
 

 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

 

 

 

 
Speaker or Agency: Mohsen Rezai 
Title: Rezai’s letter to Mahsouli 
Language: Persian 
Western Date: 17 June 2009 
Persian Date: 27 Khordad 1388 
Source: http://www.rezaee.ir/vdci.ravct1awrbc2t.html 
 

 

Rezai’s letter to Mahsouli 

 

 تعلل ها پنج روز پس از اعالم نتايج انتخابات ادامه دارد؛

 

نمی دهی؟ چرا بعد از پنج روز آمار صندوقها را: نژاد نامه رضايي به وزير كشور احمدي  

دكتر محسن رضايي در نامه اي خطاب به وزير كشور نسبت به تعلل كم سابقه آن وزرتخانه در ارائه آمار 

 .ينده قانوني اين كانديدا شديدا اعتراض کردهاي راي به نما تفصيلي صندوق

سابقه و عجيب آن وزرتخانه در ارائه  دكتر محسن رضايي در نامه اي خطاب به وزير كشور نسبت به تعلل بي

ساز از بين رفتن  آمار تفصيلي صندوق هاي راي به نماينده قانوني دكتر رضايي، اعتراض كرد و آن را زمينه

  .قانوني دانستحق نامزدها براي شكايت 

  :به گزارش پايگاه اينترنتي دكتر محسن رضايي ، متن اين نامه بدين شرح است

 

 بسمه تعالی

 

  وزير محترم کشور

 جناب آقای محصولی

 با سالم
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احتراماً، به اطالع می رساند با وجود تقاضاهای مکرر نمايندگان اينجانب و نامه رسمی به رئيس جمهور و با 

گذشت پنج روز از انتخابات، تا کنون اطالعات مربوط به نتايج شمارش صندوق ها که اولين و ابتدايی ترين حق 

 .کانديدا است، در اختيار اينجانب قرار نگرفته است

ه به اينکه تاخير كم سابقه پنج روزه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتايج شمارش آراء صندوق ها، بعد لذا با توج

از اعالم نتايج کلی انتخابات، موجب ايجاد شائبه عددسازی در صندوق ها برای تطبيق با نتايج کلی حوزه های 

روز نسبت به تحويل اطالعات شمارش انتخابيه شده است، انتظار می رود که حداکثر تا پايان وقت اداری ام

در غير اينصورت اينجانب ناگزير خواهم بود که از شورای محترم نگهبان . صندوق های رای اقدام نماييد

 .درخواستي غير از بازشماری آراء را بعمل آورم

 با آرزوی توفيقات الهی

 محسن رضايی

  

شور نگاشته بود، اما وزارت کشور و ستاد انتخابات گفتنی است رضايی دو روز قبل نيز نامه مشابهی به وزير ک

 .تا اين لحظه بر خالف قانون از ارائه نتايج صندوق به صندوق آرا خودداری کرده اند

 


