
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢-انتخابات 
    پس از اتمام شمارش واعالم نهايی آراراتديدگاه ها ونظگزارش 

نويدنو 



  !آرای ايرانيان چگونه بود
  ١٣٨٥ آذر ٣٠شنبه،  پنج

  

  سامان صفرزايي

يی پيرامون نتايج  آذر می توان به گمانه زنی ها٢۴با پايان يافتن شمارش آرای ايرانيان در انتخابات 

  . اين انتخابات پرداخت

  

گروه اول اصالح طلبان که پدر معنوي آنان هنوز محمد .  گروه به رقابت پرداختند۴در اين انتخابات 

گروه دوم اصولگرايان اصالح طلب که به محافظه کاران ميانه رو و تکنوکرات نزديک . خاتمی است

 نژاد بودند که با نام رايحه ی خوش خدمت به فعاليت سومين گروه طرفداران محمود احمدی. بودند 

های انتخاباتی می پرداختند و گروه اخر نيز نامزدهای مستقل بودند که در ظاهر به اين سه طيف 

  . اصلی حاکميت ايران وابسته نبودند

  

طيف آنچه بيش از هر چيزی در نتايج انتخابات شوراها به چشم خورد شکست قاطع و چشم گير-١

در حقيقت شکستی اين چنين بارز، سوپرايز جديدی برای دکتر . زديک به دکتر احمدی نژاد بودن

 ، هنگام برگزيده شدن خود به عنوان رئيس ٨۴احمدی نژاد بود که برای اولين در سوم خرداد 

  .  ميليون رای شگفت زده شده بود١٧جمهوری با 

  

دولت اصولگرای وی از شعارهای انتخاباتی اش بارز ترين دليل اين شکست نيز فاصله گرفتن آشکار 

در حقيقت دولتی که با شعار عملگرايی مطلق در عرصه ی اقتصاد ايران روی کار آمده بود . بود

انچنان در شانزده ماه اخير ، چنان اسير تندروی و راديکاليسم در باورهای سياسی خود شد که دغدغه 

 چيزی که رای دهندگان به وي، بهبود وضعيت آن را ی چندانی نسبت به اقتصاد ايران يعنی همان

  . ته بودند نداشتساخو

  

دغدغه ی اصلی رئيس جمهور در يکسال اخير بيش از هر چيز ديگری، معطوف به تالش برای 

متقاعد کردن جامعه ی جهانی به افسانه بودن هولکاست ، لزوم حذف اسرائيل از گيتی، نوشتن نامه 

هاي غربي و يادآوري نقصان هاي نظام سياسي آنان و در پس آن اتخاذ هاي متعدد به سران آشور

  . سياستی با انعطافی نازل پيرامون بحران هسته ای ايران بود

  

شايد اگر دآتر احمدي نژاد راهي آه در هنگام تصدي پست شهرداري در تهران پيش گرفته بود آه 

ده بود ادامه مي داد،اينك در بازه ي از او چهره اي آوشا در معضالت شهري و عمراني ترسيم آر

  . آوتاه اينچنين محبوبيت خود را حداقل نزد طبقات محروم ايران از دست نداده بود

  

به نظر می آيد دولت نهم آنچنان در يکسال گذشته در برآورده ساختن توقعات طرفداران خود ناکام 



 متمايل به اقای احمدی نژاد اميد خود به بوده است که آنها تمايل چندانی نداشتند با رای دادن به طيف

اين چنين شد که طيف نئو محافظه کاران که به رئيس . موفقيت آتی احمدی نژاد را اعالم دارند

 درصد آرای انتخاباتی ناکام بزرگ اين انتخابات لقب ١٠جمهور ايران نزديک بودند با کسب کمتر از 

  . گرفتند

  

خابات گذشته ی شوراها آرای بيشتری کسب نمودند و توانسته اصالح طلبان هرچند نسبت به انت -٢

اند دوباره خود را به عنوان بازيگر در سياست ايران ببنيند اما به هيچ روي پيروز اين انتخابات لقب 

 درصد آرا هنوز بسيار فاصله دارند با ٣٠در حقيقت اصالح طلبان با آسب حدود . نخواهند گرفت

هرچند از سويي ديگر ميزان آرائي . يمه ي دوم دهه هفتاد به آنان نشان دادنداقبالي آه ايرانيان در ن

 بدست اوردند چشمگير تر بود و اين خود موفقيتي نسبي ٨١آه اصالح طلبان نسبت به انتخابات سال 

  . براي آنان به شمار مي رود

  

 اطالع رساني ناآارآمد آنچه البته در پيروز نشدن اصالح طلبان در اين انتخابات موثر بود، شيوه ي

آنان بود آه به غير از تهران در بسياري ديگر از مراآز استان ها با تبليغاتي بسيار محدود به معرفي 

 نامزد هاي خود پرداختند آه باعث ناآامي مطلق انان در برخي شهرها همچون ، مشهد ، اردبيل

  . ، سمنان و سنندج شد ،اروميه

  

به قدرت موانع بسياري از جمله جلب آردن نظر چهل درصد آراي اصالح طلبان هنوز براي رسيدن 

خاموش ايرانيان و همچنين بخشي از ايرانيان آه در اين انتخابات و دو انتخابات قبلي از اصالحات 

روي برگردانده و به محافظه آاران چراغ سبز نشان داده اند را پيش روي دارند آه هنوز درصدد 

  . ندمرتفع آردن آن برنيامده ا

  

آنان اگر مي خواهند در عرصه ي سياسي ايران نقشي داشته باشند ،مي بايست حداقل نيمي از آراي 

جناح چپ . ايرانيان را آيسه خود داشته باشند تا با پشتگرمي به آن به اصالحات در ايران بپردازند

 باز دارنده در نقشايران با آسب سي درصد آراي ايرانيان، در بهترين حالت مي توانند تنها اندآي 

سياست هاي محافظه آاران داشته باشد و احتماال نخواهند توانست طرحي براي پياده آردن اصالحات 

  . در ايران را به مرحله ي اجرا در بياورد

  

در انتخابات سومين دوره ی شوراها محافظه آاران ميانه رو به رهبري محمد قاليباف شهردار -٣

خود اختصاص دهند آه اين خود محصول به د بيشترين آراي انتخاباتي را تهران در شوراها توانستن

اصولگرايان نزديك به قاليباف . بدبيني ايرانيان به دو طيف اصالحات و اصولگرايان تندرو مي باشد

آه به طيف خود " اصالح طلب"آه بيشترين اقبال را در شوراها آسب آرده اند برخالف پسوند 

تفاوت اصلي انان با محافظه . ايمان داشته باشند" اصالح طلبي"يد است به اضافه آرده اند بسيار بع

آنان بي شك در . آاران راديكال در ميانه روي بيشتر و توجه به پراگماتيسم و خردگرايي مي باشد



محافظه آاري آه همان تثبيت و حفظ اوضاع سياسي ايران در عرصه ي داخلي و خارجي است از 

ويش موفق تر مي باشند اما دور از ذهن است آه طيف قاليباف باوري از پسرعمو هاي تندروي خ

  . تحول گرايي و اصالحات به معناي خاص آن در سر داشته باشد

  

با توجه به اينكه انتخابات شوراها از اهميت بسيار آمتري نسبت به رياست جمهوري برخوردار -۴

يان در انتخابات شرآت آرده اند مي توان  درصد از ايران۶٠است و در هر دو انتخابات نيز حدود 

اميدوار بود آه در انتخابات مجلس هشتم آه اهميتي بسيار بيشتر از شورا ها نزد ايرانيان دارد اين 

  .  درصد افزايش يابد آه احتماال به نفع اصالح طلبان خواهد بود١۵رفم تا 

  

دي با نام و حمايت معنوي او به رئيس جمهور ايران اگر مايل است افرادي آه در انتخابات بع-۵

رقابت مي پردازند شكستي سنگين تر متحمل نشود مي بايست در سياست هاي خود در مناسبات 

داخلي و خارجي تجديد نظر آند و از مشي راديكال خود فاصله گيرد و به تالش براي فراهم آوردن 

 در انتخابات گذشته با اميد به به خصوص آساني باشد آه-براي جامعه ي ايرانيان " رفاه اقتصادي"

 بپردازد؛ در غير اينصورت به صورت پله ای آرای انتخاباتی را از -همين مهم به وي راي دادند

  . دست می دهد و نبايد کمترين اميدی به دور دوم رياست جمهوری در کاخ سعدآباد داشته باشد

  

ت اصالح طلبان قدری بيش از پيش شده نتايج اين انتخابات به ما نشان داد که از يک سو محبوبي -۶

است، از سوی ديگر آراي انتخاباتي طرفداران اصولگرايان تندرو به نفع اصولگرايانميانه رو ريزش 

 درصد ايرانياني آه در انتخابات شرآت ۴٠آرده است و همچنين اگر بپذيريم آه حدود نيمي از 

، به مهمترين نتيجه ي اين انتخابات "تحريم "نكردند به دليل آم اهميت بودن آن بوده است و نه اصل

 انتخابات بهترين راه و به زبان -از هر نوعي-مي رسيم؛ ايرانيان دريافته اند براي ايجاد تغييرات

  . ديگر تنها راه است

  

نتايج انتخابات آتي بر روي آاغد به سود محافظه آاران ميانه رو خواهد بود اما از آنجا آه جامعه -٧

ده ي ايران يكي از غيرقابل پيش بيني ترين جوامع در جهان است اصالح طلبان هنوز مي ي راي دهن

عواملي همچون جدي شدن . توانند اميدوار باشند آه برنده ي قاطعي در انتخابات مجلس هشتم باشند

تحريم ها و تهديدات غرب بر ضد ايران، بد تر شدن اوضاع اقتصادي ايران، محدودتر شدن آزادي 

ياسي و اجتماعي از جمله مهمترين فاآتورهايي مي باشند آه ممكن است بار ديگر دوم خردادي هاي س

  . ها را در آفه ي سنگين ترازوي انتخابات ايران قرار دهد

  

  

 فقط يک سال و چهار ماه
 احمد غالمي

 



با گذشت فقط يک سال و چهار ماه از عمر رياست جمهوري محمود احمدي نژاد اولين 
اميان او در انتخابات شوراي شهر تهران، انتخابات ميان دوره يي مجلس و خبرگان شکست هاي ح
 .رهبري علني شد

  

 

با گذشت فقط يک سال و چهار ماه از عمر رياست جمهوري محمود احمدي نژاد اولين 

شکست هاي حاميان او در انتخابات شوراي شهر تهران، انتخابات ميان دوره يي مجلس و خبرگان 

اينک مردي که با اعتماد به نفس حيرت انگيزش اطرافيانش را مرعوب و مخالفان . ني شدرهبري عل

شايد اگر رئيس جمهور و . خود را به سکوت و ترديد وامي داشت با آزمون دشواري روبه رو است

حاميان دولت سرمقاله هاي کيهان را که به ضعف اصولگرايان در يک دست بودن راي آنها در ميان 

گان وقوف هوشمندانه يي داشتند، جدي مي گرفتند، اين شکست اين قدر به کامشان تلخ نمي راي دهند

 . شد

چون خود و حاميان را اين گونه توجيه مي کردند که متاع رقيبان، بازار خود را دارد؛ 

در پرهيز از ائتالف » رايحه خوش خدمت«اما اصرار . بازاري که اصولگرايان به آن چشم ندارند

جاي ترديد نمي گذارد که اين شکست و شکاف جدي است و اگر ) محمدباقر قاليباف(يان اصولگرا

توافقي صورت گيرد، مصلحتي است نه عهد اخوت يا ميثاق برادري که سياست را هر روز مصلحتي 

است و اين براي مردي که با نزديکان خود ميثاق مي بندد و ميثاق نامه هاي امضا شده را در کشوي 

مردم با راي دادن . نگاه مي دارد و آنها را در فرصت مناسب خرج مي کند، جاي تامل داردميز خود 

به نامزدهايي چون چمران، طاليي، نجفي، ابتکار و مسجدجامعي به احمدي نژاد پيام دادند همه تخم 

  . مرغ هاي خود را در سبد رئيس جمهور نمي گذارند

رگان رهبري حتي اگر هيچ منازعه يي بر اما پيروزي هاشمي رفسنجاني در انتخابات خب

سر اصالح طلب يا اصولگرا بودن او وجود نداشته باشد، باز پيامي عميق تر براي رئيس جمهور و 

 احمدي نژاد را در برابر هاشمي برگزيدند امروز با ٨۴اگر مردم در سوم تيرماه . حاميان دولت دارد

 رفسنجاني دو پيام را مي دهند؛ يا تخريب هايي را راي باال و تک راي هاي معني دار خود به هاشمي

يک . که صورت گرفته باور ندارند يا آنها را باور دارند اما باز او را بر ديگران ترجيح مي دهند

رئيس جمهور . سال و چهار ماه عمر زيادي نيست اما نشانه هايي دارد که روشن و شفاف است

  .بودن بسيار سخت استمردمي بودن آسان و رئيس جمهور همه مردم 

  

  

  تقی روزبه -پشت پرده بحران شمارش آراء 
  

  

  پشت پرده بحران شمارش آراء 

   Taghi_roozbeh@yahoo.comتقی روزبه 



  

  ) بخش نخست( آذر و پيام های آن٢٤" انتخابات"
 روزاعالم شد، دچار ٥که نتايج نهائی اش پس ازگذشت -انتخابات شوراهای اسالمی شهروروستا

ت و دست اندازهای ظاهرا غيرمنتظره ای گرديد که محتوای اصلی آن را نزاع حول تقسيم مشکال

برگزارکننده گان .آراء صندوق ها و تصاحب سهم شيرتوسط باندها وجناح های رژيم تشکيل می داد

ونظارت کننده گان اين انتخابات نمايشی که همه وابسته به يک جريان بودند،نحوه برگزاری وشمارش 

پختن "ء وهم چنين چگونگی اعالم آن را جوری سازمان دادند که يکی از اصالح طلبان به آن شيوهآرا

شيوه ای که مطابق آن دمای بخارآب بتدريج بيشتروبيشتر می شودتا .نام نهاد" تدريجی قورباغه

ايش گرچه ازحق نبايد گذاشت که اين قورباغه ها درحين افز.قورباغه ها متوجه پخته شدن خود نشوند

اماچنان که دانيم آشپزپاشی دارای .دماء بخارخويشتنداری ازکف دادند و به جيغ و دادکشيدن پرداختند

وزيرکشوراين آشپزباشی که وزارتخانه تحت . چنان ثقل سامعه ای بود که وقعی باين فريادها نه نهاد

ء وقتی که همه مسئوليت اش عهده دار برگزاری انتخابات بود،سرانجام درپنجمين روزشمارش آرا

اموربه خيروخوبی گذشت وسوراخ سنبه ها لکه گيری شد وبه قول خودشان جمع بندی نهائی صورت 

گرفت،درمقابل عده ای خبرنگارآفتابی شد و توضيحات کوتاه و سرودم بريده ای به پاره ای 

ا ناظربود به جيغ ودادهای قورباغه ها کدام اسرار را افشاء می کردند؟ افشاگری آنه. ازسؤاالت داد

چگونگی شمارش آراء صندوق ها وآمار نامعلوم تعرفه های توزيع شده و عدم صورت جلسه نکردن 

والک ومهرنمودن شماری ازصندوق ها پس از پرشدن،استفاده غيرقانونی ازتعرفه های چاپ شده 

ال پرنشده بودند ومورد استفاده قرارنگرفته ويا استفاده مجدد ازتعرفه هائی که توسط رأی دهندگان کام

بااضافه کردن اسامی جديد، دوخطه بودن شماری از تعرفه ها وعدم اطالع رسانی به موقع ازروند 

بازگشائی وشمارش صندوق ها واحاله کردن آن ها به وقت پاياني،جابه جائی غيرقانونی صندوق ها 

آنها،ورود صندوق وگشوده شدن الک و مهرآنها ونيزمفقودشدن شماری از صندوق هاوپيداشدن مجدد

های جديد حتا درروزچهارم به محل شمارش آراء،اخراج وضرب وشتم ناظرين کانديداهای متعلق به 

. جناح رقيب وخالصه شمارش صندوق ها بدورازچشم اغياروتوسط افرادجديد وده ها مواردمشابه آن

ی زبانی چنانکه مالحظه می کنيد اين قورباغه های بيچاره و درحال پخته شدن بازبان ب

وقتی .با اين همه جناح حاکم هيچ وقعی براين ناله ها نه نهاد!. داشتنداسرارمهی را افشاء می کردند

وزيرکشورحاضرشد بعدازگذشتن خرمرادازپل،کنفرانس مطبوعاتی برگزارکند، ادعاکرد که اوال 

ثالثا دليل دادن و.ثانيا مگردرانتخاباتی چنين گسترده می شودتقلب نباشد.تاکنون شکايتی واصل نشده

اطالعات قطره چکانی ناشی ازعواملی چون اولويت شمارش صندوق های مناطق کم جمعيت به 

مناطق پرجمعيت بود که بهمين دليل جناب وزيروهم سنگرانش نخواستند با مطرح کردن زودرس 

تی نتايج اين گونه صندوق ها، قبل ازآنکه صندوق های نقاط پرجمعيت بازگشائی شود،تصورنادرس

او هم چنين بخش ديگری ازمشکالت .درموردجايگاه ورتبه کانديداها دراذهان عمومی بوجود آورند

واختالالتی را که منجربه تأخيردرارائه به موقع آمارصندوق ها گرديد،به گردن هئيت نظارت مجلس 

ری شورای اسالمی وخستگی مجريان انداخت و بخشا هم عنوان کرد که ناشی ازاختالالت کامپيوت

چنان که مشاهده می کنيد همه عوامل زمينی و آسمانی فراهم آمدند تا .وقفل کردن سرورها بوده است



اصالح .ابتدا جمع بندی نهائی صورت گيرد و سپس مردم و کانديداها درجريان ماوقع قرارگيرند

تجمع طلبان هم پس ازآن که گوش شنوائی درميان برگزارکننده گان نيافتند،درپی نامه پراکنی و

بزرگان "با دخيل بستن به ... درفرمانداری وديداربا حدادعادل وشنيدن اين پاسخ که سياه نمائی نکنيد و

رفسنجانی و خاتمی و کروبی آنان راتشويق به چانه زنی و شفاعت به درگاه بزرِگ بزرگان " خود

نصاف بياورد و از  انتخابات را به سرعقل و ارانکردند تا مگراين بارباتذکرهای آنان، دست اندرکا

اما دريغا که هيچ کدام ازاين نامه نگاری ها و شفاعت کردن ها . دستکاری کردن بيشترآراء بازدارد

گرچه کروبی واصالح طلبان باخود عهد کرده بودند که اين بار درنيمه های شب !. افاقه ای نکرد

هم چنان دود . می خوردنيمه هائی که هم چون شب های قدرسرنوشت انسان ها رقم -خوابشان نبرد

شمارش آراء .! سفيد ازدودکش بيرون می زد وهيچ خبری ازاعالم ليست موردحمايت اين جريان نبود

هم چنان ادامه داشت وهنوزسوراخ سنبه های گزارش نهائی ازآرای ريخته شده به صندوق ها پرنشده 

  !. بود

رای صحه گذاشتن به آنچه که صورت دربی اعتنائی کامل به اين گونه شکوه ها وشفاعت بزرگان و ب

،الزم آمد که "انتخابات"می گرفت وبرای تقويت روحيه برگزارکنندگان ونيز قطعيت بخشيدن به نتايج 

او بيش ازاين درنگ راجايزندانست وبرآن شد قبل ازاعالم نتايج .خامنه ای روی صحنه ظاهرشود

 ٢٤حماسه "دباش را بخواند ودرستايش ازنهائی اين نمايشنامه وپايان گرفتن شمارش آراء پيام شا

هدف آن بود که هرچه زودتربربحران شمارش بوجود آمده فاتق آيد وجلوی .پيشانی برخاک سايد"آذر

بالفاصله پس ازآن،ثمره هاشمی مشاورارشد ومورد .اشاعه ترديد پيرامون صحت انتخابات را بگيرد

 ازسوی وی برای سازماندهی ونظارت بر اعتماد احمدی نژاد که مدتی قبل ازبرگزاری انتخابات

 شده بود،ودررأس ستاد انتخابات مسئوليت مستقيم برگزاری انتخابات عزام انتخابات به وزارت کشورا

را بعهده داشت، با پيام خامنه ای جانی تازه يافت واظهاررضايت رهبری را درحکم رضايت خدا 

  . دا دربرابرآن اهميت چندانی نداردوامام زمان دانست که طبعا رضايت وياعدم رضايت بندگان خ

وزيرکشوردرهمان گفتگوی . درهرحال اجرای فاز نهائی سناريوی انتخابات بحران آفرين شده بود

خاتمی هم مثل .خوداعالم کرداگرشکايتی واصل شود ازمسيرقانونی مورد بررسی قرارخواهد گرفت

داشت که اصل انتخابات را نبايد به هميشه دردفاع ازکيان نظام ذره ای ترديد روانداشت و اعالم 

  . زيرسؤال برد

باين ترتيب اصالح طلبان که به نوعی حکم آش نخورده ودهان سوخته را پيداکرده وپاداشی 

درخورنقش خويش که همانا گرم کردن تنورانتخابات بود دريافت نکرده بودند، يک بارديگرواين 

درشرايطی که . مواجه شدند-ورود ممنوع آن-بارقبل ازورود به ساختارقدرت با ديوارسردوبتونی

هرتالش آنها برای گشودن ققل بسته با ناکامی مواجه می گرديد،بعضا دراردوی اصالح طلبان زمزمه 

نظيرتحصن ودعوت به تجمع اعتراضی . هائی شنيده می شود مبنی برلزوم واکنش اعتراضی تندتر

زمزمه هائی را درمورد اين جماعت نبايد چندان بی شک چنين . توسط کسانی که به آنها رأی داده اند

حتا اگرچنين ادعائی ازحد زمزمه های عناصری چون سحرخيزهاهم فراتربرود،چيزی . جدی گرفت

بيش ازيک رجزخوانی صرف نخواهد بودکه دربهترين حالت هم چون استفاده ازيک تفنگ خالی 

داليل اين خالی بودن آنست که قبل يکی از.است که حاکميت پيشاپيش ازخالی بودن آن با خبراست



ازهرچيزهمان بزرگانی که اين جماعت اکنون درزيرچترآن ها حرکت می کنند با اين گونه ناپرهيزی 

دومين دليل آنست که اصالح طلبان ما سياست ورزی را منحصرا دررأی دادن وصندوق .ها مخالفند

اما مهم ترازهمه،خودآن .يزانندخالصه کرده اندومثل جن ازبسم اله ازاعتراضات خيابانی گر

هابهترمی دانند که اکنون مردم برای فراخوان آن هاهيچ تره ای خوردنکرده وحاضرنخواهند شد 

که هيچ ربطی به منافع و آمال آن ها ندارد، ونقشی هم درآن نداشته اند " انتخاباتی"بخاطرتقلب در

ريت بزرگی ازمردم ازرژيم وترفندهای واقعيت آن است که اکث.مبادرت به برپائی اعتراضات نمايند

کثرا هدفی اانتخاباتی آن عبورکرده وحتا آن بخشی هم که بداليلی درانتخابات شرکت می کندنيز 

  . ندارند.. جزدامن زدن به منازعات درونی رژيم و ترجيح بد به بدترويا مهردارکردن شناسنامه و

فاصله هاشمی با نفربعدی را تشکيل می هزاررأی ويژه ای که ٥٠٠اصالح طلبان مدعی اند که آن 

دهد،متعلق به آنهاست که بخش قابل توجهی ازآن درصندوق های شورای شهرازکيسه آن ها ربوده 

  . شده است

  منشأ بحران شمارش آراء درنمايش انتخاباتی رژيم 

  : محورهای اصلی سناريو و استراتژی انتخاباتی حاکميت عبارت بود از

زی انتخاباتی به نحوی کوک شده بودند که اساسا گزين های اصلی وعمده  دستگاه های ممي-الف

  . يک گزين هدفمند ونشانه گيری شده:ازميان صفوف گوناگون محافظه کاران صورت گيرد

داغ کردن تنورانتخابات و معرکه رقابت دروهله نخست در بين باندها وجريانات متعلق به اصول -ب

اکثرآراء بين اين جريان های خودی برای نشان دادن ر قابتی بودن گرايان،باهدف کاناليزه کردن حد

  . انتخابات

قائل شدن سهميه ای محدود دربرخی حوزه ها برای اصالح طلبان،و بازهم برای گرم کردن بيشتر -ج

  : تنورانتخابات ورقابتی جلوه دادن هرچه بيشترآن با درنظرگرفتن مالحظات زير

بويژه ?ت درشرايط کنونی وتحت فشارهای سنگين بين المللی نمايش رقابتی بودن انتخابا-١

برای خنثا کردن اين فشارها و -درشرايطی که قدرت های بزرگ آماده صدورقطعنامه می شوند

بديهی است برای اينکار،به .دارای اهميت بود-افزايش چانه زنی رژيم درگفتگوهای محتمل بعدی

 درمورد رياست جمهوری هم صورت گرفت بازی گرفتن محدود اصالح طلبان همانطور که

  . ضرورت داشت

البته دستگاه واليت اين ناپرهيزی را درمورد انتخابات خبرگان که بالقوه دارای اختيارات مهمی -٢

که -درمورد نظارت بررهبری وسرنوشت آن است مجازندانست وآن را تنها درموردانتخابات شوراها

به شوراهای شهردارشباهت دارد، ونيزانتخاب چندين نمانيده فاقد اختيارات الزم می باشند وبيشتر 

سوراخ های صافی مجلس خبرگان چنان تنگ ميزان شده بودکه حتا . ميان دوره ای مجلس بکارگرفت

مجمع روحانيون مبارزويا فردسرشناسی چون آيت اله توسلی که ازمعمتدين و محارم بنام خمينی 

رای نگهبان بدون هرگونه رودربايستی به کانديداهای مجمع شو.بشمارمی رفت، نتوانست ازآن بگذرد

روحانيون پيام داده بود حتا اگرجرئت کنندودرامتحان خفت آورشورای نگهبان هم شرکت کنند، بدانند 

  . که مردودخواهند شد

وآن اين که . درمورد مجلس خبرگان پس ازمجادالتی گسترده يک تصميم گيری مهم صورت گرفت-٣



روحانی که بدليل جايگاهشان درميان روحانيت ودرجه چسبندگی اشان باهرم قدرت و رفسنجانی و 

و چنان که ديديم .سازش پذيری اشان،نبايد ازحضور درمجلس خبرگان منع شوند وچنين نيزشد

رفسنجانی هم متقابال بالفاصله پس ازاعالم شدن نتايج خبرگان با ارسال پيامی اعالم داشت که باقی 

 چنان درکناررهبری خواهد ماند وباين ترتيب باواطمينان که ازموقعيت کنونی اش عمرخود را هم

  . عليه وی سوء استفاده نخواهد کرد

  : درمورد سهميه اصالح طلبان نيزاين نکات مورد تصميم گيری هسته اصلی قدرت قرارگرفت

بنابراين اوال . اين سهميه تنها شامل عناصر راست و بشدت محافظه کاراين جريان می گردد-الف

ثانيااين سهميه درسطح شهرهای کوچک و .ازورود اصالح طلبان غيرخودی اکيدا بايدممانعت شود

  .  نمی شود-بجزتهران-واساسا شامل مراکز استانها وشهرهای بزرگ.درجه دوباشد

 درمورد تهران بدليل اهميت نمادين واستثنائی آن درسطح داخلی وبين المللی برای نشان دادن -ب

اصطالح خصلت رقابتی انتخابات،برخالف اکثرشهرهای بزرگ سهميه ای برای آنها درنظرگرفته ب

  : تبصره ای که سخت تالش گرديد تاپنهان بماند. ولی با يک تبصره مهم و مشروط کننده .شد

به آن ها تحت هرشرايطی نبايد اجازه داد درشوراهای شهرازمحدوده اقليت فراتربروند ونقش اکثريت 

چرا که عواقب و پی آمدهای چنين وضعی با استراتژی کلی هسته سفت درموردانتخابات . يداکنندرا پ

بهمين دليل آنها درسناريوی خود،برای . و جايگاه اين جريان درکل ساختارقدرت درمغايرت قراردارد

 مقابله کردن با حالتی که درآن تعداد آراء ريخته شده به اصالح طلبان ازمرزهای مجاز و خط

  . قرمزتعيين شده فراتربرود پيش بينی های الزم را به عمل آوردند

نقطه بحران زای تصميم فوق درآن بود که کانديداهای اصالح طلبان ضمن داشتن حق کانديدشدن،فاقد 

تناقض جناح حاکم آن بود که ازيک سوبرای گرم کردن .حق بدست آوردن اکثريت آراء بودند

ازداشت و ازسوی ديگرنمی خواست بهيچ قيمتی آن ها درشوراها دارای تنورانتخابات به حضورآنها ني

البته تحقق چنين هدفي،باوجود استفاده از تمامی اهرم هائی .کرسی های فراترازسهميه مقرر باشند

مهمی چون توقيف روزنامه های مهم وسراسری آن ها، انحصاررسانه ملی وراه اندازی تبليغات يک 

. نبودولی مزايای به بازی گرفتن آن ها برمعايب محتمل اش می چربيد،خالی ازريسک ...طرفه و

چرا که باين ترتيب اوال اصالح طلبان را به عنوان مناسب ترين عناصربرای شکستن يخ تحريم و به 

پای انتخابات کشاندن باصطالح اکثريت خاموش والجرم داغ کردن تنورانتخابات درانظارجهانی 

و ثانيا با اتکای به قبضه قوای سه گانه ويکدستی قدرت خود را قادرمی درخدمت خود بکارمی گرفت 

ديد که هرموقع الزم شد تصميمات تکميلی و کنترل کننده برای ممانعت ازبهره گيری اين جريان 

  . را اتخاذ نمايد" يخ های آب شده"از

درتهران يعنی وضعيتی که اصالح طلبان . بحران شمارش آراء درست ناظربرهمين وضعيت بود

واين درحالی است که جناح .ازخط قرمزمقررگذشته وآرائی فراتراز حد نصاب الزم بدست آورده اند

حاکم،بويژه باند وابسته به احمدی نژاد با فروريزی آراء وفقدان کسب حدنصاب الزم مواجه شده 

عطوف به باتوجه به همين وضعيت پيش آمده بود که ازسوی جناح حاکم تدابيرکنترل کننده م.است

  . نحوه شمارش آراء ودستکاری آراء دردستور کارقرارگرفت

البته اکنون اصالح طلبان مانده اند با نتايج يک انتخابات نه فقط بطورکلی مسخ شده ونمايشی بلکه 



وبا جناحی که حتاقاعده بازی خود تدوين کرده را هم . انتخاباتی بطوراخص دست کاری شده و تقلبی

اکنون ظاهرا اين جريان برسردوراهی پذيرش قاعده تازه بازی ووضعيت .برسميت نمی شناسد

بديهی است که . موجودازيکسو واعتراض به تقلب های موجود ازسوی ديگر قرارگرفته است

اگربخواهد بطورجدی دربرابرتقلب های انتخاباتی ايستادگی کند،بايدهم دراستراتژی خود مبنی بر 

هرسطحی تجديد نظرکند وهم مشروعيت نظام را که خود را شرکت خود درقدرت درهرشرايط و در

ازهمين رو با توجه به ماهيت شناخته شده اين جريان،بايد .جزئی ازآن بشمارمی آورد بزير سؤال ببرد

جهت گيری اين جريان واستراتژی سياست ورزی . گفت که اين يک دوراهی واقعی برای او نيست

 تحت هرشرايطی به يافتن جا پا و وچنگ انداختن به هرذره تحت هرشرايطی آن را وادار می کند که

  . ازقدرت بچسبد

  تحريم کنندگان هم چنان گسترده ترين نيروهستند 

اصالح طلبان همواره مدعی بودند که اگربتوانند صفوف تحريم کننده گان و باصطالح اکثريت 

آيا آنها توانستند به اين .شتخاموش را درهم بشکنند، شانسی برای عروج خود درهرم قدرت خواهنددا

  هدف خود دست يابند؟ 

برخالف ادعاها و هياهوی رژيم که اين انتخابات را يک انتخابات حماسی می خواند، نگاهی 

سرانگشتی حتابه همين اطالعات منتشرشده ازميزان شرکت کننده گان،که بی گمان درصحت آنها 

به دليل سياسی بودن انتخاباتش شاخص ترديدهای جدی وجوددارد، بيافکنيم واگرتهران را 

واين درحالی است .حائزين رأی شرکت کرده اند% ٣٠بگيريم،درانتخابات شوراهای اين شهرکمتراز

حدود يک (ميزان کل شرکت کننده گان درانتخابات% ٢٠ عضوآن نيزکمتراز١٥که ميانگين آرای 

آرای کل % ١٥ورميانگين حدود باين ترتيب هرنماينده شورای شهربط.است)  هزارنفر٦٠ميليون و 

واين بيانگرآنست که اين نمايندگی هيچ ربطی به . حائزين حق رأی درتهران را بدست آورده است

تحريم کننده ساکن تهران که اصالح طلبان آن را اکثريت % ٧٠مردم وازجمله آن نزديک به % ٨٥

  . خاموش می نامند ندارد

 تهران درانتخابات وآب کردن يخ تحريم ويا به صحنه بنابراين ادعای شرکت اکثريت مردم الاقل

آن چه که سبب بهبود نسبی موقعيت اصالح طلبان . کشاندن اکثريت خاموش، دروغی بيش نيست

درانتخابات شوراها درمقايسه با انتخابات پييشين شده است،نه رويکرد مردم به آنها،بلکه هماناتئالف 

حتامی توان گفت که مجموع آراء آنها درمقايسه با .ائشان استآنها بايکديگر والجرم يک کاسه شدن آر

انتخابات زمان رياست جمهوری نهم کمترهم شده، ولی ائتالف ويک کاسه شدن آراء آن ها،موقعيت 

اگردرنظربگيريم . فراهم ساخته است-نمايندگان شورا% ٢٧درحد -نسبی و مناسب تری را برای آنها

فرضی که پرت نيست -ان اين ائتالف درشورا دست کاری هم شده باشدکه برای کاستن ازتعداد نمايندگ

بازهم بايد گفت که آنها اساسا نيروهای خود را ازميان شرکت کننده گان ورأی -و واقعيت هم دارد

دهندگان به رژيم وازجناح مقابلی که درانتخابات شرکت کرده بودند گرفته اند ونه ازتحريم کننده 

ائتالفی .يد گذرا به يک نکته مهمی هم اشاره کرد وآن ماهيت اين ائتالف استاما درهمين جا با.گان

که مرکب ازرفسنجانی و کارگزاران تا جبهه مشارکت را دربرمی گيرد، هم ازنظرساخت 

عناصرمتشکله اش و هم بلحاظ پالتفرم اش ديگرنمی توان آنرا يک بلوک اصالح طلب خواند و 



اين تغييرمحتوائی مهمی است که .ح طلبان واريزکردپيروزی آن را بحساب پيروزی اصال

درچهارچوب جناح های حکومتی صورت گرفته وبازی گرفته شدن نسبی آن هم توسط جناح حاکم و 

بويژه اگر درنظربگيريم که نمايندگان برگزيده شده اين .اصول گرايان نيزهمين ديگرديسی آن است

  . اح راست ومحافظه کاراين جبهه تعلق دارداتئالف درشوراها و با خبرگان نيزاساسا به جن

واما درموردمجلس خبرگان که رژيم آن را حماسه ای برزگترازشوراها عنوان می کندواقعيت 

، -وبدون درنظرگرفتن آرای تقلبی ريخته شده درآن?اوالحتا براساس آمارهای خود رژيم . چيست؟

 گرچه رأی دادن به آن توسط بخش .قراردارد% ٥٠بازهم درتهران ميزان شرکت کننده گان زير

هائی ازاصالح طلبان عمال تحريم شده بود و بخشی ازروحانيت هم ازشرکت درآن محروم مانده 

بودند، با اين همه عملکرد چند عامل موجب ريخته شدن آرای بيشتری به سود اين نهاد ارتجاعی 

  : ی توان بشرح زيردانستمهمترين اين علت ها را م. درمقايسه باانتظاری که می رفت گرديد

 بابکارگيری شگردتجميع انتخابات ازيکسو وچيدن ميزها وقراردادن تعرفه های مربوط به اين -الف

نهاد قبل ازميزها وتعرفه های شوراها ازسوی ديگر واصراردردادن تعرفه های انتخاباتی برای 

يدگان مجلس می شدند،رژيم پرکردن بدست مردمی که وارد محوطه برای دادن رأی به شوراها و نمان

واگردرتظربگيريم که اصراربه پرکردن اين تعرفه ..توانست آرای تحميلی درخوری راجمع آوری کند

ها دراقصی نقاط کشورتاچه جد می تواند درگردآوری آراء برای اين مجلس مؤثر باشد آنوقت پی به 

  . اهميت اين شگردرژيم پی خواهيم برد

بطوری .يلی که تشريح آن خارج ازحوصله اين نوشته است، دوقطبی شده بودانتخابات اين نهاد بدال-ب

که روحانيت سنتی ومحافظه کار که رفسنجانی نمايندگی آنها را به عهده گرفته بوددربرابرقطب 

به عنوان مثال نگاهی به (مصباح يزدی و دولت حامی آن به صف آرائی پردامنه ای پرداخته بود

خالصه ). جمهوری اسالمی بروشنی اين صف آرائی را به نمايش می گذاردسرمقاله ديروز روزنامه 

بدليل همين قطب بندي،انگيزه و توان بسيج روحانيت سنتی برای دفاع ازکيان خود نسبت به شرايط 

  . عادي، نسبتا گسترده بود

رقابت بين جريان مصباح يزدی و رفسنجانی درمجلس خبرگان درحاليکه يک پای رفسنجانی -ج

اردوی ائتالفی بااصالح طلبان قراردارد،موجب رويکردگسترده اصالح طلبان برای رأی دادن به در

  . وی گرديد

پس آنچه را که رژيم حماسه مجلس خبرگان می نامد اگرواکاوی کنيم، بخشا ناشی ازتجميع انتخابات 

لی که درحا.وکاناليزه کردن آراء حاصل ازآن توسط حکومت به سمت صندوق های خبرگان است

وبخشانيز ناشی ازمشارکت اصالح طلبان درآن بود که .درمورد شوراها رژيم خالف آن را انجام داد

و بطريق اولی بخشا هم . به نوبه خود يکی ازخدمات اصالح طلبان به واليت فقيه محسوب می شود

  . ناشی ازرأی سازی وتقلب ها

١٠-٠١-٢١-١٢-٢٠٠٦-  
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ر ترين مقام نظام مرتبط هستند و او را د  نفره آه روحانيون ارشد در آن با عالي٨٦مجلسي 

نوع . آنند، مكاني متفاوت با ساير ارآان نظام جمهوري اسالمي است صورت لزوم انتخاب مي

ها آنقدر  بندي تر از ساير نهادها است و فراآسيون هاي سياسي اعضاي اين مجلس آالن تعامالت و علقه

ر شود اما همچون ساير نهادهاي موثر در قدرت د هاي سياسي تحليل نمي آشي شفاف و بنابر خط

  . چشمان سياسيون قابل تحليل و رقابت است

 سياسي نقش خود را –در مجلس خبرگان رهبري دوره اول و دوم همواره دو جناح فكري 

  . آرد ايفا مي

هاي چپگرايانه مذهبي و مدافع اقدامات انقالبي با محوريت  جناحي برآمده از انديشه

» جامعه روحانيت«را شكل دادند و از » مجمع روحانيون مبارز«روحانيون ارشدي آه پس از مدتي 

در مقابل آنان روحانيون راستگرايي قرار داشتند آه چپگرايان روحاني آنان را . انشعاب آردند

ناميدند تا با اين برچسب خود را به رهبر فقيد انقالب نزديك نشان دهند آه البته تا  مي» آار محافظه«

م خميني به برخي رفتارهاي اين روحانيون آه در دو حدودي اين نزديكي جدي بود و انتقادات اما

مجموعه سياسي جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين عضويت داشتند، اين مساله را تقويت 

ها  اعتراض ايشان به موضع جامعه مدرسين در مورد عدم دخالت و ارائه ليست در انتخابات. آرد مي

 و يا عدم پخش روزنامه -ي همراه با روحانيون چپگرا  اتحاديه دانشجوي-» دفتر تحكيم وحدت«توسط 

هاي جنگ  يكي از اعضاي ارشد جامعه مدرسين در جبهه» قمي احمد آذري«رسالت به مدير مسوولي 

  . هايي از انتقاد امام به راستگرايان بود نمونه

 فكري بازي در مجلس خبرگان را ميان يكديگر تقسيم –روحانيون ارشد دو جناح سياسي 

زدند و  ها و احزاب سياسي در اين عرصه در زير تابلوي آنان قدم مي  رده بودند و ساير گروهآ

و » جامعه روحانيت مبارز«آردند؛ از يك سو  هاي خود را به روحانيون مسن همفكر اعالم مي دغدغه

  . »مجمع روحانيون مبارز«و در ديگر سو » جامعه مدرسين حوزه علميه قم«

 با وجود حضور جدي در نهادهاي قدرت و سمپاتي مسووالن ٦٠دهه مجمع روحانيون در 

  . يي را در مجلس خبرگان ايفا آند دفتر امام به اين جريان توانسته بود نقش عمده

جامعه روحانيت مبارز نيز به دليل تاثير بر برخي نهادهاي وابسته به روحانيون همچون 

هاي مشهور قادر بود  اي نماز جمعه و نزديكي به منبريه ها و تريبون هاي ولي فقيه در استان نمايندگي

با وجود اينكه جامعه مدرسين همواره در آنار جامعه روحانيت . آه در مجلس خبرگان موثر باشد

حضور داشت و اآثر اوقات همفكر و همراه اين تشكل بود، اما اين تشكل نيز به دليل حضور جدي در 

اي حوزوي وابسته يا مستقل از حكومت توانسته بود حضور مرآز مديريت حوزه علميه قم و نهاده

اندك در دوره سوم به سوي فقط  بندي اندك اين جناح. جدي خود را در مجلس خبرگان به نمايش بگذارد



روحانيون هوادار . جريان جامعتين يعني جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز تمايل يافت

نيون مبارز در اقليت قرار گرفته و اآثريت از آن جناح مقابل  سياسي مجمع روحا–هاي فكري  انديشه

اآبر «از سوي ديگر پس از پايان جنگ، برخي اقدامات رفرميستي در دولت .  شد– جامعتين –آنان 

از اعضاي ارشد جامعه روحانيت مبارز توسط برخي مديران دولت او شكل » رفسنجاني هاشمي

ناميدند و در مجلس پنجم ليستي مستقل از جامعه »  سازندگيآارگزاران«مديراني آه خود را . گرفت

پس از . به نمايش عموم گذاشتند» راستگرايان سنتي«روحانيت انتخاب آردند و مرزبندي خود را با 

آارگزاران « دولتي بر سر آار آمد آه از پيوند ٧٦جمهوري  سازي، در انتخابات رياست اين زمينه

  . متولد شده بود» ظرطلبچپگرايان تجديدن«و » سازندگي

و اعالم برخي شعارهاي ناهماهنگ » محمد خاتمي«گيري اين دولت به رياست  آغاز شكل

هاي راستگرا شد و برخي  گرايان راستگرا از سوي آنان، باعث تغيير رفتار گروه با نظارت سنت

» راست«هاي نوظهور آه از دل  نظرات راديكال، اصولگرايانه و تهاجمي از سوي برخي گروه

محمدتقي «محور اصلي اعالم اين نظرات . رو شد بيرون آمده بودند، با استقبال آنان روبه

مباحثي آه . هاي نماز جمعه تهران اين مباحث را مطرح آرد خطبه بود آه در پيش» يزدي مصباح

را به مغايرت با » طلب اصالح«هاي تحت عنوان  دولت محمد خاتمي را هدف گرفته بود و گروه

  . آرد ول اسالمي و اهداف انقالبي نظام متهم مياص

 راديكال در مجلس  ي»روحانيون اصولگرا«و » روحانيون راستگراي سنتي«اين پيوند 

عضو » رفسنجاني اآبر هاشمي«خبرگان هم مشهود بود و حتي گاهي روحانيون راستگرا را در مقابل 

توان در تحصن طالب در  و مجموعه را ميهماهنگي اين د. داد ارشد جامعه روحانيت مبارز قرار مي

آهنگ آوثر، اعتراض به عطاءاهللا مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد در قم،  برابر آاريكاتور نيك

 رجب و واآنش تند نسبت به سخنراني هاشم آقاجري در ١٣اهللا منتظري در  اعتراض به سخنان آيت

هاي حامي دولت   يكي از گروه-الب اسالميهمدان و غيرمشروع اعالم آردن سازمان مجاهدين انق

  . مشاهده آرد...  و-خاتمي

ها شد   عاملي در جهت ايجاد پيوند و قطع همكاري برخي گروه٧٦همانطور آه دوم خرداد 

 نيز آرايش سياسي ميان ٨٤ تير ٤گرا به اصولگرايان راديكال نزديك شدند،  و راستگرايان سنت

با حضور . هاي اقماري دگرگون شد لس خبرگان و آانونيان و روحانيون حاضر در مج حوزو

جمهور در حالي آه برخي از اعضاي جامعه مدرسين و  در آسوت رئيس» نژاد محمود احمدي«

بندي جديد در  حمايت آرده بودند، جبهه» رفسنجاني اآبر هاشمي«جامعه روحانيت از رقيب او يعني 

  .  روحانيون ارشد ايجاد شد مجلس خبرگان و ميان

آردند خود را حامي  اگرچه دو تشكل جامعه روحانيت و جامعه مدرسين سعي مي

عضو جامعه » يزدي محمدتقي مصباح«جمهور و دولت او اعالم آنند، اما حمايت آشكار و جدي  رئيس

 –نژاد  نژاد و نقد تند عليه دولت هاشمي، اين شكاف احمدي مدرسين حوزه علميه قم از احمدي

  . رفسنجاني را تشديد و آشكار ساخت  هاشمي-يزدي يا مصباحرفسنجاني  هاشمي

رفسنجاني همواره در تالش بود آه  البته جامعه مدرسين با وجود همفكري سنتي با هاشمي

يزدي و  اهللا مصباح اما اعتراض چند روحاني نزديك به آيت. اين شكاف را ترميم آرده و از بين ببرد



 ١٥رفسنجاني در   هاشمي در موسسه او در مراسم سخنرانيعضو هيات علمي بودن برخي از آنان 

  .  باعث شد آه جامعه مدرسين موضع تند عليه آنان بگيرد٨٥خرداد 

پس از اين حادثه نيز جامعه مدرسين تمام هم و غم خود را متمرآز آرده بود آه با اعالم 

رفسنجاني و  اآبر هاشميميان » مالقات«رئيس اين مجموعه سياسي  خبر رويارويي يا به قول نايب

يزدي در حاشيه مجلس خبرگان اين شكاف را الاقل در انظار عمومي غيرواقعي  محمدتقي مصباح

يزدي تكذيب شد و اين تاآتيك هم به ثمر  اين مساله توسط برخي از اعضاي دفتر مصباح. جلوه دهد

  . ننشست

يي بر محور  آمد؛ جبهه فكري به وجود -بندي سياسي بنابراين در مجلس خبرگان سه جبهه

يي آوچك با محوريت چند روحاني  يي با محوريت جامعه مدرسين و جبهه يزدي، جبهه اهللا مصباح آيت

  . طلب چپگراي اصالح

طلبان از  رفسنجاني نيز در ميان دو جبهه ديگر يعني جامعه مدرسين و اصالح هاشمي

 به اآثريت قريب به اتفاق تبديل شدند و مقبوليت برخوردار بود و ميزان حاميان او در مجلس خبرگان

  .  فكري به پايان دوره خود نزديك شد-گيري اين سه جبهه سياسي مجلس خبرگان سوم با شكل

ها هم  ها و زمزمه آانديداتوري اين و آن براي اين مجلس تمامي تحليل در ابتداي آغاز رقابت

  .  ايران متمرآز شدبر وجود اين سه جبهه ميان روحانيون ارشد جمهوري اسالمي

ها و قبولي  نام، ردصالحيت اما با آغاز آانديداتوري اعضاي هوادار اين سه جريان عدم ثبت

از يك سو برخي . يي ديگر رقم زد يا عدم قبولي در آزمون شوراي نگهبان بازي انتخابات را به گونه

آه از » ين ارسنجانيسيدمحمدحس«و » يي هادي خامنه«، »مجيد انصاري«طلبان همچون  از اصالح

اعضاي ارشد مجمع روحانيون مبارز هستند، ردصالحيت شدند و برخي ديگر از هواداران اين تشكل 

راي الزم » محمدرضا توسلي«و » هريسي زاده هاشم هاشم«، »تبريزي سيدمحسن موسوي«همچون 

الت در انتخابات نيز به دليل آس» الدين طاهري اصفهاني سيدجالل«افرادي همچون . را آسب نكردند

  . نام نكردند خبرگان ثبت

از اعضاي ارشد و معتدل جريان راستگرايان آه به » آبادي نجف ابراهيم اميني«

نام براي آانديداتوري خبرگان استنكاف آرد  از ثبت» طاهري«طلبان نزديك بود، هم همچون  اصالح

طلبان نزديك بود و از  صالحهم از جريان راستگرايان آه او هم به ا» فرد محمدرضا عباسي«و 

  . آمد نيز ردصالحيت شد به حساب مي» مهدي آروبي«هواداران 

طلبان آه قبل از  ، جبهه مقابل اصالح»يزدي اهللا مصباح شاگردان آيت«از سوي ديگر 

پنداشتند، اعضاي ارشد آنان  دار خبرگان آتي مي القول آنان را داعيه انتخابات خبرگان همه متفق

يي  دند و پس از اين مساله نيز حضور جدي در انتخابات خبرگان نيافتند و به گونهردصالحيت ش

يي محدود  گونه ها غيرمستقيم افرادي را به نفره دادند و در ساير استان١١آشكار در تهران ليست 

يزدي ردصالحيت شدند و ديگر  ريا و علي مصباح بي مرتضي آقاتهراني، ناصر سقاي. معرفي آردند

با اين توضيحات ستادهاي . ين مجموعه هم ديرهنگام آانديداتوري خود را اعالم آردنداعضاي ا

در چهارمحال و بختياري از آن عليرضا اسالميان عضو جامعه مدرسين شد آه از » ريا بي سقاي«

» ستاد نخبگان حوزه و دانشگاه«سوي جامعتين در ليست قرار نگرفته بود و توانست با حمايت 



وارد خبرگان شود و آانديداي اختصاصي آنان در مجلس خبرگان ) يزدي اهللا مصباح شاگردان آيت(

  . باشد

 نفر را در تهران معرفي آردند آه آانديداي اختصاصي ١١البته آنان به صورت آشكار فقط 

هاي ديگر همچون آارآمدي و جامعتين نيز از  آه برخي گروه» يزدي محمدتقي مصباح«آنان غير از 

عزيز «عضو جامعه مدرسين و از همفكران آنان و » پور علي مومن«رده بودند، او حمايت آ

يي آشكار ليست  گونه ها به آنان در ساير استان. بودند آه اين دو هم به خبرگان راه نيافتند» خوشوقت

 هاي با اين وجود اين مجموعه به نام. ندادند، بلكه غيرمستقيم از آانديداهاي همفكر خود حمايت آردند

يزدي از اردبيل، محمد عمومي از  زاده سيدمحمدرضا مدرسي از آذربايجان غربي، محمد حسين

اصفهان، غالمرضا فياضي از زنجان، علي اسالمي از قزوين، حسن عالمي و عبدالجواد غرويان از 

خراسان رضوي، سيدرحيم توآل از مازندران، محمود رجبي از هرمزگان و سيدمصطفي 

  . ان نيز نتوانستند آراي الزم را آسب آنند و به مجلس خبرگان راه يابندفراز از همد موسوي

فقط جامعتين بود آه با آمترين آمار و ردصالحيت به دليل اينكه اعضا و آانديداهاي آنان 

پردازند، توانستند به عنوان رآن جدي  هاي علميه آرسي دارند و به تدريس مي تمامي در حوزه

و در مازندران . رگان حاضر باشند و فقط لطفي از ايالم ردصالحيت شدهاي انتخاباتي خب رقابت

آانديداهاي آن يك نفر آم داشت و در آردستان و گلستان آانديدا معرفي نكردند البته فقط از جامعه 

همچنين برخي از .  نفر از اعضاي شوراي مرآزي آنان آانديدا بودند٣٠مدرسين نزديك به 

ها نتوانستند به خبرگان راه يابند و اآثريت آرا  هاي انتخاباتي با ساير گروه تآانديداهاي آنان در رقاب

افرادي همچون محمدصادق نجمي از آذربايجان شرقي، سيدمحمدرضا مدرسي . را از آن خود آنند

از آذربايجان غربي، سيدمجتبي ) از فقهاي شوراي نگهبان و مشترك با ليست شاگردان مصباح(

مقدم از تهران، محمدرضا ناصري از  المرضا رضواني و غالمرضا مصباحيحسيني از ايالم، غ

دار از  زنده چهارمحال و بختياري، سيدعبدالصمد ساداتي از سيستان و بلوچستان، محمدمهدي شب

فارس، علي اسالمي از قزوين، محمد هاشميان از آرمان، محسن اراآي از خوزستان و محمدعلي 

رادي بودند آه از راهيابي به مجلس خبرگان بازماندند و نتوانستند از تسخيري از گيالن از جمله اف

  . ساير رقباي خود پيشي بگيرند

جامعه مدرسين و (جامعتين «:  ليست ارائه شد٥در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان 

، اصولگرايي و آارآمدي، )اهللا مصباح شاگردان آيت( نخبگان حوزه و دانشگاه  ،)جامعه روحانيت

  . »)البته به همراه خانه آارگر و حزب اسالمي آار(حزب اعتماد ملي و حزب آارگزاران 

رو شد، زيرا   جبهه روبه٤توان در آينده در درون مجلس خبرگان با   ليست مي٥با ارائه اين 

به دليل اشتراآات سياسي و فكري مطمئنًا با يكديگر هماهنگ خواهند » اعتماد ملي«و » آارگزاران«

  . فعاليت خواهند آرد» طلبان اصالح«و به عنوان يك جبهه با عنوان بود 

  

  گرايان  جبهه سنت

هاي خبرگان را از آن خود  جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم آه اآثر آرسي

  اين جريان در تمامي نهادهاي حوزوي جايگاه جدي. گرايان خواهد بود آرده است محور جبهه سنت



آار هستند و به دنبال اين هستند آه آمتر  آنان در عرصه خبرگان و معادالت سياسي محافظه. دارد

همچنين به دليل پايگاه فقها اين مجموعه و ارتباط . تغيير جدي در ساختارهاي حكومت شكل بگيرد

 به اين افكار آنان با توجه. آنند قوي با اآثر مراجع تقليد از دفاع از آراي جديد در احكام فقه پرهيز مي

  . اند ارتباط عميقي را با توده مردم در عرصه امور ديني ايجاد آرده

همسايه است و از » شاگردان مصباح«طرف با  جامعه مدرسين و جامعه روحانيت از يك

آنان . همسايگي دارند» رفسنجاني اآبر هاشمي«به ويژه همفكران » طلبان اصالح«سوي ديگر خود با 

ها  اند آه اآثر آنان با برخي ديگر از گروه داده در خبرگان به خود اختصاص  آرسي را ٦٧حدود 

 عضو شوراي ١٠ عضو شوراي مرآزي جامعه مدرسين و ٣٠البته حضور نزديك به . مشترك هستند

مرآزي جامعه روحانيت در ميان اعضاي راه يافته به خبرگان نشان از آن دارد آه اآثريت قريب به 

ها سمپاتي دارند و هماهنگ با   بيش از ديگر گروه ها و جامعتين مشترك با ساير گروهاتفاق آانديداهاي 

  . آنند، چرا آه خود در اين دو مجموعه تاثيرگذارند آنان عمل مي

  

  طلبان  جبهه اصالح

طلبان در مجلس خبرگان رهبري برخالف گذشته آه مجمع روحانيون مبارز محور بود،  جبهه اصالح

آنان با وجود اينكه حدود . شكل گرفته است» حزب آارگزاران«به همراه »  ملياعتماد«بر محور 

شوند، اما به دليل وابستگي  شان در مجلس خبرگان آتي حاضر مي  آانديداي قرار گرفته در ليست٥٧

، مانور اآثريتي آنان »جامعتين«ويژه  هاي رقيب به سياسي تعدادي از اين آانديداهاي مشترك به گروه

توانند  ها در مقاطع زماني مختلف مي نخواهد بود، بلكه با ائتالف و همفكري با ساير گروهمشهود 

 آانديدا و از حزب ٤٥از آارگزاران . گذاري آنند آارساز عمل آنند و فراآسيون اقليتي فعال را پايه

 ٥٧ حدود  آانديدا حضور يافتند آه با در نظر گرفتن اين دو گروه به عنوان يك جبهه٤٧اعتماد ملي 

  . گيرند هاي مجلس خبرگان قرار مي نفر از ليست انتخاباتي اين دو جريان بر روي آرسي

البته با . طلبان تحت برخي نظرات نوگرايانه هستند هاي اصالح آنان معموًال هماهنگ با ساير گروه

طلبان از  حاصال. وجود محوريت اعتماد ملي و آارگزاران عملگرايي در ميان آنان نمود بيشتري دارد

آه در آينده » جبهه اصولگرايي و آارآمدي«سو در آنار خود جامعتين را دارند و در ديگر سو  يك

البته با وجود . آنند، بيشتر است امكان نزديكي اين جريان به جبهه آارآمدي آه عملگرايانه رفتار مي

  .  از جامعتين وجود داردرفسنجاني در خبرگان احتمال نزديكي آنان به بخشي نقش جدي اآبر هاشمي

  

  جبهه عملگرايان 

 آانديداي ٦٢حدود » ائتالف اصولگرايي«جبهه عملگرايان تحت تاثير ورود جريان جديدي به نام 

ها از ليست آنان به مجلس خبرگان راه يافتند آه به دليل جوان بودن اين مجموعه  مشترك با ساير گروه

اين جبهه جوهره اصلي آن بر مبناي گروهي . رسد  به نظر ميامكان حمايت آانديداهاي راه يافته اندك

اسماعيلي، قائم مقامي، هادوي، «ايجاد شده است آه اعضاي اين گروه » خبرگان و آارآمدي«به نام 

  . هستند» قمي، نواب و فاضل گلپايگاني

تند و با وجود اعتقاد ها رشد ياف آنان اآثرًا افرادي هستند آه در نهادهاي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه



اهللا مصباح وارد  هايي را به جريان هوادار آيت جدي به واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي نقد

البته نگاه نوگرايانه آن در برخي از مسائل فقهي و سياسي تا حدي ناهماهنگ با جامعتين به . آنند مي

دن خود پاي فشردند و خواستار نظارت در آستانه انتخابات خبرگان، آنان بر مستقل بو. رسد نظر مي

مقامي آه رئيس مرآز اسالمي  قائم سيدعباس حسيني. ترين رآن نظام بودند مستمر خبرگان بر عالي

وگو با بازتاب بر لزوم نظارت خبرگان بر نهادهاي منسوب به رهبري پاي  هامبورگ است در گفت

حمايت . ر برابر خبرگان تاآيد آردفشرد و مهدي هادوي تهراني نيز بر پاسخگو بودن رهبري د

شد آه اين مساله نشان از ارتباط  يي آنان در طول دوره تبليغات از سوي سايت بازتاب انجام مي رسانه

به هر حال در آنار اين . هاي اصولگراي منتقد نگرش حاآم بر دولت دارد اين جريان با تكنوآرات

  . وجود خواهد آمد هماهنگي بين اين جريان بهطلبان قرار دارند آه در برخي آرا  جريان اصالح

  

  جبهه اصولگرايان راديكال 

شكل گرفته است آه » يزدي اهللا مصباح شاگردان آيت«جبهه اصولگرايان راديكال بر محور ليست 

  . يزدي نقش آليدي در اين جريان دارد شخص مصباح

ويژه در   منتقدان اين جريان بهاين جبهه بر محور افكار و تئوري اين روحاني ارشد شكل گرفته آه

البته به دليل عضويت برخي . آيند ها به حساب مي اواخر دوره سوم و در دوره چهارم از تمامي جريان

اهللا مصباح و شخص او در جامعه مدرسين امكان نزديكي اين جريان فقط به مجموعه  حاميان آيت

رفسنجاني نقشي در آن نداشته باشد  يجامعتين وجود دارد؛ البته در برخي مسائلي آه شخص هاشم

زيرا حضور هاشمي و مصباح بر سر يك موضوع بار ديگر اين شكاف را فعال خواهد آرد و اجازه 

ها  اين گروه با توجه به ارائه برخي آانديداهاي مشترك با ساير گروه. رايي را نخواهد داد ائتالف و هم

خود به داخل مجلس خبرگان راهي آند آه تنها چند  نامزد را از ليست محدود ٢٩تنها توانسته است 

  . تن از آنان حامي جدي اين جريان هستند

 ***  

، »عملگرايان«، »گرايان جبهه سنت«رو است؛   جبهه روبه٤با اين تفاسير مجلس خبرگان آتي با 

ارد آه با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان د. »اصولگرايان راديكال«و » طلبان اصالح«

گرايان با محوريت اآثر اعضاي جامعه  جبهه سنت«گيري در درون مجلس خبرگان ميان  نوع جبهه

طلب موتلف با عملگرايان  جبهه اصالح«و » مدرسين و جامعه روحانيت منهاي حاميان جدي هاشمي

حفظ وضع موجود «شكل گيرد و تمامي مباحث در درون خبرگان بين » رفسنجاني با حمايت هاشمي

رساني عمومي و نظارت  تغيير وضع موجود، اطالع«و در مقابل » خبرگان و عدم تغيير روال گذشته

  . در چالش قرار گيرد» جدي

هاي سياسي  البته به دليل اينكه مناسبات حاآم ميان روحانيون ارشد فقط بر مبناي مناسبات جريان

يي  د، بنابراين امكان تغيير جبههشو هاي خاص اين مجموعه هم در آن لحاظ مي نيست و برخي دغدغه

ها وجود دارد و قرار گرفتن برخي اعضاي مجلس خبرگان در ليست اين  اعضاي مورد حمايت گروه

  . ها نيست  گروه سياسي به معناي هواداري آنان از اين مجموعه٥

  



  

  :وگوباايسنا درگفت معصومه ابتكار
  دانيم تنوع ديدگاهها را برآت شورا مي

  نه ستيزجويي مل استمبناي ما تعا
  آفرين باشد العاده تحول تواند فوق طلبان مي تجربه اصالح

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

گذاري بر  تاآيد بر تعامل منتخبان شوراي شهر تهران و سرمايه معصومه ابتكار با
جويي، دشمني و   است، نه ستيزهشاءاهللا مبنا در اين جمع، تعامل و همكاري ان :اشتراآات آنها گفت

 هاي موجود برآتي ايم مسائل شهرمان را حل آنيم و بر اين باوريم آه تنوع ديدگاه آمده ما. تقابل
  .براي جمع شوراست

وگو با خبرنگار خبرگزاري  در گفت منتخب مردم تهران براي سومين دوره شوراها
ي مشخص آامال آارشناسي  دوره با برنامه نطلبان در اي اصالح: دانشجويان ايران، ايسنا، افزود

ي ديدگاه آارشناسي و  هايشان غلبه در فعاليت شده وارد شورا شدند و تالششان بر اين است آه
هاي تبليغاتي و  رويكردي عملي آنها در برنامه. دهند هاي سياسي نشان عملگرايانه را بر صبغه

هاي آارشناسي و  خواهند با حرف  هستند و ميمند تعامل عالقه شان نيز نشان داده به انتخاباتي
  .بيايند برنامه به آمك شهر تهران

طبيعي است اگر : داشت چنين اظهار رييس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست هم

هايشان را اجرا آنند،  ي ابعاد برنامه همه توانستند بهتر آوردند مي طلبان اآثريت را به دست مي اصالح

  .ها دفاع آنند هايشان را در شوراي شهر مطرح و از آن برنامه ها و انند ديدگاهتو گرچه االن هم مي

هاي متفاوت در  گيرد آه به نسبت دربرمي ها را ترآيب انتخابي تنوعي از ديدگاه: وي افزود

ما . تواند حرآت و پويايي را به دنبال داشته باشد آه مي اين تنوع ديدگاه است. ي ما وجود دارد جامعه

هاي متفاوت در مورد موضوعات، همديگر را اصالح آنيم و به اجماع  ديدگاه د بياموزيم با وجودباي

اي  تجربه اين. چنين از تنوع و تكثر به عنوان يك عامل براي پويايي و حرآت استفاده آنيم هم برسيم،

هاي   گروهها و طيف گر بلوغ سياسي تواند نمايان است آه پس از گذراندن تجربيات دوران قبل مي

ها و  باشد؛ هر چند ممكن است نگاه خواهند براي شهر تهران آار آنند، چنين افرادي آه مي مختلف، هم

  .هايشان نسبت به مسائل شهر متفاوت باشد تحليل

اند هر آدام به لحاظ  انتخاب شده طلب افرادي آه از طيف اصالح: ابتكار خاطرنشان آرد

ي آاري  خود بسيار توانمند هستند و تجربه هاي خاص ي در زمينهي مديريتي و نگاه آارشناس تجربه

اصال . اند سطحي باالتر از شوراي شهر داشته چشمگيري را در سطوح عالي مديريت آشور و

  .حرفهايي آه تاثيرگذار است هاي گفتني زيادي دارند؛ طلبان حرف ح

چه درون خود و چه با شوراي شهر را  آه مبناي تعامالت چنين با تاآيد بر اين وي هم

آسي بحث منطقي، آارشناسي و مستدل داشته باشد  دانيم و معتقديم اگر هاي ديگر، منطقي مي دستگاه

شاءاهللا مبنا در اين جمع، تعامل و همكاري است،  ان: گفت تواند در نهايت نظر جمع را جلب آند، مي



ن را حل آنيم و بر اين باوريم آه تنوع ايم تا مسائل شهرما ما آمده. تقابل جويي، دشمني و نه ستيزه

شوراي شهر نيازمند . موجود برآتي براي جمع شوراست، اما بايد درست مديريت شود هاي ديدگاه

 بخش و راهبردي است آه بتواند از اين اختالف به اجماعي آارساز برسد آه قوي، الهام مديريت

  .مشكالت را حل آند

تهران، شهر : خاص توجه آرد تصريح آرد ي يك قشر و زمينهابتكار با بيان اين آه نبايد به 

وقتي . ها را ديد ي اين تنوع هاست و بايد سعي آرد همه ديدگاه ها و ها، قوميت بسيار متنوعي از فرهنگ

 رسند و هايي مي سازمان ملل با آن همه تفاوت فرهنگ و فكر و قوميت به تفاهم  آشور دنيا در١٨٢

زيادي دارند؛ از  هاي ديدگاهي اشتراآات ي تفاوت  نفر هم با همه١٥آنند،  ميهايي تصويب  آنوانسيون

بست تا آارها معطوف به حل  ها پيمان همكاري اين رو بايد از اشتراآات شروع آرد و بر مبناي آن

هايي براي  و شخصي خود حرف ي سياسي مشكالت باشد، در عين حالي آه هر آس قطعا از زاويه

  .گفتن دارد

هاي گذشته بيشتر به  متاسفانه در سال : سابق سازمان محيط زيست خاطرنشان آردرييس

پرداخته شده؛ از اين رو بايد شوراي شهر و شهرداري  هاي روبنايي و ابعاد تبليغاتي و زودگذر آار

آارهاي زيربنايي و ارايه خدمات پايدار و بلندمدت براي مردم  را به وظايف اصلي خود، انجام

  .برگردانيم

هايي باشد آه در دوران  گيري برنامه پي فهم اشتراآات مجموعه بايد متوجه: ابتكار افزود

از ... ها و  زيرساخت هاي مواصالتي، اجتماعي، امنيتي، راه انتخابات داده شده است؛ مباحث فرهنگي،

  .بايد ديد آدام در اولويت است جمله اين موارد است آه

اموري چون نظارت بر عملكرد مالي و  آند آسي مخالف كر نميآه ف چنين با بيان اين وي هم

بايد براي مردم مشخص . ها بسيار اهميت دارد شورا  مالي ي بيالن ارايه: ي بيالن باشد، افزود ارايه

  .شود اي هزينه مي منابع درآمدي شهرداري بر اساس چه برنامه ها در چه سمت و سويي و آنيم بودجه

سخنانش با اشاره به تفاوت  اظت محيط زيست در بخش ديگررييس سابق سازمان حف

درست است آه اين بحث در بسياري از  :ديدگاهها در مبحث محيط زيست و آلودگي هوا اظهار داشت

ي حقوق  مطرح شده، اما حداقل مطالعه دستگاههاي مختلف دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست

آه مسووليت خود را به درستي انجام دهند، بسيار   دولتيهاي شهروندان، فهم آن و خواستن از دستگاه

هاي سياسي، با مسائل روزمره مردم سر و آار داريم و  تر از دعوا در شورا مهم. اهميت دارد

تخصصي به طور جدي بتوانيم در مورد حل مشكل آلودگي هوا  اميدواريم با نگاه آارشناسي و

  .هاي موثري برداريم گام

هاي آاهش اين آلودگي  هواي تهران و راه ي آننده با اشاره به عوامل آلودهچنين  ابتكار هم

ي محيط  برنامه. اي از ابهام قرار گرفته است در هاله گيري آن رسد اين بحث و پي به نظر مي : افزود

 سال سرعت ٥در اين .  سالش را در اختيار ما بود٥بوده است آه   ساله١٠ – ١٥زيست يك برنامه 

 سال ديگر ١٠ تا ٥همه مشخص بود، اما آيا مساله حل شده است؟ حداقل بين  هاي آن تاوردآار و دس

 آيا آن معضالت همه برطرف شده يا از اولويت خارج شده است يا ديگر سالمتي. آرديم مي بايد آار

حداقل  توانيم آل موضوع را حل آنيم ولي به عنوان عضو شوراي شهر نمي. شهروندان مطرح نيست



تغيير سياست اين  چرا ما با يك. تفاوتي را آه هست اعالم آنيم وانيم اين مسائل را مطرح و بيت مي

گونه مسائل را آه سياسي   اميدواريم همه اعضاي شورا اين بريم؟ همه دستاورد را زير سوال مي

  .نيستند، دنبال آنند؛ چرا آه به سالمت شهروندان مربوط است

اي داشت آه   ماده١٠ي  طلبان يك برنامه اصالح آه ائتالف نوي در ادامه با اشاره به اي

هايي داريم از جمله  البته ما خودمان هم اولويت: گنجانده شده گفت ها در آن ها و ايده بسياري از طرح

  . مردم و طرح شوراياري بسيار مهم است حتما مشارآت آه براي من اين

آميز بوده است و  مشارآت مردم موفقيت منتخب شوراي سوم در تهران با بيان اينكه طرح

شوراي دوم و شهردار فعلي آقاي قاليباف هم، روي  :دهنده اين امر است گفت هاي آنها نشان حمايت

ي نظارت بر عملكرد  چنين مساله هم. اميدواريم اين اشتراك بين ما باشد ها تاآيد داشتند آه شوراياري

تواند به حل آن   شهرداري تهران داريم آه شورا ميمشكالت زيادي در. مهم است شهرداري بسيار

 مسائلي مثل ناسالم بودن خيلي از روابط ، آندبودن بروآراسي به ويژه در حوزه شهرسازي .آمك آند

بتوانيم در  آنم طور در مورد مسائل زنان و جوانان و بحث مهم محيط زيست آه فكر مي همين... و 

  .اين موارد به اتفاق نظر برسيم

ي  از جهت توانمندي آارشناسي و تجربه يافته به شورا طلبان راه اصالح: بتكار تاآيد آردا

  .آفرين باشند تحول العاده تاثيرگذار و توانند فوق آاري مي

هاي آامال متفاوتي آه داده شد،  شعار هايي آه پيش آمد و به دليل رقابت: چنين گفت وي هم

قدرت را در دست داشتند، ايجاد شد و مردم  ر بودند وفرصت نقد عملكرد آساني آه در راس آا

شايد حساسيتي آه ائتالف . واقعي در جريان است توانستند انتخاب و حس آنند آه يك رقابت

گردد آه اعتماد مردم نبايد در  مردم داشتند به اين نكته برمي طلبان در مورد صيانت از آراي اصالح

  .توان براي نظام اسالمي متصور شد ترين ارزشي است آه ميشود و اين باال دار هيچ شرايطي خدشه

هاي سياسي با يك پرچم مشخص  گروه آه احزاب و ابتكار در بخش ديگر سخنانش با بيان اين

آنها : نمايندگان خود را معرفي آنند، گفت نه پرچمي آه هر روز عنوان و شكل و اهدافش تغيير آند

ما نبايد ارزش آار حزبي، . بسيار باارزش است ند و اينبايد در صورت راي آوردن پاسخگو باش

  .قالب، آم تلقي آنيم هاي تشكيالتي را در اين سياسي و فعاليت

 طلبان ساوه به نحوه برگزاري انتخابات شوراها در اين شهر  آانديداهاي ائتالف اصالح
  اعتراض آردند

يس هيات نظارت بر انتخابات اي به ري  طلبان ساوه، در نامه  آانديداهاي ائتالف اصالح

  . گرفته در اين انتخابات اعتراض آردند  شوراي شهر ساوه، نسبت به برخي تخلفات صورت

  

، در اين نامه با اشاره به اينكه در رابطه با نحوه برگزاري انتخابات سومين دوره "ايلنا"به گزارش 

ه با توجه به بروز چنين شوراي اسالمي شهر ساوه موارد مشكوك متعددي مشاهده شده است آ

هاي قبل آه در نهايت باعث آن شد تا هم مردم از داشتن شورايي منسجم و فعال   مواردي در دوره

محروم بمانند و هم شوراها نتوانند با بدنه مديريت آالن شهري ارتباطي مبتني بر همدلي و هماهنگي 

اي از موارد به شرح ذيل به   پارهداشته باشند، جهت جلوگيري از اتفاق دوباره اشتباهات قبلي 



  : رسد  استحضار مي

 برخالف اعالم فهرست شعب ثبت نام و اخذ راي از سوي فرمانداري محترم ساوه آه شعب سيار -

هاي فرد و زوج شهر صنعتي آاوه نموده بود و با توجه به آنكه    را مختص به خيابان٤٤ و٤٣شماره 

اند، متاسفانه براي   خانجات شهر صنعتي مشغول به آار بودهجمع آثيري از شهروندان محترم در آار

  . گونه صندوق سياري در نظر گرفته نشد  اخذ آرا ايشان هيچ

 به عنوان شعبه ثابت واقع در مدرسه شهيد عباس امينيان ٤٢رغم اختصاص شعبه شماره    علي-

سالمي شهر در ميان زنجاني و حضور جمعيت فراواني از مشتاقان شرآت در انتخابات شوراي ا

 هزار نفر را شامل ٥واحدهاي مسكوني، تجاري و شهر صنعتي آاوه آه حتي در روز جمعه بالغ بر 

شوند، صندوق ثابتي براي حضور و مشارآت اين عزيزان فراهم نشد و در پاسخ درخواست چند   مي

 سرپرست محترم اداره تن از آانديداها اين گونه اعالم شد آه شهر صنعتي آاوه صندوق ثابت دارد و

تربيت بدني هم آنجا حضور دارند، در حالي آه حضور ايشان در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان 

. هاي قبل در آنجا صندوقي نداشته است  رغم دوره  رهبري بوده و انتخابات شوراي اسالمي شهر علي

گرفت، چرا    اخذ راي قرار ميبايست در شهر صنعتي آاوه صندوق  حتي چنانچه بنا به هر دليلي نمي

رساني نشد تا زمينه مشارآت حداآثري مردم آه همواره باعث ياس   موارد از قبل به مردم آنجا اطالع

  . دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بوده است، فراهم آيد

رورش  برخي آانديداهاي محترم برخالف نص صريح قانون از امكانات دولتي خود در آموزش و پ-

هاي تبليغاتي خود و عدم حضور و غياب   آموزان براي پخش پوسترها و تراآت  نظير استفاده از دانش(

شهرداري سوءاستفاده نموده و با تهديد و تطميع ) گيري  آموزان از يك هفته پيش از روز راي  دانش

  . آموزان و آارمندان و آارگران اقدام به اخذ راي به نفع خود آردند  دانش

 متاسفانه برخي ديگر از آانديداهاي محترم نيز با راه انداختن آارناوال و اخذ آراي چندباره و مكرر -

  . از افرادي خاص موجبات باال رفتن آمار آراي مربوط به خود را فراهم آوردند

اي بود آه توسط آانديداهاي مشخصي به صورت آامال    خريد نقدي آرا نيز از جمله تخلفات گسترده-

  . گرفت  واضح و علني انجام مي

 آوچ جمعي تعداد قابل توجهي از افراد از نقاط ديگر توسط اتوبوس و به منظور حمايت از -

آانديداهايي خاص هم از جمله ساير تخلفاتي بود آه حادث شد و متاسفانه برخوردي هم با اين قبيل 

توانند سرنوشت شهري را تغيير   يي ميتنها  رفتارهاي نامتعارف و غيرقانوني فراوان آه هر آدام به

  . دهند، صورت نگرفت

  

  

  :ايسنا وگو با دانشجو در گفت
  آاري پرهيز آنند منتخبين از سياسي*
  گيري شود شوراي شهر سوم نيز پي مشي شوراي شهر دوم بايد در*

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس



: شهر گفت  منتخب مردم تهران براي شورايي خوش خدمت، يك آانديداي ستاد رايحه

انتخاب شده مشي خدمت  شوراي شهر تهران نبايد تبديل به يك باشگاه سياسي شود و بايد همگي افراد

  .را در پي بگيرند

با بيان ) ايسنا(دانشجويان ايران وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خسرو دانشجو در گفت

حضوري گسترده در انتخابات دور سوم  ي شهر دوم، مردمآه به خاطر عملكرد مثبت شورا اين

  .مجددي با شوراي شهر تهران انجام دادند مردم با اين حضور خود آشتي: شوراها داشتند، افزود

شوراي شهر دوم يعني خدمت و آارآمدي  خط مشي" آه  وي با ابراز اميدواري مبني بر اين

آه  اين ر موردد" گيري شود بايد در شوراي شهر سوم نيز پي

آيا اين احتمال وجود دارد آه شوراي شهر آتي تهران به 

اعضاي منتخب شورا : آند؟ گفت صورت فراآسيوني عمل

 ها را انتخاب بايد در نظر بگيرند آه مردم براي خدمت آن

هاي سياسي خودداري و فارغ از هر  اند و بايد از گرايش آرده

ا محل خدمت و شوراه. آنند نگاه سياسي، به مردم خدمت

  .هاي اجتماعي است انجام فعاليت

 آراي مردم بايد براي تمام"آه  وي با بيان اين

آراي مردم براي ما : گفت" هاي سياسي محترم باشد گروه

ي آار خود قرار  سرلوحه محترم است و ما خواست مردم را

  .دهيم مي

توانيم از  ما مي:  و گفتاشاره آرد چنين به ظرفيت تهران براي پيشرفت و آباداني وي هم

  .شهر استفاده آنيم هاي دولت نيز براي پيشبرد امور در شوراي ظرفيت

معتقدند در اين انتخابات دولت شكست خورده  اي آه چنين در مورد اين تحليل عده دانشجو هم

در حال حاضر اآثريت شورا در اختيار اصولگرايان  من چنين تحليلي را قبول ندارم و: است، گفت

   .باشد مي -  آه دولت نيز از آن جناح است-است 

  

 

  :دبيرآل جبهه مشارآت/آامل/
  گام بعدي ما انتخابات مجلس است

  ها اعالم شود نتايج همه صندوق
  باشند اي با حاميان قاليباف داشته توانند تعامل سازنده طلبان مي اصالح

طلبان را انتخابات مجلس هشتم  ايران اسالمي گام بعدي اصالح هه مشارآتدبير آل جب
  .آنها در انتخابات دور سوم شوراها، حتي بيشتر از حد تصور بوده است خواند و گفت آه پيروزي

محسن ميردامادي آه صبح جمعه ) ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

ي مثبت و قوي آن حضور  در انتخابات اخير، جنبه آه فت با بيان اينگ در نشستي مطبوعاتي سخن مي

گفته وي براي انتخابات وجود داشت، بود، خاطرنشان  بسيار خوب مردم با وجود مشكالتي آه به



هاي  معنادار بود و البته جاي تشكر دارد آه همواره مردم در عرصه حضور پرشور مردم بسيار: آرد

  .اند داشته سياسي حضور فعال

خواهيم گامي به جلو  در اين انتخابات مي از ابتدا اعالم آرديم) طلبان اصالح(ما : وي افزود

در سراسر آشور، آماري آه از . شايد بيش از حد تصور برداريم و توانستيم اين آار را انجام دهيم و

 درصد ٣٩يدا آنند طلباني آه توانستند به شوراها راه پ اصالح آوري آرديم نشان داد  استان جمع٢٨

  .بودند

آاراني آه متفاوت از ليست منسوب  محافظه  درصد از ليست٢٨چنين گفت آه  ميردامادي هم

 درصد از آساني آه در ٣تري دارند و  ي بيشتر و قوي سابقه آاراني آه به دولت هستند، يعني محافظه

  .داند به شوراها راه پيدا آنن توانسته ليست رايحه خوش خدمت بودند،

  .غيرسياسي بودند مانند انجمن متخصصين يافتگان نيز مستقل و بقيه راه: ميردامادي افزود

آه اين انتخابات دو پيام مهم  تاآيد بر اين دبيرآل جبهه مشارآت ايران اسالمي در ادامه با

 هاي مهم اين انتخابات منسوب به دولت، يكي از پيام شكست جدي يك ليست: داشت، خاطرنشان آرد

هاي گذشته حتي در دوران آقاي هاشمي  است؛ در حالي آه در دوره اي نوين و بسيار مهم بود آه پديده

ي آقاي خاتمي،  انتخابات مجلس جزو نفرات اول راهيافتگان بودند و يا در دوره نيز دختر ايشان در

 جلس ششم راهششم برادر ايشان آقاي دآتر محمدرضا خاتمي با اختالف آراي بااليي به م در مجلس

جدي شكست  پيدا آردند؛ اما اين انتخابات اولين انتخاباتي بود آه ليست منسوب به دولت به طور

  .خورده است

داد تا چه حد  مهمي داشت آه نشان مي در اين انتخابات، راي مردم، پيام: وي ادامه داد

  .است آه به دست آمدترين نتايجي  از مهم شود و اين يكي اقدامات ايشان مورد قبول واقع مي

گام بلندي به ) طلبان اصالح(اين بود آه ما  ي ديگر آه نتيجه چنين با بيان اين ميردامادي هم

گام بعدي ما انتخابات : اين آمادگي را دارد، اظهار داشت آنيم جامعه آامال جلو برداشتيم و فكر مي

  .مجلس است

نكاتي آه مطرح آرده به اين معنا نبوده  هآ دبير آل جبهه مشارآت در ادامه با اشاره به اين

در انتخابات فرآيند دموآراسي : برگزار شده است، گفت آه از نظر آنها اين انتخابات بدون اشكال

ي مهمي به  ي آافي اين فرايند اجرايي شود، نتيجه آنيم اگر به اندازه مي تر است و فكر براي ما مهم

 يد توقف و آن را اصالح آرد؛ بنابراين ما نسبت به رونداست؛ اما در غير اين صورت با دست آمده

اراك،  خواهيم رسيدگي شود، از جمله تهران، اصفهان، شمارش آرا در چند شهر اعتراض داريم و مي

  .ترين تاآيدمان بر تهران است شهر؛ گرچه مهم آرج و اسالم

ي آن،  ظهار داشت آه نمونهآارآمد جلوه نكرد، ا آه دولت چنين با اعتقاد به اين ميردامادي هم

ترين  گيري به وجود آمد، خواند، بوده و اين مهم از راي آنچه بالتكليفي شديدي آه در شب اول پس

  .ضعف بود

ها در شعب شمارش و  اگر صندوق .ها را داشتيم به جز اين سرگرداني صندوق: وي گفت

 از شمارش از شعب خارج و منتقل ها پيش صندوق ثبت شود، بيرون بردن آن مهم نيست، اما اين بار

  .اين ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. شد



آانديداها به صورت آامل فراهم  آه امكان نظارت ناظران ميردامادي با انتقاد از اين

با توجه به اين اشكاالت در اجراي : آرد شده، آن را موضوعي مورد سوال خواند و خاطرنشان نمي

آه هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات  آن اين آند و  نمود پيدا ميي مهم انتخابات، يك نكته

هاي گوناگون نتايج، تغيير فاحشي نداشت، اما اين بار در  اعالم شوراهاي گذشته، درصدي از آرا در

جمهور و ديگري برادر  يكي خواهر رييس. تغيير فاحشي در آراي دو نفر ديده شد اعالم مستمر نتايج،

 برانگيز است آه راي اين دو نفر جهشي افزايش پيدا آرد و اين به طور جدي سوال. تهران استاندار

  .چگونه اين دو نفر با اين نسبت جهش آردند

خواهم نتايج آراي  برم، بلكه مي سوال نمي ها انتخابات را زير من با اين گفته: وي تاآيد آرد

ها به صورت  تايج اعالم شد، برخي صندوقآه ن اين چنين پس از هم. ها اعالم شود ي صندوق همه

مدتي نيز خواهيم  پس از اين اقدامات ميان. مدت ماست اقدامات آوتاه البته اين. تصادفي بازشماري شود

  .ريزي آرد براي سالمت انتخابات، طرحي برنامه داشت؛ چرا آه بايد

ارزيابي از ترآيب پاسخ به پرسشي در  به گزارش ايسنا دبيرآل جبهه مشارآت در ادامه در

در مجموع ارزيابي من از اين ترآيب : روستا گفت يافتگان به شوراهاي اسالمي شهر و فهرست راه

آرديم ارزيابي ما از عملكرد آقاي قاليباف مثبت بوده است،  قبل از انتخابات نيز اعالم. مثبت است

طلبان نيز  اند آه اصالح سب آردهافراد، گروه منسوب به ايشان آ بين اين االن هم بيشترين راي را در

  .اي با آنها داشته باشند تعامل سازنده توانند مي

طلبان و  ممكن است ميان اصالح آه آيا ميردامادي در پاسخ به پرسشي درباره اين

طلبان از  گرفتن اصالح با اشاره به درس اي شكل بگيرد، گرايان در شوراها ائتالف نانوشته اصول

ما نيز با . بندي آند ي خود را جمع عملكرد گذشته  طبيعي است هر گروه سياسي:ي خود گفت گذشته

  .آنيم توجه به تجارب گذشته حرآت مي

مجموعه نيروهاي طرفدار ايشان به نحوي  نژاد و عملكرد آقاي احمدي: وي ابراز عقيده آرد

ي  د با بقيهو منزوي آردند و حاضر نشدن آاران را به شدت آوچك ي محافظه بود آه مجموعه

شدني نيست؛ اما  انداختند آه به نظر ما اين فاصله ترميم آاران ائتالف آنند و بين آنها فاصله محافظه

آاران  ي محافظه هايي آه در مجموعه ما با گروه. دانم منجر شود بعيد مي اي آه به ائتالف نانوشته اين

 اما) يعني آساني آه به قاعده بازي معتقدند(دارند از گذشته نيز ارتباط ضعيفي داشتيم  رفتاري عقالني

  . نيست اين دليل بر ائتالف نانوشته

اين بود آه مردم اميد خود را از دست  نگرش برخي پيش از انتخابات: ميردامادي ادامه داد

حضور پرشور خود را حفظ آردند و اين براي ما بسيار مهم  گونه نشد و مردم اند اما ديديم آه اين داده

  .است

بودن،  آه آيا مردمي مبني بر اين دبيرآل جبهه مشارآت ايران اسالمي در پاسخ به پرسشي

در بيشتر شهرهاي : مردم؟ ابراز عقيده آرد تنها در حضور مردم بودن است يا احترام به شعور

طلبان باالترين راي را  يعني مازندران، ليست اصالح جمهور به آن سفر آرد، آخرين استاني آه رييس

چنين ما از ابتدا  ي مردم نيست، هم شده ي نظرات شمارش دهنده نشان اين سفرها به هيچ وجه. آورد



رساني داشتند و به  هاي اطالع داشتيم؛ از جمله برخوردهايي آه در بستن راه مشكالت جدي با دولت

  .نشدن انتخابات آزاد، اولين توهين به شعور مردم است برگزار نظر من

هاي  طلبان، چهره آه از ليست اصالح اين با توجه به:  از ميردامادي پرسيدخبرنگار ديگري

اگر تعداد اين افراد بيشتر بود، امكان ورود تعداد بيشتري  شاخص توانستند به شوراها راه پيدا آنند آيا

قطعا اگر افراد شناخته شده بيشتر : وجود نداشت؟ ميردامادي پاسخ داد طلبان به شوراها از اصالح

 ها هم هستند آه آراي خود را به تنهايي البته اين خود شخصيت. شدند وارد شوراها مي ودند، بيشترب

معروف در ليست  آورند و اگر طبعا افراد شناخته شده و يعني آنها جداگانه هم آراي خود را مي. دارند

م آه اين تعداد براي شوراها ديدي رفت، اما پيش از انتخابات بودند، اين اختالف باالتر مي بيشتر مي

بودن، اگر بهتر نبود،  ها از نظر وزين ساير ليست آند و ليست ما در مقايسه با شوراي شهر آفايت مي

  .آمتر هم نبود

گير  آه آيا به طور جدي پي اين چنين به پرسشي مبني بر دبير آل جبهه مشارآت هم

ي ماست؛ چه آانديداهايي آه  ين خواستهاول اين: هاي آراي شمارش شده هستيد؟ پاسخ داد و گفت پرينت

وزير آشور هم اعالم آرده . نياوردند اين درخواست را داشتند راي آوردند و چه آانديداهايي آه راي

ما نيز حرفي نداريم و طبعا اگر بخواهيم آرا را بازشماري . دهد قرار مي ها آن را در دسترس رسانه

است دو نفر آرايشان  آنيم، ممكن

  .دتغيير آن

وي در پاسخ به پرسشي 

مجلس  يافته به مبني بر ترآيب راه

خبرگان و جايگاه هاشمي و حسن 

چه از قبل  چنان: روحاني نيز گفت

چون اين انتخابات  اعالم آرده بوديم

را مطابق با استانداردهاي رقابت 

 ديديم حضور فعالي نداشتيم اما نمي

اي آه به دست آمد آامال قابل  نتيجه

اول شدن آقاي هاشمي . تحليل است

آه در انتخابات  اين پيام را داشت

يك تقابل جدي بين جناحي آه 

طرفدار آقاي مصباح بودند و 

آقاي هاشمي را قبول  اي آه مجموعه

اي آه  داشتند، پيش آمد؛ به گونه

 طرفداران آقاي مصباح درصدد

تبليغات بدون حضور هاشمي و 

طلبان نيز اين اجماع  البته در اصالح. دادند قاي هاشمي رايروحاني بودند، اما ديديم آه مردم به آ

  .نسبت به ايشان نظر مثبت داشتند نسبت به آقاي هاشمي وجود داشت و همه



خواهد ساير تفكرات رشد  تفكري آه نمي پيام انتخابات خبرگان اين است آه: ميردامادي گفت

  .آنند، شكست خورد

اميرآبير و سوءتفاهمات ايجاد شده به  اده در دانشگاهي اتفاقات رخ د چنين درباره وي هم

ي ديگري منتشر  هاي مرا به گونه ها گفته خبرگزاري متاسفانه يكي از: خبرنگاري پاسخ داد و گفت

تر  هاي دانشجويان راديكال محدودترشدن فضاي دانشگاه، فعاليت با«من اعالم آرده بودم آه . آرد

آس نسبت به حق اعتراض دانشجويان  آنم در بين دوستان ما هيچ تاآيد مي ؛ از اين رو»خواهد شد

  .ترديدي ندارد

آه آيا اين  ديگري مبني بر اين دبيرآل جبهه مشارآت ايران اسالمي در پاسخ به پرسش

طلبان گام  آنيم اصالح ما فكر مي: گفت دانيد؟ طلبان مي اي براي بازگشت اصالح پيروزي را نقطه

ي ائتالف آه اقدام  ويژه تجربه دارند؛ به مجلس برمي بلندتري را براي انتخاباتخوبي برداشتند و گام 

اين مورد توافق داشته باشند و اين را به دليل حضور پررنگ  آنم همه در مهمي بود و فكر مي

   .دانم مختلف مي هاي طلبان در عرصه اصالح

  

 

  *آذر٢٤تحليل موسوي الري ازانتخابات
  تجربه تجميع مثبت نبود*
  بيشترين موفقيت را داشتند عناصر خردورز*
  ها بود گروه بخشي بين نقش آليدي مجمع روحانيون مبارز انسجام*

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

را پيروزي خردگرايي و عقالنيت،   آذر٢٤دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز انتخابات 

  .زدگي دانست فريبي و عوام گرايي و عوام ارگرايي، افراطاعتدال و برخورد صادقانه بر انحص

نگراني از اعمال نفوذ در  ي مقدمه جنگ رواني نزديكان به دستگاه اجرا و نظارت پيش
  انتخابات شد

وگو با خبرنگار سياسي  گفت االسالم والمسلمين عبدالواحد موسوي الري در حجت

هاي مسوول برگزاري  عملكرد دستگاه ناخشنودي از، با اظهار)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران

در طول اين : ناميد ادامه داد انتخابات اخير مي اندرآاران چه سردرگمي دست  آذر و آن٢٤انتخابات 

ها و بالتكليفي  هاي راي به سايت نرسيدن به موقع برخي صندوق ي چند روز شاهد بوديم آه درباره

شود و يا شنيديم آه در شمارش آراء، بين دستگاه اجرا و  مباحثي مطرح مي ها طي چند ساعت آن

  .اختالفاتي وجود داشت نظارت

اين  ها،  هاي سياسي وابسته به آن سايت ها و جنگ رواني برخي گروه" آه  وي با بيان اين

اين مسائل : افزود" ي اعمال نفوذ در انتخابات است مقدمه پيش نگراني را بوجود آورد آه اين قضايا،

طلب، چند روز گذشته با  را نگران آرد و منجر شد آه آانديداهاي اصالح طلبان اد ائتالف اصالحست



هاي فردي  اي به رييس مجلس اين دغدغه ديدار داشته باشند و همچنين در غالب نامه سيدمحمد خاتمي

  .مشكالتي آه بوجود آمده را به اينان منتقل آنند و

  سوء تدبيرها سووالن انتخابات نسبت بهآروبي و هاشمي به م هشدار خاتمي،

از سوي سيدمحمد خاتمي، مهدي آروبي  گيري مسائل انتخاباتي الري با اشاره به پي موسوي

اندرآاران امر انتخابات را هشدار دادند تا  دست اين سه فرد، به: و هاشمي رفسنجاني، اضافه آرد

 حق يك نفر هم در انتخابات ضايع نشود و از آانديداها باشند تا حتي ي مراقب سوء تدبيرها و دغدغه

  .آامل آنند آراء مردم صيانت

  آرديم اگر آانديدا داشتيم حتما ليست ارائه مي *

با توجه به نتيجه انتخابات خبرگان آيا  آه ي اين  دبيراجرايي مجمع روحانيون مبارز درباره

ما اگر : آرد به خبرنگار ايسنا گفت انتخاباتي ارائه مي بهتر نبود اين مجمع در انتخابات فهرست

آرديم، اما مشكل اينجاست آه عموم آانديداهاي ما را رد آردند و  ارائه مي آانديدا داشتيم حتما ليست

آانديداهاي  ي ها نيز تقريبا همه اهللا توسلي در تهران براي ما باقي ماند و در شهرستان آيت تقريبا تنها

 به دليل فضاي  داشتيم، ها عنايت  هم، برخي افرادي آه ما به آنمورد نظر ما رد شدند ودر مواردي

  .پرابهام انتخابات حاضر نشدند آه به صحنه بيايند

  اعالم آرده بود اهللا توسلي و هاشمي رفسنجاني را مجمع حمايت خود از آيت

با مبارز پيش از اين اعالم آرده بود آه  آه مجمع روحانيون موسوي الري با اشاره به اين

 طبيعي بود آه  ما چون آانديدايي نداشتيم،: آرد آند، تصريح تمام ظرفيت، در انتخابات شرآت مي

اهللا توسلي آه  اي آه مجمع صادر آرده بود، از آيت در بيانيه ليست ارائه نكنيم، اما بصورت تلويحي

د و همچنين از عضو شوراي مرآزي و از بنيانگذاران مجمع روحانيون بو ، و)ره(امين امام خميني 

  .حمايت خود را اعالم آرده بوديم هاشمي رفسنجاني

رفسنجاني در اين شرايط با مشي جديدي  تلقي ما اين بود آه هاشمي: وي خاطرنشان آرد

تواند موثر  انتخابات خبرگان تا حدود زيادي مي وارد عرصه شده و به نظر ما حضور هاشمي در

ي خود جهت آلي آار را مشخص آرديم و مردم  شتيم اما در بيانيهندا ما در عين حال آه آانديدا. باشد

ها، همراه با مجمع  ي احزاب و تشكل نگذاشتيم و همين هم باعث شد آه همه را بدون توجيه

در آل بايد گفت . تكليف آار خود را بدانند؛ چراآه مجمع مسير خود را مشخص آرده بود روحانيون،

  .نداشت  آذر، از باب اين بود آه آانديدا٢٤بارز در انتخابات ليست ندادن مجمع روحانيون م آه

  با ما نداشتند زاده هريسي و موسوي تبريزي براي آانديداتوري مشورتي هاشم

زاده هريسي و محسن موسوي  هاشم ي علت آانديدا شدن افرادي مثل موسوي الري درباره

ونه مشورتي با ما در اين زمينه نكردند و گ هيچ اين افراد: تبريزي از حوزه انتخابيه تهران، گفت

دانيم آه با چه مالآي اين تصميم را گرفتند  شوند، ما هم نمي تصميم خودشان بود آه از تهران آانديدا

آانديداها هاشمي رفسنجاني با توجه به رويكرد جديد خود، از موقعيت مناسبي  اما معتقديم در بين

 ي بيشتري با  نگاه همگرانه ت رياست جمهوري دوره نهم،هاشمي بعد از انتخابا. بود برخوردار

باعث شد  آنند آه اين طلبان نيز با هاشمي، همدالنه حرآت مي طلب پيدا آرد و اصالح جريان اصالح



ايشان اين مسير را  هاشمي در اين دوره انتخابات، از راي بااليي برخوردار شود و ما معتقديم اگر

  .ايط بهتري خواهد داشتادامه دهد، در آينده نيز شر

  ها بود بين گروه بخشي نقش آليدي مجمع روحانيون در انتخابات اخير، انسجام

اين تشكل روحاني " آه  بر اين اين عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز با تاآيد

مجمع روحانيون : افزود" خوبي ايفا آرد تكليف تاريخي خود را در انسجام بخشي به اصالحات به

بنيانگذار انقالب دارد و با نظر و حمايت و هدايت امام  مبارز نهادي است آه ريشه در فكر و انديشه

از ابتداي امسال آه سيدمحمد خاتمي به عنوان رييس شوراي مرآزي  ، شكل گرفته است؛)ره(خميني 

هم شود آه اي فرا مشغول به فعاليت است، تالش همه ما بر اين بوده آه زمينه مجمع، در اين تشكل

نقش آليدي آه مجمع روحانيون .طلب،انسجام و وحدت بوجود آيد هاي مختلف اصالح گروه ي بين همه

مجمع  ها بود آه اين يك آار اساسي است آه بخشي بين گروه انتخابات اخير ايفا آرد، انسجام در

  . انجام دهد توانست با محوريت سيدمحمد خاتمي، 

 نفر از عناصر تاثيرگذار ٤٠حدود  واخر ارديبهشت امسالخاتمي در ا: وي خاطرنشان آرد

هاي مختلف  ها را با تشكل مشورتي، رايزني طلب را دعوت آرده و بعد با تشكيل يك آميته اصالح

طلبان با همت اين  منجر به تشكيل ستاد ائتالف اصالح  آغاز آرد آه نهايتا اين آار طلب، اصالح

ع بود و ما در آينده نيز همين مشي را دنبال خواهيم آرد؛ مجم مجموعه شد آه اين رسالت اصلي

ي همت خود را براي  طلب، همه عنوان پيشكسوت احزاب اصالح مجمع روحانيون مبارز به

  .گيرد اصالحات بكار مي بخشي در جريان انسجام

بيشترين موفقيت را در آسب  آار، طلب و محافظه عناصر خردورز، از دو جريان اصالح
  ردم داشتندحمايت م

خردگرايي و عقالنيت، اعتدال و برخورد   آذر را پيروزي٢٤اين فعال سياسي انتخابات 

مردم : زدگي دانست، و خاطرنشان آرد فريبي و عوام عوام صادقانه بر انحصارگرايي، افراط گرايي و

ز، از دو ي انتخابات شدند و عناصر خردور با هوشياري وارد عرصه هاي معتدل ها و جريان و گروه

آار، بيشترين سهم را در اين زمينه داشتند و بيشترين موفقيت را در  محافظه طلب و جريان اصالح

مردم بدست آوردند، از آن سو، جريانات افراطي و شعاري، آمترين شانس را در اين  آسب حمايت

  .داشتند صحنه

  شان پيداست  آرايآردند، از آه مردم از رايحه خوش خدمت چه چيزي استشمام و درك اين

مناطق مختلف آشور، مسير مذآور آامال  بندي آراي مردم در در تقسيم" آه  وي با بيان اين

ائتالف بين خود و نوعي خردگرايي همراه با اعتدال  طلبان با انسجام و اصالح: ادامه داد" روشن است

راي مردم داشتند؛ در آردند و بيشترين سهم را در آسب آ رو، عرضه را در صحنه انتخابات پيش

طلبان است و آمترين سهم نيز مربوط به  آراء متعلق به اصالح سراسر آشور خوشبختانه بيشترين

آه مردم از اين عنوان  رايحه خوش خدمت و حمايت از دولت، آمده بودند؛ اين آساني است آه با شعار

  .شان پيداست استشمام و درك آردند، از آراي چه چيزي

طلبان است و  اخير، متعلق به اصالح بيشترين سهم از انتخابات: عنوان آردموسوي الري 

اصولگراياني آه خرج خود را از ستاد رايحه  بعد از آن مربوط به عناصر مستقل و منفرد و بعد



سهم مربوط به جريان موسوم به رايحه خوش خدمت  خوش خدمت جدا آرده بودند و البته آمترين

  .طلب است اصالح نتخابات، جريانبود؛ پيروز قطعي اين ا

  اندرآاران نيست دست نگر به صالح وزارت آشور و جانبه استفاده از نيروهاي يك

آشور بعد از اين انتخابات، بايد در  وزير: دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت

وجه آند آه وقتي ملت داشته باشد و به اين نكته ت  عنايت بيشتري ساماندهي ستاد انتخابات اخير،

آنند، استفاده از   را انتخاب مي-بايد در آن حضور داشته باشند   آه همه-حرآت معتدل و راه فراگير 

اندرآاران نباشد؛  نگر هستند، شايد ديگر به صالح وزارت آشور و دست جانبه يك نيروهايي آه

ي  تجربه آار بودند و تانداران تازهدر اين انتخابات شاهد بوديم آه عموم فرمانداران و اس متاسفانه

طبيعي است آه يك  برگزاري يك انتخابات سنگيني مثل خبرگان و شوراها را نداشتند، بر همين اساس

  .سلسله مشكالت اجرايي وجود داشته باشد

درسي آه مديران اجرايي و نظارت  :وگو با ايسنا، تصريح آرد موسوي الري در ادامه گفت

ها از يك  مسووالن اجرا و نظارت و انتخاب آن  اين بود آه يكدست شدن اند، رفتهاز اين انتخابات گ

آس نيست؛ لذا بايد براي  تابند، مطلوب هيچ ها را برنمي آن ي جريان و آنار گذاشتن عناصري آه سليقه

د ي چندصدايي و با ساليق متفاوت است و باي باشند آه جامعه ما يك جامعه آينده توجه بيشتري داشته

امين، با گرايشات مختلف، در آن حضور داشته باشند و انحصارگرايي و تملك  عناصر صادق و

  .توسط يك جريان، پذيرفتني نيست ارآان قدرت،

  تجميع، براي سالمت انتخابات اصال مفيد نيست

برگزاري همزمان : انتخابات، اظهار داشت وزير سابق آشور با اظهار ناخشنودي از تجميع

شود  شان آمتر گرفته مي مديران اجرا و نظارت، وقت ، تنها يك حسن دارد و آن اين است آهانتخابات

ي تجميع،  شوند؛ در آل تجربه نيست و مردم دچار سردرگمي مي اما براي سالمت انتخابات اصال مفيد

ي جويي آه پيش از اين، آن را عامل تجميع معرف  صرفه هيچ عنوان هم، تجربه ي موفقي نبود و به

  .نگرفت آردند، صورت مي

ي مردم اداره  با راي همه ي دنيا اين بود آه ايران اسالمي پيام اصلي انتخابات به همه
  شود مي

پيام اصلي : مردمساالر است، گفت وي با بيان اين آه نظام جمهوري اسالمي يك نظام

شود و اين مردم  اداره ميي مردم  با راي همه ي دنيا اين بود آه ايران اسالمي حضور مردم، به همه

اندرآاران امور مختلف آشور برخالف نظر  مديران و دست زنند و اگر هستند آه حرف آخر را مي

ها را برنخواهند تابيد و مردم عقد اخوت با هيچ جرياني براي ابد  مردم آن مردم، اقداماتي داشته باشد،

  .اند نبسته

پيام روشن ديگر اين : آرد  تصريحاين عضو شوراي مرآزي مجمع روحانيون مبارز،

سياسي اختالف نظر وجود داشته باشد، در  هاي انتخابات، اين بود آه اگر در درون جامعه بين گروه

پاسداري از جمهوري اسالمي و توجه به اصل  اصل صيانت از ايران و حمايت از انقالب و

متحد شوند؛ به همين دليل هم ايران دانند آه  ملزم مي ها و جريانات خود را مردمساالري، همه گروه

  .آنند اين آشور زندگي مي متعلق به همه آساني است آه در



آه مردم براي صيانت از جمهوري  موسوي الري، پيام اصلي اين انتخابات را اين دانست

  .شوند حاضر مي ي اختالفات را آنار گذاشته و در صحنه اسالمي، همه

  تخابات مصمم بودوزير آشور جهت برگزاري سالم ان

آه  ايسنا، ضمن تاآيد بر اين اعتقاد  وگو با خبرنگار ي گفت وزير سابق آشور در ادامه

" ي آافي براي برگزاري يك انتخابات را نداشتند تجربه اندرآاران جديد ستاد انتخابات آشور، دست"

ات قدم بردارد؛ اما را مصمم ديدم آه جهت برگزاري سالم انتخاب البته بنده شخص پورمحمدي: گفت

سابقه  بي چه اتفاق افتاد، آن

بود آه تا يك روز بعد از 

برگزاري انتخابات، حتي 

 معلوم نبود آه آراء دستي

شمرده شود يا بصورت 

اي، اين يك نقص  رايانه

جدي است و من براي آن، 

آار بودن  توجيهي جز تازه

  .اندرآاران امر ندارم دست

مردم همچنان 
طلبانه  ححامي تفكر اصال

  هستند

چه آه   آذرماه، آن٢٤جريان انتخابات  در: ي سخنان خود اضافه آرد  موسوي الري در ادامه

ها بايد به اين  در بين مردم ريشه دارد، لذا رسانه طلبانه خود را نشان داد اين بود آه گرايش اصالح

همچنان حامي تفكر آمار بدست آمده از سراسر آشور، مردم  قضيه توجه آنند آه با توجه به

طلبان اعتراض  انتخابات نهم رياست جمهوري، تنها به تشتت اصالح طلبانه هستند و ملت در اصالح

طلبان   آذر نيز اگر اصالح٢٤ها؛ در جريان انتخابات  هاي آن فكري و ديدگاه داشتند و نه به مباني

  .شدند قبال مردم مواجه نميها حاآم بود، باز هم با ا انسجام نداشتند و تشتت بر آن ائتالف و

طلبي است، در پايان   اصالح ذهن مردم،  خميرمايه" آه  وزير سابق آشور با تاآيد بر اين

طلبان از اين پس بايد به سمت  اصالح: خاطرنشان آرد وگو ي خود با خبرنگار سياسي ايسنا، گفت

راآه اگر همين مسير را دنبال با مردم بيشتر همراه گردند؛ چ ائتالف و انسجام بيشتر پيش روند و

  .ها روي خوش نشان خواهند داد به آن آنند، در آينده نيز مردم

  :سخنگوي جمعيت ايثارگران
  اند هاي معتدل و معقول جريان دوم خرداد به شوراها راه پيدا آرده چهره*
  حاميان دولت و ائتالف اصولگرايان يك ائتالف بزرگ را ايجاد آنند*

سراسر آشور  ترآيب آراي مردم در: ايثارگران انقالب اسالمي گفتسخنگوي جمعيت 

  .پيروز شدند  درصد اصولگرايان در اين انتخابات٨٥ الي ٨٠بيانگر اين است آه حدود 



با بيان ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران وگو با خبرنگار سياسي اهللا فروزنده در گفت لطف

اگر : تاآيد آرد" پيدا آرده ترآيب قابل تاملي است هرانترآيبي آه شوراي شهر آتي ت" آه  اين

نداده بودند به طور قطع و يقين نيروهاي دوم خردادي باال  اي نيروهاي اصولگرا ليست جداگانه

  .آمدند نمي

چنان به اصولگرايان اعتماد  است آه مردم هم نتايج انتخابات بيانگر اين" آه  وي با بيان اين

شان نسبت به  وحدت خود را حفظ آنند ضريب موفقيت لگرايان در آيندهاگر اصو: گفت" دارند

  .طلبان خيلي بيشتر است اصالح

" اند دوم خرداد را فراموش نكرده مردم هنوز عملكرد ضعيف جريان" آه  وي با بيان اين

عقول در افراطيون دوم خرداد و افراد معتدل و م مردم در اين انتخابات نشان دادند آه بين: ادامه داد

هاي معتدل، معقول و آارشناس از جريان دوم خرداد به  چهره اين جريان تفاوت قائلند و اآنون

  .آه اين يك فرصت است، نه يك رقابت سياسي اند شوراها راه پيدا آرده

رسد آه فعاليت فراآسيوني در اين  مي با توجه به ترآيب فعلي شورا به نظر: فروزنده افزود

  .حرآت آنندعقالنيت به سمت خدمت به مردم  اند با شورا صورت گيرد و افرادي آه انتخاب شده

انتخابات سالم با مشارآت باالي مردم  دولت توانست يك: مقام جمعيت ايثارگران گفت قائم

توان گفت عملكرد دولت در اين ارتباط مثبت و  مي برگزار آند و در اين انتخابات اخالق رعايت شد و

  .اصولگرايانه بود

ز جريان اصولگرا در اين آساني آه ا جدا از بحث حاميان،" آه  فروزنده با بيان اين

به نظر من در اين شورا موضع دولت : داشت اظهار" انتخابات پيروز شدند همه حامي دولت هستند

هاي دولت در يك  ها و سياست ي تاييد مردم بر برنامه دهنده نشان تر خواهد بود و اين آراي مردم قوي

  .سال گذشته است

بزرگ اصولگرايان بتواند بعد از انتخابات  ئتالفا" آه  وي با ابراز اميدواري مبني بر اين

هر حال اين ائتالف با حاميان دولت داراي مباني مشترآي  به: گفت" شوراها فعاليت خود را ادامه دهد

دولت و ائتالف بزرگ اصولگرايان در يك ائتالف بزرگ مسايل را به  است و من اميدوارم حاميان

  .پيش ببرند
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  ٠١ , ۵٨: ساعت     ١٣٨۵دی ماه  ١

 :ابطحی در سايت شخصی خود نوشته است محمدعلی : خبرگزاري انتخاب

 

وزير کشور اغالم کرد که آقای   از قول آقای پورمحمدی٨٫٣٠اخبار ديشب 



هر کس . مورد انتخابات اخير تشکر کرده خاتمی با ايشان تماس تلفنی گرفته واز زحمات ايشان در

خاتمی بيشتر وقت خودش را صرف بررسی سالمت  چندروز است که آقای. شنيد، البته تعجب کرد

شوراها ابراز نگرانی دارد، چگونه يک مرتبه گوشی را  يج انتخاباتانتخابات ميکند و مرتب از نتا

  .پيدا کند و از وی تشکر کند برداشته تا آقای پورمحمدی را

 

. بر و بچه های دفتر ايشان اين در و آن در ميزنند امروز کاری داشتم دفتر آقای خاتمی ديدم همه ی

شر شده و آقای خاتمی فهميده با آقای حاجی از تلويزيون منت ميگفتند ديروز صبح که اين مصاحبه

بدهند و صبح امروز که ديده در روزنامه ها نيامده، پی گير است که  تماس گرفته که سريعا توضيح

و اصرار دارد بيانيه وی به . اخالقی صدا وسيما و وزير کشور سوء استفاده ميکنند چرا اينگونه غير

  .بدانند آن را منتشر کنندمصلحت " اگر " وسيما برسد تا طبعا  صدا

 

که هدف آقای خاتمی از تماس تلفنی با وزير کشور، ابالغ نگرانی جدی از ابهام های  در بيانيه آمده

خاتمی  من با شناختی که از روحيه آقای. شده نسبت به شمارش آرا و اعالم نتايج بوده است  مطرح

هم مورد سوء   زنگ بزند و تازه اينگونهدارم ميدانم که چقدر برايش سخت بوده که به وزير کشور

آقای توسلی ! دارندگی و برازندگی  از قديم هم گفته اند. رسانه دارند و ميگويند. استفاده قرار گيرد

آفتاب را گرفته بودند که  پرينت خبر سايت  فرزندانش. زد عضو برجسته دفتر امام هم ديروز زنگ 

  .را تکذيب کرده بود دیوزارت کشور تلفن آقای توسلی به پور محم

 

توضيح ميداد که در فالن ساعت، ازتلفن  ميگفت حتما تکذيب کنندگان از خود وزير نپرسيده اند چون

محمدی مفصل در مورد نگرانيهای انتخاباتی صحبت  سياسی دفتر امام زنگ زدم و با خود آقای پور

ير صحبت نکرده ام؟ آن مصاحبه کشور آمده که من با وز حاال چگونه در بيانيه ی وزارت. کردم 

خاتمی و اين تکذيبيه ی تلفن آيه اهللا توسلی از وزير ووزارت کشور  آقای پور محمدی در مورد تلفن

يا نه شما فکر ميکنيد با توجه به گزارشهای ديگری که از وزارت . نظر ميرسد خيلی البته عجيب به

  يست؟مورد نتايج انتخابات ميرسد، خيلی هم عجيب ن کشور در

 

اينها که در اين آخر پاييزی رای های ملت را . در آخر پاييز ميشمارند از قديم گفته اند جوجه را

 .يلداتون مبارک و عمرتان دراز و خواجه حافظ شيراز همراهتان شب. خوب نشمردند

  نژاد هم به حاميانش راي ندادند همشهری هاي احمدي
آه مردم محله  ها منتشر شد مبني بر اين انهديروز خبري در رس: ساالري نوشته است مردم

. اند نژاد بوده، به حاميان او در انتخابات شوراي شهر راي نداده نارمك تهران آه محل سكونت احمدي

در . اند در همين راستا باخبر شديم مردم شهر گرمسار نيز به نامزدهاي حامي دولت راي نداده

در ساير . اند گرا به پيروزي رسيده  و يك اصولطلب  اصالح٤انتخابات شوراي شهر گرمسار، 

نژاد نتوانستند توفيقي آسب آنند و شكست سنگيني تحمل  شهرهاي استان سمنان نيز حاميان احمدي

  . آردند



  شهر روزنامه حزب اهللا و داليل آرای غير طبيعی براد استاندار تهران در انتخابات شورای
آه نسبت به ساير اعضاي ليست ستاد  رغم اين شجو بهراي باالي خسرو دان: اهللا خبر داد حزب

برخي . حاميان دولت، از شهرت قابل توجهي برخوردار نبود، تامل برخي محافل را برانگيخته است

هاي سياسي، تالش دارند تا با اعتراض به ميزان راي دانشجو، فرمانداري تهران، نسبت به  گروه

  .نشجو برادر دانشجو استاندار تهران استخسرو دا. بازشماري آراي وي اقدام نمايد
  

فرماندار اصفهان قول بازشماري آراي سه : سخنگوي ائتالف اصالح طلبان اصفهان
  اصالح طلبان اصفهان را داده است آانديداي

بال افكن با اشاره به اعتراضات و ديدارهاي صورت گرفته در مورد شبهاتي آه در :امروز

ود دارد از بازشماري آراي سه آانديداي ائتالف اصالح طلبان مورد شمارش آرا در اصفهان وج

  . توسط فرمانداري اصفهان خبر داد" ياران باران"اصفهان 

  

به گزارش سايت امروز به نقل ازآميته اطالع رساني ائتالف اصالح طلبان اصفهان، مهرداد بال 

اي ما شامل آقايان مهندس محمود آراي سه آانديد: افكن سخنگوي اين ائتالف با اعالم اين خبر افزود

فتاح الجنان، دآتر آورش خسروي و عليرضا نصر اصفهاني به دليل وجود سه آانديداي ديگر با 

 آانيداي اصالح طلبان و فعاالن سياسي ١١همين فاميلها مورد شك و ترديد است آه در ديداري آه 

صفهان قول بازشماري آراي اين سه فرماندار ا" حاجيان"اصالح طلب با فرماندار اصفهان داشتند، 

  . آانديدا را به ما داد

  

همچنين با توجه به گزارشات رسيده مبني بر برخي تخلفات صورت : وي در ادامه اظهار داشت

گرفته در برخي حوزه ها فرماندار اصفهان به ما قول داده است تا صورتجلسه تمامي حوزه ها را در 

  . اختيار ما قرار دهد

  

ديداي ائتالف اصالح طلبان اصفهان دو نفر شامل آقايان مهندس فتح اهللا معين و عليرضا  آان١١از 

نصر اصفهاني به عنوان عضو اصلي و دو عضو نيز شامل آقايان دآتر عباسعلي جوادي و عباسعلي 

بصيرت به عنوان عضو علي البدل شوري شهر اصفهان از سوي فرمانداري اصفهان اعالم شده 

  . است

 )آليات(نتخابات پس از ا

  عباس عبدی

همان طور آه قبًال هم گفتم، درباره نتايج انتخابات اخير نيز چند يادداشت تقديم خواهم آرد، در اين 

آنم، سپس به انتخابات خبرگان و پس  ها ابتدا به چند نكته کلی و اصولي در ارزيابي اشاره مي يادداشت

هاي قبل بسيار سخت  يابي به اطالعات برخالف دورهمتأسفانه دست. از آن به شوراها خواهم پرداخت

شود، و مطبوعات هم آنقدر سرگرم  شده است و اطالعات آافي در سايت وزارت آشور ارايه نمي

اگر دوستان بتوانند آمار . تحليل جاري انتخابات هستند آه فرصت پرداختن به آمار و ارقام را ندارند



نندگان را در شوراهاي اول و دوم و سوم برحسب مراآز آ و ارقام تعداد واجدين حق رأي، شرآت

  .استان در اختيار بگذارند، از آنها ممنون خواهم شد

اي آه الزم است همه ما به آن توجه آنيم مرز ميان تحليل تبليغي ـ سياسي با  ـ اولين نكته١

رغ از عينيت هاي انتخابات فا پس از هر انتخاباتي سياستمداران طرف. تحليل عيني ـ علمي است

اين مسأله نه تنها اشكال ندارد، بلكه . دهند هايي را بر نتايج بار آرده و انتشار مي انتخابات تحليل

هاي خود را بر نتايج بار آند، از بار  ها و استنباط خواهد برداشت هر گروهي مي. طبيعي هم هست

آاري در محدوده خاصي البته چنين . شكست خود آم نمايد يا بر ُبرد پيروزي خود بيافزايد

فقط ابلهان چنين . توان شكست قطعي را پيروزي مسلم معرفي آرد و برعكس پذيراست، و نمي امكان

اما نكته مهم اين است آه سياستمداران نبايد خود . ولي در محدوده معيني اين آار شدني است. آنند مي

 براي رجزخواني عليه طرف مقابل هاي غيرواقعي خود را بخورند،گفته هائی آه فقط نيز فريب گفته

گرايانه و حتي  پردازي آنند و آامًال واقع آنان در خلوت گروه خويش بايد منصفانه و علمي نظريه.است

خالصه مثل قضيه . تا حدودي هم با احتياط و حزم و دورانديشي به نتايج انتخابات نگاه آنند

رسد، بنابراين  لوغ است و نان به او نميمالنصرالدين نشوند آه رفت نانوايي ديد صف آن خيلي ش

دهند، همه مردم به هواي آش، صف را رها آردند و  اعالم آرد آه در آوچه بااليي آش نذري مي

رفتند، و مال خوشحال از خلوتي صف به يك باره فكر آرد نكند آش بدهند آه خودش هم به دنبال 

  !!جماعت روان شد

توان   سياسي جاري در مطبوعات مخالف نيستم و به عنوان نمونه ميهاي بنابراين در اين مقام با تحليل

يا اين آه . به دولت است» نه بزرگ«نتايج تهران را چماقي عظيم عليه دولت آرد و اين آه اين رأي 

مردم خواهان اصالحات هستند يا مثًال از موضع آارگزاران گفت آه رأي اول هاشمي تحولي عظيم 

در عين حالکه با ارائه اين نوع تحليلها ... روي و طرد تندروي است و هكذا در گرايش به سوي ميانه

آوشم آه تحليل عيني  مخالف نيستم اما تحليل موجود در اين سايت تبليغي ـ سياسي نيست، بلكه مي

  .ارايه آنم

ص، ـ شايد براي شما هم اين سوال پيش آيد آه آيا ممكن است در يك انتخابات با نتيجه واحد و مشخ٢

هاي قضيه همه شكست بخورند؟  هاي درگير خود را پيروز معرفي آنند؟ يا برعكس طرف همه طرف

به نظر من پاسخ مثبت است، اگرچه به طور طبيعي در اآثر موارد، يك طرف پيروز و يك طرف 

  شود، اما آي هر دو طرف پيروز يا شكست خورده هستند؟ شكست خورده محسوب مي

 وجه نسبي و مطلق هستند و تفاوت ميان اين دو وجه است آه حاالت شكست و پيروزي واجد دو

جهاني شرآت   در مسابقات جامB و Aفرض آنيم، دو تيم فوتبال . آورد مختلفي را به وجود مي

 با هدف آسب نتايج قابل قبول Bشود و تيم   از ابتدا با هدف اول شدن وارد مسابقه ميAآنند، تيم  مي

  .ي اگر حذف شوددر مرحله مقدماتي، حت

 Bآورد، و تيم  شود و رتبه چهارم را به دست مي  موفق به تحقق هدف خودنميAاما در مسابقات ،تيم 

 خيلي باالتر Aگرچه به لحاظ رتبه، تيم . شود آند و در مرحله بعد حذف مي از گروه خود صعود مي

 احساس Aعضاي تيم شود، اما طرفداران و ا  است و به لحاظ عيني برتر محسوب ميBاز تيم 

  .آنند  احساس پيروزي ميBشكست و تيم 



من قبًال در خصوص جنگ اخير ميان اسراييل و . در حوزه سياست هم اين مسأله واجد اهميت است

شوند، چرا آه اهداف بزرگي  ها به لحاظ ذهني شكست خورده محسوب مي اهللا نوشتم آه اسراييلي حزب

د، يا در خصوص جنگ ايران و عراق هر دو طرف به دليل را تعريف آردند آه به آنها نرسيدن

هاي سياسي که با هدف بسيج نيروهاي  آن دسته از گروه. نرسيدن به اهدافشان پيروز محسوب نشدند

روند، هميشه با اين خطر مواجه  خودشان و تخريب روحيه طرف مقابل اهداف بزرگي را نشانه مي

لوب معرفي شوند، در حالي آه به لحاظ عيني، چندان هم هستند آه به اهدافشان نرسند و جناح مغ

  ).و برعكس(وضع بدي نداشته باشند 

شود تفاسير متعددي از واقعيت ارايه شود، اما اين بدان معنا نيست  همين شرايط است آه موجب مي

شكيل اي آه تيم خود را براي آسب مقام اولي ت مربي. توان بر واقعيات بار آرد آه هر تفسيري را مي

 تيم ديگر است، خود را ١١تواند در پايان آار آه پنجم شد، با استناد به اين آه باالتر از  داده، نمي

آند، و  شود تيم او به يك رده پايين سقوط مي اي هم آه از ابتدا گفته مي موفق بداند، و در مقابل مربي

 تيم ديگر او را شكست خورده تلقي ٩ن توان به دليل باالتر بود شود را نمي در پايان فصل مثًال دهم مي

پس اگر آسي با حفظ رتبه دهم سرود پيروزي سر دهد، به معناي آن است آه از . و سرزنش آرد

  .ابتدا انتظار سقوط را داشته است

دهنده با نتيجه انتخابات  ـ مسأله بسيار مهم ديگر در تحليل انتخابات عدم انطباق ميان ذهنيت رأي٣

من و شما به عنوان افراد آشنا با مسايل . رين مسأله در تحليل انتخابات ايران استت است، آه آليدي

 رأي دادند، Aاگر مردم به آقاي . هاي جاري حكومت است  مخالف سياستAدانيم آه آقاي  سياسي مي

هاي   مخالف سياستA رأي دادند و چون Aتوان گفت مردم به  توان گرفت؟ آيا مي اي مي چه نتيجه

اند؟ اين گزاره فقط به شرطي صحيح است آه  گفته» نه«هاي جاري  ست، پس مردم به سياستجاري ا

هاي جاري است، مردم هم   مخالف سياستAيك گزاره ديگر هم در آن لحاظ شود، بدين صورت آه، 

اند تا اين مخالفت را به اجرا  هاي جاري است، و او را انتخاب آرده  مخالف سياستAدانند آه  مي

 را با Aاگر آسي نتوانسته ، گزاره مخالفت . هاي جاري هستند د، پس مردم مخالف سياستبگذار

توان نتيجه گرفت آه  هاي جاري در سطح سياسي به يك جريان تبديل آرده باشد، مطلقًا نمي سياست

  .اند هاي جاري برگزيده با سياست) يا موافقتش( را به دليل مخالفتش Aمردم 

هاي جاري است و با يكديگر هم تنش دارند، اگر مردم آنان   موافق سياستB مخالف و Aفرض آنيم 

 رأي Aبايست افرادي آه به  انتخاب آنند، منطقًا مي) مخالفت يا موافقت(را به دليل اين ويژگي 

 ندهند و برعكس، اما اگر مردم هر دو را انتخاب آنند، و در يك ليست نامشان را Bدهند به  مي

صورت بايد نتيجه گرفت آه از نگاه آنان ويژگي ديگري وجود دارد آه نزد هر دوي بنويسند، در اين 

اند و اين ربطي به مخالفت يا موافقت آنان  آنان مشترك است و به واسطه آن به اين دو نفر رأي داده

  .ندارد

است، و هاي جاري انتخاب شده  توانيم نتيجه بگيريم آه فردي مخالف با سياست  ميAالبته با انتخاب 

دهنده است،  ها هستند، فريب اين نتيجه درستي است، اما اين نتيجه آه مردم هم مخالف اين سياست

اما نبايد با اين باور و اعتقاد خود را فريب . اگرچه آن را به لحاظ سياسي و تبليغي بتوان بيان آرد

  .داد



دهد؟ يك  نيت مردم رخ ميممكن است پرسيده شود آه چه موقع اين شكاف ميان عينيت ملموس با ذه

به ). البته اين شرط الزم است و نه آافي(آل آن است آه هيچ شكافي ميان اين دو نباشد  انتخابات ايده

عبارت ديگر مسأله افراد نسبت به مضمون انتخابات در حاشيه قرار گيرد، مسأله اصلي 

ها، دنبال  ه اين سياستها باشد، و مردم برحسب نزديكي و دوري خود ب هاي و سياست گيري جهت

ها در حاشيه مضامين و مفاهيم قرار  ها و چهره در چنين انتخاباتي نام. يافتن مصاديق آن باشند

انتخاباتي آه پيش درآمد آن مبارزه سياسي نباشد، و جامعه نداند آه مضمون مورد ادعای . گيرند مي

رند، منجر به شكاف عميق ميان دو هاي انتخابات چيست و درباره چه چيزي با يكديگر چالش دا طرف

اين معضل در هر دو انتخابات خبرگان و شوراها . شود دهندگان مي وجه عينيت نتايج و ذهنيت رأي

به همين دليل معتقدم آه نتايج عيني اين . مشهود است آه با داليل آافي آن را توضيح خواهم داد

به دليل آن آه مبارزه ای سياسي . يز تعميم دادتوان آن را به ذهنيت مردم ن انتخابات هر چه باشد نمي

ها و آنشگران احزاب و  در سطح توده مردم و جامعه وجود نداشت يا اگر هم بود در سطح روزنامه

ها و افراد الزامًا آن چيزي  ها و فارغ از متن جامعه بود، درك مردم از ليست احزاب و گروه گروه

و هر گونه باور به تعميم اين نتايج به آن . ب شده دارندنيست آه آنشگران سياسي از افراد انتخا

  .آشاند دهنده را به بيراهه مي ذهنيت موجب گمراهي از درك واقعيت اجتماعي خواهد شد و تعميم

  :مديرمسؤول روزنامه جوان
  نظير است نتايج انتخابات شوراها بي

 آذر نشان ٢٤انتخابات  :مديرمسؤول روزنامه جوان با اشاره به اثر مهم حضور مردم گفت

گرا مستقيم وارد شدند و ثابت  اصول طلب و داد رقابت به طور آامل وجود دارد و نيروهاي اصالح

  .آردند رقابت واقعي وجود دارد

نظير   نتايج آرا را بي با ايسنا، وگو محمدرضا جمالي مديرمسؤول روزنامه جوان در گفت

شوراها و خبرگان واجد شگفتي است، البته  ها در قآراي درآمده از صندو: توصيف آرد و افزود

 بيگانگان اشتباه درآمد و تبليغات دشمنان به  هاي تحليل آفرين است و با اين حضور مردم ايران شگفتي

  .يأس تبديل شد

امنيت ملي و ثبات آشور حضور و  هاي محمدرضا جمالي با بيان اين آه يكي از مولفه

مشارآت مردم در انتخاب افراد در معيارهاي  ها و ميزان انتخابات: حمايت مردم است، اظهار داشت

به همين خاطر بعد از دوم خرداد تهديدات از آشور دفع و   گيرد، نظام مورد ارزيابي ديگران قرار مي

  .حجم تبليغات آم شد

افراد انتخاب شده : و خبرگان افزود وي در ادامه با اشاره به وظايف منتخبان در شوراها

ها و  اند آه نبايد اين شعارها، ايده آن انتخاب شده ها و شعارهايي بودند آه بر اساس اجد يك سري ايدهو

  .ها را عملي آنند مردم صادق باشند و وعده ها را فراموش آنند، بلكه با گفته

ادبيات برد و باخت در آشور ما معنا  آه چنين با بيان اين مديرمسؤول روزنامه جوان هم

هاي غربي مهم است، چون مقوله انتخاب همراه با  نظام ادبيات برد و باخت در: اظهار داشتندارد، 

تمام شعارها فقط خدمت است و همه با اين شعار به صحنه  اهداف خاصي است اما در آشور ما



شود، مسؤوليت  باشد، برد و باخت معنايي ندارد و آسي آه انتخاب نمي آيند آه اگر واقعيت داشته مي

  .شود برداشته مي مت از دوش اوخد

عمومي و مردمي شوراها و تجميع آن با  عمدتا به دليل رويكرد: جمالي فرد در پايان گفت

بيني  شوراها با مسائل روزمره مردم در ارتباط هستند پيش انتخابات خبرگان و به دليل اين آه به ويژه

  .باشيم شد حضور پررنگي داشته مي

  :سرارمدير مسوول روزنامه ا
  باشد خواهند قدرت در اختيار يك تفكر مردم در انتخابات اخير ثابت آردند نمي

: انتخابات گفت مدير مسوول روزنامه اسرار با اشاره به آگاهانه بودن حضور مردم در

  .تلقي شود ي صعود و ارتقاي سطح آگاهي مردم در جامعه مدني انتخابات اخير يك پله

با اشاره به نفي ) ايسنا(دانشجويان ايران   خبرنگار خبرگزاريوگو با جليل مقدم در گفت

هاي زياد براي همسوشدن شوراي  رغم تالش علي :انحصار قدرت در انتخابات اخير اظهار داشت

هاي آارآمدي آه براي انقالب زحمت آشيده بودند و  چهره ي اجرايي اين اتفاق نيفتاد و شهر با قوه

  .نيست، تثبيت شدند يدهآس پوش شايستگي آنها بر هيچ

آه حقوق شهروندي محفوظ  اين  براي: ي مردم اظهار داشت وي با تبريك حضور آگاهانه

اين انتخابات آگاهانه و حضور چشمگير  هاي مشارآت حضور پيدا آنند و بماند مردم بايد در عرصه

  .هاي انحصاري بود بندي به دور از طيف

العاده هوشمندانه توصيف و  انتخابات فوق دم را درمديرمسوول روزنامه اسرار، رفتار مر

خواهند آشور  قدرت در اختيار يك تفكر باشد، بلكه مي خواهند مردم ثابت آردند نمي: خاطرنشان آرد

ي آشور و  هاي مختلف اداره شود و اين را براي توسعه گرايش ها با ي گروه با مشارآت فكري همه

  .بينند مي تر شهرشان موثرتر و مهم

ي  ها دوباره وارد عرصه طلب اصالح انتخابات امسال نشان داد: اين فعال مطبوعاتي افزود

  .ورود به اين عرصه بود اي براي شوند و اين انتخابات پله سياسي مملكت مي

ي ما  مردم ثابت آرد مدل جامعه آه حضور اخير مديرمسوول روزنامه اسرار با بيان اين

المللي  هاي بين با برخي شعارهاي تند عرصه متاسفانه در يك سال گذشته: متعادل و بينابين است، گفت

ساختار عمومي و آراي مردم و معدل جامعه ما تندرو  براي ما تنگ شد اما اين حضور ثابت آرد آه

  .است نيست، بلكه خواهان يك دولت متعادل

خدمت را براي آمده شورا فرصت  با توجه به آراي به دست: بيني آرد چنين پيش وي هم

  .شود آند و نظام مديريتي تثبيت مي قاليباف فراهم مي

آن را علل عدم موفقيت حاميان دولت  مديرمسوول روزنامه اسرار در ادامه با بيان آن چه

هايي آه توسط برخي از اين افراد شد، پايگاه آنها  تندروي :در انتخابات اخير خواند، خاطرنشان آرد

آنها نقش بزرگان فكري و صاحب سابقه خود را ناديده گرفتند، اما با   حتيرا به شدت تنزل داد و

باسابقه  هاي قدر بتوانند منشأ خدمت بشوند، بايد به گروه بايد بپذيرند آه جوانان هرچه اتفاق روي داده

  .آه انقالب مديون آنهاست عنايت داشته باشند



  /باران تحليل انتخابات در بنياد/
  طلبان تجربه گرانسنگشان راپاس دارند حاصال:الري موسوي
  قابل توجهي ازاهداف رسيديم به بخش:بيطرف
 بودند ترين  طلبان موفق اصالح:حاجي

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

تحليل " با موضوع  "باران" هفتمين نشست تخصصي بنياد آزادي ، رشد و آباداني ايران 

  .حضور اعضاي آن تشكيل شد با"  و نتيجه انتخابات شوراهاي اسالمي شهرهاداليل، حضور، فرايند

نشست آقايان سيدعبدالواحد موسوي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، در اين

گزارشي از چگونگي شروع فعاليت ستاد ائتالف  اهللا بيطرف و مرتضي حاجي، با ارايه الري، حبيب

  .طلبان را در اين انتخابات تشريح آردند فراروي اصالح هاي الف و دشواريطلبان، فرايند ائت اصالح

جلسات براي شروع فعاليت در  االسالم موسوي الري با اشاره به اين آه اولين حجت

طلب تشكيل  هاي اصالح نفر از شخصيت ٥٠انتخابات شوراها از اواخر ارديبهشت و با اجتماع حدود 

هاي مؤثر را  جريان اصالحات و شخصيت هاي اصلي اب و تشكلشد، نوع برخورد و تعامل احز

  .ارزيابي آرد بسيار دورانديشانه و همراه با توجه به مسائل آلي

هاي  ها، چهره احزاب، تشكل ها جلسات متعددي با شوراي منتخب اين شخصيت: وي گفت

گيري ستاد ائتالف  شكلگيري، زمينه  پي مؤثر ملي و استاني برگزار آرد و در نهايت پس از سه ماه

  .طلبان در شهريورماه فراهم شد اصالح

الري با تأآيد بر اين آه از اين تجربه  بر اساس گزارش روابط عمومي بنياد باران، موسوي

آساني آه راه اين تفاهم را با بردباري و سعه صدر و  سنگ بايد پاسداري آرد، از همه موفق و گران

  .يالتي خود، هموار آردند، تشكر و قدرداني آردتشك حتي عدول از برخي موازين

گيري  طلبان با اشاره به فرايند شكل اصالح اهللا بيطرف رييس ستاد ائتالف در ادامه حبيب

گذاري در بررسي و تصويب  عمل شوراي سياست ستاد ائتالف و شوراي سياستگذاري آن، سرعت

  .طلبان دانست  اصالح عاليتدوره از ف هاي بارز اين پيشنهادهاي ستاد را از ويژگي

هاي مختلف آن را در  بخش ما ضمن اين آه ساختار ستاد و شرح وظايف: بيطرف گفت

بار ضمن تحليل وضع موجود،  ترين زمان ممكن تدوين و به تصويب رسانديم، براي اولين سريع

ام ارزيابي ، آرديم آه امروز در مق هاي خاصي براي اين دوره از انتخابات مشخص اهداف و راهبرد

  .ايم نائل شده بر اين باوريم آه به بخش قابل توجهي از اين اهداف

اداره آشور ، اثرگذاري در افزايش  او، تقويت اساس جمهوريت در نظام و نقش مردم در

طلبي در آشور، تقويت همگرايي  جريان اصالح مشارآت مردم در انتخابات، نمايش فعاليت و پوياپي

موفقيت هر چه بيشتر در انتخابات و تشكيل شوراهاي  طلبان، آسب ق اصالحو حداآثرسازي وفا

هاي مشخص شده براي  براي ائتالف برشمرد و با بيان راهبرد اسالمي آارآمد را، اهداف تعيين شده

طلبان را در دستيابي به اين هدف موفق  رويكردهاي عملي ستاد، ائتالف اصالح تحقق اهداف يادشده و

  .آرد ارزيابي



هاي ائتالف  شده براي نامزد تعيين هاي اهللا بيطرف در ادامه به تشريح ويژگي حبيب

ترين موفقيت جبهه  ها را بزرگ رعايت اين ويژگي طلبان پرداخت و رسيدن به فهرست واحد با اصالح

  .اصالحات در انتخابات آذرماه دانست

تشريح فرايند طي شده براي طلبان با  اصالح در ادامه، مرتضي حاجي سخنگوي ستاد ائتالف

جبهه اصالحات و سپس با حزب اعتماد ملي به اين نكته  رسيدن به ائتالف و فهرست واحد در درون

 تشكل عضو شوراي هماهنگي ٢٠حوصله و بردباري ، نهايتا  اشاره آرد آه با آار فشرده و صرف

ائتالف پيوستند و عمال از شوراي هماهنگي در مراحل بعدي به   تشكل خارج١٩در مرحله اول و 

تشكيالتي جبهه اصالحات در يك راستا قرار گرفت و به دنبال آن فهرست  بخش عمده موجوديت

  .هاي مورد نياز شوراي شهر بود، نهايي شد از تخصص ائتالف آه ترآيبي

هاي خاص خود را داشت،  ها دشواري استان حاجي با اشاره به اين نكته آه آار ائتالف در

ها در رد صالحيت تعداد زيادي از  نظارت در استان هاي اجرايي و اي هيات عملكرد سليقهآنچه را 

بعضا پس از تاييد صالحيت اوليه و در برخي شهرها پس از  طلب شهرها آه حتي هاي اصالح چهره

  .ها برشمرد خواند، از مصاديق اين دشواري شروع تبليغات انجام شد،

شوراهاي شهر تهران پرداخت و آنچه  مربوط به انتخاباتمرتضي حاجي در ادامه به مسائل 

ويژه در مرحله شمارش آرا از قبيل عدم امنيت  را مشكالت متعدد موجود در ستاد اجرايي انتخابات به

ها، برخوردها و عملكردهاي متفاوت و بعضا متضاد  سايت ها در مراحل انتقال تا استقرار در صندوق

نامزدها و ستاد ائتالف، عدم رعايت قوانين و مقررات در اين مرحله،  انها با نمايندگ مسووالن سايت

 ها توسط عناصر تخلفات دانست و مدعي شد آه اين موارد متاسفانه زمينه برخي تقلب ناميد، مصاديق

  .غيرمسوول را در اين مرحله فراهم آرده است

طلبان را با  حشهر آشور، اصال ٣٢٥وي در ادامه با تحليل آمار منتخبان مردم در 

آه به گفته وي درصد بسيار آمي  ترين گروه دانست و گروه رايحه خوش خدمت را درصد موفق٤٠

  .مطلق اين انتخابات خواند خورده هاي شوراها را به دست آوردند، شكست از آرسي

 درصدي مردم در انتخابات، ٦٠مشارآت  طلبان با اشاره به سخنگوي ستاد ائتالف اصالح

آشور و تقويت عملي مباني جمهوريت با  طلبي در عرصه سياسي  جريان اصلي اصالحشدن فعال

هاي غالب مردم را به  اسالمي متناسب با گرايش حضور گسترده مردم و انتخاب اعضاي شوراهاي

طلبان، به ميزان قابل توجهي برآورده شده دانست و  اصالح عنوان اهداف تعيين شده براي ائتالف

  .هاي بعدي را شاهد باشند مستندسازي و تداوم اين تجربه موفق ، موفقيت  آرد باابراز اميدواري

خود را در زمينه چگونگي  در ادامه جلسه تعدادي از اعضاي حاضر پيشنهادهاي

  .ارايه آردند مستندسازي تجربه انتخابات و نيز راهكارهاي مناسب براي آينده

  :جمهور مشاور مطبوعاتي رييس
  ابات پيروز و سربلند بيرون آمددولت در انتخ

  خدمت ارتباطي نيست ي خوش بين دولت و ائتالف رايحه
جمهور، آن چه را اظهارات نمايندگان برخي جناحهاي سياسي  رييس مشاور مطبوعاتي
ورزانه و  انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا خواند، غرض مبني بر شكست دولت در



ه دولت جز برگزاري دقيق و قانونمند انتخابات و پاسداري از رأي آرد آ اساس توصيف و تأآيد بي
  .ديگري در انتخابات نداشته است ملت، هيچ نقش

در پاسخ ) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  وگو با خبرنگار در گفت» اآبر جوانفكر علي»

انتخابات، ملت عزيز تنها پيروز : و مجلس خبرگان گفت به پرسش وي درباره نتايج انتخابات شوراها

هوشمندانه، پندآموز و هنرمندانه خود در صحنه سياست، دوستانش  و سربلند ايران بود آه با حضور

  .بيش از هميشه مأيوس آرد را شاد و دشمنانش را

داند و با همه  بزرگ از سوي مردم مي دولت نهم، فرصت خدمتگزاري را امانتي: وي افزود

هاي سنگين خود را در  خدمتي، وظايف و مسووليت ب مفيدترين آارنامهوجود در تالش است تا با آس

  .پاسدار اين امانت مردم باشد بهترين شكل ممكن به انجام برساند و

داند و بر خالف اسالف خود براي  نمي دولت نهم، امانت مردم را غنيمت: جوانفكر گفت

  .ه و نخواهد بودسياسي نبود حفظ و بسط قدرت به دنبال ايجاد حزب و تشكيالت

حامي يا مخالف هيچ حزب، گروه و  دولت نهم: جمهور تأآيد آرد مشاور مطبوعاتي رييس

تا همه افراد و گروهها بتوانند در فضايي آرام،  ائتالفي در انتخابات نبود و اين امكان را فراهم آورد

  .ندخود را در معرض انتخاب مردم قرار ده سالم و عاري از هرگونه تنش سياسي،

: شكست دولت در انتخابات گفت وي در مورد اظهارات برخي از فعاالن سياسي مبني بر

دانند، نتايج انتخابات را تحليل و  مناسب مي همه افراد و گروههاي سياسي آزادند تا به هر نحوي آه

را آند؛ زي انتخابات، از هيچ منطق و اصولي پيروي نمي ارزيابي آنند، اما ادعاي شكست دولت در

قانونمند انتخابات و پاسداري از رأي مردم نقش ديگري در انتخابات   جز برگزاري دقيق و دولت،

  .اين وظيفه نيز پيروز و سربلند بيرون آمد نداشت و در انجام

نهم، پرهيز از دخالت در هرگونه  جوانفكر تأآيد آرد آه مشي و رويكرد اساسي دولت

مسير تعيين شده از سوي رهبر معظم   به منزله حرآت درگيري دولت انتخاباتي است و اين جهت

  .انقالب است

اين ائتالف، : را رد آرد و گفت وي هرگونه ارتباط دولت با ائتالف رايحه خوش خدمت

هاي ديگري از  انتخابات گذاشت و طيف تحت عنوان حمايت از ديدگاههاي دولت نهم پا به عرصه

مواجه شدند، خود را حامي دولت نهم معرفي  قبال بيشترياصولگرايان نيز آه در انتخابات با ا

  .ائتالفها و گروههاي سياسي وجود ندارد آردند، اما هيچ ارتباطي ميان دولت با اين

موعد برگزاري انتخابات،  ماهها پيش از: جمهور افزود مشاور مطبوعاتي رييس

ايل بودند وارد عرصه انتخابات م جمهور به همه آساني آه در دولت مسووليت مهمي داشتند و رييس

انتخابات يكي را برگزينند و در اجراي اين  شوند، دستور دادند تا ميان مسووليت دولتي يا شرآت در

  .از سمت خود استعفاء آرد جمهور در امور جوانان دستور، مشاور رييس

اراده و را به حرآت در جهت تحقق  جوانفكر تأآيد آرد آه دولت نهم، تمامي هم و غم خود

ايران بزرگ، معطوف آرده است و به  جانبه در گستره خواست مردم و خدمتگزاري مفيد و همه

  .عملكردهاي دولت نيز اعتماد و اطمينان دارد هوشمندي و درايت مردم براي نظارت بر رويكردها و



  :آذر٢٤انتخابات سالمتي درتحليل
  طلبي بوده وهست گرايش مردم اصالح*
  دانيم رامثبت مي ات خبرگاننتيجه انتخاب*
 ها توجه آردند مردم به سابقه سياسي افرادوليست*

گسترده مردم در انتخابات  حضور" دبيرآل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اين آه 

  .سرنوشت خود بسيار حساس هستند مردم براي مشارآت در: گفت" بسيار قابل توجه بوده و هست

خوشبختانه : گفت) ايسنا(دانشجويان ايران وگو با خبرنگار خبرگزاري تمحمد سالمتي در گف

توفيق خوبي به دست آورده و از رقباي خود جلوتر  ها طلبان در اآثر شهرها و مراآز استان اصالح

  در ارتباط با-آمارها . اند افتاده

انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و 

ها و  روستا در سطح استان

آه  دهد ن مي نشا-ها  شهرستان

  .طلبان در رديف اول هستند اصالح

در تهران هم : وي افزود

ي  دهنده آمارهاي مختلف، نشان

طلبان است؛  موفقيت خوب اصالح

البته هنوز آمار نهايي اعالم نشده 

متاسفانه در مورد شمارش  .است

ايي آه در مورد برخي ه ي جابجايي مساله ي انتخابات و همينطور آراء و تاخير در ارائه آمار و نتيجه

ها و بعضا اجازه ندادن به  درست از صندوق  انجام شد و عدم حفاظت ها بدون ضابطه صندوق

ها  هاي راي و جلوگيري از حضور مرتب آن سر صندوق طلبان بر نمايندگان آانديداهاي جبهه اصالح

  .ان آرده استي شمارش آراء نگر در ارتباط با مساله هايي است آه ما را مشكالت و ابهام

اخيرا شمارش و ارائه شده حالت گزينش  آنيم آرائي آه فكر مي: سالمتي ابراز عقيده آرد

ها  ي انتخابات اين ابهام ي نتيجه به شمارش و ارائه تر آردن مسائل مربوط اميدواريم با شفاف. دارد

  .برطرف شود

بان موفقيت خوبي آسب طل اصالح رسد آه ي اين مسائل به نظر مي رغم همه علي: وي گفت

اي حسنه بوده است واگر  طلبان همواره رابطه اصالح ي مردم با دهد رابطه اند و اين نشان مي آرده

طلب بوده است نه از  هاي اصالح اندرآاران گروه خود دست احيانا مشكلي در گذشته بوده از طرف

ي جز انعكاس و پيگيري طلبي چيز بوده و هست؛ چراآه اصالح طلبي مردم، گرايش مردم اصالح

  .نيست ها هاي درست وبه حق آن خواست

طلبان به  آه اگرچه بخشي از اصالح در ارتباط با مجلس خبرگان هم بايد گفت: سالمتي گفت

اين انتخابات ليست ارائه ندادند، اما در  ها داشتند در دليل اعتراضي آه نسبت به برخي عملكرد

داند؛  ي آن را مثبت مي انتخابات خبرگان و نتيجه گزاريطلب از روندي بر مجموع طيف اصالح

  .توانستند با راي خوب و با موفقيت به مجلس خبرگان راه يابند طلبان چراآه افراد مورد توجه اصالح



گونه  شوراي اسالمي نيز اعتقاد خود را اين يي مجلس ي نتايج انتخابات مياندوره وي درباره

طلبان در تهران بدون دليل موجه قانوني  آانديداهاي اصلي اصالح ي ازآه يك به دليل اين: بيان آرد

طلب در  آنيد آه افراد اصالح  مالحظه مي رغم اين نداشتيم، اما علي ردصالحيت شد، ما ليستي

  .يافتند و راي خوبي آورده و به مجلس راه يافتند يي حضور مياندوره

مردم در : دادن ترآيبي مردم گفت ل رايدبيرآل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در تحلي

هاي  طور شخصيت ها و همين ي آن و سابقه هاي سياسي ها و گروه زمان انتخابات به دو موضوع جناح

  .آنند هر ليست توجه مي

ها گام  آوردن وحدت دوباره براي آن طلبان در قدرت نيستند، اما به دست اصالح: وي گفت

امكانات مختلف و قدرت در دست جناح مقابل  آه ابزارها و نبا توجه به اي. بسيار خوبي بود

آند،  در جلب نظر مردم و افكار عمومي مي اصالحات است، و به هر حال به طرق مختلف سعي

اين . طلبان گرايش داشتند داشتيم، ديديم مردم به اصالح چه آه انتظار خوشبختانه بسيار بيش از آن

آنند نه به تبليغات مختلفي آه ممكن است چندان  صل مساله توجه ميبه ا دهد آه مردم همواره نشان مي

   .نداشته باشد پايه و اساس

  انتخابات ايران و نقش جمعيت خاموش شهرهای بزرگ
 احمد زيدآبادی

 کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

ن با آنکه شمارش آراء در انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در ايرا
پايان يافته است، اما ستاد انتخابات وزارت کشور ايران تاکنون ميزان مشارکت مردم در هر حوزه 

  .را به صورت تفکيکی اعالم نکرده است

آنچه ظاهرا از نظر مسئوالن برگزاری انتخابات در درجه نخست اهميت قرار دارد، نرخ 

 درصد واجدان شرايط ۶٠رقم مشارکت کلی در انتخابات مجلس خبرگان است که به طور مکرر 

  .برای آن ذکر می شود

اين رقم اما به اعتقاد اغلب کارشناسان گويای عالقه عمومی مردم به شرکت در انتخابات 

مجلس خبرگان نيست، زيرا تجميع انتخابات خبرگان با انتخابات شوراها سبب شد که برای هر فرد 

مربوط به انتخابات مجلس خبرگان هم خواهان مشارکت در انتخابات شوراها، يک برگ رای 

  .صادرشود

بنابراين تصور می شود که حجم قابل توجهی از آرای ريخته شده به صندوق های رای 

مربوط به مجلس خبرگان باطله باشد و اين نکته ای است که مسئوالن برگزاری انتخابات بدون ذکر 

های ناشی از برگزاری همزمان دو انتخابات عدد و رقم به آن اشاره کرده اند، اما آن را به بی نظمی 

  . نسبت داده اند-در برخی حوزه ها سه انتخابات-و 

  توده های خاموش در شهرهای بزرگ

اين در حالی است که آمارهای ارائه شده در مورد ميزان مشارکت مردم در انتخابات 

رکت از حدود سی شوراها در شهرهای بزرگ، نشان دهنده اين است که در اين شهرها نرخ مشا

  .درصد واجدان شرايط فراتر نرفته است



هرچند که وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات تا کنون از درصد مشارکت 

شهرهای بزرگ در انتخابات سخنی نگفته است، اما برای نمونه رای ريخته شده به صندوق های 

ان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم که مربوط به انتخابات شوراها در شهر تهران، بيش از ميز

حدود سی درصد برآورد شد، نيست و به نظر می رسد که ميزان مشارکت در انتخابات خبرگان در 

  .تهران نيز به مراتب کمتر از اين مقدار باشد

نتيجه ای که از اين موضوع می توان گرفت اين است که جناح های سياسی دخيل در 

م نتوانستند توده شهری خاموشی را که به داليل گوناگون از صندوق های انتخابات اخير اين بار ه

رای قهر کرده اند، به طور گسترده به پای صندوق های رای بکشانند و ظاهرا فقط اليه نازکی از اين 

  .جمعيت خاموش و بعضا ناراضی، متقاعد به حضور در پای صندوق های رای شد

  تاثير يک اليه نازک

 هم اما تاثير خودرا بر انتخابات شورای شهر تهران گذاشت، به گونه ای که همين اليه نازک

در اين دور از انتخابات، به خالف دور پيش، چهار تن از نامزدهای جناح اصالح طلب توانستند به 

  .شورای شهر تهران راه يابند

ی به نظر می رسد که اگر نرخ مشارکت در تهران باالتر می رفت، جناح اصالح طلب م

توانست توفيق بيشتری برای پيروزی داشته باشد، اما ظاهرا متقاعد کردن جمعيت ناراضی شهرهای 

  .بزرگ برای شرکت در انتخابات، به معضلی اساسی برای اصالح طلبان تبديل شده است

واقعيت اين است که بسياری از مردمی که در طول دوران مشهور به اصالحات حضوری 

اشتند، نسبت به تاثيرگذاری رای خود بر سرنوشت کشور نا اميد شده اند و چشمگير در انتخابات د

  .عالقه ای برای مشارکت در رقابت انتخاباتی بين اصالح طلبان و محافظه کاران ندارند

  "ايجاد ترس"تاکتيک 

تنها تاکتيک اصالح طلبان برای کشاندن جمعيت خاموش شهری به پای صندوق های رای، 

نفی پيروزی جناح تندرو محافظه کاران بوده است، اما به نظر می رسد اين تاکتيک تاکيد بر عواقب م

  .جز بر قشر محدودی از جامعه، تاثيری فراگير نداشته است

شکاف بين جناح های محافظه کار از يک سو وعدم ارائه برنامه ای مشخص و چشم اندازی 

ايجاد "ت، سبب شده است که تاکتيک روشن از سوی اصالح طلبان در صورت موفقيتشان در انتخابا

کارايی خود را تا اندازه زيادی برای اصالح طلبان از دست بدهد و اکثر واجدان شرايط رای " ترس

  .دادن را در روز انتخابات در شهرهای بزرگ، در خانه نگهدارد

با اين همه، جمعيت ناراضی و خاموش شهرهای بزرگ، نيروی سياسی مهم و بالقوه ای 

ه اصالح طلبان با شفاف کردن برنامه ها و استراتژی خود می توانند بخشی از آنها را در است ک

  .دوره های بعد به نفع خود بسيج کنند

البته اين مساله در گرو آزاد و عادالنه بودن انتخابات و ظرفيت نظام سياسی برای پذيرش 

  .تغيير از طرق صندوق های رای خواهد بود

 مساله، نيروهای سياسی درون نظام، شانسی برای جلب مشارکت در صورت فقدان اين دو

  .اين قشر گسترده که تعلقات طبقاتی يکسانی هم ندارند، نخواهند داشت



  


