
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩-انتخابات 
  نويدنو

٢٧/٠٩/١٣٨٥



  ر آذ٢٦تشديد تخلفات سازمان يافته برای افزايش رای حاميان احمدی نژاد درشامگاه
در ساعات پايانی ) حاميان احمدی نژاد(خدمت روند تخلفات سازمان يافته به نفع ليست رايحه خوش: امروز

بنا به گزارش خبرنگار سايت امروز در سايت شمارش آرای .است  آذر افزايش چشمگيری يافته٢٦شامگاه 

   .خيابان اشرفی اصفهانی تخلفات گسترده ای درحال وقوع است عالمه جعفری واقع در

 هنوز يکی از صندوق ها به سايت ارسال نشده  صندوق را به عهده دارد٤٦شمارش  در اين سايت که وظيفه

   .است

 مجزا آنها را همچنين خبر می رسد که مسوالن اجرايی ونظارت هشت صندوق را مشخص کرده به صورت

  . مورد شمارش قرار داده اند

 برخالف بقيه ٨٦٧-٨٦٠-٧٨٨صندوق های مذکور به شماره های  خبرنگار سايت امروز افزود سه عدد از

دست خطی که "با اصالح طلبان بوده تعرفه هايی حاوی آرائيکه همگی با   که اکثريت مطلق آنصندوق ها

 و يک نفر نيز.نام اعضای ليست رايحه خدمت درج شده است"دهنده عجله نويسندگان بوده  آشکارا نشان

  .موظف شده که برای نام های موجود در ليست تعرفه ها، کد اضافه کند

 تباخ     و     برد سياسي  و پيامدهاي هاي سياسي جناح

ان نيافته است، فعاالن هر آدام از  در حالي آه هنوز شمارش آامل آرا، پاي- آامبيز سلطانين-سرمايه

ها  هاي سياسي، نتايج انتخابات اخير شوراها را به سود خود ارزيابي آرده و معتقدند آه آانديداهاي آن جناح

در اين ميان، برخي از فعاالن سياسي نيز با ابراز نگراني از سالمت انتخابات، . اند اآثريت آرا را آسب آرده

گيري را مورد انتقاد  هاي راي هاي سياسي، شماري از شعبه وابسته به برخي گروهممانعت از حضور ناظران 

 .دهند قرار مي

اما جداي از مفهوم آمي و عددي پيروزي، جريانات سياسي هر آدام با تفسير ويژهء خود از اين واژه، 

  .رو داريد پيشبا دو فعال سياسي را » سرمايه«وگوي  گفت. آنند موفقيت جناح متبوع خود را تحليل مي

  

  انتخابات شوراها ابتداي تحولي جديد : دبيرآل مجاهدين انقالب اسالمي

  اجتماعي آشور است-در فضاي سياسي 
محمد سالمتي، دبيرآل مجاهدين انقالب اسالمي معتقد است در اين دور از انتخابات استقبال عمومي مردم از 

احتمال زيادي وجود دارد آه «: آند بيني مي  پيشسالمتي در همين رابطه.طلب خوب بوده است طيف اصالح

ترين  طلبان بتوانند در عرصهء رقابت، گوي سبقت را از ديگران ببرند و بيش در اين دور از انتخابات اصالح

  ».شوند از اين جناح باشد افرادي آه توسط مردم انتخاب مي

آه مردم مجددًا به  نخست آن; ام باشدتواند حامل دو پي طلبان مي به اعتقاد وي پيروزي احتمالي اصالح

گرايان انتقاد دارند و اين احساس را  آه ملت نسبت به اصول اند و پيام دوم اين اي آرده طلبان توجه ويژه اصالح

دبيرآل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي » .دارند آه شعارهاي دولت نهم با عملكرد آن منطبق نيست

  .انتخابات البته يك تحول جديد در فضاي سياسي و اجتماعي استاين دور از «: آند بيني مي پيش

سالمتي اين ».طلبان روي خواهند آورد تري از مردم به اصالح به اين معنا آه در انتخابات آينده گروه بيش 

پيروزي «: آند داند و تصريح مي طلبان مي دور از انتخابات را به معناي تحكيم اتحاد و ائتالف بين اصالح

وي با تاييد اعتقاد برخي از ناظران » .ها در انتخابات آينده است هاي بعدي آن طلبان زمينهء موفقيت حاصال



آه هر جناحي آه پيروز عرصهء انتخابات شوراي شهر تهران شود در انتخابات بعدي  سياسي مبني بر اين

يك آالنشهر از لحاظ سياسي شهر تهران به عنوان «: گويد ترين شانس موفقيت با آن جناح است، مي نيز بيش

ها  از اهميت خاصي برخوردار است و نه تنها پيروزي در انتخابات شوراي اين شهر براي هر آدام از جناح

اي براي  مهم است بلكه پيروزي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز در اين حوزه حساسيت ويژه

تر  ران موفق شود موفقيت آن جناح در جامعه بيشنيروهاي سياسي دارد چرا آه هرجناحي آه در انتخابات ته

  ».شود تر مي آيد و در نتيجه احتمال موفقيت آن در انتخابات بعدي بيش به چشم مي

نژاد يا طرفداران شهردار را در اين دور از انتخابات به  وي پيروزي احتمالي هر آدام از حاميان احمدي

گرايان در بين خود رقابت  اصول«: گويد آند و مي عبير ميگرايان ت معناي تشديد منازعات بين جناح اصول

  ».ها خواهد شد ها بين آن ساز تشديد رقابت دارند و موفقيت يكي از اين دو جريان زمينه

تهران را تلفيقي از آانديداهاي دو فهرست هاي شوراي شهر  اين فعال سياسي معتقد است اگر چنانچه آرسي 

طلبان به دست آورند در آن صورت روند رقابت بين اين دو جناح همچون گذشته  گرايان و اصالح اصول

  » .استمرار پيدا خواهد آرد

گرايان در تالش براي تقويت وضع موجود و نيز  چون اصول«: دهد وي در اين خصوص توضيح مي   

طلبان در هر شرايطي سعي در ايجاد مقدمات الزم  اي به دست گرفتن آن هستند اصالحآنترل آامل قدرت بر

  ».براي رقابت با اين جناح را خواهند داشت

  :مقام دبيرآل جبههء مشارآت قائم 
  شكست حاميان دولت قطعي است

تا بعدازظهر  «مقام دبيرآل جبههء مشارآت ايران اسالمي با بيان اين مطلب آه زاده، قائم  عبداهللا رمضان

تصريح ; »شكست جناح حاميان دولت در انتخابات شوراي شهر تهران قطعي است) ٣٠/١٤ساعت(يكشنبه 

شكست حاميان دولت به اين معني است آه طرز تفكر اين جناح، هيچ طرفداري در جامعه و به «:آند مي

اي مجلس  دوره ج انتخابات ميانزاده همچنين با اشاره به آخرين نتاي رمضان».خصوص بين مردم تهران ندارد

اي  دوره آانديداهاي حاميان دولت نه تنها در انتخابات شوراي شهر تهران بلكه در انتخابات ميان«:گويد مي

  ».اند رو شده مجلس نيز به شدت با عدم استقبال مردم روبه

ت با گذشت تنها يك اين براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسالمي است آه يك دول«:آند وي خاطرنشان مي

اين فعال سياسي با بيان اين آه » .رو شده است سال و اندي از عمر آن اين چنين با آاهش توجه مردم روبه

در خصوص اين دور » دهندگان آن دوره به پيروزي رسيده  درصد آراي راي٣٥٥٣٦دولت نهم صرفًا با «

در اين دور از «:گويد  مي; آند ن تعبير ميطلبا از انتخابات آه از آن به نوعي به پيروزي نسبي اصالح

ندادند و يا به رقيب  انتخابات، اآثريت افرادي از جامعه آه در دورهء انتخابات رياست جمهوري نهم يا راي

گرايي و توسعه آه از  برگشتند يعني مسير اصالحات، عقل هاي راي نژاد راي دادند، به پاي صندوق احمدي

  ».شود ز شده، دوباره شروع ميهاي قبل در جامعه آغا سال

نخست اين آه اين : طلبان در اين دور از انتخابات داراي دو پيام است پيروزي نسبي اصالح«:ويمعتقداست

ها موثر است و ديگري اين آه اين پيام وجود  ها در سرنوشت اجتماعي آن دهد آه راي آن اميد را به مردم مي

  ».دهد المللي مي جامعهء بينطلبي در ميان اقشار مردم را به  اصالح



اين دور از انتخابات نشان داد آه مردم ايران ديگر به هياهوگري «:آند زاده در اين رابطه تاآيد مي رمضان

  ».رو نخواهند آرد

هاي  تر از امروز خواهد بود و آنان با گروه ائتالف اصالح طلبان در انتخابات آينده گسترده«به اعتقاد وي،  

  ».ف خواهند رسيدزيادي به ائتال

گرايان طرفدار قاليباف در  اين عضو جبههء مشارآت در خصوص تبعات سياسي پيروزي احتمالي اصول

پيروزي احتمالي اين جناح در آرايش سياسي نيروها، «:گويد رابطه با آرايش نيروهاي سياسي در آشور مي

رسند اما  هاي مختلف به قدرت مي هم جناحگونه آه در آشورهاي ديگر  همان. گذارد نمي برجاي تاثير چنداني 

زاده پيروزي جناح حاميان دولت  رمضان» .آند ها پايدار است، در ايران هم تفاوتي نمي هاي نظام آن  سياست

داند اما در عين حال دربارهء پيامدهاي سياسي پيروزي احتمالي اين جناح  را در اين دور از انتخابات بعيد مي

شود چون اآثر  گي در آشور تشديد مي برنامگي و شعارزد ها، روند بي يروزي آندر صورت پ«: گويد مي

مديران بدون پشتوانهء علمي صرفًا در تالش براي يكپارچگي قدرت هستند و يكپارچگي قدرت آن را فاسد 

  .داند زاده يكپارچگي قدرت را به ضرر منافع ملي آشور مي رمضان» .آند مي

آرايش نيروهاي سياسي آشور را در انتخابات آتي منوط و موآول به نوع وي در يك ارزيابي آلي نوع 

آنچه مهم است «: گويد مي» بيني نيست، اين موضوع قابل پيش«داند و با تاآيد بر اين آه  رفتاردولت فعلي مي

ب گرايي هستند و در انتخابات آتي به دور از هياهوگري انتخا اين است آه مردم در حال پيمودن مسير عقل

مطمئنًا انتخابات آينده، متفاوت خواهد بود و در آن، آساني آه مثل «:گويد زاده مي رمضان» .خواهند آرد

انتخابات مجلس هفتم توانستند به زور دوپينگ سياسي وارد مجلس و سياست شوند نخواهند توانست موفق 

 سياسي در خاتمه نسبت به سالمت اين فعال» .شوند، چون در اين انتخابات اقتدارگرايان جايي نخواهند داشت

   .آند انتخابات ابراز نگراني مي

  : ستاد انتخابات آشور اعالم شد در اطالعيه

 نچهارمين دورهء مجلس خبرگا درصد مشارآت مردم در انتخابات

اي درصد مشارآت مردم در انتخابات چهارمين دورهء مجلس خبرگان   ستاد انتخابات آشور در اطالعيه-مهر

    . رهبري را در سراسر آشور اعالم آرد

 ٥٤ درصد مشارآت ١ر٤٣١ر٥٢٠، آل آراي ماخوذه ٢ر٦٤٧ر٤٤٣واجدين شرايط   /آذربايجان شرقي-١

  .درصد

 ٥٦، درصد مشارآت ١ر٠٦٥ر٣٨٨، آل آراي ماخوذه ١ر٩١٤ر٨١٨واجدين شرايط /  آذربايجان غربي -٢

  .درصد

  . درصد٦٥، درصد مشارآت ٥٩٨ر٨٢٣، آل آراي ماخوذه ٩١٢ر٨٦١واجدين شرايط /  اردبيل-٣

  . درصد٥٤، درصد مشارآت ١ر٦٩٠ر٨٣٤، آل آراي ماخوذه ٣ر١٠٦ر٨١٣واجدين شرايط /  اصفهان-٤

  . درصد٨٣، درصد مشارآت ٣١٠ر٢٧٦ ماخوذه ، آل آراي٣٧٤ر٢٠٣واجدين شرايط،   / ايالم-٥

  . درصد٧٢، درصد مشارآت ٤١٧ر٥٠٥، آل آراي ماخوذه ٥٨٢ر٠٤١واجدين شرايط   / بوشهر-٦

  . درصد٤٧، درصد مشارآت ٣ر٧٧٤ر٥٠٨، آل آراي ماخوذه ٨ر٠٧٣ر٢٥٥واجدين شرايط /  تهران-٧

 ٦٩، درصد مشارآت ٤٠٥ر٣٩٧ ، آل آراي ماخوذه٥٨٩ر٨٤١واجدين شرايط /  چهارمحال و بختياري-٨

  .درصد



  . درصد٧٨، درصد مشارآت ٢٩٢ر٨٢٧، آل آراي ماخوذه ٣٧٣ر٥١١واجدين شرايط   / خراسان جنوبي-٩

 ٦٤، درصد مشارآت٢ر٣١٩ر٣٣٣، آل آراي ماخوذه ٣ر٦٣٢ر٠٧٣واجدين شرايط /  خراسان رضوي-١٠

  .درصد

  . درصد٧١ درصد مشارآت ٣٩٨ر١٨٤ه ، آل آراي ماخوذ٥٦٢ر٢٩٩واجدين شرايط /  خراسان شمالي-١١

 ٥٦، درصد مشارآت ١ر٥٧٨ر٢٣٧، آل آراي ماخوذه ٢ر٨٤٣ر٣٩٥واجدين شرايط   / خوزستان-١٢

  .درصد

  . درصد٦٦، درصد مشارآت ٤٦٨ر٦٣٥، آل آراي ماخوذه ٧١٤ر٠٤٥واجدين شرايط /  زنجان-١٣

  . درصد٧٥مشارآت ، درصد ٢٩٨ر١٩٢، آل آراي ماخوذه ٣٩٦ر٠١١واجدين شرايط /  سمنان-١٤

، درصد مشارآت ٨٩٦ر٣١٧، آل آراي ماخوذه ١ر١٩٦ر١٦٣واجدين شرايط   / سيستان و بلوچستان-١٥

  . درصد٧٥

  . درصد٦٤، درصد مشارآت ١ر٩٢٧ر٧١٨، آل آراي ماخوذه ٢ر٩٨٧ر١١١  طواجدين شراي/  فارس-١٦

  . درصد٧١رآت ، درصد مشا٥٣٤ر٠١٤، آل آراي ماخوذه ٧٥٠ر١٥٨واجدين شرايط، / قزوين-١٧

  . درصد٥٨، درصد مشارآت ٣٥٧ر٢٠٧، آل آراي ماخوذه ٦١٨ر٥٧٨واجدين شرايط /  قم-١٨

  . درصد٥٢، درصد مشارآت ٥٣٩ر٣٤٨، آل آراي ماخوذه ١ر٠٣٥ر٤١٨واجدين شرايط /  آردستان-١٩

  . درصد٨٠، درصد مشارآت ١ر٢٢٣ر٩٢٤، آل آراي ماخوذه ١ر٥٣١ر٢١٨واجدين شرايط /  آرمان-٢٠

  . درصد٥٧، درصد مشارآت ٧٨٧ر٦٢٠، آل آراي ماخوذه ١ر٣٨٠ر٤٠٢واجدين شرايط / آرمانشاه -٢١

، درصد مشارآت ٣٣٢ر٥٧٣، آل آراي ماخوذه ٤١١ر٤٠٧واجدين شرايط، /  آهگيلويه و بوير احمد-٢٢

  . درصد٨١

  . درصد٧٧، درصد مشارآت ٨٤٤ر٥٥٧آل آراي ماخوذه   ،١ر١٠١ر٠٢٦واجدين شرايط /  گلستان-٢٣

  . درصد٦٨، درصد مشارآت ١ر٢٣٠ر٧٨٣، آل آراي ماخوذه ١ر٧٩٧ر٣٩٦واجدين شرايط /  گيالن-٢٤

  . درصد٥٨، درصد مشارآت ٧٢٣ر٨٠٧، آل آراي ماخوذه ١ر٢٣٧ر٥٣٩واجدين شرايط /  لرستان-٢٥

 ٧٥، درصد مشارآت ١ر٥٦٠ر٩٣٤، آل آراي ماخوذه ٢ر٠٨٦ر٤٣٤واجدين شرايط /  مازندران-٢٦

  .درصد

  . درصد٧٥، درصد مشارآت ٥٩٥ر٣٧٢، آل آراي ماخوذه ٩٦٣ر٧٧٨واجدين شرايط /  مرآزي-٢٧

  . درصد٥٧، درصد مشارآت ٥٩٥ر٣٧٢، آل آراي ماخوذه ٧٩٥ر٨٦٤واجدين شرايط /  هرمزگان-٢٨

  . درصد٥٧، درصد مشارآت ٧٤٧ر٩٧١، آل آراي ماخوذه ١ر٣١٧ر٧٧٠واجدين شرايط /  همدان-٢٩

      . درصد٦٨، درصد مشارآت ٤١٨ر١٥٧، آل آراي ماخوذه، ٦١٦ر٢٧١ايط واجدين شر/  يزد-٣٠

  اي شوراي هماهنگي جبهه اصالت شد   سليماني رييس دوره

  :اي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات  دورهرييس 
  ددولت نتوانست از برگزاري انتخابات پيروز بيرون بياي

مردم در انتخابات : اي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات گفت  رييس دوره

اخير پيروز شدند اما دولت نتوانست از برگزاري اين انتخابات پيروز بيرون 

   .بيايد



  

هاي   هاي اعضاي هيات  رغم تالش  متاسفانه علي: ، گفت"ايلنا"وگو با خبرنگار   داوود سليماني در گفت

بيني آرده و اعضاي   نظارتي و اجرايي، از آنجايي آه قانون انتخابات را به عنوان يك پروسه يكپارچه پيش

ارت آشور وارد مرحله بعدي ها بايد بالفاصله پس از اخذ راي با مديريت وز  اجرايي و ناظر صندوق

هاي الزم توسط دولت، با وقفه   بيني  ريزي و انجام پيش  شمارش آرا شوند، اين امر به دليل عدم برنامه

  .مواجه شد

 ساعته ٣٠اي   وي با اشاره به اختالفات دولت و هيات نظارت بر سر چگونگي شمارش آرا آه موجب وقفه

شود و در صورتي آه بدون توجه به عواقب آن، اين   جب ابهام مياين مساله مو: در شمارش آرا شد، گفت

هاي مجري و ناظر در اين خصوص   بايست دستگاه  روند ادامه داشته باشد بسيار جاي نگراني است و مي

  .در مقابل ملت پاسخگو باشند

: تصريح آردهاي جدي بين آانديداها شده است،   سليماني با بيان اين مطلب آه اين امر موجب نگراني

هاي مسوول بايد به هر طريق ممكن نسبت به جلب اعتماد آانديداها و باالخص مردم شريف ايران    دستگاه

  .اند، بكوشند   آذر ماه شرآت آرده٢٤آه با شور و شوق فراوان در انتخابات 

نتخابات، اي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات در خصوص چرايي اتفاقات ابهام برانگيز در ا  رييس دوره

هاي درستي از امور   بيني  ريزي نبوده و دولت پيش  رسد آفايت الزم براي برنامه  به نظر مي: تصريح آرد

  .نداشته است

طبق قانون انتخابات بايد در همه مراحل برگزاري آن، امكان نظارت براي نمايندگان : سليماني افزود

ها چه در نگهداري   گيري چه در انتقال صندوق  هاي راي  آانديداها وجود داشته باشد و اين نظارت در حوزه

  .ها و چه در به تعويق افتادن شمارش آراء و تا اعالم نتايج قانون بايد مهيا شود  صندوق

عدم نظارت آامل بيانگر آن است آه دولت در اين زمينه بسيار ضعيف عمل آرده و جاي : وي تاآيد آرد

  .ملت و در درجه بعد به آانديداها وجود داردبررسي و پاسخگويي در درجه اول به 

: اش از مشارآت مردم در انتخابات و گروه پيروز در انتخابات، گفت  سليماني در خصوص ارزيابي

هاي   رغم تالش  حضور مردم خوب و پرشور بود و مردم وظيفه خود را مانند گذشته انجام دادند و علي

جمهور در ايام انتخابات از خود بروز دادند آه سعي   ادار رييسهاي هو  تبليغاتي و رفتارهايي آه گرايش

آرد برخي جريانات سياسي را ايزوله آند يا از حضور در انتخابات مايوس آند، اخبارهاي رسيده   مي

  .اند  ها به طور قطع شكست خورده  حاآي از آن است آه اين گرايش

بيني آرد مردم پيروز   توان پيش  ها مي  هرها و استانچندان رسمي ش  با توجه به نتايج نه: وي تاآيد آرد

. انتخابات بودند و اين امر با توجه به گذشت مدت آوتاهي از عمر دولت جديد قابل ارزيابي و تحليل است

شود و بايد علل آن   اين شكست فاحش و زودرس براي هواداران جناح منسوب به دولت ارزيابي مي

  .بررسي و تحليل شود

 از حوزه انتخابيه تهران؛ 

  د فرد و جلودارزاده راهي مجلس هفتم شدن غفوري



فرد و  اي مجلس هفتم در تهران حسن غفوري با پايان يافتن شمارش آراي مياندوره: خبرگزاري فارس

امين نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي  سهيال جلودارزاده به عنوان بيست و نهمين و سي

  انتخاب شدند

هاي  به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با پايان يافتن شمارش آراي ريخته شده به صندوق

حوزه انتخابيه تهران، شميرانات، اسالمشهر و شهرري براي انتخاب دو نماينده ديگر تهران در مجلس 

 مورد حمايت فرد آانديداي مورد حمايت اصولگرايان و سهيال جلودارزاده آانديداي  غفوري هفتم، حسن

طلبان با آسب اآثريت نسبي آرا وارد مجلس شوراي اسالمي شدند و از دو رقيب جدي خود اسداهللا  اصالح

  . اآبر حسيني پيشي گرفتند بادامچيان و سيدعلي

  .شود خبر تكميلي متعاقبًا ارسال مي

     گيالن  اسالمي شهرهاي استان شوراي  انتخابات  نتايج

  . اسالمي را در شهرهاي استان گيالن اعالم کرد ستاد انتخابات استان گيالن نتايج انتخابات شوراي 

  

  بر اساس اعالم ستاد انتخابات استان گيالن در شهر رشت / به گزارش واحد مرکز ي خبر از رشت 

محمد /  راي  ٨١٢  هزارو  نصيحت گو با نه  ناصح موسي /   راي ٨٠٨  هزارو   با ده غالمرضا خاکسار نجفي

  ٨  با  غالمرضا هاتفي/  راي  ٨٢٢  هزارو  با هشت محمد محموديان /   راي ٤٠٧  هزارو   با نه  خواه حسن

  ٨٧٠  هزارو ٧  با  محمد رضا قاسمي/  راي  ٥٨  هزارو ٨  با   منش  عاقل محمد حسن /   راي ٧٢١ هزارو 

 به عنوان  ٢٦٨  هزار و   با هفت  و محمود مباحي  /  راي ٧٥٦  هزارو ٧  با   پاچکناري  رمضاني هادي/ راي 

 ستاد   اعالم براساس: در شهر آستارا . اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر رشت حائز اکثريت آرا شدند 

/  راي  ٦٩٩  هزارو ٦  با   پريان بهمن /   راي ٢٠٨  هزارو ٨  با   فرهاد محسني  گيالن  استانداري انتخابات

  ٤  با   راي و بهروز خانقاهي ٥٣٧  هزارو ٤  با  محمد شيخي /   راي ٤٤٨  هزارو ٥  با   وظيفه سروش

در .  به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر آستارا بيشترين ارا را کسب کردند   راي ١٤٢ هزارو

 /   راي ٤٤٠  هزارو ٣  با   عالم  استان گيالن عباس  ستاد انتخابات  نتايج  اعالم براساس :   اشرفيه شهر آستانه

 با دو  عليرضا صادقيان /   راي ٥٥٦  با دوهزارو  اسپيلي  نجفي ابراهيم /   راي ٩٧٦  هزارو ٢  با   ندافي حسن

 به عنوان اعضاي اصلي شهر آستانه اشرفيه حائز   راي ٨٠  بادوهزارو  راي وعليرضا تربيعي ٣١١ هزارو

   باسه  ازبري سيد محمد تقوي /   راي ٧٨٦  هزارو ٤  با  زهرا نظري: در شهر فومن . اکثريت آرا شدند 

 با   نوگورابي  راي و محمد اسماعيل محمدي ٦٥١  هزارو  با سه  زاده  ولي علي /   راي ٩٨٧ هزارو

در .  راي به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر فومن بيشترين آرا را کسب کردند  ٥٤٩ دوهزارو

  مهران/  راي  ١٢  رنجبر با دو هزار و سميه /  اي ر ٨٩١  با دوهزارو  فرامرز استواري : شهر سياهکل 

 راي به  ٦٣٩  راي و مقصود عليپور با هزارو  ٧٠٣  با هزارو  جمشيد حميدي/  راي  ٨٦٧  با هزار و بااليي

همچنين بر اساس اعالم ستاد .  شهر سياهکل حائز اکثريت ارا شدند   اسالمي  شوراي  اصلي عنوان اعضاي

   علي حسين/  راي  ٨٠٧  هزارو ٥  با   چاي  فالح سيد رضي: يالن در شهرستان الهيجان انتخابات استان گ

  ٤  با   اسماعيلي  شمس مهدي /   راي ٧٨٣  هزار و ٤  کشاورز با  رحيم/  راي  ١٠٥  هزارو  ٥  با  خدايگاني

  ٧٧٤  هزارو   با سه  کهن  شمسه عباس/  راي  ٩٦٢  هزارو  ٣ جواد نجار تميز کار با  /   راي ٥١٩ هزارو 

 راي به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر الهيجان  ٦٦٦  هزارو   ازاد سرو با سه  و مهران راي



 پور  منوچهر مهدي: همچنين بر اساس اسن گزارش دز شهر لنگرود . بيشترين ارا را به دست اوردند 

  ٤٩٧  هزارو  ٣    به  سروري رقيه /   راي ٨٣٩  هزارو  ٣  را د با  رضا روحي/  راي  ٣٢٠  هزارو  ٧ نژاد با 

 راي و  ٣٢٢  هزار و   با سه  ميرموسوي سيد عبداهللا/  راي  ٣٥٣  هزارو  محمد رضا عليپور با سه /  راي

 به عنوان   راي ٣٠٣  هزارو  پور پريزاد با سه  و محمد مهدي راي ٣١٨  هزارو ٣  با   ديونسلي زهرا پارياب

  براساس: در شهر صومعه سرا .  شهرلنگرود بيشترين ارا را کسب کردند   اسالمي  شوراي  اصلي اعضاي

 بادو  مهرداد زماني/  راي  ٧٠٦  هزارو ٣  با   سيد محمود حسيني  گيالن  استانداري  ستاد انتخابات اعالم

 /   راي ٥٩٥  با دوهزارو  يمسعود سبحان/  راي  ٧١٥  با دوهزارو جوانشير پاکروان /   راي ٧٧١ هزارو 

 راي به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر صومعه سرا حائز  ٤١٩  هزارو  ٢  با   نظري حسين

  ٣٣٨  هزارو  ٢  با  تيموري /   راي ٩١٩  با دو هزارو  ارجمندي کاظم: در شهر رودبار . اکثريت آرا شدند 

 با   صمدي  راي وخوشدل ٦٧٢ محمد اذربو با هزارو  /   راي ٩٥٥  با هزارو  سيد منصور ظريفي/ راي 

.  به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر رودبار بيشترين آرا را به دست اوردند   راي ٦٠٧ هزارو 

 /   راي ٢٥٦  هزارو  با سه  حميدي  سهراب : در رضوانشهر / بر اساس اعالم ستاد انتخابات استان گيالن 

 با دوهزار   عبدالهي داريوش /   راي ٣٠٠  با دوهزارو  حميد مهري/  راي  ٦٤٦  دوهزارو با  محسني مهرعلي

 به عنوان اعضاي شوراي اسالمي شهر رضوان شهر   راي ١٩٧  با دوهزارو  وحميد نيکخواه  راي ٢٧٩ و 

/  راي  ٧١٦  با دوهزارو  رضا عباسي : بر اساس اين گزارش در شهر رودسر . حائز اکثريت آرا شدند 

   رضازاده حسين /  راي ٥١١  با دوهزارو   صيدي موسي/   راي ٥٩٠  با دوهزارو   ماجياني  کوچکي هادي

 راي به عنوان اعضاي اصلي شهر  ٨٧  نژاد با دو هزارو  و رضا بزرگي  راي ٢٤٣  بادوهزارو چافجيري

/  راي  ٤٣٤  هزارو ٩  با   زاده ي خداورد  کوروش : در شهر تالش . رودسر بيشترين آرا را کسب کردند 

  ٧  پور با   حسين عبداهللا /   راي ٥٢٠  هزارو ٧  با   پروايي ايرج /   راي ٨٢٨  هزارو ٨  با   ادهري  رقيه سيده

 به عنوان اعضاي اصلي شهر تالش حائز   راي ٩٨٦  هزارو  ٥  با   مريان  باکرم  اهللا  راي و فتح ٢٤١ هزارو

 با   جعفرزاده  اهللا حجت /   راي ٣٤٥  رمضانپور با هزارو  مريم: در شهر شفت . د اکثريت آرا شدن

   راي و بهروز جليلي ٦  با هزار و  زاده  قربان حجت/   راي ١٨٢  با هزارو   رضايي حسن /   راي ٣٢٠ هزارو

  بهمن: هر ماسال در ش.  به عنوان اعضاي اصلي شهر شفت بيشترين آرا را به دست اوردند   راي ٩٦٥ با 

 با دو هزار   شالمايي نادر حبيبي/  راي  ٢١٠  هزارو   با سه باقر کاظمي /   راي ٩٠٩  هزارو ٣  با  فتحي

 رايبه  ٥٣٨  سواتپور با دوهزارو  و شيرين  راي  ٦٤١  هزارو ٢  با   خانقاه حافظ شيرازي /   راي ٨٥٦ و

  ./پيامانتهاي . يشترين آرا را کسب کردند عنوان اعضاي اصلي شوراي اسالمي شهر ماسال ب

   زارش اختصاصي فارس از گرايش منتخبين شوراها در مراآز استانهاگ
    درصد آرسي شوراها در مرآز استانها را آسب آردند٧٢ها  اصولگرايان و مستقل

دهد آه  گزارش آماري گرايش منتخبين شوراهاي شهر مراآز استانها نشان مي: خبرگزاري فارس
 درصد آرسي ٢٨رصد و نامزدهاي جريان دوم خرداد  د١٨ درصد، آانديداهاي مستقل ٥٤اصولگرايان 

  .ها را آسب آردند

نفر از ٤٧ نفر از اصولگرايان، ١٤٥به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به اين ترتيب تاآنون 

  . اند  نفر از نيروهاي دوم خرداد به شوراهاي مراآز استان راه يافته٧٥ها و  مستقل

 ٥طلب و   نفر اصالح١ نفر اصولگرا ٣انديداي راه يافته به شوراي شهر  آ٩در شهر اردبيل از مجموع 



  . باشد نفر در ليست رايحه خوش خدمت مي٢ نفر اصولگرا ٣باشند آه از  نفر مستقل مي

 نفر اصولگرا ٥ نفر راه يافته به شوراي شهر ٩در شهر اروميه مرآز استان آذربايجان غربي از مجموع 

باشند همچنين از   نفر مستقل از جامعه آرد اين شهر مي٣باشند آه  ر مستقل مي نف٣طلب و   نفر اصالح١

  .  نفر در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارد١ نفر اصولگرا ٥

 ٣طلب و   نفر اصالح١ نفر اصولگرا ٥ نفر اعضاي منتخب شوراي شهر سوم ٩در شهر ايالم از مجموع 

  . يحه خوش خدمت هيچ ليستي ارائه نداده استنفر مستقل هستند آه در اين استان ائتالف را

 اصالح طلب ٢ نفر اصولگرا و ٩ نفر اعضاي منتخب شوراي شهر سوم ١١در شهر اصفهان از مجموع 

  .  نفر در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارند٢ نفر اصولگرا نيز ٩باشند آه از ميان  مي

 نفر اصولگرا ٦اي شهر سوم درآمدند آه  نفر به عضويت شور٩در شهر اراك مرآز استان مرآزي نيز 

 نفر اصولگراي اين شورا در ليست رايحه ٦ نفر از ٢باشند آه   نفر مستقل مي٢طلب و   نفر اصالح١

  . خوش خدمت قرار دارند

 صندوق اخذ ٥٠٠ صندوق از مجموع ٢٢٦در شهر اهواز مرآز استان خوزستان در حالي آه تاآنون 

.  مستقل در صدر منتخبين قرار دارند٤ اصالح طلب و ٢ نفر اصولگرا ٣رأي شمارش شده است تاآنون 

  .  نفره شوراي شهر اهواز انتخاب گردد٩تا ترآيب 

رسد شمارش آراي اين حوزه انتخابيه تا چند روز  در استان تهران به غير از شهر تهران آه به نظر مي

 نفر ٩ نفر اصولگرا ٤اند  افته نفري آه به شوراهاي شهر راه ي١٨آينده مشخص گردد از مجموع 

  . باشند باشند آه دو نفر از اصولگرايان در ليست رايحه خوش خدمت مي  نفر مستقل مي٥طلب و  اصالح

 نفر اصولگراست ١طلب و   نفر آنها اصالح٦نفر به عضويت شوراي شهر درآمدند آه ٧در شهر بوشهر 

  . آه در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارد

 نفر آنان ٥ نفر به عضويت شوراي شهر درآمدند ٨عباس مرآز استان هرمزگان نيز در شهر بندر

 نفر در ليست ٢ نفر اصولگرا نيز ٥باشند و از   نفر از ليست مستقلين مي١طلب و   نفر اصالح٢اصولگرا 

  . رايحه خوش خدمت قرار دارند

مستقلي به جمع منتخبين شوراي در شهر بجنورد مرآز استان خراسان شمالي در حالي آه هيچ آانديداي 

 نفره اين ٧اي آه شوراي  طلبان است به گونه شهر راه نيافته است اآثريت ترآيب شوراي شهر با اصالح

 اصولگراي اين شورا از ليست رايحه ٣ نفر ٢ اصولگرا تشكيل دادند آه ٣طلب و   اصالح٤شهر را 

  . خوش خدمت هستند

 نفر به شوراي شهر سوم راه يافتند آه اآثريت با ٩نوبي نيز در شهر بيرجند مرآز استان خراسان ج

باشد و از ميان  طلب مي  اصالح٤ اصولگرا و ٥اي آه ترآيب اين شورا شامل  اصولگرايان است به گونه

  .  نفر در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارند٣ نفر اصولگرا نيز ٥

 ٢ اصولگرا ٧ نفره شوراي شهر سوم شامل ١١در شهر تبريز مرآز استان آذربايجان شرقي نيز ترآيب 

 اصولگراي اين شورا در ليست رايحه خوش ٧ نفر از ٢ آانديداي مستقل است آه ٢اصالح طلب و 

  . خدمت هستند

طلب   اصالح٣ اصولگرا ٥ نفره شوراي شهر سوم شامل ٩آباد مرآز استان لرستان ترآيب  در شهر خرم

  . وش خدمت در استان نيز آانديداي را معرفي نكرده است آانديداي مستقل است آه رايحه خ١و 



 ٢ اصولگرا ٦اند آه شامل   نفر به شوراي شهر دوم راه يافته٩در شهر رشت مرآز استان گيالن نيز 

 نفر در ليست رايحه خوش خدمت ١ اصولگرا نيز ٦و از ميان . باشند  آانديداي مستقل مي١طلب و  اصالح

  . قرار دارد

ان مرآز استان سيستان و بلوچستان تنها استان آشور است آه اصولگرايان در آن اما شهر زاهد

 ٧ نفره اين شورا شامل ٩هاي شوراي شهر سوم را آسب آنند و ترآيب  آدام از آرسي اند هيچ نتوانسته

  . باشد  آانديداي مستقل مي٢طلب و  اصالح

 آانديداي ٢طلب و   اصالح٢لگرا  اصو٥ نفر منتخب شوراي شهر سوم ٩در شهر زنجان و از ميان 

  .  نفر در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارند٢مستقل قرار دارند آه از ميان اصولگرايان اين شورا 

طلب و   اصالح٢اصولگرا ٤ نفره سوم شامل ٧در شهر ساري مرآز استان مازندران نيز ترآيب شوراي 

  . ن هيچ آانديدايي را معرفي نكرده است آانديداي مستقل است و رايحه خوش خدمت در اين استا١

 ٧اند و از مجموع  در شهر سمنان اصولگرايان با اقتدار آامل شوراي شوراي شهر سوم را به دست آورده

 نفر ٦طلبان رسيده است، از   آرسي نيز به اصالح١ آرسي به اصوگرايان و ٦آرسي اين شورا 

  . باشند يحه خوش خدمت مي نفر در ليست را٣اصولگراي شوراي شهر سوم سمنان 

اند به شوراي شهر سوم راه يابندد و از  طلبان نتوانسته در شهر سنندج مرآز استان آردستان اصالح

 آرسي به آانديداهاي مستقل اختصاص يافته و ٣ آرسي به اصولگرايان و ٦ آرسي اين شورا ٩مجموع 

  . اشندب  اصولگراي اين شهرستان از ائتالف رايحه خوش خدمت مي٦هر 

در شهرآرد مرآز استان چهارمحال و بختياري مردم بيش از همه به آانديداهاي مستقل اعتماد آردند و از 

 صندلي ديگر به طور مساوي ٤باشند و   نفر از آانديداهاي مستقل مي٥ عضو شوراي شهر ٩مجموع 

 است هيچ  خدمت نتوانستهدر اين شهر نيز رايحه خوش . طلبان تقسيم شده است ميان اصولگرايان و اصالح

  . هاي شوراي شهر را آسب آند آرسي از آرسي

طلبان و   صندلي شوراي شهر ميان اصولگرايان، اصالح١١در شهر شيراز در حالي آه مجموع 

 آرسي بيشترين سهم را به خود اختصاص ٦آانديداهاي مستقل تقسيم شده است اصولگرايان با آسب 

مانده نيز به آانديداهاي مستقل   سهم باقي١ آرسي را آسب نمايند و ٤اند  وانستهطلبان نيز ت اند و اصالح داده

  .  اصولگرا در ليست رايحه خوش خدمت قرار دارند٦ از ٢در شيراز . رسيده است

هاي شوراي شهر سوم را در  طلبان نتوانستند هيچ يك از آرسي شهر قزوين از شهرهايي است آه اصالح

 سهم به اصولگرايان رسيده است آه در اين استان ٧ صندلي اين شورا ٩مجموع آن اشغال نمايند و از 

  . مانده نيز به آانديداهاي مستقل رسيده است  سهم باقي٢اند و  ائتالف رايحه خوش خدمت هيچ رأيي نياورده

ند ا شهر قم در آنار مشهد تنها شهرهاي آشور از مجموع مراآز استانها هستند آه اصولگرايان توانسته

 نفر در ليست ٣ نفر اصولگراي شورا سوم شهر قم ٩هاي آن را به دست آورند و از نظر  تمام آرسي

  . رايحه خوش خدمت قرار دارند

طلبان اختصاص داده و اصولگرايان تنها   نفره شهر آرمان نيز بيشترين سهم را به اصالح٩شوراي شهر 

در . طلبان اختصاص يافته است اقيمانده به اصالح آرسي ب٦اند و   صندلي اين شورا را به دست آورده٣

  . اين استان نيز ائتالف رايحه خوش خدمت ليست ارائه نكرده است

هاي مختلف تقسيم گرديده آه سهم   آرسي شوراي شهر ميان آانديداهاي گرايش٩در شهر آرمانشاه 



 نفر ٤ از مجموع .باشند  مي٢ آرسي و آانديداهاي مستقل ٣طلبان   آرسي اصالح٤اصولگرايان 

  . باشند  نفر در رايحه خوش خدمت مي٢اصولگراي اين شورا 

طلبان با اآثريت شوراي شهر سوم را به دست آوردند و  در شهر گرگان مرآز استان گلستان نيز اصالح

طلبان اختصاص يافته و اصولگرايان در حالي آه   صندلي به اصالح٦ آرسي اين شورا ٩از مجموع 

اند و تنها صندلي   صندلي را به خود اختصاص داده٢مت هيچ ليستي ارائه نداده است تنها رايحه خوش خد

  . باقيمانده اين شورا توسط آانديداهاي مستقل فتح شده است

 آرسي اين شورا را به ١١در شهر مشهد مرآز استان خراسان رضوي نيز اصولگرايان با قاطعيت تمام 

طلبان و آانديداهاي مستقل هيچ سهمي از اين شورا ندارند   اصالحخود اختصاص داده است و در حالي آه

  .  اصولگراي شوراي شهر سوم مشهد جاي دارند١١ نفر از ليست رايحه خوش خدمت در مجموع ٣

طلبان و  در شهر همدان اصولگرايان باز هم بيشترين سهم را به دست آوردند و در حالي آه اصالح

 آرسي ٩ صندلي باقيمانده از ٧اند  هاي اين شورا را آسب آرده ي از آرسي صندل١آانديداهاي مستقل تنها 

  . باشند  نفر آنها در ليست رايحه خوش خدمت مي٤شوراي شهر سوم به اصولگرايان اختصاص يافته آه 

طلبان سهم بيشتري به دست آوردند و از مجموع  در شهر ياسوج مرآز استان آهگيلويه و بويراحمد اصالح

 نفر عضو ليست ١ صندلي آن به اصولگراياني آه ٢طلبان و   صندلي آن به اصالح٥ين شورا  آرسي ا٧

  . باشد رسيده است رايحه خوش خدمت مي

 صندلي شوراي شهر سوم يزد به ٩اند به پيروزي دست يابند و  طلبان توانسته در استان يزد نيز اصالح

  . ه خوش خدمت قرار دارندنفر ليست رايح٢ اصولگرا و ٢طلب و   اصالح٥ترتيب با 

ها قطعي شده است   نفري آه تاآنون حضورشان در شوراهاي شهر مراآز استان٢٦٧در مجموع از ميان 

  . باشند  نفر ليست رايحه خوش خدمت مي٤٧طلب و   نفر اصالح٧٥ نفر اصولگرا، ١٤٥

شترين سهم را آسب هاي شوراي شهر سوم مراآز استانها بي  درصد تمامي آرسي٥٤اصولگرايان با آسب 

  .  درصد به ترتيب قرار دارند١٨ درصد و آانديداهاي مستقل با ٢٨طلبان با  آردند و اصالح

 خدمت  نفر در ليست رايحه خوش٤٠خب مراآز استانها نيز  نفر اصولگراي منت١٤٥همچنين از مجموع 

  .دهند صولگرايان را تشكيل مي درصد مجموع ا٢٨باشند آه  مي
 ها مجلس خبرگان رهبري در تمامي استانليست منتخبين 
  .هاي آشور مشخص شد ليست منتخبين مجلس خبرگان رهبري در تمامي استان:خبرگزاري فارس

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در حوزه انتخابيه آذربايجان شرقي، محسن 

ليست جامعتين و سيد سرابي از  مجتهدشبستري، مرتضي بني فضل، محمدتقي پورمحمدي و محمد فيض

  . موسوي به عنوان آانديداي مستقل به مجلس خبرگان راه يافتند محمد واعظ 

باغي از ليست جامعتين و حسن  اآبر قريشي و سيد اآبر قره در حوزه انتخابيه آذربايجان غربي سيد علي 

  . نمازي به عنوان آانديداي مستقل به مجلس خبرگان راه يافتند

 اردبيل سيد حسن عاملي و سيد ابراهيم سيد حاتمي هر دو از ليست جامعتين وارد مجلس در حوزه انتخابيه

  . خبرگان شدند

در حوزه انتخابيه اصفهان تمامي آانديداهاي مورد حمايت جامعتين شامل سيد يوسف طباطبايي، سيد 

يندگان اين استان شريعتي به عنوان نما ابوالحسن مهدوي، مرتضي مقتدايي، محمود عبد اللهي و حسن آقا



  . در مجلس خبرگان انتخاب شدند

در حوزه انتخابيه ايالم رحيم محمدي به عنوان آانديداي مورد حمايت حزب اعتماد ملي وارد مجلس 

بوشهري آانديداي مورد حمايت جامعتين به  خبرگان شده و در حوزه انتخابيه بوشهر نيز سيد هاشم حسيني 

  . گان رهبري انتخاب شدعنوان منتخب مردم در مجلس خبر

اآبر مشكيني، محمد يزدي،  آاشاني، علي  رفسنجاني، محمد امامي در حوزه انتخابيه تهران اآبر هاشمي

آبادي، سيد محسن  يزدي،حسن روحاني، محسن آازروني، فربانعلي دري نجف احمد جنتي، تقي مصباح

محمد محمدي گيالني از ليست مورد آني و  خرازي، رضا استادي، عبدالنبي نمازي، محمد باقر باقري

حمايت جامعتين و محسن قمي از ليست مورد حمايت نخبگان حوزه و دانشگاه ، خبرگان و آارآمدي و 

  . حزب اعتماد ملي و مرعشي به عنوان آانديداي مستقل وارد مجلس خبرگان رهبري شدند

داهاي مستقل به عنوان نماينده مردم در حوزه انتخابيه چهار محال و بختياري عليرضا اسالميان از آاندي

  . اين استان در مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد

الهدي، محمد رضا فاآر،  شاهرودي، سيد احمد علم در حوزه انتخابيه خراسان رضوي سيد محمود هاشمي

اصغر معصومي آانديداهاي مورد حمايت جامعتين به عنوان  طبسي و علي ابوالقاسم خزعلي، عباس واعظ 

  . نمايندگان اين استان در مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند

نواز و در حوزه انتخابيه خراسان جنوبي سيد ابراهيم  در حوزه انتخابيه خراسان شمالي حبيب اهللا مهمان

  . رئيسي آانديداهاي مورد حمايت جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

 جزايري، عباس آعبي، سيد علي شفيعي، علي  لي موسويدر حوزه انتخابيه خوزستان سيد محمود ع

فالحيان و محسن حيدري آانديداهاي مورد حمايت جامعتين و محمد حسين احمدي به عنوان آانديداي 

  . مستقل به عنوان منتخبين مردم در مجلس خبرگان رهبري شناخته شدند

نان سيد محمد شاهچراغي از در حوزه انتخابيه زنجان محمدتقي واعظي و در حوزه انتخابيه سم

  . آانديداهاي مورد حمايت جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

در حوزه انتخابيه سيستان و بلوچستان عباسعلي سليماني از آانديداهاي مورد حمايت جامعتين و مولوي 

  . احمد سالمي به عنوان آانديداي مستقل به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند علي

شيرازي و اسداهللا  اصغر دستغيب، احمد بهشتي، محمدصادق حائري  حوزه انتخابيه فارس سيد عليدر

محمد دستغيب به عنوان آانديداي مستقل راهي مجلس  ايماني آانديداهاي مورد حمايت جامعتين و علي

  . خبرگان رهبري شدند

  نتخابيه قم بين و در حوزه ا در حوزه انتخابيه قزوين علي اسالمي و هادي باريك

  . محمد مومن به عنوان آانديداهاي مورد حمايت جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

االسالمي آانديداي مورد حمايت حزب اعتماد ملي و مال  در حوزه انتخابيه آردستان مال محمد شيخ

   .عبدالرحمان خدايي به عنوان آانديداي مستقل به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

در حوزه انتخابيه آرمان سيد احمد خاتمي و محمد علي موحدي آرمان آانديداهاي مورد حمايت جامعتين 

  . و بهرامي خوشكار به عنوان آانديداي مستقل وارد مجلس خبرگان رهبري شدند

در حوزه انتخابيه آرمانشاه محمد حسين زرندي به عنوان آانديداي مورد حمايت حزب اعتمادملي و حسن 

  . دوحي آانديداي جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتندمم



حسيني آانديداي مورد حمايت جامعتين به  اهللا ملك در حوزه انتخابيه آهگيلويه و بويراحمد سيد آرامت

  . مجلس خبرگان رهبري راه يافت

قل اين استان در اهللا طاهري آانديداهاي مست در حوزه انتخابيه گلستان نيز سيد آاظم نورمفيدي و حبيب

  . باشند مجلس خبرگان رهبري مي

العابدين قرباني، رمضاني، مختار امينيان و عباس محفوظي آانديداهاي مورد  در حوزه انتخابيه گيالن زين

  . حمايت جامعتين به عنوان منتخبين اين استان در مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند

آبادي و سيد محمدتقي شاهرخي آانديداهاي مورد حمايت  رمدر حوزه انتخابيه لرستان سيد حسن طاهري خ

  . جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

در حوزه انتخابيه مازندران نوراهللا طبرسي، صادق الريجاني و سيد صابر جباري آانديداهاي مورد 

ايندگان اين استان در حمايت جامعتين و علي معلمي آانديداي مستقل انتخابات خبرگان رهبري به عنوان نم

  . اين مجلس انتخاب شدند

در حوزه انتخابيه مرآزي احمد محسني گرگاني و سيد ابوالفضل ميرمحمدي به عنوان آانديداهاي مورد 

  . حمايت جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

ازيني آانديداي مستقل الدين محمد آانديداي مورد حمايت جامعتين و علي ر در حوزه انتخابيه همدان غياث

  . به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

در حوزه انتخابيه هرمزگان غالمعلي نعيم آبادي و در حوزه انتخابيه يزد ابوالقاسم وافي از آانديداهاي 

  .مورد حمايت جامعتين به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند

   آراي شوراي تهرانابراز نگراني آانديداهاي دوم خردادي نسبت به روند شمارش
ما : اي به رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشتند آانديداهاي دوم خردادي در نامه: خبرگزاري فارس

نامزدهاي ائتالف اصالح طلبان نگراني عميق خود را نسبت به روند شمارش آراء انتخابات شوراي 
 .آنيم شهر تهران ابراز مي

 در نامه ائتالف اصالح طلبان آه امروز يكشنبه به غالمعلي به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس

درخصوص نحوه شمارش آراء : حداد عادل، رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي ارسال شده، امده است

انتخابات شوراي شهر تهران و مشكالت و تخلفات رخ داده در اين زمينه، نكاتي اساسي و جدي وجود 

براي رفع آن، مي تواند خداي ناآرده شيريني و حالوت حضور بزرگ و دارد آه عدم توجه و دقت الزم، 

حماسي مردم شريف تهران در انتخابات اخير را به تلخي مبدل ساخته و زمينه خيانت به امانت گرانسنگ 

  . آراي مردم آه داراي حرمتي باال و عظيم است را فراهم آند

ر شوراي شهر تهران در حالي برگزار شد آه انتخابات اخي: در بخش ديگري از اين نامه آمده است

 ساعت اخذ رأي، موارد متعددي از تخلف، نقض قانون و تضييع حقوق انتخاب ١٣متأسفانه در طول 

آنندگان و انتخاب شوندگان را در بر داشت و مواردي همچون دخالت افراد غيرمسؤول در روند انتخابات 

ن به سويي خاص، توزيع اقالم تبليغاتي متعلق به يك و تالش آنان براي جهت دهي آراي رأي دهندگا

جريان سياسي مشخص و بهره مندي از حمايت برخي مراآز قدرت در طول برگزاري انتخابات، اخراج 

  . نمايندگان آانديداها از محل شعب به آّرات به چشم آمد

ت و شمارش آراء مجموعه اما با پايان زمان اخذ رأي و آغاز مرحله قرائ: در اين نامه تصريح شده است



اي از اتفاقات و وقايع رخ داد آه ابعاد متخلفانه و غيرقانوني آن به گونه اي وسيع و همه جانبه بود آه 

در اين ارتباط اشاره به نكات زير مي . مشابه آن در هيچ يك از انتخابات گذشته آشور سابقه نداشته است

  . نمايدتواند ابعادي محدود از وقايع مذآور را بيان 

 ساعت پس از خاتمه اخذ رأي، ٥تا : در ادامه نامه با ادعاي وجود برخي تخلفات خاطرنشان شده است

متأسفانه به دليل عدم تفاهم وزارت آشور و هيأت مرآزي نظارت، تكليف نحوه شمارش آراء انتخابات 

ناظران شعب اخذ اين موضوع موجب بروز سردرگمي و اختالف ميان مسؤوالن اجرايي و . مشخص نبود

در اين ارتباط گزارش . رأي درخصوص انتقال صندوق هاي رأي به محل سايتهاي شمارش آراء شد

نمايندگان ما از شعب، حكايت از آن دارد آه برخي صندوق ها براثر بالتكليفي و اختالف دست 

عتها صندوق ها در اندرآاران، چندين نوبت به خارج از محل شعبه منتقل و دوباره بازگردانده شد و سا

  . وضعيت نامناسب به لحاظ حفاظتي و امنيتي و به دور از نظارت نمايندگان نامزدها قرار داشت

توافق صورت گرفته ميان : در نامه ائتالف اصالح طلبان به رئيس مجلس شوراي اسالمي آمده است

اشيني، با توجه به وزارت آشور و هيئت مرآزي نظارت، مبني بر شمارش آراء به دو روش دستي و م

 آيين ٦٧انتقال صندوق ها به محل سايتهاي شمارش آراء و خارج شدن آنها از محل شعب، با بند هـ ماده 

چراآه بند مذآور شيوه شمارش دستي را تنها در محل شعب مجاز . نامه اجرايي قانون شوراها مغاير است

است، لذا براساس آيين نامه شمارش آراء در مي داند و شمارش دستي در محل سايتها را پيش بيني نكرده 

اخبار ارسالي نمايندگان ما در سايتها حكايت از آن دارد . محل سايتها تنها به شيوه ماشيني امكان پذير است

  . آه شيوه شمارش در شماري از سايتها به روش دستي است

نامه اجرايي قانون بايد با حضور ها طبق آيين  اصالح طلبان در نامه خود با بيان اين آه شمارش در سايت

اعضاء ناظران هر شعبه صورت گيرد آه بنا بر اطالعات واصله، شمارش در حال انجام در سايتها 

 ٨٠تا اواخر روز شنبه حداآثر :صرفًا توسط افراد ثابت و بدون حضور مسئولين هر شعبه است،آمده است

ها  در اين سايت. اند  غيرفعال و تعطيل بوده سايت در نظر گرفته شده براي شمارش آراء،٤٩درصد از 

  . اند نمايندگان ناظران از محل سايت اخراج شده

 ٥در منطقه " سايت پژوهش سرا"به تعدادي از سايتها از جمله : در بخش ديگري از اين نامه آمده است

هيچگونه ها  هنوز هيچ صندوقي وارد نشده است و از سرنوشت صندوق هاي مربوط به اين گونه سايت

اطالعي در دست نبوده و مشخص نيست آه اين صندوق ها آجا و در اختيار چه آساني قرار دارند و 

تعدادي از سايتها پس از آغاز شمارش آراء، به يك باره آار خود را متوقف ساخته و صندوق هاي موجود 

  . در آن تمامًا به مكان ديگري آه محل آن بر ما پوشيده است منتقل شده اند

در اين ارتباط مي توان : در نامه ائتالف اصالح طلبان به رئيس مجلس شوراي اسالمي افزوده شده است

شايان .  اشاره آرد آه در حال حاضر هيچ صندوقي در آنجا وجود ندارد٤به سايت مظفر واقع در منطقه 

م مخالفت  صندوق اين سايت توسط افراد غيرمسئول صورت گرفته آه عليرغ٥ذآر است آه انتقال 

 روز شنبه نوشته اي بر ٤اند، در سايت صادقي واقع در منطقه  مسئول سايت، صندوق ها را با خود برده

روي در نصب شده بود مبني بر اين آه شمارش آراء در اين مكان آنسل شده است؛ اما بنا بر گزارش 

  . واصله در ساعات پاياني روز، شمارش آراء در آن سايت آغاز شده است

: اين نامه به برخي تخلفات ديگر آه ائتالف اصالح طلبان ادعاي آن را دارند اشاره شده و آمده استدر 



 ساعت پس از پايان اخذ رأي آمتر از تعداد ٢٤در بسياري از سايتها، تعداد صندوق هاي واصل شده تا 

ها در   سايتصندوق هايي است آه قرار بوده در آن شمارش شود و از سرنوشت صندوق هاي ديگر اين

، ٤هاي مظفر واقع در منطقه  در اين زمينه مي توان به سايت. طول مدت مذآور اطالعي در دست نيست

 اشاره ١١و سايت شيخ مفيد در منطقه ١، سايت آمال الملك در منطقه ٦سايت البرز در منطقه 

 تا ظهر ٣منطقه همچنين ورود برخي صندوق هاي مفقود شده به سايت هاي شمارش،از جمله سايت .آرد

  . امروز ادامه داشته است

اصالح طلبان با بيان اينكه از حضور نمايندگان نامزدهاي اصالح طلب در بعضي از سايتها به دفعات 

 و مرآز ٨ شهريور در منطقه ١٧در اين ارتباط مي توان به سايت :اند ممانعت به عمل آمده است، افزوده

  .  اشاره آرد٢٠آموزش تربيت معلم شهيد مفتح منطقه 

در اين نامه به عدم اعالم دقيق تعداد شرآت آنندگان در انتخابات و آراء به صندوق ريخته شده به عنوان 

به نظر مي رسد با توجه به معلوم بودن تعداد تعرفه هاي : ديگر شبهات موجود اشاره شده و آمده است

راء مأخوذه انتخابات آار ساده اي مصرف شده و وجود صورتجلسات صندوق ها، محاسبه و اعالم آل آ

باشد آه انجام آن، مي تواند راه را بر تخلفات احتمالي و ورود آراء غيرقانوني و تقلبي به صندوق ها 

  . مسدود آند، اما مشخص نيست به چه داليلي اين آار صورت نمي گيرد

الع رساني درخصوص درپايان نامه ائتالف اصالح طلبان به رئيس مجلس شوراي اسالمي به نحوه اط

روند شمارش آراء انتخابات شوراي شهر تهران اشاره و آن آامًال غيرمنطقي و مغاير با رويه انتخابات 

پس از اعالم خبر توافق هيئت نظارت و وزارت آشور در خصوص :گذشته تشخيص داده شده و آمده است

 ساعت از آن زمان ٣٠يم اين نامه آه نحوه شمارش آراء آه مربوط به بامداد روز شنبه است، تا لحظه تنظ

ها، تعداد  مي گذرد، هيچ گونه اطالع رساني رسمي در خصوص چگونگي شمارش آراء در سايت

  . هاي فعال در شمارش،تعداد آراء شمارش شده و نتايج شمارش ابتدايي آراء انجام نشده است سايت

ئتالف اصالح طلبان نگراني عميق خود را ما نامزدهاي ا: اند اصالح طلبان در پايان نامه خود افزوده

نسبت به روند شمارش آراء انتخابات شوراي شهر تهران ابراز آرده و از جناب عالي به عنوان رئيس 

مجلس شوراي اسالمي مي خواهيم با اتخاذ تدابير الزم، وابالغ سريع به هيئت مرآزي نظارت بر 

و امكان نظارت همه جانبه نمايندگان نامزدها، اصالح انتخابات شوراها روند آنوني را بر مبناي قانون 

نماييد تا نتيجه اعالم شده نهايي انتخابات، نتايجي بر مبناي حق و مبتني بر آراء به صندوق ريخته شده 

در غير اين صورت يقينًا مسؤوالن امر نزد خداي تعالي و افكار عمومي . توسط مردم شريف تهران باشد

  . ودجامعه معاقب خواهند ب

 يا ٢بر اساس خبرهاي دريافتي، از ليست ائتالف اصالح طلبان در انتخابات شوراي شهر تهران احتماًال 

  .اند  نفر از اين آانديداها با شمارش اوليه آراء به شوراي شهر تهران راه يافته٣
  شوند  هاشمي، خاتمي و آروبي براي صيانت از آراي مردم فعال مي



طلبان براي شوراي شهر تهران با مهدي آروبي، دبيرآل   مزدهاي فهرست اصالحدر پي ديدار شنبه شب نا

اي را با مقامات مسوول در   هاي فشرده  طلبان رايزني  حزب اعتماد ملي، مقرر شد سران ائتالف اصالح

وزارت آشور و مسوالن ديگر براي صيانت از آراي 

  . طلبان انجام دهند  اصالح

  

، امروز صبح آروبي و هاشمي با "اايلن"به گزارش خبرنگار 

يكديگر ديدار آردند و با سيدمحمد خاتمي نيز آه به دليل آسالت امكان حضور در جلسه مشترك را نيافته 

  . بود، به صورت تلفني مذاآره آردند

برند و سرگرم   اآنون در دفتر خاتمي به سر مي  طلبان هم  پس از اين مذاآرات، اعضاي ستاد ائتالف اصالح

  .رايزني درباره اقدامات مشترك هستند

آخرين خبرها حاآي است با شمارش آرا در مناطق شرقي تهران از جمله نارمك آه پايگاه اجتماعي 

. اند  طلبان حداقل يك سوم شوراي شهر را در اختيار گرفته  رود، اصالح  جمهور به شمار مي  رييس

ر مناطق يك، دو، شش، هشت و ساير مناطق تهران طلبان د  هاي ديگر از بهبود وضعيت اصالح  گزارش

  .حكايت دارد
  :سيد مرتضي مبلغ

  سفارش آنندگان حذف هاشمي رفسنجاني به محاق رفتند
  طلبان در انتخابات شوراهاي سراسر آشور پيروز شدند اصالح

حضور گسترده مردم در اين :  آذر گفت٢٤معاون سابق سياسي وزارت آشور در تحليل انتخابات 

آنند، سرنوشتشان با  تخابات نشان داد آه وقتي مردم با انتخابات آشتي ميان

   .گيرند ، متفاوت خواهد شد ها فاصله مي هنگامي آه از صندوق

  

" سيد محمدخاتمي"با اشاره به سخنان " سيد مرتضي مبلغ" به گزارش ايلنا،

اگر مردم به طور گسترده در پاي " در آستانه انتخابات آه گفته بود

ها حاضر شوند نقشه آساني آه به رأي مردم اعتماد ندارند، خنثي  صندوق

خوشبختانه اين حضور گسترده باعث خنثي شدن اين : ، افزود" شود مي

  .ها در اين مقطع شد نقشه

عالوه بر اين آساني آه با ارائه ليست رايحه خوش خدمت در : وي افزود

 و چراي مردم را به همراه خود دارند شكست خوردند و انتخابات شوراها مدعي بودند آه حمايت بي چون

آساني آه در انتخابات خبرگان سفارش حذف هاشمي را سر داده بودند و از هيچ آوششي براي شكست 

رو شده و به محاق رفتند و در مقابل  هاشمي فروگذار نكردند، با تو دهني بزرگي از مردم روبه

  .دست آوردند  يروزي را در انتخابات شوراها بهطلبان در سراسر آشور ميانگين پ اصالح

پيام ديگر انتخابات براي دولت آن است آه مردم در اين انتخابات نشان دادند آه به تدريج : مبلغ ادامه داد

هاي پي در پي يك سال  هاي اقتصادي به ويژه گراني اند آه عامل اصلي بسياري از نابساماني پي برده

دهند، برخي  شود و آن را به جريانات مبهم و پشت پرده نسبت مي هايي آه مي گذشته، برخالف فرافكني



  .هاي غلط اقتصادي دولت است سياست

اند آه هشدارهاي دلسوزانه آارشناسان و اقتصاددانان در  مردم به تدريج متوجه شده: وي خاطرنشان آرد

بجا بوده است و قابل تحسين آن هاي اقتصادي دولت نهم، آامًال درست و  مورد عواقب سوء برخي سياست

هاي اقتصادي بوده  اي آشور در خدمت توجيه اين سياست است آه مردم عليرغم آنكه شبكه گسترده رسانه

  .اند و هست، در يك سال به اين تشخيص رسيده

حادثه : معاون سياسي سابق وزارت آشور در پاسخ به نحوه شمارش آرا در حوزه انتخابيه تهران ، گفت

ترقبه و عجيبي آه در انتخابات اين دوره شوراها رخ داد حاآي از يك سر درگمي و بالتكليفي در غير م

يك امر بسيار مهم ملي بود آه حتي، روز بعد از اخذ رأي هم تكليف نحوه شمارش آرا معلوم نبود و اين 

د و ساز وآارهاي ش در حالي است آه حداقل يك هفته قبل از روز اخذ رأي بايد تكليف اين امر روشن مي

اي شده است و آانديداهاي  آننده اين امر باعث شرايط نگران. گرفت اجرايي پيرامون آن شكل مي

هاي مختلف و طرفداران آنها را نسبت به سرنوشت آراء مردم نگران آرده و پاسخ عجيب و غريب  جريان

  .ها افزوده است مسؤوالن انتخاباتي نيز بر نگراني

 سال گذشته و در آجاي دنيا سابقه دارد آه بعد از اخذ رأي، به ٢٨ش آه در آجاي وي با طرح اين پرس

وسيله روش آزمون و خطا نسبت به اينكه آيا شمارش به صورت دستي يا ماشيني انجام پذيرد، اتخاذ 

داده ما قبًال با توجه به قرائني آه مشهود بود نسبت به روند برگزاري انتخابات هشدار : تصميم شود، افزود

بوديم، هنگامي آه بحث تجميع انتخابات مطرح شد، براي آارشناسان و متخصصان امر انتخابات معلوم 

رو خواهد شد بعدًا هم آه حوادثي از قبيل راه ندادن خبرنگاران  اي روبه بود آه اين روند با مشكالت عديده

ت بسياري از داوطلباني آه افراد به ستاد انتخابات آشور و حذف ميز احزاب از آنجا، به ويژه رد صالحي

  .ها افزود شايسته و ارزشمند آشور بودند، بر نگراني

. اي بوديم حتي در اعالم تعداد واجدان شرايط رأي دادن آشور هم شاهد روند غير مترقبه: مبلغ تأآيد آرد

الم شده بود، با  ميليون اع٤٦ ماه گذشته بيش از ١٤با آنكه تعداد واجدان شرايط انتخابات در انتخابات 

 ساله آشور حداقل سالي يك ١٥ ماه تقريبًا همان عدد اعالم شده است در حالي آه به جمعيت ١٤گذشت 

  .شود ميليون نفر اضافه مي

اي را انجام دادند، در حالي  سابقه رساني آمار انتخاباتي تهران هم آار بي در اين دوره در اطالع: وي افزود

رسيد، در اين  از صبح روز شنبه آخرين وضعيت شمارش آرا به اطالع مردم ميها از آغ آه همه انتخابات

دوره در مورد انتخابات شوراي تهران تاآنون آه روز يكشنبه است و دو روز از زمان اخذ رأي 

گذرد، هيچ خبري منعكس نشده است و در مورد انتخابات خبرگان نيز شب گذشته بدون آوچكترين عدد  مي

  .اند، اعالم شد  نفر آه بيشترين رأي را داشته١٦سامي و رقم، صرفًا ا

اند در دوره گذشته نتيجه شمارش آراي شوراها در  نژاد گفته مبلغ در پاسخ به اين سؤال آه آقاي احمدي

متأسفانه منابع خبري ايشان، :  روز اعالم شد، گفت١٠تهران پس از چهار روز و در دوره اول پس از 

اند اميدوارم در مورد ساير امور مهم آشور به ويژه در امور اقتصادي و  ادهگزارش خالف به ايشان د

  .معيشتي مردم اينچنين نباشد

در دوره گذشته شوراها، اوًال شمارش آرا ماشيني بود و شمارش بسيار دقيق و سريع انجام : وي ادامه داد

ز صبح روز شنبه نيز به تدريج اعالم شد، ضمن آنكه ا) نه چهار روز(گرفت و نتيجه آرا پس از يك روز 



در دوره اول هم با آنكه بيش از سه هزار . رسيد آخرين وضعيت شمارش آرا مستمرًا به اطالع مردم مي

تر از اين دوره بود و حجم  داوطلب انتخاباتي داشتيم و حضور مردم نيز به صورت حماسي و گسترده

به اول شوراها هم بود، شمارش آرا از طريق تر از اين دوره بود و تجر عمليات اجرايي بسيار وسيع

نتايج آن اعالم شد و از همان صبح روز )  روز١٠نه (ماشين و به سرعت انجام گرفت و ظرف يك هفته

  .گرفتند نيز مردم به طور مستمر در جريان شمارش آرا قرار مي) شنبه(اول 

رأي مردم پاسداري شود و معاون سياسي سابق وزارت آشور همچنين اظهار اميدواري آرد آه از 

وجود آمده است، به ويژه با حضور نمايندگان آانديداها در شمارش آرا و در   اي آه به هاي گسترده نگراني

  .ها برطرف شود اطمينان پيدا آردن از محل نگهداري صندوق

ا بر وفق هاي مسؤوالن آه همه چيز ر سيما هم خواست آه صرفًا به پخش مصاحبه و مبلغ از مسؤوالن صدا

هايي آه در جامعه وجود دارد و از زبان  آنند بسنده نكنند و حداقل بخشي از نگراني مراد اعالم مي

شود را نيز  هاي سياسي مطرح مي ها و برخي شخصيت آانديداها و ستادهاي انتخاباتي آنان، احزاب و گروه

  .دهند چيزي را ميدنبال آنند تا آل مردم متوجه شوند آه مسؤوالن انتخاباتي پاسخ چه 
  

  حضور جمعي از نمايندگان اقليت مجلس در ستاد انتخابات 

  :نورالدين پيرموذن
  خواهند بازي را به وقت اضافه آشانده و نتيجه مطلوب را به دست آورند  مي

هاي خاص سياسي آه احساس   گروه: عضو فراآسيون اقليت مجلس هفتم گفت

ند بازي را به وقت اضافه آشانده و نتيجه خواه  اند آراي خوبي ندارند، مي  آرده

  . مطلوب را به دست آورند

  

، نورالدين پيرموذن پس از بازديد از ستاد انتخابات "ايلنا"به گزارش خبرنگار 

ابهاماتي در تاخير اعالم پلكاني آراي شوراي : آشور در جمع خبرنگاران گفت

 اخذ راي، هنوز  ساعت از٤٢شهر تهران وجود داشت چراآه با وجود گذشت 

  .نتيجه اوليه آرا اعالم نشده است

در اين خصوص با رييس ستاد انتخابات آشور نيز نشستي : وي تصريح آرد

  .شود، بازديد آنيم  هايي آه شمارش آرا در آنها انجام مي  ها و سايت  داشتيم و قرار است همچنان از صندوق

  .ناظران و مجريان انتخابات رعايت شودحفظ امانت مردم بايد از سوي : پيرموذن ادامه داد

شود   طلبان اآثريت خاموش را به صحنه آشاندند اما امروز احساس مي  فراآسيون اصالح: وي تاآيد آرد

  .شد  آردند، مي  شود آه اگر مردم شرآت نمي  نتيجه انتخابات همان مي

  .آنيم   اين قضيه را پيگيري ميتا مشخص شدن ابهامات: اين نماينده فراآسيون اقليت مجلس هفتم افزود
 پيروز شده ايم، اولين اقدام تعويض قاليباف

  

  



  
  

تياني، عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران و از افراد فعال در ائتالف نزديک به اميررضا واعظي آش

حضور حداکثري "ضمن اينکه " روز"، در گفتگو با "ائتالف رايحه خوش خدمت"رئيس جمهور اسالمي، 

را راي به نظام عنوان مي کند، با قطعيت خبر از پيروزي ائتالف متبوع خود در " مردم در انتخابات

اين همفکر . ت و به دست آوردن اکثريت کرسي هاي سومين دوره شوراي شهر تهران مي دهدانتخابا

را رد و تعويض محمد باقر قاليباف، شهردار " شائبه تقلب در انتخابات"سياسي احمدي نژاد، هر گونه 

  .فعلي تهران را در راس برنامه هاي شوراي شهر، پيش از آغاز به کار دوره سوم عنوان مي کند

  

  
  

جناح هاي مختلف جمهوري اسالمي خواهان مشارکت گسترده مردم در . آقاي واعظي، انتخابات تمام شد
  از اين بابت بر آورده شد؟" اصولگرايان"انتخابات بودند، هدف 

  .ف ما بر آورده شدبله، هد

  اين هدف را بيشتر توضيح مي دهيد؟ 

بر . و اين اتفاق افتاد. هدف ما حضور حداکثري مردم بود که جناح هاي ديگر هم همين را مي خواستند

اساس گزارش هاي رسيده، نزديک به دو ميليون و پانصد هزار نفر در تهران پاي صندوق هاي راي 

  .آمدند

  نداشت؟ " اصولگرايان"ام از جناح هاي حکومت، تفاوت چنداني براي ديگر حاال راي به هر کد

اين مساله نشان داد که عملکرد . نه، همين حضور مردم پاي صندوق راي براي نظام حائز اهميت بود

شوراي شهر دوم مثبت بوده که مردم اينگونه استقبال کردند چرا که ما چنين عظمتي را در انتخابات 

  .شتيمشوراي دوم شهر ندا

  نظام بود؟ " اصالح طلب"چون شوراي شهر اول از جناح 

  .بله، عملکرد آنها مثبت نبود و براي مردم ياس و نااميدي به همراه داشت

  اکثريت، با ائتالف رايحه خوش خدمت



و طرفداران طيف قاليباف، در ساعات گذشته از شانس پيروزي خود در " اصالح طلب"ائتالف جناح 
در اعمال نفوذ بر نتيجه " اصولگرا" گفته اند و نسبت به عملکرد جناح موسوم به انتخابات شوراها

  . . . انتخابات ابراز ترديد کرده اند

  .آرايش سياسي را مردم تعيين مي کنند

  يعني چي؟

مردم ايران در راي دادن غير قابل . يعني اينطور نيست که هر گروهي فکر کند از قبل انتخاب شده است

به . امروزه تمام تحليل گران دنيا هم نسبت به عملکرد مردم ايران شناخت خوبي ندارند. ندپيش بيني ا

مردم ديروز آرايش سياسي شوراي شهر سوم . همين دليل آنها هميشه با مشکالت تحليلي روبه رو هستند

  .را مشخص کردند

  مگر غير قابل پيش بيني نيستند؟ از کجا مي دانيد مشخص کردند؟ 

 من اميدوارم رايحه خوش که عملکرد مثبتي داشته و در عين حال در بين مردم هم از جايگاه به هر جهت

  .ويژه اي برخور بوده، توانسته باشد آراي حداکثري را در شوراي شهر سوم کسب کند

  شائبه تقلب در انتخابات

ر شده که اين اما در طول ساعات گذشته، اخبار مختلفي مبني بر تخلف هاي گسترده انتخاباتي منتش
بسياري از اين دعاوي عمدتا متوجه ائتالف . را تقويت کرده است" تقلب در انتخابات"مساله شائبه 

وابسته به همسر سخنگوي " رجا نيوز"سايت ". رايحه خوش خدمت است"نزديک به رئيس جمهور، 
رايحه "ائتالف و پيروزي " شکست سخت اصالح طلبان"دولت نيز در تحليل خود پيش از وقت مقرر از 

نوشته است، در حالي که ستاد ائتالف اصالح طلبان اعالم کرده بود، فهرست اين ائتالف " خوش خدمت
شما به . تا زمان انتشار خبر نزديک به نيمي از اعضاي شوراي شهر را به خود اختصاص داده است

  ي کنيد؟ چه فکر م" تقلب در انتخابات"عنوان عضو فعال اين ائتالف درباره احتمال 

گروههاي اصالح طلب يا اصولگراياني که ادعا کرده اند از آراي بااليي برخوردار شده اند بايد تا چهل و 

  .هشت ساعت آينده منتظر بمانند تا مشخص شود مردم به کدام گروه راي داده اند

  به ائتالف رايحه خوش خدمت؟ 

  !من فکر مي کنم صبر و حوصله خوب است

  هيد داشت؟ شما اکثريت را خوا

  .بله، ائتالف رايحه خوش خدمت اکثريت شوراي شهر آينده را دارد

اما آقاي واعظي، به هر حال عمده اخباري که تا به حال منتشر شده مربوط به تخلفات انتخاباتي بوده 
  . است که هنوز پاسخ قانع کننده اي به اين ابهامات از سوي مسئولين برگزاري انتخابات داده نشده است

اگر کساني مدعي چنين مساله اي هستند طبيعتا بايد . ما تا به حال از تخلفات انتخاباتي چيزي نشنيده ايم

  .مدارک مستدلل خود را ارائه دهند و با عدله کافي اين مساله را بيان کنند

 روز گذشته، خبرگزاري مهر درباره ممانعت از حضور نماينده خبرگزاري فارس، نامه اي به وزير کشور
نوشت و خواهان فراهم شدن حضور اصحاب رسانه به ويژه خبرنگار خبرگزاري فارس در ستاد 

چنين موضع گيري از سوي يکي از رسانه هاي . شد" ايفاي نقش حرفه اي"انتخابات کشور به منظور 
 تقلب"در قبال روند شمارش آرا و اعالم نتايج بار ديگر ظن " اصولگرايان"متمايل به طيف ديگري از 



ائتالف رايحه خوش خدمت در اين باره . را براي ناظران سياسي تقويت کرده است" در نتيجه انتخابات
  چه فکر مي کند؟ 

بايد از خود خبرگزاري مهر . خبرگزاري مهر، در اين يکسال اخير، همواره نشان داده که چه نگاهي دارد

  .راجع به مواضع آنها پرسيد

طلبان به رييس هيات بازرسي انتخابات  بات ستاد ائتالف اصالحانتخا نامه آميته حقوقي و سالمت
 شوراها

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي :سرويس

اي به رييس هيات بازرسي انتخابات  نامه طلبان در آميته حقوقي و سالمت انتخابات ستاد ائتالف اصالح

 .لف خوانده اشاره آرده استآنها را تخ ي شوراهاي اسالمي، به مواردي آه سومين دوره

در حالي آه مقامات محترم نظارتي و اجرايي : است به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين نامه آمده

ي شمارش آرا تا پايان اعالم نتايج آرا  نامزدها در شعب و در مرحله ي اند آه حضور نماينده اعالم آرده

ها همكاري خواهند داشت و از طرفي صراحت قانون  ايتنمايندگان فرماندار محترم در س تامين شده و

نمايندگان  ي آار حضور داشته باشند، منع حضور ترين مرحله آند آه نمايندگان نامزدها در حساس مي حكم

 .شود نامزدها جرم تلقي مي

ه به توصيف شد» متخلفانه و غيرقانوني«اقداماتي آه  در ادامه اين نامه با اشاره به برخي گزارشها از

 :موارد زير اشاره و ادعا شده است

ممانعت به عمل آورده ) اين ستاد(نماينده نامزدها   شهريور از ساعات اوليه ديشب از حضور١٧سايت  -1

 .ي اين ستاد ممانعت به عمل آورده است نماينده و سايت شهيد مفتح شهرري از ورود

 .اند م نمايندگان اين ستاد را اخراج نمودههنگا الملك خيابان سرا هنرستان آمال در سايت پژوهش -2

شود لكن بدون حضور نمايندگان اين ستاد  نمي در سايت صادقي اطالعيه زده شده آه شمارش انجام -3

 .شمارش آغاز شده است

چند نماينده حضور دارند لكن با تنها نماينده اين  هاي رجايي و نداي آزادي از ساير ستادها در سايت -4

 .شود ي نميستاد همكار

 بالتكليف است و سايت ١٢منطقه . اند آرده از صبح امروز اعالم تعطيلي) س(سايت حضرت فاطمه -5

 .سيدالشهدا تعطيل شده است

 .آارگزيني آموزش و پرورش منتقل شده است  به١٩ منطقه ١٩٦٣ و ٢٨٦٦هاي  ضمنا صندوق -6

  :عماد افروغ در گفتگو با مهر
اطالع / مردم به جريانات موج سوار بهره مند از امکانات دولتی نه گفتند/ انتخاب مردم جهت دار بود
  رسانی قانع کننده نيست

مردم در اين انتخابات به جريانات ماکياوليستی که با : عضو ارشد فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت

ار ديگر حاکميت را خواهند به قدرت خود استمرار بخشند، نه گفتند و يکب بهره گيری از امکانات دولتی می

  .به درايت، عقالنيت، مشورت، رايزنی و استفاده از تجربه نيک گذشته دعوت کردند



انتخابات با  عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، تناسب ميزان سرعت پاسخگويی ستاد برگزاری

ه به تدريج به اين است ک حداقل توقع: حضور پر شور و گسترده مردم را محل تامل دانست و اظهارداشت

از صندوق هايی که شمارش شده، به گوش  برخی از نتايج به دست آمده اشاره شود و فرآيند اطالع رسانی

 .مردم برسد

از قبيل تجميع  توجيهاتی: وی اين عدم اطالع رسانی را يک ضعف در ستاد انتخابات عنوان کرد و افزود

اين قانع کننده نيست  .قبول نيست ه، هيچ کدام قابلانتخابات و حضور چشمگير مردم که تا کنون ارائه شد

سريع تر بايد نسبت به اطالع رسانی به مردم  تصور می کنم هرچه. که به تدريج اطالع رسانی نشود

 .رجوع آنان به سايت ها چشم گير است و اقدامی صورت گيرد، مردم توقعاتی دارند

مردم از  منبع خبری ل قبولی صورت نگرفتهاطالع رسانی قاب در اين دو روزه: افروغ تصريح کرد

کسب  رجوع به سايت ها و sms رسانه ملی بوده که نتيجه ای در بر نداشته است و مردم بيشتر از طريق

 .به موقعی در اين زمينه نداشته است خبر کرده اند و ستاد انتخابات برخالف روال گذشته اطالع رسانی

 ختالف ميان هيات اجرايی و نظارت بر سر چگونگیرئيس کميسيون فرهنگی مجلس در خصوص ا

شمارش دستی  متاسفانه از طريق سايت ها مطلع شديم هيات نظارت بر: شمارش آراء نيز خاطرنشان کرد

گفته شد که برخی آراء  و هيات اجرايی بر شمارش رايانه ای تاکيد دارند و در آخرين خبرها اينطور

صدا و سيما پخش شد مبنی بر  د، درعين حال مصاحبه ای ازدستی و برخی رايانه ای شمارش می شو

اختالف نظرها بيانگر يک ناهماهنگی است و  اينکه همه آراء رايانه ای شمارش می شود که همه اين

 .نشود اميدوارم حق مردم و نمايندگان آنان ضايع

مردم رفع شده باشد و  به نفعاين اختالفات بيانگر اختالف رويه بود و اميدواريم اختالفات : وی يادآور شد

 .شاهد يک اتفاق غير مترقبه نباشيم

 از اتمام ساعت پس افروغ با اشاره به نتيجه نرسيدن ستاد انتخابات در چگونگی نحوه شمارش آراء تا چند

انتخابات صورت گيرد، وزارت  به هر حال وقتی قرار است تجميع: برگزاری انتخابات، اظهارداشت

انديشيده شود و اگر موانعی قابل تصور بوده پيش بينی  ی می کند و بايد از قبل تمهيداتیکشور اعالم آمادگ

 .و با آن مقابله شود

هم صورت  برخالف توقع قبلی شاهد اين هستيم که در بحث شوراها اعالم تدريجی: وی تصريح کرد

 .حل شده باشد نگيرد و اميدوارم اتفاق خاصی رخ نداده باشد و اگر اختالفی بوده تا کنو نمی

هايی ولو غير مستقيم  به هرحال دولت دراين انتخابات منافع ودخالت: نماينده مردم تهران خاطرنشان کرد

تشکيل شد و افرادی از دولت در  داشت و نمی توانيم بگوييم که اينطور نبوده است زيرا ستاد خاصی

برخالف آنکه .  درس عبرتی بوده باشدکه بايد فرآيند انتخابات به عنوان يک طرف قضيه فعاليت کردند

اين مورد جانبداری به حدی بود که ميان هم پيمانان و کسانی  خيلی ها را از جانبداری منع می کردند در

اشتراک عقيده بود، باعث اختالف شد و باعث شد اصولگرايان به يک ليست  که به هر حال درميان آنان

 .واحد نرسند

ای استقبال می  ت هم مصاحبه می شود که هيچ نقشی نداشتيم و از هر نتيجهدر اين موقعي: افروغ افزود

به . مجريه نبوده و نيست نظام و قوه کشور، غير مستقيم به مصلحت اين حضورهای مستقيم و .کنيم



نهايتا متوجه می شوند و واکنش نشان  هرحال نمی شود پنهان کاری کرد و مردم را عاقل نپنداشت مردم

 .می دهند

چند پيام بوده  نتيجه آراء تا اين لحظه دارای: مجلس تصريح کرد ن عضو ارشد فراکسيون اصولگراياناي

تاريخی رسيده اند که برای حفظ  است، اول اينکه مردم از حق سياسی خود استفاده می کنند و به اين درک

مردم  به کسانی که به وجه ديگر اين بود که مردم  حقوق مدنی بايد از حق سياسی خود استفاده کنند و پيام

 .توجه ندارند واکنش نشان می دهند ساالری حکومت و به حق سياسی مردم

يک : خاطرنشان کرد رئيس کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه تعين اين حکومت با رای مردم است،

دين و سطحی و ناموجه از  نظام سياسی و برداشتی در عده با درک خواست خود از مبانی مشروعيت

مقابله  جمهوری اسالمی مشروعيت در نظام ارائه تفاسيری غلط از آن تالش کردند با عقالی قوم و مبانی

 . کنند

اسالمی را تجربه کرده   سال انقالب٢٧متاسفانه در جامعه ای که : وی با ابراز تاسف از اين اتفاق گفت

با نظام سياسی  فيلسوفان بزرگ دارد است و از پيشينه کتاب و سنت و افکار و آراء برخوردار است و

 .صف آرايی فکری و سياسی خود استفاده می کنند از تمام امکانات برای و برخورد ابتدايی می کنند

حقوق و حضور مردم  نه ليبراليسم مورد قبول ما است ، نه تفکری که برای: افروغ در پايان تاکيد کرد

هيچ کدام مورد . دارد ابزارگرايانه و توده وار است و حالتاحترامی قائل نيست و اگر احترامی قائل است 

حضور گسترده خود حداقل تا اين لحظه که نتايج کم و بيش  مردم با. تاييد اسالم و انقالب اسالمی نيست

گفته اند و نشان دادند که انتخابشان جهت دار است و به جريانات احساسی  "نه"مشخص شده به اين گروه 

 ه اند و جريانات ماکياوليستی که با امکانات دولتی می خواهند به قدرت خود استمرارشد که سوار موج

استفاده از تجربه  بخشند نه گفتند و يک بار ديگر حاکميت را به درايت، عقالنيت، مشورت، رايزنی و

 .نيک گذشته دعوت کردند

  /شورای شهر تهرانگزارش ويژه مهر از اقدامات تازه برای زير سوال بردن سالمت انتخابات 
 ١١ و حداکثر ٩حداقل : خبرسازی سايت های مدعی حمايت از دولت به نقل از منابع آگاه وزارت کشور 

  عضو ائتالف رايحه خوش خدمت برگزيده خواهند شد
بر خالف نتايج شمارش آرا تا کنون و در حاليکه فقط بخشی از آرا شمارش شده است، سايت های خبری 

را پوشش می دهند با درج ) حاميان دولت( اخبار ستاد انتخاباتی رايحه خوش خدمت نزديک به دولت که

اخباری به نقل از منابع آگاه وزارت کشور مدعی برتری نهايی نامزدهای اين ائتالف و تسلط بر شورای 

ضمن اينکه در اخباری که از امروز آغاز شده سالمت اجرای انتخابات را زير سوال . شهر تهران شدند

  .برده اند
ناظران : نوشت  فعاليت می کند (ir) رسمی به گزارش خبرگزاری مهر ، يکی از اين سايتها که با پسوند

خدمت در انتخابات شوراها در  از برتری ائتالف رايحه خوش) ؟(مطلع نزديک به ستاد انتخابات وزارت 

 .تهران خبر می دهند

شمارش آرا   دقيقه و پس از انتشار نتايج اوليه١٢:٤١اين سايت در خبری که امروز يک شنبه ساعت 

شکيب که کانديدای   حکايت از آن دارد که با احتساب حمزه ها اين گزارش: صورت گرفت افزوده است



است، حداقل نه نفر و  بوده» رايحه خوش خدمت«و » موسوم به اصولگرايان«مشترک دو فهرست 

 .خواهند شد  خوش خدمت برگزيدهحداکثر يازده نفر از کانديداهای ائتالف رايحه

در مناطق : داد  سايت ياد شده بدون اشاره به مرجع اطالع خود از درون صندوق های مناطق تهران ادامه

در مناطق . خدمت بوده است  اکثريت مطلق با کانديداهای رايحه خوش١٩ و ١٧، ١٦، ١٠، ١١، ١٣، ٩

 رقابت ميان ٣، ٢٢، ٢١،٧مناطق  ده و در اکثريت نسبی با رايحه خوش خدمت بو١٤ و ٢٠، ١٨، ٤

 ائتالف   رقابت اصلی ميان کانديداهای دو٥حدودی   و تا١،٢در مناطق . کانديداهای اصولگرا ادامه دارد

 .باشد می اصالح طالبان و اصولگرا

که پيش (ناظران   هزار رای شمارش شده تهران با حضور٣٠٠اين در حالی است که نتايج اعالم شده از 

 نفر از ٣ تا ٢اصولگرايان ،   نفر از ليست٩نشان می دهد که )  اين توسط خبرگزاريها منتشر شدهاز

 ١٥به همراه يک نامزد مستقل در فهرست   نفر نيز از ليست رايحه خوش خدمت٢ليست اصالح طلبان و 

 .نفره منتخبين مردم تهران قرار دارند

انتخابات رياست  ر شهرداری تهران و رقابت هایسايت ديگری که از زمان حضور دکتر احمدی نژاد د

در ) اما ناشناس(منبع مطلع  جمهوری نهم پايگاه اطالع رسانی رسمی ايشان بوده است ، به نقل از يک

با اکثريت ائتالف رايحه خوش خدمت  شورای شهر تهران ، ترکيبی از ليستها و: وزارت کشور نوشت

 .(!)گيرد شکل می

خبرگان ، شوراها و   قبل از انتشار رسمی تعداد آرای مردم تهران در انتخاباتاين سايت خبری همچنين

 .منتشر سخت ميان دوره ای مجلس از سوی وزارت کشور تعداد دقيق آرا مردم را

منبع  سايت خبری ديگری که ارگان رسمی انتشار مطالب همسر سخنگوی دولت است نيز به نقل از

کرسی در  ٨ رايحه ی خوش خدمت تا کنون با بدست آوردن فهرست: در وزارت کشور نوشت ديگری

 .شورای شهر تهران از ساير فهرست ها جلو افتاده است

   

به نظر می رسد مسووالن 
وزارت کشور که  محترم

کنون از سالمت  تا
بات سخن گفته اند و انتخا

نتيجه زحمات آنان و ساير 
برقراری  دستگاهها به

انتخاباتی شکوهمند و 
حضور گسترده مردم 

انجاميده ، بايستی در اين 
گيری و با  زمينه موضع

اعالم رسمی و سريع هر 
مرحله از شمارش آرا و 



خبری ديگر ی با همين گرايش نيز در سلسله گزارش هايی بدون  سايت

معرفی کند به انتشار آمار دقيقی که مدعی شده  اينکه منابع خبری خود را

تهران می باشد ، پرداخته  از صندوق های شمارش شده در نقاط مختلف

 .است

لع در وزارت کشور در استناد اين سايتها به منابع مط" مهر"به گزارش 

گيرد که بسياری از رسانه ها ، خبرنگاران و گروههای  حالی صورت می

 .انتشار اخبار شمارش آرا اظهار گله و نگرانی می کنند سياسی از ضعف اطالع رسانی و نوع

گفته اند و  به نظر می رسد مسووالن محترم ارشد وزارت کشور که تا کنون از سالمت انتخابات سخن

گسترده مردم انجاميده ،  ه زحمات آنان و ساير دستگاهها به برقراری انتخاباتی شکوهمند و حضورنتيج

مرحله از شمارش آرا و پيش گرفتن  بايستی در اين زمينه موضع گيری و با اعالم رسمی و سريع هر

 .بر ابهام سازی ها بزنند شفافيت در شمارش و اعالم مرحله ای نتايج خط پايانی

در محل  امروز در حضور خبرنگاران و الی است که بر خالف روند موجود رئيس جمهوریاين در ح

آراء انتخابات چهارمين دوره مجلس  هيچ تاخيری در اعالم نتايج : ستاد انتخابات وزارت کشور گفت

 .خبرگان و سومين دوره شوراها وجود ندارد

داشتيم و آراء پراکنده بود ، تا بخواهند اين ما دويست هزار کانديدا در شورای شهر : احمدی نژاد افزود

 .دوميليون رای را بخوانند و جمع بندی کنند و وارد دستگاه کنند، طول می کشد 

آن از سوی  نکته ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد زير سوال بردن سالمت انتخابات و برگزاری

جديدی عليرغم   سايتها درخط خبریاين. وزارت کشور توسط سايت های مدعی حمايت از دولت است

اتهام به آنان را دنبال  همکاری خوب هيات های اجرايی و نظارتی خط تخريب هيات های نظارتی و زدن

همزمان ابهاماتی در خصوص  برخی سايت های خبری منتسب به جريان اصالح طلبی نيز. می کنند

  .سالمت انتخابات را مطرح کرده اند

در محل ستاد انتخابات  الزم به ذکر است رئيس جمهور کشورمان امروز

انتخابات تا  تا کنون سابقه نداشته که دولت در :وزارت کشور صريحا گفت 

 .اين حد بی طرف باشد و هيچ حساسيتی نسبت به نتايج آرا نداشته باشد

به نظر می رسد مالک عمل دستگاه اجرايی بايد اظهارات دکتر احمدی 

محترم وزارت کشور باشد ، گرچه برخورد با سايتهای  نژاد و مسوولين

ابهام نسبت به عملکرد مجريان و ناظران  ری فيلتر نشده که به ايجاد جوخب

دولت در امر انتخابات و  انتخاباتی ، نقض کامل بی طرفی و عدم دخالت

 تخريب شخصيت های سياسی و انتخاباتی مشغولند ضروری به نظر می

 .رسد

  شود؛ عليرغم توافق هيات نظارت و اجرايی و وعده وزير کشور انجام می
  خودداری ستاد انتخابات تهران از اطالع رسانی درباره نتايج آرای شورای شهر

مسئوالن ستاد انتخابات تهران از ارائه هر گونه اطالعات در خصوص تعداد برگه های رای ماخوذه در 

  .انتخابات شورای شهر در اين حوزه انتخابيه خودداری می کند

پيش گرفتن شفافيت در 
اعالم مرحله  شمارش و

ای نتايج خط پايانی بر 
 .سازی ها بزنندابهام 

 

   

تا کنون سابقه نداشته که 
دولت در انتخابات تا اين 

طرف باشد و هيچ  حد بی
حساسيتی نسبت به نتايج 

 .آرا نداشته باشد

 جمهور رئيس



وزارت کشور و ستادهای  ی تهران، طبق اعالم مسئوالنبه گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرماندار

شورای شهرتهران صبح روزگذشته پيش  برگه های اخذ رای انتخابات انتخابات استان و شهرستان تهران،

تعداد برگه های آن اعم از برگه های رای ، سفيد   سايت تعيين شده، شمارش و٥٤از انتقال صندوق ها به 

 .و باطله آن مشخص شده است

انتخاباتی برای آمار تعداد  عليرغم اين وضعيت، تاکنون مراجعه خبرنگاران حتی گروهها و ائتالف های

 .آرای اخذ شده بی پاسخ مانده است

 بعد از پايان   ساعت٣٠حدود  هر چند فرماندار تهران ساعتی پيش وعده داد بعد ازظهر امروز يعنی

 .شورای شهر تهران را اعالم کند  انتخاباتشمارش تعداد برگه ها، تعداد شرکت کنندگان در

 ٥٤شمارش و صندوق ها به  برگه های رای انتخابات شورای شهر تهران صبح ديروز در شعب اخذ رای

 .مرکز از پيش تعيين شده منتقل شده است

رايانه ای و دستی آرا تحت   سايت تعيين شده، شمارش٧صندوقها وارد مخازن و در  بخش زيادی از اين

 .رت بازرسين و ناظرين انتخابات آغاز شدنظا

آرا را در همه سايت ها به طور  در آخرين ساعت های ديشب برگزار کنندگان انتخابات شمارش رايانه ای

 .همزمان آغاز کردند

پايان رای گيری و با شمارش  آمار شرکت مردم در انتخابات در دوره های قبل همواره چند ساعت پس از

 .رای ماخوذه اعالم می شدتعداد برگه های آ

  ها و گرايشات سياسي؛   ميزان استقبال مردمي از جناح

   استان آشور١٠طلبان و شكست رايحه خوش خدمت در   پيروزي قاطع اصالح
   خبرگزاري آار ايران-تهران

  

شات ها و گراي  طلبان ميزان استقبال مردمي از جناح  هاي ستاد ائتالف اصالح  مسوول آميته امور استان

 استان آشور ١٠سياسي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در 

طلبان با بيشترين و   را اعالم آرد آه بر اين اساس ائتالف اصالح

   .اند  خدمت با آمترين اقبال مواجه شده  رايحه خوش

  

به ارايه " ايلنا"وگو با خبرنگار   در گفت" سيدصفدر حسيني"

ها و گرايشات سياسي پرداخت آه   آماري از استقبال مردم از جناح

  :بر اساس آن

  :در استان بوشهر

   نفر٢٩: طلبان  اصالح

  صفر نفر: خدمت  رايحه خوش

   نفر٣: اصولگرايان

   نفر٢٩: مستقل

  ١١: تعداد شهر



  :در استان خراسان شمالي

   نفر١٧: طلبان  اصالح

   نفر ٢: خدمت  رايحه خوش

   نفر ٧: اصولگرايان

   نفر ٨: مستقل

  ٦: د شهرتعدا

  :در استان آردستان

   نفر١٤: طلبان  اصالح

  بدون نفر : خدمت  رايحه خوش

   نفر ٥: اصولگرايان

   نفر ١٨: مستقل

  ٧: تعداد شهر

  :در استان خراسان رضوي

   نفر١٦: طلبان  اصالح

   نفر ٢: خدمت  رايحه خوش

   نفر ١٥: اصولگرايان

   نفر ٥: مستقل

   ٧: تعداد شهر

  :و بختياريدر استان چهار محال 

   نفر٣٠: طلبان  اصالح

  بدون نفر: خدمت  رايحه خوش

   نفر ١٤: اصولگرايان

   نفر ٢٢: مستقل

   ١٣: تعداد شهر

  :در استان مرآزي

   نفر١٠: طلبان  اصالح

  يك نفر: خدمت  رايحه خوش

   نفر ٧: اصولگرايان

   نفر ١٢: مستقل

  ٦: تعداد شهر

  :در استان خوزستان

   نفر٢٤: طلبان  اصالح

  بدون نفر: خدمت  ايحه خوشر

   نفر ٣: اصولگرايان



   نفر ١١: مستقل

  ٧: تعداد شهر

  :در استان ايالم

   نفر٨: طلبان  اصالح

  بدون نفر: خدمت  رايحه خوش

   نفر ٦: اصولگرايان

   نفر ٧: مستقل

  ٤: تعداد شهر

  :در استان گلستان

   نفر٣٠: طلبان  اصالح

  بدون نفر: خدمت  رايحه خوش

   نفر ٢٠: اصولگرايان

   نفر ٦: مستقل

  ١١: تعداد شهر

  :در استان همدان

   نفر٨: طلبان  اصالح

   نفر٣: خدمت  رايحه خوش

   نفر ٨: اصولگرايان

   نفر ١٩: مستقل

   ٦: تعداد شهر

  . طلبي دارند  آننده در انتخابات نيز گرايش اصالح   شرآت   درصد طيف مستقل٧٠: وي افزود

طلبان اعالم آرد آه نتايج گرايشات بعدي مردمي در   تاد ائتالف اصالحهاي س  مسوول آميته امور استان

هنوز آمار برخي . شود  هاي آشور متعاقبًا اعالم مي  انتخابات شوراهاي شهر و روستا در ساير استان

  . شود  هاي مزبور تكميل نشده است آه اين مورد را متعاقبًا تكميل و اعالم مي  شهرهاي استان

ها آه آنها نيز گرايشات   طلبان و مستقل   حسيني، ميزان استقبال مردم از ليست اصالحبه گفته صفدر

  .طلبي دارند، خوب بوده است  اصالح
  ساعته آه نگراني گروه ۴٨گفته مي شود ستاد انتخابات وزارت آشور قصد دارد پس از سكوت خبري 

 صندوق شمارش شده، اولين نتايج ۵٠٠ هاي سياسي را در مورد سالمت انتخابات در پي آورد، بر مبناي

 .انتخابات شوراهاي شهر را اعالم آند

 آرسي به ائتالف حاميان ٧ آرسي شورا، ١۵به گفته يك منبع آگاه قرار است در اين اعالم نتايج اوليه، از 

 آرسي به ائتالف اصالح طلبان ٢ آرسي به هواداران قاليباف، ۶، )رايحه خوش خدمت ( دولت 

  . نفر باقي مانده هم مستقل اعالم شوند٢ي يابد و اختصاص م



چنين ترآيبي را پيش از اين سايت ها و منابع خبري نزديك به دولت، اعالم آرده بودند و تحقق چنين 

ترآيبي نگراني نيروهاي سياسي را آه قبل از اين هم در باب سالمت اانتخابات هشدار داده بودند، بيش از 

  .پيش برانگيخته است

 ساعت از پايان راي ۴٨ چنين خبري اعالم شود، اولين اطالع رساني ستاد انتخابات پس از گذشت اگر

  .گيري شوراهاي شهر محسوب مي شود آه در تاريخ انتخابات جمهوري اسالمي بي سابقه بوده است

  

 :معاون سابق وزير کشور خبر داد

 ها طلبان در استان پيروزی گسترده اصالح 
برآوردهای «کشور دولت خاتمی اعالم کرد که  محمود ميرلوحی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت: آفتاب

ها دارند به  های شورای شهر مراکز استان توجهی در کرسی طلبان سهم قابل دهد اصالح اوليه نشان می

اين در حالی . »طلبان از ائتالف اصولگرايان و حاميان دولت بيشتر است اصالح طوری که هم اکنون سهم 

 ائتالف«و » حاميان دولت«کنند آرای  ها تالش می ای از رسانه گفته ميرلوحی، عده است که به

برآوردها نشان » تصريح کردمعاون سابق وزير کشور . را با هدف ايجاد توازن جمع کنند» اصولگرايان

 .«جلوتر هستند طلبان در مجموع کشور به تنهايی از دو ليست ديگر دهد که اصالح می

طلبان در  اصالح وگو با خبرنگار سياسی آفتاب همچنين به وضعيت کانديداهای ائتالف ميرلوحی در گفت

علی نجفی، معصومه ابتکار،  انتخابات شورای شهر تهران اشاره کرد و خبر از آن داد که حضور محمد

  .شده است احمد مسجد جامعی و هادی ساعی در ميان منتخبان شورا قطعی

 

بينی  پيش: ستاد اصالح طلبان گفت های دريافتی ها و گزارش معاون سابق وزير کشور برمبنای ارزيابی

ای شهر تهران در حالت خوشبينانه، نصف شور شود در حالت بدبينانه، يک سوم اعضا شورای شهر و می

طلبان اکثريت شورای شهر را بدست  احتمال اينکه اصالح طلبان باشند و حتی از کانديداهای اصالح

  .دارد آوردند، وجود

 

  داليل روند کند شمارش آرا
وگو با انتقاد از روند کند شمارش  گفت معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور دولت خاتمی در ادامه اين

با قانون تطبيق ندارد زيرا قانون تاکيد دارد بالفاصله  شوراها تاکيد کرد که اين وضعيتآرای انتخابات 

  . اين اتفاق نيفتاد ها، شمارش آرا آغاز شود که متاسفانه صندوق  آرا به  پس از ريختن

 

 .اولين دليل اين موضوع تجميع انتخابات بود که اولين ثمرات اين تجميع مشخص شد: داشت وی اظهار

طرح خيالی  را در کشوری که هنوز کامپيوتر در انتخابات راه پيدا نکرده، دولت نهم براساس يکزي

  .انتخابات را تجميع کرد

 

 شمارش  شمارش آرای انتخابات بود به اين صورت که اولويت  بندی در دليل دوم اولويت: ميرلوحی افزود

دليل سوم کم تجربگی  .شد رش آرای شوراهامجلس خود باعث تاخير در شما ای آرای خبرگان و مياندوره



بود و دليل چهارم که موجب نگرانی شده يکدستی ناظران و مجريان است که ممکن  مجريان و ناظران

 .شبهاتی در پی داشته باشد است

 

بينيم که  ها تجربه اعضای شعب اخذ رای می سال پنجمين عامل اين است که با وجود«به گفته وی، 

  .«سياسی انتخابات را مدنظر دارند های ها فقط جنبه گيری يممسئوالن در تصم

 

گانه انتخابات  خستگی برگزار کنندگان شده و مراحل شش مجموعه اين عوامل باعث: ميرلوحی تاکيد کرد

  .نيست پذير با اين شيوه نظم
  انتقاد شديد بيادی از وزارت کشور

دو انتخابات «بزرگ اصولگرايان با بيان اينکه  يکی از نامزدهای فهرست ائتالف» حسن بيادی«: آفتاب

اظهار » های پس از انقالب اسالمی بودند ترين انتخابات بديل  بی اخير شوراها و مجلس خبرگان رهبری از

 های اول مديريتی وزارت کشور در اجرای انتخابات بی بديل، متاسفانه عملکرد اليه در کنار اين: داشت

 .نظير بود اسالمی بیانتخابات هم پس از انقالب 

انقالب اسالمی  در تمام دوران پس از پيروزی: وگو با خبرنگار سياسی آفتاب توضيح داد وی در گفت

هيچ اطالعی از نتايج شمارش  ها سابقه نداشته که سه روز پس از برگزاری يک انتخابات، مردم و رسانه

  .آراء نداشته باشند

 

های گذشته از قبيل مجلس هفتم، رياست جمهوری نهم و  نتخاباتمردم در ا حضور گسترده: بيادی افزود

و خبرگان به علت عملکرد مثبت و مورد تاييد شورای شهر دوم بوده که حول محور  انتخابات شوراها

  .رايحه خوش خدمت را به استشمام مردم رساند واليت،

 

اول مديريتی وزارت کشور باعث های  متاسفانه نوع عملکرد اليه: کرد عضو ائتالف اصولگرايان تصريح

 به گفته. خبری محض از نتايج انتخابات باشند انتخابات بگذرد ولی مردم همچنان در بی شده تا سه روز از

در اذهان مردم  ها در انتخابات شوراها آنقدر منفی بوده که ممکن است بيادی، نوع عملکردها و مديريت

  .شود به سالمت انتخاباتشائبه به وجود بيايد يا باعث تشکيک آنها 

 

اصولگرايان ناراحت هستند  برخی از پيروزی ائتالف بزرگ: سخنگوی جمعيت آبادگران جوان تاکيد کرد

از زحمات نمايندگان مجلس در هيات نظارت  بيادی با تشکر. اند و به همين علت مسائل اخير وجود آورده

خواهيم  از هيات نظارت بر انتخابات می: شور گفتوزارت ک بر انتخابات و نيز بدنه اجرايی انتخابات در

 .حضور با شکوه آنها در انتخابات، اجازه تلخ شدن اين شيرينی را ندهند تا با صيانت از آرای مردم و

 

 صندوق گم شد 10
 



در حوزه لواسان تهران ناپديد   صندوق انتخاباتي١٠ صبح يكشنبه ، تعداد ١١شنبه شب تا ١٠از ساعت 
 . شد
 

 

 صندوق انتخاباتي در حوزه لواسان ١٠ صبح يكشنبه ، تعداد ١١شنبه  شب تا ١٠از ساعت : فردا شهر 

" شهر فردا "تعدادي از نامزدان مستقل لواسان با اعالم  اين خبر و ارسال نامه اي به .  تهران ناپديد شد 

 هستند ، تا آنون نه در حاليكه تنها چهار هزار نفر در اين حوزه واجد شرايط راي دهي: ذآرمي آنند 

اخبار رسيده از لواسان همچنين حكايت از ممانعت . هزار راي از صندوق هاي راي شمارش شده است 

 .از حضور ناظران غير حاميان دولت براي صندوق هاي راي مي آند 

  آمار اعالم شده صحت ندارند: هشدار
بات خبرگان، برخی منابع خبری ستاد در انتخا همزمان با پيروزی قاطع اکبر هاشمی رفسنجانی: آفتاب

ها،  های اينترنتی و خبرگزاری خالف تبليغات برخی سايت کنند که بر ائتالف اصالح طلبان تاکيد می

بر مبنای آرايی که تا کنون . شوراها نيز از وضعيت نسبتًا مناسبی برخوردارند طلبان در انتخابات اصالح

  تهران به صورت کامل در صدر و در١ و ٦بان در مناطق شده است؛ ظاهرًا ائتالف اصالح طل شمارش

نفر از اين  ای که تاکنون صعود چهار به گونه. مناطق شرقی تهران در ميانه ليست منتخبين قرار دارد

 .است» کامًال محتمل« نفر ٦ تا ٤ليست قطعی و صعود 

از شکست  دوش هر لحظهاين وضعيت در حالی است که حاميان دولت با ارايه ارقام غير واقعی و مخ

انتخابات شوراها با اعالم  در همين زمينه، سخنگوی هيات نظارت بر. دهند طلبان خبر می کامل اصالح

تاکيد کرد، هيچ يک از اعداد ارايه شده توسط  داند های سياسی می بينی نتايج را حق گروه اين که پيش

  .صحت ندارندانتخابات شوراها  های مختلف پيرامون نتايج کنونی رسانه

 

 

وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب در واکنش به اينکه  گفت آباد غرب در  پيشه نماينده اسالم اهللا فالحت حشمت

من : گفت» اند نهايی ناميده ليست مورد نظر خود را اعالم و آن را نتيجه  های اصولگرا برخی روزنامه«

نهايی  تا«فالحت پيشه تاکيد کرد . دانم  کار حزبی میها را گونه ادعا اطالعی ندارم و اين از اين اخبار

  .«نشدن نتايج اوليه هيچکدام از اين آمار صحت ندارد

 

چرا نتايج اوليه شمارش آرای «بر انتخابات در پاسخ به اين سئوال آفتاب که  سخنگوی هيات نظارت

روز  ٥ الی ٤و دوم بعد از در انتخابات شورای اول : گفت» شود شورای شهر تهران اعالم نمی انتخابات

  . که در آن زمان تجميع انتخابات هم نبود نتايج اوليه اعالم شد اين در حالی بود

 

ها و تمام  تعداد شرکت کننده در اين دوره با توجه به تجربه تجميع انتخابات و افزايش: پيشه افزود فالحت

ايد در فاصله دو روز منتظر آراء اوليه نب ای مجلس و خبرگان  دوره نشدن شمارش آرای انتخابات ميان

  .شورای شهر تهران باشيم



 

اعالم  نتيجه اوليه شورای شهر تهران) يکشنبه شب(اميدواريم تا آخر امشب : پايان تاکيد کرد وی در

  .شود

 

 نفر از ١١مبنای شمارش آرای تهران،  های اصولگرا امروز اعالم کردند که بر گفتنی است برخی رسانه

طلبان به  خوش خدمت و يک نفر نيز از ائتالف اصالح  نفر از ليست رايحه٣ف بزرگ اصولگرايان، ائتال

های نزديک به رايحه خوش خدمت نيز موکدا مدعی پيروزی مطلق  رسانه !اند شورای شهر پايتخت رفته

 .اند انتخابات شورای شهر تهران شده اين ائتالف در

 دسرايی کر فاطمه رجبی بار ديگر دشنام

 !بازگشت همسر الهام 
سکوت نسبی و دوری تقريبی از نوشتارهای  ها فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت پس از مدت: آفتاب

ت مجلس خبرگان به عرصه تبليغاتی حاميان دولت بازگشت انتخابا ، بار ديگر در آستانه هتاکانه و افراطی

» سازندگی«های  های عجيب و غريبی را درباره دولت ديگری، اتهامات و اهانت آميز و در نوشته تحريک

های شاخص نظير اکبر هاشمی رفسنجانی، سيد محمد خاتمی و حسن  و برخی چهره «اصالحات«و 

 يطی منتشر شده است که رهبری انقالب اسالمی پيشتر مؤکدًا بهاين نوشتار در شرا. کرد روحانی منتشر

 .بودند گر هشدار داده و منسوبان دولت را از دخالت در انتخابات نهی کرده های تخريب جريان

سايت او در حالی  در» چه کسانی نبايد به مجلس خبرگان راه يابند« فاطمه رجبی با عنوان  مقاله تازه

در نماز جمعه تهران دنبال  ران او صبح امروز جمعه اقدامات مشابهی را نيزمنتشر شده است که همفک

های منتقد فاطمه رجبی  اند يکی از سايت داده های اصولگرا خبر اين در حالی است که برخی سايت. کردند

 های موسوم به دليل انتشار اخباری پيرامون منابع مالی گروه شنبه به و ليست حاميان دولت از عصر پنج

  !آنان از منابع دولتی فيلتر شده است و استفاده» حاميان دولت«

 

 [کليک کنيد[نمازجمعه چه خبر بود؟  در

 

اين عرصه در شرايطی است که او از مدتی قبل به دليل انتقادات گسترده تمام  بازگشت فاطمه رجبی به

جدی  و همچنين به دليل انتقادات) نژاد و حاميان دولت نهم به غير از محمود احمدی(ها  گروه احزاب و

انتقادات . برد می ها هم کشيده شد، در نوعی سکوت نسبی به سر اش از او که به عرصه رسانه خانواده

 عادی خارج حالت«کرد دخترش از  ای اعالم خانواده رجبی به حدی بود که حتی پدرش در نامه سرگشاده

 .بر هم خواهد خورد» دختری رابطه پدر«و تهديد کرد که با ادامه اين وضعيت » شده

 

 

 های آاری عملكرد نامطلوب، سياسی«با اين ادعا که  مقاله جديد همسر سخنگوی دولت نهم در ابتدای

سازی و باندبازی  حزب طلبی و ت اندوزی و قدر آلوده، دريوزگی به درگاه بيگانگان، فساد خانوادگی، ثروت

اعتقاد و پيوند تنگاتنگ ملت با روحانيت  توسط تعدادی از دارندگان لباس روحانيت در سه دهه گذشته در



گر دوران  اگر چنين نبود هشت سال ويران: آمده است «ای ترديد ايجاد نكرده است و مرجعيت ذره

ملت را با آئين روحانيت ثمر » لتقاب«و » جدايی«طلبی بايد،  اصالح سال براندازی سازندگی و هشت

 سرآردگان اين دو دوره ناميمون، دارنده لباس روحانيت بودند، آه خود رأسا در واژگونی چرا آه. داد می

ملت فراموش  آيا ذهن پويای. های دينی و احكام شريعت، ضربات مهلكی را وارد نمودند اصول و ارزش

آرد، و دخترش مجری  را تفسير» تعديل حجاب«عه، های جم آند آه رئيس دوره سازندگی در خطبه می

شكست دين «رئيس دولت اصالحات  های دردمند مؤمنان از خاطر خواهد برد آه گام آن شد؟ آيا سينه پيش

آن استناد » آشی شريعت«و » مشروطه انگليسی» را فرياد آرد، و در اين فريادگری به» در برابر آزادی

 .ناپذير فكری هر دو دارنده لباس روحانيت است خدشه كی از اصولي» سوز مشروطه دين«جست؟ و مدح 

 

 

هايی است آه  ملت در انتخابات خبرگان رهبری، در پی نوشتن نام» :فاطمه رجبی افزوده است

های بارز مجتهدان شايسته برای ورود به مجلس  از ويژگی. اند عمل نشان داده را در» مداری واليت«

های  دانشگاه ای يا افتخاری از آارانه است، نه داشتن دآترای مكاتبه  سياسیسه دهه رياست خبرگان، نه

اعمالشان از سويی شرك و آفر  آمريكا و انگليس و فرانسه است و نه مورد ستايش واقع شدن افكار و

گرايی، شيفتگی برای خدمت به خالق و  مردم گريزی و بلكه زهد و تقوی، دنيا! زدگان؟ غرب و غرب

های مشروع و مقبول مجتهدانی است  اعتالی دين، بارزه داآردن زندگی خود و خانواده برایمخلوق و ف

  .«آه منتخب مردم خواهند بود

 

اعتماد ملی  ، و»ليبرال«احزاب آارگزاران : اين مقاله در توصيف اصالح طلبان آورده است

مبنايی خويش را اعالن  افانحر» تغيير ايدئولوژيك«، آه در يك »پرست بيگانه«، مشارآت »دموآرات«

ها، دارنده لباس  گذاران اين حزب بنيان حال چرا. باشند ترين دشمنان روحانيت اصيل می داشتند، بزرگ

آوری چند دارنده لباس  ها برای رای نامعلوم مالی اين حزب های آالن با منبع روحانی هستند؟ و چرا هزينه

  شود؟ روحانی، خرج می

 

آمده ... و» حقوق بشر«چون  هايی های قبلی در زمينه مقاله با حمله شديد به دولتدر بخش ديگری از اين 

شورای امنيت در راستای اهداف آمريكا، و  به آمريكا و انگليس، افاضات دبير سابق» خاتمی«سفر : است

 تشخيص، همه و همه از عوامل رنجيدن علماء و همه مؤمنان جمع وابستگان فكری به بيگانگان در مرآز

جمهوری به صورت  ها در نهمين انتخابات رياست رنجش علماء و پيروان آن آيا ثمره. معتقد به آنان است

  !انجام نگرفت؟ عينی و گسترده

 

و تندرو در انتخابات خبرگان و انتقاد  فاطمه رجبی همچنين با دفاع از ليست انتخاباتی يک گروه افراطی

رفسنجانی پيرامون نظريه واليت فقيه و نحوه ورود آن به قانون  شديد از سخنان چند ورز قبل اکبر هاشمی

های   سال٨واقعيت آن است آه آن ها در «: انقالب اسالمی آورده است اساسی در ابتدای پيروزی

 .اند اند، مطرود اين ملت ويرانگری در فرهنگ و اقتصاد و ذلت و تسليم در سياست نداشته حاآميتشان جز



ملت را  جمهوری آه در دوره گذشته طرد و قهر شهر و هم مجلس و هم رياستهم برای قبضه شورای 

ملت با بصيرت . اند نموده بار نسبت به خود ديدند، اين افراد قصد هجوم به خبرگان رهبری در حد فاجعه

فقيه و سيره حضرت امام  بندان قطعی به واليت پای ها فقط به وارستگان و زاهدان، آامل از ميان نامزد

  .«ی خواهد دادرا

 

 

سازی جامعه را در جهت مهيا  سالم[...] داند آسانی آه  می ملت به خوبی«: آورد اين نوشته در پايان می

طلبند، به هيچ وجه صالحيت ورود به خبرگان  مسخره گرفته و به مبارزه می شدن زمينه انتظار فرج به

 متيازاتشان پذيرش اوامر اتحاديه اروپا وپيشگی است و ا همچنين آسانی آه هنرشان سياست .را ندارند

انقالب اسالمی و  گذار مرزبندی بين ای در گذشته است و در تئوری بدعت آمريكا پيرامون انرژی هسته

 در تضاد با  های عملی، ارزش جمهوری اسالمی هستند، از نظر مبانی اعتقادی مشی سياسی و اصول و

 .«گيری نخواهد شد ها جهت حول نام آن ين آرای مردم دربنابرا. مدارند فقيه و مردم واليت واليت

  !ما برديم و ما برديم
و » رايحه خوش خدمت«انتخابات شوراها از فهرست  سايت وابسته به حاميان تندرو دولت که در: آفتاب

حمايت کرده است، با انتشار خبری » هاشمی و روحانی ليست منهای«در انتخابات خبرگان از 

و به ويژه آرای ) موسوم به نخبگان حوزه و دانشگاه(انتخاباتی خود  يد شکست فهرستغيرمتعارف کوش

 .مصباح يزدی و خوشوقت را وارونه کند پايين حضرات آيات

رای گيری در  های براساس پايان شمارش آرای يكی از شعبه«: آمده» رجانيوز«در خبر مجعول سايت 

از آيت اهللا خوشوقت، آيت  پس. اند ن شعبه رای گيری شدهتهران مشخص شد، آيت اهللا خوشوقت نفر اول اي

. آيت اهللا جنتی و آيت اهللا يزدی قرار دارند اهللا مشكينی، آيت اهللا مصباح يزدی، حجت االسالم رفسنجانی،

 !«طالقانی قرار دارد اين صندوق رای در مسجدی در سه راه

 

ها نام هاشمی رفسنجانی  در همه خبرگزاری انتشار چنين خبری آن هم در شرايطی که در اخبار منتشره

های ميانه و خوشوقت در اواخر فهرست کانديداها  رده در صدر منتخبان قرار دارد و مصباح يزدی در

مسؤوالن اين سايت از وضعيت شمارش آراست و يا نشانه برنامه  خبری شود، يا ناشی از بی ديده می

 !ها به شکل اين صندوق مجعول قتغيير نتايج همه صندو ای برای روياپردازانه

 

بزرگ ملت به آنان، ادعای » نه«افراطيون حامی دولت از ديشب و با اطالع از  اين در حالی است که

دولت  که آن هم در شرايطی. کنند را مطرح می» وزارت کشور برای تغيير نتايج و تقلب در آرا تالش«

 !ابات استشوند مجری انتخ نهم که حامی سينه چاک آن محسوب می

 "انتخابات"پايان 

  

تماما تحت کنترل شديد نظارتی کارگزاران دستگاه واليی " هسته سفت قدرت"مربوط به " انتخابات"اگر *

يعنی انتخابات شوراها و ميان دوره ای مجلس که نقش و جايگاه تعيين کننده , برای هسته نرم, جريان يافت



تابع محض آن هستند تالش شد حدی از رقابتی بودن ميان ای در تکان دادن ارکان سفت قدرت ندارند و 

گرايش های درونی حاکميت در نظر گرفته شود تا اين امکان فراهم گردد که آرای شرکت کنندگان به 

  . حساب مجلس خبرگان واريز شود

  

  کامران صفايی : يادداشت

---------------------   

ی رژيم اسالمی بوق هايشان را به صدا درآورده اند تا آنچه دستگاه تبليغات, با پايان انتخابات: روشنگری

دشمنان را , انتخابات حماسه بود: را که هميشه و در پس هر انتخاباتی در اين رژيم گفته اند تکرار کنند

  . مشارکت مردم گسترده بود, تاييد نظام بود, ميخکوب کرد

آنها می توانند اگر بخواهند از کاه کوه . وجه کردبه هياهوی دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی زياد نبايد ت

صدها روزنامه و نشريه " توانايی"آنها برای به دست آوردن اين . بسازند و برعکس کوه را کاه جلوه دهند

ماهواره ها را برچيده اند و سانسور , را بسته اند و هزاران روزنامه نويس و خبرنگار را آواره کرده اند

حق انتخابات را هم که سالهاست سالخی و قصابی , ی که می توانستند گسترش داده انداينترنت را تا جاي

کرده اند و نهادهای عظيم نظارتی و کنترلی و جاسوسی برای جلوگيری از نامزد شدن غير خودی ها را 

بنابراين اصال غيرعادی و غير طبيعی نيست که به تبليغات . در انتخابات شان ساخته و پرداخته اند

آنها اکنون بويژه از نظر سياست بين المللی نياز حياتی دارند که به آمريکا و اروپا . گسترده ای رو آورند

نشان دهند که رژيم از سوی مردم ايران پشتيبانی می شود و باال بودن آمار مشارکت در انتخابات را به 

رزيابی واقعی از ميزان شرکت در از اين رو برای داشتن يک ا. عنوان شاهد برای اين منظور الزم دارند

  . انتخابات اخير زمان الزم است

اما دو نکته اساسی را حتی بدون در اختيار داشتن يک برآورد مستقل از ميزان شرکت در انتخابات می 

  . توان با صراحت مورد تاکيد قرار داد

  

ميان دوره ای مجلس در , انانتخابات مجلس خبرگ( اگر چه در روز شنبه دو و به عبارتی سه انتخابات -١

که اصلی " انتخاباتی"اما از ميان آنها تنها , برگزار شد) بسياری از شهرها و شوراها به صورت تجميعی

به ضد دموکراتيک ترين و کنترل شده ترين شکل ممکن برگزار , ترين رابطه را با ساختار قدرت دارد

گاه واليی از سوی گماشتگان خامنه ای در شدت کنترل و دوجين کردن آدم های وفادار به دست. شد

شورای نگهبان در حدی بود که حتی در برخی از مناطق اگر دست به صادرات نامزد انتخاباتی نمی 

مجلس خبرگان مجلسی . حتی امکان نمايش رقابتی بودن انتخابات را هم نمی توانستند تامين کنند, زدند

ت و رهبر رژيم ارکان اصلی قدرت را در اختيار خود است که کارش نظارت بر عملکرد رهبر رژيم اس

مجلس خبرگان آلت دست . دارد و در عين حال تماما تحت کنترل شديد گماشتگان رهبر تشکيل می شود

واليت مطلقه فقيه است و واليت مطلقه فقيه نقض صريح و روشن هر برداشتی از حاکميت حق رای مردم 

. نظر از ميزان مشارکت نمی تواند اين واقعيت بديهی را انکار کندهيچ رايی و هيچ انتخاباتی صرف. است

جايی که پای هسته اصلی قدرت در ميان است حق رای تنها نقش نردبانی برای انکار بی حقی عمومی 

  . است



به همين . در حقيقت قدرت حقيقی مسلط بر کشور را از طريق انتخابات و حق رای نمی توان برانداخت

  . چنين انتخاباتی بی معناستدليل شرکت در 

ظالم و خودکامه که کنترل کامل بر تمام وسايل ارتباط جمعی برقرار کرده است و عامی , يک رژيم فاسد

پوپوليستی را با وعده پخش پول نفت يک سال آزگار در تمام شهرها و ده کوره ها گردانده است و در 

ترين تعداد ممکنه را به سر صندوق های رای همان حال انتخابات هايش را سر جمع زده است تا بيش

نمی تواند مدعی باشد که انتخاباتش دموکراتيک , حاال هر آماری هم که در مورد انتخابات بدهد, بکشاند

مردم ايران واقعا در اوج محروميت از حق واقعی انتخاب به سر می برند و تا زمانی که . بوده است

مربوط به " انتخابات"از سوی ديگر اگر . اين محروميت ادامه دارددستگاه واليت مطلقه فقيه پابرجاست 

يعنی , برای هسته نرم, هسته سفت قدرت تماما تحت کنترل شديد کارگزارن دستگاه واليی جريان يافت

انتخابات شوراها و ميان دوره ای مجلس که نقش و جايگاه تعيين کننده ای در تکان دادن ارکان سفت 

ع محض آن هستند تالش شد حدی از رقابتی بودن ميان گرايش های درونی حاکميت در قدرت ندارند و تاب

  . نظر گرفته شود تا اين امکان فراهم گردد که آرای شرکت کنندگان به حساب مجلس خبرگان واريز شود

  

 انتخابات رژيم اما اگر از نظر ماهيت آن غير دموکراتيک است از نظر بررسی تغييرات و تحوالت -٢

البته به شرطی که اين . صل از آن در توازن قدرت ميان جناح های رژيم می تواند در خور توجه باشدحا

مسير , نقاط قوت و ضعف آن, توجه بخشی از يک توجه عمومی اپوزيسيونل نسبت به ساختار قدرت حاکم

واند به طرح شناخت دقيق در اين حوزه می ت. حرکتش و تناقضات درونی اش تلقی گردد و نه بيش از آن

اما حتی در اين زمينه نيز فعال بايد . دقيق تر راهکارهای مقابله با استبداد حاکم و براندازی آن کمک کند

  . اعالم کنند- بويژه در تهران -منتظر ماند تا نتيجه نهايی ترکيب راه يافته گان به شوراهای شهر را 
  !جنگ روانی ی بعد از انتخابات

  

 روانی معموال قبل از برگزاری انتخابات بين جناح های مختلف شرکت کننده در حالی که جنگ های• 

 آذر ماه به اوج خود ٢۴ انتخاباتی در ايران، بعد از برگزاری انتخابات –روی می دهد، جنگ روانی 

عليه مخالفين داخلی و » نظام«اول از سوی . اين جنگ روانی در دو جبهه صورت می گيرد. رسيده است

در عرصه . مردم» حضور گسترده«و » مردمی ترين انتخابات«ارجی به خاطر برگزاری کشورهای خ

همه ی آن ها از پيروزی خود و . ديگر جنگ روانی بين جناح های شرکت کننده انتخابات در جريان است

  ...شکست جناح های مخالف خبر می دهند 
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در حالی که جنگ های روانی معموال قبل از برگزاری انتخابات بين جناح های مختلف شرکت کننده روی 

 آذر ماه به اوج خود رسيده ٢۴تخابات  انتخاباتی در ايران، بعد از برگزاری ان–می دهد، جنگ روانی 

  . است

عليه مخالفين داخلی و کشورهای » نظام«اول از سوی . اين جنگ روانی در دو جبهه صورت می گيرد



 تا ٣۵در حالی که برخی آمارها حکايت از شرکت . نتايج کامل انتخابات هنوز اعالم نشده است. خارجی

اما نظام که با تاکتيک تجميع انتخابات، توانست به رکورد  درصدی مردم تهران در انتخابات دارد، ۴٠

رای گيری در انتخابات مجلس خبرگان دست يابد و همچنين استقبال نسبتا گسترده از انتخابات شوراها در 

سياست ها و راه خود به مخالفين و جهانيان اعالم کرده و » حقانيت«سراسر کشور را، نشانه و عالمت 

» تاريخ زرين« آذر را برگ ديگری در ٢۴ال پيام های پی در پی انتخابات سران حکومت با ارس

  . حکومت خود بر کشور ما اعالم می کرده اند

    

   !مردمی ترين انتخابات

دولت او . محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور حکومت اسالمی ايران، اصلی ترين مدعی اين عرصه است

برعهده داشته است، اکنون بدون يادآوری قلع و قمع مخالفين و  آذر را ٢۴که مسئوليت برگزاری انتخابات 

برگزاری انتخاباتی که شرکت کنندگان آن فقط وابسته به جناح های مختلف حکومت بوده اند، اين انتخابات 

  . در تاريخ جمهوری اسالمی خوانده است» مردمی ترين انتخابات«را 

  : يران منتشر کرد، از جمله نوشتوی در پيامی که به اين مناسبت خطاب به مردم ا

ملت قهرمان ايران در حرکتی پرشکوه و در فضايی بسيار آرام، برادرانه و محبت آميز، در انتخابات 

شرکت کرد و با ترنم سرود همدلی، ايران و ايرانی را بر بام کرامت جهان نشاند و يکرا ديگر عظمت 

  . د ياس را از پيش بر چهره آنان پاشيدخود را به رخ همه قدرتها و بدخواهان کشاند و گر

نظام مردم ساالر ايران اسالمی، ناب ترين حکومت مردمی دنياست که آحاد مردم با وجود برخی تفاوت 

سليقه ها، از روی اخالص و برادری و برای رضای خدا به صحنه می آيند، در همه امور کشور تصميم 

و دوش به دوش يکديگر برای برپايی حيات طيبه اسالمی و می گيرند، اراده خود را بر کرسی می نشانند 

  . جامعه نمونه و شاهد تالش می کنند

 نيز اين فرصت را مغتنم شمردند تا نظام – نظير کيهان و رسالت –رسانه های وابسته به جناح اصولگرا 

  ! معرفی کنند» دموکراتيک ترين نظام سياسی جهان«سياسی ايران را 

    

   !یهمه مدعی پيروز

در حالی که تا چند روز . عرصه ديگر جنگ روانی بين جناح های شرکت کننده انتخابات در جريان است

آينده قاعدتا نتايج انتخابات به طور کامل روشن خواهد شد، اما جناح ها، بی وقفه از پيروزی خود و 

  . شکست جناح های مخالف خبر می دهند

    

   نتايج اوليه: شوراها در تهران

 اصلی محافل سياسی به نتايج انتخابات شوراها در تهران معطوف شده است که آرای آن با تاخير و توجه

بر اساس نتايج شمارش : خبرگزاری مهر صبح روز يکشنبه نوشت. کندتر از ساير جاها شمارش می شود

ی ليست حدود يکصد هزار رای از حوزه های مختلف انتخابات شورای اسالمی شهر تهران تا کنون اعضا

  . ائتالف بزرگ اصولگرايان اکثريت آرا را به خود اختصاص داده اند

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری مهر اين ميزان از آرا که از مناطق مختلف تهران تشکيل شده 



مورد حمايت ائتالف اصولگرايان اصالح (است نشان می دهد که ده عضو ائتالف بزرگ اصولگرايان 

ائتالف اصالح طلبان و رايحه خوش خدمت هر يک .  نفره آرا قرار دارند ١۵فهرست تاکنون در ) طلب

  . دو عضو و يک عضو مستقل نيز در اين ترکيب حضور دارند

مرتضی طاليی ، مهدی چمران ، رسول خادم ، عباس شيبانی ، معصومه آباد، منظر خير حبيب اللهی، 

ری و حسن بيادی ده نفری هستند که تقريبا در ترکيب حجت االسالم ناصحی، حبيب کاشانی، امير علی امي

. ضمن اينکه حمزه شکيب هم به تناوب در اين ليست حضور پيدا می کند. متوسط آرا حضور دارند

عليرضا دبير کانديدای مستقل که مورد حمايت ائتالف اصولگرايان اصالح طلب می باشد نيز در رده های 

  . ردباالی ليست های شمارش شده وجود دا

 نفر شمارشده حضور ١۵همچنين احمد مسجد جامعی و معصومه ابتکار در ائتالف اصالح طلبان در 

    . دارند و محمد علی نجفی نيز از آرای نسبتا بااليی برخوردارند

 نفره قرار دارند و ١۵پروين احمدی نژاد و مهرداد بذرپاش از ائتالف رايحه خوش خدمت هم در ليست 

  .  رده بعدی قرار داردزريبافان نيز در

.  تهران بوده است١٧اين آرا به صورت پراکنده شامل صندوق هايی از مناطق شمال، ميانی و منطقه 

شمارش آرا ادامه دارد و امکان تغيير در اين ترکيب نيز با توجه به حوزه های شمارش شده قابل پيش 

  . بينی است

    

 هزار رأی در انتخابات شورای تهران خبر داد و ٣٠٠اندکی بعدتر خبرگزاری فارس از نتايج شمارش 

 هزار رای ماخوذه و شمارش ماشينی آرای انتخابات شورای اسالمی شهر تهران، ٣٠٠از مجموع : نوشت

  .  نفر شهر تهران مشخص شده است١۵ترکيب اوليه 

 نفر از اعضای ٣ عضو ائتالف اصولگرايان در صدر اين ليست قرار دارند و بعد از آنها ٩بر اين اساس 

 نفر از اعضای ليست ائتالف اصالح طلبان در ٢همچنين . شود ليست رايحه خوش خدمت ديده می

 تکيه زده ١۵اما اصولگرا نيز در رتبه ) عليرضا دبير(های بعدی قرار دارند و يک کانديدای مستقل  رتبه

  . است

، منظر خير حبيب اللهی، حسن بر اين اساس مهدی چمران،عباس شيبانی، مرتضی طاليی، رسول خادم

 همچنين  . وفا، حبيب کاشانی و معصومه آباد در رتبه های اول تا نهم قرار دارند بيادی، محمود خسروی

. های دهم تا دوازدهم هستند نژاد و حميد رضا واعظ آشتيانی در رتبه مهرداد بذر پاش، پروين احمدی

ای ائتالف اصالح طلبان در رديف سيزدهم و چهاردهم معصومه ابتکار و محمد علی نجفی نيز از کانديده

 نفر اول حائزين اکثريت آراء ١۵عليرضا دبير کانديدای مستقل اما اصولگراء نيز در ليست . قرار دارند

  . شده است

 هزار رای ٣٠٠ شعبه اخذ رای و بيش از دو ميليون رای ماخوذه، تنها ٣١٢٠اين در حالی است که از 

ها  مالی و مرکزی تهران شمارش و تجميع شده است و با شمارش ديگر آراء و صندوقبيشتر در مناطق ش

احتمال جابجايی در اين ليست اوليه وجود دارد؛ چرا که در مناطق جنوب و مرکز شهر تهران شمارش 

  . آرا همچنان ادامه دارد

    



   رکورد غيرمنتظره: خبرگان

 رای مردم در انتخابات مجلس خبرگان ٨١۶ار و  هز١٨۴ ميليون و ٢٨: سخنگوی شورای نگهبان گفت

. اين ميزان رای يک رکورد در تاريخ انتخابات اين مجلس است. ها ريخته شده است رهبری به صندوق

 درصد ۶٢در اين انتخابات نزديک : عباسعلی کدخدايی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس افزود

  . ها ريختند اء خود را به صندوقافراد حائز شرايط شرکت در انتخابات آر

، آخرين وضعيت شمارش آرای انتخابات خبرگان رهبری از مجموع آرای يک ميليون و "ايلنا"به گزارش 

های استان تهران و شناور شهر تهران به شرح زير   شده در کل شهرستان   رای شمارش٧٩ هزار و ٨٨

  : است

   رای ۶٩١ار  هز٢۵٩نفر اول هاشمی رفسنجانی با يک ميليون 

   رای ٢٢٢ هزار و ٨٠٠نفر دوم علی مشکينی 

   رای ۵۴٣ هزار و ٧٩٠نفر سوم محمد يزدی 

   رای ٨٢۴ هزار و ٧٧٨نفر چهارم امامی کاشانی 

   رای ٧٧٠ هزار و ٧۵٢نفر پنجم احمد جنتی 

   رای ٢٧٠ هزار و ۶٩٠نفر ششم مصباح يزدی 

   رای ٨۴١ هزار و ۶٣٧نفر هفتم حسن روحانی 

   رای ۵۴٣ هزار و ۵٨٩تم محسن کازرونی نفر هش

   رای ۶٠١ هزار و ۵۶۶آبادی   نفر نهم دری نجف

   رای ٣٢٧ هزار و ۵۴٢نفر دهم سيد محسن آقاميرمحمدعلی ملقب به خرازی 

   رای ٧۴٧ هزار و ۴٩٢مقدم   رضا استادی

   رای ٣٩٧ هزار و ۴٨٣سيدمحسن مرعشی شوشتری 

   رای ۴١٨ هزار و ۴۶٨عبدالنبی نمازی 

   رای ٣۵٢ هزار و ۴۶١کنی   محمدباقر باقری

   رای ٨۶۵ هزار و ۴۴۶محمد محمدی گيالنی 

  .  رای۶٠۶ هزار و ۴٣٨و محسن قمی 

    

   !جلودارزاده عقب ماند: ميان دوره ای مجلس

در انتخابات ميان دوره ای مجلس در تهران نيز که خبرهای اوليه ناشی از پيشتازی سهيال جلودارزاده، 

 اصالح طلبان می داد، نتايج تازه تر احتمال پيروزی نمايندگان جناح اصولگرا را تقويت کرده کانديدای

  . است

يی مجلس شورای  به گزارش ايسنا به نقل از ستاد انتخابات کشور، جديدترين آمار انتخابت مياندوره

 ٢۶۴ی فرد با ی انتخابيه تهران، ری، شميرانات و اسالمشهر حاکی است حسن غفور اسالمی در حوزه

 رای نفر دوم، سهيال جلودارزاده با ٣۶٢ هزار و ١٧۵ رای نفر اول، بادامچيان با ١٢۶هزار و 

 رای نفر ۵٩۴ هزار و ٧۶ رای به عنوان نفر سوم و علی اکبر موسوی حسينی با ٣٨۴هزار و ١۶٠

  . چهارم است



    

   هاشمی رفسنجانی، آبروی اصالح طلبان

 اين جنگ روانی را بر پيروزی هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس اصالح طلبان تاکتيک خود در

خبرگان، و شکست طرفداران احمدی نژاد در انتخابات شوراها متمرکز کرده اند، حتی اگر اين 

اين سياست که ادامه ی تاکتيک . حاصل شده است» ائتالف اصولگرايان«به بهای پيروزی » شکست«

م انتخابات رياست جمهوری دوره ی نهم است و در انتخابات اخير به انتخاباتی آن ها در مرحله ی دو

دنبال می شود، ) »کارگزاران«(طور عمده از سوی جريان کارگزاران و روزنامه ی وابسته به آن ها 

روزنامه ی کارگزاران روز يکشنبه بعد از . اصالح طلبی را در زير نام رفسنجانی خالصه کرده است

اتحاد اصالح «: ه انتخابات مجلس خبرگان، تيتر اول خود را چنين انتخاب کردمشخص شدن نتايج اولي

روزنامه ی اعتماد نيز تيتر اول خود را چنين انتخاب ! »طلبان به بار نشست، هاشمی نماينده اول خبرگان

  ! »هاشمی رفسنجانی در صدر مجلس خبرگان«: کرد

    

   شکست قاطع احمدی نژاد: جبهه ی مشارکت

به . ج جبهه مشارکت را قانع کرده است که از شکست قاطع ليست طرفداران احمدی نژاد خبر بدهداين نتاي

ای نسبت به عملکرد ستاد انتخابات  گزارش سايت آفتاب جبهه ی مشارکت روز يکشنبه با صدور اطالعيه

د و اعالم کرد ای مجلس انتقا دوره وزارت کشور در اعالم نتايج انتخابات شوراها، خبرگان رهبری و ميان

آيد، نشان از شکست قطعی فهرست آقای  آنچه از نتايج اعالم شده اوليه در سراسر کشور برمی«

نژاد در سراسر کشور در سه انتخابات خبرگان رهبری، شوراهای اسالمی شهر و روستا و  احمدی

  . »هدد های اقتدارگرايانه و ناکارآمد دولت می بزرگ به روش» نه«ای مجلس و  دوره ميان

حضور پر شور شما در :  آذرآمده است٢۴در اطالعيه اين حزب با تقدير از حضور مردم در انتخابات 

 آذرماه در سراسر کشور نشان از عزمی بزرگ در دفاع از حق حاکميت بر سرنوشت ٢۴روز انتخابات 

ه بر عزم و آگاهی ما ضمن قدردانی از اين حضور پر شکو. های مردمساالری در ايران دارد و تحکيم پايه

  . گوييم شما درود و آفرين می

آيد، نشان از شکست قطعی  آنچه از نتايج اعالم شده اوليه در سراسر کشور برمی: افزايد اين اطالعيه می

نژاد در سراسر کشور در سه انتخابات خبرگان رهبری، شوراهای اسالمی شهر و  فهرست آقای احمدی

  . دهد های اقتدارگرايانه و ناکارآمد دولت می بزرگ به روش» هن«ای مجلس و  دوره روستا و ميان

فهرست يک جريان خاص دولتی نه تنها در سه انتخابات از : در ادامه اطالعيه جبهه مشارکت آمده است

و زمينه را [...]  نشان داده  ، عدم کفايت و سردرگمی خود را  نظمی منظر سياسی شکست خورد بلکه بی

آفرينی و ايجاد نگرانی دغدغه در سالمت انتخابات و رعايت امانت رأی  ن فضا و مسألهناک شد برای شبهه

  . مردم فراهم آورده است

ما اميدواريم تخلفات در حال انجام در شمارش آرا تنها مرتبط با همين بی نظمی و «اطالعيه تاکيد دارد 

ی ناکرده طراحی مداخله در آرای ملت کارنابلدی مجريان دولتی بوده باشد و پشت اين فضای پر ابهام خدا

  . »نبوده باشد

ما همانگونه که در اطالعيه پيشين خود اعالم کرديم به «جبهه مشارکت دراطالعيه خود با بيان اينکه 



، افزوده »ايم های موثقی را تهيه کرده را زير نظر داريم و گزارش دقت روند برگزاری و شمارش آراء 

دهيم که امانت دار رأی ملت باشند و روند مبهم و پر مسأله  ان و هشدار میما به مجريان و ناظر: است

  . انتخابات به ويژه در شهر تهران را به روال عادی بازگردانند

های بعدی جزئيات اين شبهات را اعالم خواهد  در پايان اطالعيه با اعالم اينکه جبهه مشارکت در اطالعيه

های زيادی را ايجاد  های کامپيوتری شمارش آرا، نگرانی  در سايتسردرگمی و ابهام« کرد، تأکيد شده 

  .»کرده است که اميدواريم وزارت کشور هر چه سريعتر به اين سردرگمی و ابهامات خاتمه دهند

پس از   صندوق نه ساعت١٠٠٠زمينه سازی برای تغيير آرای شهروندان تهرانی؛ وعده انتشار نتايج 
  آغاز سراسری شمارش آرا

صبح امروز برخی روزنامه های وسايت های جريان اصولگرا با درپيش گرفتن خط تبليغی واحد :وزامر

  . از ناکامی اصالح طلبان وپيروزی گسترده خود در انتخابات شورا ها خبر دادند

  . روزنامه تهران امروز،جام جم وايران تيتر نخست خود را به اين خط تبيلغی اختصاص دادند

توسط )  آذر٢٦( امشب٢١ صندوق انتخابات شوراها تا ساعت ١٠٠٠ر خبر اعالم نتايج با اين حال انتشا

  . روشن معاون سياسی استاندار تهران بر نگرانی ها نسبت به تغيير آرای شهروندان تهرانی افزوده است

 امروز آغاز به کار کرده اند وطبق ١٤سايت های شمارش آرا از ساعت % ٨٠شايان ذکر است که 

  . ت واصله به سايت امروز شمارش آرا به کندی انجام می شودگزارشا

 صندوق تجاوز ١٠ گانه شمارش آرا هنوز تعداد صندوق های شمارش شده از ٤٩در اکثر سايت های 

  .نکرده است

  افزايش سهم ياران خاتمی از منتخبين شورای شهر تهران
ان آه قابل تعميم به سراسر شهر  شعبه از مناطق مختلف تهر٢١٧بر اساس شمارش آراي : شهر فردا

  : است افراد زير به ترتيب در صدر منتخبين تهران قرار گرفتند

  

) ١٠راستگو) ٩خادم) ٨شيباني) ٧نجفي ) ٦مسجد جامعي ) ٥ابتكار ) ٤چمران) ٣ساعي) ٢طاليي) ١

  شهاب طباطبايي) ١٥تقوي نژاد) ١٤تقي زاده) ١٣حناچي) ١٢زهرا صدراعظم نوري) ١١دوستي
  / پيروزي مردم-ذرآ٢٤/

  الملل تغيير داد حضورمردم،تراز نظام جمهوري اسالمي را در نظام بين
 دهقان بابايي،عسكري، يوسفيان، الديني،حاجي گوي ايسناباباهنر،ميرتاج و گفت

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 مجلس: سرويس

شان  اند تراز آشورها و ميزان مشروعيتتو شود مي آه از آن حاصل مي دنبال آن نتايجي انتخابات و به
مورد توجه  هاي باال و الملل تغيير دهد، حال اگر اين انتخابات در آشوري با حساسيت در نظام بين را

 .گردد مي ساير آشورها برگزار شود اهميت موضوع دو چندان

 :باهنر

 بايد قدر اين مردم را دانست

 تغيير داد المللي اسالمي را در نظام بينجمهوري  حضور مردم در انتخابات، تراز نظام



 آذر تراز نظام جمهوري ٢٤مجلس شوراي اسالمي، حضور مردم در انتخابات  ي نايب رييس به گفته
 .المللي را تغيير داد بين اسالمي در نظام

استثنايي خواند و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري   آذر را انتخاباتي٢٤محمدرضا باهنر، انتخابات 

چنين نزوالت  وجود دو انتخابات مهم اما با ظاهر و جنسي متفاوت و هم با: گفت) ايسنا(نشجويان ايراندا

هاي راي حضور  هاي آشور، حضور مردم در پاي صندوق بسياري از شهرها و استان جوي فراوان در

 .بود نظيري بي

مردم را دانست و قدرشناس بايد قدر اين : آرد ي اصلي انتخابات خواند و تصريح وي مردم را برنده

 .خدمتگزاري به ملت نداشت اي غير از اعتماد آنها بود و دغدغه

آساني آه در انتخابات حائز راي اآثريت نشدند بايد به  ي مردم آرمان در خانه ملت، حتي به اعتقاد نماينده

 .ها تقويت شوند آنند تا برنده عنوان يكي از آحاد ملت تالش

آه انتخابات اخير فاز نظام جمهوري اسالمي را تغيير  اين ي اسالمي با تاآيد برنايب رييس مجلس شورا
بنابراين . ي مستقيم دارد مندي مردم از نظام رابطه امنيت ملي با رضايت ضريب: داد، خاطرنشان آرد

 .شان را اثبات آرد انتخابات وفادار بودن به نظام حضور آنها در

ي آارهاي اجرايي، دولت، مجلس و  مردم از همه  اين معنا نيست آهالبته اين گفته به: وي ادامه داد

 .هاي راهبردي نظام را قبول دارند مردم سياست دهد آه شوراها راضي هستند اما نشان مي

 :الديني ميرتاج

 انتخابات هستند ترين برنده و پيروز مردم اصلي

 است تثبيت نظام از نتايج حضور گسترده مردم

 ترين برنده و پيروز مردم اصلي: الديني تصريح آرد سلمين سيدمحمدرضا ميرتاجوالم االسالم حجت
 .انتخابات هستند

خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان  وگو با عضو فراآسيون اصولگرايان مجلس، در گفت

است  درصدي مردم در انتخابات، اين ٧٠مشارآت نزديك به  بهترين نتيجه از: ، اظهار داشت)ايسنا(ايران

 .آه مردم برنده واقعي هستند

شان را بين مردم در اين انتخابات  خود و جايگاه توانند ميزان محبوبيت  وي، احزاب سياسي مي به گفته

اقبال مواجه نشدند، بسنجند آه بايد چه تغييراتي در رفتار سياسي و  ارزيابي آنند و اگر از سوي مردم با

 .آنها روي آورندباشند تا مردم به  عملكرد خود داشته

اسالمي را از نتايج و تأثيرات خارجي اين انتخابات و  الديني، تثبيت و تحكيم نظام جمهوري ميرتاج
جهانيان به خوبي ديدند آه نظام جمهوري اسالمي، آامال : گفت حضور گسترده مردم در آن دانست و

ساالري ديني  ي مردم ام بر پايهديني در آن، تنها شعار نيست بلكه اين نظ ساالري مردمي است و مردم
 .است استوار

آند، تصريح  جز خدا و مردم اتكايي را طلب نمي آه مشخص شد آه نظام جمهوري اسالمي وي با بيان اين

 .مردمي ناچار به تسليم هستند جهانيان در مقابل چنين نظام و: آرد



مان و فشار آمريكا جهت تحريم، يي آشور هسته  نايب رئيس آميسيون فرهنگي با اشاره به بحث پرونده

آند ولي بايد آنها هم از اين انتخابات، عبرت بگيرند و  پافشاري مي اگر چه آمريكا هنوز بر تحريم: گفت

 .آنند نشيني نمي در اثر فشار و تهديد، و تحريم عقب بدانند آه مردم ما

 :بابايي حاجي

 داختان نظام به جريان  هاي راي باالي مردم خون جديدي دررگ

 حضور مردم وارد آند اي بر اين تواند خدشه هيچ آسي نمي

ي محكمي آه  هاي بزرگ با وجود پشتوانه قدرت: مجلس شوراي اسالمي، گفت ي عضو هيات رييسه
اند جرات و جسارت به ايران نخواهند داشت و  و حضور گسترده از نظام انجام داده مردم با راي خود

 .وارد شوند المللي با جمهوري اسالمي ايران از باب مذاآره و تعامل ني بي آنند آه در عرصه مي سعي

، با بيان )ايسنا(پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران وگو با خبرنگار بابايي در گفت حميدرضا حاجي

هاي داخلي  ي مردم در سياست حضور گسترده: اقتدار در ايران است، گفت آه راي مردم منشا قدرت و اين

 شود به همان تر مي ها گسترده اثرگذار است؛ به همين اندازه آه حضور مردم در انتخابات  بسيارو خارجي

 .هاي مختلف اقتصادي و سياسي ما شاهد توسعه خواهيم بود ميزان نيز در عرصه

ي مردم  با حضور گسترده: شود، تصريح آرد مي آه حضور مردم موجب اقتدار نظام وي با تاآيد بر اين

شود چون امنيت ملي تنها در  اقتدار ملي موجب امنيت ملي مي آند و افزايش لي افزايش پيدا مياقتدار م

 .گيرد مي چارچوب اقتدار ملي شكل

شود و  ها مي ها و محدوديت خنثي آردن فشارها، تحريم افزايش امنيت ملي موجب: بابايي افزود حاجي
بديل و  ي سياست خارجي بي م در عرصهنقش راي مرد. گذاشت اثرات رواني بسيار بااليي خواهد

المللي  ي بين شود تا نقش ايران در عرصه ي مردم موجب مي گسترده آننده است؛ چون حضور تعيين
 .شود تر بسيار گسترده

 درصدي مردم در ٦٠آه حضور باالي  بيان اين عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با

واليت فقيه :  سال گذشته بوده است، اظهار داشت٢٧طول  شكني درانتخابات خبرگان رهبري يك رآورد

ي مردم در اين انتخابات تاثيرگذاري ما در  اي دارد و حضور گسترده ويژه به عنوان ستون انقالب جايگاه

 .برد المللي بسيار باال مي بين ي عرصه

: جانبه است، خاطرنشان آرد هي هم ي توسعه الزمه آه امنيت در يك آشور بابايي با اشاره به اين حاجي

پذير نيست و افزايش امنيت در جامعه موجب افزايش تعامل  امنيت امكان جانبه بدون توجه به ي همه توسعه

 .گذاري در آشور و ايجاد اشتغال در جامعه خواهد شد آشورها، گسترش سرمايه ما با ساير

 :اندازد، تصريح آرد اي نظام به جريان ميه آه راي باالي مردم خون جديدي در رگ اين وي با اشاره به
نظام  شناسي، وفاي به عهد و تعهد مردم به ي مردم بيانگر هوشياري، دقت، زمان حضور گسترده

 .باشد اي بر اين حضور مردم داشته تواند خدشه جمهوري اسالمي است و هيچ آس نمي

 :عسگري

 تر شد ها سنگين مسوليت

 گذاشت اي طقهمن تأثير مثبتي برمسائل جهاني و



. تجميع دو انتخابات نيز عامل مؤثري بود آه مردم حضور پرشكوهي داشته باشند :نماينده مشهد گفت
برگزار  اي و محلي مربوط به شوراها همزمان انتخابات ملي مهم آشوري با يك انتخابات منطقه چراآه
 .شد و اين منشأ اثري بود براي حضور پرشور مردم مي

وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري  در گفت عسگري نايب رييس آميسيون اصل نوداالسالم علي  حجت

اي  تواند بر مسائل جهاني، منطقه مردم در اين انتخابات مي حضور: ، تصريح آرد)ايسنا(دانشجويان ايران

خابات آن دهند بعد از انت اند ترجيح مي ها تأآيد آرده اي آه آمريكايي قطعنامه و تهديدهاي دشمن به صدور

 .چنين مسائل مربوط به عراق و لبنان تأثير مثبتي گذارد صادر آنند و هم را

ي ديگري  حضور مردم در اين انتخابات، حماسه : درصدي مردم، افزود٦٥وي با اشاره به حضور باالي 

 .شود انقالب اسالمي اضافه مي هاي حضور مردم پس از بود آه بر حماسه

ايم و يا  آه ما برنده هاي سياسي مبني بر اين گروه در خصوص شعارهايعضو فراآسيون اصولگرايان 
آه در انتخابات خبرگان اآثريت قريب به اتفاق ليست جامعتين رأي  اين با توجه به: گفت ايم،  بازنده
 اند، اما به عنوان آسي آه ملتزم به شهري مثل مشهد اصولگرايان رأي آورده آالن اند و در آورده
ي اصلي اين  برنده دهم آه از اين ادبيات استفاده نكنم؛ چراآه صولگرايي هستم ترجيح ميي ا برنامه

 .انتخابات مردم هستند

انتخابات اخير، مسووليت مسوولين آشوري اعم از  حضور پرشكوه مردم در: ي مشهد يادآور شد نماينده

ست آه در ارتباط با نيازهاي فوري و از حاال به بعد نوبت مسوولين ا آند و دولت و نمايندگان را بيشتر مي

 .انديشي آنند مثل گراني و بحث سالمت درست چاره مسائل معيشتي مردم

جدي  نبايد بگذاريم فضاي سياسي آشور و مسائل انتخاباتي باعث شود مطالبات مردم را: افزود وي

 .نگيريم يا به فراموشي بسپاريم

 :عضو فراآسيون اصولگرايان

 بات مردم هستند اصلي انتخا برنده

 برد سياست خارجي را باال مي زني در حضورپرشورمردم، ميزان چانه

ي  نظامي مثل نظام ايران آه هم متكي به ايدئولوژي است و هم متكي به پشتوانه در: يوسفيان گفت
انتخابات  ي يك رفراندوم است و ميزان و معيار سنجش مقبوليت اين نظام، انتخابات به منزله مردم، هر

 .است

وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري  در گفت ي مردم آمل در خانه ملت اهللا يوسفيان نماينده عزت

ترين انتخابات آشورمان يعني انتخابات شوراها  بوديم آه غيرسياسي شاهد: ، افزود)ايسنا(دانشجويان ايران

 ي حضور و آمدن مردم پاي همسأل. انتخابات خبرگان با حضور پرشور مردم همراه بود ترين آن و سياسي

 حضور پرشور مردم در. شود هاي رأي در واقع يك آارنامه براي هر نظامي محسوب مي صندوق

حضور در  آند و اين هاي خارجي را نسبت به اين مسأله حساس مي هاي اخير يقينا دولت انتخابات

 .هاي آنها مؤثر خواهد بود گيري تصميم

هر وقت چنين انتخابات باشكوهي در آشور ما برگزار : شان آرداصولگرايان خاطرن عضو فراآسيون
مذاآرات  مسوولين ما در سياست خارجي در پشت ميز زني و قدرت مذاآرات سياسي  ميزان چانه شود مي

 .آنند رود و همواره از موضع قدرت صحبت مي باال مي



 .اده حداآثر استفاده را ببريمدر آشورمان رخ د به اعتقاد وي، بايد از اين اتفاق مبارآي آه اخيرا

حضور پرشور مردم در اين : انتخابات مردم هستند، گفت ي اصلي اين آه برنده وي با تأآيد بر اين
شوراها و خبرگان آه هيچ سنخيتي با هم نداشتند، همراه بود، قابل  انتخابات آه با تجميع انتخابات

 .ن نظام را قبول دارنددهد آه مردم ما تمام ارآا نشان مي تحسين است و اين

 :دهقان

 برد المللي باال  هاي بين را در صحنه مسووالن زني قدرت چانه حضورپرشور مردم

تواند فشارهايي آه در  حضور پرشور مردم در انتخابات اخير مي: اصولگرايان گفت عضو فراآسيون
 .الملل بر روي ايران وجود دارد را آاهش دهد ي بين حاضر در صحنه حال

خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان  وگو با د دهقان عضو فراآسيون اصولگرايان در گفتمحم

انتخابات اخير بسيار خوب و آار مسووالن براي ترغيب  آه حضور مردم در ، با بيان اين)ايسنا(ايران

ر است و اين حضور از ميانگين مشارآت جهاني باالت: مدبرانه بود، گفت مردم براي شرآت در انتخابات

 هاي زني مسووالن نظام را در صحنه تواند قدرت چانه آورد و مي براي ايران بوجود مي موقعيت خوبي را

 .المللي به شدت باال ببرد؛ چراآه پشتيباني مردم را از نظام به اثبات رساند بين

ر بسيار خوبي در انتخابات خبرگان و شوراها اين تجميع اث با توجه به تدبير مجلس و همزماني: وي افزود

 .خبرگان داشت حضور مردم در انتخابات

در : هاي سياسي مبني بر برد و باخت آنها، گفت گروه ي طرقبه و چناران در خصوص شعارهاي نماينده
هايي هم آه ليست  گروه. بنابراين، مردم پيروز اين ميدان هستند انتخابات، اصل حضور مردم است و

 توانند اسم برنده را روي خود بگذارند، اما ي دوم مي رآت نمودند در مرحلهانتخابات ش ارائه آردند و در
 .ي اصلي همواره مردم هستند برنده

 خبرگان در سراسر آشور به غير از تهران نتايج قطعي انتخابات

   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي: سرويس

ي انتخابات خبرگان رهبري را در استان  دورهآراي چهارمين  ستاد انتخابات آشور، نتايج قطعي شمارش
ترتيب به غير از تهران نتايج انتخابات خبرگان در تمام استانهاي آشور  قزوين اعالم آرد و به اين

 .شد مشخص

 راي ٥٣٤٠١٤در استان قزوين از مجموع  (ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

 راي به مجلس خبرگان راه ٢٢٩٤٢٣محمدي با   راي و علي شيخ٢٢٩٨٠٦ماخوذه هادي باريك بين با 

 .يافتند

 راي و ٣٠٧٩٦٩ابوالفضل ميرمحمدي به ترتيب با  در استان مرآزي، احمد محسني گرگاني و سيد -

 .حائز اآثريت آرا براي ورود به مجلس خبرگان شدند  راي ماخوذه٥٤٦٩٣٧ راي از مجموع ٢٣٩٥٦١

الهدي، ابوالقاسم خزعلي،  سيد احمد علم سيد محمود هاشمي شاهرودي،در استان خراسان رضوي،  -

 هزار و ٣٢٤معصومي، به ترتيب با آسب يك ميليون و  اصغر محمدرضا فاآر، عباس واعظ طبسي، علي

 هزار ٧٨٠ راي، ٤٣٥ هزار و ٧٩٠ راي، ٤٥١هزار و  791  راي،٨٢٢ هزار و ٩٤، يك ميليون ٩٨٦



 راي ماخوذه، حائز ٨٦٥ هزار و ٣٣٠ ميليون و ٢از مجموع   راي٦٨٢ هزار و ٦٦٣ راي، و ٥٢٣و 

 .اآثريت آرا شدند

محمد دستغيب، احمد بهشتي، محمد صادق  علي اصغر دستغيب، سيد در استان فارس سيد علي -

 ٨٨٣ راي، ٧٨٣ هزار و ١٨١به ترتيب با يك ميليون و  حائري شيرازي، اسداهللا ايماني،) الدين محي(

 راي از ٢٢٢ هزار و ٤٥٣ راي، و ٨٨٧ هزار و٤٧٨راي،  ٤٨٦ هزار و ٥٨٣ راي، ٩١٨هزار و 

راي ماخوذه حائز اآثريت آرا شدند و به مجلس خبرگان راه  ٨٥٦ هزار و ٩٢٨مجموع يك ميليون و 

 .يافتند

عباسعلي سليمان اسبو آاليي با آسب به ترتيب  در استان سيستان و بلوچستان علي احمد سالمي و -

 .راي به مجلس خبرگان رهبري راه يافتند ٨٩٦٣١٧ راي از مجموع ٤٧٩١٨٠ و ٥٨٩٢٧٣

رمضاني مختار امينيان و عباس مفروضي به ترتيب با  در استان گيالن نيز زين العابدين قرباني، رضا -

 راي حائز اآثريت ١٢٣٠٧٨٣راي از مجموع  330543  و٣٧٠٧٩٤ ، ٤٢٠٢٦٣ ، ٤٥٩٧٣٣آسب 

 .يافتند برگان راهآرا شدند و به مجلس خ

نصب، علي شفيعي، علي فالحيان، محمدحسين  آعبي در استان خوزستان، سيد محمدعلي موسوي، عباس -

 هزار ٤٥٧، ٢١٨ هزار و ٤٩٨، ٩٤٣ هزار و ٦٤٠با آسب  احمدي، محسن حيدري آل آثيري، به ترتيب

 از مجموع يك  راي ماخوذه٦٠١ هزار و ٣٣٢، و ٨٢٥و   هزار٣٤٩، ٧٦٧ هزار و ٣٨٦، ٣٩٩و 

 .اآثريت آرا شدند  راي حائز٢٣٧ هزار و ٥٧٨ميليون و 

، و ٣٣٠ هزار و ٢٠٤خدايي به ترتيب با آسب  االسالمي و عبدالرحمن در استان آردستان محمد شيخ -

راي ماخوذه، حائز اآثريت آرا شدند و به مجلس  438  هزار و٥٣٩ راي از مجموع ٤٤٢ هزار و ١٣٣

 .خبرگان راه يافتند

نيا و محمد بهرامي خوشكار به ترتيب با آسب  موحدي در استان آرمان سيد احمد خاتمي، محمدعلي -

 هزار و ٢٢٣ راي از مجموع يك ميليون و ٩٨٦هزار و  440  و٩٧٤ هزار و ٦٨٥، ٥٨٤ هزار و ٨٧٣

 .آرا شدند  راي ماخوذه حائز اآثريت٩٢٤

 ٥٠٥ هزار و ٤١٧ راي از مجموع ٦٨٩هزار و  ٣٥٦در استان بوشهر نيز سيد هاشم حسيني با آسب  -

 .داد و وارد مجلس خبرگان رهبري شد راي ماخوذه اآثريت آرا را به خود اختصاص

ابوالحسن مهدوي، مرتضي مقتدايي، عبدالمحمود  در استان اصفهان سيد يوسف طباطبايي نژاد، سيد -

، ٣٧١٠٥٤، ٥٨٣٩٦٥، ٧٩٣٩٣٣  ،٩٣٤٣٦٢ترتيب با آسب  عبداللهي و حسن آقا شريعتي نياسر به

 .حايز اآثريت آرا شدند و به مجلس خبرگان راه يافتند  راي١٦٩٠٨٣٤ راي از مجموع ٣٥١٦٣٥

 و ٥١١٤٤٣سيد محمد نقي شاهرخي با آسب  در استان لرستان نيز سيد حسن طاهري خرم آبادي و -

ق به آسب اآثريت آرا آمده در اين استان موف  راي به دست٧٢٣٨٠٧ راي ماخوذه ازمجموع ١٨١١٧٥

 .مجلس خبرگان رهبري برگزيده شدند شده و به عنوان نماينده اين استان در

مجتهد شبستري، مرتضي بني فضل، محمد تقي پور  همچنين براساس اعالم ستاد انتخابات آشور؛ محسن -

هزار  ٤٥٨ راي، ٢٥٤ هزار و ٦٧١به ترتيب با آسب  محمدي، سيد محمد واعظ موسوي و محمد فيضي

 راي از مجموع ٨٥٦ هزار و ٢٨٣ راي، ٧٢هزار و  ٣٠٥ راي، ٨٣٩ هزار و ٣٥٩ راي، ٩٠٧و 

 .حائز اآثريت آرا شدند و به مجلس خبرگان راه يافتند  راي در استان آذربايجان شرقي١٤٣١٥٢٠



 راي ٢٧٢ هزار و ٥٩٥ راي از مجموع ٨٩٦و   هزار٢٧٣آبادي با آسب  در هرمزگان غالمعلي نعيم -

 .ائز اآثريت آرا شدح

 راي از مجموع ٧٩٨ هزار و ٢٠٨ملك حسيني با آسب  اهللا در استان آهكيلويه و بوير احمد سيدآرامت -

 .خود اختصاص داد  راي اآثريت آرا را به٥٧٣ هزار و ٣٣٢

نمازي و سيد اآبر غفاري قرباغ به ترتيب با آسب  در استان آذربايجان غربي علي اآبر قريشي ، حسن -

 راي ١٠٦٥٣٨٨ راي از مجموع ٩٧٥ هزار و ٣٣١راي،  ٩٥٠ هزار و ٣٦٠ راي،١١ هزار و ٥٤٩

 .حائز اآثريت آراء شدند

 راي ٦٣٥ هزار و ٤٦٨ راي از جمع ٣٠٨و   هزار٣٨٠در استان زنجان محمد تقي واعظي با آسب  -

 .حائز اآثريت آرا شد

 ٢٩٥ راي و ١٥٧ هزار و ٣١٣ آسب بترتيب با در استان آرمانشاه حسين زرندي و حسن ممدوحي -

 .راي به مجلس خبرگان راه يافتند ٦٢٠ هزار و ٧٨٧ راي از مجموع ٧٢٨هزار و 

الريجاني ، علي معلمي و سيد صادق جابري به  در استان مازندران نوراهللا طبرسي ، صادق اردشير -

 هزار ٤١٢ راي، ٦٩٦ هزار و ٤٣٣ راي، ٩٤٠هزار و  ٤٨٨ راي، ٣١٣ هزار و ٥١٧ترتيب با آسب 

پانصد و شصت هزار و نهصد و سي وچهار راي ماخوذه اآثريت   راي از مجموع يك ميليون و٦٩٤و 

 .آرا ار به خود اختصاص دادند

 راي ٩٣٥ هزار و ٤٣٥اهللا طاهري به ترتيب با آسب  در استان گلستان سيدآاظم نورمفيدي و سيدحبيب -

 راي اآثريت آراء را به خود اختصاص داده و ٥٥٧ و هزار ٨٤٤ راي از مجموع ٧١١ هزار و ٤٣٠و 

 .مجلس خبرگان رهبري انتخاب شدند به عنوان نماينده چهارمين دوره

 هزار و ٤٩٤ميرابراهيم سيد حاتمي به ترتيب با آسب  در استان اردبيل، سيدحسن عاملي گلخوران و -

 .وذه حائز اآثريت آراء شدند راي ماخ٤٣٤ هزار و ٥٩٨جمع   راي از٩٧٩ هزار و ١٨٩ راي و ٤٠٩

 ٣٩٨ راي از مجموع ٩٣٠ هزار و ٢٦٨با آسب  نواز در استان خراسان شمالي نيز حبيب اهللا مهمان -

 . راي به مجلس خبرگان راه يافت١٨٤هزار و 

 ٨٢٧ هزار و ٢٩٢راي ماخوذه از مجموع  906  هزار و٢٠٠سيد ابراهيم رييس الساداتي با آسب  -

 .شد و به مجلس خبرگان راه يافت سان جنوبي حائز اآثريت آراراي از استان خرا

پنجاه و يك هزار و هفتصد و چهل و هفت راي  با آسب صد و) ايالمي(در استان ايالم رحيم محمدي  -

 .هشتاد و شش راي به مجلس خبرگان راه يافت ماخوذه از مجموع سيصد و ده هزار و دويست و

آسب صد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و بيست  عليرضا اسالميان بادر استان چهارمحال و بختياري  -

سيصد و نود و هفت راي ماخوذه حائز اآثريت آراء شدند  و پنج راي از مجموع چهارصد و پنج هزار و

 .يافتند و به مجلس خبرگان رهبري راه

 راي از استان ١٥٧ هزار و ٤١٨ماخوذه از مجموع   راي١٢٧ هزار و ١٩٠ابوالقاسم وافي با آسب  -

 .يزد به مجلس خبرگان راه يافت

 راي از استان قم ٢٠٧ هزار و ٣٥٧راي از تعداد  ٦٤٠ هزار و ١٨١با آسب ) مومن(زاده  محمد دانش -

 .به مجلس خبرگان راه يافت



 راي از ٨٢١ هزار و ٢٨٣و علي رازيني با   راي٦٢٣ هزار و ٢٨٦الدين طه محمدي با آسب  غياث -

 .مجلس خبرگان راه يافتند  راي از استان همدان به٩٧١ار و  هز٧٤٧تعداد 

راي از استان سمنان حائز اآثريت آرا براي ورود  ١٩٢ هزار و ٢٩٨سيد محمد شاهچراغ نيز از تعداد  -

 .به مجلس خبرگان شد

 قطعی ترين نتيجه انتخابات

  شکست شعار های

  مصباح و احمدی نژاد

نتخابات شرکت کردند و هم آنها که عليرغم همه توطئه ها و  درصد واجدين رای که در ا۶٠هم آن 

محدوديت ها و زمينه چينی های قبل از انتخابات و دخالت های نظامی و نيمه نظامی روز رای گيری، 

پس از رای گيری هم دست برنداشته و در شمارش آراء تقلب کردند، می دانند که مردم به سياست های 

ظامی، به تمرکز قدرت در دست رهبر و فرماندهان، به هولوکاست بازی جنگی، به ماجراجوئی های ن

 !آری: و به اصالحات گفتند! نه: دولت و عوامفريبی های رئيس دولت گفتند

. معنای طرد مصباح يزدی و رای آوار گونه هاشمی رفسنجانی در تهران را حاکميت بايد آويزه گوش کند

صالحات رای دادند و چهره های اين ليست آنچنان مشهور مردم به کلمه اصالحات و ليست ائتالف ا

اين نيز . مردم عمال به خاتمی و اصالحات رای دادند. نبودند که توده مردم آگاهانه به آنها رای داده باشند

مهم نيست چقدر تقلب خواهند کرد و بر سر ! حلقه ديگری است که حاکميت بايد آويزه گوش خود کند

مهم اين نتايج است، گرچه حضور اصالح طلبان در شوراها و . ند خواهند کرداعالم چه ليستی زدوب

  .برخی چهره ها در مجلس خبرگان نيز خود يک پيروزی بزرگ برای مردم است

  

 ساعت پس از پايان انتخابات، برای اعالم نتايج آن در گل مانده اند، هيچ نتيجه ای از آن نمی ۴٨وقتی 

شمارش آراء با آنچه زمينه چينی کرده و انتظار داشتند در تضاد و توان گرفت مگر اينکه نتيجه 

حضور وسيع مردم در پای صندوق های رای و مقاومت آنها در برابر همه . ناهمخوانی قرار گرفته است

 نشان دادند، چنان معادالت را بهم ريخت - حتی کالشينکف بدست–نمايش قدرتی که در باالی صندوق ها 

مردم حتی در از همان روزنه بسيار محدودی که . شت صحنه انتظار آن را نداشتندکه ليست سازان پ

برايشان باقی مانده بود استفاده کردند و نشان دادند آن معنی استقبال های نمايشی در سفرهای شهرستانی 

ر احمدی نژاد، صرفا زنگ تفريح مردمی که از يکنواختی و برکنار ماندن از رويدادهای پايتخت، از س

اين همان ! کنجکاوی می آيند تا ببيند آن که از پايتخت آمده و دولتی و يا حکومتی است چه شکلی است

  .کنجکاوی است که در سفر شاه و فرح هم حتی تا يکسال مانده به سقوط سلطنت وجود داشت

اما خود آنها باال کشيدند، ) از پانزده به بعد حذف است(مصباح يزدی را از ته ليست، يعنی نفر شانزدهم 

که چنين کرده اند، حاال بايد باندازه مردم بدانند که ايشان عليرغم حمايت دولت و دراختيار داشتن حزب 

پادگانی نتوانست از مردم رای بگيرد و اتفاقا اگر فالن آيت اهللا را مردم خوب نمی شناختند، دو نفر را در 

بنابراين طرد مصباح، يعنی طرد نفرت ستائی، . هاشمی و مصباح يزدی. ليست خبرگان خوب می شناختند

يعنی نفی و ستيز با تفکر حجتيه و پوچ بودن همه زمين سازی های تبليغاتی که در نماز . جمکران ستائی

همچنان که رويکرد به هاشمی رفسنجانی که در . جمعه ها و برنامه های تلويزيونی برای او کرده بودند



 هم نرسيده بود و در اين انتخابات از همان مردم تهران يک و نيم انتخابات مجلس ششم به نفر سی ام

  .ميليون رای گرفت، يعنی مخالفت مردم با تمرکز قدرت در يکجا و نفی سياست جنگی و ماجراجوئی

همچنان که ريخته شدن رای به سود ليست ائتالف اصالح . اينها درس های بزرگ انتخابات جمعه است

شکنی ها، توطئه ها و محدوديت ها يعنی حمايت از محمد خاتمی و مهدی کروبی طلبان، عليرغم تمام کار

اگر کسی . مردم از اصالحات حمايت کردند و به ليست ائتالف اصالحات رای دادند". اصالحات"و نام 

مردم به ليست . حساب کند که مردم در اين ليست به شخص او رای دادند در محاسبه اشتباه کرده است

از مجموع دهها گزارشی که از صبح ديروز .  به کلمه اصالحات و دوران خاتمی رای دادنداصالحات و

در سايت های مختلف و روزنامه های کشور پيرامون رويدادهای روز رای گيری و تقلب در شمارش 

آراء و نتايج انتخابات منتشر شده، از نظر ما گزارش مصطفی تاج زاده معاون سياسی وزارت کشور 

اتمی که خود از ارشد ترين کارشناسان انتخابات در ايران است و حتی مخالفان او نيز به ديد دولت خ

  :منصفانه اش اعتراف دارند، دقيق تر از بقيه بود و به همين دليل آن را در ادامه اين مقدمه می آوريم

  ":ايلنا"وگو با خبرنگار   زاده در گفت  مصطفي تاج

نژاد با عدم اقبال عمومي   لبان در انتخابات شوراها پيروز و حاميان احمديط  ها اصالح  در اغلب شهرستان

 طرفداران آقاي مصباح در انتخابات خبرگان و اعضاي نخبگان حوزه و دانشگاه شكست  .اند  مواجه شده

طرفداران آقاي مصباح و نامزدهاي نخبگان حوزه و دانشگاه تالش زيادي را . اند  سنگيني را متحمل شده

اي حذف هاشمي انجام دادند اما وي با فاصله زيادي در صدر فهرست منتخبان قرار دارد و آقاي بر

 نفره نامزدهاي خبرگان تهران ١۶مصباح در انتهاي فهرست است و احتمال حذف ايشان از فهرست 

را در فاصله چند ساعت پس از اين مصاحبه، در يک جابجائی آشکارا تقلبی، مصباح يزدی . (وجود دارد

  )پيک نت.  تا نفر پنجم باال کشيدند١۶از نفر 

حذف ) رايحه خوش خدمت(اي مجلس نيز هر دو نامزد فهرست حاميان دولت   دوره  در انتخابات ميان

  .اند و تا اينجا خانم جلودارزاده در بسياري از شعب برگزيده اول مردم تهران است  شده

فهرست حاميان  . اي دريافت شده است  ار اميدوارآنندههاي بسي  در انتخابات شوراي تهران نيز گزارش

نژاد در انتخابات شوراها نيز با ناآامي مواجه بوده است و به همين دليل ما نگران سالمت شمارش   احمدي

هاي اجرايي و نظارت، نام حسن به جاي حسين اعالم   نگرانيم آه با همسويي هيات. آراء انتخابات هستيم

 انجام دادند و ٧۶ها مانند لرستان در انتخابات خرداد   آه اقتدارگرايان در برخي استانشود و همان آاري 

 درصد واجدين شرايط در آن راي دادند و سبب شده بود رقيب خاتمي برخالف نقاط ١٨٠ادعا آردند 

  . برابر او راي بياورد، تكرار شود٣ديگر آشور 

 نتيجه انتخابات

  عده ای

  دستپاچه

  شده اند

  ابطحی

رجانيوز که خيلی بوی رايحه ی خوش خدمت . از ديشب که رأی گيری پايان يافت، جنگ سايتی آغاز شد

شکست سنگين اصالح طلبان در :  ساعت قبل از پايان رأی گيری نوشت٣و آقای احمدی نژاد می دهد 



دهای اوليه سايت بازتاب هم يک ساعتی بعد از انتخابات نوستراداموس وار نوشت برآور. انتخابات امروز

سايت های طرفداران قاليباف هم به سرعت، اين که اصول . از پيروزی اصول گرايان خبر می دهد

. اين دستپاچگی، خبر خوشی برای ما بود. گرايان و نه طرفداران دولت پيروز شده اند را تبليغ کردند

  .و نمی آوردندمعموًال وقتی اطالعات درستی از پيروزی دارند به اين سرعت به جنگ روانی ر

طبيعی ترين مسأله اين است که قبل از . سر در گمی سرنوشت صندوق های رأی هم نگرانی آور است

شروع چنين انتخابات بزرگی توافق های الزم بين اطراف سياسی و اجرائی صورت پذيرد و تکليف 

 مردم روشن نشده تا بعد از ظهر امروز هنوز تکليف شمارش آراء. شمارش دستی يا ماشينی روشن باشد

متأسفانه کسی پاسخگو . اين فاصله ی زمانی می تواند آفت های زيادی در نتيجه ی آراء داشته باشد. اشت

ظاهرًا آنچه مسلم است از سه ليست مطرح در تهران، اصالح طلبان، طرفداران احمدی نژاد و . نيست

طلبان بدون داشتن امکانات دولتی که در اما اين که اصالح . قاليباف افرادی را به شورا خواهند فرستاد

اختيار رئيس جمهور و شهردار هست و با مقابله جدی رسانه ی ملی و هماهنگی ناظران و مجريان در 

اولين انتخابات بعد از رياست جمهوری که قاعدتًا بايد موج محبوبيت رئيس جمهور منتخب همه ی 

افرادی را به شورای تهران بفرستند، موفقيت بسيار اعضای شورای شهر را از آن خود کند توانسته اند 

از استان ها نيز خبر می رسد که اکثريت قاطع افرادی که انتخابشان قطعی شده از ليست . بزرگی است

آقای هاشمی رفسنجانی هم که به طور حيثيتی طرفداران احمدی نژاد خواستار حذف . اصالح طلبان هستند

ای کاش زودتر تکليف . را تبليغ می کردند همچنان نفر اول تهران استايشان بودند و ليست منهای او 

  .آرای مردم روشن شود

 مردم در انتخابات ٪۶٠او می گفت . يکی از خبرگزاری های خارجی امروز برای مصاحبه تماس گرفت

  .باستاين که مردم ما به وظيفه ی مدنی از حق خود استفاده می کنند، بسيار مهم و زي. شرکت کرده اند

 


