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 شهريور 1387
3 شهريور

•عل��ی اكبر ناطق نوری با تأكي��د بر اينكه در انتخابات 
آت��ي اصولگرايان حتماً ائتالف خواهند داش��ت، گفت:  

اميدواريم يك دولت وحدت ملّي تشكيل شود.
•مه��دی كروبی ب��ا تأكيد بر اينكه با حزب مش��اركت 
ائتالفي را تشكيل نمي دهيم، گفت: حزب اعتماد ملّي 

در انتخابات آتي مستقل عمل مي كند.
5 شهريور

•ش��وراي مركزي حزب اعتماد ملّي به اتفاق آراء اعالم 
نم��ود: كروب��ي را به عن��وان كانديداي اي��ن حزب در 

انتخابات رياست جمهوري انتخاب كرد.  
16 شهريور 

•فومنی رئيس ائتالف اصالح طلبان جوان گفت: اعضای 
س��ازمان مجاهدين انقالب كه اينك از خاتمي حمايت 
مي كنند در كنگره اخير سازمان به عبدا... نوري بيش 

از خاتمي رأي دادند. 
29 شهريور 

• حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب فرمودند: 
مس��ايل نبايد با تخريب مسئوالن و دولت همراه شود. 
ه��ر كس حرف��ي و طرحي درباره آينده كش��ور و حل 
مس��ائلي همچون ت��ورم و گران��ي دارد آن  را به ويژه 
در مجامع تخصصي بيان كند، اما اين مس��ائل نبايد با 
تخريب مسئوالن و دولت همراه شود در ميان مسائلي 
كه اين روزها در انتقاد از دولت بيان مي ش��ود برخي  
بي انصافي ها ديده مي ش��ود. فضای ب��از و آزاديهای 
ج��اری، امكان اظهارنظر را درباره هر مس��ئله ای برای 
همه فراهم آورده اس��ت اما نبايد دچار بی انصافی شد 
و ب��ا هدف تخريب ديگران، به اظهارنظر پرداخت. همه 
جناح ها و مس��ئوالن و اش��خاص بايد مراقب گفتار و 
رفتار خود باش��ند نخبگان و سياسيون بهتر است اين 

واقعيت را در نظر داش��ته باش��ند كه مردم نيز از اين 
اخالق ناراضي هس��تند و به دور از حرف هاي مخرب، 

آگاهانه تصميم مي گيرند.

مهر 1387
2 مهر

•كروبی اظهار داش��ت: انتقال و چرخش قدرت در اين 
دوره بخصوص به سمت ما)اصالح طلبان( خيلي سخت 
و دش��وار اس��ت و امكان اينكه قدرت بين اصولگرايان 

چرخش كند، بيشتر وجود دارد.
6 مهر

•ابراهي��م يزدي با تأكيد بر اين  كه يك انقالب ديگري 
در اي��ران امكانپذير نيس��ت، گفت: انق��الب مخملي و 
نارنجي در ايران امكانپذير نيست؛ چرا كه ايران با عراق 
و افغانس��تان كاماًل متفاوت است و ايران، كره شمالي 

يا ليبي نيست.
•طي حكمي از سوي وزير كش��ور، كامران دانشجو به 
قائم مقامي و معاونت سياس��ي وزارت كش��ور منصوب 

شد.
8 مهر

•فومن��ی رئيس ائتالف اصالح طلبان گفت: س��ناريوي 
جديد افراطيون دوم خردادي براي رس��يدن به منافع 

خود در انتخابات، اخالقي نيست.
11 مهر

•كروب��ی در خص��وص ترغي��ب بعضي گروه ه��ا براي 
كانديدات��وري سيدحس��ن خمين��ي در انتخابات آتي 
رياس��ت جمهوري گفت: ش��خص سيدحسن خميني 
مخال��ف كانديداتوري هس��تند و من ه��م اعتقادي به 

حضور ايشان ندارم.
13 مهر

•خاتمی 2 پيش ش��رط خود براي حضور در انتخابات 

رياست جمهوري آتي را عنوان كرد: اول تفاهم با ملّت 
و دوم مهيا بودن شرايط برای عملّی كردن برنامه ها.

17 مهر
•رضايی دبير مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گفت: 
هنوز براي حضور در انتخابات آينده رياست جمهوري 

تصميم نگرفته ام.
19 مهر

•علي الريجاني اظهار داشت:  برنامه اي براي حضور در 
انتخابات رياست جمهوري دهم ندارم.

22 مهر
•روستا آزاد، عضو ش��وراي مركزي جمعيت ايثارگران 
انقالب اسالمي گفت: اصولگرايان در طرح فريب جبهه 
دوم  خرداد مبن��ي بر»دولت وحدت ملّي« قرار نگيرند 
و هوش��يارانه ب��ه وحدت و همگراي��ي در ميان جريان 

اصولگرا بي انديشند.
26 مهر

•كروب��ی گف��ت: من در هر ح��ال كانديداي رياس��ت 
جمه��وري دوره دهم خواهم ب��ود و در اين راه به نفع 
هي��چ ف��ردي كنار نخواه��م رفت، حتي اگ��ر اين فرد 

خاتمي باشد.
29 مهر

•كوهكن ناي��ب رئيس جبه��ه پيروان خ��ط امام)ره( 
و رهب��ري اعالم كرد: در راس��تاي انتقال ديدگاه هاي 
انتخاباتي، اين جبهه در اولين گام ضمن ديدار با جامعه 
روحاني��ت مبارز، نظرات خود را در مورد انتخابات آتي 

به آن ها ارائه و از نقطه نظرات آنان بهره گرفت.

آبان 1387
3 آبان

•مقام معّظم رهبری: فعاليت های زود هنگام انتخاباتی 
موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلی و مشغول 
كردن افراد به يكديگر و برخی بدگويی ها می ش��ود و 

اين به ضرر مصالح كشور است.
9 آبان

•عباسعلي كدخدايي اظهار داشت: دبير شوراي نگهبان 
در نامه اي به وزير كشور اسامي اعضاي هيئت مركزي 
نظارت بر انتخابات دهمين دوره رياس��ت جمهوري را 

اعالم كرد.
12 آبان

•محس��ن رضاي��ي گفت: ب��راي نام��زدي در انتخابات 
رياست جمهوري ش��رط دارم. در صورتي  كه در نحوه 
انتخاب نامزدهاي رياس��ت جمهوري در جناح ها تغيير 

ايجاد شود، به رقابت انتخاباتي وارد خواهم شد.
18 آبان

•خاتم��ی اظه��ار داش��ت: براي آم��دن ي��ا نيامدن به 
انتخابات رياست جمهوري آتي، مشغول مطالعه و فكر 

كردن هستم.
28 آبان

•باهن��ر نايب رئيس دوم مجلس خبر برخي رس��انه ها 
مبن��ي بر ديدارش با ميرحس��ين موس��وي را تكذيب 

كرد.
آذر 1387

1 آذر
•كروبی گفت: اگر مي خواهيم رأي ها)اصالح طلبان( در 
انتخابات شكسته نشود ديگران نبايد در انتخابات دهم 

روزنگارروزنگار
  به�روز وكيل�ی ، محم�د ش�بان
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رياست جمهوري شركت كنند.
9 آذر

•كروبی تأكيد كرد: بايد فارغ از نتيجه انتخابات و اينكه 
چه كسي پيروز شود، از اين فرصت براي بيان ديدگاه ها 
و نظرات خ��ود در مقابل محدوديت ها و خمودگي ها 

بهره مند شويم.
11 آذر 

•كواكبيان گفت: »ميرحسين موسوي« را براي حضور 
در انتخابات رياس��ت جمهوري بيش��تر از س��اير افراد 

مي پسندم.
14 آذر

•آي��ت ا... س��بحانی گفت: ط��رح مس��ائل انتخابات و 
تبليغات انتخاباتی از هم اكنون زود اس��ت و ملّت اين 

را نمی پسندد.
•آي��ت ا... يزدی رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه 
قم گفت: فرمايش��ات مقام معّظم رهبري از دولت نهم 
در حدي اس��ت كه عب��ور از آن را مجاز نمي دانيم و با 
توج��ه به مس��ائل و افراد موجود دليلي ب��راي عبور از 

احمدي نژاد نداريم.
15 آذر

•كرباسچی گفت: اطرافيان خاتمي تجربه و بينش اداره 
صحيح كشور را نداش��تند. به طور مثال وعده هاي ماه 
رمضان خاتمي كه موجب حمايت كارگزاران از وي در 
انتخابات رياست جمهوري بود، نتوانست تحقق جدي 

پيدا كند. 
•فروزنده قائم مقام جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي 
گفت: طرح دولت وحدت ملّي حربه جريان دوم خرداد 
ب��راي بازگش��ت به قدرت اس��ت. حال آنك��ه مردم به 
دليل مواض��ع مرعوبانه اين جريان در مقابل دش��من 
از آن ها رويگردان ش��ده و اجازه بازگش��ت به آن ها را 

نمي دهند.
16 آذر

•بادامچي��ان قائ��م مقام دبير كل ح��زب مؤتلفه گفت: 
اصولگراي��ان بدون اصط��كاك وارد انتخابات رياس��ت 

جمهوري مي شوند.
19آذر

•ناطق نوري عض��و جامعه روحانيت مبارز در خصوص 
طرح وحدت ملّ��ي گفت:  راه  حل موفقيت در كش��ور 
اس��تفاده از هم��ه نيروه��اي موجود و تش��كيل دولت 
وح��دت از ميان همه كس��اني اس��ت ك��ه درد دين و 
دغدغه ايران دارند.                                         

•حج��ت االس��الم امينی با بي��ان اينكه ط��رح دولت 
وحدت ملّي در ايران مقدم��ه اي براي توطئه هاي تازه 
عليه دولت است، گفت: طرح اين پيشنهاد در راستاي 

تضعيف جايگاه  احمدي نژاد نزد افكار عمومي است.
20 آذر 

•حبيبی دبير كل حزب مؤتلفه اس��المي، ادعاي امروز 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگ��زاران مبني بر دفاع 
آقايان عس��گر اوالدي، باهنر و حبيبي از دولت وحدت 
ملّي و ناكارآم��دي احمدي نژاد را خالف واقع و كذب 

محض دانست.
22 آذر

•الريجانی رئيس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اگر 
از دول��ت وحدت ملّي و ائتالفي براي س��اخت كش��ور 

استفاده شود خوب است.

•حجت االس��الم س��بحانی نيا عضو كميسيون امنيت 
ملّي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
طرح دولت وحدت ملي اميد اصالح طلبان براي رسيدن 

به قدرت است.
23 آذر 

•س��يد محمد خاتمي گفت: روز دوش��نبه در دانشگاه 
تهران اعالم كانديداتوري نخواهم كرد.

•كريمی نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه طرح دولت وحدت ملّي ترفند جديد 
اصالح طلبان براي دخالت در امور جامعه اس��ت، گفت: 

طرح دولت وحدت ملّي پوچ و بي اساس است.
•محس��ن رضايي در نامه اي خطاب به رؤساي سه قوه، 
س��ران نظام و احزاب سياسي كشور، طرح پيشنهادي 

خود مبني بر دولت ائتالفي را تشريح كرد. 
24 آذر

•حبيب ا... عس��گراوالدي در پاس��خ به نامه محسن 
رضاي��ي و ادعاي اخير س��خنگوي حزب كارگزاران 
اع��الم ك��رد: برخ��ي ب��ا تئ��وري دل فريب»دولت 
وحدت ملّي« و با س��ربازگيري از خودي ها در صدد 
بازس��ازي آرايي هستند كه در چند انتخابات آن را 

از دس��ت داده اند.
•مهدی كروبی با اشاره به مطرح شدن اسم كرباسچي 
به عنوان معاون اول گفت: آقاي كرباسچي از ابتدا روي 
من تكيه كرده  بود و هم به صورت خصوصي و عمومي 

حمايت خود را از من اعالم كرده است.
• حجت  االس��الم اكرمي، عضو شوراي مركزي جامعه 
روحاني��ت مبارز ضمن تأييد ط��رح ايده دولت وحدت 
ملّ��ي، آن را مرب��وط ب��ه آقايان ناطق نوري، محس��ن 
رضايي و علي الريجاني دانس��ت و گف��ت: به نظر من 
تش��كيل دولت وحدت ملّي جل��وي فرافكني دولت را 

براي توجيه ناكارآمدي مي گيرد.
25 آذر

•خاتم��ی گفت:  به منظور كانديدا ش��دن در انتخابات 
رياس��ت جمهوري در آينده بايد س��راغ كساني برويم 
ك��ه برنامه دارند، تحول خواه هس��تند و در عين حال 

حساسيت روي آن ها كمتر است.
•نوروزی عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب 
گفت: حمايت رئيس جمهور آمريكا از اصالح طلبان در 
راس��تاي تخريب اين جريان بوده و به نفع اصولگرايان 

تمام شده است.
28 آذر

•عس��گر اوالدی دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: رياست جمهوري شركت سهامي نيست 
ك��ه عده اي بحث دولت وحدت ملّي را مطرح مي كنند 
چرا كه بايد بر دولت يك اصول مش��خصی حاكم باشد 

تا بتواند مسائل مختلف را جلو ببرد. 
•عسگر اوالدی گفت: مطالبي كه اخيراً حجت االسالم 
هاشمي رفس��نجاني در خصوص بنده و آقايان باهنر و 
حبيب��ي درباره ديدار با جامعه روحانيت مبارز گفته اند 
خالف واقعيت است و اين مسئله به اين دليل است كه 

به ايشان گزارش غلط ارائه كرده اند.
29 آذر  

•ش��كوری راد عضو ش��وراي مركزي جبهه مش��اركت 
گفت: آقايان هاش��مي و خاتمي كمترين مش��كل را با 
همديگ��ر دارن��د و اگر آقاي خاتمي بيايد چه رس��مي 
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و چه غير رس��مي، قطعاً مورد حمايت آقاي هاش��مي 
رفسنجاني خواهد بود.

دی 1387
1 دی

•ش��كوری راد عضو شوراي مركزي مشاركت مي گويد: 
در تعيي��ن كانديداي مورد نظر اص��الح طلبان برخي 

ميرحسين موسوي را به خاتمي ترجيح مي دهند.
2دی

•حداد عادل با بيان اينكه براي نامزد شدن در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دهم فكري نكرده ام، تأكيد كرد: در 

اين انتخابات اتفاق خاصي رخ نمي دهد.
3 دی 

•عضو ش��وراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: آقاي 
خاتمي به دليل همان مش��ي گذش��ته، ش��جاعت در 
تصميم گي��ري ندارد و مش��اركت و مجاهدين براي او 
تصميم خواهن��د گرفت و اكنون اين دو گروه افراطي، 

تصميم بر حضور خاتمي در انتخابات را دارند.
21 دی

•عارف معاون اول دولت هش��تم با بيان اينكه در جمع 
اصالحات نخبگان زيادی وجود دارد، گفت: اگر خاتمي 
در انتخابات ش��ركت نكند اشخاص ديگري نيز هستند 

كه حائز شرايط باشند.
23 دی 

•مس��ئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي 
س��پاه اظهار داشت: تهاجم در عرصه فكر، باور، انديشه 
و ذهني��ت ك��ه از آن به جنگ نرم و ي��ا انقالب رنگي 
و مخمل��ي نيز ياد مي ش��ود، همچن��ان به عنوان يك 

راهبرد در دستور كار دشمن قرار دارد.

بهمن 1387
1 بهمن 

•ميرحس��ين موس��وي پس از دو دهه س��كوت ضمن 
اينكه بر دولت خود انتقادهاي زيادي را وارد دانست، با 
تأكيد بر اينكه اين س��خنان تنها براي گفتن تجربيات 
دهه اول انقالب اس��ت، موفقيت هاي اقتصادي دولت 

خود را بازگو كرده است.
3 بهمن 

•عليرضا زاكاني با اش��اره به جلسه 2 ماه گذشته خود 
ب��ا محمدباقر قاليباف گفت: در اين جلس��ه قاليباف به 
بنده گفت براي حفظ انس��جام جريان اصولگرايي، اگر 

خاتمي اعالم نامزدي كند، كانديدا نخواهد شد.
9 بهمن 

•اوليا عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: در جلسه اي 
كه اين فراكس��يون با ميرحس��ين موس��وي داش��ت، 
جمع بندي س��خنان وي در اين جلسه حاكي از حضور 

وی  در انتخابات رياست جمهوري داشت.
10 بهمن

•موسوی الری عضو مجمع روحانيون مبارز گفت: مجمع 
روحانيون مبارز هنوز هيچ بحثي درباره حضور ميرحسين 
موس��وي انجام نداده، چون معتقد است كانديداي اصلي 

اصالح طلبان "سيد محمد خاتمي" است.
12 بهمن 

•خاتمي گفت: ترجيح من اين است كه جناب مهندس 
موس��وي تصميم بگيرد و به صورت قاطعانه اعالم كند 

مي آيد، اما اگر موسوي نيايد من مي آيم. 
13 بهمن

•كوچك زاده عضو فراكس��يون اكثريت مجلس گفت: 
ميرحس��ين عاقل تر از آن است كه هدف اصالح طلبان  

براي دعوت از خود را نداند.
14 بهمن

•ناطق نوری گفت: به سيد محمد خاتمي براي كانديد 
شدن در انتخابات رياست جمهوري دهم مشاوره ندادم 
و در ديدارها و جلساتي كه با هم داشته ايم صحبتي از 

انتخابات مطرح نشده است.
•كروبی ب��ا بيان اينكه با احترام ب��ه همه كانديداها، 
كن��ار نم��ي روم، تأكيد ك��رد: خاتمي و ميرحس��ين 
موسوي هم راضي نيستند كه من از عرصه انتخابات 

كنار بروم.
•پور محمدی رئيس س��ازمان بازرس��ي كل كشور كه 
نام��ش را در ردي��ف يك��ي از كانديداه��اي احتمالي 
اصولگرايان قرار داده اس��ت، گفت: عبور از احمدي نژاد 

در بين اصولگرايان مطرح نيست.
18 بهمن 

•س��يد محمد خاتمي با بيان اين كه "در موقعيتي قرار 
گرفت��ه ام ك��ه نمي  توانم تقاضاهاي مردم را بي پاس��خ 
بگذارم"، گفت: وقتي اصرار هس��ت كه آري بگويم كار 

مشكلي است كه نه بگويم.
عس��گر اوالدی گف��ت: چنانچه اصولگراي��ان در مورد 
كانديداي رياس��ت جمهوري به وحدت برس��ند، هيچ 

احتمالي براي پيروزي اصالح طلبان باقي نمي ماند.
20 بهمن 

•س��يد محمد خاتمي در محل مجمع روحانيون مبارز 
در س��خناني كانديدات��وري خ��ود را در دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري اعالم كرد. وی پس از اعالم 
كانديداتوري گفت: اين حضور، جا را براي هيچ كس و 

هيچ جرياني تنگ نمي كند.
•وزير كش��ور گفت: ش��مارش آراء انتخابات رياس��ت 

جمهوري كاماًل به صورت دستي است.
21 بهمن  

•يك روز پس از اعالم كانديداتوري خاتمي و اعالم اين 
نكته از سوي خاتمي كه ميرحسين موسوي در ترديد 
به س��ر مي ب��رد و به علّت همين موضوع نتوانس��ته به 
جمع بندي برسد، ميرحسين موسوي نامه اي گاليه آميز 

براي خاتمي ارسال كرد.
26 بهمن 

•عس��گر اوالدی از دي��دار جبهه متح��د اصولگرايان با 
رئيس جمه��ور براي بيان دغدغه هاي اصولگرايان خبر 
داد و گفت: اقتدار بيش��تر دولت دهم نسبت به دولت 

فعلي از دغدغه هاي مقام معّظم رهبري است.
30 بهمن

•عزت ا... س��حابی گف��ت: به نظر من بعيد اس��ت كه 
مهندس موس��وي معاونت اولي خاتم��ي را بپذيرد. در 
مقابل خاتمي هم معاونت اولي ميرحسين را نمي پذيرد 
زي��را اگر چنين اتفاقي بيفتد اصالح طلب ها شكس��ت 

مي خورند.
اسفند 1387

1 اسفند
•كروب��ی با بي��ان اينكه بن��ده، ميرحس��ين و خاتمي 
داوطل��ب حضور در عرصه هس��تيم، گف��ت: تا آخرين 

لحظه به هيچ وجه ديگران را تضعيف نخواهم كرد و با 
خاتمي هم رقابت انتخاباتي خواهيم داشت.

•غالمحس��ين كرباسچي با اش��اره تلويحي به تخريب 
كروبي توس��ط خود اصالح طلبان، گفت: اينكه ش��ايعه 
كنن��د كروبي 300 ميليون توم��ان گرفته تا در عرصه 
انتخابات وارد ش��ود و مشكل درس��ت كند، كار جناح 

اصولگرا نيست.
2 اسفند

•عليرضا زاكاني گفت: با توجه به نظرس��نجي هايي كه 
انجام داده اي��م احمدي نژاد بيش��ترين مقبوليت را در 
ميان مردم دارد لذا تصميم گيري در خصوص حمايت 

از يك فرد خاص در انتخابات كار سختي نيست.
•ميرحسين موس��وي گفت: تصور نكنيم كه مي توانيم 
در صحنه سياس��ي و اقتصادي سياس��ت هايي داشته 
باشيم و اثرات آن ها را در حوزه هاي فرهنگي و اخالقي 

نبينيم.
3 اسفند

•غفوری ف��رد نماينده مردم ته��ران در مجلس گفت: 
احتمال رأي آوري احمدي نژاد بسيار باالست و همچنين 

احمدي نژاد در ميان اصولگرايان مطرح است.
•رؤس��اي ش��ش كميته دانش��جويي، مالي، تبليغات، 
جوانان، اس��تان ها و س��فرهاي س��تاد انتخاباتي سيد 

محمد خاتمي انتخاب شدند.
7 اسفند  

•حزب اعتماد ملّي اعالم كرد: كرباسچی رياست ستاد 
انتخابات��ي كروبي را پذيرفته و هفته آينده كار خود را 

رسماً آغاز خواهد كرد.
•پس از پيش��نهاد رياست س��تاد كروبي به كرباسچي 
سايت حاميان خاتمي با نام "پويش دعوت از خاتمي" 
با انتش��ار نامه اي آورده اس��ت: غالمحسين كرباسچي 
و عباس عبدي مش��كالت ش��خصي را ب��ر منافع ملّي 
مقدم مي دارند و به س��وراخ كردن كش��تي اصالحات 

مشغولند.
9 اسفند 

•اس��تاندار تهران تأكيد كرد: برخي از مس��ائل حاشيه 
س��از مانند تشكيل كميته صيانت از آراء مردم  توهين 

به شعور ملّت است.
10 اسفند

•ميرحسين موسوي درباره  احتمال كانديداتوري خود 
در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: از اين عرصه 
كنار نيس��تم و فعاًل در حال كار و فكر هستم و حداقل 
اي��ن بحث ها اين اس��ت ك��ه براي ي��ك تصميم گيري 

درست، صدايي به صداها اضافه شده است.
11 اسفند

•بهزاد نبوي گفت: ميرحس��ين براي ترس��اندن جناح 
مقابل خوب اس��ت ولي ما خاتمي را ترجيح مي دهيم، 

البته ميرحسين ترسوتر از خاتمي است.
16 اسفند

•محمد ج��واد الريجاني تأكيد كرد: اجماع اصولگرايان 
بر روي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوي بسيار 
استراتژيك اس��ت و اصولگرايان بايد روي اين موضوع 

سرمايه گذاري كنند.
•الويری ش��هردار س��ابق تهران گفت: تعدد كانديداها 
براي اصالح طلبان آسيبي براي اين طيف سياسي است 
و اين آسيبي اس��ت كه در گذشته نيز اصالح طلبان از 
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آن ناحيه ضربه خورده اند و امروز نيز با آن مواجه اند.
•سيد محمد خاتمي گفت: دولت نهم نقش بسزايي در 

دستيابي به انرژي هسته اي دارد.
17 اسفند  

•فومن��ی رئيس ائتالف اصالح طلبان جوان ايران گفت: 
پيش بيني ما اين است كه آقاي خاتمي تا آخر نمي ماند 

و در دقيقه 90 از صحنه انتخابات كنار مي رود.
•س��ايت رس��مي اطالع رس��اني موس��وي اعالم كرد: 
موس��وي به جمع بندي رسيده و ظرف چند روز آينده 
نظرنهايي خود را در م��ورد نامزدي در انتخابات اعالم 

خواهد كرد.
18 اسفند

•ذاكری عضو شوراي مركزي اعتماد ملّي با بيان خاطره 
اي از مجلس شش��م گفت: آنچه امروز بر س��ر كروبي 
آمده به خاطر مقاومت در برابر تصميمات غيرمسئوالنه 
خانه هاي تيمي مش��اركت و مجاهدين بود چرا كه آن 
ه��ا براي خود حق ويژه قائ��ل بودند و به رأي اكثريت 

هم توجه نمي كردند.
20 اسفند 

•ميرحس��ين موس��وي يكي ديگر از نامزدهاي اصالح 
طلب��ان با صدور بيانيه اي رس��مي، نام��زدي خود در 
انتخابات رياس��ت جمهوري را اعالم كرد. شرح خبر: 
به گزارش خبرنگار سياس��ي خبرگزاري فارس به نقل 
از دفتر ميرحس��ين موس��وي، وي با صدور بيانيه اي 
به صورت رس��مي براي ش��ركت در انتخابات رياست 
جمهوري اعالم كانديداتوري كرد. قسمتی از متن اين 
بيانيه بدين شرح است: انتخابات رياست جمهوري كه 
بزرگترين جشنواره جمهوريت در نظام ماست نزديك 
مي شود. در آستانه اين رويداد سرنوشت ساز جاي آن 
است كه هر جان ش��يفته عدالت و آزادي و استقالل 
و توس��عه ك��ه به تحقق اي��ن آرمان ه��ا در چارچوب 
جمهوري اس��المي فكر مي كن��د به وظايف و تعهدات 
خود از نو بي انديش��د و با هدف اس��تقرار يك جامعه 
ارزش��ي مبتني بر آموزه هاي اسالم ناب محّمدي)ص( 
و متكي ب��ر انديش��ه هاي حضرت ام��ام خميني)ره( 
مس��ئوليت خويش را بازشناسي كند. بر مردم شريف 
ايران پوشيده نيست كه اينجانب طي ماه هاي گذشته 
ب��ا كمك و همفك��ري آنان در تكاپوي اين جس��تجو 
بوده ام؛ وضعيت كش��ور، انتخاب هاي پيش رو، حوادث 
ممك��ن، ظرفيت هاي موجود و بس��ياري نكات خرد و 
كالن ديگ��ر را مورد دقت قرار دادم و هرچه پيش��تر 
رفتم همان داليل و عواملي كه در وهله هاي گذش��ته 
ب��ه عدم حض��ور در صحنه انتخابات ف��را مي خواندند 
بيش��تر مرا متقاعد كردند كه اي��ن زمان زماني ديگر 
اس��ت و حضور را ايج��اب مي كند. اين��ك نه از روي 
خودپس��ندي تا ارزش ه��ا و ارجمندي هاي همگان را 
ناديده بگيرم، و نه از سر تجاهل تا مشكالت پيش رو 
را ناچي��ز و بضاعت اندكم را كافي از توّكل به خداوند 
بدان��م، بلك��ه به امي��د اداي وظيفه قص��د خويش را 
براي نامزد ش��دن در دوره دهم از انتخابات رياس��ت 

جمه��وري اع��الم مي نماي��م.
22 اسفند  

•حس��ين مرعش��ی درخصوص اين گفته خاتمي كه يا 
م��ن مي آيم يا ميرحس��ين، اما اكنون ه��ر دو كانديدا 
ش��ده اند، اظهار داش��ت: خاتمي در زدن اين حرف كه 

يا من مي آيم يا ميرحسين، عجله كرد.
23 اسفند  

•همس��ر محمدرضا خاتمي گفت: خاتم��ي مجبور به 
آمدن اس��ت و  نمي تواند خودش تصميم بگيرد، بايد 
خ��رد جمعي اصالح طلبان تصمي��م بگيرد كه خاتمي 

باشد يا كناره گيري كند.
•مظاهری كارش��ناس مسائل سياسي گفت: نتايج نظر 
سنجي ها از فاصله بسيار زياد رأي احمدي نژاد نسبت 
به س��يد محمد خاتمي و ديگر اص��الح طلبان گواهي 
مي دهد و طبيعي اس��ت كه اين موضوع براي خاتمي 

نگران كننده باشد.
•مرعشی گفت: ممكن است انتخابات دو قطبي نشود و 
اگر اين انتخابات دو قطبي بشود كار ما خيلي راحت تر 
است، اما امروز همه برگه ها در اختيار ما نيست و رقيب 

ما نيز برگه هايي را براي پيروزي در اختيار دارد.
28 اسفند

•ثمره هاشمی مش��اور عالي رئيس  جمهور، مهم ترين 
طرح دولت در س��ال آينده را "طرح تحول اقتصادي" 
عنوان و ابراز اميدواري كرد اين طرح مجدداً به جريان 

بي افتد.

فروردين 1388
5 فروردين  

•در نشس��ت انتخاباتی ميرحس��ين موسوی و سازمان 
مجاهدي��ن اين س��ازمان پيش  ش��رط هاي حمايت از 
ميرحس��ين در انتخاب��ات دهم رياس��ت جمهوري را 
اعالم كردند. س��پس ميرحسين نيز با نزديك دانستن 
ديدگاه ه��اي خ��ود ب��ا مباحث مطرح ش��ده ب��ه ارائه 
تحليل��ي از وضع موجود پرداخت و س��پس برنامه هاي 

انتخاباتي خود را تشريح كرد.
16 فروردين

•حزب مش��اركت در جلس��ه روز گذش��ته خود براي 
انتخابات رياس��ت جمهوري دهم به اين نتيجه رس��يد 
بصورت مش��روط از ميرحسين موس��وي در انتخابات 

رياست جمهوري دهم حمايت كند.
18 فروردين

•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر گفت: ميرحس��ين را فردي وارسته مي دانم اما 
معتق��د نيس��تيم انگيزه الزم را براي مقابله با مفاس��د 

سازمان يافته داشته باشد.
به عنوان مثال موس��وي طي س��ال هاي گذشته عضو 
هيأت مؤسس دانشگاه آزاد بوده و با وجود اينكه اذعان 
داش��ت تخلفاتي در اين دانش��گاه وجود دارد اما براي 
اينك��ه موجب��ات ناراحتي بعضي اف��راد را فراهم نكند 
و خ��ود را در مقاب��ل اي��ن افراد قرار نده��د، نه تنها با 
اين تخلفات برخوردي نداش��ت، بلكه از اين سمت هم 
كناره گيري نك��رد، در واقع براي اينك��ه مقابل برخي 
افراد قرار نگيرد، ترجيح داد كه از كنار برخي تخلفات 

بگذرد. 
20 فروردين

•ميرحسين موسوي در رابطه با سفرهاي استاني دولت 
نهم گفت: ارتباط با اس��تان ها اقدام پس��نديده دولت 
فعلي اس��ت و البته در گذشته نيز وجود داشته است،  
ولي در اين دولت اين مس��ئله گسترش يافت و ما نيز 

اين ارتباط را ادامه خواهيم داد.
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23 فروردين
•ش��هيدی عضو ش��وراي عالي حزب همبستگي گفت: 
افراطيون مانند س��ازمان مجاهدين و مشاركت با روي 
كار آم��دن كروب��ي حيات سياس��ي خود را از دس��ت 
خواهن��د داد ب��ه همين دلي��ل مجبور ب��ه حمايت از 
ميرحس��ين ش��ده اند و با ورود ميرحس��ين به رياست 

جمهوري حيات دوباره خود را بدست مي آورند.
•مه��دي كروب��ي در دومي��ن بيانيه خود ب��ا تأكيد بر 
ضرورت حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، بيان 
داش��ته كه در صورت رأي ملت به وي، افراد باالي 18 

سال را سهامدار نفت خواهد كرد.
25 فروردين

•مرتضی نبوی مدير مس��ئول روزنامه رس��الت گفت: 
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه كاندي��داي اصل��ي و جدي 
اصولگرايان احمدي نژاد است و رقيب جدي نيز تاكنون 

مطرح نشده است.
•حداد عادل رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس گفت: 
پس از س��ال  76 عده اي به سمت كساني كه امام)ره( 
آن ها را كاماًل طرد كرده بود رفتند و كساني كه مبلّغ 

جدايي دين از سياست بودند، دوباره جان گرفتند.
29 فروردين

•كوچك زاده عضو كميسيون شورا های مجلس گفت: 
بدون ش��ك كساني كه دم از تشكيل كميته صيانت از 
آراء مي زنند خودشان درصدد تقلب در انتخابات هستند 
ولي به مدد الهي موفق نخواهند ش��د. كوچك زاده در 
ادامه گفت: آقای احمدی نژاد و خاتمی زماني به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب ش��دند ك��ه دولت هاي مخالف 
آن ها سر كار بودند و اين نشان از سالم بودن انتخابات 
در كش��ور ماس��ت. وي در پايان خاطر نشان كرد: بايد 
دي��د جريان دوم خرداد از مطرح كردن كميته صيانت 

از آراء چه نيات شومي را در نظر دارد.
•محمود احمدي نژاد در پاس��خ به درخواست مجتبي 

ثمره هاشمي با استعفاي وي موافقت كرد.
•در صورت عدم پذيرفتن كانديداتوري از س��وي ديگر 
افراد مطرح در دولت ائتالفي، محس��ن رضايي تا پايان 

هفته اعالم كانديداتوري مي كند.          
30 فروردين 

•ميرحس��ين موس��وی گفت: ملّي مذهبي ها دوستان 
قديمي بنده هستند اما اختالف سليقه هايي داريم ولي 

بنده به نظر خيانت به آن ها نگاه نمي كنم.
•دفت��ر رئيس مجمع تش��خيص مصلح��ت اعالم كرد: 
موضوع ط��رح دولت وحدت ملّ��ي را اولين بار حجت 
 االس��الم و المس��لمين ناطق نوري بصورت رس��مي و 
رس��انه ای اعالم داشت و آقايان نواب، باهنر و روحاني 
هم خبر تش��كيل اين جلس��ه را براي آيت ا... هاشمي 
رفس��نجاني نقل كردند و وی گفت: اصل طرح را قبول 
دارم و بايد خودتان ب��راي اجراي جزئيات آن تصميم 

بگيريد. 

ارديبهشت 1388
2 ارديبهشت

•ثم��ره هاش��مي از آغ��از فعالي��ت س��تاد هماهنگي 
حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد خبر داد.

•حس��ينيان نماينده تهران گف��ت: گزينه 90 درصد از 
اعض��اي فراكس��يون اصولگرايان مجل��س احمدي نژاد 

است.
3 ارديبهشت

•موس��وي با بيان اينك��ه كار دولت آين��ده با توجه به 
مش��كالت كنوني بسيار س��خت اس��ت گفت: به نظر 
مي رسد دولت آينده با مشكالت اساسي روبرو باشد كه 

بايد با تعريف راهكارها آن را برطرف كند.
•سراج رئيس سازمان بسيج دانشجويي گفت: كسينجر، 
تئوريسين سياسی آمريكايي در يك تحليل از تأثيرات 
منطقه اي پيروزي اصول گرايان در سال 84 اعالم كرده 
بود ك��ه نتيجه اي��ن انتخابات، آغازي ب��ر پايان طرح 

خاورميانه بزرگ آمريكا بود. 
•توّكل��ی رئيس مرك��ز پژوهش هاي مجل��س و وزير و 
سخنگوي دولت موسوي گفت : موسوي نمي تواند فرد 
مناس��بي براي رياس��ت قوه مجريه در چهار سال آتي 

باشد.
5 ارديبهشت

•فدايی دبي��ر كل جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي 
در نشس��ت فصل��ي اي��ن جمعيت ابع��اد ت��ازه اي از 
فتنه گري هاي كان��ون فتنه و باند قدرت طلب و داليل 

حمايت از محمود احمدي نژاد را تشريح كرد.
6 ارديبهشت

•وزير اطالعات از شناس��ايي و دس��تگيري عوامل يك 
تيم تروريستي متشكل از عناصر فريب خورده و وابسته 

به عوامل صهيونيست خبر داد. 
7 ارديبهشت

•آقايی عضو ح��زب كارگزاران گف��ت: كميته اي براي 
فعال كردن ستادهاي غيرفعال موسوي در استان هاي 
مختلف تش��كيل ش��ده كه در روزهاي آتي كار رسمي 

خود را آغاز مي كنند.
•كروبی در دانش��گاه صنعتي ش��ريف گفت: بنده حكم 
حكومتي را همواره قبول داش��ته و خواهم داشت و در 

صورت پيروزي مطيع كامل رهبري خواهم بود.
9 ارديبهشت

•س��ايت رجانيوز در پاس��خ به اظهارات حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني در تريبون نماز جمعه كه گفته بود 
اگ��ر كمتر از 40ميليون رأي)87 درصد( ريخته ش��ود 
نشانه بي تفاوتي مردم است نوشت: پايين ترين ميزان 
مش��اركت)50 و 54درصد ( مربوط به دوره هاش��مي 

رفسنجاني بوده است.
•محس��ن رضايي در بيانيه اي حضور رس��مي خود در 
عرص��ه دهمين انتخابات رياس��ت جمه��وري را اعالم 
كرد و نوش��ت: در طول دوازده س��ال پرفراز و نش��يب 
گذشته، پيشرفت ها، تغييرات و نيز انحرافات، آسيب ها 

و خطاهاي زيادي را شاهد بوده ايم.
10 ارديبهشت

•ثمره هاش��می رئيس س��تادهاي مردم��ي انتخاباتي 
احمدي ن��ژاد گف��ت: موض��وع هس��ته اي با ات��كاي به 
س��فرهاي اس��تاني جلو رفت به  طوري ك��ه هم اكنون 
دولت هاي غربي اذعان كرده اند كه موضوع هس��ته اي 

ايران ملّي است.
11 ارديبهشت

•مسئولين بسيج دانش��جويي 313 دانشگاه كشور در 
بيانيه اي تأكيد كردند: الزم است مرزبندي هاي روشن 
با جريانات افراطي و التقاطي از طرف همه سياس��يون 

حاضر در صحنه انتخابات صورت گيرد.

12 ارديبهشت
•خانجان��ی س��خنگوي وزارت كش��ور در دول��ت دوم 
خرداد گفت: دولت اصالحات  در اجراي پروژه ها ضعف 

داشت.
13 ارديبهشت

•س��ايت جمهوري��ت از قول حجت االس��الم مس��يح 
مهاجري كه وي را مش��اور هاشمي رفسنجاني معرفي 
كرده اند نوش��ت: خواس��تار رد صالحيت احمدي نژاد 
ش��ده اس��ت. مهاجري با اش��اره به قاب��ل پيش بيني 
نب��ودن نتيجه انتخابات در اي��ران گفت: "مردم گاهي 
تصميم��ات عجيبي مي گيرند. هيچ ك��س نمي تواند 
پيش بيني كند كه چه كس��ي رأي مي آورد و اگر هم 
من بخواه��م بگويم كه نتيجه چه خواهد ش��د خودم 
ه��م ب��ه آن اعتمادي ندارم. مگر اين ك��ه ميل خود را 
بگويم كه بله من دوست دارم مهندس موسوي رئيس 

جمهور شود". 
14 ارديبهشت

•توكلی رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد ك��ه احمدي نژاد 
در انتخابات رياس��ت  جمه��ور از ديگر كانديداها پيش 
است و اگر تحولي رخ ندهد، احمدي نژاد رئيس جمهور 

خواهد شد.
•يك س��ايت اينترنتي به نقل از زهرا مصطفوي فرزند 
امام خمينی)ره( نوش��ت: پرس��ش من از موسوي اين 
است كه چگونه مي توانيم افرادي مثل نهضت آزادي را 
ك��ه با آن ها اختالف نظر داريم، در مناصب اجرايي به 

كار گرفته و به آن ها مسئوليت بسپاريم؟"
•حجت االس��الم روحان��ي گف��ت: با آرايش سياس��ي 
فعل��ي براي كانديداتوري احس��اس ضرورتي نمي كنم. 
كانديداتوري افرادی كه ضرورت ندارد منجر به تشتت 

آراء خواهد شد.
15 ارديبهشت

•رئيس جمهور تأكيد كرد: كسي حق ندارد به خصوص 
به بهانه طرفداري از بنده، عليه ديگران حرف بزند.

16 ارديبهشت
•رئيس جمهور گفت: ش��هيد رجايي ب��ا درك الهي و 
اسالمي دس��تور داد كه س��ازمان مديريت را منحل و 
سازماني براساس انديشه ديني پايه گذاري كنند، اما با 
شهادت ايشان اين امر بر زمين ماند، تا سال 1386 كه 
با الهام از برنامه او، اين سازمان دچار تحوالت بنيادين 

شد.
•دبي��ر كل ح��زب اعتماد ملّي گفت: هم��ان هايي كه 
ب��ا عملكرد خود زمينه هاي شكس��ت اصالح طلبان را 
فراهم كردند امروز م��ي خواهند براي ديگران تصميم 
بگيرند در حالي كه فعاليت سياس��ي پادگان نيس��ت 
كه عده اي كوچك به چپ به چپ و راس��ت و راس��ت 

بگويند و مردم نيز از آن ها تبعيت كنند.
•محس��ن رضايي بيان كرد: دوبار در سال هاي گذشته 
براي ميرحسين موسوي نزد امام)ره( وساطت كردم تا 
بتواند به مس��ئوليتش ادامه ده��د، وی در ادامه گفت: 
البته بر س��ر هيچ كس منتي ن��دارم و وظيفه خود را 

انجام داده ام.
•فرش��اد مؤمني در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه چگونه 
مي خواه��د در كنار كس��اني از جمله س��تاري فر كه 
دي��دگاه اقتص��ادي متف��اوت دارند، براي ميرحس��ين 
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برنامه بنويس��د، گفت: بنده مسئول تدوين برنامه هاي 
اقتصادي مهندس موس��وي هس��تم و قرار نيس��ت در 

تدوين اين برنامه ها از حزب كارگزاران استفاده كنم.
•صادق خليليان با اعالم اينكه طبق برنامه سوم توسعه 
دولت خاتمي حق اس��تفاده از تنه��ا 56 ميليارد دالر 
ارزي نفتي را داش��ته اس��ت، از مص��رف 121 ميليارد 
دالري ارزي نفت��ي طي اين س��ال ها خبرداد كه بيش 
از دو برابر پيش بيني جدول اوليه برنامه س��وم توسعه 

بود.
17 ارديبهشت 

•سيد مجتبي ثمره  هاشمي از اعالم آمادگي احمدي نژاد 
براي مناظ��ره با ديگر كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
خبر داد. مسئول ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي 
از احمدي ن��ژاد تأكيد ك��رد: تمام س��تادهاي مردمي 
اي��ن كانديدا در كش��ور با رعايت قانونم��داري، پرهيز 
از تخري��ب كانديدا و خودداري از اس��تفاده از امكانات 

دولتي مي توانند براي احمدي نژاد تبليغ كنند. 
•رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه 
جاس��بي مورد خشم حسوداني اس��ت كه دائماً مزاحم 

وي مي شوند و وقت اين مدير با ارزش را مي گيرند.
•موسوي گفت: از دولت حمايت نخواهم كرد و تصميم 

دارم تنها از دولت انتقاد كنم. 
•سراج رئيس س��ازمان بسيج دانشجويي گفت: عده اي 
احس��اس مي كنند كه در اين دوره نان ش��ان از سفره 
برداش��ته ش��ده و ديگر نمي توانند رانت خواري و ويژه 
خ��واري كنند لذا آمارهاي س��اختگي عليه دولت نهم 

درست مي كنند كه نادرست است.
18 ارديبهشت

•آي��ت ا... جنتی دبير ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي 
گفت: همين ك��ه در دوره هاي قبلي انتخابات، جرياني 
پيروز شد كه مخالف جريان حاكم بر جامعه بود، نشان 

دهنده سالمت و درستي انتخابات در كشور است.
•رئيس جمهور پس از نام نويس��ي براي كانديداتوري 
انتخابات دهم گفت: كس��اني ك��ه مي خواهند بنده را 
معرفي كنند حق ندارد بزرگ نمايي و غلو كند و كسي 
هم حق ندارد در برابر انتقادات درس��ت مقاومت كند 
چرا عرص��ه انتخابات بايد عرصه برنامه ريزي درس��ت 
براي آينده باش��د و نبايد ستادها براي مردم مزاحمت 

درست كنند.
21 ارديبهشت

•بايزي��د مردوخ��ي دبير وق��ت هيأت امناي حس��اب 
ذخيره با تأكيد بر مس��ابقه در دول��ت اصالحات براي 
برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: 
درخواس��ت هاي كاماًل برخ��الف روح و نص قانون و با 
اعمال فش��ار بر مقامات كه براي استفاده از تسهيالت 
حس��اب ذخيره انجام مي ش��د، هرگز به رس��انه ها راه 

نيافت.
22 ارديبهشت

•رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در 
هر دو بار نخس��ت  وزيری آقاي موسوي، مسائلي پيش 
آمد ك��ه تقاضايي كه من از ام��ام)ره( كردم، منجر به 

نخست  وزيري ايشان شد.
22 ارديبهشت 

•حضرت آي��ت ا... خامنه اي خطاب به ملّت ايران اظهار 
داش��تند: كس��ي را برگزينيد كه درد كشور را بفهمد، 

درد مردم را بداند و از درد مردم احس��اس درد كند، با 
مردم يگانه و صميمي باش��د، ساده زيست باشد و خود 
و خانواده و نزديكانش از فساد و اشرافي گري و اسراف 

دور باشند.
حضرت آيت ا... خامنه اي فرمودند: به علت اقتدار ملّت 
ايران، خطر تهاجم نظامي دش��من بس��يار كم اس��ت 
اما مخالفان سرافرازي و پيش��رفت ايران، در تهاجمي 
خطرناك ت��ر و پيچيده تر، مرزه��اي ايماني، عقيدتي و 

فرهنگي را هدف گرفته اند.
• ثمره هاشمی گفت: سفرهاي استاني دولت نهم نمونه 

بسيار برتري از دموكراسي است.
23 ارديبهشت

•رسايی نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دولت هاي قبلي نيز با وجود س��ازمان مديريت و 
برنامه ري��زي مخال��ف بودند ولي اكن��ون از حذف اين 
سازمان توسط دولت احمدي نژاد به عنوان نقطه منفي 
در كارنامه دولت نام برده و از آن براي حمله به دولت 

استفاده مي كنند.
•در س��ندي كه از س��ال آخر فعاليت دولت خاتمي به 
دست آمده، موسوي الري وزير كشور وقت تأكيد  كرده 
اس��ت: كارشناسان س��ازمان مديريت اساساً براي خود 
رس��التي جز ايجاد مزاحمت و كارش��كني براي س��اير 

دستگاه ها قائل نيستند.
24 ارديبهشت

•عس��گر اوالدی دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: جبهه متحد داراي سه ضلع است كه در 
حال حاضر هر سه ضلع آن به احمدي نژاد رسيده اند.

•عباسی مهر دبيرتشكيالت دفتر تحكيم وحدت گفت: 
وظيفه اصلي جنبش هاي دانش��جويي گفتمان سازي، 
اصالح ساختارهاي غلط و حضور در عرصه هاي انتخابات 
است درحالي كه برخي به اشتباه فقط حمايت از افراد 

در انتخابات را وظيفه جنبش دانشجويي مي دانند.
25 ارديبهشت

•جمعي��ت رهپويان انقالب اس��المي در دومين بيانيه 
انتخاباتي خود آورده اس��ت: تخريب هاي پوپوليس��تي 
امروز و بي انصافي هايي كه در حق دولتمردان مردمي، 
تالشگر و سخت كوش روا داشته شده است و سعي در 
فريب افكار عمومي داش��ته، عمدتاً با مصرف انتخاباتي 

است.
•نوروزی عضو كميس��يون انرژي با اش��اره به سه برابر 
ش��دن توزي��ع اعتبارات در اس��تان ها طي س��ال هاي 
گذش��ته، گفت: دولت تمام اين اعتبارات را بجا مصرف 
كرده و مانع از بحث هاي گروهي مخفيانه مانند قرارداد 

كرسنت شده است.
•مه��دي كروبي با تأكيد بر اينكه ه��واداران كانديداها 
بايد از حرك��ت هاي غيرمعق��ول و غيرمنطقي دوري 
كنند، گفت: شكس��تي كه اصالحات خ��ورد به خاطر 
كارهاي نسنجيده خودمان بود و اگر كارهاي نسنجيده 

و نپخته انجام ندهيم موفق خواهيم شد.
•غالمحسين كرباسچي با انتقاد از روشهايي كه حاميان 
برخ��ي كانديداها براي تبلي��غ در نظر گرفته اند، گفت: 
مردم اكنون دنبال مطالباتي واقعی هستند و نوار سبز، 
زرد، سرخ، سياه، پاسخگوي مطالبات مردم نخواهد بود 
و توجه به اين مسائل ما را از مسير اصلي دور مي كند 

و شرايط روز به روز بدتر مي شود.
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26 ارديبهشت
•حضرت آيت ا... خامنه اي، از كساني كه در زمان هاي 
مختل��ف از جمله در دوران انتخابات براي جلب توجه 
م��ردم، به تكرار حرف هاي غربي ها مي پردازند، انتقاد 
كردن��د و افزودن��د: اينگونه حرف ها هي��چ امتيازي 
محس��وب نمي ش��ود بلكه مخالفت با تفك��ر و هويت 
"اسالمي  ايراني" به شمار مي آيد. رهبر معّظم انقالب 
فرمودن��د: آگاه��ي عمومي م��ردم باي��د در انتخابات 
جلوه كند تا مانع از س��ركار آمدن كس��اني شوند كه 
بخواهند در مقابل دشمنان تسليم شده و آبروي ملّت 

را ببرند.
28 ارديبهشت

•دبي��ر كل جامع��ه اس��المي كارگران گف��ت: افزايش 
حقوق كارگران در دولت احمدي نژاد قابل مقايس��ه با 

دولت هاي گذشته نيست.
•جاليی پور عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: 
در زمان خاتمي عده اي مي خواستند از حاكميت خروج 
كنن��د ولي در زمان احمدي ن��ژاد مي خواهند با كروبي 
ورود كنن��د. خ��روج از حاكميت در جبهه مش��اركت 
مطرح ش��د ولي جالب اينجاس��ت كه مدت��ي بعد در 

همين حزب يك رأي هم نياورد.
•ت��اج زاده عضو ش��وراي مركزي س��ازمان مجاهدين 
انق��الب گف��ت: ما موس��وي را به عنوان همس��ر زهرا 
رهن��ورد مي ش��ناختيم و نه زهرا رهن��ورد را به عنوان 

همسر موسوي.
29 ارديبهشت

•به��روزی دبيركل جامعه زين��ب)س( گفت: در دولت 
دوم خاتمي از وي خواستيم تا وزير زن در كابينه قرار 
ده��د اما خاتمي در پاس��خ گفت: من چنين ريس��كي 

نمي كنم.
•مير حس��ين موسوي در مورد استعفاي خود در زمان 
نخس��ت وزيري اش گفت: بنده يكبار اس��تعفا كردم و 
استعفايم زماني بود كه به اين نتيجه رسيدم نمي توانم 
به وظايف قانوني خود عمل كنم. و خطاب به دانش��جو 
پرس��ش كننده تهدي��د كرد: در صورت اص��رار بر اين 
س��ؤال ابعاد جديدی را بيان می كنم كه به نفع ش��ما 

نخواهد بود. 
•س��جاد صفار هرندی عضو ش��اخه دانش��جويي ستاد 
مردمي حمايت از احمدي نژاد عدم وجود پديده تحريم 
انتخاب��ات را در اين دوره از دس��تاوردهاي دولت نهم 
دانس��ت و گفت: تحري��م در آن دوره در حالي صورت 
گرفت كه 8 سال دولت اصالحات شعار تبديل نيروهاي 

دشمن را به دوست داده بود.
•جميله كديور مش��اور امور زنان و رئيس كميته بانوان 
س��تاد كروبي ضمن قدرداني از به كارگيري همسران 
كروبي و مير حس��ين در فعاليت انتخاباتي شان گفت: 
اگر خانم رهنورد كانديدا مي شد به وي رأي مي دادم.

30 ارديبهشت
•از سوي سازمان صداوس��يما اعالم شد. برنامه پخش 
مناظره ه��ا ي تلويزيون��ي نامزدهاي انتخابات رياس��ت 

جمهوري از 12 خرداد ماه آغاز مي شود.
خرداد 1388

1 خرداد 
 terror free« مؤ سس��ه         ن��ظ�رس��ن�جی   آ مري��كا ي��ی  •
يك  ت��رس( طی  بدون  )ف��ردای   »tommorrow

انتخابات دهم  نظرسنجی از ش��ركت كنندگان در 
رياس��ت جمهوری اين س��ؤال را مط��رح كرد كه: 
به چه كس��ی در انتخابات رياس��ت جمهوری رأی 
می دهيد؟ ش��ركت كنندگان در اين نظرس��نجی 
ها نس��بت آراء احمدی نژاد به موس��وی را بيشتر 
از دو ب��ه يك اعالم كردند، نتايج آن بدين ش��رح 
اس��ت: 34درصد احمدی نژاد، 14درصد موسوی، 
3درصد باقی مانده به صورت  27درصد نامعلوم و 

2درصد كروبی و 1درصد رضاي��ی اعالم كردن��د. 
•رئيس جمه��ور تأكيد ك��رد: دنيا بدان��د دولت برآمده 
از اي��ن م��ردم حافظ عّزت اين مردم اس��ت و تا زماني 
كه س��ر كار باشد، هيچ س��ندي را كه حتي يك ريال 
عليه منافع ملّت باش��د امضا نخواهد كرد؛  دنيا بداند ما 
سينه هاي خود را براي تيرهاي تهمت، دروغ و توهين 

زياده  خواهان آماده كرده ايم.
•ميرحسين موسوي گفت: من خود را مديون شهدا

 و خان��واده ش��هدا مي دانم و هرآنچه داري��م به دليل 
خون هاي بس��يار زيادي است كه در راه انقالب و دفاع 

مقّدس ريخته شده است.
•دبيركل جامعه اس��المي مهندس��ين اظهار داش��ت: 
در مجم��وع تا جاي��ي كه اطالع داريم آقاي هاش��مي 
رفس��نجاني دل خوش��ي از اينكه احمدي نژاد مجدداً 

رأي بياورد ندارد.
•محس��ن رضاي��ی در جمعی از خبرن��گاران اقتصادی 

خاطر نشان كرد. دولت من گداپرور نخواهد بود.
•اعتراض آذری زبان ها به حضور مجيد انصاری حامی 
موس��وی در تبريز باعث ش��د كه وی نتواند سخنرانی 
در جه��ت حماي��ت كانديدای خود انج��ام دهد. دليل 
اعت��راض آذری ها پخش فيل��م كوتاهی بود كه در آن 
سيد محمد خاتمی در حضور برخی ديگر از شخصيت 
ها به هموطن��ان آذری در قالب لطيفه ای توهين می 

كند.
•كرباس��چی: از اينكه سبزپوش��ان حامی موس��وی را 
می بينم خوش��حالم و چون به موسوی رأی می دهيد 

ناراحت نمی شوم اما به احمدی نژاد نه بگوييد.
•آرين منش عضو كمس��يون فرهنگ��ی مجلس اظهار 
داش��ت: بستن ش��ال و دستبند سبز ش��يوه ای غربی 

است.
•حس��ن بيادی گفت: ب��ه نظر من رضايی و موس��وی 
احس��اس كرده اند كه هويت انق��الب در حال تضعف 
اس��ت و فيلترهايی روی ارزش های انقالب گذاش��ته 

شده است.
•كرباس��چی رئيس س��تاد كروبی گفت: غالمحس��ين 
كرباس��چی هس��تم، پريروز اس��تاندار اصفهان، ديروز 
ش��هردار تهران، امروز نگران ايران، برعكس برخی كه 
از ش��هرداری تهران به ش��هرياری ايران رس��يدند، از 

شهرداری تهران به جرم ناكرده روانه زندان شدم. 
•حجت االس��الم هاشمی رفس��نجانی در خطبه های 
نماز جمعه به مسئولين صداوسيما هشدار داد و گفت: 
صداوسيما به عنوان رسانه ملّی از اين به بعد سعی كند 
منصفانه و بدون جانبداری از هيچ طرف و طبق قانون 
ب��ه وظيفه خود عمل كند تا مردم مطمئن باش��ند كه 
ديگ��ر تبليغاتی كه در خصوص جانبداری يا تغيير آراء 

وجود دارد، اتفاق نمی افتد.
•محس��ن رضايی گفت: به همه زن��ان خانه دار حقوق 

می دهم.
•وزير كش��ور اظهار داش��ت: كانديداها ب��ه خاطر رأی 

حريم نظام را خدشه دار نكنند.
•خاتمی گفت: موس��وی م��ی تواند زمينه نش��اط در 

انتخابات را ايجاد كند.
•س��يد مرتضی نبوی گفت: دولت احمدی نژاد پس از 

هشت سال خون دل خوردن يك بركت بود.
•مهدی رحمانيان مدير مس��ئول روزنامه توقيف شده 
ش��رق وحامی ميرحس��ين گفت: امروز كشور به علت 
مديريت نامطلوب در 4 چهار سال گذشته وارد مرحله 

بحرانی شده است.
•حس��ين مرعشی س��خنگو حذب كارگزاران در جمع 
حاميان موس��وی در كردس��تان گفت: تم��ام نامزدها، 
منتقد عملكرد دولت نهم هس��تند. وی افزود من نمی 

دانم احمدی نژاد منتقد خود هست يا نه؟
•عليرضا محج��وب نماينده ته��ران و دبيرخانه كارگر 

گفت: موسوی احساس خطركرد وكانديدا شد.
•هاش��می رفس��نجانی در خطب��ه نم��از جمعه گفت: 
شركت نكردن در انتخابات عقاًل، شرعاً و منطقاً به نفع 

هيچ كس نيست.
اگر مردم به طور گس��ترده در انتخابات شركت كنند، 
هر دولتی را كه روی كار بياورند، آن دولت با پشتيبانی 
همين مردم م��ی تواند بهتر عمل كند و مردم نيز كار 
ش��كنی نمی كنند و به دس��تورهای دول��ت عمل و از 

اقدامات آن دفاع می كنند.
وی با اش��اره به اينكه حكومت اسالمی بدون حضور و 
اراده مردم محقق نخواهد ش��د گف��ت: همان فقيه در 
قانون اساسی ما با اراده مردم منصوب شده است. بدون 
حضور مردم آن فقيه چه كار می تواند انجام دهد. ولی 
فقيه هم اگر آرای مردم را نداشته باشند، نخواهد بود. 
•خاتمی اعالم ك��رد: نظرات رهبر معّظم انقالب درباره 

دولت واقع بينانه است.
•دكت��ر احمدی نژاد گفت: كار بعضی ها ترجمه جنگ 

روانی دشمن به زبان فارسی است.
•خاتمی در گفتگو با نش��ريه امريكايی نيوزويك تأكيد 
ك��رد: در انتخابات ايران تقلب ب��ه معنای خاص كلمه 
وجود ندارد، خود من هم در دوران مس��ئوليت رياست 
جمهوری چندين انتخابات را برگزار كرد ما اگر چنين 
چيزهايی هم وجود داش��ته باش��د در مقابل نتايج آن 

انتخاباتی كه مردم نقش دارند متفاوت و ناچيز است.
•روزنامه جزوالم پست اسرائيلی اعالم كرد: بررسی های 
انجام شده نشان می دهد كه احمدی نژاد در انتخابات 

آينده پيروز می شود و اين يك خطر بزرگ است.
•محمد عطريانف��ر در واكنش به انعكاس اظهاراتش به 

نقل از ناطق نوري كه گفته بود
»هم��كاري با احمدي نژاد را حرام مي داند و موس��وي 
را همراهي مي كن��د«. گفت: آن مطلب حاصل تحليل 
خ��ودم از صحب��ت های آقای ناطق اس��ت و نس��بت 

مستقيمي با ديدگاه هاي ايشان ندارد.
•خاتم��ی گف��ت: دوم  خ��رداد ت��داوم انق��الب بزرگ 

مشروطيت و انقالب شكوهمند اسالمي است.
•رضاي��ی گفت: اي��ران امروز ق��درت اول منطقه و 
جزو 10 كش��ور اول دنياست و اگر امروز ما ماهواره 
و موش��ك داريم به خاطر س��وم خرداد اس��ت و ما 
ام��روز نيازمنديم كه جوانان به صحن��ه بيايند و به 
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ما كمك كنند.
•اسماعيلی عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان 
گف��ت: از ميان 17 عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون 
اصولگراي��ان 14 نفر بر اعالم حماي��ت از احمدي نژاد 

تأكيد دارند.
•نعيمی پور عضو شوراي مركزي حزب مشاركت گفت: 
كروبي و موسوي از مناظره پرهيز و هردو به بيان داليل 
حضور خ��ود و اصالح طلبان در دهمين دوره انتخابات 

رياست جمهوري بپردازند.
3 خرداد

•كروبی گفت: بايد در مقابل هر دولتي كه مي خواهد به 
ما زور بگويد، بايستيم.

•كروبی گفت: وقتي كه خاتم��ي وارد عرصه انتخابات 
شد تنها از تجربه وزارت فرهنگ و ارشاد برخوردار بود 
اما بنده كه وارد عرصه ش��دم داراي تجربه مديريتي از 
حج، كميته امداد، بنياد شهيد و رياست مجلس بودم.

4 خرداد
•رئيس جمه��ور در نشس��ت خب��ري ام��روز خ��ود با 
خبرن��گاران خارج��ي از آمادگي خود ب��راي مناظره با 
باراك اوباما در صحن س��ازمان ملل براي بررسي ريشه 

مشكالت و مديريت جهاني خبر داد.
•آي��ت  ا... مه��دوي  كني اع��الم كرد: اكثري��ت جامعه 
روحاني��ت مب��ارز در انتخاب��ات از آق��اي احمدي نژاد 
حماي��ت مي كنند و بنده نيز آقاي احمدي نژاد را اصلح 

مي دانم و به ايشان رأي مي دهم.
•زاكانی نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جريان اصالحات با شعار سياسي كار خود را آغاز 
كرد و در مقام عمل نتيجه اي نداش��ت و حتي خاتمي 
در آخري��ن مصاحبه خود افس��وس خورد كه اي كاش 
در حوزه مس��ائل اقتصادي، هدفمند كردن يارانه ها را 

مي توانست دنبال كند.
•كامران دانش��جو ش��مار كل صندوقهاي اخذ رأي در 
دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري را 46 هزار و 
62 صندوق اعالم كرد و آمار مقايسه اي با دو انتخابات 

گذشته ارائه داد.
•ش��مس الواعظين روزنامه نگار اصالح طلب گفت: در 
بعضي جاها از احمدي نژاد خوشم مي آيد كه صادقانه 

و صريح حرف خود را مي زند.
5 خرداد

•احمدي نژاد اظهار داش��ت: به محض اينكه ما به سراغ 
برخ��ي گيرندگان وام ه��اي كالن مي رويم تا پول ها را 
از آن ه��ا پس بگيريم صدها بلندگ��و به كار مي افتد و 
صده��ا تلفن به صدا در مي آيد اما بدانيد كه تا آخرين 
روزي كه به لطف خداوند در خدمت شما هستم حتي 
يك س��ند از اين مفت خوري ها و خالفكاري ها را امضاء 

نخواهم كرد.
•رضايی گف��ت: چهره بين الملل ايران بايد بازس��ازی 

شود.
•فاطمه آليا عضو كمس��يون امنيت ملّی مجلس گفت: 

آقای موسوی كلّيت نظام را زير سئوال می برد.
•مجله تايم در مقاله ای  به همايش حاميان موس��وی 
در ب��رج ميالد اش��اره كرد و نوش��ت: يكی از ش��ركت 
كنندگان حاضر در اين جلس��ه اظهار داش��ت انتخاب 

بين دموكراسی و خودسری است.
•مير حسين در نطق راديويی خود اظهار كرد: نخستين 

دغدغه ام قانون گريزی اين دولت است.  
•محسن رضايی در جمع مردم گلستان گفت: وضعيت 
كنونی كش��ور در شأن ملت ايران نيست وی همچنين 
از فرس��تادن چهل هزار نفر به ش��عب اخذ رأی در روز 
انتخاب��ات ب��ه منظور جلوگي��ری از تخل��ف خبر داده 

است.
•حسن روحانی با اتهام به دولت گفت: در ايام انتخابات 

تزريق پول در جامعه از كجا صورت می گيرد.
•ناطق نوری اظهار داشت در موضوع انتخابات سكوت 
می كنيم لكن آي��ت ا... مهدوی كنی در اين باره بيان 

نمودند: به احمدی نژاد رأی می دهم.
•محسن رضايی: عالقه مند به دانشگاه آزاد هستم.

•رمضان زاده س��خنگوی دول��ت خاتمی تأكيد كرد: ما 
در اين 4 سال سه برابر مصرف كرده ايم، نرخ رشدمان 
هم تغيي��ری نكرد و كارخانه ها يك��ی پس از ديگری 

تعطيل شده است.
•كروبی بيان كرد: اگر احمدی نژاد و موسوی دور دوم 

بروند از ميرحسين موسوی حمايت می كنم.
•مجتبی ش��اكری دبير سياس��ی جمعي��ت ايثارگران 
گفت: ميرحس��ين همچون خاتمی اختي��اری از خود 
ندارد. جريان دوم خرداد در دوره حاكميتش تا بر پايی 
كودتا پيش رفت، اعضای اي��ن جريان مقوله خروج از 
نظام را پيش گرفت و با نوشتن نامه جام زهر و تهديد 
رهبری وتحصن های مكّرر مواضع و انديشه های خود 

را به همگان نشان دادند.
•احم��دی نژاد در جمع مردم بيان ك��رد: در انتخابات 
رياس��ت جمهوری ياران حقيقی انقالب مش��خص می 

شوند.
•كروبی گفت: برای اصالح برخی اصول قانون اساس��ی 

پيشنهاد خواهم داد.
•فرماندار تهران از تذكر ستاد انتخابات اين فرمانداری 

به دو كانديدای رياست جمهوری خبرداد.
•محمد رضا ناصری عضو شورای مركزی حزب اعتماد 
ملّی گف��ت: خاتمی خط خ��ود را از كروبی جدا كرده 

است.
•محمد كاظم انبارلويی سردبير روزنامه رسالت با اشاره 
به سخنان نامزدهای رياست جمهوری از جمله رضايی 
گفت: نمی ش��ود ه��م بگوييم ايران ام��روز قدرت اول 
منطقه وجزء ده كشور دنيا است و هم بگوييم ادامه راه 

دولت نهم، كشور را به سوی پرتگاه می برد.
•واشنگتن پست نوش��ت: علت اينكه احمدی نژاد اين 
هم��ه مورد حمايت و محبت مردم اس��ت در دفاع وی 
از حق هس��ته ای ايران و اينكه او می خواهد ايران را 
به يكی از قدرتمند ترين ملت های جهان تبديل كند، 

نهفته است.
•مصباح��ی مقدم رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس 
گف��ت: با آغاز به كار دول��ت نهم، منابع بودجه عمراني 
كش��ور از ح��دود 6 ه��زار ميليارد تومان ب��ه 24 هزار 

ميليارد تومان افزايش يافته است.
•جاس��بي رئيس دانش��گاه آزاد از س��ه نام��زد به طور 

همزمان حمايت مي كند. 
6 خرداد

•احمدي نژاد گفت: روزي كه رئيس جمهور سابق كشور 
با آن وضعيت به فرانس��ه رفت يك��ي از غم انگيزترين 
روزه��اي زندگي ام ب��ود؛ چرا كه ش��يراك باالي پله ها 
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ايس��تاده بود و رئيس جمهور اي��ران پله هاي متعدد را 
پشت سر گذاشت تا به او برسد.

•رضايی با بيان اينكه سهام عدالت يك كار ماركسيستی 
بوده كه اولين بار آن را لنين انجام داده است گفت: در 
صورت انتخاب حتماً نس��بت به س��هام تجديدنظر می 

كنم.
•قائ��م مقام ح��زب مؤتلفه اس��المی گفت: دوس��تان 
موس��وی نخ هايی سبز بر دس��ت های خود می بندند 
و سعی در س��وء استفاده از احساس��ات معنوی مردم 

نسبت به مسئله سبز و سيادت دارند.
•تاج زاده معاون سياسی وزارت كشور دولت اصالحات 
گفت: صداوسيما در انعكاس فعاليت های دولت به ميل 

شخص و گروه خاصی عمل می كند.
•مرعشی س��خنگوی حزب كارگزاران سازندگی گفت: 

تمام آراء خاتمی به سوی موسوی برمی گردد.
•دبي��ركل جمعي��ت ايثارگ��ران در جمع اس��تادان و 
دانشجويان علوم پزشكی دانشگاه اصفهان گفت: تالش 
هاش��می رفس��نجانی برای حذف احمدی نژاد اس��ت 
وی در جواب س��ئوال يكی از اس��اتيد مبن��ی براينكه 
چ��را برخی از ب��زرگان نظام در مقابل دولت ايس��تاده 
اند گف��ت: افرادی در زمان پهلوی در زندان ش��كنجه 
شده اند اما به نظر من اين ها حقانيت نمی آورد و بايد 

ببينيم همچنان در راه امام)ره( هستند.
•رضايی با انتقاد از سياس��ت های دولت گفت: به نظر 
می رسد صندلی رياست جمهوری توهم آميز است كه 
وقتی روی آن می نشينی فكر می كنيم كه بايد جهان 

را هدايت كنيم.
•موس��وی در جمع مردم آذربايجان گفت: در حكومت 
دينی دولت نبايد دروغ بگويد و مردم را تحت فشار قرار 
دهد، انقالب كرديم تا آزاد باشيم نه آنكه با انديشه های 

عقب مانده و متحجرانه امروز مواجه شويم.
•خاتمی خطاب به دولت گفت: اطالعات نادرس��ت به 

مردم داده می شود.
•ثمره هاش��می اظهار داش��ت: ايجاد فض��ای مبارزه با 

فساد از دستاوردهای دولت نهم است.
•حس��ن روحانی رئي��س مرك��ز اس��تراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: شورای نگهبان از خريد 

رأی با پول بيت المال جلوگيری كند.
•اله��ه كواليی نماينده مردم تهران در مجلس شش��م 
گف��ت: ايران امروز اي��ن توانايي را دارد ك��ه بتواند در 

منطقه صلح ايجاد كند.
•حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره 
به اينكه هر كسي امروز با بي انصافي و سياه نمايي وارد 
مي��دان ش��ود، بعدها اي��ن بداخالقي گريب��ان وي را 
مي گيرد، گف��ت: اقدامات مثبتي كه در كش��ور انجام 

شده، بايد بازگو شود تا مردم مطلع شوند.
7 خرداد 

•رامين با اش��اره ب��ه اينكه رقيب اصل��ي احمدي نژاد 
در دوره قب��ل خود ب��ه عنوان يك رقي��ب اصلي وارد 
صحنه ش��ده بود اما امروز عناصر خود را براي مقابله با 
احمدي نژاد فرس��تاده، گفت: مديريت صحنه انتخابات 
امروز نشان از رقابت احمدي نژاد با هاشمي رفسنجاني 

دارد.
•آيت ا... مكارم ش��يرازی گفت: نبايد ع��ده اي در ايام 
انتخابات با تهمت، دروغ و شايعه پراكني مصالح كشور 

را زير سؤال ببرند.
•احم��دي نژاد گفت: اگ��ر عده اي مدام شمش��يرها و 
نيزه ه��اي تيز كرده خود را ف��رود مي آورند و حتي آن 
كسي كه اين كارها را نمي تواند انجام دهد و به جايش 
فحاش��ی می كنن��د،  بدانند ملّت اي��ران پيرو حضرت 
زهرا)س( و امام حس��ين)ع( اس��ت و ما سينه  و گلوي 
خود را براي نيزه هاي ش��ما آماده كرده ايم اما تس��ليم 

نمي شويم.
•آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين گفت: موسوي در 
اين 20 س��ال در صحنه علني فعاليت سياسي حضور 
نداش��ته و وي بعد از پايان نخست وزيري بنا را بر اين 
گذاشت كه ديگر مسئوليت اجرايي در كشور نپذيرد و 

تا امسال بر اين تصميم خود استوار بود.
•رئيس جمهور گفت: امروز چه خبر شده است و در اين 
ساختمان سفيد رياست جمهوري كه ما در آن حضور 
داريم چه چيزي وجود دارد كه اين قدر برخي را بر آن 
داش��ته است تا به هر وسيله اي حتي با زير پا گذاشتن 

اخالق به آن دست پيدا كنند.
8 خرداد

•در نظرس��نجی صورت گرفته از سوی ايسپا )مؤسسه 
نظرس��نجی دانشجويان ايران( در س��طح كشور اعالم 
ش��د كه پيش��تازی احمدی نژاد به طور مش��خص با 
54/8درص��د در مقابل 21/3درصد نش��ان از پيروزی 

رئيس جمهور فعلی دارد.
•افراد ناشناس ساعتي قبل با تيراندازي به سمت يكي 
از س��تادهاي احمدي نژاد در زاهدان سه تن را مجروح 

كردند.
•ميرحس��ين موس��وی گفت: حضور توام��ان با كروبي 
در انتخاب��ات را خطر نمي دانم، ام��ا مي توان براي آن 

اصطالح مشكل را بكار برد.
9 خرداد

•خبرگزاري فارس: قرائن و ش��واهد از تالش مرموزانه،  
استتار شده و بس��يار پيچيده اي براي زمينه سازي در 

راستاي انقالب رنگي را نشان می دهد.
•منتجب ني��ا قائم مقام حزب اعتماد ملّي با اش��اره به 
پاره كردن پوستر هاي كروبي توسط هواداران موسوي 
گفت: هنوز نديده ام كه اطالعي��ه يا بيانيه اي مبني بر 
محكوميت اين اقدامات داده ش��ود لذا خوب است كه 
ستاد ميرحسين موسوي رسماً اين اقدامات را محكوم 

كند.
10 خرداد

•مرتض��ی نبوی عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گف��ت: احمدي نژاد با صراحت پي��ام تغيير و تحول را 
س��رداد و مورد اعتماد مخاطبان و مردم و نسل جوان 
قرار گرفت و رأي آورد و نس��بت به اين وعده خود وفا 

كرد.
•محم��ود احمدي نژاد گف��ت: در دوره اي تنها روزنامه 
منتقد دولت را هم تحمل نمي كردند و نخس��ت وزير 
مي گفت اگر نقدها را تعطيل نكنيد، برخورد مي كنم. 
اما ما 4 سال است تهمت ها و دروغ هاي صدها سايت 

و روزنامه را تحمل كرده ايم.
•روزنامه اس��تار مالزی در گزارش��ی از فضای انتخابات 
ايران نوشت: در صورت پيروزی موسوی او يك سياست 

مصالحه جويانه نسبت به غرب را پيش می گيرد.
•رضاي��ی در گفتگو با ش��بكه تلويزيونی پرس تی وی 

بيان كرد: موس��وی برنامه ی مش��خصی برای اقتصاد 
كشور ندارد و تنها شعار می دهد و برنامه اجرايی ارائه 

نكرده است.
•دكت��ر ذاكر اصفهانی اظهار كرد:احمدی نژاد ش��كاف 

بين حاكميت و مردم را از بين برد.
كروب��ی گفت:هر كس رئيس جمهور ش��ود همه به او 

كمك می كنيم.
•كرباس��چی رئيس س��تاد كروبی گف��ت: تنها چيزی 
كه برای هاشمی رفس��نجانی اصل است اين است كه 

تغييری در مديريت كشور اتفاق بيفتد.
•ابراهيم ي��زدی در گفتگو با ايلنا بيان كرد: سياس��ت 
خارج��ی دولت خاتمی در خدم��ت افزايش اعتبار بين 
الملل��ی بود اما دولت نهم حرف خ��ودش را می زند و 
غربی ها حرف خودشان را می زنند و پيشرفتی حاصل 

نمی شود.
•جهانگيری وزير صنايع دولت اصالحات گفت: آمارهای 
رئيس جمهور در برنامه تبليغاتی شان غير واقعی بود.

•سايت تغيير متعلق به حاميان كروبی طی يادداشتی 
درباره منابع مالی س��تاد ميرحس��ين موسوی نوشت: 
كروبی مثل موس��وی نه هاش��می و فرزندانش پش��ت 
سرش هس��ت كه يك شبه ستادهايش را تجهيز كند، 
نه بيش از 20 سايت خبری و روزنامه دارد كه با هزينه 
جاس��بی و فرزندان هاشمی اداره شود. در ادامه افزود: 
موس��وی نه برنامه ای دارد نه ح��رف تازه ای حاميان 
ميرحس��ين را می بينم كه مردم را با ش��ال و دستبند 
سبز رنگ به رأی دادن به موسوی ترغيب می كنند نه 

استداللی دارند متأسفانه، نه منطقی برای حاميان.
11 خرداد

•مركز پژوهش های صداوسيما نتايج نظرسنجی های 
صورت گرفته در تمامی استان های كشور را اعالم كرد: 
62/7درصد از ساكنان شهرهای بزرگ استان ها و نيز 
47/5درصد از ش��هروندان تهران آق��ای دكتر محمود 
احم��دی نژاد را به عنوان فرد مورد نظر برای رياس��ت 
جمه��وری انتخاب كردن��د و 25/7درصد از س��اكنان 
ش��هرهای بزرگ و همچنين 39/9درصد از س��اكنان 
تهران ميرحس��ين را فرد مطلوب خود برای رياس��ت 

جمهوری انتخاب كردند.   
•حجت االسالم شجونی عضو ش��وراي مركزي جامعه 
روحانيت مبارز گفت: ش��هيد رجايي بارها در نزد من، 
نارضايتي خود را نس��بت به سيس��تم سازمان برنامه و 
بودجه ابراز كرده بود به دليل اينكه س��ازوكار مجموعه 
مديريتي اين س��ازمان را ب��راي راه انداختن كار مردم 

نامطلوب مي دانست.
12 خرداد

•علي مطهري با انتقاد ش��ديد به فيلم تبليغاتي كروبي 
نوشت: كرباس��چي در زمان تصّدي ش��هرداري تهران 
حق��وق مردم را پايمال مي كرد به ط��وري كه آثار آن 

هنوز باقي است و شايد تا قرن ها باقي باشد.
•دكتر محمود احمدی نژاد در مناظره با موسوی گفت: 
مسئوالن سه دولت گذش��ته در برابر من هستند. وی 
افزود: آيا مشكالت كشور مربوط به چهار سال گذشته 
است؟ آيا دوستان شما يك مملكت گلستان را تحويل 

من دادند؟
•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر ايران گفت: امروز امكانات دانشگاه آزاد در عقبه 
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كانديداهاي مخالف احمدي نژاد مش��اهده مي شود كه 
مي خواهند اين حياط خلوت را براي خود حفظ كنند.

•عس��گر اوالدی: دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: طرح ديدگاه هاي انتقادي حجت االسالم 
هاشمي رفس��نجاني در س��ال هاي  68 تا 69 مي تواند 
قرين��ه داوري كس��اني كه مي خواهند به ميرحس��ين 

موسوي رأي دهند قرار گيرد.
•احمدي نژاد گفت: برخي نگران آن هس��تند كه ملّت 
ايران ب��ا تصميم انقالبي خود باقي مانده حلقه بس��ته 
مدي��ران انحصارطل��ب را درهم بش��كند و راه را براي 

پيشرفت جوانان باز كند.
•حس��ن بيادی با انتقاد از احمدی نژاد اظهار كرد: اين 

دولت بايد تغيير كند.
•كرباسچی رئيس ستاد انتخابات كروبی گفت: توصيه 
می كنم  در انتخاب هايمان به كس��ی رأی  دهيم كه 
صداقت داش��ته باش��د و از فريب، دروغ و خدعه جداً 

بپرهيزد.
•ع��زت ا... س��حابی: در جمع ي��اران خاتمی و حاميان 
موسوی گفت: دولت نهم در واقع به ساختار اقتصادی 
و اجتماعی كشور صدمه زده است و همان طور كه در 
نظرخواهی ش��ورای فعاالن ملّی و مذهبی به موسوی 

رأی دادم ميرحسين را انتخاب خواهم كرد.
•جاللوند عضو س��تاد موسوی گفت: نگرانی ميرحسين 

از مناظره با احمدی نژاد طبيعی است.
•محس��ن ميردامادی در نشست دانش��جويی دانشگاه 
ته��ران گف��ت: در دول��ت نه��م ع��زت ملّ��ی را زيرپا 

گذاشتند.
• روزنام��ه دنيای اقتص��اد به نقل از فاينش��نال تايمز 
نوشت: در صورت تداوم رياست جمهوری فردی مانند 
احمدی نژاد در 20 س��ال آين��ده ايران جای آمريكا را 

خواهد گرفت.
•ش��جونی عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: بر چسب 

گداپروری بر دولت نهم ناجوانمردانه است.
•دكت��ر احمدی نژاد در جمع مردم س��اوجبالغ گفت: 

اسامی مفسدان را در مناظره افشاء خواهم كرد.
•درپ��ی نمايش دادن دي��دار علما و مراج��ع در فيلم 
تبليغات��ی موس��وی برخی علم��ا و مراجع ق��م اظهار 

داشتند.
شأن مرجعيت حمايت از يك كانديدای خاص نيست.

•رس��ايی نماينده مجلس اظهار نمود: هاشمی همه ی 
خاندان خود را بسيج كرده تا احمدی نژاد رأی نياورد.

•بهزاد نبوی و محس��ن آرمين در نشس��ت رس��انه ای 
س��ازمان مجاهدين و در واكنش به وزارت كشور اعالم 
كردند: تير كميته صيانت از آراء به جای خوبی اصابت 

كرد.
•  بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدين گفت: دولت 
هنوز نمی داند طرح يا پروژه چيست. وی ادامه داد: ما 
بر خالف اصولگرايانی كه با چشم گريان و دلی پرخون 
و به علت رودربايستی ناچار به حمايت از احمدی نژاد 

شده اند قاطعاً از موسوی حمايت می كنيم.
13 خرداد

•احمدی نژاد در مش��هد مقّدس گفت: در تهران فردی 
را محاكمه كردن��د و حتی دادگاه او به صورت زنده از 
صداوس��يما پخش شد و اين فرد اعتراف كرد كه بيش 
از 250 ميلي��ون تومان از پول بيت المال را برای خود 

و حزب��ش هزينه كرده اس��ت و اي��ن در حالی بود كه 
مردم تهران زير فش��ار س��نگين عوارض شهرداری در 
حال خورد شدن بودند و بعد اعالم كردند تهران جای 

محرومان نيست.
•آقای احمدی نژاد در اولين مناظره ی انتخاباتی خود 
خطاب به مردم س��ئواالتی را از آقای موس��وی مطرح 
كرد: امروز آقای موس��وی در برابر من نيست بلكه سه 
دولت گذش��ته در برابر من هس��تند، آقای موسوی و 
خاتمی با محوريت و حمايت آقای هاشمی، عليه دولت 
حركت می كنند و مردم می دانند و اين ها از روز اول 
با هم بودند. دختر آقای هاشمی در جلسه ای با حضور 
ش��ما و آقای خاتمی به صورت علنی به دولت توهين 
م��ی كند و خود او می گوي��د كه دوره اصالحات ادامه 
راه س��ازندگی است. شما نگوييد ارتباطی وجود ندارد، 
ملت با چشم خود اين ارتباط را می بيند. 4 سال پيش 
از داخ��ل و خارج به رقيب انتخاباتی من كمك ش��د و 
آقای هاش��می پيغامی به يكی از پادشاهان كشورهای 
منطقه داد و گفت: نگران نباشيد اين دولت ظرف 6ماه 
س��اقط خواهد شد. زمان آقای هاش��می  يك روزنامه 
منتق��د وجود داش��ت اما رئيس دول��ت بارها عليه آن 
موضع گيری كرد و باالخره صدای آن روزنامه را بريد. 
در دوره م��ا 320 هزار تيتر توهي��ن  آميز عليه دولت 
زدند، نه يك روزنامه تعطيل ش��د نه تهديد و فش��اری 
آورديم و حتی امروز هم آزادانه در حمايت از ش��ما به 
دولت توهين می كنند. در زمان آقای هاشمی تورم به 
نرخ 49/5درصد رس��يد ضم��ن اينكه 49 ميليارد دالر 
استقراض خارجی پيدا كرديم و بحران های اجتماعی 
ش��هرهای بزرگ كشور را در برگرفت و عده ی زيادی 
كشته ش��دند. آيا در آن دوران احساس خطر نكرديد؟ 
وقتی در 18 تير جريانی برانداز با دادن اطالعيه رسمی 
و حمايت صريح بيگانگان می خواستند انقالب مخملين 
راه بياندازد و علناً به سمت مركز حكومت حركت كنند، 
چرا نگران نشديد؟ وقتی نمايندگان مجلس ششم »در 
ادامه سناريوی براندازی نرم در قالب نافرمانی مدنی و 
قانون��ی« تحصن كردند و از همانجا با كنگره ی آمريكا 
تماس گرفتند، احس��اس خط��ر نكرديد؟ در دوره قبل 
در روزنامه ها مقاله نوش��تند و گفتن��د: دوره امام)ره( 
تمام ش��ده! چرا س��كوت كرديد؟ دولت وقت حمايت 
كرد! باز هم  شما س��كوت كرديد! چرا شما خيال می 
كنيد افرادی كه دور ش��ما هس��تند آدم هس��تند، اما 
مردم��ی را كه ب��ا دولت خدمتگزار هس��تند از آدم ها 
جدا می دانيد؟ پسران آقای هاشمی در كشور چه كار 
می كنند؟ كدام يك از وزراء من در دوره ی وزارتشان 
پولدار شدند، آيا رانتی داده يا ملكی خورده اند؟ كسی 
با شركت اس��تارت اويل رابطه برقرار می كند و طرف 
را از زن��دان ايران به خ��ارج فراری می دهد و آخر اين 
جريان پسر آقای هاشمی است. پسر آقای ناطق نوری 
چگونه ميلياردر شد و خود آقای ناطق چگونه به اينجا 
رسيد؟ آقای موسوی در دوره شما يك روزنامه منتقد 
وجود داشت كه شما آن را هم با فشار و تهديد تعطيل 
كرديد. آقای موس��وی برای اينكه متوجه مشكالت از 
جمله اعتياد و بيكاری در جامعه شويم احتياجی نبود 
تا بازيگر بياوريد در فيلم انتخاباتی تان اين مس��ائل را 
مطرح كنيد. ش��ما در دوره ی خود با سوءاس��تفاده از 
فضای سياسی، اختيارات رئيس جمهور وقت را محدود 
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كرديد و طب��ق قانون وزراء را با تأييد ايش��ان معرفی 
نكرديد. در زمان نخست وزيری شما 95 ميليارد تومان 
از حس��اب بانك مركزی بدون مصوبه مجلس برداشته 
شد كه نمايندگان در تعطيالت تابستان بودند و زمانی 
كه مجلس��ی ها آمدند دعوايی در كش��ور درست شد. 
آقای موس��وی بسياری از مديران شما و آقای هاشمی 
دست خالی آمدند و يك امتياز دالر 7 تومانی دريافت 
كردند و ب��ا واردات و صادرات ميلياردر ش��دند، آقای 
صفايی فراهانی مدير دولت ش��ما بود و از دولت ش��ما 
پولدار ش��د، فهرس��ت زمين های ضبط ش��ده توسط 
مديران گذش��ته در مس��احت ه��ای 60، 70، 80 و يا 
400 هكت��ار وجود دارد. پول س��تاد ش��ما از كجا می 
آيد؟ يك مورد آن را من می گويم كه ش��ركت رش��ت 
الكتريك اس��ت، اين ش��ركت بدون هيچ مزايده ای به 
آقای كرباسچی و همسرش داده شد. كارخانه را از بيخ 
تراشيدند و خواستند آن را بفروشند. باور ما اينست كه 
صحنه گردان اصلی اين جريانات آقای هاش��می است 
وش��ما هم گفته ايد به حمايت آقای هاش��می افتخار 

می كنيد.
•فداي��ی و حس��ينيان در تحلي��ل 8 س��اله ی دوران 
اصالحات بي��ان كردند مجاهدين و مش��اركت جريان 
هايی هستند كه در طول 8 سال حاكميت خود مسير 
انق��الب را منح��رف و آن را به يك اش��رافيت كامل و 
تمايز خواهی كس��انی كه انقالب برای آن ها ارزش��ی 
نداش��ت تبديل كردند. فدايی نيز در ادامه يادآور ش��د 
همين جريان افراطی مس��ير اصالح��ات را برهم زد و 
حتی عناصر آن در مجلس ششم بحث عبور از خاتمی 

را مطرح كردند.
• الهه كواليی نماينده مجلس ششم گفت: احمدی نژاد 

با موج سنگينی از قدرت كنار می رود.
•دبي��ر كل حزب مؤتلفه اس��المی گف��ت: خاتمی كه 
قبل از ش��ما اعالم حضور كرد، باز هم احس��اس خطر 
كرديد كه اعالم حضور كرديد، چرا موسوی در 18 تير 

احساس خطر نكرد.
•نشريه انگليسی اكونوميس��ت فايننس نوشت: اگرچه 
به نظر می رس��د احمدی نژاد برنده انتخابات باشد اما 
با اين وجود نبايد دش��واری ها و سختيهای پيش روی 

خود برای پيروزی را فراموش كنند.
•مدير مس��ئول روزنامه ی رسالت اظهار داشت در آن 
زمان ش��ورای عالی امنيت ملّی ك��ه دبير آن خارج از 
كشور به سر می برد، اجازه ورود نيروهای امنيتی برای 
كنت��رل اوضاع صادر نمی كرد، اين مطلب نش��ان می 
دهد آن ها خواب های آش��فته ای برای كش��ور گرفته 

بودند.
•سيد مجتبی ثمره هاشمی گفت: طرح تحول اقتصادی 
بزرگترين كار تخصصی انقالب اس��المی در دولت نهم 

است.
•ستاد كل نيروهای مس��لح اعالم كرد: استفاده ابزاری 
به عنوان فرماندهان س��پاه توسط برخی كانديداها غير 

اخالقی است.
•محسن رضايی در گفتگوی ويژه خبری گفت: عدالت 

سياسی مقدم بر عدالت اقتصادی است.
•عسگر اوالدی به عنوان جبهه ی پيروان خط امام)ره( 
و رهب��ری گفت: يك جريان در داخل و خارج پروژه نه 

به احمدی نژاد را حمايت می كند.

•چمران رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران اظهار 
داشت: آمريكا برای انتخاب هر فردی جز احمدی نژاد 

سرمايه گذاری كرده است. 
•رئيس جمهور در اجتماع مردم مش��هد مقّدس اظهار 
داش��ت: می خواهند حلقه شكس��ته دولت را بازسازی 

كنند.
•ضارب س��عيد حجاري��ان به همراه پدرش در س��تاد 
موسوی درمحل س��كونت خود ش��هرری فعاليت می 
كند، سعيد حجاريان بعد از ترور در اقدامی مشكوك ، 

سعيد عسگر ضارب خود را بخشيد.
•محس��ن رضايی گفت: رفع بي��كاری با همدردی حل 

نمی شود.
•حسين اسالمی رئيس كميته اقتصادی اصل 90 قانون 
اساس��ی اظهار نمود: بررسی پرونده 6 ميليارد گمشده 

در زمان اصالحات در حال رسيدگی است.
•ثمره هاش��می در جمع مردم مازندران گفت: سازمان 

مديريت منحل نشده بلكه كوچك شده است.
•احم��دی نژاد خطاب به مخالف��ان دولت اظهار نمود: 
آقايان به گونه ای حرف می زنند كه گويی وقتی آن ها 
مدير بودند در كش��ور هيچ مشكلی وجود نداشت وی 
افزود در جلسات آنقدر طرح سازش را خوب جلوه می 

دادند كه مردم فكر می كردند چقدر خوب است.
•ابطحی گف��ت: احمدی نژاد با رفتار خ��ود ثابت كرد 
ك��ه كرامت ايرانی ها را نادي��ده گرفته و در ادامه ابزار 
اميدواری كرد كميته صيانت از آراء س��تاد موس��وی و 
كروبی بتواند تخلف و تقلب را از بين برده يا كم كند. 
•زاكان��ی نماينده ته��ران گفت: چن��دی قبل در يكی 
از ش��هرها، رئي��س دانش��گاه آزاد 130 ميليارد تومان 
اختالس كرده كه دس��تگير شد لكن پس از مدتی آزاد 
شده و به عنوان حامی مالی ستادهای مخالف احمدی 

نژاد فعاليت كرد.   
14 خرداد

•دفتر مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در نامه ای به 
ضرغامی خواستار پاسخگويی از طريق صداوسيما شد 
اين در حالی اس��ت كه در مناظره ی ش��ب گذشته ی 
آقايان موسوی و احمدی نژاد مطالبی نسبت به خانواده 

ی آقای هاشمی از سوی احمدی نژاد مطرح شد.
•احمدی نژاد اظهار داش��ت: 4 س��ال تم��ام دروغ ها و 

توهين ها را تحمل كردم.
•حميد رس��ايی نماينده مجلس ش��ورای اس��المی از 
آمادگی احمدی نژاد برای مناظره با هاشمی رفسنجانی 

خبر داد.
•الياس نادران خطاب به موس��وی اظهار داش��ت: چرا 

بدخواهان نظام در شما طمع كردند.
•حداد عادل با اش��اره به اينكه دوران دوم خرداد برای 
مردم وحشتناك است گفت: حمايت از احمدی نژاد را 

الزم و ضروری می دانم.
•رس��انه ها اعالم كردند: يكی از پربيننده ترين برنامه  
ی س��ال های اخير»حدود200ميلي��ون نفر« مناظره 

آقای احمدی نژاد و موسوی بوده است.
•مول��وی عبدالحميد و امام جماعت اهل س��نت اعالم 
كرد: اهل تس��نن از كانديدات��وری كروبی حمايت می 

كند.
•ابطحی در مورد مناظره موسوی و احمدی نژاد گفت: 

كار آن شب احمدی نژاد مثل سخنرانی پاليزدار بود.

•موس��وی اعالم كرد: ايران را از دس��ت دروغگويان و 
پرونده داران نجات می دهيم.

•زه��را رهنورد گف��ت: احمدی نژاد 24 س��اعت فقط 
فرصت دارد عذرخواهی كند، واال شكايت می كنم.

•خاتمی در بين هوادران موس��وی در كرمانشاه گفت: 
حماسه دوم خرداد تكرار خواهد شد.

•س��يد حسن خمينی گفت: اخالق يعنی دروغ نگوييم 
و تهمت نزنيم.

•فرش��اد مؤمنی رئيس كميته ی تدوين سياست های 
اقتصادی آقای موس��وی گفت: فس��اد اقتصادی دولت 

نهم ركوردار ادوار گذشته است.
•ا... وردی نژاد دبيركل حزب رفاه ايران اسالمي گفت: 
امروز برخي افراد ك��ه از قدرت دور مانده اند در مقابل 
احمدي نژاد شمش��ير را از رو بس��ته و به احمدي نژاد 

تهمت مي زنند.
•ناصری عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملّي گفت: 
موس��وي به دليل عدم توانمندي در ارائه پاس��خ  هاي 
راضي كنن��ده ك��ه بتواند مردم را قانع كن��د، در مقابل 

مواضع احمدي نژاد چندان موفق نبود.
•حضرت آيت ا... خامنه اي چهار نامزد انتخاباتي رياست 
جمه��وري را به مراقبت كام��ل براي جلوگيري از بروز 
دشمني و كينه توصيه مؤكد كردند و افزودند: اختالف 
نظر در مس��ائل گوناگون طبيعي اس��ت ام��ا نامزدها و 
هوادارانش��ان در س��خنراني ها و اجتماعات بگونه اي 
عمل كنن��د كه كارها ب��ا ب��رادري و مهرباني و بدون 
اشكال پيش برود. حضرت آيت ا... خامنه اي به حضور 
برخي جوانان عالقمند به نامزدها در خيابان ها اش��اره 
كردند و افزودند: در اين مورد حرفي نمي زنم اما مبادا 
اين مسئله به مجادله و درگيري و اغتشاش بي انجامد 
كه اگر كسي اصرار به اين مسئله داشته باشد حتماً يا 
خائن اس��ت يا بس��يار غافل و خطاب به نامزدها تأكيد 
كردند: مراقب باش��يد كه اين عالقمندي، به اصطكاك 
و اغتش��اش منجر نشود و دشمن از ايمان و آرمان آن 

ها سوء استفاده نكند. 
•رهب��ر انق��الب در ادامه افزودند: دش��منان ملت، گاه 
انتخابات ايران را انتصابات مي خوانند و گاه مي گويند 
رقابت نامزدها بازي كنترل ش��ده درون حكومت است 
و انتخاب��ات حتماً با تقلب همراه خواهد بود كه البته با 
كمال تأس��ف در داخل نيز افرادي از روي غفلت همان 
حرف هاي دش��من را تكرار و عماًل ب��ه تحقق اهداف 
دش��من كمك مي كنند كه بايد به حال آن ها حقيقتاً 

تأسف خورد.
•درپ��ي طرح برخي مس��ائل از س��وي احم��دي نژاد 
در مناظره با موس��وي كه ش��ب گذش��ته برگزار شد، 
دفتر هاش��مي رفس��نجاني در نامه اي به رئيس رسانه 
ملّي خواس��تار تعيي��ن فرصتي در اس��رع وقت جهت 

پاسخگويي در اين زمينه شد.
15 خرداد

•نتايج آمارهاي اس��تخراج ش��ده توس��ط چهار مركز 
معتبر نظرسنجي در پي مناظره احمدي نژاد و موسوي 
حكايت از رش��د 12 درصدي آراء محمود احمدي نژاد 

دارد.
•س��عدا... زارعي كارش��ناس سياس��ی گفت: در زماني 
كه قوه قضائيه درخصوص نام بردن مفاس��د اقتصادي 
ك��م كاري مي كند رئي��س جمهور مجبور ب��ه دفاع از 



159 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

حقوق مردم مي شود.
•خبرگ��زاری ه��ای كش��ور: مناظره چالش��ي محمود 
احمدي نژاد رئيس جمهور كشور با ميرحسين موسوي 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم بازتاب هاي 
فراوان��ي در مي��ان صاح��ب نظران سياس��ي داخلی و 

خارجی داشته است.
•رس��ايی نماين��ده م��ردم ته��ران در مجل��س گفت: 
احمدي نژاد 4 سال پيش هم براي مناظره با كانديداها 
اعالم آمادگي كرده بود اما هاشمي رفسنجاني از انجام 
آن طف��ره رفت و فكر مي كنيم االن فرصت مناس��بي 

براي برگزاري مناظره بين آن ها است.
16 خرداد

•حجت االسالم و المسلمين مرتضی آقا تهرانی نماينده 
مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
سياس��ت انفعالي دولت اصالحات در بخش بين المللي 
گفت: در دولت اصالحات  مقابل دش��من كوتاه آمدند 
و اعتقاد داش��تند كه اگر كوت��اه بياييم غرب  هم كوتاه 

مي آيد، در حالي كه عكس آن را ديديم.
•روح ا... حس��ينيان نماينده مردم ته��ران در مجلس 
گفت: افش��اگري احمدي نژاد يك كار علوي و اباذري 
بود. درد مردم مس��تضعف و عقده ي فرو ريخته حزب 
ا... و مردم انقالبي ايران بود به همين جهت موج ايجاد 

كرد و توازن را بهم زد.
•عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: در تهران پايگاه 
چاپ و توزيع عكس ه��اي خانوادگي يكي از كانديداها 

متالشي شد و چند جوان دستگير شدند .
•آي��ت ا... خزعلی دبيركل بنياد بين المللي غدير گفت: 
دولت احمدي ن��ژاد براي حرف نيامده  بلكه براي كار و 

عمل آمده است.
•عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران اظهار 
داشت: من حق گالويز شدن با احمدي نژاد را دارم ولي 
هاش��مي يك چهره ملّي است و نمي تواند اين كارها را 

انجام دهد.
17 خرداد

•حجت االس��الم آشتيانی نماينده مردم قم در مجلس 
ش��وراي اسالمي گفت: كساني كه در گذشته انتخابات 
را تحري��م مي كردند امروزه جزو مدافعان اصالح طلبان 

قرار گرفته اند.
•توكلی نماينده مجلس خطاب به منتقدان سياس��ت 
خارجی دولت نهم ابراز داشت: سياست خارجی دولت 

نهم بايد تحسين شود نه تخريب.
•رئيس جمهور در گفتگ��وی ويژه خبری گفت: ترويج 
اخالق اشرافی گری ناشی از ضعف مديريت دولت های 

گذشته است. 
•قاليباف ش��هردار تهران گفت: همه دولت ها از جمله 

دولت نهم زحمات زيادی كشيده اند.
•يوسف صانعی از رأی دهندگان خواست تا در انتخابات 
هفت��ه  ی جاری احمدی ن��ژاد را بركنار كنند، وی در 

ادامه گفت: به كسی رأی می دهم كه دروغ نگويد.
•احم��دی نژاد در گفتگوی ويژه خبری ش��بكه 2 بيان 
كرد: تا روزی كه ملّت بخواهد همه ی فشارها را تحمل 

می كنم.
•محسن آرمين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين 

گفت: پيروزی موسوی را جشن خواهيم گرفت.
•محمد عطريانفر عضو حزب كارگزاران گفت: كرباسچی 

برای انصراف كروبی به اعتماد ملّی رفت.
•حسن عباس��ی درپی س��خنرانی خود به دليل انتقاد 
نسبت به عملكرد برخی شخصيت ها بازداشت شد. وی 
چندی قبل در سخنان خود در دانشكده فنی دانشگاه 
تهران هاش��می رفسنجانی، موس��وی، رضايی را مثلث 

»ما نمی توانيم« عنوان كرده بود.    
18 خرداد

•در نظرس��نجی صورت گرفته از س��وی سايت الف در 
شهرهای بزرگ كشور و تهران اعالم شده اكثريت رأی 
دهندگان در شهرهای بزرگ استان ها محمود احمدی 
ن��ژاد را به عن��وان كانديدای مورد نظر خ��ود انتخاب 
كردند و در تهران نيز ميرحس��ين موس��وی با اختالف 
جزئی )46درصد در مقابل 42درصد پيش افتاده است.

•نواب پ��ور، رئيس مركز آمار ايران در دولت اصالحات 
عنوان كرد: آمار ارائه ش��ده توس��ط مركز آمار در دوره 
فعلي صحيح بوده و ترديدي در آمار ارائه شده در آمار 

رئيس جمهور وجود ندارد.
•حجت االس��الم امامی فر عضو هيئت علمي دانشگاه 
آزاد گف��ت: درحال حاض��ر مديريت دانش��گاه آزاد با 
رويكرد هاشمي رفسنجاني و جاسبي بيشترين امكانات 

خود را براي حمايت از موسوي به كار مي برد.
•مجمع روحانيون مبارز در انتشار بيانيه ای اعالم كرد: 

احمدی نژاد بر اظهارات دشمنان مهر تأييد زد.
•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر ايران گفت: انتقاداتي كه احمدي نژاد نسبت به 
اف��راد و مراكز قدرت و ث��روت مطرح كرده براي آن ها 
قابل پذيرش نيس��ت و به همين دليل دست به دست 
ه��م داده و براي ح��ذف وي ت��الش مي كنند و حتي 

ظواهر امر را رعايت نمي كنند.
• روزنامه كيهان اعالم كرد: آش��وب های دانشگاهی و 

خيابانی در دستور كار اصالح طلبان است.
•گرامی مقدم س��خنگوی حزب اعتماد ملّی خطاب به 
افراطيون 2 خرداد بيان كرد: جای س��ازمان مجاهدين 

بودم تا 10 سال ديگر حرف نمی زدم.
•احمدی نژاد پيش��نهاد داد: كانديداه��ا اموال خود و 

ستادهايشان را اعالم كنند.
•محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين در جمع 
حاميان موس��وی در مازندران گفت: رئيس دولت نهم 

مجرم است و بايد در اسرع وقت با او برخورد شود.
•مه��دی كروبی گفت: اعالم اموال اعضای س��تادم در 

حيطه ی اختيارات من نيست.
•كوهك��ن عضو هيئت رئيس��ه مجلس اظهار داش��ت: 
تأييد كروبی بر دريافت 300 ميليون تومان از جزايری 

لطمه ای به روحانيت بود. 
•محسن رضايی گفت: من هم سفرهای استانی را ادامه 

می دهم.
•الياس نادران گفت: پرونده ی مفس��دانی كه احمدی 

نژاد نام آن ها را برد در مجلس موجود است.
•وزارت علوم درپی انتشار اسناد تحصيلی زهرا رهنورد 
اعالم كرد: هيچ سندی برای تأييد مدرك دكترای وی 

وجود ندارد.
•دانش��گاه آزاد اعالم نمود: م��درك تحصيلی رهنورد 

بی نقص اس��ت.
•س��يد محمد خاتمی گفت: مناظره موسوی و احمدی 

نژاد تقابل كامل هنر و بی هنری بود.
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•عب��اس عبدی تأكيد كرد: احمدی نژاد به راحتی آمار 
توليد كرده و با ارقام ساختگی به افراد تهمت زده تا از 

اين طريق عوام فريبی كند.
•مهدی كروبی با اشاره به پشت پرده ی انتخابات گفت: 

می خواستند بعد از خاتمی سراغ ری  شهری بروند.
•كروبی خطاب به احم��دی نژاد بيان كرد: همان خط 
انحرافی كه با امام)ره( مش��كل داش��ت شما را هدايت 

می كند.
19 خرداد

•اراذل و اوب��اش در اتوب��ان ش��هيد چم��ران تهران به 
ماش��ين حس��ين رضا زاده حمله كرده و شيشه هاي 
آن را شكس��تند و دليل اين ام��ر را نيز حمايت وي از 

احمدي نژاد عنوان كردند. 
•احمدی ن��ژاد در جمع مردم اروميه گفت: مفس��دان 
اقتصادی منتظر مجازاتی س��خت تر از اعالم اس��امی 

باشند.
•رئيس جمه��ور در اصفهان اظهار كرد: اگر دس��ت از 
روی اموال بر ندارند و اگر از دست از سنگ اندازی در 
برابر ملّت برندارند، همه آن ها يكی يكی به ملّت بزرگ 

معرفی خواهند شد.
• مرعش��ی س��خنگوی حزب كارگزارن مواضع رئيس 

جمهور را به انجمن حجتيه نسبت داد.
•كروب��ی در تبريز به خبرنگار مهر تأكيد كرد: اس��ناد 

تخلفات مالی احمدی نژاد را منتشر می كنم.
•محسن رضايی اظهار داش��ت: نفر دوم نظرسنجی ها 

هستم.
•ثمره هاشمی مسئول س��تاد هماهنگی مردمی دكتر 
احمدی ن��ژاد گفت: مناظره آقايان كروبی و موس��وی 
مناظره نبود فرصتی برای حمله و تخريب عليه رئيس 

جمهور بود.
•موسوی با انتقاد از مواضع احمدی نژاد گفت: انكار راه 

امام)ره( را به يارانش تسليت می گوئيم.
•بهزاد نبوی در واكنش به  خبر خروج از كش��ور خود 
در صورت پيروزی يك كانديدای خاص اظهار داش��ت: 
50 سال با زر و زور، مبارزه كرده ام و جوانی و بسياری 
از مواهب مادی را در راه مبارزه با استبداد وقف نمودم 
وی افزود: در كش��ور خود خواهم ايس��تاد و شيادان و 

كذابان و رماالن را رسوا خواهم كرد.
•موسوی در جمع مردم جنوب تهران خطاب به دولت 
بيان كرد: وزارت صنايع شما وزارت پسر خاله هاست، 
وی ادامه داد اين موج س��بز عليه دروغ، قانون  گريزی 
و سياس��ت های كشور برباد شماس��ت و انشاا... پيروز 
خواهيم شد، وی خطاب به احمدی نژاد گفت: رويه ای 

كه شما می رويد به سوی ديكتاتوری است.
•منتجب نيا با اش��اره به س��خنان امام)ره( كه فرموده 
بودند نگذاريد كه انقالب به دست نااهالن بيفتد اظهار 
داش��ت: امروز آرمان های امام)ره( و نظام و انقالب در 
خطر جدی قرار گرفته اس��ت و اينان با تهمت زدن به 

معتمدين نظام تيشه به ريشه انقالب زدند.
•محمدرضا خاتمی دبير كل س��ابق جبهه ی مشاركت 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه چرا برخی از حمايت 
مش��اركت و مجاهدين از موسوی آزرده خاطر هستند 
و انتقاد می كنند، گفت: اين مس��ئله بدليل اثرگذاری 

اين نيروهاست.
•خبرگزاری ايلنا اعالم نمود: ميرحس��ين موس��وی در 

دور اول انتخابات پيروز خواهد شد.
•كروب��ی گف��ت: در روز رأی گيری من از همان دقايق 
اول مراقب اوضاع هس��تم و نيروهای ما طبق قانون در 
پای صندوق های رأی در سراس��ر كشور حضور دارند 
چنانچه تخلفی صورت گيرد به من گزارش می دهند.

•داودی معاون اول رئيس جمهور گفت: توطئه استكبار 
در راه اندازي انقالب مخملي در ايران اش��تباه بزرگ و 
تاريخي بوده است كه امروز با حضور مردم به شكست 

انجاميده است.
•داودی شمس��ی معاون ميرحس��ين موسوي در زمان 
تصدي نخست وزيري در واكنش به برتري احمدي نژاد 
در نظرس��نجي ها گفت: مردم در نظرسنجي ها راست 

نمي گويند و آمار قابل استناد و قطعي نيست.
•اكبر هاش��مي رفس��نجاني در نامه اي به رهبر معّظم 
انقالب اس��المي از فضاي انتخاباتي موجود در كش��ور 

انتقاد كرد.
•جمعي از دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع( با صدور 
بيانيه اي در واكنش به نامه هاشمي رفسنجاني به مقام 
معّظ��م رهبري اعالم كردند: دانش��جويان صراحتاً و از 
روي دلس��وزي به جنابعالي توصيه مي كند كه مراقب 
اطرافيانتان باشيد تا انقالب اسالمي شاهد حوادث تلخ 

نظير آنچه تاكنون اتفاق افتاده، نباشد.
•روزنام��ه عبري زبان "هاآرتص" گزارش داد كه وزارت 
خارج��ه اين رژيم تبليغ��ات جهاني عليه دكتر محمود 

احمدي نژاد و دولت وي را آغاز كرده است.
•رئي��س جمه��ور با بي��ان اينكه در اين 4 س��ال هيچ 
روزنامه اي به دس��تور دولت بسته نشد، گفت: در طول 
خدم��ت اين دولت 1500 نش��ريه جديد امتياز نش��ر 

گرفتند كه اين رقمي باال محسوب مي شود.
20 خرداد

•براساس نتايج تازه ترين نظرسنجي از 32 شهر شامل 
مراكز استان ها در تاريخ 17 خرداد كه شامل شهرهاي 
كوچك و روس��تاها نيست، آراي احمدي نژاد همچنان 

در حال افزايش است.
•حسينيان نماينده مر دم تهران در مجلس در خصوص 
رشوه گرفتن پسر كسي كه در نامه اش مدعي مي شود از 
كسي حمايت نمي كند گفت: پسر اين فرد 15 ميليون 

دالر از شركت استات اويل نروژی رشوه گرفته است.
•كيهان اعالم كرد: آخرين پرده   ی سناريوی افراطيون 

دوم خرداد آشوب پس از شكست در انتخابات است.
•كوث��ری نايب رئيس كميس��وين امنيت ملّی مجلس 
گفت: س��ازمان مجاهدين و مش��اركت عوامل پش��ت 

صحنه ی تخريب ها عليه احمدی نژاد هستند.
•خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی از فض��ای انتخابات 
ايران اعالم كرد: غرب از احمدی نژاد می ترس��د و در 

عين حال مردم ايران دوستدار او هستند.
•احمد سالك عضو شورای جامعه روحانيت مبارز اظهار 
داشت: آشوب های خيابانی با هدف انقالب مخملّی در 

ايران طراحی شده است.
•فرمانده نيروی انتظامی تهران از دستگيری چهار نفر 
از عوام��ل تكثير و توزيع س��ی دی های تخريبی عليه 

احمدی نژاد خبر داد.
•دبيركل حزب مؤتلفه اس��المی اظهار نمود عصبانيت 

موسوی باعث ريزش آراء وی خواهد شد.
•دكت��ر محمدج��واد الريجانی گفت: صهيونيس��ت ها 

پروژه هركس غير از احمدی نژاد را تعقيب می كنند.
•رضاي��ی گف��ت: آم��ده ام تا اخ��الق را به سياس��ت 

بازگردانم.
•رئي��س جمهور اظهار داش��ت: كش��ور هرگز در خطر 
نيس��ت بلكه مناف��ع عده ای پرخ��ور و زورگو به خطر 
افتاده كه با پايم��ال كردن حقوق ملّت و ايجاد حقوق 
نامح��دود برای خ��ود و خانواده، نظ��ام را به خطر می 
اندازد و می گويند: من يك تكه زمين داش��تم و ايران 

در اين قطعه زمين افتاد.
•محم��د هاش��می رفس��نجانی انتخابات س��ال 84 را 
كودتای مخملّی به كارگردانی انگليس دانسته و تأكيد 
كرد: آمريكا و ديگر كش��ورها با ما مش��كل سرزمينی 
ندارند بلكه با انديش��ه تشّيع و امام)ره( مخالف هستند 
و احم��دی نژاد به نياب��ت از همه ی اين قدرت ها اين 

كار را انجام داده  است.
•معاون وزير ارش��اد اعالم كرد: 646 خبرنگار خارجی 
انتخابات دهم رياس��ت جمهوری را پوشش خبری می 

دهند.
•زهرا رهنورد با تأكيد بر ضرورت صيانت از آراء هشدار 
داد: اگر در ايران قيامت ش��ود وزارت كش��ور مسئول 

است.
•هاش��می رفس��نجانی در نامه ی خود به رهبر معّظم 
انقالب اعالم كرد: از جنابعالی انتظار اس��ت برای رفع 
فتن��ه های خطرناك و خاموش كردن آتش كه دودش 
در فضا قابل مالحظه اس��ت اقدام مؤثری بنمائيد. وی 
در واكن��ش ب��ه اظهارات رئيس جمه��ور در مناظره با 
موسوی  گفت: اظهارات عاری از حقيقت آقای احمدی 
نژاد خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهك 
های ضدانقالب در س��الهای اول بع��د از پيروزی را به 
نمايش گذاشت. هاشمی ادامه داد: مردم و احزاب اين 
وض��ع را بيش از اين برنمی تابند و آتش فش��ان هايی 
كه از س��ينه های س��وزان تغذيه می شوند در جامعه 

شكل خواهند گرفت. 
•عبدا... رمضان زاده س��خنگوی دول��ت خاتمی گفت: 

اكثر مردم كرد به موسوی رأی می دهند.
•رضايی اظهار نمود: ارائه اطالعات غيرواقعی و راس��ت 

نمايی نيز نوعی درغگويی است.
•خبرنگار ش��بكه ی خبری CBC كانادا در گزارش��ی 
فضای انتخابات رياست جمهوری را دارای شور و نشاط 
غيرقابل پيش بينی توصيف ك��رد و ادامه داد: جوانان 
اينجا نگهبانان و پشتيبان اصلی انقالب 1979 هستند 
و اينجا به وضوح كشوری است كه توسط جوانانش به 

حركت در می آيد.
•آيت ا... ممدوحی عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه 
قم در واكنش به نامه ی سرگش��اده ی هاشمی اظهار 
داشت: اين نامه خود حريم شكنی دومی بود كه انصافاً 
از آقای هاش��می بعيد بود و نمی بايست اينگونه طرح 

می شد.  
•آيت ا... يزدی رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
در واكنش به نامه حجت االس��الم هاشمي رفسنجاني 
خطاب به مقام معّظم رهبري گفت: در حال حاضر هر 
نوع تشديد التهاب در جامعه، مقابله و مخالفت با نظام 

و اهداف مقّدس آن است.
•آيت ا... كعبی عضو مجلس خبرگان رهبري با اش��اره 
ب��ه صدور نامه اي سرگش��اده از س��وي اكبر هاش��مي 
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رفس��نجاني خطاب به رهبر فرزانه انقالب، تأكيد كرد: 
در اين شرايط نامه  سرگشاده ضروري به نظر نمي رسد، 
ضمن اينكه اين نامه در تناقض با تالش براي تش��ويق 

به انجام انتخاباتي سالم، با ابهت و حداكثري است.
•در پی افش��ای يكی از خبرگزاری ها مش��خص ش��د: 
در جريان انعقاد قرارداد توس��عه فازهاي 2 و 3 پارس 
جنوبي در سال 1997، يكي از آقازاده هاي وقت متهم 
به دريافت رش��وه از ش��ركت توتال به عن��وان اپراتور 

توسعه اين فازها شد.
•احمدي ن��ژاد ب��ا تأكي��د براينكه اطالع دقي��ق داريم 
ك��ه آن ها باور كرده اند كه صحن��ه را واگذار كرده اند، 
تصري��ح كرد: ب��ه همين جهت آن ها ب��ه دنبال ايجاد 
تنش هس��تند، لذا از ملّت خواهش مي كنم كه آرامش 

خودشان را حفظ كنند.
21 خرداد

• وزي��ر اطالعات با بي��ان اينكه انتخاب��ات 22 خرداد 
"پرش��ور و بانشاط" خواهد بود، گفت: امنيت و سالمت 

انتخابات به طور كامل تضمين است.
•يك مقام مس��ئول در روابط عمومي دفتر مقام معّظم 
رهبري گفت: آنچه به عنوان پاسخ رهبر معّظم انقالب 
به نامه هاشمي رفسنجاني مطرح شده شايعه اي بيش 

نيست.
•بيانيه جمعيت ايثارگران به هاشمی رفسنجانی اعالم 
ش��د: با سالم مرقومه بدون سالم و تحيت جنابعالی به 
مق��ام معّظم رهبری با عنايت ب��ه اينكه امكان مالقات 
حضوری داريد باعث تعجب شد، و با تعجب بيشتر كه 
به بهانه ثبت در تاريخ درست سه روز قبل از رأی گيری 
انتش��ارنامه چه معنايی دارد؟ اين تش��كل از ده س��ال 
پيش نسبت به مساِئل پيرامون شما»فرزندان،اطرافيان 
و حزب منتخب شما كارگزاران« حضوراً تذكراتی داد. 
اما افسوس از هرگونه اقدام اصالحی!! آيا توجيه و اشاره 
به آتشفش��انهای درون سينه ها و فتنه ها و دود آتشی 
كه در فضا قابل مشاهده است در نامه نشانه مشروعيت 

و چراغ سبز به بحران های آتی نيست؟
•محم��د كرمی راد عضو هيئت رئيس��ه مجلس گفت: 
نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معّظم انقالب حقانيت 

گفته های يكی از كانديداها را روشن می كند.
•حس��ين فدايی گفت: اين گونه نامه نگاری به رهبری 
بی جواب نخواهد ماند و ملّت جواب هاشمی را در 22 

خرداد می دهند.
•خبرگزاری انگليس��ی رويترز در گزارش��ی با اش��اره 
به نامه رفس��نجانی به رهبر معّظ��م انقالب اعالم كرد: 
دخالت رفسنجانی در روند انتخابات رياست جمهوری 

ايران تنها باعث افزايش تنش ها خواهد شد.
•س��عيد حجاريان گفت: با دوراه��ی بربريت و مدنيت 

مواجه هستيم. 
•رمض��ان زاده عضو ش��ورای مركزی جبهه مش��اركت 
گفت: با توجه به س��خنان برخی مسئولين در رابطه با 
هاشمی رفسنجانی فكر می كنم فرقه ای خوارج گونه 

در ايران شكل گرفته است.
22 خرداد

•رئيس س��تاد انتخابات كشور با بيان اينكه ما ديگر به 
هجمه ها و ش��ايعه  پراكني ها عليه وزارت كشور عادت 
كرده ايم اظهار داش��ت: روش ما اين است كه در مقابل 
اي��ن هجمه ه��ا صبر كنيم ت��ا مردم با حض��ور پررنگ 

عزتمن��د و با ش��كوه خود در انتخابات به ش��ايعاتي از 
قبيل تقلب يا بي اعتمادي جواب دهند.

•رئيس مجلس در روز رأی گيری گفت: خيزش عظيم 
ملّت پ��ای صندوق ه��ای رأی نتيج��ه تدابير رهبری 

است.
•محمدرض��ا عارف معاون خاتم��ی در دولت اصالحات 

گفت: نگرانی از سالمت انتخابات بی مورد است.
•محس��ن رضايی اظهار داش��ت: پ��س از رقابت های 

انتخاباتی بايد با هم برادری داشته باشيم.
•كروبی پس از انداختن رأی خود در صندوق در جمع 
خبرنگاران گفت: همه ت��الش اين بود كه انتخاباتی با 
شكوه داشته باشيم هر جايی هم گره ای بود ما تماس 

گرفتيم و آن را رفع و رجوع كرديم.
•يونس��ی وزي��ر اطالعات دولت خاتم��ی گفت: پس از 

اعالم نتيجه همه بايد آن را قبول كنيم.
•س��خنگوی حزب اعتم��اد ملّی درخص��وص اظهارات 
خاتم��ی مبنی بر اينكه موس��وی در دور اول انتخابات 
پيروز می ش��ود گفت: هرطرفداری تصور می كند كه 
نامزدش رئيس جمهور می شود ولی بايد ديد مردم چه 
تصميمی می گيرند و اي��ن تصميم برای همه گروه ها 

قابل احترام است.
•عفت مرعش��ی همسر هاشمی پس از رأی دادن خود 
در حس��ينيه جماران در پاسخ به سؤال خبرنگاری كه 
پرسيد اگر در انتخابات تقلب شود چه اتفاقی می افتد 
اظهار داش��ت: اگر تقلب ش��ود از م��ردم می خواهم با 
حضور در خيابان ها از خود واكنش نشان دهند، اما در 
صورتی كه تقلب انجام نش��ود مطمئن هستم موسوی 

رأی خواهد آورد.
•جمع��ی كثيری از ط��الب در فيضيه قم در پی امضاء 
طوماری خطاب به هاش��می رفسنجانی اعالم داشتند: 

آقای هاشمی اين آخرين اخطار است. 
•حضرت آي��ت ا... خامنه اي فرمودند: امي��دوارم مردم 
مانند هميش��ه ب��ا آرامش، متانت، صب��ر، حلم، وقار و 
س��كينه روحي خود، تالش بدخواه��ان را براي ايجاد 
تش��نج ناكام بگذارند چرا كه تش��نج به ضرر كش��ور و 

آراء مردم است.
•محصولی وزير كش��ور آخرين نتايج انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوری را اعالم نمود.وی گفت :در اين 
انتخابات 39 ميليون و 165 هزار و 191 شركت كننده 
وجود داش��ت كه اين حضور و مش��اركت 85 درصدی 
م��ردم يك ركورد بی نظير و حماس��ه س��از در تاريخ 

انتخابات بعد از انقالب بوده است.
آراء كانديداهای به ترتيب به شرح ذيل ميباشد:

دكت��ر محمود احمدی نژاد: 24 ميليون و 527 هزار و 
516 رای معادل 66/63 درصد كل آرا

مهندس ميرحسين موسوی :13 ميليون و 216 هزار و 
411 رای معادل 33/75درصد كل آرا

محس��ن رضاي��ی : 333 ه��زار و 245 رای مع��ادل 
1/73درصد كل آرا

آراء باطله مأخوذه :409 هزار و 389 رای معادل 1/04 
درصد كل آرا

مه��دی كروبی : 323 ه��زار و 635 رای معادل 0/85 
درصد كل آرا




