقايسه با آمار ۴٧در انتخابات خبرگان 

  . شين، افزايش نشان می دهدمشارکت در پايتخت در دوره های پي

   برنامه جام جهان نما-مجموعه گزارش از انتخابات ايران 

نتايج قطعی انتخابات خبرگان در تهران در حالی اعالم شده که نتيجه انتخابات شورای شهر 

 و همين امر واکنش انتقاد در پايتخت پس از گذشت سه روز از برگزاری انتخابات هنوز مشخص نشده

  .آميز برخی گروه های سياسی، به ويژه اصالح طلبان، را برانگيخته است

  انتظار برای شورای شهر تهران

تنها نتايج شمارش حدود پانصد )  دسامبر١٨(وزارت کشور ايران تا شامگاه روز دوشنبه 

ليست های موسوم به حاميان قاليباف هزار برگه رای را اعالم کرده که در اين بخش از آراء نفراتی از 

  .، ائتالف اصالح طلبان و حاميان احمدی نژاد در جمع پانزده نفر اول قرار گرفته اند)شهردار تهران(

در جمع پانزده نفر باالی ليست پنجاه نفره ای که وزارت کشور ايران منتشر کرده نام افرادی 

 شيبانی از ليست اصولگرايان و کسانی چون چون مهدی چمران، مرتضی طاليی، رسول خادم و عباس

هادی ساعی، معصومه ابتکار، محمدعلی نجفی، و احمدی مسجد جامعی از ليست اصالح طلبان به 

  .چشم می آيد

در اين ميان آنچه توجه برخی ناظران را جلب کرده حضور نه چندان موفق ليست موسوم به 

 از جمله پروين احمدی نژاد -س جمهور ايران حاميان احمدی نژاد به ويژه نفرات نزديک به رئي

 است که -) رئيس گروه مشاوران جوان رئيس جمهور(و مهرداد بذرپاش ) خواهر محمود احمدی نژاد(

  .در نتايج اعالم شده به ترتيب در رده يازدهم و بيست و نهم قرار گرفته اند

سعی خواهد "ن، گفته بود پيشتر مجتبی ثمره هاشمی، رييس ستاد انتخابات وزارت کشور ايرا

اين در حالی است که محمدرضا باهنر، ". اعالم شود]شورای شهر تهران[شد تا صبح سه شنبه نتايج 

" رييس مجلس شورای اسالمی پس از بازديد از ستاد انتخابات، خبر از اعالم قطعی اين آرا در  نايب

  .آينده داده است" سه روز-دو

های مسئول برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستای پيش از اين نيز صحبت های مقام 

  .ابهام آفريده بود) دستی يا کامپيوتری(ايران در مورد نحوه شمارش آراء 

گفته می شود که برخی گروهها و نيروهای سياسی از شيوه شمارش و تأخير در اعالم آرا 

فافيت و سرعت کافی به مردم اطالع نمی انتقاد کرده و گفته اند که ستاد انتخابات نتايج انتخابات را با ش

  .دهد

در شرايطی که رسانه ها و مردم هنوز در انتظار نتايج رسمی انتخابات هستند، دو اردوی 

اصلی رقيب در انتخابات که اصالح طلبان و اصول گرايان خوانده می شوند، هر يک از پيروزی خود 

  .سخن می گويند

  ر استان تهران اعالم شدرهبري د نتايج قطعي انتخابات خبرگان



   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

انتخابات آشور اعالم  نتايج قطعي انتخابات خبرگان رهبري در استان تهران از سوي ستاد

  .شد

بر اعالم ستاد انتخابات آشور، ليست  ، بنا)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رهبري در حوزه انتخابيه استان تهران به اين  ت چهارمين دوره مجلس خبرگانمنتخبان قطعي انتخابا

  :شرح است

 ١٩٧ هزار و ٥٦٤ميليون و  1 با آسب) هاشمي رفسنجاني(علي اآبر هاشمي بهرماني -1

  رأي

   رأي٧٦٧هزار و  ٢٧ ميليون ١، )امامي آاشاني(محمد آقا امامي -2

  رأي 500  هزار و١٥ ميليون و ١، )مشكيني(علي اآبر فيض -3

   رأي١٩٢ هزارو ٩٧٠محمد يزدي ،-4

   رأي٤٠٣ هزار و ٩٢٩احمد جنتي، -5

   رأي٨٨٣ هزار و ٨٧٩، )مصباح يزدي(تقي مصباح -6

   رأي١٩٠ هزار و ٨٤٤حسن روحاني، -7

   رأي٣٨٧ هزار و ٧٣٦آبادي،  قربانعلي دري نجف-8

   رأي٨٢٨ هزار و ٧١٦، )آازروني(محسن آازرون -9

  رأي 212  هزار و٦٨٨، )خرازي(سيد محسن آقا ميرمحمدعلي -10

   راي٣٩١ هزار و ٦٥٠رضا استادي مقدم، -11

   راي٩٦ هزار و ٦٠٢عبدالنبي نمازي، -12

  راي ٣٥٢ هزار و ٥٩٨، )باقري آني(محمد باقر باقري -13

   راي٦٨٨و   هزار٥٧٤، )محمدي گيالني(محمد محمدي دعويسرائي -14

   رأي٩٥١ هزار و ٥٤٣، محسن قمي-15

   رأي١٢٩ هزار و ٥١٨محمد حسن مرعشي -16

  *راهي مجلس هفتم شدند جلودارزاده و غفوري فرد*
  راي من مردمي است:فرد غفوري*
 آنم هايم تالش مي آردن برنامه اجرايي براي:جلودارزاده*

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

ي تهران اعالم  ي انتخابيه اي مجلس شوراي اسالمي در حوزه مياندوره نتيجه نهايي انتخابات
  .شد

حسن غفوري فرد و سهيال ) ايسنا(سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار
  .نمايندگان مردم تهران راهي مجلس هفتم شدند جلودارزاده به عنوان



 راي اول، سهيال ٨٠١ر و  هزا٤٥٢فرد با  شده، حسن غفوري براساس آراي شمارش
 راي سوم ٨٣٢ هزار و ٢٩٤راي دوم، اسداهللا بادامچيان با  ٥٢٩ هزار و ٣٠٧جلودارزاده با 

  . راي در مقام چهارم ايستاده است٥٠٨هزار  ١٢٤همچنين موسوي با . هستند

ي  هاي خود را درباره گوهايي جداگانه با ايسنا ديدگاه و جلودارزاده در گفت فرد و غفوري
  .به مجلس شوراي اسالمي بيان آردند يابي راه

يي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مشارآت  دوره ميان منتخب مردم تهران در انتخابات
اند   درصد داشته٦٠طبق آمار ارايه شده، مردم مشارآتي باالي : گفت  آذر٢٤خوب مردم در انتخابات 

  . استبيانگر بلوغ سياسي مردم ايران و به نظر من اين

با بيان ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران وگو با خبرنگار سياسي فرد در گفت حسن غفوري

هاي  از جمله تحريم و فشار آشورهاي غربي به پاي صندوق مردم ما براي مقابله با مشكالت" آه  اين

ت و من اين ي اصلي، غرب اس ي واقعي انتخابات، مردم و بازنده برنده بايد گفت: گفت" راي آمدند

  .گويم مردم تبريك مي حضور باشكوه را به

به هر حال : گفت" ي موفقي بود شوراها تجربه تجميع انتخابات خبرگان و"آه  وي با بيان اين

  .انتخابات همزمان برگزار شد و اين مثبت بود در اين مساله دو و در برخي نقاط سه

در : هوري و شورا نيز مناسب است؟ گفتجم آه آيا تجميع انتخابات رياست وي در مورد اين

  .توان در حال حاضر در مورد آن اظهار نظر آرد نمي تري انجام گيرد و اين مورد بايد آار دقيق

است و بدون تبليغات زياد توانستم اين آرا  راي من مردمي"آه  فرد در ادامه با بيان اين غفوري

 تهران از جمله مردم اسالمشهر و شهرري مختلف سعي دارم با مردم مناطق: گفت" را آسب آنم

خصوص مردم اسالمشهر  خود را برقراري و رابطه با مردم به ي ترين وظيفه ارتباط برقرار آنم و مهم

  .ها صدايي در مجلس ندارند آنم آن مي دانم؛ چرا آه فكر و شهرري مي

رييس دانشگاه حال حاضر به عنوان  آه در وي در پاسخ به اين سوال آه با توجه به اين

: انتخابات از اين سمت استعفا خواهد داد يا نه؟ گفت آند، آيا بعد از المللي قزوين انجام وظيفه مي بين

جمهور و وزير علوم است و اگر اين دو موافق باشند  اختيارات رييس ي تصميم در اين مورد در حوزه

شند، فرد ديگري جايگزين من خواهد ي فعاليت خواهم داد و اگر موافق نبا ادامه آه من در اين سمت

  .شد

نمايندگان مجلس هستند آه عالوه بر نمايندگي،  در حال حاضر برخي از: فرد ادامه داد غفوري

نظر من حضور در دانشگاه را بايد به عنوان يك آار علمي  مثال رييس بيمارستان نيز هستند و به

  .د شرط استنگهبان نيز در اين مور البته نظر شوراي. محسوب آرد

اند تشكر آرد و گفت آه تمام تالشش را  داده سهيال جلودارزاده از مردمي آه به وي راي
  .گيرد مي هايش به آار  آردن وعده براي اجرايي

به همراه حسن غفوري فرد در تهران حائز  اي مجلس هفتم دوره وي آه در انتخابات ميان
از : ، اظهار داشت)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  وگو با خبرنگار بيشترين آرا شده است در گفت
تهران آه در انتخابات شرآت و با رأي خوبي آه دادند در تعيين  مردم فهيم ايران و مردم عزيز

آنم و با آرزوي موفقيت آساني آه در انتخابات پيروز  آردند تشكر مي آفريني سرنوشت خود نقش



 آارگران، فرهنگيان و ساير اقشاري آه من را انتخاب شهر تهران به ويژه شدند، از مردم خوب
  .آنم مي آردند، تشكر

انتخاباتي ارائه آردم به صورت يك  هاي هايي را آه در سخنراني  وعده مجموعه: وي افزود

تا به محض راهيابي به مجلس فعاليتهاي خود را  ام ام تدوين آرده هاي آينده ليست مشخص در برنامه

  .و شرايط امروز نيازمند آار و تالش است  زمان زيادي وجود نداردآغاز آنم؛ چراآه

نيز با اعالم اسامي منتخبان واقعي ملت  جلودارزاده اظهار اميدواري آرد انتخابات شوراها

  .چند برابر آند ي ملي را براي مردم شيريني و شادي اين حماسه

آنم، ثمرات تالش   توليد فكر ميآار و به: وي در ادامه با اشاره به اولويتهاي آشور گفت

خواهند آار مناسب خود را  شود؛ يعني جوانان مي مي ي اقشار مربوط براي توسعه و آار و توليد به همه

ي يك آشور  توانند در سايه خانه آرامش داشته باشند و آودآان مي خواهند در محيط پيدا آنند، زنان مي

 بخشهاي هي در امر آار و توليد داشته باشيم و تعادلي بيناميدواريم بتوانيم ساماند .مرفه رشد آنند

صادرآننده و مبلغ  خدماتي، بازرگاني ايجاد آنيم آه بازرگانان عزيز و متعهدمان بتوانند توليدي، 

هاي مردم سرازير آنند  خانه محصوالت آشورشان باشند، آشاورزان نيز بتوانند محصوالت خود را به

  .شود خوشحال باشند اي آنها به آشورهاي ديگر سرازيره ساخته و از اين آه دست

توفيق دهد تا بتوانم خدمات اساسي، زيربنايي  خواهم به من از خدا مي: جلودارزاده تأآيد آرد

  .را به زودي مشاهده آنيم ي آن و ارزشمندي را داشته باشيم و ثمره

  /آامل:/مهدي آروبي
  ودانتخابات طبق روال، شفاف اعالم ش نتيجه*
  دانند تصرف در آن را حرام نمي اند راي مصلحتي است، دخل و ها آه گفته آن*

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

عين حال به مسووالن   آذر در٢٤مهدي آروبي با تشكر از حضور پرشور مردم در انتخابات 

  .داشته باشند ياجرايي و نظارت هشدار داد آه در صيانت از راي مردم دقت آاف

دبيرآل حزب اعتماد ملي آه در يك  (ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

بر حضور پرشور مردم و ) ره(امام خميني  گفت با اشاره به تاآيد آنفرانس مطبوعاتي سخن مي

ت آغاز شد تا سال  آه مبارزا٤١هاي معمار انقالب از سال  برنامه ي همه: ها ادامه داد تاثيرگذاري آن

هاي مختلف بود و ايشان تاآيد  رفتند در راستاي حضور پرشور ملت در صحنه  آه ايشان از دنيا٦٨

  .تفاوت بود در اين زمينه بي داشتند نبايد

هاي مختلف هر مشكل و  مردم در صحنه امام خميني معتقد بودند حضور: آروبي ادامه داد

  .شود از هر مشكلي عبور آرد مي  حضور ملتآند و با تكيه به بستي را حل مي بن

تالش همه مردم ، صدا و سيما ، ديگر  دبير حزب اعتماد ملي با اظهار خشنودي از اين آه با

 صاحبان انقالب پشتيباني خود  :برگزار شد، افزود ها، دانشگاه و روحانيون، انتخابات پرنشاطي رسانه

  .دادند را از نظام جمهوري اسالمي نشان



شود، در  ها از مردم مي در اين روز هايي آه از وبي با بيان اين آه تشكر و قدردانيآر

مردم اين است آه احساس آنند به راي آنها  ارزش واقعي براي: ي دوم ارزش قرار دارد گفت مرحله

اس ما بايد آاري آنيم آه مردم آامال احس. تشكر عملي است ترين تشكر از مردم ، شود، مهم بها داده مي

  .شود مي آنند از رايشان پاسداري

مردم حفاظت و راي واقعي آنها منعكس شود  وي با اشاره به اين آه ما انتظار داريم از راي

پذيريم، اما  بوديم نتيجه انتخابات هر چه باشد با آمال ميل مي اگر چنين باشد پيش از اين هم گفته: گفت

ش شود؛ چون اگر چنين باشد هم ناسپاسي نعمت است و هم نبايد راي مردم مخدو ها هشدار داديم آه بار

  .زند و اثر منفي دارد ضربه روحي مي به مردم

شور و نشاط ملت را به تلخي تبديل  دبير آل حزب اعتماد ملي از مسووالن خواست، شيريني

  .آنند نكنند و شفاف و واضح نتيجه انتخابات را اعالم

  .متبوعش را در چند نكته بيان آرد ات خود و حزبآروبي در ادامه ديدگاهها و اعتراض

شود، البته ممكن است  آرا شمارش   هميشه معمول بوده در همان محل اخذ راي :وي افزود

اولين اشكال اين آار اين است آه . چنين آرديم اي شمارش شود، خواستيم آرا رايانه پاسخ دهند چون مي

  . بود اين آار مشكلي نداشتچنين شمارش آرا با سرعت انجام نشد و اگر

بايد شمارش آرا آغاز شود و نتيجه  طبق قانون بعد از برگزاري انتخابات: وي ادامه داد

ها يك   ساعت تاخير شد تا از شورا٥٨اولين بار  تدريجا به اطالع مردم برسد، اما در اين دوره براي

اي بيشتر بوده، چنين اتفاقي افتاده؛ اما دوره به دليل اين آه ر ممكن است گفته شود در اين. خبر دادند

  .باشد مگر چقدر تفاوت بايد

نوعا : ها افزود ها به سايت انتقال صندوق چنين با اشاره به نقل و دبير آل حزب اعتماد ملي هم

مسووالني آه بايد باشند حتي موقع شمارش آرا نبودند و  و در بسياري از جاها در اين دوره متاسفانه

  .اي وجود داشت نظارت و وزارت آشور بر سر شمارش دستي و رايانه فاتي بين هياتالبته اختال

از نكات عجيب ديگر اين : خبرنگاران گفت ي نشست با دبيرآل حزب اعتماد ملي در ادامه

شد، مدتي گم و بعد از مدتي پيدا  هاي بايد انتقال داده مي سايت هايي آه به انتخابات اين بود آه صندوق

  آه مگر صندوق راي تقار ماست است آه گم و بعد از مدتي پيدا شود؟ جاست سوال اينشدند، 

ادامه " از صندوق راي محافظت آامل شود بايد" آه  به گزارش ايسنا آروبي با تاآيد بر اين

. ها باز شده بود بودند آه وقتي منتقل شدند، پلمپ آن ها طبق اخباري آه ما داريم برخي صندوق: داد

البته نكته قابل توجه ديگر اين است آه در زمان شمارش آرا، . آورد مي ا همه ابهام و شك به وجوده اين

هاي جديدي  آردند، عوض و چهره هايي آه شمارش مي آه آن حضور نداشتند و باالتر اين برخي ناظران

  .اين اقدامات محل شك و شبهه است. ها گذاشتند به جاي آن را

آه وزير آشور مطرح آرده بود،  اين رغم  علي-دگان داوطلبان را برخي نماين: وي افزود

ها امروز  حتي بر طبق اخبار برخي صندوق. بودند ها راه نداده  به سايت-ها اشكال ندارد  حضور آن

  .االن آجا بودند ها شدند و معلوم نيست آه تا وارد سايت

رخواست جمعي دادند آه چون مجلس د برخي از نمايندگان: دبيرآل حزب اعتماد ملي افزود

خواهيم در شمارش حضور داشته باشيم و  مي رسد و نظارت هم با ماست، اي مي خبرهاي نگران آننده



ترين آار اين  به اعتقاد بنده معقول. حضور داشته باشند ها هايي تعيين آنيم آه در پاي صندوق هيات

  .ندها تعيين شو در پاي صندوق است آه نمايندگاني براي حضور

هاي خود به انتخابات خبرگان  صحبت به گزارش ايسنا دبيرآل حزب اعتماد ملي در ادامه

خبرگان راي نياوردند، اعتراضات و اسنادي دارند  هايي آه براي در تهران آانديدا: اشاره آرد و افزود

  .اين اسناد را منعكس آنند اي گذاشته و جمعي جلسه آه بنا دارند،

انتخابات خبرگان شرآت آردند و در آن  ها آه هشت سال پيش در  آانديدابرخي: آروبي افزود

ها  و مستقل هم وارد شدند و هيچ ليستي هم از آن زمان از نظر نام و نشان و شهرت ناشناخته بودند

هاي متعددي مثل ليست حزب اعتماد ملي و حزب آارگزاران  ليست حمايت نكرده بود در اين دوره در

 ميليون در انتخابات شرآت آرده بودند و ١٨آه  در آن دوره علي رغم اين اشتند اماسازندگي حضور د

 ها در آن زمان به مراتب بيشتر از اين بار راي آورده بودند آه بيست و چند ميليون آن در اين دوره

  .شان را بيان آنند البته بناست خود اين آقايان اعتراضات

آنم به شور و  ام خواهش مي مسايل بوده  همواره پافشاربه عنوان فردي آه: آروبي ادامه داد

هاي حضور داشته باشند و  نمايندگان در پاي صندوق اجازه دهند برخي. نشاط مردم ضربه وارد نكنند

ها  هاي من پاسخ دقيق بدهند تا شبهه بگذارند و يا به اين صحبت مردم را آامال در جريان قضايا

  .برطرف شود

اين آار شبهه : آمار شمارش شده ناميد، گفت  چكاني چه تاخير و اعالم قطره آنوي با انتقاد به 

اند  گويم آه دخل و تصرف آرده البته بنده نمي. باال و پايين آنند آورد آه خداي نكرده آرا را به وجود مي

 ي باقيا استدعا داريم مسووالن مربوطه اجازه ندهند شبهه. ها پاسخگو باشند شبهه اما براي رفع اين

گويد راي  مي آه ديدگاهي در آشور ما وجود دارد آه به راي مردم معتقد نيست و به ويژه اين. بماند

  .ملت مصلحتي و شور است

مصلحتي است؛ تلقي بعضي اين است  وقتي مطرح شود راي: دبيرآل حزب اعتماد ملي گفت

ر گذشته مطرح آرد آه راي از بزرگان د وقتي يكي. شود آه دخل و تصرف در آن حرام محسوب نمي

گويند آه برخي را توجيه آنند آه اگر دخل و  مي مشورتي است، بنده عنوان آردم آه اين مساله را

  .تصرفي هم صورت گرفت اشكال ندارد

مسوولين نظارت و اجرا مي خواهيم آه شفاف  از" آه  به گزارش ايسنا آروبي با تاآيد بر اين

در عين حال در پاسخ به خبرنگاري آه پرسيد اقدام  "ميان بگذارندو واضح مسايل را با مردم در 

ما جز نامه نوشتن، اعتراض آردن و تذآر دادن آاري : گفت عملي شما در غير اين صورت چيست؟

  .توانيم بكنيم نمي

ها براي بيان  داوطلبان انتخابات شورا دبيرآل حزب اعتماد ملي با اشاره به اقدامات برخي

اين زمينه تاآنون تنها با هاشمي و خاتمي ديدار  ان با مسووالن خاطرنشان آرد آه درش هاي دغدغه

  .است داشته 

ي انتخابات  با هاشمي و خاتمي درباره ي خود دبيرآل حزب اعتماد ملي با اشاره به مذاآره

آه هر شنبه ديداري با هاشمي و خاتمي صورت دادم  آخر شب: اخير و نيز تعويق اعالم نتايج آن گفت

اي به رييس مجلس  اما نتيجه بر اين شد آه نامه. نگراني آردند ها از اخبار رسيده اظهار دوي آن



هاشمي هرچند نگران بود ولي برخورد مثبتي با مساله . موضوع پيگيري شود شوراي اسالمي نوشته و

  .آرد

تنها مذاآرات  " خبرنگاران با تاآيد بر اين آه ي نشست با به گزارش ايسنا آروبي در ادامه

طلبان اين  ترين نگراني اصالح اصلي: افزود" ها آسيب نبينند راي راهكار نيست و بايد سعي آنيم آه

داند بر روي آرا دخل و تصرف  دهد و راي را ميزان نمي راي مردم اهميت نمي است آه تفكري آه به

 ترين ضربه را به هايي بزرگ مواضب باشيم تا چنين چيزي رخ ندهد،؛ چراآه چنين اتفاق بايد. آند

  .آند ها وارد مي حضور مردم و اعتماد آن

احساس در مردم ايجاد شود آه راي  هميشه تاآيد داشتند آه اين) ره(امام:وي تصريح آرد

شوند، بايد آاري آنيم آه احساس  انتخابات حاضر مي ها نقش اول را دارد و حاال آه مردم بر سر آن

  .گذار استآنند رايشان نيز تاثير

يافتگان  ها و راه ي ترآيب شورا درباره دبيرآل حزب اعتماد ملي در پاسخ به سوال خبرنگاري

نداريم، مهم اين است آه راي مردم به دقت خوانده  ما به ترآيب آرا آاري: در اين دور اظهار داشت

 در اين راستا تنها .خواهد راي بياورد نگيرد، هر ترآيبي مي ي برانگيز صورت هاي شبهه شود و آار

  .خواست مردم مهم است

اي تحريم آردند آه موجب  عده  متاسفانه در انتخابات نهم رياست جمهوري :وي افزود

  .اما اين بار مردم در صحنه شرآت آردند. مان شد شكست

توانست در اين انتخابات بهره گيرد و توفيق  از راهكاري آه هاشمي" آه  آروبي با بيان اين

غير از تذآر و نامه نگاري در خصوص صيانت از آراي : داد ادامه" نمايد بايد استفاده آنيمحاصل 

  .هاشمي در پيش گرفت مد نظر قرار دهيم تا بتوانيم توفيق حاصل آنيم مردم بايد راهكاري را آه

  .چند ماه بعد موآول آرد وي از اعالم اين راهكار خودداري و اعالم آن را به

ها وضعيت   در اآثر استان :تصريح آرد ا دبيرآل حزب اعتماد ملي در ادامهبه گزارش ايسن

ايم؛ مهم اين است آه  استان نيز آامال شكست خورده طلبان بسيار مطلوب است اما در دو سه اصالح

اند و برخي ديگر  طلبان و ليست اعتماد ملي بوده در ائتالف اصالح اند بخشي اآثر آساني آه راي آورده

  .اند طلبان هفكري داشتند توفيق حاصل آرده  با اصالحنيز آه

اند نه خيلي گرايش به آن  دست يافته تعدادي از افراد مستقل نيز آه به پيروزي: وي افزود

آس  اصالحات بيشتر بوده است؛ چراآه هيچ شان به سوي طرف دارند نه به اين طرف، اما گرايش

  .وجود ندارد آه خواهان اصالحات نباشد

" هاي آينده و تدوين استراتژي جديد پيروزي بازتعريف اصالحات براي" وبي با تاآيد بر آر

هاي امام، توجه به فرهنگ جامعه  اصالحات قانون اساسي، آرمان از ديدگاه اعتماد ملي بايد مبناي: گفت

م خوشبختانه بخش اعظ. راستا بتوان توسعه همه جانبه را محقق آرد و اعتدال باشد تا در اين

  .اند نقطه بازگشته و اين مساله را به عنوان رويكرد خود انتخاب آرده طلبان به اين اصالح

بين وجود دارد، اما نبايد اجازه دهيم قضيه  هايي نيز در اين يك سري اختالف سليقه: وي افزود

  .به انحراف آشيده شود



ها بتوانند بدون   به شورااصولگرايان راه يافته طلبان و اصالح: آروبي ابراز اميدواري آرد

ي آشور گام بردارند و با يكديگر  شان در جهت توسعه هاي سليقه انحراف و با لحاظ آردن اختالف

  .همكاري آنند

  /١ :/انتخابات آشور عالءالدين بروجردي در ستاد
ار شده اند يعني انتخابات سالم برگز آورده طلبان در نقاط مختلف آشور راي وقتي آانديداهاي اصالح

  است

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

اشاره به نقش نظارتي  رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خلرجي مجلس شوراي اسالمي با

آرده است، در ارزيابي نسبت به  ها براي مجلس شوراي اسالمي تعيين آه قانون در انتخابات شورا

آنم  فكر مي: انتخابات شوراي شهر گفت رت بر سومين دورهعملكرد نمايندگان مجلس هفتم در نظا

حاآم بر روند نظارت آار خود را به خوبي انجام   ساز و آار قانوني مان در مجلس طبق همكاران

  .اند داده

عالءالدين بروجردي در )ايسنا(ايران به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان

هاي  رويكرد نمايندگان در بررسي صالحيت نامزد ور با يادآوريحاشيه بازديد از ستاد انتخابات آش

گيري اعمال نشد، خيلي از  اين نظارت حداقل بود و سخت ميزان تلفات: انتخابات شوراي شهر افزود

شان بودند در بازنگري توانستند خود را در  به بررسي صالحيت ي اول متعرض آساني آه در مرحله

  .معرض انتخاب قرار دهند

نسبت به استفاده از روش قابل اطمينان در  ي در ادامه در تبيين داليل تاآيد نمايندگان مجلسو

آه جاي هرگونه شبهه در  به لحاظ اين: اظهار داشت شمارش آراي سومين دوره انتخابات شوراي شهر

  .هاي ممكن استفاده شد روش ي اين زمينه مرتفع شود عمال از همه

: در ستاد انتخابات آشور اظهار داشت ور نمايندگان اقليت مجلسوي در ادامه با اشاره حض

از بازديد از ستاد به محل شمارش آرا رفتند و  بعد. نمايندگان تمايل داشتند ابهامات برطرف شود 

انتخابات و عملكرد دولت در مسووليت برگزاري انتخابات  اظهارات بعد از بازديدشان از حسن اجراي

  . آردند تقدير

در ميزان پاسخگويي مسووالن در رفع  نظرها در اين انتخابات حداقل اختالف: دامه دادوي ا

ايجاد آردند تا آساني آه در اين زمينه ابهامي داشتند  ها اين فرصت را ابهامات تاثيرگذار بود زيرا آن

 وزارت آشور انتخابات موفقي را: توان گفت آه در مجموع مي از محل شمارش آرا بازديد آنند

  .برگزار آرد

. ي انتخابات هستيم اختالفات واقعي در عرصه هاي دنيا شاهد در خيلي از آشور: وي ادامه داد

  .هاي آشور شاهد اين موارد نيستيم دليل تعدد انتخابات اما در ايران به دليل تنوع انتخابات و به

به " خوبي فراهم شدمناسب انتخاباتي به  در انتخابات اخير فضاي" آه  وي با تاآيد بر اين

ها با حساسيت  ها آن آه در اين ديدار آرد و با بيان اين هاي اخيرش از چند آشور اروپايي اشاره ديدار



ها عنوان آردم آه شاهد تغيير در  من در آن ديدار: آردند، اظهار داشت مي انتخابات ايران را دنبال

  .ثريت آرا هستندنخواهيم بود و اصولگرايان همچنان حائز اآ آرايش سياسي

زماني آه : اسالمي ادامه داد رييس آميسيون امنيت ملي و سياست خلرجي مجلس شوراي

آنند آه در  و داوطلباني را عرضه مي گيرند در انتخابات حضور پيدا آنند طلبان تصميم مي اصالح

  . استدهد آه انتخابات سالم برگزار شده مي آورند، اين نشان برخي از مناطق آشور راي مي

تحوالت را دنبال آرد و فضاسازي سياسي و  نبايد با بدبيني و نگراني" آه  وي با بيان اين

به حضور نمايندگان جريان اقليت در بازديد از ستاد  بار ديگر" تبليغي را نبايد غيرطبيعي دانست

م آرد فضايي فضايي آه ستاد انتخابات براي اين نمايندگان فراه :انتخابات آشور اشاره آرد و گفت

  .قبل از بازديدشان بود تر از فضاي ذهني مثبت

رايحه خوش خدمت نسبت به شمارش آرا  وي در ادامه در ارزيابي نسبت به انتقاداتي آه

اي آه تعداد آمتري از افرادش در خروجي  مجموعه معموال هر بخش و: داشته است، اظهار داشت

. آنند اما مهم اين است آه روند انتخابات سالم باشد يبيان م انتخابات موفق شوند نوعي اعتراض را

پسندند ، نكته حائز اهميت اين است آه انتخابات با حداقل تخلفات  انتخابات را نمي طبيعي است آه همه

  .در سالمت برگزار شد و

ناآامي طرفداران دولت در انتخابات  ي بروجردي در ارزيابي نسبت به اظهاراتي آه درباره

ي اصولگرايان چند ليست را دادند؛ طبيعي  مجموعه با توجه به اين آه: شود اظهار داشت مطرح مي

اما ما به اصول گرايان به عنوان يك مجموعه . گونه باشيم اين است آه در اين عرصه شاهد وضعيتي

  .آنيم نگاه مي

 بزرگ رايحه خوش خدمت با ائتالف وي همچنين در ارزيابي نسبت به پيش بيني نحوه تعامل

گيرند، چون  آه بيشترين راي را از مردم مي طبيعتا اآثريت و آساني: اصولگريان در آينده نيز گفت

آند با توجه به رقم خوردن  زنند، اما بلوغ سياسي حكم مي مي راي اآثريت را دارند حرف نهايي را

  .با يكديگر همكاري آنند سرنوشت آشور در شوراي شهر

 . . . ادامه دارد

 


