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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

كـنم، مـا در     خدمت همه شيعيان و مشتاقان اهل بيت تسليت عرض مـي          را  نقي  الشهادت امام علي    

 ما چند شاخص قانونمند بودن، هايي دارد،انتخابات بايد ببينيم انتخابات مطلوب چه شاخصبا رابطه 

مشاركت حداكثري، رقابتي بودن، اخالقي بودن، شفاف بودن كار و منصفانه بودن، اطالع رساني بـه                

فضاي بوجود آوردن   ا  بهاي انتخابات مطلوب در نظر گرفتيم تا        موقع و برخي ديگر را بعنوان شاخص      

در اين راستا طبيعـي اسـت كـه بـه           . يمبا مشاركت حداكثري برگزار كن    را   انتخابات   ،بانشاط سياسي 

تر تبديل كنـيم در ايـن راسـتا         دنبال اين بوديم كه بتوانيم وضع قبلي انتخابات را به وضعي مطلوب           

تواند مدنظر باشد هم از جهت واقعيت، ما بايد به آرمان برسيم ولي        مطلوبيت هم از جهت آرماني مي     

تـر   كه مقدور است به سمت مطلـوب       يرديم درحد  دارد لذا تالش ك    ه وجود ها فاصل در حوزه واقعيت  

شدن قدم بگذاريم كاري كه در اين راستا انجام داديم سعي كرديم بحث قانون و اخالق را در رابطـه       

مرزهـاي  با انتخابات بعنوان دو مؤلفه اصلي مطرح كنيم قانون بعنوان تعيين كننـده قاعـده بـازي و                   

هـا بـراي برگـزاري انتخابـات        تـالش تيجه  نثري است   عنوان مرزهاي حداك  ه  اخالق ب و   حداقلي است 

ز جمهـوري اسـالمي ايـران       راتـ خوشبختانه انتخاباتي در شأن ملت ايـران و در          مطلوبتر اين شد كه     

 ما در اين راستا قبل از انتخابات كارهـايي كـرديم و   ؟ولي چطوري به اين نتيجه رسيديم. برگزار شد 

  .كنم كه به صورت خالصه و تيتروار عرض ميبعد از انتخابات هم كارهايي صورت داديم

  :اين كارها عبارت بود ازاز جمله 

 سال  18سن رأي دهندگان از     با كاهش    ارايه اليحه دو فوريتي براي افزايش مشاركت حداكثري          -1

  . سال 15به 

  شـوراي  يببه تـصو    و شد آماده   ياي كه نرم افزارهاي   تكميل سه مرحله انتخابات به صورت رايانه       -2

  خوانـدن  وشامل مرحله ثبت نام نامزدها، ثبت نام رأي دهندگان   مرحله   3رسيد اين   محترم نگهبان   

  .بودو تجميع آراء با باركد خوان كد ملي آنها 
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دقت و سالمت كـار طـرح سـه شـعار اساسـي بـراي انتخابـات              ،   با هدف افزايش سرعت، سهولت     -3

 قانوني و رقابت اخالقي، اين سه شـعار را مبنـا            داشتيم؛ مشاركت ملي يا گسترده يا حداكثري، رفتار       

هـاي  گـروه بـا حـضور     هاي صدا و سيما      همايش مركزدر  انتخابات دهم را    همايش ملي   و  قرار داديم   

  .هاي سياسي مختلف نظراتشان را بيان كردندسياسي برگزار كرديم و نمايندگان گروهمختلف 

 كه مشاركت حداكثري، قانونمداري و     رديمكد  و تاكي فضا، فضاي پرنشاط سياسي باشد      تالش كرديم   

 انجام شد   انتخابات    به اخالق مداري جزو شعارهاي اصلي ماست در يك نظرسنجي كه سه روز مانده            

  وزارت كشور يعني مشاركت ملي، رفتار قـانوني و رقابـت اخالقـي،              كه شعار  معتقد بودند مردم  % 84

  .و مناسبي براي انتخابات بودثر ؤشعار م

   قـبالً هـم چنـين    كـرديم، ارائـه  هـاي خاصـي را در ايـن دوره بـه مجريـان انتخابـات            آموزشما   -4

داديم يعني هاي مشخص ارائه را در كارگروههاي كالسيك شد و لي ما  آموزش ميهايي دادهآموزش

ه هاي آموزشي به آنها گفتاز ابتدا تا انتها مباحث را به صورت كالسيك آموزش داديم، در اين كارگاه            

انجام داديم ايـن   خوبي هم اي خيليمانورهاي رايانهچيست و نرم افزارها و قوانين و مقررات    شد كه   

  .مي كرد كه در حين انتخابات با مشكل مواجه نشويزيادكمك ها به ما آموزش

جزو كارهاي وزارت كشور بـود همـانطور كـه مستحـضريد         نيز  ها  سازي پرهيز از حاشيه و حاشيه     -5

هاي بسيار وسيعي عليه    تخريب بعد از انتخابات هم همانطور ادامه دارد         كهبل از انتخابات    متأسفانه ق 

رود وارد مواردي كه حقوق مردم زير سئوال مـي بجز مجريان انتخابات صورت گرفت ما سعي كرديم  

 من به مان هم به استانداران و فرمانداران اين بوده كه در اين موارد، وارد نشوند مثالً              نشويم و توصيه  

  بـود روزنامـه هـا  برخـي  بفرماييد تيترهايي كه در كنم شما مالحظه ميچند نمونه خيلي گذرا اشاره   

تنـور  ‹‹ ››هـا اضـافه شـده     چرا تعرفـه  ‹‹،  ››گيردهايي براي كاهش مشاركت مردم صورت مي      فعاليت‹‹

باس مـردم گيـر   ه به لككنم وزير كشوري انتخاب مي‹‹ يا ››شودشمع گرم نميرسوي  وكانتخابات با   

هـاي انتخابـاتي و چـك    نوبت چك ‹‹، يا ››هاي سيار مقبول نيست ده برابر شدن صندوق   ‹‹ يا   ››ندهد

ـ ‹‹ يـا    ›› ميليوني كه بـه نماينـدگان مجلـس توسـط وزارت كـشور داده شـده                20    از افـزايش    ينگران
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 40بايست  مي  ‹‹ كه كسي كه اعالم كرد››هاي رأي درصدي صندوق10هاي رأي و افزايش صندوق

آسـيب  كـشور   ميليون رأي در اين انتخابات داشته باشيم، اگر كمتر از آن داشته باشيم ممكن است                

  .مواردي ديگر هم است›› يندبب

برده شد، ما بـه خـاطر اينكـه وارد    در مناظره ها بنده همچنين سه چهار بار ما شاهد بوديم كه اسم         

ت به اين مـوارد نكـرديم االن هـم دنبـال ايـن      اين حواشي نشويم هيچ اقدامي براي پاسخگويي نسب      

كـه احيانـاً حرمـت داشـته     شان برده شده فقط آنها نيستند دارند    نيستيم كه بگويم اگر ديگران اسم     

  .باشند يا جاي جواب داشته باشند و ملت هم توجه به اين مسائل دارد

ا در انتخابات هدف  كه مهم است اينست كه همه محورها عمدتاً سالمت و مشاركت ر           ولي آن چيزي    

ن اشـ ه خرداد خالف همه اينها اتفاق افتاد مردم با حـضور گـسترد  22قرار داده بودند و ما ديديم در        

هم اعتماد و اعتقادشان به مجريان و هم اعتقاد و اعتمادشان را به نظام به اثبات رساندند و اين جاي 

  .تقدير و تشكر دارد

جهـت قـانون   از  در صـورتي كـه      تامين كرديم   جمهوري را   نامزدهاي رياست   سخنراني   ما امنيت    -6

شده منتهي قبل از آن چون قانون مسكوت بود مـا از            تعيين  مشخصي در قانون    براي تبليغات زمان    

 بروند در هر كجـايي كـه مايلنـد سـخنراني      نامزدهاآن به نفع نامزدها استفاده كرديم و اجازه داديم   

ود الحمد اهللا اين كـار صـورت   كار سختي باگر چه عهده گرفتيم كنند ما هم تأمين امنيت آنها را به   

  .گرفت

آمدند در تهران در بعضي جاها در مقابـل و           هواداران مختلف مي   ، تأمين امنيت تجمعات سياسي    -7

به حدي از شعور و آگاهي به لحاظ دموكراسي       ملت ما   دادند ولي به فضل الهي      در كنار هم شعار مي    

 و اتفـاقي  كردنـد تحمل مـي  كه همديگر را ه بودندور و نشاط سياسي رسيد    فضاي ش و ايجاد   خواهي  

ديگـران  بـه   از آسـيب رسـيدن      امـا   يدنـد   ددر اين بين نيروهاي امنيتـي آسـيب         اگر چه   نيفتاد  هم  

  .جلوگيري كردند
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  پيش بيني شعب ثابت و سيار متناسب با پيش بيني كه مـا نـسبت بـه مـشاركت بـاالي مـردم                        -7

   .كرديممي

  .ها در سراسر كشور به شكل مناسبوزيع بهنگام تعرفههاي مورد نياز و تبيني تعرفهيش پ-8

خيلي  براي افرادي كه به هر دليلي شناسنامه نداشتند كه         ها اعالم آمادگي براي صدور شناسنامه     -9

  .كرددر اين خصوص اقدام ميازمان ثبت احوال سسريع 

  . تهيه شد ال خيلي بايمنيابا ها بستاين ها كه هاي پلمپ صندوق تهيه بست-10

  .يج را از اولين ساعات شروع كرديمانتخابات هم ما اعالم نتانتايج در مورد  -11

درخواسـت نماينـده يكـي از        در روز انتخابات به علت استقبال بي نظير مـردم از انتخابـات بـا                 -12

 2د شوراي نگهبان اقدام به چـاپ  با تأيي استانداران و   و  نامزدهايي كه االن هم جزو معترضين هست        

   .تعرفه كرديمميليون برگه 

 در شـعب اخـذ رأي بودنـد بـه داخـل      22كليه كـساني كـه تـا سـاعت     كرديم  همچنين اعالم    -13

به  شعب اخذ رأي از و فرمانداران خود بنده و استانداران و از آنها راي گيري شود و اهنمايي بشوند ر

  . سركشي كرديمصحت و سالمت كار اطمينان از  رعايت قوانين و تأكيد برمنظور

   اطالع رساني منظم و مكرر از طريق صدا و سيما و رسانه هاي ديگر، -14

كه ما از طريـق   الزمي يها بوديم به دليل ايجاد ظرفيتبعد از انتخابات نهم همانطور كه شاهد      -15

و داشـته باشـيم     آراي شـعب را     اي  هاي اينترنتي ايجاد كرده بوديم موفق شديم تجميع رايانه        سامانه

را  يشهرسـتان به تفكيـك    نتايج نهايي انتخابات    براي اولين بار     .قرار دهيم هم  اين را در اختيار مردم      

 در هر شعبه و صـندوق در سراسـر    رانتايج انتخاباتاعالم كرديم و عالوه بر اين       ترين مدت   در كوتاه 

ندوق بـه   صـ  سال برگـزاري انتخابـات تعـداد آراء را           30براي اولين بار در     ، يعني   اعالم كرديم كشور  

  . شفافيت و دقت كار مجريان انتخابات بوددهندهو اين نشان قرار داديم مر اختيار مرددصندوق 

مسئوالن سـتاد انتخابـات كـشور در رسـانه      ابهامات و شبهات كه    بهپاسخگويي مستند و مكرر      -16

  .سخ دادندملي و گفتگو با خبرنگاران به اين شبهات پا
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به فـضل الهـي انتخابـاتي مطلـوب در     هايي كه در اين انتخابات شاهد بوديم    صرفنظر از برخي تلخي   

 ميليـون   40 جمهوري اسالمي ايران برگزار شد كه من دست تك تك اين             ترازن ملت ايران و در      أش

  .بوسمحماسه بزرگ مياين راي دهنده را به خاطر خلق 

هـا تعرفـه    ها معتقد بودند كـه در برخـي از حـوزه          انديدابرخي از ك   آقاي محصولي    :سؤال

بـود ايـن   هـا بيـشتر   هـا تعرفـه   برخي حـوزه كمتر بود و تا آخرين لحظه جبران نشد و در       

نظر شما در ايـن  دانند ميتناقض را باعث سوال و اينكه توهمي در مسئله نتايج پيش بيايد        

  ؟ مورد چيست

ز انتخابات بعنوان يكي  مواردي است كه از قبل اءا جزه همانطور كه عرض كردم بحث تعرفه:جواب

شد كه چرا تعرفه    ميها مطرح   رسانهبرخي  به صورت خيلي گسترده در      راي ايجاد شبهه    از محورها ب  

 و ايـن معمـول   شـد مـي هاي گذشته تعرفه اضافي چاپ   اوالً در كل انتخابات    . است اضافي چاپ شده  

دانيم كه در هـر شهرسـتان دقيقـا چنـد نفـر شـركت               ياست علت آن اين است كه ما هيچ وقت نم         

شركت امسال هم همان مقدار     ،  خواهند كرد و آيا آن مقداري كه مثال در دوره گذشته شركت كرده            

اي در يـك  حتي در مورد شعبه به شعبه، در يـك شـعبه     . شركت خواهند كرد   ا بيشتر خواهند كرد ي  

تـوانيم بـر مبنـاي       شده در آن شعبه ما نمـي        اخذ راي 1500 راي اخذ شده در يك دوره        500دوره  

شـود   بدهيم كافي است يعني پيش بيني دقيقي نمي         عدد برگه تعرفه    600 تا بگوئيم كه حاال      500

 دقيقي از آمار واجدين شرايط      ها و تك تك شعب داشت ولي پيش بيني نسبتاً         از تك تك شهرستان   

 ميليون آمده 45اشتباهاً  از نامزدهاي محترم  هزار بود كه در نامه يكي200و ميليون 46داشتيم كه 

هايي كه در اين دوره چاپ شد اشتيم، تعرفه واجد شرايط راي دادن د    هزار 200 ميليون و    46بود ما   

اي كـه در    داراي سريال بود و كد استاني داشت، براي اولين بار كد استاني داده شد يعني اين تعرفه                

تواند در استان ديگر مـورد اسـتفاده قـرار بگيـرد             نمي داردخاصي كه   اين استان هست به خاطر كد       

كه براي اولين بار ضريب ايمنـي       بود  براي صيانت بيشتر از آراي مردم       هاي استاني   ستفاده از سريال  ا

  . بردباالتررا 
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آوردند كـه مـا تعرفـه چـاپ         فشار مي معترضين  ا قصد اين را نداريم كه بگوئيم نامزدها يا برخي از            م

  گسترده مردم تعرفه كم بيايد و مـورد سـوال قـرار بگيـريم از يـك طـرف                  در مقابل حضور   كنيم تا ن

كه چرا تعرفه در    كردند  روز انتخابات سئوال مي   ها زياد چاپ شده از طرف ديگر        چرا تعرفه گفتند  مي

بـه    آنها گيري اگر تعداد تعرفه بعضي جاها كم است ما به هر كدام از شعب اعالم كرديم در روز راي              

.  برسـانند آنهـا تعرفـه جديـد بـه     برسد 100تا قبل از اينكه به زير     فرمانداران بگويند    رسيد به    100

برخي از نامزدها تبليغ كرده بودند كه چون در مساجد تقلـب ميـشود شـما برويـد در مـدارس راي                    

نـي   مدارس شد يع   به دوره هاي پيشين در برخي     باعث افزايش ازدحام نسبت     موضوع  بدهيد كه اين    

رسيد كه پيش بيني الزم شده بود كه به آنهـا            به پايان مي   ترتعرفه در مدارس نسبت به مساجد زود      

ميليون تعرفه چاپ  57 ابتدا در قرارداد اول     ،ها اما در رابطه با تعداد تعرفه      تعرفه برسد و  نيز به موقع    

 58بعـد ايـن رقـم بـه         كنـد   ها را بانك ملي چاپ مـي       تعرفه ،، به خاطر حفاظت و صيانت باال      كرديم

 انـد  برخي گفته اينها توزيع شد .و همه اينها هم سريال دار بود  هزار افزايش پيدا كرد875ميليون و   

 خرداد به درخواست نماينـده  22 خرداد باز تعرفه چاپ شد كه اشتباه گفته بودند در روز 21در روز   

 و چـاپ شـود بـا    ه اسـت رفه كم آمدتعگفته بود كه   جزو معترضين است  االنيكي از نامزدهايي كه     

هايي كه از قبل شـده بـود چـاپ شـد      پيش بيني با   ميليون تعرفه سريال دار      2تائيد شوراي نگهبان    

  هزار تعرفه كـه از اول تـا آخـر انتخابـات چـاپ شـد مـا در روز        875 ميليون و   60يعني جمعاً شد    

 هـزار  را بـه   100يـك ميليـون و    كه چاپ كرديم رقمي حـدود       برگه تعرفه    ميليون   2انتخابات اين   

 550.  هزار به آذربايجان شـرقي ارسـال كـرديم   200 هزار به اصفهان  و 100 هزار به قم     50تهران،  

ركز چاپ آن بود باقي ماند كه هم اكنون نيز موجود  بانك ملي كه ممخزن  ميليون در    2هزار هم از    

  .است

  شد؟ ين نيت چاپ ميهاي قبل هم همين تعداد تعرفه با همدر دوره :سوال

 ميليون و نهـصد      27 براي    ميليون تعرفه را   58دولت هشتم براي انتخابات رياست جمهوري نهم        در  

   اگـر تعـداد   ، برابـر 2يـزي بيـشتر از   چ يعنـي  نـد چـاپ كـرده بود  كه مـشاركت داشـتند       يهزار نفر 
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 40صـدي بـود و    در85شركت كنندگان را مبنا قرار بدهيم با توجه بـه اينكـه ايـن دوره مـشاركت      

  .شد هزار تعرفه چاپ مي300 ميليون و 81 به همان نسبت بايد داشتيمميليون اخذ راي 

مـا تعرفـه كـم      انتخابات نهم   كنند كه چرا تعرفه اضافي چاپ كرديد به نسبت          اينكه شائبه ايجاد مي   

گهبـان بـا     با حضور نمايندگان وزارت كشور و شـوراي ن         به هر استان  هاي تحويلي   رفهتعچاپ كرديم   

نيـز  ها   هر يك از شعبه    شد و زماني كه به      ميي تحويل داده    لتعرفه تحوي تعداد و شماره سريال     ذكر  

  كـه تنظـيم    را   22 صورتجلـسه فـرم      ،دش وقتي راي گيري تمام      وشد  صورتجلسه مي شد  تحويل مي 

در  هـا همـه   كـه ايـن  شـود  هاي سفيد باقيمانده آنجا ثبت و صورتجلسه ميكنند باز تعداد تعرفه  مي

  .وجود ندارداي و هيچ شائبهاست حضور ناظرين نامزدها 

 مـساوي  )سفيد(هايي كه باقي مانده، شوراي نگهبان بررسي كرده جمع تعرفه هم   1/4/88در تاريخ    

  .ه استشداستفاده هايي كه به عنوان اخذ آرا از مردم هاي چاپ شده منهاي تعرفهاست با كل تعرفه

كه راي نياوردند را مطالعه مـي كـردم ايـن     ي يهر يك از كانديداها  من اظهارات    :سوال

ا نماينـدگان مـا حـضور       يهاي راي   فصل مشترك بود كه معتقد بودند در پاي صندوق        

 نمايندگان ما را بيـرون كردنـد نظـر          ،نداشتند و يا در زمان پلمپ صندوق يا شمارش        

  شما چيست؟

 ببينيد كه اين دفعه استقبال مـا        ،دوره نهم دهم به   يارجاع م را  همه مردم شريف ايران     اوال   :جواب

اعالم كرديم ايـن  به نامزدها بارها ، يا قبالًبوده است  بيشتر  از نامزدها در جهت معرفي نمايندگانشان       

 ما براي :ست اهاي خودتان را معرفي كنيد منتهي نكته حائز اهميت اين  حق شماست و شما نماينده    

را در آنجا وارد    آنها  نشان و عكس    ادگنيكه آنها بتوانند اسامي نما      كرديم تي را ايجاد   يك ساي  اين كار 

 كانديـدا  4 به نمايندگان هـر  2/3/88تر باشد اين را ما در جلسه         راحت ،كنند كه امكان صدور كارت    

تواننـد بـا سـايت      ها نمي شهرستاناعضاي ستادهاي ما در      گفتند كه    15/3/88اينها  اما  اعالم كرديم   

ما يك روز ديگر در ادير است  ها را دستي صادر كنيد ما به آنها اعالم كرديم كه            شما كارت كار كنند   

ي كه مها مشخصات فر بعضي.دستي گرفتيمو مدارك را به صورت  تمديد كرديم آنهاجهت كمك به 
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 خواند بـا اش نميها فتوكپي شناسنامه با عكس بعضي ،خواند با فتوكپي شناسنامه نمي    ندپر كرده بود  

نماينـدگان نامزدهـا را     هـاي   تالش كردند و كـارت    ها شبانه روز    اينها همكاران ما در فرمانداري    همه  

  .صادر كردند

   مقدار براي نمايندگان كانديداها كارت صادر شده است؟ه آماري داريد كه چ::::سوالسوالسوالسوال

 ها نماينـده داشـت و   درصد صندوق90صندوق در 713 هزار و   45آقاي موسوي از مجموع      ::::جوابجوابجوابجواب

 صندوق، ايشان نماينده داشت بعد 676 هزار و 40در يعني ها را ايشان داشت باالترين تعداد نماينده

معرفي كـرده    يكمترنيامده   چون   ، درصد و بقيه هم كمتر     72از ايشان آقاي احمدي نژاد در حدود        

  .بودند

چيـزي   كـه    ها بايد قبل از شروع راي گيري پلمپ شوند يعنـي مالحظـه شـود               صندوق ،طبق قانون 

ست كه بـه همـه نامزدهـا اعـالم           ا منتهي نكته حائز اهميت اين    و بعد پلمپ شوند     آنها نيست   داخل  

 ساعت قبل از اخذ راي در شعبه حاضر باشـند كـه   1 صبح يعني  7شده بود كه نمايندگان شما بايد       

   انتخابـات   قـانون 29 مـاده  .اين مراحل پلمپ را هم حاضر باشند در صورتي كه قانون الزامـي نـدارد        

منظـور  (قبل از شروع راي گيري بايد در حـضور نماينـده يـا نماينـدگان هيـات نظـارت          ‹‹: گويدمي

 در ايـن    ››ور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ راي گـردد          مههاي خالي بسته و م    صندوق) شوراي نگهبان 

 قبـل   عتهاي كانديداها نيست ولي ما براي شفاف سازي گفـتم كـه يـك سـا               ماده اسمي از نماينده   

ها خالي بـوده اسـت مـشاهده كننـد          ها را و اينكه اين صندوق     ند و پلمپ شدن صندوق    رتشريف بياو 

 هـم   8 بعـضي سـاعت      ،ها هـم نيامدنـد    بعضيها پلمپ شد    آنها صندوق آمدند و در حضور     آنها  اغلب  

د نرمنـد باشـ  اككه  اينگونه نبوده بودند از مردم   نمايندگان كانديداها  آمدند باالخره    9نيامدند ساعت   

هـا در موقـع پلمـپ صـندوق     الزامي براي حضور نمايندهبه هر حال   د  نممكن است تاخير داشته باش    

 هم آمده بودند و در حضور    آنها  صبح بيايند و بيشتر    7نبوده ولي ما از آنها تقاضا كرده بوديم ساعت          

  .آنها اين كار صورت گرفت
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ها حـضور   نمايندگان نامزدها موقع پلمپ صندوق    د كه   داراوال الزام با امكان دو بحث است آيا امكان          

اما . باشند بهتر است چون كار ما كامالً شفاف استحضور داشته بله امكان دارد اگر هم داشته باشند 

از نماينـدگان نامزدهـا    آيا الزام است؟ نه قانون چنين الزامي را نكرده ولي مـا خـواهش كـرديم كـه                   

  .ورت گرفتد كه اين كار هم صن بياي7ساعت 

دارد كـساني كـه از نحـوه     قانون انتخابات رياسـت جمهـوري مقـرر مـي     80 ماده   1همچنين تبصره   

 روز از تاريخ اخذ راي شكايت مـستند خـود را بـه              3توانند ظرف برگزاري انتخابات شكايت دارند مي    

ـ ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شـورا تـسليم دارنـد بايـد كليـه شـكايت مـستند و              ا ذكـر  ب

  .هايي عيني باشدنمونه

 به تناسب حضور    ، سوال ديگر كانديداها اينست كه در دوره هاي قبل انتخابات          ::::سوالسوالسوالسوال

  ؟شد ولي اين بار شما تمديد نكرديدها تمديد مي ساعت،و نياز مراجعان

 صـبح انتخابـات را      9 از سـاعت     شـد  در دوره نهم كه انتخابات آن زمان آقاي خاتمي انجام            :جواب

  بينـي مـشاركت بـااليي كـه      صبح شروع كرديم به خاطر پـيش 8وع كردند ما اين دوره از ساعت  شر

دهـد  ست يك وقت در عمل است اين عمل ما نشان مـي        هكرديم و دنبالش بوديم يك وقت ادعا        مي

 10گويـد    شروع كرديم و به دنبال اينكه قـانون مـي          8 شروع كنيم در حاليكه      9توانستيم  كه ما مي  

  .  تمديد كرديم22 مرتبه تا ساعت 4بعد  ساعت 10شود  مي18 تا 8ايد راي گيري شود بساعت، 

در استوديوي صدا و سـيما كـه در سـتاد           رفتم  مانده   22 دقيقه به ساعت     10 بندهبا اين تبصره كه     

 22تا ساعت     و كليه افرادي كه در صف هستند     موظفند   شعب   تمامانتخابات مستقر بود اعالم كردم      

شـعبي وجـود   و از آنها راي بگيرند در تهـران      اند به داخل شعبه اخذ راي هدايت كرده         كردهمراجعه  

  .كردندمردم اخذ راي مينيز از  24ساعت تا بعد از داشت كه 

   و كــه پــشت در ماندنــد بودنــد كنيــد كــه كــساني  پــس شــما ايــن را رد مــي::::ســوالســوالســوالســوال

  مي خواستند راي بدهند ولي از آنها راي نگرفتند؟
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يم دنبـال مـشاركت   تي داشتكنم يكي اينكه اگر ما چنين ني       مي من به چند دليل اين را رد       ::::جوابجوابجوابجواب

از طريـق صـدا و سـيما        كرديم سوم اينكـه      صبح شروع نمي   8حداكثري نبوديم دوم اينكه از ساعت       

بـه داخـل   م حتي نتوانـستند راي دهنـد   ه 22ساعت كرديم كه آنهايي كه بعد از       عالم عمومي نمي  ا

شـد كـه چـرا همـه        مطرح مـي   زيادي يهاسوالشدند و از آنها اخذ راي صورت گيرد         شعب هدايت   

 علتش اينست كـه     ،نيامده است اي ستاد انتخابات كشور     شبكه رايانه صندوق ها همزمان نتايجش به      

 و كردند زيرا جمعيت زيادي پشت در بودنداخذ راي ميبامداد هم  30/1 حتي تا ساعت برخي شعب

 .يت شده و در حال دادن راي بودندبه داخل شعب هدا

مردم راي دادن را به ساعات آخر كردم هاي متعدد در روز اخذ رأي اعالم ميبا اينكه من در مصاحبه

مرتـب از   و اين مطالـب     نگذارند زيرا در ساعات آخر تراكم زيادتر است و اگر زودتر بيايند بهتر است               

  .هند موقع بدبهرأيشان را مردم بيايند و و   كه به اطالع عموم برسدشدپخش ميصدا و سيما 

  براي تعداد تمديدها دارد؟ قانون ممنوعيتي :سوال

شود تمديد   نمي 24 است و بيشتر از ساعت       24اين است كه تمديدها تا ساعت        ممنوعيتش   :جواب

م و  جـام نـدادي   گيري خوبي از مـردم ان     ، دوم اينكه اگر ما رأي      خرداد است  22 زيرا روز انتخابات     كرد

  .نستيم اخذ كنيما ميليون راي تو40كرد چطور زمان كفايت نمي

 ولي ،  صبح8نه از شد شروع مي  صبح   9شد البته از ساعت      تمديد مي  23ا ساعت    در گذشته مثال ت   

ها فشرده بود   نقدر صف آوارد آمد   به مجريان   زيادي هم   خوب فشار   رسيد  مشاركت به اين اندازه نمي    

   .ندن هم نداشتنداحتي فرصت ناهار خوردن و نماز خوي اعضاء شعب اخذ راكه 

 40بـه    ما موفق شديم نزديك      زيراادعا، ادعاي بي موردي است و وارد نيست         پس مي بينيد كه اين      

  .تمديد كرديمنيز راي گيري را  نوبت چندو اخذ كنيم ميليون رأي 
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ند كه شما نتـايج     گيرند معتقد  آقاي محصولي خرده ديگري كه بر وزارت كشور مي         :سوال

آيـا  . مدآانتخابات رو خيلي سريع اعالم كرديد و پس از اعالم اوليه يك وقفه طوالني پيش                

  شد؟اين مسأله منجر به ابهاماتي نمي

نيز رسيده بود البته    به تصويب شوراي نگهبان     اي طراحي كرده بوديم كه      يانهااي ر  ما سامانه  :جواب

مـا اجـازه    ولـي بـه     اي  رايانـه شمارش دستي است نه تجميع      ،  كه مالك اعالم كردند   شوراي نگهبان   

هاي بعدي به جلو برويم، كه نقاط قوت و ضعف          كه يك قدم براي انتخابات    اي را دادند،    تجميع رايانه 

 چـرا در اختيـار مـردم قـرار     به ما رسيده استولي وقتي اطالعات  را براي انتخابات بعدي رفع كنيم       

هاي سياسي از مـا     اين موجب تشكر نامزدها و جناح     بايد  بنابراين  ،  مردم كه محرم ما هستند     .يمهند

  .نيز از اطالع رساني سريع ما تشكر كردندچنانچه مردم باشد 

مراجعـه  هـايي كـه      و تعداد آراء كمتري داشتند مثـل صـندوق         هايي كه كوچك بودند    صندوق نتايج

 رسـيد زيـرا زمـان شـمارش آراء      زودتر به دسـت مـا مـي        ،بودهروستا  يا مثالً در     كم بوده،    كننده آن 

نتايج فرم  به محض اينكه     راي دارد متفاوت است      300رأي دارد با صندوقي كه       2000صندوقي كه   

جلـسه    صورت .)كنند آن مي   وارد ارنتايج  در شعبه   است كه   رمي  ف 22فرم  (. شدميوارد سامانه    22

كـرديم  دريافـت مـي   online بصورتاين فرم را ما     )كنندضا مي  ام ود و مجريان و ناظران آنرا       شمي

شروع كرديم به اعالم نتايج به       ميليون راي رسيد     5كرديم و وقتي به حدود      اي مي تجميع رايانه بعد  

 ، ساعت ادامـه داشـت تـا صـبح         يكدر جريان قرار بگيرند اين روند يك ساعت به          نيز  تا مردم   مردم  

اخـذ رأي داشـتند   نيمـه شـب   تا به ويژه آنهايي كه  كه كالن بودند هاييوقتي كه صبح شد صندوق  

   راياخـذ   و   شعبه را بـسته بودنـد        ب وارد شعبه كرده بودند و در      گان را مراجعه كنند مجريان  يعني  (

 مـستقيم از    22هـاي   فـرم اين است كـه      نكته حائز اهميت     .دست ما رسيد  به   اينها ديرتر    )كردندمي

  بنـدي   جمـع  28آمد به سـتاد انتخابـات ولـي فـرم           ز شعبه مستقيم مي   آمد يعني ا  طريق شبكه مي  

در هر شهرستان دوباره توسط هيأت اجرايـي مـورد تأييـد            ها   شعبه 22يعني فرم    است 22هاي  فرم
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شد كـه در نهايـت نتـايج را    اي ما ميرايانه وارد سامانه  نيز   28هاي  گيرد و پس از تائيد فرم     ميرار  ق

به رقـم  ها  تعداد نتايج شهرستان  كه  زماني رسيد   .  داشته باشيم  توانيممين هم   شهرستان به شهرستا  

و مالك شد ميكنترل مجدد ها بود زيرا  بيشتر از شبعهها نتايج شهرستان  چون اعتبار   و خوبي رسيد 

نجا به بعد شروع كرديم شـمارش       آاست لذا از    و نتيجه شهرستان     28  فرم شوراي نگهبان هم همين   

 حاصـل   28هـاي   از تجميع فرم  كه  نتيجه كل   بعد از ظهر     4 و اين بود كه ساعت       28فرم   از روي آرا  

  . از طريق صدا و سيما اعالم كرديمه بود راشد

و اسـت   هاي سيار   ها به صندوق  كنند نوع نگاه  مطرح مي كانديداها   يكي از نكاتي كه      :والس

اول بفرمائيد كه چـه     . ههاي سيار را اضافه كرد    گفته شده كه وزارت كشور تعداد صندوق      

هـاي  صـندوق  توانـستند بـاال سـر   تعداد صندوق سيار بوده و آيا نمايندگان كانديداها مـي       

  گويد؟اشته باشند يا نه؟ قانون چه ميسيار حضور د

   متأسفانه اين جزء مواردي بود كه از قبـل از انتخابـات بـه صـورت شـائبه و تخريـب عليـه                       :وابج

قبالً وزير كشور بود اعالم كرد كه       اي  در دوره كه خودش   فردي  ز همه    اول ا  ،شدمطرح  وزارت كشور   

 يـد صـفر اضـافه گفتـه با      گفته است يك    عددش رو اشتباه    است  چيزي كه وزارت كشور اعالم كرده       

  . موقع داديمآنهاي الزم را  است بعد خوب ما پاسخ1400 نيست 14000اصالح كنند، مثال 

فقط در منـاطق    نوشته بودند اعالم كرده بودند كه        شوراي نگهبان    اي كه به  بعضي از نامزدها در نامه    

قانون انتخابات  50ماده براساس در صورتيكه توان صندوق سيار داشت ميصعب العبور و كوهستاني     

توانـد بـراي منـاطق    هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مـي ‹‹ رياست جمهوري  

هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب اخذ رأي و ثبت نـام مقـدور               صعب العبور و كوهستاني و مسافت     

توانـد در صـورتي    هيأت اجرايي شهرستان نيز مي همچنيننيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد      

كه الزم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سـيار در مركـز شهرسـتان و بخـش مركـزي اقـدام                       
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و فقـط بـه      انـد هاشـاره نكـرد   به قانون به اين نكتـه       ون  در استنادش اين نامزدها    كه متأسفانه    ››نمايد

  در العبـور   بـه غيـر از منـاطق صـعب        براسـاس قـانون     در حاليكـه    انـد   بخشي از قـانون اشـاره كـرده       

علـت  هـوا كـه خـوب بـود پـس           گفتنـد   توان صندوق سيار داشت مي    هاي شهرها هم مي   بيمارستان

 هوا بد بود؟ 84سوم تير سال .  به سوم تيركنممن اشاره ميچيست؟ سيار صندوق اين همه تشكيل 

 در دوره داشـتند  و بيـان مـي   گفتنـد  سخن مي  مستندافراد  ما چند صندوق سيار داشتيم؟ اي كاش        

هشتم و نهم چقدر صندوق سيار داشتند در دوره نهـم رياسـت جمهـوري كـه در دولـت اصـالحات         

 يعنـي  ، صندوق آن سيار بـود 102  هزار و14 صندوق اخذ رأي   71 هزار و    41برگزار شد از مجموع     

 هـزار و    45 درصد در حالي كه در انتخابات دهمـين دوره رياسـت جمهـوري از مجمـوع                  33حدوداً  

 در  درصـد يعنـي  30 صـندوق سـيار بـوده يعنـي         294 هـزار و     14تعداد  ،  هفتصد و سيزده صندوق   

هاي اجرايـي  هيأتلبته تشخيص صندوق سيار يا ثابت با ا درصد كاهش داشتيم   3 هاي سيار صندوق

  .است شهرستان

 يعنـي   يمهاي ثابت نيز مورد اعتراض قـرار گـرفت         تعداد صندوق  ي درصد 7/11افزايش  براي  ما حتي   

 هـم اضـافه كرديـد؟ در    اهاي ثابـت ر  چرا شما صندوقگويدمين كه االن معترض است    ايكي از آقاي  

ذه دومين دوره انتخابات رياست كل آراي مأخو( رأي 931 هزار و 985 ميليون و 27كه براي صورتي

 214 هـزار و     371 ميليون و    39بود االن ما بايد براي      سيار   صندوق   102 هزار و    14 )نهمجمهوري  

 300 هـزار و  19 كه پـيش بينـي كـرده بـوديم حـداقل      صندوق سيار 294 هزار و    14رأي به جاي    

  .كرديم پيش بيني ميسيار صندوق 

هـاي  هاي ثابت ندارد همچنانكه در صـندوق هيچ فرقي با صندوق  هاي سيار   صندوقنكته ديگر اينكه    

توانند نماينـده   سيار هم آن نامزدها مي    هاي  صندوقتوانند نماينده داشته باشند در      ثابت نامزدها مي  

  .داشته باشند چنانچه كه داشتند

  هاي سيار نامزدها نماينده داشتند؟پس در صندوق :سوال 
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قانون بـراي   .  و قانون هم همينطور است يعني فراتر از قانون نيست          بله حتما همينطور است   : وابج

  .صندوق سيار يا ثابت هيچ فرقي قائل نيست

  ؟ چگونه استايمگويند ما نماينده نداشته پس اينكه مي:والس

اوال اند دهرنبن اما را همراه خودشها  صندوقانتقالاند كه هنگام نقل و  گفته در بعضي موارد:وابج

يـك نفـر   اخـذ راي مـي كننـد،    عوامل اجرايي صندوق كه از مـردم   نفر 5كنيد ه شما حساب اين ك 

 ، نفـر بـازرس وزارت كـشور   1ناظران شوراي نگهبان،  نفر 4 نفر بعضي جاها   3 يا   2،  نماينده فرماندار 

ه پيكان يا پژو كداخل يك د بعد اينها نشو نفر مي14 نيروي انتظامي حدود عالوه بتعداد همين افراد  

 در آنجاهايي كه امكان داشت سـعي كـرديم   ،ماشين باشد  طبيعي است كه بايد دو سه     شوند  نميجا  

هـم  اما همه جا اين امكان فـراهم نبـود قـانون            با هم جابه جا شوند       تهيه كنيم كه همه      سميني بو 

  . كه نيازهاي نمايندگان نامزدها را بايد خود نامزدها تهيه كننده استمشخص كرد

هـا  درصد صـندوق  90در  محصولي شما در صحبت هايتان اشاره كرديد كه      آقاي :والس

  چه تعدادي بودند؟ درصد كه حضور نداشتند 10 آناند نمايندگان كانديداها حضور داشته

 موفـق نـشدند   آنهاها نماينده معرفي كنند     درصد صندوق  100ما از نامزدها خواستيم براي       :جواب

آقـاي  و مداركش كامل بـود كـارت صـادر كـرديم             معرفي كردند    ما براي هر كسي كه    . معرفي كنند 

احمدي نـژاد   آقاي . نماينده معرفي كرد40676نماينده معرفي كرد حدود    موسوي بيشتر از ديگران     

اين بوده  نماينده نتوانست معرفي كند و ديگران هم كمتر معرفي كردند اگر مانعي              هزار   33بيش از   

 آنهـا ها دستي صادر شود مـا آنقـدر بـا           كارت گفتندبعد  اي اقدام كنند    نتوانستند رايانه  آنهابوده كه   

سعي كرديم كـه    هم  انتخابات و چند ساعت قبل از انتخابات        از   حتي تا روز قبل      همكاري كرديم كه  

 بنـابراين  سـر صـندوق حـضور داشـته باشـند      كارت صادر كنيم تـا بتواننـد    براي نمايندگان نامزدها  
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هـاي  هاي سيار هيچ مشكلي از اين بابت نداشـتيم و افـزايش صـندوق           وقدر صند همانطور كه گفتم    

  .هاي گذشته عمل شده استو مانند دورهاي نداشت سيار هم هيچگونه شبهه

 آقاي محصولي شما اشاره به قانون انتخابات داشتيد من وقتي قانون انتخابـات را               :سوال

   دولـت انجـام     ،انتخابـات در   خواندم يك سوال وجود داشت و آن اينكـه آيـا مقـدماتي كـه              

  ؟ودتواند منجر به ابطال انتخابات شدهد ميمي

بخـاطر اينكـه در انتخابـات       نه   كه ما    انده مطرح كرد  برخي بله اين سوال جالبي است چون        :وابج

 درخواست ابطال   آن موارد  بلكه مواردي هست كه قبل از انتخابات اشكال بوده و بخاطر             ،اشكال بوده 

د  زير سوال ببر   ا ميليون مردم ر   40 رأي   تواندنميهايي است كه واقعا      اين از نمونه   ،داريم اانتخابات ر 

رأي ايـد تـا     داده اشما سـهام عـدالت ر     كند  اعالم  خطاب به رقيبش     تلويزيون    در اينكه نامزدي بارها  

وسـيله نقليـه   از براي تبليغات بگويد  يا اينكه ؟ايهها را چرا اضافه كرد شما حقوق بازنشسته   ،دريوبيا

اين مـوارد   د زيرا   انتخابات شركت كن  در  نبايد   است كه قاعدتاً  گر اينطوري   ا ،ايهعمومي استفاده كرد  

پذير اسـت    انتخاباتي كه رعايت قانون نشده و ابطال       چنين من در    داند و بگويد  ميمبطل انتخابات   را  

و  د پيروزي و جـشن بكنـ  هم اعالمشب  11 و ساعت  داگر نامزدي بيايد شركت كن    . كنمشركت نمي 

خابات درست برگزار نشده است تقاضاي ابطال انتخابات را   ت اعالم كند چون مقدمات ان      آن روز  فرداي

آراي مـردم  بـه  داشته باشد اين پذيرفته نيست و نامزد محترم به جاي اينگونـه سـخن گفـتن بايـد            

  .تمكين كند

شور ثبت شده و آيا مجمـوع        آيا در مجموع آماري از شكايت شاكيان در وزارت ك          :والس

  تواند داشته باشد؟ها تأثيري در كليت انتخابات مياين شكايت

، ليستي كه من از شـوراي        ارسال شده است   شوراي نگهبان به   شكاياتي از نامزدهاي محترم      :وابج

هاي اجرايي بوده كه منتقل شده و يـك مقـدار هـم از شـوراي         نگهبان گرفتم يك مقدارش از هيأت     



 ١٧

 390 به عنوان مثال يكي از نامزدها كه نفر دوم شـده            .بوده كه آنها را هم من پيگيري كردم       نگهبان  

 مورد شامل كمبود تعرفه، تأخير در ارسال تعرفه، ترغيب و اجبار            390اين  . شكايت كرده است  مورد  

، ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها، نصب عكـس فالنـي در             به فرد خاصي   مردم براي رأي دادن   

 390جمـع اينهـا     كـه   بوده است    و اقداماتي از عوامل اجرايي به نفع كانديداي خاص           رايمحل اخذ   

  .مورد شده است

اي كه اين اتفاق افتاده، اجبار به رأي يا تبليغ، يك مورد نبوده كليه آرايي ما فرض كنيم در آن شعبه

 فالني در فالن شعبه بوده همـه        ند، يا به خاطر اينكه عكس     اهكه در آن شعبه بوده به فالني رأي داد        

دار اسـت   ند جمع كل اين شعبات را فرض كنيم همه آراء شان خدشه           اهمردم به آن كانديدا رأي داد     

ممكن است در صـندوقي     . كندصندوق فرق مي   390 مورد با    390.هاي ما نيست  يك درصد صندوق  

تخلـف  هـا هـم     ندوق آن صـ    مورد تخلف صورت گرفته باشد من فرضم بر اين است كه صددرصـد             2

فرض محال كه محال نيـست اگـر همانگونـه    به هر حال كه چنين چيزي نيست باشد صورت گرفته  

 صـندوق  450يعنـي  ها يك درصد كل صندوقبه گيريم ب صندوق را در نظر      390فرض كنيم ما اگر     

  .اردندانتخابات  اصالً اثري در نتايج هاكمتر از يك درصد صندوقبينيد پس شما ميرسد نمي

 شكاياتي كه به وزارت كشور رسيده همان شكاياتي است كه بـه شـوراي نگهبـان           :والس

  رسيده؟

هـاي اجرايـي آنهـايي كـه        رسـد، هيـأت   هاي اجرايي مي  هيأتو   شكايات به شوراي نگهبان      :وابج

شود اگر تأييد شد مثال فرض كنيد جـايي         شود يا نمي  د يا تأييد مي   نكنمستندات دارد را بررسي مي    

ها خوب برخورد نكرده، توهين كرده يا خالفي انجام داده آنها توسط هيأت اجرايي به               يكي از مجري  

 برحسب تـشخيص خـودش بررسـي    دكنشوراي نگهبان كارش فرق مي  . شوندقوه قضائيه معرفي مي   

از  روزه 5كند بنابراين شوراي نگهبان هم براي رسيدگي بيشتر و اطمينان قلبـي بيـشتر مهلتـي       مي

  .د با دقت بيشتري نتيجه را اعالم كند بتواندرخواست كرد تاام معظم رهبري مق
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  گيري حضور داشتند؟ها تا پايان رأينمايندگان كانديداها در پاي صندوقآيا   :والس

 و نمايندگان كانديداها از مردم هـستند كنم كه منتها عرض مي.  بله تا پايان حضور داشتند    :وابج

حتي در  . ست آنها را بگيريم و بگوئيم حق نداري از شعبه بيروي بروي، آزادند            اينطور نيست كه ما د    

 شعبه معرفي شود يعنـي در تـردد بـين شـعبات           2تواند براي   قانون پيش بيني شده كه نماينده مي      

 آنهـا  باشد ولـي اغلـب   آنها قطعي حضور  بنابراين اينطور نيست كه از طرف مجريان الزامي به           .است

بارها اعالم كرديم   انتخابات،  حضور داشتند پيش از     شمارش آراء    هم در    ،م در خاتمه  ه،  هم در شروع  

   .حضور داشته باشندآراء نيز  شمارشدر نمايندگان كانديداها كه 

توضـيحي  نيـز  هـست  مطرح ها و سواالت ها كه به عنوان يكي از شائبه  راجع به درصد باالي صندوق    

ركت باالي صددرصد است، سوال خوب و درستي است؟ مـا     گويند چرا در بعضي جاها مشا     مي .بدهم

 از صـدم درصـد   24از صددرصد بيشتر است يكي استان مازنـدران كـه         مشاركت   استان داريم كه     2

شود  ميـ كمتر، چون يك چهارم يك درصدهم  يك چهارم يك درصد     از  درصد بيشتر است يعني     صد

درصـد از   صـدم    24رم يـك درصـد،      درصد، يك درصد كه نه، نيم درصد كه نه، يك چهـا           صدم   25

كنند استان ديگر   سفر مي به اين استان    بوده كه طبيعي هم هست روز جمعه مردم          صددرصد بيشتر 

 نفـر از صددرصـد   515  در اسـتان يـزد   يعنـي داشته است درصد افزايش رأي صدم  8يزد است كه  

  راي ن شـرايط راي دادن      بيـشتر از واجـدي     نفـر    598 هـزار و     4  هـم   در مازندران  اندراي داده بيشتر  

  .اندداده

مشاركت  شهر داشتيم كه     50اوالً اينكه ما حدود     . هاي مختلفي وجود دارد    حالت ،در رابطه با شهرها   

به شهرهاي شمال متعلق بود مثل مازندران كـه همـان           شهر   17 اين تعداد صددرصد بود از    بيش از   

بل توجه اين است كه آمارها بـر مبنـاي   ولي يك نكته قا. استداللي كه منطقي هم هست وجود دارد      

گوئيم اينجا صددرصدش چقدر است و يعني ما كه مي.  توسط ثبت احوال استههاي صادرشناسنامه

هـاي  آيـا تمـام شناسـنامه    .هاي صـادره اسـت  ميزان واجد شرايطش چقدر است بر مبناي شناسنامه   
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يا در مركز آمـار  يعني دقيق نيست     شدندجا  جا شدند؟ حتماً هم جابه    صادره در آنجا ساكنند يا جابه     

در اخذ آراء   شود و جزء شهر ري نيست اما اين منطقه           يكي از مناطق تهران محسوب مي      20منطقه  

 درصد مشاركت 218  در شهر ريبنابراين در اين دوره.  نيست و جزء شهر ري است     جزء شهر تهران  

شميرانات بيشترين افـزايش    .  داشتيم  درصد مشاركت  216 در اين شهرستان     داريم در دوره نهم هم    

 شرايط در شميرانات رأي دادند دليلش اين است شميرانات          ين برابر واجد  13را در كل كشور داشته      

كننـد چقـدر واجـد      كه حـساب مـي    را  شميرانات  يعني  آيد  منطقه يك تهران مي   در مركز آمار جزء     

منطقـه   صورتي كـه در شـمارش آرا      كنند در حساب مي شرايط رأي دارد؟ فشم، ميگون و لواسان را         

فـشم،  از تهران بـه  روز جمعه بسياري از مردم ضمن اينكه  شود  جزء شميرانات محسوب مي   يك هم   

 برابر واجـدين شـرايط   8انتخابات نهم يعني و جالب اينكه در دوره گذشته  روندميگون و لواسان مي 

اگر بنـا باشـد بـاال بـودن     اينكه ر  درصد مشاركت مردم در شميرانات بوده است نكته ديگ 800يعني  

هايي كه درصد باال بوده رأي به نفع درصد خدايي نكرده شائبه تقلب باشد بايد ببينم در اين صندوق    

 مـا   ؟ به يك به نفع آقاي موسوي بوده است آيا تقلب صـورت گرفتـه              2چه كسي بوده در شميرانات      

در دوره گذشته  رأي دادنددر آنجا فتند كنيم ما عرضمان اين است كه مردم رچنين چيزي را رد مي

 هم همين بوده است و در شهرهاي ديگر هم همين وضع را داشتيم در بعضي از شهرها هم دانـشجو    

 درصد بومي نباشد ايـن  30 هزار دانشجو هست شما فرض كنيد،        70كارگر زياد است مثال در يزد       و  

 هزار نفر هـم سـرباز در نظـر          16حدود  ،  ت هس  تا پادگان در استان يزد     4 تا   3 هزار بعد    21شود  مي

گيريم در حاليكه   را در نظر نمي   .... گران و   حاال قشرهاي ديگر مانند كار    نفر   هزار   37شود  بگيريم مي 

  .اند نفر بيش از واجدين شرايط راي دادن، راي داده515در كل استان يزد تنها 

 هـزار و  184،  در نظـر بگيـريم  هـران  شهرستاني كه باالي صددرصد هست به غير از استان ت       48اگر  

مازاد دارد كـه بـه      نفر   799 هزار و    295شميرانات به تنهايي    اند،  راي داده  نفر باالي صددرصد     734

آقاي موسوي به نفع ها شهرستان تا هم باز بعضي 48است ضمن اين كه در همان آقاي موسوي نفع 

أي آورده در آنجا يعني با احتساب اينكه آنها  برابر نامزد منتخب نامزد دوم ر     6/2است مثل زابلي كه     
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 هزار چقدر كمتر    295در مقابل   نفر   هزار   184بينيم  هم حتي به نفع اين طرف حساب كنيم باز مي         

  .است

نكته قابل توجه اين هست كه در انتخابات نهم رياست جمهوري ما سابقه افزايش واجـدين شـرايط                   

 در منوجان ، در كوهرنگ، شميرانات و عالوه بر شهر ري    بيش از صددرصد را داشتيم ما در دوره نهم        

ها مشاركت باالي صددرصد داشتيم در شرايطي كه كل مـشاركت در دور   در امثال اينجور شهرستان   

 بردم  درصد است از جمله شهرهايي كه نام60 درصد بود وقتي ميانگين مشاركت كل كشور 60دوم 

 درصـد  85اال شما حساب كنيد كـه تبـديل شـود بـه     باالي صددرصد بوده، ح  مشاركت  در دور دوم    

وقـت كليـه    اگر از طريق آماري فـرض كنـيم آن    درصد مشاركت باال برود،      25مشاركت فعلي، يعني  

 درصد مشاركت داشتند بـا فـرض        75هايي كه در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري         شهرستان

بينيم بـيش از صـد   ر اينصورت ميشوند د محسوب مي درصد 100باالي  كنوني   درصد مشاركت    85

  پاسخ خيلـي مـشخص و مـستدل اسـت مـن فكـر              .  درصد خواهند داشت   100شهر مشاركت باالي    

ايجـاد شـائبه بكنـيم      بدون مراجعه به قبل و بدون اينكه آمار را نگاه كنيم            كنم ما به جاي اينكه      مي

 شيريني را به كام مـردم       و اين وضعيت چگونه بوده است     هاي گذشته   ببينيم در دوره  . درست نيست 

  . تلخ نكنيم

 ميليـون   40، شما ببينيد مثال مطرح شـد كـه          به راه انداختند  ليه وزارت كشور جو تخريب      عاينهمه  

بينـد  بيند، يعني چي؟ مملكت آسيب ميرأي كم بياوريم به نفع مملكت نيست و مملكت آسيب مي          

ولي اگر همين شخص . ن طور استكنيم با حسن نيت است و حتما هم همييعني چي؟ ما فرض مي

رسد؟  به ذهنتان مي   چه چيزي  شما   ؟ها را افزايش داديد من نگرانم      درصد صندوق  10بگويد كه چرا    

 درصد صندوق 40 ميليون بايد    40 ميليون اگر بشود     27كنيد؟   گزاره را قبول مي    2شما كداميك از    

 وزارت  كردندمي اعالمبايد  است  داده   درصد افزايش    10وزارت كشور   در حاليكه   م  يها را افزايش ده   

  هـا نگـران باشـند شـما     دهد نه اينكه از افزايش صـندوق افزايش ها را صندوق ر درصد ديگ 30كشور  
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بـوده و هـست و    فعـال   وزارت كشور و ستاد انتخابات كـشور        عليه  بيند كه خط تخريب به شدت       مي

ند كه بـه مـردم القـا كننـد كـه سـالمت       كردند درصدد اين بودهايي كه ميمتأسفانه با شائبه سازي   

در داخل هم بعضي از آنهايي كه متأسفانه يا توجه  كردند مياهاي خارجي اينكار رنيست البته رسانه

  .كردندبودند اينها را تبليغ مي وابسته اًنداشتند يا بعض

بـه سـادگي    شود واقعا    كه نمي  ندگان دادند خوب اينها نكاتي هست      ميليوني به نماي   20چك  گفتند  

از پايه دروغ بود ما واقعا بيائيم بـه قـانون عمـل      است و    توهين به نمايندگان مجلس      اين كه گذشت  

 همچنان كه من ، مردم ما هم مراقبند.شودم قانون فقط در ادعا نيست قانون بايد در عمل پياده   يكن

 تخريـب باعـث     ،يـاد بياريـد   به  هاي قبلي را    قبل از انتخابات بارها اعالم كردم گفتم عزيزان انتخابات        

 هر يدنتيجه عكس گرفتكرديد سابقه مردم را شما داريد هر وقت كه تخريب . افزايش آرا نخواهد شد

 ولو به اسم دروغ گـويي مـتهم كـردن ديگـران             بشودتحميل  به مردم   وقت به دروغ چيزي خواست      

تر از آراء مردم زاهـدان يـا        كه آراي مردم تهران كيفيتش باال     توانيم بگوئيم   ما نمي .  عكس داد  هنتيج

ما است نوع نژاد پرستي يك اين خودش محروم است و جاهاي فقير و  كهنوج ،بندرعباس يا منوجان

اي ديگـر عمـل   به گونـه ديگر دهيم از طرف    شعار قانون محوري مي   و  شعار عدالت محوري     طرفياز  

  .كنيممي

 در شـميرانات  .اعالم شـد ورده بود بيشتر بيشتر آراي  كه اعالم كرديم هر كسي  همين بود ر تهران   د

ديگري بيشتر   آورده بود راي   هم ديگري بيشتر     رشد در جاي ديگ   اعالم  بيشتر آورده بود بيشتر     راي  

 اعتـراض از  دم به قانون اگر هم اعتراضي داريم اشـكالي نـدارد بايـ     يشد واقعا بياييم تمكين كن    اعالم  

م قـانون گـرا هـستيم    يكنـ ن هستيم ما وقتي اعالم مـي    طريق قانون اعالم شود همه ما هم تابع قانو        

كنيم واليت فقيه را قبول داريم خوب وقـت عمـل هـم بايـد تمكـين                 امضا مي هنگام ثبت نام    وقتي  

  .كنداينها مواردي است كه ملت ما به خوبي آگاه است و دنبال مي. كنيم
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كنيم و آن ك آرمان نگاه ميايم همه ما به ي من جمله آخرم اين است همه ما در يك كشتي نشسته

بعـد از   بايـد   تعـالي كـشور اسـت       و  منويات مقام معظم رهبـري      ،  هاي امام   آرمان ،هاي انقالب آرمان

  .را كنار بگذاريم اهانتخابات همه كدورت

 يعني اينكه مـا  به گردنش انداخت، من فرضم بر اين است كه آقاي احمدي نژاد كه آن شال سبز را      

براي همكاري من دست همه اينها را : با هم هستيم ايشان اعالم كرد نداريم همگي اختالف رنگ هم  

همـانطور كـه مقـام      زياد كنيم    مشكالت مملكت را     ،ها را زياد كنيم   فشارم به جاي اينكه كدورت    مي

مـسئوليت  كسي كه زيـر بـار       د به   يبا به نمايندگان مجلس فرمودند      شانمعظم رهبري در فرمايشات   

 ايمالقمر نكرده شقشوند حال خوش VOA و   BBCيم كه   ويچيزي بگ كرد واال   رود كمك   دولت مي 

ايـن  اند اكثريت دنبال    اكثريت دنبال عدالت محوري   . بايستي كاري كنيم كه مشكل مردم حل بشود       

بـا شـناخت بيـشتر از       ،  زحماتي كه كشيده شـده بـراي كـشور        عالوه بر    سال   30كه در اين    هستند  

 مناطق دور افتاده اينها هم رشدشان متناسب با جاهـاي ديگـر پيـشرفته               ها و مشكالت آنها و    استان

ي بتوانيم مشكالت مختلـف     ل با محبت و يكد    دادنست هم    د  اميدوارم همه با دست در     بگيردصورت  

  . حركت كنيمبه سوي تعالي و پيشرفتحل كنيم و  از پيش شرا بي

 


