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 براي اولين بار تعداد آراء را صندوق به صندوق منتشرآرديم :ستاد انتخابات آشور 

 

به سر مقاله دوم تير ماه روزنامه مردمساالري در خصوص مشارآت گسترده مردم  آميته اطالع رساني ستاد انتخابات 

ع رساني وزارت آشور، متن پاسخ آميته به گزارش پايگاه اطال .دوره انتخابات رياست جمهوري پاسخ داد در دهمين

  :رساني ستاد انتخابات آشور بدين شرح مي باشد اطالع

رئيس ستاد، هيچگاه مخالف انتشار نتايج شمارش صندوق به صندوق آراء نامزدها  ستاد انتخابات آشور و شخص: اوًال

انتخابات رياست  اء نامزدهاي دهمين دورهبلكه از همان ابتدا نيز اعالم آرده بودند آه به مرور زمان آر نبوده اند

موضوع . صندوق نيز منتشر خواهد شد جمهوري عالوه بر تفكيك نتايج استاني و شهرستاني به صورت صندوق به

چنين وظيفه اي را براي ستاد انتخابات آشور مشخص نكرده است و  مورد بحث اين بود آه ايشان اعالم نمودند قانون

 دوق هم اعالم مي شود نه به درخواست آانديداها بلكه فقط در جهت استحضار مردم شريفصن اگر آراء صندوق به

  .ايران اسالمي است آه آانديداها نيز مي توانند در صورت نياز به آن رجوع نمايد

ر به صندوق براي اولين بار د الزم به ذآر است آه انتشار آراء نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به تفكيك صندوق

براساس قانون، ستاد انتخابات آشور تنها موظف به   سال برگزاري انتخابات صورت مي گيرد در حاليكه30طول 

رسانه هاي عمومي براي انعكاس در جامعه است اما ستاد انتخابات آشور در جهت  ارائه نتيجه نهايي انتخابات به

آراء نامزدها به  در چند روز گذشته به انتشار تعدادو تنوير افكار عمومي فراتر از وظايف قانوني خود  شفاف سازي

را به تفكيك صندوقهاي شعب اخذ راي منتشر  تفكيك استاني و شهرستاني پرداخت و در مرحله بعدي نيز آراء نامزدها

  .آرد

به در دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري ارائه آمار به تفكيك صندوق  بايد اضافه نمود آه پيش از اين و

شهرستاني نيز پس از  نتايج آراء به تفكيك استاني و. نوعي محرمانه تلقي مي شد و هرگز منتشر نمي گرديد صندوق به

گرديد به گونه اي آه بسياري از  ماهها در مجلدهاي مخصوص، چاپ و فقط براي برخي مسئوالن ارسال مي

بته همانطور آه ذآر گرديد آراء به تفكيك صندوق ها به نداشتند آه ال پژوهشگران نيز امكان استفاده از اين نتايج را

  .نمي شد هيچ عنوان منتشر

انتخابات توسط برخي از نامزدها مطرح مي  بسياري از مواردي آه اينروزها به عنوان ادعاي تقلب و تخلف در: ثانيًا

ه از رسانه ملي، افتتاح پروژه هاي استفاد‹‹ انتخابات ندارد مانند ادعاي  شود يا هيچ ربطي به روند اجرايي برگزاري

انتخابات و راي مردم  آه اينگونه ادعاها هيچ خدشه اي به روند اجرايي›› ...پرداخت معوقه آارآنان دولت و عمراني،

توجه به همة اين موارد آه چند ماه قبل از انتخابات هم  فهيم و آگاه وارد نمي آند چرا آه ملت شريف ايران اسالمي با

 نامزدها عنوان مي شد به نامزدهاي مورد نظرشان راي داده اند و يا اينكه آلي گويي و سانه هاي همسو بااز سوي ر

عدم صدور آارت براي  اخراج نمايندگان آانديداها از صندوقها،‹‹ بدون اشاره به مصداق خاص مي باشد مانند 



مي بايست به صورت مصداقي و مستند مشخص شود تا  آه قاعدتًا›› ...نمايندگان آانديداها، آمبود تعرفه در صندوقها و

  .قابل بررسي باشد

و   درصد برخي حوزه ها نيز اشاره آرده ايد آه انتخابات شوراها، مجلس100مشارآت بيش از  در خصوص: ثالثًا

ي را با انتخابات رياست جمهور رياست جمهوري با هم تفاوت دارند و به همين دليل نمي توان شمار باالي مشارآت در

اينگونه است، با اين تفاوت آه در انتخابات مجلس و شوراها آه  البته ما هم معتقديم آه. مجلس و شوراها قياس آرد

آمتر  مي شود قاعدتًا تعداد راي دهنده بيش از واجدين شرايط در يك حوزه مي بايست بسيار منطقه اي و محلي برگزار

به صورت متعدد در حوزه   درصد در انتخابات مجلس شوراي اسالميباشد در صورتيكه سابقه مشارآت بيش از صد

آسي مي تواند در هر شهرستاني راي خود را به  اما در انتخابات رياست جمهوري آه هر. هاي متفاوت وجود دارد

اري از هفته و فصل بهار و پايان امتحانات دانش آموزان و مسافرتهاي بسي صندوقها بريزد و با توجه به تعطيالت آخر

، مشارآت   درصد آل آشور85استانهايي مانند مازندران و گيالن حتي يزد و اصفهان و مشارآت باالي  هموطنان به

اين خصوص نيز در مصاحبه رئيس  در. باالي صد درصد در برخي شهرستانهاي اين استانها امري آامال طبيعي است

  ابات نهمين دوره رياست جمهوري آه در آن نيزانتخ ستاد انتخابات آشور با شكبه خبر، با ارائه آمار

درصد مشارآت وجود داشته به اين امر اشاره شده است آه اين موضوع براي اولين  حوزه هايي بوده اند آه باالي صد

امكان دارد در تعدادي  نداده و هيچگاه مورد اعتراض هم واقع نمي شد و اساسًا جمعيت شناور يعني همين آه بار رخ

وقتي آراء استانها بررسي مي شود متوجه مي شويم تنها  مضافًا اينكه. ستانها بيش از واجدين شرايط راي بدهنداز شهر

درصد مشارآتي باالي صددرصد داشته اند آه در يك استان حدود  08/100  درصد و24/100دو استان با آراء 

شهرستانها   داده اند به اين ترتيب بقيه موارد نفر بيش از واجدين شرايط راي500استان ديگر حدود   نفر و در4400

  .طبيعي است بيشتر مسافرتهاي درون استاني است آه براي تعطيالت آخر هفته امري بسيار

 درصد و 62انتخابات رياست جمهوري يعني حدود  نكته پاياني اين است آه با مقايسه درصد مشارآت در نهمين دوره

مشارآت نموده اند بسيار واضح است آه تعداد حوزه هايي آه باالتر از صد  درصد 85انتخابات دهمين دوره آه حدود 

ارائه شده توسط  ضمنًا آمار. داشته باشد به نسبت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري افزايش يابد درصد مشارآت

صد و اين موضوع نيز  در95درصد بود و نه  رئيس ستاد در برنامه تلويزيوني آمار مربوط به حوزه هاي باالي صد

 حوزه بيش از صد درصد 170رسمي و در بيانه اي اعالم آرده بود آه  بخاطر اين بود آه يكي از نامزدها به طور

مربوط   حوزه آه نامزد170 حوزه بوده است و نه 45ايشان اعالم آرده اند اين تعداد حدود  مشارآت داشته اند آه

 .ادعا نموده بود


