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  مقدمه

ن مصـوب  اسالميت قـواني  ناظر بر نگهبان قانون اساسي شوراي
 ايـن شـورا  طبق قانون اساسي  در مجلس شوراي اسالمي است.

 تنهـا رو و از ايـن   نظارت داردانتخابات رياست جمهوري نيز  بر
ات نامزدهـا و تخلفـات   مرجع قانوني براي رسـيدگي بـه شـكاي   

اعتراضـات بايـد از مجـراي آن حـل و      ي همـه  والي است احتم
  فصل شود.

چند تـن از  ي رياست جمهوري و ادعاي  انتخابات دهمين دوره
ها داير بر تقلب در انتخابـات و اغتشاشـات متعاقـب آن    اكانديد

ي  آفريني بيش از پـيش شـوراي نگهبـان در صـحنه     باعث نقش
و مشـخص   سياسي كشور شد. پس از شـمارش آراي انتخابـات  

بـه  برخـي نامزدهـا   درصدي مـردم   85نظير  مشاركت بي نشد
شوراي نگهبان را به  و صحت عملكرد ي تقلب دامن زدند شايعه

عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مورد ترديد قرار دادند. اما شـوراي  
ه و خويشـتنداري بـه منظـور صـيانت از آراي     ننگهبان با طمأني
ول اطمينان از صحت و ايف خويش جهت حصظمردم و انجام و

ســالمت انتخابــات بــه اقــداماتي دســت زد كــه حتــي فراتــر از 
  ي خويش بود. وظيفه
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كتاب پيش رو گزارش شوراي نگهبان از اقدامات آن شورا براي 
گيـري   رسيدگي به شكايات نامزدهاي انتخابات است كه با بهره

از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و استفاده از تمامي امكانـات  
گرفت تا هيچ گونـه شـك و    تهاي نظام اسالمي صور ظرفيتو 

  اي در سالمت انتخابات رياست جمهوري باقي نماند. شبهه
مركز اسناد انقـالب اسـالمي در راسـتاي شناسـاندن اقـدامات      

نماياندن  قانوني شوراي نگهبان و عملكرد آن پس از انتخابات و
 ايـن  تشـار نوع اعتراض و عمل مدعيان تقلب در انتخابات بـه ان 

 در پايـان شايسـته از زحمـات همكـاران    اثر اقدام كرده اسـت.  
قـدرداني   ايـن اثـر  سـازي   محترم معاونت انتشارات جهت آماده

  شود.
  مركز اسناد انقالب اسالمي

  



  
  
  
  
  

  درآمد

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسـط و ال  «

اقـرب  يجرمنكم شنان قوم علي اال تعـدلوا اعـدلوا هـو    

   1»للتقوي واتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعملون
عالوه بـر پاسـداري از احكـام اسـالم و قـانون       نگهبان  شوراي  

با   مياسال  اساسي و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي
يكصـد   به موجب اصل نود و نهم،موازين شرع و قانون اساسي، 

يكصـد و دهـم    يكصد و هجدهم و بند نهـم از اصـل   و پانزدهم،
منبعث از آن، مسئوليت نظارت بر و قوانين عادي اساسي   قانون

جمهوري را برعهـده دارد و تنهـا مرجـع عـالي      ياستانتخابات ر
پيرامـون جريـان انتخابـات     هـا  رسيدگي به شكايات و اعتـراض 

موقـع و دقيـق امـور،     با رصـد كـردن مسـتمر، بـه     لذا ؛باشد مي
بنـدي   پـس از دريافـت، دسـته   ها و شكايات را  مجموع اعتراض

ابزارهـاي قـانوني، آنهـا را مـورد      ميي تمـا كـارگير  بـه كرده و با 

                                                
  8 ي آيه، مائده ي سوره .1
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رسيدگي قرار داده و در نهايت نسبت به صحت و يا عدم صحت 
  نمايد. نظر مي انتخابات اعالم

ــين     ــزاري دهم ــي برگ ــاس در پ ــراين اس ــات دورهب  ي انتخاب
و تـأثير  جمهوري و با توجه به مشاركت حداكثري مردم  رياست

سـاالري   شگرف آن در تحكيم نظـام، تـرويج و گسـترش مـردم    
ــان    ــر دو عنصــر توأم ــاره و فراگي ــور دوب ــي و ظه ــي و تجل دين

بــا درك  نگهبــان  شــوراينظــام، » اســالميت«و » جمهوريــت«
هـا و تقويـت    ها و نيرنـگ  سازي توطئه شرايط و به منظور خنثي

و  هــا بــراي نخســتين بــار در رونــد بررســي شــكايات  همــدلي
همـت خـود قـرار داد كـه      ي اعتراضات، انجام امـوري را وجهـه  

و  نگهبـان   اقـدامات شـوراي  گزارش تفصـيلي آن در دو بخـش   
  گردد. منتشر مي  ميجهت تنوير افكار عمو بررسي شكايات
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  نگهبان  شوراياقدامات 

تي است كه شـوراي نگهبـان   آيد مجموعه اقداما ميآنچه در پي 
ي بـه  جمهـور  ي رياست دورهدر جهت بررسي انتخابات دهمين 

انجـام داد.    ميمردم شـريف ايـران اسـال    يمنظور صيانت از آرا
الزم به ذكر است كه برخي از اين اقدامات در انتخابات گذشـته  
سابقه نداشته و شوراي نگهبان با توجـه بـه فضـاي موجـود در     

ابي به اطمينان بيشتر از سـالمت انتخابـات   جامعه و براي دستي
  به انجام آنها پرداخت.

شوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف نظـارتي و حصـول    -1
اطمينان از صحت و سالمت انتخابات، بـا دعـوت از نماينـدگان    

 ي هجهـت مشـاهد   ، نامزدها بـراي حضـور در محـل ايـن شـورا     
حتياط اعضاي شـورا  جانبه و توأم با دقت و ا نظارت همه ي هنحو

بـر جريــان امـور در روز برگــزاري انتخابـات، تــالش نمـود كــه     
نامزدهاي محترم را در جريان امـر نظـارت قـرار دهـد. در ايـن      

ضـمن   و نماينـدگاني را معرفـي   ،راستا هر چهار نـامزد محتـرم  
 ،و در اختيـار گـرفتن امكانـات الزم    نگهبـان   شوراياستقرار در 

و پـس از پايـان    هداشـت ين نظـارتي  تـر بـا مسـئول    ارتباط سريع
از نزديك شـاهد   23/3/1388تا بامداد روز شنبه نيز گيري  رأي

  )8الي  1 ي شمارههاي  پيوست( بودند. تجميع آراي
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، شـوراي  1388خرداد  22در كمتر از سه روز بعد از جمعه  -2
ا دعوت از نامزدهـاي معتـرض،   وظيفه بفقدان  رغم علي نگهبان

اي استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارك آمادگي خود را بر
 آمدن امكان بررسي و رسيدگي بهتـر و بيشـتر   جهت فراهم آنها

با حضـور نماينـدگان   در شوراي نگهبان، اعالم نمود. اين جلسه 
رســيدگي بــه  ي تشــكيل و پيرامــون نحــوه ،نامزدهــاي محتــرم

پـور، آخونـدي    آقايـان محتشـمي   بحث و گفتگو شد. ها شكايت
بــه نماينــدگي از ســوي آقــاي ميرحســين موســوي،   ميشــها و

كرباسچي به نمايندگي از سوي آقاي كروبي و آقاي دانـش   آقاي
  شـوراي در ي يجعفري به نمايندگي از سوي آقاي محسن رضـا 

 .پرداختنـد ات خـود  نظـر  نقطـه و به بيان  حضور يافتند نگهبان
نماينـدگان مزبـور خواسـتار حضـور در     الزم به ذكر اسـت كـه   

هــاي  پيوســت( شــدند.نيــز شــوراي نگهبــان  ميعمــو ي ســهجل
  )12الي  9 ي شماره

 عـالوه بـر  اين در حالي است كـه نماينـدگان محتـرم نامزدهـا،     
در   1388خـرداد   26 شـنبه  سه، روز حضور در شوراي نگهبان

ــا مقــام معظــم رهبــري (مدظلــه  العــالي) بــه تفصــيل  ديــدار ب
رهنمودهاي الزم و  ي ئهله نيز با ارا شان را مطرح و معظم مطالب

ي گيـر  پـي آنان بـه خويشـتنداري، خواهـان     ي ترغيب و توصيه
را  نگهبـان   شـوراي ي قانوني شدند و رشان از مجايها درخواست
 هـاي  ها و اعتراض اسناد و مدارك و شنيدن حرف ي هبه مالحظ

آنان و همچنين بررسي و اظهار نظر در چارچوب قانون و شـرع  
  توصيه فرمودند.

دعــوت از نامزدهــاي   در پــي ،30/3/1388روز شــنبه در -3
 فقـط شوراي نگهبان،   ميعمو ي معترض جهت حضور در جلسه
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ي  جلسـه از اين امكان استفاده نمـود و در   رضاييآقاي محسن 
نظـرات خـود را بـه      حاضر شـد و نقطـه   نگهبان  شورايعمومي 

حتـرم شـوراي نگهبـان در ميـان     م يصورت مستقيم بـا اعضـا  
ر ايـن جلسـه مقـرر شـد بـا در اختيـار قـرار دادن        د گذاشت و

بـا  اسـتان   ششها در  صندوق، بازشماري ده درصد 28هاي  فرم
 13 ي شـماره هاي  پيوست(انجام پذيرد.ايشان نمايندگان  حضور

  )15الي
، بازشماري در رضاييآقاي محسن  ي به محض معرفي نماينده 

ه و نزديـك  استان كرمانشـا  آراي كه مورد نظرآغاز شد هاي حوزه
هــاي اســتان فــارس و بعضــي از  شهرســتان يآرااز   مــيبــه ني

بـا حضـور   هاي اسـتان اصـفهان و اسـتان خوزسـتان      شهرستان
اجرايــي و  هيئــت اعضــاي، رضــايينماينــدگان آقــاي محســن 

  قرار گرفت. شماريمورد بازناظرين شوراي نگهبان 
 و عدم وجود مغايرت محسوس بـين  آرا پس از پايان بازشماري

و نتايج بازشماري، آقاي محسن رضـايي در تـاريخ     مياعال ايآر
انصـراف   /م رسما01ً-332 ي شماره ي هبا ارسال نام 2/4/1388

پيوسـت  ( مطروحه اعالم نمـود.  هاي شكايتي گير پياز  را خود
را بـراي   عالوه بر اين شوراي نگهبان آمادگي خود )16 ي شماره

مهدي كروبي و   قايان:بررسي موضوع با حضور دو نامزد ديگر (آ
بـراي   ميرحسين موسوي) تكرار نمود و ايـن امكـان را مجـدداً   

آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و يـا قـانوني و قابـل    
اند به صـورت مكتـوب يـا از     به هر دليلي نتوانسته و طرح دارند

طريـق نماينــدگان خــود مطــرح ســازند، بــدين شــيوه بتواننــد  
  .  نماينديان ات خود را بنظر نقطه
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وجـود قـوانين اساسـي و عـادي در امـر       رغـم  علـي با اين حال 
انتخابات و بـا توجـه بـه برخـوردار بـودن كشـور از سـي سـال         

گوناگون انتخابـات، رفرانـدوم و    هاي عرصه در ي درخشان سابقه
ي  دورهعنايــت بــه اينكــه انتخابــات دهمــين بــا پرســي و  همــه

ر، اولـين و آخـرين   ي بـا وجـود اهميـت و اعتبـا    جمهور رياست
ــوري اســال  ــام جمه ــات در نظ ــي  ميانتخاب ــوده و نم ــد،  نب باش

نامزدهاي محترم، اغلب به جـاي سـلوك در   از  يبعض االسف مع
 هـا  اعتراضي گير پيبستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي 

ها و دعوت از مردم بـراي حضـور در    با صدور بيانيه ،ها شكايتو 
 يقـانون  و طـي مراحـل طبيعـي    درموجـب اخـالل    ،هـا  خيابان

  گرديدند.انتخابات 
شـنبه   صـبح سـه   ي هعالوه بر تشكيل جلسـ  شوراي نگهبان،  -4

 رغـم  علـي با نمايندگان سه نامزد معترض و  26/3/1388مورخ 
و  هـا  شـكايت انقضاء مهلت قانوني براي دريافت و رسيدگي بـه  

ا بـا  ، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلـت ر ها اعتراض
العالي) براي پنج روز ديگـر   موافقت مقام معظم رهبري (مدظله

  )17 ي پيوست شماره( تمديد كرد.
 هبـ هـا   اعتـراض و  هـا  بررسي شـكايت  متعاقب تجديد مهلت -5
شـوراي  آمـده،   هـاي پـيش   احسـن از فرصـت   ي همنظور استفاد 

ــا مراجــعنگهبــان  حــوزه و  ي، علمــاتقليــد عظــام ديــدارهايي ب
هاي سياسي و اجتماعي  ص و فعال در عرصههاي شاخ شخصيت

شهر قرار داد و در اين راستا با عزيمت به خود دستور كار در را 
قم و ديدار بـا حضـرات آيـات عظـام: مكـارم شـيرازي،       مقدس 

جوادي آملي، صافي گلپايگـاني، سـبحاني، موسـوي اردبيلـي و     
آيـات و   بـا  در تهران حضرات آيات: اميني، مسعودي خميني و
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در اين زمينـه  شهري و ناطق نوري  ريشاهرودي، اسالم: حجج 
. اعضـاي شـوراي نگهبـان در    دمـ به عمل آتبادل نظرهاي الزم 

هـاي   و شخصـيت  هاي خود بـا مراجـع، علمـا    قاتديدارها و مال
گـزارش از عملكـرد    ي و اجتماعي، ضـمن ارائـه    ديني، سياسي

هـا و   گاهيگيري از آ نظارتي شورا در امر خطير انتخابات، با بهره
، خصوصاً رهنمودهاي ارائه شـده  ارزشمند اين بزرگواراننظرات 

ر خـود در  كـا  ي هرا سـرلوح   آن ،تقليـد  از سوي مراجـع عظـام  
  قرار داد. ها شكايتو  ها اعتراض  ها و بررسي يگير پي
در راستاي تكميل اسناد و مدارك  ي نگهبانشورا همچنين -6

برخــي  و قــانوني و آگــاهي از مشــهودات و مســموعات مســتند
آقايـان:    جملـه   آنـان از   ، مكاتباتي بـا اغلـب  كشور هاي شخصيت

ِمحترم مجلس شـوراي اسـالمي؛ پورمحمـدي،     الريجاني، رئيس
رئيس محترم سازمان بازرسي كشور؛ قاليباف، شـهردار محتـرم   

شــهري، توليــت محتــرم آســتان مقــدس حضــرت   تهــران؛ ري
ا چنانچــه مطالــب و تــداد عبــدالعظيم حســني (ع) و ... انجــام 

بـرداري و فـراهم    مدارك مستندي در اختيار دارند جهت بهـره 
گيـري و اظهـارنظر بـه شـوراي      آمدن امكـان بررسـي، تصـميم   

  )21الي  18 ي شمارههاي  پيوست(نگهبان ارسال نمايند. 
، ي معتـرض نامزدهااز  يبعضتعلل و عدم همكاري  رغم علي -7

به  تر دقيق براي رسيدگيشوراي نگهبان عالوه بر تمديد مهلت 
وارده  هـاي  اعتراض ويژه بهو  آراء شمارش ي مربوط بهها اعتراض

 هـاي  از شخصـيت مركـب  » ي ويـژه هيئتـ «، بر رونـد انتخابـات  
و  كشور تشـكيل   اجتماعي ـ  نخبگان سياسي   صاحب نام نظام و 

آوري اســناد و  آنــان را بــه اســتماع اظهــارات مطلعــين و جمــع
كنــاف كشــور و بررســي و رســيدگي بــه مــدارك از اطــراف و ا
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مأمور نمود تا متعاقب دريافـت گـزارش كارشناسـي از     ،موضوع
جانبـه و   موجبات اتخاذ تصميم و اعالم نظـر همـه      ،مزبور هيئت

 فـراهم آيـد.   نگهبـان   توسط شـوراي  نهايي در خصوص موضوع
  )27الي  22 ي هاي شماره پيوست(
ــژه متشــكل از  هيئــتمتعاقــب تشــكيل  -8 حجــج اســالم وي

آبادي و رحيميان و آقايان دكتر حدادعادل،  ابوترابي، دري نجف
پـس از تشـكيل    هيئت، اين دكتر واليتي و دكتر افتخارجهرمي

درخواسـت نمـود تـا جهـت      دو نامزد معتـرض  از ،اولين جلسه
بررسي روند برگزاري انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد  از 

كـه   معرفـي نماينـد   هيئـت ه اين خود را ب ي ها نماينده  صندوق
بـه ايـن نامزدهـا     نگهبـان   شـوراي طي دو نامه از سوي  امراين 

در وقـت   متأسفانهكه ) 29و  28 ي شمارههاي  پيوست(اعالم شد
بـراي ايـن امـر     ي خـود  نماينـده از اعـزام   مقرر آقـاي موسـوي  

پيوســت اي اكتفــا نمود.( و بــه صــدور بيانيــه ورزيــدخــودداري 
تغيير در تركيـب   خواستار ئاًابتدا نيز ي كروبيآقا) 30 ي شماره
اي ديگـر بـر ابطـال     مجـدداً بـا صـدور بيانيـه     لـيكن  بود هيئت

  ) 32و  31 ي هاي شماره پيوست(نمود. اصرار انتخابات 
ــنبه  -9 ــاني يكشـ ــاعات پايـ ــر از  ، 7/4/1388در سـ يـــك نفـ

ي سياسي ضمن تماس بـا شـوراي نگهبـان اظهـار     ها شخصيت
 وي، آنـان ره با آقاي موسـوي و نماينـدگان   داشت كه طي مذاك

از شـوراي نگهبـان   و  انـد  كـرده  را مطـرح جديـدي  هاي  خواسته
هاي جديد آنها را مورد بررسـي   كه اين خواسته درخواست نمود

بـه همـين    و ان با اين امر موافقت نمـود بشوراي نگه .قرار دهد
ويژه و دو نفـر   هيئت اي با حضور دو نفر از اعضاي جلسه جهت
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ــاياز  ــوا    اعض ــكيل و م ــان تش ــوراي نگهب ــهرش  ي د چهارگان
  به شرح ذيل مطرح شد:جديد  ي درخواست شده

 ؛در چهار استانآراء  بازشماري) 1

 بـرگ ها بـا تـه    مسلسل) شناسنامه ي تطبيق سريال (شماره) 2
 ؛ها تعرفه

 ؛هاي موجود ها و تعرفه بررسي ميزان چاپ تعرفه) 3

روي اوراق تعرفـه و اطمينـان   شده بر   بررسي خطوط نوشته) 4
 )33 ي پيوست شماره(. خط نباشد از اينكه يك

 زمـاني ها و محدوديت  هاي خاص اين خواسته يردشوا رغم علي
(فقط يك روز)، جهت ايجـاد اعتمـاد و اطمينـان بيشـتر، ايـن      

محتـرم حاضـر قرارگرفـت،     اعضـاي ها مورد موافقت  درخواست
ي اي موسـوي بـه شـورا   ليكن مقرر شد موضوع كتباً از سوي آق

پس از انجام مالقات دو نفـر از   متأسفانهاعالم گردد كه  نگهبان
 بـا آقـاي موسـوي و نماينـدگان ايشـان     ويژه  هيئتنمايندگان 

ــمي ــان محتش ــور و  (آقاي ــوي پ ــب،  الري)موس ــنبه ش در يكش
 8/4/1388اي در روز دوشـنبه مــورخ   گيـري بـه جلسـه    نتيجـه 

ــرانجام  ــد و س ــول ش ــوي   موك ــاي موس ــي و آق ــالم كتب  از اع
موضوع بـدون نتيجـه پايـان    خودداري نمود و   موارد فوق ميرس

 پـور و  آقايان محتشميدوشنبه،  اين درحالي است كه روز .يافت
ويـژه ارائـه كردندكـه     هيئـت الري، متن مكتوبي را به  موسوي

هـاي غيرمتعـارف    خواسـته يادشـده،   ي بر موارد چهارگانـه  عالوه
رسـيد بيشـتر اتـالف     به نظر مـي  و شد شامل مي همي را ديگر

است تا اهتمـام بـه رسـيدگي از طريـق      مورد نظر وقت و زمان
ويـژه   هيئـت گـزارش   )34 ي پيوسـت شـماره  ( مراجع قـانوني. 

  )35 ي پيوست شماره( متعاقب اين عدم همكاري منتشر شد.
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 ،همكاري نـامزد محتـرم معتـرض   عدم از  اطمينانپس از  -10
صـادر   ي اخـذ راي ها صندوقكل از دستور بازشماري ده درصد 

هاي صدا و سـيما و بـا حضـور     شد كه اين امر در مقابل دوربين
االمكان  شهر و حتي مياسالمعتمدين هر شهر و رؤساي شوراي 

هـاي   كه در روز انتخابات در پاي صندوقنامزدها  ي ازنمايندگان
در اين مرحله بـيش از  انجام پذيرفت.  ،اخذ رأي حضور داشتند

  در بازشماري حضور داشتند. نامزدهانفر از نمايندگان  سيصد
هـاي نظـارت    هيئتبا وجود نمايد  مي تأكيددر پايان اين بخش 

هـاي   هاي شهرستاني و استاني كـه بـا عضـويت چهـره     در حوزه
گيري از توان  فرهنگي، دانشگاهي، حوزوي و با بهره ي هفرهيخت

 ي هدر صـحن  انقالبـي و هميشـه    اقشـار متـدين،    ميبالفعل تما
هـا بـا    هيئـت تشكيل و در روز برگزاري انتخابـات، ايـن     ميمرد

حضور نمايندگان محترم هـر يـك از نامزدهـا و بـا اسـتفاده از      
مگـاني  نظارتي وسيع، ه  و متعارف،  ميعل ي ههاي پيشرفت شيوه

نيـز، از طريـق    نگهبـان   شـوراي  دارنـد و  وكارآمد را معمول مي
مركــزي نظــارت بــر  يئــته«نفــره موســوم بــه  هفــت هيئــت

عالوه بر نظارت عاليـه بـر رونـد و فرآينـد انتخابـات،      » انتخابات
شهرسـتاني و   تهـاي نظـار   هيئـت اعمال نظـارت بـر عملكـرد    

همگـان اذعـان    ،دارد استاني را هم از نظـر دور نداشـته و نمـي   
خواهند داشت كه با وصف مراتب فوق، عمالً امكاني براي وقـوع  

ده كـه صـحت و سـالمت انتخابـات را     تخلف يا تخلفـات گسـتر  
  الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود. تحت

 ي همـه ي كـارگير  بهشوراي نگهبان با عنايت به مراتب فوق و با 
الهـي بـه عمـوم     ي حـول و قـوه   هبـ  ها و امكانات قانوني، ظرفيت

اطمينـان  به نامزدها و طرفداران آنها   و خصوصاً عزيز شهروندان
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كه در كنـار آنـان و بـه نماينـدگي از آنـان در دفـاع از          دهد مي
كوششـي   شـان از هـيچ تـالش و    هاي مشـروع و قـانوني   خواسته

    .استفروگذار ننموده 





  
  
  
  
  
  

  بخش دوم:

  

  ها ها و اعتراض بررسي شكايت





  
  
  
  
  

  هاي واصله و بررسي تحليلي آن شكايت

جمـوع  هنگام امـور، م  هموقع و ب هرصد كردن بشوراي نگهبان با 
بنـدي   را پس از دريافت، تجميع، موضوع ها شكايتو  ها اعتراض

ابزارهاي قانوني در اختيـار، رسـيدگي و     ميي تماكارگير بهو با 
اد حـ جهـت استحضـار آ  ها را  حاصل از رسيدگي اكنون نتايجِ هم
نفعـان محتـرم در امـر     ذي ويژه بهوالن و ت بزرگ ايران، مسئمّل

  .نمايد ميتقديم  خطير انتخابات اخير
ها، ضروري است  پرداختن به محتواي شكايات و اعتراضقبل از 

  هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي ارائه شود. كه تعريفي از حوزه
نظير خبرگان رهبري، مجلـس شـوراي    ،برخالف ساير انتخابات

و شوراها كه هـر بخـش، شـهر يـا اسـتان بـه تناسـب          مياسال
ــه  مــينيازهــاي اقلي ــا  اي مســتلزم و منطق ــده ي انتخــاب نماين

جمهوري، سراسر  در انتخابات رياست باشد، نمايندگان خاص مي
نياز  ي ملي ارادهكشور صرفاً به يك فرد به عنوان نماد و سمبل 

در  بر اين اسـاس . جمهور رئيس  شخصدارندكه عبارت است از 
 ي يك حوزه صورت بهكشور  ي هگستر جمهوري  انتخابات رياست

اي از كشـور يـا   تواند در هر نقطـه هر ايراني مي قي وانتخابيه تّل
شده در بيني  خارج از كشور كه صندوق اخذ رأي در آنجا پيش

ــين دور   ــد. در دهمـ ــركت نمايـ ــات شـ ــات  ي هانتخابـ انتخابـ
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چهـل  جمهوري در سراسر كشور و خارج از كشور حدود  رياست
ايـران را اخـذ    شريف مردم آراي ،صندوق هزار) 4600و شش (
هـا بـه نسـبت انتخابـات قبلـي بـه        صندوق كلتعداد نمودندكه

افزايش داشته است. از اين  %)2/1يك و دو دهم درصد (ميزان 
 صـندوق )14294(نود و چهـار   و تعداد، چهارده هزار و دويست

  )36 ي پيوست شماره( در نظر گرفته شد. سيار
  

 ها اعتراضو  ها شكايتتفكيك موضوعي 

ــكاي ــا تش ــراضو  ه ــاي اعت ــ ه ــله ب ــت واص ــوان:  دودواً تح عن
نامزدهـا و   اختصاصي هاي تشكايمشترك و  هاي تشكاي

  :بندي گرديد زير طبقه سپس در سه محور
  ؛ناظر بر روز انتخابات هاي اعتراضو  شكايات )الف
و اعـالم   ءآرا نـاظر بـر شـمارش    هـاي  اعتـراض و  ها تشكاي )ب

    ؛نتايج
فـوق،   ي هناظر بر قبل از دو مرحلـ  هاي اعتراضو  ها تشكاي )ج

نـاظر بـر جريـان و رونـد حـاكم بـر        ي ههاي واصل يعني گزارش
ــات در روزهــ ــه انتخاب ــه جمع  .1388خــرداد  22اي مشــرِف ب

  )48الي  37 ي هاي شماره پيوست(
  

  هاي ناظر بر روز انتخابات ها و اعتراض شكايتالف) 

چهل  حدودبا برگزاري انتخابات در زمان  همدر روز اخذ رأي و 
فقـره   122 عـاً اخـذ رأي، مجمو صندوق ) 46000( هزار و شش

توســط نماينــدگان محتــرم نامزدهــاي انتخابــات      گــزارش
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كـه تفكيـك آنهـا     ارائه شـد  نگهبان  شورايي به جمهور رياست
  بدين قرار است:  

آقـاي   ي فقـره، نماينـده   دوازدهآقاي محسن رضـايي   ي نماينده
 آقـاي ميرحسـين موسـوي    ي و نماينده فقره 24 مهدي كروبي

  فقره. 86
هـاي گسـترده و   يگيـر  پـي در همـان روز و بـا    هـا  گزارشاين 
نـاظران شـوراي نگهبـان در سراسـر كشـور مـورد        ي جانبه همه

از  ،هـا  تشـكاي بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بخـش اعظـم ايـن    
برداشت اشتباه يا نگراني از احتمال وقـوع تخلـف بـوده اسـت.     

ي هـا  گـزارش تـرم  مثال سـتاد يكـي از نامزدهـاي مح    عنوان به
كلـي و   صـورت  بهمختلفي را به اين شورا تقديم نمودكه در آن 

هـاي   اي و حتي بدون ذكـر نـام شـعبه   بدون ذكر هيچ مشخصه
كه چنـد   شده بودتخلف گزارش  عنوان بهموضوعاتي  ،مورد نظر

  شود:نمونه بيان مي عنوان به از آنها مورد
و تهــران  هــا در تبريــز، اصــفهان تمــام شــدن تعرفــه ـــ1) الــف

در برخي منـاطق، قطـع    شعب اخذ رأي(تهرانپارس) يا كمبود 
 هـاي  صـندوق ، عدم امكان تشخيص بين تلفن همراهاينترنت و 

ملي، زدن مهر انتخابات در قسمت  ثابت و سيار، وارد نكردن كد
دليـل كمبـود    هگيـري بـ   عدم امكان رأيمربوط به كوپن ارزاق، 

هـا بـا    ردم به رفتن بـه خانـه  تعرفه در تبريز و شيراز و هدايت م
يي است ها گزارشو... بخشي از  BBC ي شبكه راخبااستناد به 

  كه در روز اخذ رأي به شوراي نگهبان تقديم شده است.  
اساسـاً  در موارد متعددي نيـز مسـائلي مطـرح شـدكه      ـ2الف) 

آشنايي بـا   عدم دليل بهتخلف انتخاباتي نبوده و فردگزارش دهنده 



  نگهبان آرا   ٢٨

 

تخلف ذكر نموده است كه بـه   عنوان بهموضوع را  مقررات اوليه،
  شود: برخي از آنها نيز اشاره مي

 ي اتوبوس، مشاهده دو صـندوق سـيار بـه فاصـله     گيري در رأي
كه خود صندوق ثابـت   اي كم، آوردن صندوق سيار براي مدرسه

دارد و وجود صـندوق ثابـت و صـندوق سـيار در كنـار هـم در       
  برخي از مناطق.
عنايت در عناوين برشمرده، حكايت از آن  اندك توجه و

هـاي   دارد كه اوالً ضمن احترام و تحسـين بـه دغدغـه   

قلـب انتخابـاتي   تران، گزارشي كه واجد وصـف  گگزارش

خورد، ثانياً موارد پيش آمده بر فـرض   باشد به چشم نمي

صحت با هماهنگي ناظران و مجريان و آماده به خـدمت  

جاي اين كشور بزرگ  اي اجرايي در جايه هبودن دستگا

ــه ويــژه در روز حســاس و سرنوشــت ســاز  و پهنــاور ب

 ممكـن مرتفـع   ي انتخابات، عمدتاً در كمتـرين فاصـله  

سـيار در كنـار    هـاي  صـندوق ، ثالثاً استفاده از شود مي

ثابت، از جمله طـرق متعـارف و معمـول در     هاي صندوق

در انتخاباتي است كه مواجـه بـا    ويژه بهانتخابات  ي همه

تازگي ندارد  ميدحام پرشور جمعيت بوده و چنين اقدااز

 تأييد تخلف انتخاباتي قابل اعتنا باشد، ربعاً ي تا در زمره

گيري بر  نمايندگان محترم نامزدها در پايان رأي تأكيدو 

هرگونـه  نـافي   ،انجام و اتمام توأم با سـالمت انتخابـات  

  باشد.  ميشبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات 

د مكتوب متضـمن بيانـات و اظهـارات نماينـدگان محتـرم      اسنا
انتخابـات صـحه   بـر سـالمت   خود  ي هنوبنامزدها كه هر يك به 
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جهـت آگـاهي عمـوم در     زومللتماماً موجـود و عنـدا   اند گذارده
ضمن آنكه شـوراي نگهبـان    ها قرار خواهد گرفت. اختيار رسانه

ر گـرفتن  ي جديد از جمله در نظـ ها روشدر اين دوره با اتخاذ 
هـا ســعي نمـود درصـد ســالمت     جـاي مهـر نظــارت در تعرفـه   

  انتخابات را افزايش دهد.
  

و  آراي هاي نـاظر بـر شـمارش    و اعتراض ها تشكايب) 

  اعالم نتايج 

 آراي پس از انجام انتخابات و اعـالم نتـايج حاصـل از شـمارش    
ــرم كشــور، ن  ــا ارســال  توســط وزارت محت ــرم ب امزدهــاي محت

آقاي محسـن رضـايي    خود را مطرح نمودند؛ات شكايهايي  نامه
و آقـاي ميرحسـين    فقـره  108، آقاي مهـدي كروبـي   فقره 72

  .فقره 304موسوي 
با عبـاراتي   كه هاي فوقاي از نامه با وجود دريافت بخش عمده 

 عنـوان  بـه اسناد و مدارك مثبتـه   گونه هيچ ي هكلي و بدون ارائ
 ض از نقـص شكايت مطرح شده بود، شـوراي نگهبـان بـا اغمـا    

  آنها اقدام نمود. به واصله نسبت به رسيدگي اتشكاي شكلي
هـاي  در اين مرحله با تشكيل جلسات متعدد و تعيين كـارگروه 

واصله  يها شكايتتك  تخصصي، نسبت به بررسي و ارزيابي تك
نامزدهــاي محتــرم در دوگــروه  اتشــكايابتــدا   اقــدام شــد. در

  بندي و ستهد »اختصاصي اتشكاي«و  »مشترك اتشكاي«
كـه در روز اخـذ رأي    ييهـا  گـزارش به همراه  ها شكايت ي كليه

  ارسال شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت.



  نگهبان آرا   ٣٠

 

در ا ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود عدم اقـدام نامزدهـ  
ايـن شـورا بـه     هاي قـانوني،  در فرصت ها شكايتموقع  هارسال ب

ــاط ــت احتي ــا نامزدهــاي  منظــور رعاي ــرضمعو همكــاري ب ، ت
آنكه قانونـاً   رغم علي و ي واصله را مورد توجه قرار دادها گزارش

 هيچ تكليفي برعهده نداشت با دعـوت از نامزدهـاي محتـرم در   
مهلـت   پايـان  از  پـس  روز پنج يعني 30/3/1388شنبه روز

كانديــداهاي  ديگـري را نيـز بـراي     ، امكــانهـا  شـكايت دريافـت  
انـد  يلـي موفـق نشـده   معترض فراهم آورد تا چنانچه به هـر دل 

كنند، در ايـن جلسـه    خود را ارائه يها شكايتمكتوب  صورت به
ات خـود بـه اعضـاي    نظر نقطهامكان انتقال حضوري و مستقيم 

االسف تنهـا يكـي    راي نگهبان را داشته باشند كه معمحترم شو
از آقايان از اين امكان بهره گرفت. عالوه بر اين، شوراي نگهبان 

اي كـه تـا    بـه گونـه   ،نيز براي آنان فراهم نمودامكان ديگري را 
استماع نظـرات   ي هنيز آماد نهايي ي روزهاي پاياني اعالم نتيجه

 يهــا شــكايت . بــه هــر حــال تفكيــكبــودنامزدهــاي محتــرم 
  بندي آنها به شرح ذيل است: نامزدهاي محترم و دسته

  

  امشترك نامزده اتشكاي عناوين

  ؛اخذ رأي رخي از شعبكمبود تعرفه در بشكايت از الف) 
هـا يـا اخـراج    نامزد ي جلوگيري از حضور نماينـده ب) 

 ؛در برخي از شعب اخذ رأيايشان 

شــعب اخــذ رأي در رأي افــراد و  اعضــايدخالــت پ)  

 ؛ترغيب به رأي دادن به فرد خاص
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ها و اخـذ رأي   تعرفه يا شناسنامهعدم ممهور نمودن ت) 

 ؛از افراد فاقد شرايط

ه اسـتفاده از خودكارهـاي موجـود در    اجبار افراد بث) 

 ؛شعب اخذ رأي

 ؛گيري به نفع نامزدي خاص تبليغ در روز رأيج) 

ي سيار به محل ديگر براي اخذ انتقال صندوق اخذ رأچ) 

 ؛رأي

شعب اخـذ  گيري و بسته بودن  عدم تمديد زمان رأيح) 

 ؛رأي

 ؛خريد و فروش رأيخ) 

 ؛استفاده از امكانات دولتيد) 

هاي اخذ رأي بدون حضـور نماينـدگان    وقپلمپ صندذ) 

 آرا؛ نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع

 زمـان عدم حضور يا نظـارت نماينـدگان نامزدهـا در    ر) 

 آرا؛ تجميع

 از حضور بيش از صددرصد واجدين شرايط در برخـي ز) 

  .هاي انتخابيهحوزه
پس از بررسـي هـر يـك از موضـوعات فـوق و اعـزام بازرسـان        

و اسـتعالم از مراجـع    هـا  شـكايت بان جهت بررسي شوراي نگه
اعـالم   شـرح ذيـل  هـا بـه   حاصل از اين بررسي ي هذيربط، نتيج

  گردد:مي
  اخذ رأي شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعبالف) 

) 45692(پنج هزار و ششصد و نـود  ) از مجموع چهل و 1-الف
 هـا  گـزارش   بيشـترين  ،در داخـل كشـور   صندوق اخذ رأي و دو



  نگهبان آرا   ٣٢

 

مربوط به نمايندگان آقاي ميرحسين موسوي اسـت كـه اعـالم    
صـندوق بـا   ) 51(  پنجاه و يك اند در سراسر كشور تعدادنموده
نيز فاقـد   ها اين گزارش ي هتعرفه مواجه شده است. عمد كمبود

دهنـده در دسـترس    مستندات قانوني است و مشخصات گزارش
  باشد. ينقل قول م صورت بهبلكه با چند واسطه و  ،نبوده

نماينــدگان  نظــر از صــحت و ســقم گــزارش ف) صــر2الــف ـ   
 يدرصـد اعـالم شـده    مـوارد نامزدهاي محترم، اتمام تعرفه در 

تأثيري در رونـد كلـي    كه كل كشور است هاي صندوقجزئي از 
انتخابــات نداشــته و در صــورت اتمــام تعرفــه در تعــداد بســيار 

تظـار و  معدودي از شـعب، رأي دهنـدگان بـا تحمـل انـدكي ان     
انــد و يــا بــه شــعب رســيدن تعرفــه در همــان شــعبه رأي داده

  اند.جوار مراجعه كرده هم
تواند دقايقي مي ـ در صورت رخداد امرـ كه اتمام تعرفه   هرچند

گيري شود، اما ترديـدي نيسـت كـه     موجب توقف عمليات رأي
 مـوجبي مـأخوذه نداشـته و    آراي اين امر تأثيري در سرنوشـت 

  گردد.مأخوذه محسوب نمي آراي رخدشه و تقلب د
ي متعدد و مستند ناظرين و بازرسين شوراي نگهبـان  ها گزارش

از سراسر كشور حاكي است در هـيچ يـك از شـعب اخـذ رأي،     
و در  ه اسـت گيري تعطيـل نشـد   دليل عدم وجود تعرفه، رأي هب

مـردم، بـا كمبـود     ي هاسـتقبال گسـترد   دليـل  بههايي كه  شعبه
رأي براي دقايقي به تأخير افتـاد، بالفاصـله    تعرفه مواجه و اخذ

در  اتفـاق نسبت به ارسال تعرفه و رفع نياز اقدام گرديـد. (ايـن   
  )نيز سابقه داردبسياري از انتخابات گذشته 

هـاي چـاپ شـده و مسـائل     در خصوص ميزان تعرفـه   )3الف ـ 
نامزدهـاي   يهـا  شـكايت مربوط به آن بايد گفت: در پي وصول 
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اي بـه سـتاد انتخابـات    گهبـان بازرسـين ويـژه   محترم، شوراي ن
ايـران (محـل    ميجمهـوري اسـال   ملـي  بانك ي كشور و چاپخانه

پـس از    مـي انتخابات) اعزام نمود. بازرسين اعزا هاي چاپ تعرفه
 ي هاي مختلـف، طـي نامـه   جانبه و اخذ صورتجلسه بررسي همه

اعـالم نمودنــد   9/4/1388مـورخ   33583/11/1388 ي شـماره 
پنجـاه و هشـت    قـدام بـه چـاپ   انتخابـات ا كشور قبل از  وزارت

برگ تعرفه ) 5887500( هزار هشتصد و هفتاد و پنجو ميليون 
نيـز    22/3/1388مورخ  نموده است. همچنين در روز اخذ رأي

جلـوگيري از كمبـود    منظـور  بـه پس از هماهنگي با اين شـورا  
 احتمالي تعرفه و امكـان توزيـع مناسـب آن در سراسـر كشـور،     

به چـاپ   ديگر نيز ي برگ تعرفه) 2000000(دو ميليون تعداد 
  رسيد. 

انتخابات قبلي نيـز    ميدر تما كه توضيح اين نكته ضروري است
به دليل سـيال بـودن جمعيـت رأي دهنـده در سـطح كشـور،       

كشور اقدام به چاپ تعرفه به ميزان قابل توجهي بـيش از   وزارت
يز عالوه بر اتخـاذ  دوره ننمود. در اين شمار واجدين شرايط مي

هاي هر استان با كـد خـاص چـاپ شـد تـا      تعرفه ،همين تدبير
وجود نداشـته باشـد.    ها استانبين در ها يي تعرفهجا جابهامكان 

اين امر هرچند كه به سـالمت و دقـت انتخابـات كمـك نمـود      
مردم و نياز بسـياري از   ي الوصف با عنايت به حضور گسترده مع

تعرفه، تبادل تعرفه بـين   ي ي به ارسال دوبارههاي اخذ رأحوزه
هـاي چـاپ   را غيرممكن ساخت. به همين دليل تعرفه ها استان

قابـل  (شده در روز اخذ رأي بدون كد استان بـه چـاپ رسـيد.    
هاي چاپ شده در قبـل از انتخابـات و روز    ذكر است كل تعرفه

   باشد) مي  سريال ي ذ رأي داراي شمارهاخ



  نگهبان آرا   ٣٤

 

سـي و نـه   خرداد، تعـداد   22مجموعاً در روز  الزم به ذكر است
تـاد و يــك هـزار و دويســت و چهــارده   ميليـون و سيصــد و هف 

برگ تعرفه در سراسر كشور به مصرف رسـيد و  ) 39371214(
در بـرگ تعرفـه نيـز    ) 650000( هـزار ششصد و پنجـاه  تعداد 

پلمپ آن كه  ي موجود است و صورتجلسهبانك ملي  ي چاپخانه
حراسـت وزارت  دگان سـتاد انتخابـات كشـور،    نماينـ ي به امضا

ــهكشــور، حراســت  ــي چاپخان ــك مل ــان و ي بان ، شــوراي نگهب
باشـد.  ست در اين شورا موجود ميارسيده  ي بانك ملي نماينده

ــه  ــوع تعرف ــه از مجم ــده در قرنطين ــاي باقيمان ــه ي ه ، چاپخان
-كسـر از تعرفـه   و كشـور  ي هاي تابعه فرمانداري و ها استانداري

هشتصد و پنجاه و سـه   و بيست ميليونشده، تعداد هاي چاپ 
 ي برگ تعرفـه  ) 201719162(صد و هشتاد و ششتهزار و هف

مربوطـه،   ي نامـه  كه براساس قـانون انتخابـات و آئـين    هباقيماند
اخـذ رأي بـه سـتاد انتخابـات      ي هر حـوزه  باقيماندههاي تعرفه

سـت  بيگردد. در اين راستا از سراسـر كشـور تعـداد     تحويل مي
ــون و هف ــد تميلي ــت و دو    ص ــد و شص ــزار و يكص ــوزده ه و ن

هـاي اجرايـي در سراسـر     هيئـت  تعرفه بـه  برگ) 20719162(
ــتان ــا اس ــل و  ه ــدهتحوي ــه  آن ي باقيمان ــته از تعرف ــاي  دس ه

بخشـي از آن مصـرف   صـدتايي   هاي يـك  در بستهكه  انتخاباتي
مأخوذه در صـندوق   آراي به همراه آرا نيز پس از شمارش شده
هـا  اين تعرفـه هم اكنون شد و پلمپ گرديد.  قرار داده رأي اخذ

الزم به ذكر است كـه تعـداد   باشد. موجود مي ها ندوقصنيز در 
تعرفه نيز براي ايرانيـان مقـيم   ) 570000( پانصد و هفتاد هزار

از ايـن   )49 ي پيوست شماره(خارج از كشور ارسال شده است. 
كارشناسـان و   ي هگسـترد انبه و ج رو و با عنايت به بررسي همه
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هـاي اخـذ    شوراي نگهبان، چاپ تعرفه ي ناظران و بازرسان ويژه
اي بـرخالف روال  رأي براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفـه 

قانوني توزيع نشـده اسـت. در عـين حـال در خصـوص توزيـع       
ها و عدم اتخاذ تدابير مناسـب جهـت رفـع ايـن     نامناسب تعرفه

عرفه در بعضي شعب و توقف كوتـاه  مشكل كه منجر به كمبود ت
وزارت كشور با دريافت  ،مدت اخذ رأي گرديد، در روز اخذ رأي

در كنار اهتمام احسن به انجام وظـايف   نگهبان  شورايتذكر از 
د. وهـا اقـدام نمـ    اجرايي، نسبت به توزيع صحيح و سريع تعرفـه 

مـردم و نيـز عـدم توزيـع      ي سـابقه  در پي استقبال بـي  هرچند
اخذ رأي مشكالتي پديـد   شعبها در معدودي از تعرفهمناسب 

و تـالش وزارت كشـور،    نگهبان  شورايهاي  يگير پيد، اما با مآ
كـه انـدك تعلـل و      اي گونه هب ،شد اين مشكل بالفاصله برطرف

 گونـه  هـيچ قصور پيش آمده كه معمول در هر انتخابـات اسـت   
  تأثيري در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.

  

 آنهـا نامزدها يا اخراج  ي جلوگيري از حضور نماينده) ب

   در برخي از شعب اخذ رأي

قانون حضور نمايندگان نامزدهاي « ي واحده  موجب مادهه ب

 1379 سـال  مصـوب » ي در شعب اخـذ رأي جمهور رياست
تواننـد نسـبت بـه     مجلس شوراي اسالمي، نامزدهاي محترم مي
رأي اقـدام نماينـد.   معرفي نماينده جهت حضور در شعب اخـذ  

 بــر همــين اســاس ســتاد انتخابــات وزارت كشــور بــا طراحــي 
 »اينترنتي ويژه براي ثبت نام از نماينـدگان نامزدهـا   ي هسامان«

 ي مقدمات اين امر را فراهم نمود. هرچند كه به تصريح تبصـره 
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نامزدهـا    روز قبل از روز اخـذ رأي، پنج تا  فوق ي واحده  ماده 2
بنا برگـزارش  را معرفي نمايند، اما  ي خود دهنماينفرصت دارند 

تـوجهي نامزدهـاي    قانوني مـورد بـي   ي هاين تبصر ،كشور وزارت
بــه نحــوي كــه بخــش قابــل تــوجهي از  محتــرم قــرار گرفــت،

يعني سـه روز قبـل از    19/3/1388نمايندگان نامزدها، در روز 
ها معرفـي شـدند.    انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداري

سـپري شـدن زمــان قـانوني، بــراي     رغــم علـي بـا ايـن حــال و   
-نمايندگان معرفي شده كارت شناسايي جهت حضور در حـوزه 

آقـاي محسـن    هاي اخذ رأي صادر گرديد. در اين راستا جنـاب 
، جنـاب  درصد 30كروبي   درصد، جناب آقاي مهدي12رضايي 

و جناب آقاي ميرحسـين موسـوي   درصد  72 نژاد آقاي احمدي
انـد. در  نـاظر داشـته   ي اخذ رأي نماينده شعبدرصد از  89در 

شـوراي نگهبـان و    ي جانبـه  هاي همه همين حال در پي بررسي
اخذ آمار تقاضاهاي نامزدهاي محترم معلوم شد آقـاي محسـن   

هـا معرفـي    نماينده به وزارت كشور و فرمانـداري  5421رضايي 
ت. نفركارت صـادر شـده اسـ    5421تمامي كه براي است نموده

نماينـده بـه وزارت    عنـوان  بـه را نفر  13506كروبي  آقاي مهدي
 ميتمـا  كـه بـراي   اسـت  هـا معرفـي نمـوده   كشور و فرمانداري

 33058، آقاي احمدي نـژاد  نفر كارت صادر شده است 13506 
هـا معرفـي   نماينده به وزارت كشور و فرمانـداري  عنوان بهرا نفر 

 رت صادر شده استنفر كا 33058  مينموده است كه براي تما
نماينـده   عنـوان  بهرا نفر  45692و نيز آقاي ميرحسين موسوي 

كـه بـراي    نمـوده اسـت  ها معرفـي  به وزارت كشور و فرمانداري
نفر كارت صادر شده و علت كسري صدور كارت بـراي   40676
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نمايندگان آقاي موسوي كامل نبودن مدارك ارائـه شـده بـوده    
  )50 ي شماره  (پيوست است.
ها از شعب اخـذ رأي كـه از   نامزدصوص اخراج نمايندگان در خ
نامزدهـاي محتـرم اسـت، شـوراي نگهبـان       يهـا  شـكايت ديگر 

هـاي  يگيـر  پيبررسي دقيق و گسترده و نيز  ،موضوعنسبت به 
ل و پـنج  چهـ ميداني به عمل آورد. در روز اخذ رأي از مجموع 

اخـذ رأي جمعـاً    صـندوق  )45692(هزار و ششصد و نود و دو 
ها يا ممانعـت  نامزد ي گزارش حاكي از اخراج نماينده) 90( ودن

از حضور ايشان در شعب اخذ رأي بـه شـوراي نگهبـان واصـل     
ش، ستاد گزار) 3( سهآقاي محسن رضايي   شد. ستاد انتخاباتي

ــارده  ــي چه ــاي مهــدي كروب ــاي   )14( آق ــتاد آق ــزارش و س گ
. گـزارش ارائـه نمودنـد   ) 73( هفتـاد و سـه  ميرحسين موسوي 
فقـدان   دليـل  بـه ي واصـله عمومـاً   ها گزارشصرف نظر از اينكه 

م و مدارك استنادي، ناموجه و غيرقابـل پـذيرش   يهرگونه ضما
عمل به وظيفه و اعمـال نظـارت    منظور بهالوصف  بوده است مع

ي ها گزارشو حتي  ها گزارش جانبه بر روند انتخابات تمامي همه
گرفـت.  دقيـق قرار  ان روز مـورد بررسـي  ناقص و مـبهم در همـ  

 آمده معلوم شد هيچ يك از افـرادي  هاي به عمل متعاقب بررسي
معرفـي شـده    نمايندگان اخـراج شـده   عنوان به ها گزارشكه در 

ــد   ــوان نماينـ ــد عنـ ــد، واجـ ــات   ي هبودنـ ــاي انتخابـ نامزدهـ
اي از شـعب اخـذ رأي   ي نبوده و در هـيچ شـعبه  جمهور رياست

 ي يندگان معرفـي شـده  گزارشي از عدم پذيرش هيچ يك از نما
ها براي ايشان كارت صـادر شـده   نامزدها كه از سوي فرمانداري

  بود واصل نشده است.  
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چهل و پنج هـزار و ششصـد و   در عين حال در سراسر كشور از 
از نماينـدگان  ي اخـذ رأي، تعـداد   صـندوق ) 45692( نود و دو

كانديداها اقدام به دخالت در امـر اخـذ رأي يـا سـاير تخلفـات      
مـاده   5 ي نوني نمودندكه پس از تذكر اوليه براسـاس تبصـره  قا

ي در جمهـور  رياستقانون حضور نمايندگان نامزدهاي  ي واحده
 ،هاي مستند براساس گزارششعب اخذ رأي با ايشان رفتار شد. 

  نفر از نمايندگان انجام پذيرفته است. پنجاين اقدام نسبت به 
  

فراد و ترغيب اخذ رأي در رأي ا شعب اعضايدخالت پ) 

 به رأي دادن به فرد خاص

تخلف انتخاباتي از سـوي   عنوان بهكه  ييها شكايتيكي ديگر از 
شـعب   اعضـاي دخالـت   :نامزدها عنوان شده بود عبارت است از

خـاص. در ايـن   نـامزد  اخذ رأي و ترغيب افراد به رأي دادن به 
 ل و پــنج هــزار و ششصــد و نــود و دوچهــخصــوص از تعــداد 

) 150( يكصـد و پنجـاه   مجموعـاً  ندوق اخذ رأي ص )45692(
به شوراي نگهبـان واصـل شـده اسـت. از       عنوان فوق با شكايت

آقـاي  انتخابـاتي   مـورد مربـوط بـه سـتاد    ) 30( سياين تعداد 
مـورد مربـوط بـه سـتاد     ) 46( محسن رضـايي، چهـل و شـش   

مورد مربـوط  ) 74( چهارهفتاد و آقاي مهدي كروبي و  انتخاباتي
باشـد. هـر چنـد    انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي ميبه ستاد 

كانديداي مورد  آگاهي قبلي و پس از انتخاب  دهنده با افراد رأي
تـأثير   ي هنمايند و شـائب مي اخذ رأي مراجعه هاي شعبهنظر، به 

تبليغ يا ترغيب احتمالي آنان بسيار ناچيز و دامن زدن بـه ايـن   
گان اسـت،  ددهن عور رأيبه انتخاب و ش  مياحترا بي شبهه نوعي
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يعنـي تعـداد    ،اما صرف نظر از اين موضوع ميزان شكايت واصله
ل و پنج هزار و ششصـد و  چهمورد در مقايسه با يكصد و پنجاه 

اخـذ رأي عـدد قابـل تـوجهي بـه       صندوق) 45692(نود و دو 
الوصف شـوراي نگهبـان بـه محـض وصـول       آيد. مع حساب نمي

گيـري از   جانبـه و بـا بهـره    مذكور بـا بررسـي همـه    يها شكايت
پرداخـت.    هـا  گـزارش بازرسان قانوني به بررسي صحت و سـقم  

 يهـا  شكايتكه از مجموع  ها حكايت ازآن دارد بررسي ي نتيجه
ــله ــي از  ي واص ــزارشبعض ــا گ ــواردي وا ه ــي در م ــي و حت  ه

معـدود نيـز   چنـد مـورد   يي برخالف آن موجـود و در  ها گزارش 
  .  ه استت گرفتالفاصله برخورد قانوني صورب

 

ها و اخـذ رأي  شناسنامهتعرفه يا عدم ممهور نمودن ت) 

 از افراد فاقد شرايط

چهـل و پـنج   ي در جمهـور  رياستبا برگزاري انتخابات زمان  هم
چهل و نه  مجموعاًاخذ رأي،  صندوق هزار و ششصد و نود و دو

ــودن    ) 49( ــور ننم ــر ممه ــي ب ــور مبن ــر كش ــزارش از سراس گ
چنـين اخـذ رأي از افـراد فاقـد شـرايط رأي      ها و همشناسنامه

دادن به شـوراي نگهبـان واصـل شـده اسـت. از مجمـوع ايـن        
مورد از سوي سـتاد آقـاي محسـن رضـايي،     ) 3(سه  ها گزارش
و  مورد از سوي ستاد آقاي مهـدي كروبـي و سـي   ) 15(پانزده 

وي به شـوراي نگهبـان   مورد از سوي ستاد آقاي موس) 31(يك 
مشـترك   طـور  بـه  هـا  شكايتعضي از اين است كه ب هواصل شد

  تنظيم شده است. داوطلبانتوسط ستاد 
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بـا  هـا   پـس از دريافـت ايـن گـزارش    شوراي نگهبـان بالفاصـله   
گيري از عوامل نظارتي نسبت بـه احـراز صـحت و سـقم و      بهره

اكثـر   كـه  اقدام نمود. در اين مرحله مشـاهده شـد   آنهاارزيابي 
تي شـكل گرفتـه و صـحت    براساس تصـور نادرسـ   ها گزارش اين

ي ارسـالي از سـتاد يكـي از    هـا  گزارشنمونه در  عنوان بهندارد. 
مهـر را بـه   «  كانديداها گزارشي وجود داردكه در آن آمده است:

بديهي است بـا اسـتناد    .»زنندقسمت مربوط به كوپن ارزاق مي
توان صحت انتخابات را مورد خدشه يي، نميها گزارشبه چنين 
  قرار داد.

  

الزام رأي دهندگان به استفاده از خودكارهاي موجود  ث)

 اخذ رأي شعبدر 

نامزدهـاي محتـرم    يهـا  شـكايت و  ها گزارشاين موضوع كه در
كـه از   اي است در اصل نشأت گرفته از شايعه است، مطرح شده

چنــد روز قبــل از انتخابــات در جامعــه مطــرح بــود. بــا اينكــه 
اي در گسـترده طور بـه استفاده از خودكارهـاي تقلبـي    ي شايعه

اي حـاكي از  الوصف هيچ قرينه سطح جامعه منتشر شده بود مع
حتي يك مورد خودكار تقلبي  ي صحت اين شايعه و يا مشاهده

ي يهـا  شـكايت دست نيامد. همچنين به رغـم   هدر سراسركشور ب
غيرمستند ارائه شده بـود، در هـيچ يـك از شـعب      صورت بهكه 

م بـه اسـتفاده از خودكارهـاي    اخذ رأي موردي بـر اجبـار مـرد   
مشاهده نشد. صرف نظر از اينكـه بـر    موجود در محل اخذ رأي

كه از خودكـار موجـود    فرض صحت موضوع، معلوم نيست كسي
ل ابه هرحدهد. به چه كسي رأي مي ،كنددر شعبه استفاده مي
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تقلـب در انتخابـات، فاقـد وجاهـت      عنـوان  بهامر   استناد به اين
اين قبيل موضوعات پـيش از آنكـه مـوردي    قانوني است، طرح 

بـه   شـبيه  مستند و مسـتدل از تقلـب انتخابـاتي باشـد بيشـتر     
  مناقشه در امر انتخابات است.

  

شعب اخـذ  گيري و بسته بودن  عدم تمديد زمان رأيج) 

 رأي

 )45692(چهـل و پـنج هـزار و ششصـد و نـود و دو     از مجموع 
رد شكايت از مو )17( هفدهاخذ رأي در سراسر كشور،  صندوق

عدم تمديد زمان اخذ رأي به شوراي نگهبان واصـل گرديدكـه   
) 1(يـك   ،مورد از سوي ستاد آقاي محسـن رضـايي  ) 8(هشت 

مورد هـم از   )8( هشتكروبي و  مهديمورد از سوي ستاد آقاي 
ستاد آقاي ميرحسين موسوي اعالم شـده اسـت. در ايـن    سوي 

 دليـل  بـه  ،زار شـده انتخابات نيز به ماننـد سـاير انتخابـات برگـ    
 )4( چهـار اخـذ رأي   زمـان نظير مـردم،   استقبال گسترده و بي

 ي دورهبـرخالف   گيـري  رأيضـمن اينكـه    شـد.  مرتبه تمديـد 
  .گرديدصبح آغاز  8صبح از  9به جاي ساعت  گذشته

قــانون انتخابــات   20 ي توضــيح اينكــه بــه تصــريح مــاده    
سـاعت  ) 10(ي مدت زمان اخذ رأي مقيد به ده جمهور رياست

كشور هم نقشي در تعيين اين زمـان نداشـته و    باشد. وزارت مي
قطعي تعيين نمـوده   صورت بهزمان برگزاري انتخابات را  ،قانون

اخذ رأي ناشي از عدم اطـالع   شعبتعطيلي  ي هاست، لذا شايع
مـذكور،   ي هيك مـاد  ي همچنين براساس تبصره از قانون است.

ر ضــرورت آن، بــگيــري و تشــخيص  تمديــد مــدت زمــان رأي



  نگهبان آرا   ٤٢

 

كشور است. در انتخابات اخير، انتخابـات از  محترم وزير  ي هعهد
خرداد ماه آغـاز شـد و طبـق     22ساعت هشت صبح روز جمعه 

وقـت قـانوني آن بـه پايـان     ) 18(در ساعت هجـده    فوق ي هماد
ــس  ــيد. پ ــاهد  از  رس ــي مش ــترده و   ي هآن و در پ ــور گس حض

پياپي انتخابات را  ي مرحله چهارچشمگير مردم، وزير كشور در 
رأي    اخذ  ساعات پاياني  در  الوصف مع تمديد نمود. 22 تا ساعت

اعـالم داشـت تـا     اي هكشـور طـي اطالعيـ    ستاد انتخابات وزارت
اي در مقابل شعب اخذ رأي حاضـر اسـت،    كه رأي دهنده زماني

افراد به داخل شعبه هدايت شده و نسبت به اخذ رأي از ايشان 
ي معتبـر، تمـام   ها گزارشاساس و به استناد  بر اينگردد.  اقدام

شعب اخذ رأي تا هنگام حضور افراد رأي دهنده فعـال بـوده و   
اي در سراسر كشور نبوده است كه بـه رغـم حضـور    هيچ شعبه

بسـته شـده    شـعبه افراد از اخذ رأي خـودداري نمـوده و درب   
در تهـران و اسـتان    هـا  شـعبه قابـل توجـه اينكـه برخـي     . باشد

بامداد نيز مشغول اخذ رأي  2 حدودو  1:30ستان تا ساعات گل
  )52و51 ي هاي شماره پيوست( اند. بوده

ذكر اين نكته ضروري است چنانچه پس از اتمـام سـاعت اخـذ    
اي در كـه رأي دهنـده   رأي و زمان تمديـد شـده و در هنگـامي   

گشـودن    بـه  اقـدام  توانند مي شعبه حضور ندارد، عوامل اجرايي
را آغاز نمايند. بديهي اسـت   آراء ي نموده و شمارشصندوق رأ

در اين شرايط چنانچه فرد يا افرادي جهت رأي دادن به محـل  
شعبه مراجعه نمايند، اخذ رأي از ايشان ممنوع بـوده و خـالف   

هاي بـه عمـل آمـده معلـوم شـد      باشد. پس از بررسيقانون مي
خـذ  ي ارسالي مبني بر عـدم اقـدام شـعب بـه ا    ها گزارشاغلب 



 43                 ها ها و اعتراض بررسي شكايت

 
 

منطبـق  اً رأي، مربوط به اين زمان بوده كه عدم اخذ رأي، دقيق
  با قانون بوده است.

  

 آرا خريد و فروشچ) 

) 45692( چهل و پـنج هـزار و ششصـد و نـود و دو    از مجموع 
ده  تعـداد  ،خـرداد  22كشور در روز  اخذ رأي در سراسر صندوق

مورد گزارش مبني بر خريد و فـروش آرا از سـوي سـتاد    ) 10(
مـورد از  ) 3(سه امزدهاي محترم به شوراي نگهبان واصل شد. ن

از سـتاد   سه مـورد از ستاد آقاي محسن رضايي،  ها گزارشاين 
ميرحسين موسـوي   از ستاد آقاي مورد) 4( چهارآقاي كروبي و 

تـوان  ارائه شده است. قبل از بررسي صحت و سقم موضوع مـي 
وع قريـب بـه   مـورد گـزارش از مجمـ   ) 10(ده به تأثير مجموعاً 

الوصـف شـوراي    چهل ميليـون رأي مـأخوذه توجـه نمـود. مـع     
ذاتي خـود و بـدون توجـه بـه تـأثير       ي نگهبان براساس وظيفه

ناچيز اين تعداد تخلف در سالمت انتخابات، نسبت بـه بررسـي   
در سراسـر   كه اقدام نمود ها گزارش ميبدون اغماض و قاطع تما

ارائه نشـد و بـه نظـر     كشور حتي يك سند براي اثبات اين ادعا
گـزارش   گونـه كـه در   آن خصوصـاً رسد طرح چنين ادعايي مي

 ستاد يكي از نامزدها آمده مبني بر اينكـه رأي مـردم در قبـال   
شود، صرف نظـر از نادرسـتي آن،   تومان خريداري مي پنج هزار

  دهندگان است. متضمن توهين به شعور و آگاهي رأي
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  انتقال صندوق به محل ديگرح) 

چهـل و پـنج   گـزارش از مجمـوع   ) 11(يازده روز اخذ رأي،  در
اخـذ رأي بـه    صندوق )2( و دو) 45692(هزار و ششصد و نود 
 يتعـداد  ه بـود كه در آنها ادعـا شـد   شد شوراي نگهبان ارسال

صــندوق اخــذ رأي از محــل خــود خــارج شــده اســت. از ايــن 
ه سـ  ،مورد توسط ستاد آقاي محسن رضايي) 1(يك  ها گزارش

مورد هم توسـط  ) 7(هفت  كروبي و مورد توسط ستاد آقاي) 3(
ستاد آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبـان ارسـال شـده    

ي دقيـق و  گيـر  پـي است. در هر مورد شوراي نگهبان نسبت به 
آن،  ي ي ارسـالي اقـدام نمودكـه نتيجـه    ها گزارش ي موشكافانه

-نظـر از بررسـي   باشد. صرفي مذكور ميها گزارشعدم صحت 

در روز اخذ رأي در كنار ازدحـام بـيش از حـد     ساساًا  اي فوقه
مردم در شعب اخذ رأي با حضور ناظران شوراي نگهبان و نيـز  

وجـود    ميامكـان چنـين اقـدا    ور نمايندگان نامزدها، اساساًحض
توجهي به فضاي  نداشته و طرح و القاء چنين شبهاتي از سر بي

اق و نيز تركيـب افـراد   پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشت
  باشد.اخذ رأي مي شعبحاضر در 

  

  تبليغ در روز اخذ رأي به نفع كانديدايي خاص خ)

ــه   ــز از جمل ــانوني در روز اخــذ رأي ني ــغ غيرق شــكايت از تبلي
خـود بـه آن    ميتقـدي  يهـا  شكايتمواردي است كه نامزدها در 

گـزارش بيـانگر   ) 7(شصت و هفت اند. در اين خصوص  پرداخته
باشـد.  اخذ رأي در سراسر كشور مي اتف تبليغاتي در شعبتخل

سـت كـه بـا    ا  ايبـه گونـه   هـا  گزارشبخش قابل توجهي از اين 
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 از شـعب برخـي   ي محدودهفرض قبول ارتكاب احتمالي آن در 
توان آن را از مصاديقِ تخلفـات انتخابـاتي وزارت    مياخذ رأي، ن

ــهكشــور  ــات دانســت.  عنــوان ب  مــثالً مســئول برگــزاري انتخاب
ي مختلفي از ستاد تبليغاتي آقايـان مهـدي كروبـي و    ها گزارش

خـودرو بـا    كـه در آنهـا بـه عبـور     ميرحسين موسوي واصل شد
خـودروي مـورد    ي عكس كانديدايي خاص اشاره و حتي شماره

نظر هم ارسال شده است. بديهي است كه اين تخلـف و مـوارد   
تخلفات مرجـع   ي هآمده در زمر ها گزارش بسياري كه در  مشابه

براساس همـين  اين باشد. با وجود  انتخابات نمي ي هبرگزاركنند
 چنانچه تبليغـات انتخابـاتي لـه يـا عليـه نامزدهـا در       ها گزارش

گرفته شوراي نگهبـان از طريـق   صورت مي اي شعبه ي محدوده
مسـتقر   ميو با كمك نيروهاي انتظـا  شعبهنمايندگان حاضر در 

مؤثر نسبت به رفع تخلـف گـزارش    ي اكيد وگير پيدر محل با 
  نمود. شده اقدام مي

 

  فاده ازمكانات دولتيد) است

ديگـر،   يهـا  شـكايت همانند بسياري از  نيز اين شكايتاگر چه 
منظـور از  دقيقـاً  فاقد مستندات كـافي اسـت و معلـوم نيسـت     

در  ، ليكن با توجـه بـه اينكـه   يستاستفاده از امكانات دولتي چ
جمهور فعلـي از هواپيماهـاي    رئيس ي هاستفاد ها شكايتبرخي 
بررسي الزم نسـبت بـه ايـن     ،مورد ايراد واقع شده استدولتي 

 ايــنموضــوع بــه عمــل آمــد كــه در نهايــت مشــخص شــد در 
راجـع بـه    شـوراي امنيـت كشـور    ي مصـوبه  با مطابق ،خصوص

  عمل شده است. ها حفاظت شخصيت
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اخذ رأي بدون حضور نماينـدگان   هاي صندوقپلمپ پ) 

  آرا مزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميعنا

ي، بسـتن و  جمهـور  رياسـت قـانون انتخابـات    29 ي همـاد  طبق
خالي و بـدون رأي بايـد در حضـور     هاي صندوقممهور نمودن 

يعنـي نماينـدگان شـوراي نگهبـان      ،نظـارت  هيئـت نمايندگان 
ــداد   ــذيرد. تع ــورت پ ــندوقص ــا ص ــا در   ه ــودن آنه ــالي ب و خ

گـردد بايـد   گيري تنظيم مي شروع رأي كه قبل از ايصورتجلسه
است به لحـاظ قـانوني حضـور    توسط ايشان گواهي شود. بديهي 

  مـي اجرايي در ايـن مرحلـه الزا   هيئتنمايندگان شوراي نگهبان و 
هيچ صندوقي بدون حضور نـاظرين شـوراي نگهبـان     اًبوده و اساس
هاي الوصف و به استناد قانون، نمايندگان نامزد شود. معپلمپ نمي

توانند حضور پيـدا كننـد و   ي در شعب اخذ رأي، ميجمهور رياست
 هـاي  صندوقپلمپ  ي همراحل انتخابات از جمله در مرحل ميدر تما

نبـوده و عـدم    ميولي اين حضور الزا ،اخذ رأي حضور داشته باشند
و  ها صندوقتواند مانع پلمپ نمودن حضور ايشان به هيچ وجه نمي

ع اخـذ رأي باشـد. بـر ايـن اسـاس طـي       در نتيجه تأخير در شـرو 
اخـذ رأي   شعبعمل آمده مشخص شد در بسياري از  هتحقيقات ب

پـس از گذشـت   علم و اطالع قبلـي،   رغم علينمايندگان كانديداها 
اخذ رأي حاضر و به  ساعت از شروع اخذ رأي در محليك يا چند 

  .اند انجام وظايف خود پرداخته
 دليـل  بـه توان انتخابـات را  بديهي است در چنين شرايطي، نمي

عــدم حضــور آنــان متوقــف نمــود و مــردم را تــا زمــان آمــدن  
ايـن تخلـف، در    مورد نظر بـه انتظـار گذاشـت. ثانيـاً     ي نماينده

صورت وقوع، در سـاعات آغـازين اخـذ رأي رخ داده و طبيعـي     
هـا گـزارش ديگـر    بايست در كنار دهگزارش آن نيز مي است كه
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شـد.   مـي ، بـه شـوراي نگهبـان ارسـال     ستاد انتخاباتي نامزدهـا 
چهل و پنج هزار نامزدهاي محترم حتي يك گزارش از مجموع 

اندكه حاكي اخذ رأي ارائه ننموده صندوق و ششصد و نود و دو
باشـد.   هـا  صـندوق از ممانعت از حضور ايشان در هنگام پلمـپ  

كند وقتي ستاد انتخاباتي هر دو نامزد محتـرم  حكم مي ،منطق
ددي از عبور خودروها با عكس نامزد خاص را با ذكـر  موارد متع

نمايند، از كنـار  آن خودرو به شوراي نگهبان اعالم مي ي هشمار
اين موضوع مهم عبور نكرده و گزارش دقيقـي در خصـوص آن   

 هـا  شكايتكه ذكر شد به گواهي  گونه همانبه شورا ارائه دهند. 
هـا قـرار خواهـد    لزوم در اختيار رسانهلكه عندا ـو اسناد موجود

 ،شـود حتي يك موردگزارش در اين خصوص ديده نمي ـ گرفت
 يعني سـه  25/3/1388حال آنكه هر دو نامزد محترم در تاريخ 

انتخابات در ايـن خصـوص بـه تقـديم     برگزاري روز پس از  )3(
 نيز هاالبته در همين نامه .نمايند ميشكايت و اعتراض مبادرت 

ايشان  ي أي كه از حضور نمايندهاخذ ر ي شعبهنام يك از حتي 
در هنگام پلمپ صندوق جلوگيري شده باشد ذكـري بـه ميـان    

ها و حدسـيات،   اند. طرح موضوعات كلي و اتكا به شنيده نياورده
ن و امارات در تقـديم ايـن بخـش از شـكايت نامزدهـا      يتنها قرا

  باشد. مي
  

زمـان  عدم حضور يا نظـارت نماينـدگان نامزدهـا در    ر) 

  راآ تجميع

مجلـس شـوراي    30/5/1379مصـوب  ي به موجب ماده واحـده 
ي در جمهـور  رياسـت كه حضـور نماينـدگان نامزدهـاي     مياسال
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شمارد دو نامزد محتـرم بـا اسـتقرار     شعب اخذ رأي را مجاز مي
نماينده در ) 54182(پنجاه و چهار هزار و يكصد و هشتاد و دو 

ـ  آرا هـا و مراكـز تجميـع    فرمانـداري شعب اخذ رأي،   مير تمـا ب
 يكصـد گواه اين امر بيش از نمودند. ميمراحل اخذ رأي نظارت  

-نمايندگان نامزدها به شوراي نگهبـان در حـوزه   ي نامه )100(

و شــهرهاي مختلفــي اســت كــه هــر يــك در   انتخابيــههــاي 
اخـذ رأي اسـت و همگـي     ي شـعبه هـا و صـدها    ده ي برگيرنده

رگـزاري بـا شـكوه    حاكي از ابراز رضايت نمايندگان نامزدها از ب
 ميتما متنو تشكر از سالمت انتخابات است.  تأكيدانتخابات و 

زوم در شوراي نگهبان موجود است كه عنـدالل در   هاي فوقنامه 
ها قرار خواهد گرفت. در سـتاد مركـزي انتخابـات    اختيار رسانه

مركـزي نظـارت بـر انتخابـات نيـز نماينـدگان        هيئـت كشور و 
ناظر بر تمـام مراحـل تجميـع و اعـالم     محترم نامزدها حاضر و 

صــبح روز شــنبه  6و بســياري از آنهــا در ســاعت   نتــايج بــوده
محل مأموريت خـود را تـرك نمودنـد. از ايـن رو      23/3/1388

 ي هعدم حضـور نماينـدگان نامزدهـا در مرحلـ     ي شائبه و شبهه
وجود مستندات مـتقن و غيرقابـل انكـار، ادعـايي      با آرا تجميع

شـوراي   ،الوصف و به رغم وجود داليل متقن . معغيرواقعي است
كـراراً از   هـا و تنـوير افكـار عمـومي،     نگهبان بـراي رفـع شـبهه   

اي و يـا حتـي   نامزدهاي محترم درخواست نمود چنانچه نمونـه 
تجميـع   آراي شمارش شده بـا  آراي اي حاكي از اختالفقرينه

نـد. بـا   اي سراغ دارند به شوراي نگهبان ارائه نمايشده در حوزه
براساس حكم مقام معظـم   ها شكايتوجود تمديد زمان بررسي 

هـاي مكـرر ايـن شـورا هـيچ       يگير پيو  العالي) (مدظله رهبري
 گزارشي در اين خصوص ارائه نشد. در عين حال در بازشـماري 
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ي اصفهان، فارس، خوزستان ها استان ي هاي انتخابيهحوزه آراي
رضايي انجام شد و نيـز  و كرمانشاه كه به تقاضاي آقاي محسن 

سـاير منـاطق كشـوركه بـه ابتكـار شـوراي        آراي بازشماري در
نگهبان و به منظور رفـع هرگونـه ترديـد در سـالمت انتخابـات      

 شـمارش شـده و   آراي بـين  محسـوس  مغايرتي  صورت گرفت،
  تجميع مالحظه نشد. ي اعالم شده در مرحله آراي

  

رخـي  شـرايط در ب حضور بيش از صددرصد واجـدين  ز) 

  هاي انتخابيهحوزه

يكي از آرزوهاي هر نظام سياسي، مشـاركت  كه ترديدي نيست 
 ي هحداكثري مـردم در انتخابـات اسـت. ايـن مهـم در حماسـ      

 2/98بـا مشـاركت     ميپرشور و جاويد رفراندوم جمهوري اسـال 
محقق شد و جهانيان شـاهد   ميدرصد مردم غيرتمند ايران اسال

  مييـران بـه نظـام جمهـوري اسـال     اتحاد و اعتقاد قلبي مـردم ا 
درصدي مردم سـرافراز ايـران، در دهمـين     85بودند. مشاركت 

آن هم پس از گذشـت سـي    ،يجمهور رياستانتخابات  ي هدور
 ي عمـق پيونـد و رابطـه    ي نشـانه   مينظام اسال تأسيسسال از 

جاويـد رفرانـدوم    ي مستحكم مردم بـا نظـام و يـادآور حماسـه    
اين مهم كه بـه حـق يكـي از     تأسفانهماست.  ميجمهوري اسال

مهـري و   است مورد بي  ميترين دستاوردهاي انقالب اسال بزرگ
به نحوي كـه ايـن حجـم     ،حتي تخريب برخي افراد قرار گرفت

درصـدي مـردم را بـر     85وسيع و گسترده از ميزان مشـاركت  
انتخابـات قلمـداد   تخلف و يـا تقلـب در    ي نتافته و آن را نشانه

 رغـم  علـي مختلف به تضـعيف آن پرداختنـد.    انحاينموده و به 
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هاي گسترده و مسموم كه در روزهـاي اخيـر نسـبت     فضاسازي
به اين موضوع در داخل و خارج كشـور صـورت گرفتـه، خـاطر     

دارد هيچ يك از نامزدهـاي محتـرم   مردم عزيز را مستحضر مي
يا نمايندگان ايشان، حتـي يـك بـرگ شـكايت كتبـي در ايـن       

ايـن   اًانـد و اساسـ  اي نگهبـان تسـليم ننمـوده   خصوص به شـور 
گردد. با اين حال با  ايشان قلمداد نمي يها شكايتموضوع جزء 

اخيـر، شـوراي نگهبـان     ي هاي غيرمنصفانه عنايت به فضاسازي
هـا را نيـز بـه     بررسي ايـن شـبهه   ي داند نتيجهبرخود فرض مي

ضـوع  اطالع عموم برساند. در اين راستا در ابتداي طرح ايـن مو 
آمـار   مركـز از رؤساي محترم سازمان ثبت احـوال و   ،در جامعه

كشور دعوت و در خصوص آمار واجدين شرايط از ايشان سـؤال  
 ي موضـوع و مقايسـه   ي ضـمن بررسـي گسـترده   متعاقباً شد و 

ــايج اعال  ــي نت ــيتطبيق ــايج ا   م ــا نت ــات دورنب ــم  ي هتخاب نه
  ي، نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:جمهور رياست

  

  آمار واجدين شرايطـ 1

هاي آمار و ثبت احـوال،   رؤساي محترم سازمان ي هپس از جلس
شـركت كننـدگان در انتخابـات در     مـي مشخص شد معيـار اعال 

آخـرين سرشـماري نفـوس در     اًهاي انتخابيه بعضـ برخي حوزه
ــار واجــدين شــرايط اعال  1385ســال  در  مــيو در مــواردي آم

است. همچنين براسـاس  ي جمهور رياستنهم  ي هانتخابات دور
سـازمان ثبـت احـوال، مـدارك آن سـازمان در      مأمورين اظهار 

هـاي صـادره در آن محـل    اعالم آمار افراد هر منطقه شناسنامه
اي با حضور افراد باشد. بديهي است صدور شناسنامه مالزمه مي
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در همان محل نداشـته و افـراد آزادنـد در هـر محلـي سـكني       
رات به عمل آمده ظرف سـنوات اخيـر   گزينند. عالوه بر آن تغيي

هـا را بـه    يي جمعيـت جـا  جابـه در تقسيمات كشوري كه اغلـب  
همراه دارد در كنار سفرهاي تفريحـي و ايرانگـردي شـهروندان    
در واپسين روزهاي فصل بهار از جمله داليل بـروز نوسـانات در   

ي انتخابيــه هــا در برخــي حــوزه آرا كــاهش و افــزايش نصــاب
كـم يـا زيـاد     ،ها گرفتن اين شاخص با ناديده ناباشد. معترض مي

 هـا  صـندوق حضور در پاي برخي و شدن تعداد واجدين شرايط 
  اند. هدانست ها صندوقرا دليل بر تقلب و دستكاري در 

  

كشوري و عـدم امكـان    امكان تفكيك در تقسيماتـ 2

 تفكيك جمعيتي

ــا اســتاندر بســياري از  ــ يه  ي خصــوص در حاشــيه هكشــور و ب
بزرگ، مناطق و شهرهايي وجـود دارنـد كـه بـه لحـاظ      شهرهاي 

مات كشوري، منـاطقي مسـتقل بـه شـمار آمـده، در نظـام       يتقس
سياسي كشور داراي هويتي مستقل بوده و به لحـاظ جغرافيـايي   

اي مشخص و ممتاز از شهرهاي مجـاور آن  نيز امكان ترسيم نقشه
 وجود دارد. اما در همين مناطق امكـان تقسـيم جمعيتـي وجـود    
نداشته و بخش زيادي از جمعيت شهر اصلي در شهرهاي مناطق 

بدون اينكه جزء آمار آن به حسـاب بياينـد.    ،مجاور سكونت دارند
بارز اين امر شـميرانات در شـمال تهـران و شـهر ري در      ي هنمون

بخــش زيــادي از جمعيــت  ي هجنــوب تهــران اســت كــه پذيرنــد
يـادي از  ميليوني تهـران هسـتند. ترديـدي نيسـت كـه بخـش ز      

كنند، بدون اينكـه  زندگي مي 3و  1جمعيت تهران كه در مناطق 



  نگهبان آرا   ٥٢

 

واجدين شرايط شميرانات باشـند، رأي خـود را در آن    ي هدر زمر
 20 ي سـاكنين منطقـه  همچنـين  . ريزنـد  به صندوق مـي منطقه 

 ي شـان در حـوزه   الظـاهر تهرانـي هسـتند رأي    كه علي نيز  تهران
بسـياري از نقـاط كشـور نيـز     ترديـد در   بي .شود شهرري اخذ مي

توانـد بـه   چنين وضعيتي وجود دارد و هركس با اندك بررسي مي
عدم امكان تفكيك جمعيتي بر اساس تقسيمات كشوري در ايـن  

  مناطق پي ببرد.
 

 ه نام ايراناي بانتخابيه ي حوزهـ 3

ي چون قرار اسـت از سراسـر كشـور    جمهور رياستدر انتخابات 
انتخابيـه تلقـي    ي كشـور يـك حـوزه   يك نفر برگزيده شود كل 

دهنـدگان در   رأي آراي راين مهم اين است كه كـل شود. بنابمي
سراسر كشور از آماركل واجدين شرايط بيشـتر نباشـد. در ايـن    

درصــد از كــل واجــدين شــرايط در  85 نيــز از انتخابــاتدوره 
انتخابات شركت نمودند. هرچنـد ايـن عـدد پـس از رفرانـدوم      

افتخارترين ركورد انتخابـاتي كشـور اسـت،    پر ميجمهوري اسال
  درصد فاصله دارد. پانزدهالوصف تا حضور صد درصدي مردم  مع
  

 سيال بودن جمعيتـ 4

ي، هيچ منعي براي حضور هر يك از جمهور رياستدر انتخابات 
در سراسـر كشـور و    شعب اخـذ رأي آحاد جامعه در هر يك از 

اگر تمام واجدين  به نحوي كه ،حتي خارج از كشور وجود ندارد
شرايط رأي دادن در يك محل جمع شوند و بخواهند رأي خود 
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منع قانوني وجود ندارد. تنها موردي كه   را به صندوق بيندازند،
بر اساس صـراحت قـانون   دهندگان آن  رأييي جمعيتي جا جابه

دوم انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي،      ي هممنوع است مرحل
كـه در آنجـا افـرادي كـه در     خبرگان رهبـري يـا شوراهاسـت    

-مـي  فاًاند صـر اي شركت كردهاول انتخابات در حوزه ي مرحله

دوم در همان حوزه رأي بدهند. در انتخابات  ي هتوانند در مرحل
كشور يك نفر برگزيـده   ي هي كه قرار است از همجمهور رياست
  مجاز و عاري از منع قانوني است. ،يي جمعيتجا جابهشود، 

  

 يي جمعيتجا بهجاعوامل ـ 5

دهندگان  رأييي جمعيت جا جابه، ذكر شده  هرچندكه به داليل
قانوني منعـي نـدارد، امـا    لحاظ  ي به جمهور رياستدر انتخابات 

يي موارد مختلفي قابل ذكر اسـت كـه   جا جابهدر تشريح علل اين 
  ند از:ا برخي از آنها عبارت

ان ) حضور در مناطق ييالقي و خوش آب و هوا در پاي1/5

و اي ملمـوس بـوده   مـردم تجربـه   ي ه: امري كه براي همهفته
مانند حضـور   ؛دناي از آن دارهر يك از آحاد مردم خاطرهقطعاً 

مردم تهران در شهر دماونـد و يـا مـردم خراسـان در طرقبـه و      
  چناران.

: بســياري از شــهرها بــه دليــل ) جمعيــت دانشــجويي2/5
، آزاد، غيـر  دولتـي  (اعـم از  دانشگاهيدربرگرفتن چندين واحد 

...) جمعيت قابل توجهي دانشجو را در خـود  انتفاعي، پيام نور و
  ميبخش زيادي از اين جمعيـت غيـر بـو    اًاندكه طبعجاي داده

  شوند.بوده و در شمار واجدين شرايط آن شهر قلمداد نمي
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: شهرهاي مختلفي در كشـور، بـه داليـل    ) جمعيت نظامي3/5
ــف نظــا ــا  ميمختل ــي ك و  مينون اســتقرار نيروهــاي نظــا و امنيت

بخـش قابـل   معمـوالً  د. نباشـ انتظامي، اعم از كادر و وظيفـه مـي  
 جزء واجـدين شـرايط  طبعاً بوده و   ميتوجهي از اين نيروها غيربو

  شوند.آن منطقه قلمداد نمي رأي دادن
ــارگري4/5 ــت ك ت ر: بســياري از شــهرها در مجــاو) جمعي

اي كـه  به گونه ،ر دارندهاي صنعتي يا كشاورزي كشور قرا قطب
نيروي كـار از سراسـر كشـور بـوده و بـه       ي هاين شهرها پذيرند

د. جمعيـت ايـن شـهرها    نباشـ  نوعي استراحتگاه نيروي كار مي
متناوب در نوسان بوده و حتي براساس برخـي آمارهـاي    طور به

معتبر، جمعيت آنها در روز و شب به دليل آمد و شد بـه محـل   
  و قابل توجهي دارد.كارشان تفاوت محسوس 

 

 موضوع ي هسابقـ 6

ست به آمـار شـركت كننـدگان در    ا  كافي  مطالب فوق تأييددر 
انتخابات قبل توجه شود تا طبيعـي و منطقـي بـودن ايـن امـر      

نهم  ي آمار انتخابات دوره اي نزديك، نمونه عنوان بهآشكار شود. 
هـاي بسـياري شـمار    ست كه درحوزها  ي، حاكيجمهور رياست

ركت كنندگان در انتخابات به مراتب بيش از واجدين شرايط ش
دود حـ شـميرانات بـا    اي از آنوده اسـت كـه نمونـه   آن محل ب

عـداد  رابر بيش از تب هشت يعني ،است درصد مشاركت هشتصد
ايـن اسـت    ي هاين آمار نشان دهند ي حظهمال .واجدين شرايط

ــه      ــول و بلك ــري معم ــوق، ام ــل ف ــه دالي ــوع ب ــن موض ــه اي ك
  ناپذير است. ناباجت
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معلـوم    ميسليموارد فوق بر هر صاحب عقل  ي هبا عنايت به هم
يـك تخلـف    عنـوان  بـه توانـد  نمـي اساساً شود كه اين موضوع مي

آفرين آن مشـاركت افتخـار   ي هانتخاباتي قلمـداد شـده و بـه بهانـ    
مردم ايران را زير سؤال برد. البته جاي تأسف است كه اين شـبهه  

كـه   شـود سطح جامعه مطرح و گسـترده مـي   از سوي كساني در
انتخابات در كشور بوده و بـه خـوبي بـا     ي هكنندخود برگزار بعضاً

خـود ايشـان    ي هاين مسائل آشنا هستند و همين موضوع در دور
ــا  ــا ن ــال ب ــين ح ــده رخ داده و در ع ــرفتن حضــور پرشــور و   دي گ

ــن موضــوع مســّلم و   ي هگســترد ــردم، اي ــهرا  روشــنم ــوان ب  عن
  نمايند.خود در امر تخلف انتخاباتي مطرح ميسك مستم

 

  مستقل هر يك از نامزدهاات شكايـ 2

ديگـري نيـز    يهـا  شـكايت مشترك فوق،  يها شكايتعالوه بر 
مستقل توسط هر يك از نامزدهاي محترم عنوان شـد   صورت به

  كه بدين شرح است:
  

  آقاي كروبي اختصاصي هاي شكايت )الف

  راه در روز انتخاباتيامك تلفن همـ قطع سيستم پ1

خود، قطع سيستم پيامـك   25/3/1388 ي آقاي كروبي در نامه
آن،   گيري دانسـته و بـا اسـتناد بـه     را از جمله تخلفات روز رأي

در ايـن خصـوص    .اند كل كشور را خواستار شده  ابطال انتخابات
قطـع سيسـتم پيامـك    اين نكتـه ضـروري اسـت كـه     توجه به 

ضـور و رأي دادن  خابـات يعنـي ح  تأثيري در رونـد سـالمت انت  
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چهل ميليوني مـردم   ي هگواه اين امر حضور آگاهان ندارد، مردم
ايـن   عالوه آنكـه  رغم قطع سيستم پيامك است. در انتخابات به
ارتباطي به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابـات  ايراد از اساس 

ادوار گذشته فقدان سيستم پيامك موجبي براي تخلف در امـر  
  ابات تلقي نشده است.انتخ

  

  ثبت احوال در روز جمعه ي ليت ادارهـ فعا2

 ي طـي نامـه   25/3/1388رئيس ستاد آقـاي كروبـي در تـاريخ    
 22بـه تعـدادي از تخلفـات انتخابـاتي در روز      6014 ي شماره

ــود  ــاره نم ــرداد اش ــد  خ ــش عم ــه بخ ــمت   ي هك ــا در قس آنه
شـده  مشترك پاسخ داده شد. از جمله موارد ذكـر   يها شكايت

تخلف انتخابـاتي و دليـل بـر لـزوم ابطـال       عنوان بهدر اين نامه 
ثبت احوال شـهر ديوانـدره    ي انتخابات كل كشور، فعاليت اداره

گيري است. در اين خصوص به ايـن توضـيح اكتفـا     در روز رأي
هـاي   انتخابـات   ميمعمـول در تمـا   ي شود كه براساس رويه مي

ر براي كسـاني كـه قصـد    ايجاد تسهيالت بيشت منظور بهقبلي و 
خــود را دارنــد و يــا متقاضــي  ي دار نمــودن شناســنامه عكــس

ي هستند، سازمان ثبت احوال كشـور  المثّن ي دريافت شناسنامه
وقـت و   خود دسـتور فعاليـت تمـام    ي واحدهاي تابعه  ميبه تما

نمايد. از اين رو اصل اين امـر قـانوني و    صادر مي يبدون تعطيل
تسهيل شركت و  منظور بهثبت احوال و  ذاتي ي هوظيفبراساس 

تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از اين امر،  حضور گسترده
فعاليت يك اداره تحـت هـر عنـوان در روز انتخابـات در     اساساً 
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شود تا بتـوان  شهر ديواندره دليلي بر تخلف انتخاباتي تلقي نمي
  به استناد آن ابطال انتخابات كل كشور را تقاضا نمود.

  

  آقاي مير حسين موسوي اختصاصيشكايت   )ب

قانون انتخابات  50 ي بر اساس ماده: هاي سيار تعداد صندوق
ب سيار اخذ رأي در مراكز بخـش،  عي، تشكيل ُشجمهور رياست

 هيئـت العبـور جـزء اختيـارات     شهرستان و نيـز منـاطق صـعب   
انتخابـات قبلـي نيـز وجـود       مياجرايي است و اين امـر در تمـا  

سيار در مناطق دور افتاده و  هاي صندوقاست. بخشي از  داشته
شـود امـا بخـش قابـل توجـه ايـن       كارگرفته مـي  هالعبور ب صعب

هـا،   هميشـه در شـهرها و در امـاكني مثـل پادگـان      هـا  صندوق
گيرد. افزون بر ها و ... مورد استفاده قرار مي ها، بيمارستان زندان

هـاي  كمك به حـوزه  نعنوا بهسيار  هاي صندوقاين، تعدادي از 
دهنـدگان   اسـتقبال رأي ناشي از ي كه با تراكم جمعيت اخذ رأ

شوند. اين موضوع امري قانوني است كـه  مواجه است، اعزام مي
قـانون انتخابـات بـدان تصـريح نمـوده       50 ي همادقانونگذار در 

است. براساس همين قانون ضروري است كه شوراي نگهبان در 
سيار اظهـارنظر نمـوده و موافقـت     هاي صندوق  ميخصوص تما

اين موضوع  متأسفانهناظر اعالم دارد.  ي هخود را با اعزام نمايند
ح در قانون انتخابات است به هـر  صوص مصرَّجمله ُنساده كه از 

سـيار   هـاي  صـندوق دليلي مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از 
داد ثابت را جزء تخلفات قلم هاي صندوقدر شهرها و يا نزديك 

اين موضـوع نـه تنهـا     ،حال آنكه به دليل پيش گفته ،اندنموده
  تخلف نيست بلكه تكليفي قانوني براي مجريان انتخابات است.  
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  رضاييآقاي محسن  اختصاصيشكايت  ) ج

در ابتدا الزم اسـت در خصـوص شـكايت و نيـز انصـراف آقـاي       
مطروحـه مطـالبي بـه     يهـا  شكايتي گير پيمحسن رضايي از 

  مردم شريف ايران برسد: استحضار
 سـه آقاي محسن رضايي پس از برگـزاري انتخابـات بـا ارسـال     

 ي هي را از روند برگزاري انتخابـات دهمـين دور  يها شكايتنامه، 
مـورد از ايـن   دو ي به شوراي نگهبان ارائه نمـود.  جمهور رياست
مـورد پـس از   يـك  قـانوني و   ي روزه سـه  ي هدر فرج ها شكايت
 30شـد. همچنـين ايشـان در روز شـنبه     مهلت واصـل  انقضاي

ده  با حضور در شـوراي نگهبـان تقاضـاي بازشـماري     3/1388/
مراكز استان و نيز برخي شهرهاي مورد نظر   ميتما آراي درصد

موافقـت شـوراي    كه اين تقاضا بالفاصـله مـورد   خود را نمودند
نماينـدگان   رضاييآقاي محسن مقرر شد نگهبان قرار گرفت و 

هرچنـد ايـن مهـم بـا      .بازشماري معرفي نماينـد  خود را جهت
تأخير و كندي صورت پذيرفت اما در هـر مرحلـه و بـه محـض     

 ي ، بازشـماري در حـوزه  رضـايي آقاي محسن  ي معرفي نماينده
، هاي اصفهان، كرمانشـاه حوزه آراي مورد نظر آغاز شد. مجموعاً

، رضـايي آقـاي محسـن   با حضور نمايندگان  خوزستان و فارس
 ن شوراي نگهبان بازشـماري شـد.  ااجرايي و ناظر هيئت اعضاي

  )54و 53ي هاي شماره پيوست(
 بـين محسوس و عدم وجود مغايرت  آرا پس از پايان بازشماري

ــاي  مــياعال آراي ــايج بازشــماري، آق رضــايي در   محســن  و نت
انصـراف   /م01332ي شـماره  ي هبا ارسـال نامـ   2/4/1388تاريخ
  .مطروحه اعالم نمود يها شكايتي گير پياز  را خود
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ي هـا  گـزارش و  هـا  شـكايت بـه تعـداد   صرفاً لذا در اين گزارش 
از  ،و نظـر بـه انصـراف ايشـان     هواصله از ستاد ايشان اشاره شد
  شود.شرح و پاسخ آن خودداري مي

  

  نظر نهايي شوراي نگهبان

ــورد نتيجــه ــين   ي در م ــايي دهم ــي و نه ــات دورهكل  ي انتخاب
وسـيله اعـالم    ، بدين22/3/1388ه جمع مورخي، جمهور رياست

 هـا  اعتـراض و  هـا  شـكايت اعـالم    مينمايد پس از آگهي عمو مي
 80 ي گيري و برگزاري انتخابات، طبق مـاده  نسبت به روند رأي

ي عالوه بر مهلت قانوني دريافـت  جمهور رياستقانون انتخابات 
تمديد پنج روزه نيـز نسـبت بـه دريافـت      ي ، در دورهها شكايت
هـاي دقيـق و    هـا و رسـيدگي   اقدام و متعاقب بررسي ها شكايت

از   مــياي از مــوارد اعال جانبــه، از آنجــا كــه بخــش عمــده همــه
مصــاديق تخلــف يــا تقلــب انتخابــاتي خــارج و بعضــاً تخلفــات 

ــوده مختصــري  كــه وقــوع آن در اغلــب انتخابــات مشــهود و  ب
غيرقابل اعتناست، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در 

، صحت ها اعتراضو  ها شكايتلسات عديده و با وارد ندانستن ج
 79 ي ي را طبـق مـاده  جمهـور  ي رياست دورهانتخابات دهمين 

  قرار داد. تأييدي مورد جمهور رياستقانون انتخابات 
ضـمن تكـريم حضـور     و شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرد

 ي دورهحماسي و فراگير مردم در برگزاري شـكوهمند دهمـين   
ي كه با تجلي و ظهور جمهوريـت نظـام   جمهور رياست انتخابات

در كنار اسالميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم ساالري دينيِ 
دانـد از   بـر خـود فـرض مـي     ،از خود بجا گذاشـت  ميايران اسال



  نگهبان آرا   ٦٠

 

وزارت محتــرم كشــور، عوامــل اجرايــي،  ي جانبــه تــالش همــه
از  ويـژه  هبـ هـاي گروهـي و    هاي نظارت و رسانه هيئتهمچنين 

 ي و رونـق عرصـه    مـي نامزدهاي محترم كه بـا حضـور خـود گر   
  اند قدرداني نمايد. رقابت را فراهم آورده

 شاءاهللا ِبمنّه و كَرَمه، ان
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