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ب��رای ايجاد هر اتفاق ب��زرگ و مهمی، قطع��اً نياز به 
زمينه چينی و فضا س��ازی اس��ت. تنوير افكار عمومی 
جهت نيل به اه��داف طراحان اصلی ماجرا در حوادث 
اخير نيز بس��يار گس��ترده و ماهرانه انجام گرفت. يكی 
از اين فضا س��ازيها در اتفاقات اخير كش��ور القاء انجام 
تقل��ب در انتخابات بود. خطی كه از ش��بهه در تعداد 
واجدين ش��رايط جهت رای دادن ش��روع و به مسائلی 
همچون نامه جعلی وزير كش��ور به رهبر معظم انقالب 

در خصوص نتايج حقيقی انتخابات، ختم گرديد. 
در همان ابتدای امر سايت تابناك كه نزديك به يكی از 
كانديدای انتخابات دهم بود در خصوص تعداد واجدين 

شرايط شركت در انتخابات اينگونه گزارش داد :
»شائبه دستكاري در آمار به اذهان افراد جامعه متبادر 
شده و اين امري ناپسند و مخدوش كننده ساحت سالم 

انتخابات در جمهوري اسالمي ايران است. «
اين ادعا در حالی صورت می گرفت كه وزارت كش��ور، 
س��ازمان ثبت اح��وال و مركز آمار به طور مس��تدل و 
ش��فاف به ارائه گزارش ها و آمار های مختلف از تعداد 

واجدين شرايط پرداخته بودند.  
در همين خصوص وزير كش��ور دولت نهم در مراس��م 

تنفيذ رياست جمهوری دهم اينگونه توضيح داد:

» ب�راي اولي�ن ب�ار مرکز آم�ار ایران، س�ازمان 
ثب�ت احوال، ش�وراي نگهبان و وزارت کش�ور و 
دیگر دس�تگاه هاي مرتبط طي جلس�ات متعدد 
کارشناسي مش�ترک آمار تعداد واجدین شرایط 
ش�رکت در انتخابات دهم را استخراج و با اتفاق 
رقم  000 /  200 /  46 نفر را واجد شرایط شرکت در 

انتخابات دهم اعام نمودند.«
آنچه از چن��د روز قبل از انتخابات دس��تمايه ديگری 
برای جري��ان القا كننده تقلب ش��د، چاپ تعرفه های 
اضافی انتخاباتی بود. صادق محصولی در اين خصوص 

اين گونه توضيح داد:
» در خصوص تعرفه ها برخی از پيش از برگزاری 
انتخابات شائبه و سوال مطرح می کردند که چرا 
تعرفه به صورت اضافی چاپ ش�ده است؟ اما این 
در حالی است که در تمامی انتخابات گذشته نيز 
تعرف�ه اضافی چاپ می ش�د و ای�ن کار معمولی 
اس�ت. دليل چاپ تعرف�ه اضافی، این اس�ت که 
هيچ گاه نمی دانيم در هر شهرستان چند نفر در 
انتخابات ش�رکت می کنند، حتی در مورد شعبه 
به ش�عبه نيز این امر صادق است و نمی دانيم در 
هر یک از شعب چند نفر شرکت می کنند. تعرفه 

های دوره دهم ریاس�ت جمهوری دارای ش�ماره 
س�ریال بود و کد استانی نيز داشت به طوری که 
تعرفه های یک اس�تان نمی توانست برای استان 
های دیگر مورد اس�تفاده قرار گيرد و این کار در 

راستای صيانت بيشتر از آرا مردم انجام شد.
در ق�رار داد اول 57 ميليون تعرفه توس�ط بانک 
ملی چاپ ش�د، س�پس این رقم به 58 ميليون و 
875 هزار افزایش یافت و البته تمامی این تعرفه 
ها دارای شماره سریال بودند و توزیع نيز شدند.  
برخی می گفتند که در روز 21 خرداد تعرفه چاپ 
ش�د که اطاعاتشان اش�تباه بود زیرا در روز 22 
خرداد این کار بنا به درخواس�ت نماینده یکی از 
نامزدهای معترض انجام و چاپ شد زیرا معترض 
بودند که تعرفه کم آمده اس�ت به همين دليل با 
تایيد ش�ورای نگهبان 2 ميليون تعرفه س�ریال 
دار با پيش بينی هایی که از قبل ش�ده بود، چاپ 
ش�د که در مجموع کل تعرفه های چاپ شده به 
60 ميليون و 875 هزار تعرفه رس�يد. از ميان 2 
ميليون تعرفه چاپ ش�ده 22 خ�رداد، در همان 
روز یک ميليون و 100 ه�زار تعرفه به تهران، 50 
ه�زار به قم،100 ه�زار به اصفه�ان و 200 هزار به 

ز منظر آم�ار پاس�خ ب�ه ش�بهات ا
بررسی پاسخ های وزارت كشور 

به شبهه افكنی های ايجاد شده در خصوص انتخابات دهم
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آذربایجان شرقی ارس�ال شد و 550 هزار تعرفه 
نيز در صندوق خانه بانک ملی )مرکز چاپ( باقی 
ماند. دولت هش�تم برای انتخاب�ات نهمين دوره 
ریاست جمهوری 58 ميليون تعرفه را با مشارکت 
27 ميلي�ون و 900 هزار نف�ر چاپ کرده بود و در 
واق�ع تعداد تعرفه های چاپ ش�ده در این دوره 
بيش از دو برابر بود.اگر تعداد شرکت کنندگان را 
مبنا قرار دهيم به همان نسبت باید در مشارکت 
85 درص�دی 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ 
می شد. به نسبت مشارکت ما نه تنها تعرفه زیاد 
چاپ نکرده ایم بلکه چاپ تعرفه نس�بت به دوره 
نهم ک�ه انتخابات آن را دول�ت اصاحات برگزار 
ک�رد، کم نيز اس�ت. تحویل تعرفه ه�ا نيز به هر 
استان با حضور نمایندگان وزارت کشور، شورای 
نگهبان، سریال های مربوطه و ميزان تعرفه تحویلی 
به هر یک از شعب انجام شده و صورت جلسه می-
شد. هنگامی که صورت جلس�ه فرم 22 را تنظيم 
می کردند، تعداد تعرفه های س�فيد باقی مانده با 

حضور ناظرین نامزدها صورت جلس�ه می شد و 
در تاری�خ یکم تير نيز ش�ورای نگهبان بررس�ی 
کرده و جمع تعرفه-های باقی مانده س�فيد را با 
کل تعرفه های چاپ شده منهای کل تعرفه هایی 

که رای اخذ شد، مساوی دانست.«

ش��بهه افكنان همچني��ن پس از مط��رح كردن چاپ 
تع��داد زياد تعرف��ه به ادعای متناقض ديگری دس��ت 
زدند، موض��وع كمبود تعرفه رای در س��ر صندوق ها. 

محصولی اين ادعا را نيز اين گونه پاسخ می دهد:
»  به هر کدام از ش�عب اعام ش�د که اگر تعداد 
تعرف�ه مصرفی ش�ان به 1000 رس�يد، به س�تاد 
انتخاب�ات مرک�زی اعام کنن�د، این اق�دام در 
راس�تای این بود که تا قب�ل از اینکه تعرفه ها به 
زیر 1000 برس�د به آنها تعرفه ارس�ال شود و در 
کل فرمان�داری ها نيز این کار انجام ش�د. برخی 

از نامزده�ا تلقي�ن ک�رده بودند که در مس�اجد 
تقل�ب می ش�ود و مردم در م�دارس رای دهند، 
به همين دليل این موضوع باعث ازدحام بيش از 
تصور در مدارس ش�د و تعرفه در مدارس زودتر 
از مس�اجد به پایان رس�يد البته پيش بينی الزم 
انجام شده بود که به آنها تعرفه الزم ارسال شد. 
تمام عواملی که باید مد نظر قرار می دادیم مورد 
توجه قرار گرفت، به هر صندوق تعرفه متناس�ب 
دادیم و به تمامی نقاطی که تعرفه نداش�تند، نيز 

تعرفه مورد نيازشان را ارسال کردیم.«
در اين بين ش��ايعاتی ني��ز از همان اولين لحظات آغاز 
رای گيری در ش��عب توس��ط جريان رسانه ای دشمن 
آغ��از گردي��د. يكی از اين ش��ايعات ممانع��ت از ورود 
نمايندگان كانديدا به صندوق های اخذ رای بود. وزير 

كشور سابق در اين مورد، اينگونه توضيح می دهد:
» باره�ا ب�ه نامزدها اع�ام کردیم ک�ه این حق 
شماس�ت و ش�ما نمایندگان خود را اعام کنيد 
ب�رای همي�ن کار نيز س�ایتی ب�رای وارد کردن 

اس�امی، عک�س و مش�خصات نامزده�ا توس�ط 
س�تادها راه اندازی کردیم که در جلسه 2 خرداد 
به نمایندگان هر چهار نامزد اعام کردیم و البته 

آنان نيز از این موضوع استقبال کردند. 
اما 15 خرداد ریيس س�تاد برخ�ی نامزدها اعام 

کردن�د که "شهرس�تان های م�ا نم�ی توانند با 
س�ایت کار کنند به همين دليل کار صدور کارت 
را به صورت دستی انجام دهيد" که ما دیر بودن 
اعام این مطلب را به آنان متذکر ش�دیم اما کار 
به صورت دس�تی انجام شد. آقای موسوی در 90 
درصد صندوق ها یعنی از مجموع 45 هزار و 713 
ش�عبه، 40 هزار و 676 صندوق نماینده داشت و 
پ�س از وی آقای احمدی نژاد بر س�ر 72 درصد 
صندوق ها نماینده حاضر داشت اما بقيه نامزدها 
نماینده کمتری بر سر صندوق ها داشتند و دليل 

آن نيز این بود ک�ه نماینده کمتری معرفی کرده 
بودند. همچنين به همه نامزدها اعام شده بود که 
نمایندگانشان س�اعت 7 صبح یعنی یک ساعت 
قبل از ش�روع رای گيری در شعب حاضر باشند 
ک�ه مراحل پلم�پ صندوق را نيز حضور داش�ته 
باش�ند در حالی که قانون الزام�ی در این زمينه 
ندارد اما ب�رای اینکه آنها در تمام مراحل حضور 

داشته باشند، این تقاضا را از آنان داشتيم.«
در همي��ن خصوص وزارت كش��ور ني��ز در جواب نامه 
اعتراض آميز مهندس موسوی، توضيحاتی را ارائه كرد 

كه در جای خود قابل توجه می باشد:
» طبق قان�ون انتخابات ، بای�د صندوقها قبل از 
ش�روع رای گيری پلمپ ش�ود ، لذا در این راستا 
به کليه نمایندگان نامزدها اطاع داده ش�ده بود 
که الزم اس�ت راس ساعت  7 صبح در شعب اخذ 
رای حضور داش�ته باش�ند و اخذ رای نيز ساعت 
 8 صبح ش�روع گردید . اگ�ر برخی از نمایندگان 
آقای موس�وی در س�اعت مقرر حض�ور نيافته و 
تاخير داش�ته اند ، اخ�ذ رای از م�ردم که مقابل 
ش�عب اخذ رای صف کشيده بوده اند را نمی توان 

به تعویق انداخت.
 م�اده  29 قانون انتخابات : » قبل از ش�روع رأی 
گيری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هيأت 
نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر 

شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد .«
همانگونه که ماحظه می شود در متن قانون هيچ 
س�خنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای 
پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با این حال وزارت 
کشور از نمایندگان کاندیداها برای نظارت دعوت 
ک�رد و اکثریت قری�ب به اتفاق نماین�دگان آقای 
موسوی ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ 
رای حضور داشتند . به رغم همراهی وزارت کشور، 
ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به 
ط�وری که حتی برای دادن فتوکپی شناس�نامه و 
الصاق عکس به آن نيز مش�کل داشتند و هر روز 
کار را ب�ه تاخير می انداختند که ب�ه عنوان نمونه 
می توان به شهر تهران اشاره داشت.  به رغم همه 
این موارد وزارت کش�ور تا آخرین دقایق و حتی 
روز انتخاب�ات ب�ا آنان همراهی نم�ود و در نتيجه 
آقای ميرحس�ين موس�وی در  40676 صندوق از 
مجموع  45713 ش�عبه ، نماینده داشت که حدود 
 90 درصد از صندوقها را شامل می گردد ) اسامی و 
مشخصات آنها موجود است( و عاوه بر این تعداد 
نمایندگان ایش�ان در ش�عب اخ�ذ رای از تعداد 
نماین�دگان دیگر کاندیداها بيش�تر بوده اس�ت؛ 
یعنی آقای موسوی بيشترین نماینده را نسبت به 

نامزدهای دیگر بر سر صندوقها داشته اند.«
وزير كشور سابق در مراسم تنفيذ رياست جمهوری نيز آمار 

نماينده كانديدا در پای صندوق ها را اينگونه اعالم كرد:
» هيأت هاي اجرایي مردمي انتخابات طبق قانون 
و آیين نامه آن در  366 شهرس�تان و  558 بخش 
در سراس�ر کش�ور تش�کيل گردید و ب�ا حضور 
اعضاي اجرایي ش�عب، نماین�دگان فرمانداران و 
بخشداران و ناظرین ش�وراي نگهبان، بازرسين، 
ني�روي انتظامي و عوام�ل خدماتي در مجموع با 

دولت هشتم برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری 58 ميليون تعرفه را با مشاركت 27 ميليون و 900 هزار 
نفر چاپ كرده بود و در واقع تعداد تعرفه های چاپ شده در اين دوره بيش از دو برابر بود.اگر تعداد شركت 
كنندگان را مبنا قرار دهيم به همان نسبت بايد در مشاركت 85 درصدی 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ می شد.
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بي�ش از  000 /  650 نف�ر یکي از س�نگين ترین و 
حساس ترین و مهمترین کارهاي اجرایي ملي در 
روز  22 خرداد  88 با حضور در بيش از  700 /  45 
شعبه به انجام رس�يد و به این نفرات مي بایست 
نامزده�اي  نماین�دگان  از  92000  بي�ش  تع�داد 

انتخابات را نيز اضافه کرد.«
اشكال وارده ديگر، موضوع تمديد نكردن ساعت رای گيری و 
ممانعت از حضور در صندوق عده ای از مردم بود. محصولی 

در اين خصوص گفت:
» در دوره نه�م که دولت آق�ای خاتمی انتخابات 
را برگ�زار کرد، اخذ رای از س�اعت 9 صبح آغاز 
ش�د اما در این دوره به دليل پيش بينی استقبال 
گسترده انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شد و 
تا س�اعت 22 نيز تمدید ش�د هر چند که برخی 
از ش�عبات ت�ا پ�س از س�اعت 12 نيمه ش�ب به 
دلي�ل مراجعات مردم اخ�ذ رای انجام می دادند. 
انتخاب�ات ت�ا س�اعت 22 تمدید ش�د و بنده در 
برنام�ه زنده تلویزیونی نيز اعام کردم که تمامی 
شعب از کسانی که برای دادن رای مراجعه کرده 
ان�د، اخذ رای انجام دهند، حتی برخی از ش�عب 
در ته�ران پس از س�اعت 12 نيمه ش�ب نيز اخذ 
رای انج�ام می دادن�د. اگر قصدمان ای�ن بود به 
دنبال مش�ارکت حداکثری نيز نبوده و از ساعت 
8 صب�ح رای گيری را آغاز نمی کردیم، همچنين 
از طریق رس�انه ملی و برنامه های زنده نيز اعام 
نمی کردیم که ش�عب باید از مردم پشت در رای 
بگيرند. این ادعا بی مورد اس�ت زیرا نزدیک 40 
ميليون رای اخذ ش�د و 5 نوب�ت نيز زمان آن را 

تمدید کردیم.«
وی همچنين در حضور رهبر معظم انقالب در مراس��م 

تنفيذ نيز در اين خصوص گفت:
» در روز برگ�زاري انتخابات طي  6 مرحله قانوني 
از واجدین شرایط رأي گيري به عمل آمد. مرحله 
اول که طبق قانون  10 س�اعت اس�ت از ساعت  8 
صبح آغاز و تا س�اعت  18 ادام�ه یافت. به دليل 
حض�ور بي س�ابقه مردم پ�اي صندوق ه�اي اخذ 
رأي ای�ن زم�ان طي  4 مرحله یک س�اعته دیگر 
به درخواس�ت استانداران و با دستور وزیر کشور 
ت�ا س�اعت  22 تمدید و در مرحله شش�م پس از 
س�اعت  22 کليه حاضرین در صفوف اخذ رأي به 
درون ش�عب اخذ رأي راهنمایي و پس از بس�ته 
شدن درب ش�عب از کليه کس�اني که تا ساعت 
 22 خود را به یکي از شعب سراسر کشور رسانده 

بودند اخذ رأي به عمل آمد.«
وزير كشور س��ابق همچنين در مورد شائبه ای كه در 
خصوص تع��داد باالی صندوق های س��يار مطرح می 

گردد، اين گونه توضيح داد:
» غي�ر از مناطق صعب العبور، در بيمارس�تان ها 

نيز می تواند صندوق سيار استفاده شود. 
در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری که دولت 
اصاحات آن را برگزار کرد، از مجموع 41 هزار و 
71 صندوق اخذ رای، 14 هزار و 102 صندوق سيار 
بود یعنی در حدود 33 درصد، صندوق س�يار در 
نظر گرفته ش�ده ب�ود در حالی ک�ه در انتخابات 
ده�م ریاس�ت جمه�وری از مجم�وع 45 هزار و 

713 صن�دوق، 14 هزار و 294 صندوق س�يار در 
نظر گرفته ش�ده بود یعنی 30 درصد کل صندوق 
ها س�يار بود و این تعداد نس�بت به دوره نهم 3 
درصد کاهش داش�ت. طبق قان�ون صندوق های 
س�يار هيچ تفاوتی با صندوق ه�ای ثابت ندارد، 
و نامزدها می توانند بر س�ر صندوق های س�يار 

نماینده داشته باشند، چنانچه داشته اند.« 
وزارت كش��ور ني��ز در جواب اعتراض موس��وی به اين 

موضوع، اينگونه پاسخ داد:
»آقای موسوی ادعا کرده اند که طبق ماده قانون 
انتخابات ریاس�ت جمهوری تخصيص شعب سيار 
صرف�ا ب�رای مناط�ق صعب العبور کوهس�تانی و 
مسافت های دور و نقاطی که تشکيل شعب ثابت 
مقدور نيس�ت تشکيل می ش�ود ای کاش شماره 
آن م�اده را ذکر می کردند ، تا ب�ا مراجعه به آن 
ماده معلوم می ش�د تشکيل شعب سيار » صرفًا« 
برای مناطق صعب العبور و کوهس�تانی نيس�ت و 
در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده 

اس�ت.آنچه در نص صریح قانون آم�ده این گونه 
است: » ماده  50 � هيأت اجرایی بخش با تصویب 
هي�أت اجرایی شهرس�تان می تواند برای مناطق 
صعب العب�ور و کوهس�تانی و مس�افتهای دور و 
نقاطی که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی 
مقدور نيست شعب اخذ رأی سيار تشکيل دهد. 

هيأت اجرایی شهرستان نيز می تواند در صورتی 
که الزم بداند نس�بت به تشکيل شعب اخذ رأی 
س�يار در مرکز شهرس�تان و بخش مرکزی اقدام 

نمای�د.« می بينيم که در نامه ایش�ان واژه صرفا” 
ب�ه کار رفت�ه و دنبال�ه عب�ارت نيز حذف ش�ده 
اس�ت و این روش تحریف قان�ون ، غيرصحيح و 

غيراخاقی است .
  ای کاش ایش�ان مستنداً، اعام می کردند که در 
انتخابات ریاس�ت جمهوری هفتم ، هش�تم و نهم 
چند صندوق ثابت ش�هری و چند صندوق سيار 
وج�ود داش�ته و حاال تع�داد ای�ن صندوقها چه 
ميزان است ؟ ما این اطاعات را در سایت وزارت 
کش�ور رسما و ش�فاف و مبس�وط قرار داده ایم . 
طبق قانون و س�يره مس�تمره ، ش�عب سيار ، نه 
تنها ب�رای مناطق صعب العبور ک�ه همواره برای 
مناطق ش�هری، بيمارس�تان ها، پادگانها، مناطق 
کم جمعيت و موارد دیگر تشکيل می شده است.

ب�ه طور مثال در انتخابات ریاس�ت جمهوری نهم 
در دول�ت اصاحات ، از مجم�وع  41071 صندوق 
اخ�ذ رای ، تعداد  14102 صندوق آن س�يار بوده 
اس�ت؛ یعنی  33 درصد کل صندوق ها ، در حالی 
ک�ه در انتخابات دهمين دوره ریاس�ت جمهوری 
از مجم�وع  45713 صندوق تعداد  14294 س�يار 
بوده اس�ت؛ یعنی  30 درص�د کل صندوقها، پس 

ماحظه می ش�ود که درصد صندوقهای سيار در 
این انتخابات به نس�بت دوره گذش�ته  3 درصد 
کاه�ش یافت�ه اس�ت ! از طرفی متاس�فانه حتی 
افزای�ش ميزان  7 /  11 درصدی تعداد صندوقهای 
ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقای موس�وی 
ب�ه جهت نگرانی آنها از افزای�ش تعداد صندوق ها 

، واقع ش�ده است . الزم است اش�اره شود برای 
تع�داد  27958931 رای ) کل آراء ماخ�وذه در 
دومي�ن مرحله نهمي�ن دوره انتخابات ریاس�ت 

در دول�ت  (  14102 صن�دوق س�يار  جمه�وری 
اصاحات پيش بينی ش�ده و این در حالی اس�ت 
که ب�رای کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات 

برخی از ش�عب در تهران پس از س�اعت 12 نيمه ش�ب نيز اخذ رای انجام می دادند. اگر قصدمان تقلب 
بود به دنبال مش�اركت حداكثری نيز نبوده و از س�اعت 8 صبح رای گيری را آغاز نمی كرديم، همچنين 
از طريق رسانه ملی و برنامه های زنده نيز اعام نمی كرديم كه شعب بايد از مردم پشت در رای بگيرند.

به رغم همراهی وزارت كشور، ستاد آقای موسوی در معرفی نمايندگان ضعف داشت، به طوری كه حتی 
برای دادن فتوكپی شناسنامه و الصاق عكس به آن نيز مشكل داشتند و هر روز كار را به تاخير می انداختند.
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ریاست جمهوری یعنی  39371214 رای ،  14294 
صندوق س�يار پيش بينی شد و این نشانگر عدم 
صح�ت مطالب مطرح ش�ده در ای�ن خصوص از 
سوی ایش�ان اس�ت. اگر فقط افزایش مشارکت 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری ده�م را نس�بت به 
مرحل�ه دوم انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری نهم 
یعنی افزایش از حدود  62 درصدی به حدود  85 
درص�د در انتخاب�ات دهم را در نظ�ر می گرفتيم 
باید تعداد کل صندوقها معادل  41071ضربدر  85 
درصد ، تقس�يم بر  62 درصد یعنی برابر  56307 
صن�دوق و تعداد صن�دوق های س�يار را معادل 
 14102 ضربدر  85 درصد تقس�يم ب�ر  62 درصد 
یعنی براب�ر  19333 صندوق درنظ�ر می گرفتيم 

، کاما مش�هود است که به نس�بت و با توجه به 
مش�ارکت  85 درصدی به مراتب کمت�ر از دوره 
نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اینکه فضای 
جدی و رقابتی و ش�ور و شوق و نشاط انتخاباتی 
انتخاب�ات و نتای�ج اکث�ر  از  و تبليغات�ی قب�ل 
نظرسنجيها هم نشان از ميزان مشارکت باالتری 

در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می داد.
  هيچ گونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان 
بر س�ر صندوقهای س�يار وجود نداش�ته و طبق 

تبصره ماده  8 آیين نامه اجرایی حضور نمایندگان 
نامزده�ای ریاس�ت جمهوری ، تامي�ن نيازه�ای 
نمایندگان نامزدها به عهده نامزد مربوطه اس�ت 
و وزارت کش�ور از این بابت هي�چ گونه تکليفی 
ندارد، )اعضا هر ش�عبه به عاوه عوامل انتظامی 
چهارده نفر است که اگر نمایندگان کاندیداها هم 
اضافه شود جابه جایی آنها بسيار سخت است( اما 
با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری 

را با نمایندگان کاندیداها داشته اند.
  اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوقهای سيار 
در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی بر عدم ارائه 

امکان الزم برای رای دادن مردم است؛ لذا شرط 
صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش 
صندوقهای ثابت و هم سيار را می نمودند؛ چنانکه 

شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.«
گام بعدی اعتراض ها در مورد نحوه اعالم نتايج وزارت 

كشور بود. وزير كشور سابق در اين مورد گفت:
»ما سيستم س�امانه ای را در این انتخابات مورد 
اس�تفاده قرار دادیم که به تایيد شورای نگهبان 
نيز رسيده بود اما اساس کار شمارش دستی بود. 
به گفته وی، س�تاد انتخابات کش�ور می توانست 
شمارش رایانه ای را نيز انجام دهد به همين دليل 
ت�ا اطاعات آرا را دریافت می کرد، فورا آن را به 
اطاع مردم می رساند. وقتی فرم 22 وارد سامانه 

می شد، ما آن را به صورت آن الین مشاهده می 
کردیم به همين سبب هنگامی که شمارش بيش 

از 5 ميليون شد، شروع به اعام آن کردیم.«
محصولی در مراسم تنفيذ نيز اينگونه توضيح داد:

» ب�راي اولين بار اعام نتای�ج اوليه انتخابات از 
اولين س�اعات روز  23 خرداد  88 آغاز گردید و 
آمار تفکيک�ي نتایج و آراء نامزده�ا به تفکيک 
هر ش�هر و براي اولين بار در اقدامي بي نظير به 
تفکي�ک هر یک از صن�دوق هاي رأي، از طریق 

پای�گاه اطاع رس�اني وزارت کش�ور ب�ه منظور 
ایج�اد ام�کان دسترس�ي همگاني ب�ه جزئيات 

نتایج اعام شد.«
مقام عالی س��ابق وزارت كشور در مورد شبهه هايی كه 
در مورد ميزان مش��اركت ب��االی 100 درصد در برخی 
حوزه های اخذ رای وارد شده است، اينگونه توضيح داد:
» مش�ارکت در دو استان باالتر از صددرصد است 
که در اس�تان مازندارن مشارکت 24 صدم درصد 
بيش�تر از صددرصد بوده است و طبيعی است که 
روز جمعه مردم به آنجا س�فر می کنند و اس�تان 
دیگ�ر نيز یزد اس�ت ک�ه 8 صدم درصد بيش�تر 

از صددرصد اس�ت. البته اعام ميزان مش�ارکت 
ش�هرها بر اس�اس شناس�نامه های صادره در آن 
ش�هر انجام می شود و این نکته وجود دارد که آیا 
افرادی که شناسنامه شان در آن شهر صادر شده، 
همه در روز رای گيری در آنجا س�اکن هس�تند یا 
خير؟ در 48 شهرستان باالی 100 درصد مشارکت 
وجود داش�ته اس�ت، که مجموع آنها 184 هزار و 
734 نفر اس�ت که بيش از صددرصد رای داده اند 
و در مقابل ش�ميرانات نيز به تنهایی 295 هزار و 
799 نف�ر مازاد بر واجدین ش�رایط این نقطه رای 

داده اند که به نفع نامزد مقابل است.«
وزارت كش��ور نيز در پاس��خ به اعتراضات مير حسين 
موس��وی در خصوص آرايش س��بد آراء در كشور طی 

بيانيه ای اينگونه توضيح داد:
» یکی از مس�ائلی که به نظر آقای موس�وی قابل 
تامل ب�وده و صحت انتخابات را مورد تردید قرار 
داده ، نسبت تقریبًا ثابت آراء کاندیداها در تمام 
مناطق کشور بوده است ! در این رابطه ذکر موارد 

زیر مفيد به نظر می رسد:
 1- توجه ایش�ان را به این نکته معطوف می داریم 
که آراء کاندیداها در مناطق کش�ور ثابت نبوده و 
به عنوان مثال خود ایش�ان در رتب�ه بندی آراء 
در اس�تانهای آذربایج�ان غرب�ی و سيس�تان و 

بلوچستان نفر اول هستند .
از   2- اگ�ر م�ردم کش�ور در اکثری�ت باالی�ی 
شهرس�تانها ، جن�اب آقای دکت�ر احمدی نژاد را 
م�ورد اعتم�اد و تایيد قرار داده اند ، بهتر اس�ت 
آق�ای موس�وی دليل ای�ن ام�ر را در عملکرد و 
ش�عارهای ایشان جس�تجو کند و اصل انتخابات 
و حماس�ه عظيم قریب به 40 ميليونی ملت بزرگ 

ایران را زیر سوال نبرد .
 3- ادعای ایش�ان در مورد عدم کس�ب اکثریت 
آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشی از اطاعات 
کذب�ی اس�ت که به ایش�ان رس�يده وگرنه طبق 
نتایج انتخابات که در صدا وس�يما نيز اعام شده 
و نيز آماری که هم اکنون در سایت پرتال وزارت 
کش�ور وجود دارد ،آقای موسوی در زادگاه خود 
یعنی در شهرس�تان شبس�تر ، آقای رضایی در 
شهرس�تان اللی و آقای احمدی نژاد در گرمس�ار 
حائ�ز اکثریت آراء ش�ده و آراء آق�ای کروبی در 
شهرس�تان اليگ�ودرز حائز بهتری�ن نتيجه خود 
در کل کش�ور یعنی در رتبه دوم قرار دارد. ضمن 
اینکه به لحاظ عقلی هم هيچ الزامی وجود ندارد 
که حتما اهالی یک شهرستان به همشهری خود 

رای دهند.
 4- اعام نتایج به تفکيک استانها و شهرستانهای 
سراس�ر کشور از س�وی س�تاد انتخابات کشور 
رس�مًا منتش�ر و توس�ط صدا و س�يما و جراید 
و رس�انه ها اع�ام گردید . هم اکن�ون نيز برای 
اولي�ن بار در طول تاریخ انتخابات ، اعام نتایج 
انتخاب�ات به تفکيک ش�عب اخذ رای از س�وی 
س�تاد انتخابات کشور در حال انجام است که به 
خودی خود نش�انگر صحت انتخابات و اطمينان 
برگ�زار کنندگان از درس�تی عملک�رد خویش 

اس�ت .«

در انتخابات رياست جمهوری نهم در دولت اصاحات، از مجموع  41071 صندوق اخذ رای ، تعداد  14102 
صندوق آن س�يار بوده اس�ت؛ يعنی  33 درص�د كل صندوق ها ، در حالی ك�ه در انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوری از مجموع  45713 صندوق تعداد  14294 سيار بوده است؛ يعنی  30 درصد كل صندوقها




