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 يكشنبه 1388/4/7

 اين است آه دستشان خالي است گويي نشانگر آلي 

 

اينست آه برخي  ستاد انتخابات آشور برخي اعتراضات را صرفًا آلي گويي دانست و گفت آلي گويي نشانه رئيس 

 در جمع هاديان سياسي" آامران دانشجو" گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت آشور، دآتر به .دستشان خالي است

ها  گويي اما اگر به آلي آند رتخانه ها افزود اگر آسي از روي منطق سخن بگويد جواب مستدل دريافت ميبسيج وزا

  .دهد آه دستش خالي است بسنده آنند نشان مي

 

صادر نشده  خطاب به آانديداهاي معترض آه مي گويند آارت براي نمايندگان ما در برخي از صندوق ها "دانشجو"

نشده و دوم اينكه ما قبًال اعالم آرديم آه  دام يك از صندوق ها آارت براي نمايندگان شما صادراول بگوئيد در آ: گفت

 خرداد 15بصورت الكترونيكي اقدام آنند آه عليرغم استقبال قبلي روز   خرداد براي صدور آارت17 الي 2از تاريخ 

  .ان آانديداها صادر آرديمو در نهايت آارت ها را به صورت دستي براي نمايندگ گفتند نمي توانيم

: ها اخراج آرده اند گفت ستاد انتخابات آشور در پاسخ به اين ادعا آه گفته اند نمايندگان ما را از سر صندوق رئيس

آدام صندوق نماينده شان اخراج شده بررسي آرده و  نامزد معترض باز هم آلي گويي آرده است اگر به ما بگويند در

قانون پيش بيني آرده است اگر نمايندگان در امور اجرايي شعبه : حال افزود در عين" دانشجو"علتش را مي گوئيم ، 

  .بايد اخراج شوند دخالت آند

را به صندوق ها راه نداده اند باز هم آلي گويي مي آنند  ادعا مي آنند نمايندگانشان: رئيس ستاد انتخابات آشور افزود 

ي و اگر موردي در اين خصوص ندارند بايد بدانند آه آلي گويي چيزي را حل شماره ا بگويند آدام صندوق و با چه

  .آند نمي

 هزار آارت براي 40بيش از   هزار آارت براي نمايندگان نامزدها صادر شد آه92افزود بيش از " دانشجو"

ارت براي نمايندگان  هزار آ13نمايندگان احمدي نژاد بيش از   هزار آارت براي33نمايندگان آقاي موسوي، بيش از 

 آارت براي نمايندگان آقاي رضايي صادر شد آه بر اين اساس در هر شعبه به طور 500  هزار و5آقاي آروبي و 

  .از شعبه ها نماينده داشت  درصد90 نماينده از آانديداها حضور داشتند و آقاي موسوي بيشتر از همه و در 2متوسط 

اين هم آلي : گويند بايد به تعداد معقول تعرفه چاپ مي شد گفت  اينكه برخي ميرئيس ستاد انتخابات آشور درپاسخ به

 درصد تعرفه اضافه چاپ 20 تا 15چقدر تعرفه چاپ مي آرديم؟ ما ديديم آه براساس عرف  گويي است زيرا ما بايد

چاپ ميليونها تعرفه در  دانشجو.  هزار رسيد875 ميليون و 60شود آه بر همين مبنا تعداد تعرفه ها در اين دوره  مي

 نفر از نمايندگان 3 خرداد 22راي يعني  در روز اخذ: و خاطرنشان آرد.  خرداد را آذب محض خواند21روز 

 2 خرداد 22آردند تعرفه ها در چندين منطقه آم آمده ما هم در روز  آانديداهاي معترض به اتاق بنده آمدند واعالم

 100  هزار تعرفه به قم،50 هزار تعرفه به تهران، 100روز يك ميليون و آرديم و در همان  ميليون تعرفه چاپ

هزار تعرفه نيز در مخزن بانك  550 هزار تعرفه نيز به آذربايجان شرقي ارسال شد و 200هزار تعرفه به اصفهان و 



  .باقي ماند آه هم اآنون موجود است) مرآز چاپ(ملي 

ثابت و سيار و شعب اخذ  مكان و تعداد صندوق ها: ي سيار نيز گفتدر خصوص افزايش تعداد صندوق ها" دانشجو"

رئيس ستاد انتخابات . انتخابات آشور اعالم مي آنند راي را اعضاي هيات هاي اجرايي مشخص آرده و نهايتًا به ستاد

آذب دانست و  برابر شده است را 10تعداد شعب سيار نسبت به انتخابات دوره قبل  آشور ادعاي برخي مبني بر اينكه

صندوق به آن  200 صندوق سيار بوده و ما فقط 102 هزار و 14در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري  :افزود

   برابر است؟10اضافه آرديم آيا اين 

 اينكه برخي از نامزدها مي گويند هنگام پلمب صندوقها قبل از راي گيري نمايندگان ما با اشاره به اشاره به" دانشجو"

گوناگون بر فرايند پلمپ  هاي  نفر از عوامل اجرايي و نظارت در هر شعبه اخذ راي با سليقه14:  نداشتند گفتحضور

 29دهند اگر چه بر مبناي ماده  ها شهادت مي صندوق گيري نظارت داشتند و بر خالي بودن ها قبل از راي صندوق

 داها نيست اما ما از نمايندگان آانديداها خواسته بوديممستلزم حضور نمايندگان آاندي ها قانون انتخابات پلمپ صندوق

بسياري از نمايندگان نيز در   صبح در شعبه حاضر شوند تا مراحل پلمب صندوقها را از نزديك مشاهده آنند7ساعت 

ا  صبح بيايند آه قاعدتا م8 يا بعد از ساعت 8بودند ساعت  ان ساعت حاضر شده بودند اما عده آمي هم ترجيح داده

  .نگه داريم و راي گيري را به تاخير بياندازيم نمي توانستيم صندوقها را

با آلي گويي مي گويند ميزان تخلفات هزاران مورد بوده است گفت ميزان تخلفات  وي با اشاره به اينكه برخي بازهم

 16تعداد تخلف   اين مورد بود و نه هزاران موردي آه آنها اعالم آردند و از227شده در روز انتخابات  گزارش

  .  مورد را نيز وارد ندانستند207اجرايي   مورد به نيروي انتظامي ارجاع شد و هيات هاي4مورد به دادگاه و 

نتايج نيز گفت در حاليكه قبل از انتخابات برخي مي گفتند آه بايد نتايج  رئيس ستاد انتخابات آشور در خصوص اعالم

را سريع و به  صورت تدريجي اعالم آنيد بعد از انتخابات همانها به ما ايراد مي گرفتند آه چرا نتايج را سريع و به

  .صورت تدريجي اعالم آرديد

 ساعت مردم را در بي 12 تا 10در گذشته : در اين دوره و دوره هاي قبل گفت با اشاره به شيوه اعالم نتايج" دانشجو"

زيرا سامانه   حاليكه در اين دوره اعالم نتايج به سرعت و به صورت تدريجي بودمنتظر مي گذاشتند در خبري آامل

وصل بود و نتايج به سرعت از شعب  اي طراحي شده بود آه بوسيله آن شعب اخذ راي به شبكه ستاد انتخابات آشور

  . را به مرور اعالم آنيمتوانستيم در آوتاهترين زمان نتايج  اخذ راي به ستاد انتخابات آشور منتقل مي شد و ما مي

اعالم آرديم  معترضان اول به ما گفتند تعداد آراء را استان به استان اعالم آنيد ما هم: آشور گفت رئيس ستاد انتخابات

آنها عمل آرديم و نهايتًا اعالم نتايج براساس  بعد گفتند شهرستان به شهرستان اعالم آنيد و ما هم مجددًا طبق درخواست

 صندوق را اعالم آرديم آه تاآنون سابقه نداشته 713 هزار و45تعداد آراي  صندوق را خواستند ما همصندوق به 

  . منتشر آنيد  ميليون راي دهنده را40آراء صندوق به صندوق منتشر شود و اينبار مي گويند اسامي  است تعداد

 نداده اند راضي هستند آه مشخص شود چه راي  هزار نفر آه500 ميليون و 6با بيان اين سئوال آه آيا " دانشجو"

اگر اسامي را هم در اختيار انها بگذاريم البد اينبار مي گويند بگوئيد : گفت آسي راي داده و چه آسي راي نداده است؟

  . به چه آسي راي داده آه اين امر ديگر غير ممكن است چه آسي

  هزار نفر600حدود : انتخابات را بعهده دارد تصريح آردآشور عمدتًا راهبري و مديريت  وي با بيان اينكه، وزارت

را برگزار آردند و  از مردم عادي در قالب عوامل اجرايي و نظارت و همچنين به عنوان ماموران شعب انتخابات

 هزار نفر انها فرهنگي هستند 350آه حداقل   هزار نفر600وقتي گفته مي شود در انتخابات تقلب شده يعني به اين 

  .هين شده استتو



مي  تمام مطالبي آه براي زير سئوال بردن سالمت انتخابات قبل از انتخابات مطرح: آشور گفت رئيس ستاد انتخابات

پاي صندوق هاي راي نيايند و  شد با دو هدف بود نخست ايجاد بي اعتمادي مردم نسبت به مجريان انتخابات تا مردم

القاي تقلب در انتخابات را پي گيري آنند و اهداف خاص خود  گام بعدي پروژهدوم اينكه اگر به هدف اول نرسيدند در 

  .را دنبال آنند

دادند آه به برگزاري انتخابات و   ميليوني خود و با حضور در صحنه نشان40با بيان اينكه مردم با راي " دانشجو"

ين دوره از انتخابات پيروز تمامي مردم ايران و بايد بدانيم آه در ا عوامل برگزار آننده آن اطمينان و اعتماد دارند و

پيروزي و  استكبار و برخي عوامل آن در داخل: بودند آه در انتخابات با قدرت شرآت آردند، گفت تمامي آساني

مجموعه فعاليت ها و اقدامات خود را به  استكبار به دنبال ضربه زدن به نظام ما است و. شكست برايشان مهم نيست

  .بزنند دهند آه بتوانند به نظام ضربه هت مياي ج گونه

ها و ادارات به بيان جزئياتي در  وزارتخانه انتخابات در بخش پاياني سخنان خود در جمع بسيجيان نهادها، رئيس ستاد

اجرايي و نظارت دهمين دوره رياست جمهوري با رهبر فرزانه انقالب  خصوص ديدار نمايندگان آانديدا و عوامل

برگزاري، تقلب و  نمايندگان آانديداها اساسا در اين جلسه اشكالي به انتخابات نداشتند و آاري با : گفتپرداخت و

نژاد را شوراي نگهبان تائيد  آه چرا آقاي احمدي مكانيزم اجرايي انتخابات نداشتند و تمامي حرف برخي از آنها اين بود

  يكي ديگر از اين مباحثي :وي ادامه داد. شد نژاد تائيد مي احمدينبايد صالحيت آقاي  آردند آه صالحيت آرده و بيان مي

سود سهام عدالت و  افزايش حقوق بازنشستگان، مستمري بگيران و پرداخت" آه در محضر رهبر انقالب مطرح شد، 

 تعطيل آند؟ ها قبل از انتخابات آارهاي خود را ماه آيا دولت بايد از". ها بود  پرداخت هزينه جبران خسارت خشكسالي

موضوع دادن بيست دقيقه وقت اضافي به يكي از آانديداها در صدا و سيما "ديگر  يكي از مباحث: دانشجو عنوان آرد

  .از سوي برخي از نمايندگان آانديداها مطرح شد آه" بود 

 حوزه معاونت ستاد موسوي آه پيش از اين در وزارت آشور نيز بوده است و در يكي از آقايون در: گفت" دانشجو"

در همان  هاي حاضر ها از سوي يكي از خانم فعاليت آرده پس از مطرح شدن بحث شمارش برخي صندوق سياسي نيز

دانم آه ساز و آار انتخابات  مي ها را بشماريد من  بار ديگر نيز صندوق10جلسه در محضر رهبري عنوان آرد؛ اگر 

شود  در مكانيزم انتخابات ايران نمي. شود چند راي باال و پايين مي  نهايتاتوان آرد و اي است آه در آن تقلب نمي به گونه

نژاد  احمدي ها و آرا را بشماريم باز هم نتايج همان است و بحث آنها اين بود آه چرا بارها صندوق آه تقلب آرد و اگر

شد آه   از آن جلسه رويشان نميدر بيرون گويند و اين نكته را تائيد صالحيت شده اما آنها در بيرون چيز ديگري مي

  .آنند اجرايي انتخابات مي گيري در حوزه بيان آنند و شروع به بهانه

 


