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حضرت آيت  اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسللامي در نماز 
جمعه تاريخي و وحدت بخش تهران)29 خرداد( در تبيين و تشريح 
مسائل گوناگون مربوط به انتخابات، خطاب به »ملت،نامزدهاي 
رياست جمهوري و نخبگان، فعاالن سياسي« و نيز سران برخي 

دولت هاي مستکبر غربي، مطالب جداگانه اي مطرح کردند. 
ايشللان با تجليل از ملت آگاه و مؤمن ايران، حضور نزديک به 40 
ميليون رأي دهنده عزيز را در انتخابات 22 خرداد، نمايش عظيم 
»احساس مسللؤوليت و روح مشللارکت جوي« مردم دانستند و 
افزودند: حماسه پرشور اعام دلبسللتگي يکپارچه مردم به نظام 
اسامي  و مشارکت بسيار کم نظير 85 درصدي مردم در انتخابات، 
نشللان دهنده رحمت و تفضل پللروردگار و عنايللت خاص ولي 

عصر)عج( به ملت ايران و نظام جمهوري اسامي است. 
 تجلي اعتماد ملت به نظام در 22خرداد

حضرت آيت  اهلل خامنه اي حضور همراه با »اعتماد، آزادي، اميد و 
شادابي« ملي را در انتخابات رياست جمهوري، جواب ملت ايران 
به تبليغات مغرضانه دسللتگاه رسانه اي مسللتکبران دانستند و 
خاطرنشان کردند: اعتماد ملت به نظام، به عنوان بزرگترين سرمايه 
جمهوري اسامي بار ديگر در انتخابات 22 خرداد، متجلي شد و 
دشمنان اسام و  ايران، تاش مي کنند با  ايجاد شک و ترديد درباره 
انتخابات،  اين اعتماد ملي را متزلزل کنند و با کاهش مشللارکت 
مردم، مشروعيت نظام را زير سللؤال ببرند که اگر اين هدف شوم 

محقق شود با هيچ زيان و خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. 
ايشللان با يادآوري تبليغات چند ماهه جبهه اسللتکبار مبني بر 
تقلب در انتخابات 22 خرداد افزودند: در سخنراني اول فروردين، 
به دوستان خوبمان در داخل تذکر دادم که حرف دشمن درباره 
تقلب را تکرار نکنند؛ چرا کلله بيگانگان درصددند اعتمادي را که 
نظام با مسؤوالن و عملکردش در طول سي سال به دست آورده، 

زير سؤال ببرند. 
 تحليل رهبر انقالب از رقابت هاي انتخاباتي

رهبر انقاب اسللامي، رقابت هاي کامًا آزاد و جدي نامزدها در 
دوران تبليغات انتخابللات از جمله مناظره هاي شللفاف و صريح 
تلويزيون را يادآور شللدند و افزودند: رقابت هاي شللديد 4 نامزد 
محترم انتخابات، رقابت جريان هاي متعلق به نظام اسامي بود اما 
رسانه هاي متعلق به صهيونيست هاي خبيث با دروغ پردازي محض 
سعي مي کنند اين رقابت ها را دعوا ميان مخالفان و طرفداران نظام 

جلوه دهند.
حضرت آيت  اهلل خامنه اي با اشللاره به آشنايي نزديک و شناخت 
وسيع خود از 4 نامزد انتخابات رياست جمهوري افزودند: يکي از 
نامزدها، رئيس جمهور خدوم، پللرکار، زحمتکش و مورد اعتماد 
است؛ يکي ديگر 8 سال نخست وزير خود بنده بوده است، نامزد 
ديگر فرمانده سپاه و از فرماندهان اصلي دفاع مقدس است و نامزد 
ديگر هم دو دوره رياسللت مجلس بوده اسللت بنابراين همه اين 
آقايان از عناصر نظام و متعلق به نظام هستند و رقابت آنها برخاف 
تبليغات خباثت آميز رسانه هاي صهيونيستي، امريکايي و انگليسي، 

رقابت درون نظام است. 
 نقاط مثبت و منفي مناظره ها

ايشللان، مناظره هاي تلويزيوني را ابتکاري مهم و جالب ارزيابي 
کردند و افزودند: مناظره هاي شفاف، جدي و صريح، خنثي کننده 
تبليغات بيگانگاني بود کلله رقابت هاي انتخاباتللي را غيرواقعي 

مي دانستند.
حضرت آيت  اهلل خامنه اي، جديت، صراحت، مجبور شدن افراد 
به دفاع و پاسخگويي در مقابل سياب نقد و انتقاد، و شفاف شدن 
مواضع اشللخاص و گروه ها را از نکات مثبت مناظره ها دانستند و 
افزودند: مردم با ديدن مناظره و ديگر برنامه هاي تبليغاتي، قدرت 
قضاوت به دست آوردند و احساس کردند که نظام اسامي، اندروني 
و بيروني ندارد و مردم را بيگانه نمي داند و حقيقتاً براي ملت حق 

انتخاب آگاهانه قائل است. 
ايشان آزادي بيان، پرورش ذهن ها و افزايش قدرت انتخاب ملت را 
از ديگر آثار مثبت مناظره ها برشمردند و با اشاره به کشيده شدن 
مطالب مناظره ها به خيابان ها و خانه ها تأکيد کردند: يقيناً يکي از 
عوامل افزايش ده ميليوني آرا نسبت به دوره هاي قبل، مشارکت 
ذهني و فکري مردم در انتخابات بود که باعث شد ملت به عرصه 
انتخاب بيايند، بنابراين از اين ديدگاه مناظره ها، امري مطلوب به 

شمار مي آيد.
حضرت آيت  اهلل خامنه اي ادامه مناظره ها در سللطوح مديريتي 
را خوب و ضروري دانستند و افزودند: بايد با حذف عيوب و نکات 
منفي مناظره ها، آنها را ادامه داد تا همه افراد و مسؤوالن خود را در 

معرض نقد و انتقاد و پاسخگويي ببينند. 
رهبر انقاب اسللامي، در تبيين نکات منفي مناظره ها، به ايجاد 
کدورت و کينه، تکيه بر شايعات، ضعف جنبه منطقي مباحث و 
احساساتي و عصباني شدن طرفين مناظره اشاره کردند و با ابراز 
ناخرسندي از اين عيوب افزودند: متأسفانه برخي مواقع مناظره ها 
حالت تخريبي پيدا مي کرد و به سللياه نمايللي افراطي خدمات 
دولت فعلي و در مقابل، سللياه نمايي عملکللرد دولت هاي قبلي 
کشيده مي شد و در ميان طرفداران نامزدها التهاب و نگراني ايجاد 

مي کرد. 
 انتقادات صريح به دو جريان

حضرت آيت  اهلل خامنلله اي با اشللاره به مقصر بللودن دو طرف 
مناظره ها افزودند: يک طللرف به رئيس جمهور قانوني کشللور، 
صريحترين و خجالت آورترين اهانت ها و تهمت ها را بيان مي کرد 
و با پخش کارنامه هاي جعلي بللراي دولت، رئيس جمهور متکي 
به آراي مردم را دروغگللو، خرافاتي و رمال مي ناميللد و اخاق و 
قانون و انصاف را زير پا مي گذاشللت و طرف ديگر هم، با اقداماتي 
مشابه، کارنامه درخشان 30 ساله انقاب را کمرنگ جلوه مي داد 
و شخصيت هايي که عمرشللان را در راه نظام صرف کرده اند زير 
سؤال مي برد و اتهاماتي را که در مراجع قانوني اثبات نشده است، 

بيان مي کرد. 
رهبر انقاب اسامي، با انتقاد از طرح مباحثي درباره فساد مالي 
اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري افزودند: البته 
کسي، خود اين آقايان را به فساد مالي متهم نکرد اما هر کس هر 
ادعايي در مورد بستگان آنها نيز دارد نبايد قبل از اثبات در مراجع 
و مجاري قانوني، در رسانه ها بيان کند، چرا که  اينگونه اقدامات در 

جامعه و بويژه در اذهان جوانان، تلقي نادرست  ايجاد مي کند. 
ايشللان بللا اشللاره بلله شللناخت بيللش از 50 سللاله خللود از 
آقاي هاشمي رفسنجاني و خدمات وي به انقاب و نظام افزودند: 
آقاي هاشمي رفسللنجاني در دوران مبارزه با رژيم ستم شاهي از 
اصلي ترين و جدي ترين افراد نهضت و بعد از انقاب هم از مؤثرترين 
شللخصيت هاي همراه امام بوده و بارها تا مرز شهادت پيش رفته 
اسللت ضمن اينکه پس از رحلت امام بزرگوار هم، تا امروز در کنار 

رهبري بوده است. 
رهبر انقاب اسللامي افزودند: آقاي هاشمي قبل از انقاب، اموال 
خود را صرف مبارزه مي کرد و در سي سللال اخير هم با به عهده 
گرفتن مسؤوليت هاي فراوان، در حساس ترين مقاطع در خدمت 
انقاب و نظام بوده و هرگز از انقاب براي خودش، مالي نيندوخته 

است و مردم بايد به اين حقايق توجه داشته باشند. 
حضرت آيت  اهلل خامنه اي در عيللن حال به اختاف نظر طبيعي 
خود با آقاي هاشمي رفسللنجاني در موارد متعدد اشاره کردند و 
افزودند: اين اختاف نظر طبيعي اسللت و مردم نبايد دچار توهم 

شوند و به گونه اي ديگر فکر کنند. 
ايشان افزودند: ميان آقاي هاشمي  و رئيس جمهور نيز از سال 84 
اختاف نظرهاي متعددي درباره مسللائل خارجي، نحوه اجراي 
عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي وجود دارد که البته نظر 

رئيس جمهور به نظر بنده نزديکتر است. 
رهبر انقاب اسامي، آقاي ناطق نوري را نيز جزو شخصيت هاي 
خدوم انقاب دانستند و افزودند: در دلبستگي آقاي ناطق به نظام 

و انقاب هيچ شکي وجود ندارد. 
حضرت  آيت اهلل خامنه اي با تأکيد مجدد بر لزوم برطرف شللدن 
آسلليب هاي مناظره اعام کردند در همان ايام بعللد از مناظره به 

رئيس جمهور تذکر دادم چون مي دانستم ترتيب اثر مي دهد. 
ايشللان، با تکرار موضع نظام درباره مبارزه جدي و پيگير با فساد 
مالي افزودند: اگر فساد اقتصادي در کشور نبود چند سال قبل نامه 
هشت ماده اي به رؤساي سه قوه ارسال نمي شد. اما بدون ترديد 
جمهوري اسللامي از سللالم ترين نظام هاي سياسي ل اجتماعي 
دنياست و نبايد به استناد مراکز و مراجع صهيونيستي، کشور را به 
فساد متهم کنيد و يا در زمينه فساد مالي اشخاص و مسؤوالن را 

بي جهت زير سؤال ببريم. 
 خط انقالب 40 ميليون رأي دارد

رهبر انقاب اسامي در جمع بندي اين بخش از سخنانشان خاطر 
نشللان کردند: ملت عزيز ايران در 22 خرداد حماسه اي تاريخي و 
جهاني آفريد اما برخي از دشللمنان تاش مي کنند اين پيروزي 
مطلق نظام را به شکسللت ملي تبديل کنند و با مشکوک و قابل 
ترديد جلوه دادن انتخابللات نگذارند باالترين نصاب مشللارکت 
جهاني بلله نام اين ملت ثبت شللود که البته ثبت شللده اسللت و 
نمي توان ايللن واقعيت را تغيير داد.  حضرت آيللت  اهلل خامنه اي، 
در ادامه جمع بندي اين بخش از سللخنان خللود خطاب به ملت 
افزودند: همه کساني که به يکي از چهار نامزد محترم رأي داده اند 
در درون جبهه انقاب و متعلق به نظامند و ان شاء اهلل از اجر الهي 
برخوردارند به همين علت بايد گفت خط انقاب، 40 ميليون رأي 
دارد نه بيست و چهار و نيم ميليون رأي که متعلق به رئيس جمهور 
منتخب اسللت.  رهبر انقاب اسللامي تأکيد کردند: مردم البته 
اطمينان دارند اما برخي طرفداران نامزدها هم اطمينان داشللته 
باشند که نظام جمهوري اسامي اهل خيانت در آراي مردم نيست 
و ساز و کارهاي قانوني انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمي دهد 

آن هم تقلب در حد يازده ميليون رأي.
حضرت آيت  اهلل خامنه اي افزودند: در عين حال به شوراي محترم 
نگهبان تأکيد شده که به مستندات ارائه شللده از جانب کساني 
که شللبهه دارند حتماً رسلليدگي شللود و اگر در مواردي نياز به 
بازشماري صندوق ها بود با حضور نمايندگان نامزدها انجام شود.  
ايشان مجاري قانوني را تنها مسير رسلليدگي به شبهات مطرح 
شللده خواندند و تأکيد کردند: بنده زير باِر بدعت هاي غيرقانوني 
نمي روم، چرا که در هر انتخاباتي طبعاً برخي برنده نيستند و اگر 
امروز چارچوب هاي قانوني شکسته شود در آينده نيز هيچ انتخاباتي 

مورد اعتماد نخواهد بود و مصونيت نخواهد داشت. 
حضرت آيت  اهلل خامنه اي در ادامه خطبه دوم خطاب به سياسيون، 

نامزدها و گردانندگان احزاب و جريان هاي سياسي خاطر نشان 
کردند: امروز يک لحظه حساس تاريخي براي کشور است و نگاهي 
به وضع دنيا، خاورميانه، کشللورهاي همسللايه و همچنين وضع 
اقتصادي جهان ثابللت مي کند که در نقطه تاريخللي قرار داريم، 
بنابراين همه وظيفه داريم که در اين مرحله تاريخي هوشلليار و 

دقيق باشيم و اشتباه نکنيم. 
ايشللان با تأکيد بر اينکه مردم در قضيه انتخابات حقاً و انصافاً به 
بهترين وجه به وظيفه خللود عمل کردند، افزوند: سياسلليون و 
کساني که به نحوي مرجعيتي براي بخشي از افکار عمومي دارند 
بايد خيلي مراقب رفتار و گفتار خود باشند زيرا با اندکي افراط گري 
آنها، دامنه افراط گري در بدنه مردم به مراحل حساس و خطرناکي 
خواهد رسلليد که خود آنها نيز نخواهند توانست ابعاد آن را جمع 
کنند.  رهبر انقاب اسامي با اشاره به اينکه هر حرکت افراطي، به 
افراطي گري ديگران دامن خواهللد زد تأکيد کردند: اگر نخبگان 
سياسللي بخواهند قانون را زير پا بگذارند، خواسته يا ناخواسته، 
مسؤول خون ها، خشونت ها و هرج و مرج ها خواهند بود. حضرت 
آيت  اهلل خامنه اي افزودند: به همه اين دوستان قديمي و برادران 
توصيه مي کنم با سللعه صدر برخود مسلط باشللند و دست هاي 
دشمن و گرگ هاي گرسنه و کمين کرده را که امروز به تدريج نقاب 

ديپلماسي را کنار زده اند ببينند و از آنها غفلت نکنند. 
ايشان با تأکيد بر اينکه  اين آقايان بايد به مسؤوليت کارهاي خود 
در نزد خداوند فکر کنند، خاطر نشللان کردند: بللرادران، آخرين 
وصاياي امام بزرگوار را به ياد بياوريد که مي گفت همه بايد قانون 
را فصل الخطللاب بدانند.  رهبر انقاب اسللامي حل و فصل همه 
اختافات را در سر صندوق رأي، فلسفه انتخابات خواندند و خاطر 
نشان کردند: انتخابات براي اين است که در صندوق هاي رأي معلوم 

شود که مردم چه مي خواهند نه در کف خيابان ها. 
حضرت آيت  اهلل خامنه اي تأکيد کردند: اگر قرار باشللد بعد از هر 
انتخابات، آنهايي که رأي نياورده اند اردوکشي خياباني کنند و در 
مقابل اين حرکت، کسللاني هم که رأي آورده اند طرفدارانشان را 
به خيابان ها بکشللانند پس اصًا چرا انتخابات برگزار مي شللود؟ 
ضمن آنکه مردم چه گناهي کرده اند که بايد به علت اين کارهاي 
ما، از کسب و کار و زندگي خود باز بمانند.  ايشان با اشاره به اينکه 
تجمعات خياباني بهترين پوشللش براي تروريسللت هاي نفوذي 
و ضربه هاي تروريستي اسللت افزودند: اگر در اين تجمعات اقدام 
تروريستي انجام شود مسؤوليت آن با کيست؟ مسؤوليت همين 
افرادي که از مردم عادي و بسيج در روزهاي گذشته جان باخته اند 
با کيست و چه کسي جواب آنها را مي دهد؟ محاسبه و پاسخگويي 
در قبال واکنش هاي احساسي در مقابل ترورها با چه کسي است؟ 
حضرت آيت  اهلل خامنه اي با اشاره به اينکه زورآزمايي خياباني بعد 
از انتخابات در واقع به چالش کشيده شدن اصل انتخابات و مردم 
ساالري اسللت، تأکيد کردند: از همه مي خواهم به اين روش غلط 
خاتمه دهند که اگر خاتمه ندهند مسؤوليت تبعات و هرج و مرج 

آن، به عهده آنها خواهد بود. 
ايشان افزودند: برخي ها بدانند که با حرکات خياباني نمي توان اهرم 
فشار بر ضد نظام به وجود آورد و مسؤوالن را وادار کرد تحت عنوان 
مصلحت زير بار خواسته هاي آنها بروند؛ چرا که تن دادن به مطالبات 
غير قانوني زير فشار، شروع نوعي ديکتاتوري است.  رهبر انقاب 
اسامي خاطرنشللان کردند: اينگونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه 
است و اگر اين تصورات غلط، عواقبي هم پيدا کند مستقيماً متوجه 
فرماندهان پشت صحنه خواهد بود که اگر ضروري شد مردم آنها 
را در وقت الزم خواهند شناخت.  ايشان با دعوت از همه دوستان 
و برادران براي برادري و تفاهم و رعايت قانون افزودند: راه قانون و 
راه محبت و صفا باز است و اميدوارم همه در اين راه حرکت کنند 
و جشن پيروزي 40 ميليوني مردم را گرامي بدارند و اجازه ندهند 
دشمن اين جشن بزرگ را خراب کند.  رهبر انقاب اسامي در عين 
حال هشدار داد اگر کساني بخواهند راه ديگري بروند آنوقت من 

خواهم آمد و با مردم صريح تر صحبت خواهم کرد. 

رهبر انقالب در نماز جمعه تاريخي تهران:

خط انقالب 40ميليون رأي دارد

نماي نزدیك

 اي س�يد و موالي ما! ما آنچه را الزم بود انجام داديم و آنچه را بايد گفت، گفتيم و خواهيم گفت. ما جان 
ناقابل و اندک آبروي خود را در کف دست گرفته ايم و آن را در راه انقالب و اسالم فدا خواهيم کرد، ما  اين 

راه را با قدرت ادامه خواهيم داد و شما که صاحب حقيقي اين انقالب و کشور هستيد براي ما دعا کنيد.

اي موالي ما! براي ما دعا کنيد
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دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور 85 درصدي ملت ايران به مشارکتي الگو در تاريخ 
انقالب اسالمي تبديل شد. با اين وجود، حالوت اين حماسه بي نظير که اقتدار 40 ميليوني را به رخ 
جهانيان کشيد با ش�بهه افكني  برخي کانديداها و حاميان آنها  و اغتشاشات آشوب گران هنوز به 

کام ملت نگرديده است. 
بيان برخي شبهات که عمدتا از سوي ميرحسين موسوي طرح گرديد، مبناي بي انصافي هاي فراواني 
عليه نظام، برگزارکنندگان انتخابات  و هيئت هاي نظارت  شده که سعي مي شود در اين ويژه نامه به آن 
پاسخ داده شود. شبهه افكني پيش از انتخابات درباره احتمال تقلب،فراهم ساختن فضا براي آشوب و 

حمايت بيگانگان ازاغتشاشات ازجمله مواردي است که طي روزها و هفته هاي اخيرعرصه سياست را 
مورد تاخت و تاز قرارداده اند.  روزنامه جوان سعي دارد تا در وهله اول با دسته بندي شبهه هاي مطرح 
شده در خصوص انتخابات، پاسخي به آنان داده و از ديگر سو، موضوع امكان تقلب در انتخابات را بررسي 
کند. همچنين سعي خواهد شد با نگاهي به گذشته،  محورآشوب هاي اخير در کانون توجه قرار گرفته و 
بدعت هاي انجام شده توسط برخي کانديداها درسپهر سياسي کشور مورد بررسي قرارگيرد.  همچنين 
در صفحات بعد چگونگي اخذ رأي در حوزه هاي رأي گيري،نگاه سيستمي به انتخابات و بررسي علمي 

نتايج انتخابات مورد توجه قرارخواهد گرفت. 

ترورحقيقت
 طبق قانللون انتخابات، بايللد صندوق ها قبل از شللروع 
رأي  گيري پلمب شود ، لذا در اين راستا به کليه نمايندگان 
نامزدها اطاع داده شده بود که الزم است رأس ساعت 7 
صبح در شللعب اخذ رأي  حضور داشته باشند و اخذ رأي  
نيز ساعت 8 صبح شروع گرديد. اگر برخي از نمايندگان 
آقاي موسللوي در سللاعت مقرر حضور نيافتلله و تاخير 
داشته اند، اخذ رأي  از مردم که مقابل شعب اخذ رأي  صف 

کشيده بوده اند را نمي توان به تعويق انداخت. 
ماده 29 قانون انتخابات: »قبل از شروع رأي گيري بايد در 
حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق هاي 
خالي، بسته و ممهور به مهر شللعبه ثبت نام و اخذ رأي  

گردد.« 
همانگونه که ماحظه مي شود در متن قانون هيچ سخني 
از الزام حضور نمايندگان کانديداها براي پلمب صندوق ها 

وجود ندارد امللا با اين حال وزارت کشللور از نمايندگان 
کانديداها جهت نظارت دعوت کللرد و اکثريت قريب به 
اتفاق نمايندگان آقاي موسوي ، هنگام پلمب صندوق ها، 

در شعب اخذ رأي  حضور داشتند . 
همچنين کلي گويي بدون اشاره به شماره صندوق مورد 
نظر کافي نيست . ايشان الزم است که شماره صندوق هاي 
مورد اعتراض را اعام نمايند تا ضمن بررسي جواب الزم 
ارائه گردد. بر اسللاس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات 
رياست جمهوري که مقرر مي دارد » کساني که از نحوه 
برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند، مي توانند ظرف 
سه روز از تاريخ اخذ رأي  »شللکايت مستند« خود را به 
ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم 
دارند . « بايد کليه شکايات مسللتند و با ذکر نمونه هاي 

عيني باشد. 

برخي کانديداها با تاکيدبراينکه تخصيص شللعب سلليار تنها 
براي مناطللق صعب العبور کوهسللتاني و مسللافت  هاي دور 
مي باشد،ادعاي افزايش صندوق هاي سيار را کرده و آن را دليلي 
براي ابطال انتخابات عنوان کرده اند. طبق قانون و سيره مستمره، 
شعب سيار ، نه تنها براي مناطق صعب العبور که همواره براي 
مناطق شهري ، بيمارستانها ، پادگانها ، مناطق کم جمعيت و 
موارد ديگر تشکيل مي شده اسللت. به طور مثال در انتخابات 
رياست جمهوري نهم در دولت اصاحات ، از مجموع 41071 
صندوق اخذ رأي  ، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است 
يعني 33درصد کل صندوقها ، در حاليکه در انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 
سيار بوده است يعني 30درصد کل صندوق ها، پس ماحظه 
مي شود که صندوقهاي سلليار در اين انتخابات به نسبت دوره 
گذشته 3 درصد کاهش يافته اسللت ! از طرفي متاسفانه حتي 

افزايش ميزان 11/7 درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد 
اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش 
تعداد صندوق ها ، واقع شده است . الزم است اشاره شود که براي 
تعداد 27958931 رأي  ) کل آراء ماخللوذه دردومين مرحله 
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ( 14102 صندوق سيار 
در دولت اصاحات پيش بيني شده و اين در حالي است که براي 
کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 
39371214 رأي  ، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين 
نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي 
برخي کانديدا ها مي باشد.درمجموع بايد گفت اشکال ايشان 
مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشکال ديگرشان 
مبني بر عدم ارائه امکان الزم براي رأي  دادن مردم است لذا شرط 
صداقت اين بود که ايشللان هم درخواست افزايش صندوقهاي 

ثابت و هم سيار را مي نمودند.

کمبود تعرفه در برخي حوزه هللاي رأي  گيري يکي ديگر از 
مواردي بوده که کانديداهاي اصاح طلبللان آن را دليلي بر 
تقلب درانتخابات دانسللته اند.دراين زمينه بايد گفت برخي 
کانديداها با تبليغات کاما سللازماندهي شده اي بر تقلب در 
انتخابات تاکيد کللرده و گفته بودند چللون در صندوق هاي 
مستقر در مساجد تقلب مي شودپس تمامي حاميان خود را 
دعوت به رأي  دهي در صندوق هاي مستقر در مدارس کرده 
بودند در حالي که با توجه به قانون انتخابات ، رأي  دهندگان 
مجاز هستند در هر نقطه اي از کشور که بخواهند رأي  بدهند. 
لذا سلليال بودن تعداد رأي  دهندگان ، موجب مي شللود تا 
نتوان دقيقا برآورد کرد که در هر صنللدوق چند نفر مراجعه 
مي نمايند از اين رو در شللعب اخذ رأي  ، بللا در نظر گرفتن 
آمار رأي  دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرسللتان و 
صندوق تعداد تعرفه متناسللب تحويل داده شد و تنها تعداد 

معدودي از شللعب اخذ رأي  با کمبود تعرفه مواجه شدند که 
به سرعت تعرفه الزم تحويل گرديد. براساس گزارش شوراي 
نگهبان و براساس پي گيري هاي بعمل آمده توسط اين شورا 
مشخص شده است که روند راي گيري، تنها در دو منطقه، آن 
هم به دليل استقبال گسترده مردم، با تاخير 20 دقيقه و 40 
دقيقه اي مواجه شده بوده است و  غير از اين موارد هيچگونه 
گزارشللي مبني بر اينکه برگ تعرفه رأي  در حوزه اي وجود 
نداشته باشد به ما واصل نشده اسللت. بررسي هاي بعد از روز 
انتخابات هم نشان مي دهد که هيچکدام از اين ادعاها درست 
نبوده اسللت. حال اينکه چگونه تاخيرهاي چنللد 20 تا 40 
دقيقه اي به عدم ارسال تعرفه تفسير شده و اينکه اين تاخير با 
توجه به تمديد ساعت اخذ رأي  به شکل ديگري جبران شده 
است چرا برطبل تخلف و تقلب در انتخابات کوبيده مي شود 

بايد پاسخ آن را از مطرح کنندگان آن پرسيد. 

وزارت کشور دراين دوره از انتخابات کوشلليد  تا با ايجاد 
سللايت ثبت نام اينترنتي نمايندگان کانديداها ، بستري 
فراهم نمايد تللا نماينللدگان نامزدها بتواننللد به راحتي 
مشخصات خود را وارد سايت نموده و براي تمام نمايندگان 
نامزدها کارت شناسللايي رايانلله اي صادر شللود . بدين 
منظور در جلسلله توجيهي مللورخ 1388/3/2 با حضور 
نمايندگان کانديداها آقايان: ثمره هاشللمي از ستاد آقاي 
دکتر احمدي نژاد، طايي نيک از ستاد آقاي دکتر محسن 
رضايي، سلطاني فر از ستاد آقاي کروبي ، احمدي از ستاد 
آقاي مهندس موسللوي ، سللايت مذکور به آنها معرفي و 
آنان ضمن اعام آمادگي از وزارت کشللور بلله خاطر اين 
اقدام تشللکر نمودند . اما در تاريخ 1388/3/15 به صورت 
غيرمترقبه و با اظهار اينکه نمايندگان ما در شهرستانها با 
اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت کوتاه نمي توانيم 

کار ثبت نام را انجام دهيم ، درخواست کردند تا صدور کارت 
شناسايي براي نمايندگان نامزدها به صورت دستي و سنتي 
صورت گيرد ، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهي 
با آنان اين درخواست را پذيرفت . همچنين گرچه برخي از 
کانديدا ها تا لحظات آخرنيز براي دادن فتوکپي شناسنامه 
و الصاق عکس تا روزهاي آخر تاخير هاي غير قابل توجيهي 
داشتند،اما حتي روز انتخابات وزارت کشور همکاري کرده 
و در نتيجه آقاي ميرحسين موسوي در 40676 صندوق 
از مجموع 45713 شللعبه ، نماينده داشت که حدود 90 
درصد از صندوقها را شامل مي گردد ) اسامي و مشخصات 
آنها موجود است( و عاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در 
شعب اخذ رأي  از تعداد نمايندگان ديگر کانديداها بيشتر 
بوده است يعني آقاي موسوي بيشترين نماينده را نسبت 

به نامزدهاي ديگر بر سر صندوق ها داشته اند. 

برخي از کانديداها با استناد به دو موضوع اصلي در خصوص 
تعرفه خواستار ابطال انتخابات شللده بودند .يکي از آن ها 
مساله چاپ اضافه تعرفه ها بوده اسللت.دراين زمينه بايد 
گفت که  وزارت کشور بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به 
ميزان مشارکت پيشتر پيش بيني شده اقدام به چاپ تعرفه 
کرد، تا با مشکل مواجه نشود و طبيعي است تخمين دقيق 
و بدون خطاي تعداد رأي  دهنده در هر شهرسللتان و يا در 
هر صندوق امکان پذير نيست. مجموع تعرفه هايي که براي 
اين دوره از انتخابات چاپ شده بود، حدود 60 ميليون برگه 
بوده که شوراي نگهبان در روزهاي گذشته، براي اطمينان 
بيشتر، سه نفر از کارشناسان و بازرسللان خود را به وزارت 
کشللور فرسللتاد و آنها قراردادهاي مربوط به چاپ، تعداد 
تعرفه هايي که در انبارها باقي مانده، تعداد تعرفه هايي که 
مصرف شده و تعداد تعرفه هايي که در صندوق ها است را با 

آمار و ارقام و اسناد کافي جمع آوري کردند و گزارش آن را 
به اعضاي شوراي محترم نگهبان ارائه کردند و خوشبختانه 
هيچگونه مشکلي در اين زمينه نبوده است. اما درمورد حک 
کردن شماره سللريال ها براي برخي تعرفه نيز بايد گفت 
دراين دوراز انتخابات ، به منظور صيانت از آراء مردم ، کليه 
تعرفه ها داراي سريال مخصوص و کد اختصاصي استاني 
بود که امکان جابجايللي را از بين مي برد تللا رأي  مردم با 
ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد.حتي برخاف ادعاي 
برخي کانديدها که مدعي بودند برخي تعرفه ها با سريال 
ساير شهرستان ها در برخي حوزه هاي ديگر ديده شده بايد 
تاکيد کرد که برأساس گزارش شوراي نگهبان تائيد شده 
اسللت که به دليل کمبود تعرفه در برخي حوزه ها ،وزارت 
کشور اقدام به چاپ مجدد تعرفه نموده است و ادعاي ستاد 

برخي کانديداها در اين زمينه مستدل نبوده است.

يکي از مواردي که از سوي برخي از کانديداها مطرح گرديد 
محدود سللاختن زمان رأي  گيري بوده است.ميرحسللين 
موسوي با اسللتناد به اين مطلب خواستار ابطال انتخابات 
شده است .در همين زمينه براي روشن شدن اين موضوع 
بايد گفت محدود کردن زمان رأي  گيري نيزمانند بسياري 
از مطالب ديگر ايشان خاف واقع است ، زيرا رأي  گيري به 
درخواست فرمانداران و با دستور وزير کشور ، چهار بار و تا 

ساعت 22 تمديد شد. 
الزم به ذکر اسللت که انتخابات رياسللت جمهوري نهم از 
ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 
8 صبح آغاز گرديد،)يعني 1 ساعت زودتر(و طبق قانون تا 
ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و 
بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهارم از20 
تا 21 تمديد شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در 

نهايت نيز در اطاعيه رسمي سللتاد انتخابات کشور اعام 
گرديد تا زمانيکه رأي  دهنده در مقابل شعبات وجود دارد 
افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها رأي  گيري به عمل 
آيد ، به طوريکه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز 
رأي  گيري ادامه داشت . ايشان ادعا کرده اند که چهار نفر 
از ستاد ايشان به وزارت کشور مراجعه نموده اند و تقاضاي 
ماقات با وزير کشور جهت تمديد مهلت اخذ رأي  داشته اند 
و به آنها اجازه ماقات داده نشللده است ، در حاليکه چهار 
تن از نمايندگان ايشللان به نام آقايان بهزاديان نژاد ، علي 
ربيعي ، مهرعليزاده و فرد ديگري به ستاد انتخابات کشور 
مراجعه کردند و بيش از يک ساعت با رئيس ستاد انتخابات 
کشور ماقات داشتند و سخنان و درخواست هاي ايشان 
شنيده شد و پاسخ هاي مستدل ستاد انتخابات کشور را نيز 

دريافت نمودند. 

پاسخ به شبهات انتخاباتي

پلمب صندوق ها بدون حضور نمايندگان نامزدها 

 افزايش صندوق هاي سيار

 کمبود تعرفه در برخي حوزه ها

ممانعت ازحضور نمايندگان نامزدها درحوزه ها

چاپ اضافي تعرفه وحك سريال برروي آنها

محدود کردن زمان رأي  گيري 

نگاهي اجمالي به شبهات
 دهمين دوره انتخابات 

رياست جمهوري
 و تنش آفريني

 برخي کانديداها
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يکي ديگر از مواردي که برخي کانديداها به ويژه ميرحسين 
موسللوي به آن  تاکيد کرده ،عدم اجازه حضللور نمايندگان 
نامزدهللا درهنگام شللمارش آراء و نيز انتقللال صندوق ها به 
فرمانداري بوده است.وزارت کشور در اين زمينه معتقد است 
ادعاي آقاي موسوي عجيب بوده  و مانند بقيه سخنان ايشان، 
بدون استناد مي باشللد. ايشللان ادعا نموده اندکه در مرحله 
شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ رأي ، هيچ 
نظارتي از سوي نمايندگان کانديداها وجود نداشته است ، در 
حاليکه نمايندگان ايشللان در صندوق هاي اخذ رأي  تا پايان 
شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم هاي مربوطه ، 
در شعب اخذ رأي  حضور داشته و اعداد و ارقام فرم هاي مذکور 
را يادداشت نموده اند و بر تمامي مراحل شمارش آراء و اعام 
نتايج صندوق ها نظارت داشته اند . اين در حاليست که تمامي 
صندوق ها با حضور اعضاء اجرايي شللعبه ، نماينده فرماندار  

بازرسللان ، ناظران شللوراي نگهبان، محافظان صندوق ها و 
نمايندگان نامزدها شمارش شده است ، يعني موقع شمارش 
آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشللته اند . 
دراين زمينه کاما مشخص و محرز است که:  الف- مهندس 
موسللوي مبنا را در بخش هاي مختلف مبني بر عدم حضور 
نمايندگان در بخش هاي مختلف فرآيند رأي گيري انتخابات 
مي دانند.مسللاله اي که به صراحت از سوي مقامات تکذيب 
شده و حتي اسناد حضور نمايندگان وي در پاي صندوق هاي 

رأي  و شمارش آراء موجود مي باشد.
ب- ايشللان در ادعايي عجيب معتقدند که ناظللران وي در 
شللمارش آراء حضور نداشته اند.سوال اساسللي دراين ميان 
اين است که چطور شما همان شب شمارش آراء که با دعوت 
خبرنگاران خود را پيروز انتخابات معرفي کرديد اعام نکرديد 

ناظرين شما حضور نداشته اند؟

ستاد مير موسوي يکي از اسللتدالل هاي خود را براي ابطال 
انتخابات عدم حضور نمايندگان خوددر سايت هاي تجميع 
آراء عنوان کرده اند.سللتاد وي همچنيللن تصريح کرده  که 
تطابقي ميللان نتايج انتخابللات و تجميع آراء وجللود ندارد.

درپاسخ به شبهه ايشان بايد گفت که ايشان اوالً مي بايست 
داليل خود را اعام و مسللتندات خويش را ذکر کنند و ثانيا 
چراايشللان تا به امروز مسللتندات خود را به مراجع قانوني 
و نظارتي اعام نکرده اند.از ديگر سللو ايشللان بللا ذکر نامه 
نمايندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا کرده اند که اين نمايندگان 
که در ستاد انتخابات کشور مسللتقر بودند ، از جريان اعام 
نتايج بي خبر بوده اند . اي کاش ايشللان بللدون عصبانيت ، 
لحظه اي در قانون انتخابات تامل مي کردند تا مي فهميدند 
که ستاد انتخابات کشور ، صرفاً موظف است نتايج فرم هاي 
28 ) اعام نتايج شمارش آراء شهرستان ها( را به نمايندگان 

نامزدها اعام نمايد و ارائه نتايج فرم هاي رايانه اي واصله از 
شللعب اخذ رأي  به اين افراد بر عهده وزارت کشور نيست . 
البته در راسللتاي اجراي قانون ، کليه فرم هاي 28 واصله از 
شهرسللتان ها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه مي شد. 
نکته قابل ذکر اينکه نمايندگان برخللي نامزدها ، وقتي در 
ساعت حدود 6 صبح از ناکامي نامزدهاي خود مطلع شدند، 
ستاد انتخابات را به اختيار خود ترک نمودند . مطالب اشاره 
شده بيانگر آن است که در وهله اول خود نمايندگان نامزدها 
با توجه به حضور خود ذهنيت پذيرش شکست را داشته اند و 
بعداينکه چرا نمايندگان اين نامزدها ستاد انتخابات را ترک 
کرده اند مهمترين پرسشي است که کانديداها هنوز به آن 
پاسخي نداده اند.آيا آنها با توجه به شکست خود هياهوهاي 
روزهاي اخيررا با بيرون کشيدن نمايندگان خويش ازستاد 

انتخابات طراحي کرده اند؟پاسخ ها کاما روشن است.  

براسللاس ادعاي برخي کانديداهللا ، در 70 حوزه، تعداد 
راي دهندگان بيش از واجدان شرايط بوده است.

برأساس پي گيري هاي شللوراي نگهبان مشخص شده 
است  که تعداد اين موارد خيلي کمتر ازرقم مورد اشاره 
کانديداهاي محترم بوده اسللت.مضاف براينکه از لحاظ 
قانوني هيچ منعي ندارد که تعداد آراء در حوزه انتخابيه اي 
افزون بر تعداد واجدان شرايط باشد، مخصوصا در انتخابات 
رياست جمهوري که افراد آزادند در هر حوزه اي که مايلند 

راي شان را به صندوق بيندازند.
 همچنين  بسياري از اين مناطقي که به آنها اشاره شده، 
مناطق يياقي است که در پايان هفته، مردم براي تفريح 
در آنجا حضور مي يابند، مانند مناطق يياقي مشللهد از 
قبيل طرقبه و چناران و يا مناطق يياقي شللمال. طبعاً 
جمعيتي که در روز پنجشللنبه و جمعلله در آنجا حضور 

دارند، بيشللتر از واجدان شللرايط آن منطقه هسللتند. 
برخي از مناطق نيز دانشللجويي و يا کارگري هستند که 
دانشللجويان و کارگران غيربومي زيللادي در آن مناطق 
حضور دارند. درضمن برخي از حوزه هايي که ذکر شده، 
حوزه هاي جديدي هستند که هنوز آمار دقيقي از واجدان 
شللرايط در آنها نداريم و نمي توانيم ادعايي در مورد آنها 

داشته باشيم.
 بنابراين اوالً تعداد اينگونه حوزه ها بسيار اندک است. ثانياً 
تمامي اين موارد، توجيه منطقي دارد. ثالثاً در انتخابات 
گذشته هم اين مسئله اتفاق افتاده است. همچنين بايد 
تصريح کرد اگر روشن شود که اين افزايش آراء به سبب 
يک تخلفي صورت گرفته است قطعا با آن برخورد مي شود 
اما در تحقيقات و بررسللي هايي که تاکنون انجام شللده  

هيچگونه تخلفي در اين جهت مشاهده نشده است. 

ميرحسين موسللوي در بيانيه اي با اشللاره به محتواي 
مناظره هاي انتخاباتي و نيز نام بردن ازبرخي شخصيتها 
درآن توسللط دکترمحمود احمللدي نللژاد برتقلب در 
انتخابات و تاکيد برابطال آن اشاره کرده اند.اگر منظور 
آقاي موسوي اين است که سللخنان مطرح شده توسط 
محمود احمدي نژاد در مناظره ها عليه برخي شخصيتها 
و آقازاده ها، به تحريک و »اغفال« گسترده مردم منجر 
شد و باعث شد آنها هيجاني شده و فوج فوج به احمدي 
نژاد تمايل پيدا کنند در اين صورت که آقاي موسللوي 
پذيرفته اسللت که رقيب ايشان رأي  بسلليار بااليي در 
انتخابات آورده اسللت. واقعاَ اگر مهندس موسوي قائل 
بوده است که مطالب عنوان شده در مناظره ها اينچنين 
تأثير دگرگون کننده اي در نتيجه انتخابات داشته است 
چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين 

مطالب از اين رقابت »ناعادالنه« خارج نشد؟ چرا ايشان 
به حضور در اين مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا 
ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در 
آخرين ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده اين 

انتخابات اعام کرد؟ 
همچنين فللرض مي کنيم کلله احمدي نللژاد در اعام 
اسامي اشللخاص در مناظره ها و نسللبت دادن تخلفات 
مالي به آنها مرتکب تخلف در تبليغات انتخاباتي شللده 
باشللد، آيا اين تخلف در تبليغات به معناي »تقلب« در 
نتايج است؟ روشن است که افرادي که حقي از آنها ضايع 
شده مي توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سيما 
باشند و يا حتي موضوع را بطور قانوني پيگيري کنند. اما 
حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد 

نيست. اينها دو موضوع جدا از هم هستند. 

دو تن از کانديداها بخصوص ميرحسللين موسوي يکي 
از داليل خود براي نپذيرفتن نتيجلله انتخابات و تاکيد 
برابطال آن را اعام زود هنگام آن توسللط وزارت کشور 
آنهم از سوي برخي رسانه ها از جمله صداو سيما عنوان 
کرده اند.درحاليکه اين اقدام سللتودني ستاد انتخابات 
کشور ، شايسته تقدير است زيرا در انتخابات ادوار گذشته 
معموالً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پايان برگزاري 
انتخابللات ، هيچگونه اطاعللي از نتايج شللمارش آراء 
نداشتند و از سوي مسئوالن انتخابات به آنها اطاع رساني 
نمي شد .همانگونه که همگان از مدت ها قبل اطاع دارند 
در اين انتخابات به دليل ضرورت اطاع رساني سريع به 
مردم نرم افزاري طراحي گرديد و نتايج شعب اخذ رأي  ، 
مستقيماً از شعبه ها به ستاد انتخابات کشور ارسال مي 
شد و بافاصله به صورت نوبه اي به اطاع مردم مي رسيد 

و اين امر نه تنها هيچ منافاتي با قانون انتخابات رياست 
جمهوري ندارد بلکه در راستاي احترام به حق مردم براي 
اطاع رساني سللريع از نتيجه انتخابات مي باشد. بنظر 
مي رسد اسللناد اقدام وزارت کشللور براي انتقال سريع 
و مناسللب تر اطاعات بوده و شللبهه قابل اتکايي براي 
مهندس موسوي نمي باشد. البته در اين زمينه بايد گفت 
از ساعت 12 ظهر روز شللنبه 88/3/23 که فرم هاي 28 
انتخابات ) اعام نتايج شهرستان ها ( به تعداد معتنابهي 
رسيد ، اعام نتايج بر اساس اين فرم ها ادامه يافت .نکته 
قابل ذکر ديگر اينکه  اعام برأساس فرم هاي 28 انتخابات 
در حالي صورت گرفت که علي رغم تاکيد سللتاد آقاي 
مهندس موسوي براي اعام نتايج برأساس اين فرم، ستاد 
وي همچنان اعام برأساس اين فرم را نيز با شک و شبهه 

روبه رساخته است.

يکي از مسائلي که به نظر آقاي موسوي قابل تامل بوده و صحت 
انتخابات را مورد ترديد قرار داده ، نسبت تقريباً ثابت آراء کانديداها 
در تمام مناطق کشور است. در اين رابطه ذکر موارد زير مفيد به 
نظر مي رسد:  1- توجه ايشان رابايد به اين نکته معطوف داشت که 
آراء کانديداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود 
ايشان در رتبه بندي آراء دراستانهاي آذربايجان غربي و سيستان 
و بلوچستان نفر اول مي باشند . 2- اگر مردم کشور در اکثريت 
بااليي از شهرسللتانها ، جناب آقاي دکتر احمدي نژاد را مورد 
اعتماد و تاييد قرار داده اند ، بهتر است آقاي موسوي دليل اين امر 
را در عملکرد و شعارهاي ايشان جستجو کند و اصل انتخابات و 
حماسه عظيم قريب به40 ميليوني ملت بزرگ ايران را زير سوال 
نبرد . 3- ادعاي ايشان در مورد عدم کسب اکثريت آراء نامزدها 
در محل تولدشان ، ناشي از اطاعات کذبي است که به ايشان 
رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات که در صدا وسيما نيز اعام 

شده و نيز آماري که هم اکنون در سايت پرتال وزارت کشور وجود 
دارد ،آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر ، 
آقاي رضايي در شهرستان اللي و آقاي احمدي نژاد در گرمسار 
حائز اکثريت آراء شده و آراء آقاي کروبي در شهرستان اليگودرز 
حائز بهترين نتيجه خود در کل کشللور يعني در رتبه دوم قرار 
دارد .ضمن اينکه به لحاظ عقلي هم هيللچ الزامي وجود ندارد 
که حتما اهالي يک شهرستان به همشللهري خود رأي  دهند. 
4- اعام نتايج به تفکيک استانها و شهرستان هاي سرأسر کشور 
از سوي ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسيما 
و جرايد و رسانه ها اعام گرديد . هم اکنون نيز براي اولين بار در 
طول تاريخ انتخابات ، اعام نتايج انتخابات به تفکيک شعب اخذ 
رأي  از سوي ستاد انتخابات کشور انجام شده که به خودي خود 
نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار کنندگان از درستي 

عملکرد خويش مي باشد . 

برخللي از کانديداهللا در اعتراضللا ت خللود اشللاره به 
تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگللزاري انتخابات از 
قبيل استفاده از رسللانه ملي،اسللتفاده از وسايل نقليه 
دولتي،افتتاح پروژه هاي عمراني ،پرداخت معوقه کارکنان 
دولت،توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته اند.الزم به 
ذکر اسللت که با اين گونه ادعاها هيچ خدشه اي به رأي  
مردم وارد نمي شللود. و مردم فهيم و آگاه ما با توجه به 
همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودراي 
داده اند و اين موضوعات قبل ازبرگزاري انتخابات هم از 
سوي کانديداها  و طرفدارانشللان و رسانه هاي همسو با 
حجم وسلليع مطرح گرديد  اما  مردم براساس شناخت 
خود از نامزد ها 40 ميليون رأي  به صندوق ها ريختند 
و سرنوشت انتخابات را با رأي  خود رقم زدند. نکته ديگر 
اينکه کانديداهاي محترم  بايد به اين نکته توجه داشته 

باشند که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث 
ابطال انتخابات مي دانسللتند بايد از ابتدا با اعام باطل 
بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمي کردند نه اينکه 
پس از عللدم کسللب رأي  الزم در انتخابات،موضوعات 
اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگللزاري انتخابات را بهانه 
اي براي ابطال آراء حللدود 40 ميليوني رأي  ملت اعام 
مي کردند. مضاف براينکه بارديگر تاکيد مي شللود که 
گرچه ادعاي هاي کانديداهاي محترم بايد مورد بررسي 
قرارگيرد اما طرح اين مساله که به دليل پرداخت حوق 
معوقه کارکنان دولت وتوزيع سهام عدالت در انتخابات 
تقلب شللده اوال – اين مسللاله هيچ ربطي بلله فرآيند 
انتخابات نداشللته و ثانيا- بايد گفت طرح اين مباحث 
بيش از همه چيز توهين به شعور مردمي است که خود 

ادعاي استيفاي حقوق آنان را دارند.

کانديداي اصللاح طلبان همچنين وجود تقلب گسللترده در 
انتخابات را ارجاع به مناظللره ها و طرح »مطالب خاف امنيت 
ملي« و »زير سوال بردن بنيانگذار جمهوري اسامي« توسط 
احمدي نژاد کرده است.دراين زمينه بايد گفت که آقاي موسوي 
به عنوان يک نامزد هيچگونه مسئوليت قانوني در قبال تشخيص 
و مراقبت از »امنيت ملي« ندارند. طبعا رئيس جمهور به عنوان 
»رييس شللوراي عالي امنيللت ملي« بيش از ديگللران در اين 
خصوص به اطاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت 
ملي مسئوليت و اختيار قانوني دارد. در سالهاي گدشته ديده ايم 
که چگونه اشخاصي امنيت و منافع شخصي خود را به »منافع 
و امنيت ملي« گره مي زنند و خواستار سلب آزادي ها و حقوق 
مردم مي شللدند. آيا آقاي موسللوي هم مللي خواهد با چنين 
شيوه اي رأي  24 ميليون شهروند را باطل کند؟ همچنين اگر 
استدالل آقاي موسللوي را بپذيريم، قاعدتا انتقادهاي شديد و 

بي رحمانه ايشللان و ديگر کانديداها از عملکرد دولت نهم نيز 
»زير سوال بردن واليت فقيه کنوني« است. چون همانطور که 
امام راحل در دهه شصت بطور آشکار از دولت موسوي حمايت 
مي کرد، رهبري فعلي نيز در سالهاي گذشته از دولت نهم حمايت 
کرده است. آيا آقاي موسوي مي پذيرد که اعمال خودش در اين 
انتخابات زيرسوال بردن واليت فقيه بوده است؟ به فرض که آقاي 
احمدي نژاد »مطالب خاف امنيت ملللي« در مناظره ها بيان 
کرده باشد و حتي امام راحل )ره( را زير سوال برده باشد. آيا اين 
دليل بر وجود »تقلب گسترده« در انتخابات است؟ دوباره سوال 
مي کنيم اگر اينقدر حرمتها و قداستها شکسته شده بود، اصا چرا 
آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي 
پيشاپيش خود را پيروز آن اعام کند؟ نکند آقاي موسوي بر اين 
باور است که چون حرمتها شکسته شدن ومقدسات زير سوال 

رفت رأي  آقاي احمدي نژاد به 24 ميليون رسيد؟

عدم حضورنمايندگان نامزدها درهنگام  شمارش آرا

ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در سايت های تجميع آرا

 حوزه هاي رأي  با بيش از 100 درصد مشارکت

نام بردن  احمدي نژاد از شخصيت ها در مناظره 

 اعالم زودهنگام نتايج انتخابات توسط صداو سيما

آرايش ثابت سبد آراي کانديداها در کشور

استفاده از امكانات دولتي قبل از رأي  گيري

 بيان مطالب خالف امنيت ملي در مناظره ها
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ميرحسين موسوي نسبت به استفاده از کامپيوتر و شيوه 
آناين در اعللام نتايج آرا هر صندوق به سللتاد مرکزي 
انتخابات اعتراض مي کند. اين اعتراض البته در جاي خود 
قابل بررسي است اما هيچ عقل سليمي نمي پذيرد که به 
صرف اينکه نتايج هر صندوق در حضور همه اعضاي هيأت 
اجرايي و نظارت و ناظرين کانديداها )در صورت حضور( 
وارد کامپيوتر شللده و به طور آناين به سللتاد انتخابات 
اعام شللده ، پس در انتخابات »تقلب گسترده« صورت 
گرفته است. شايد اين شلليوه جديد و استفاده از فناوري 
نوين ابهاماتي داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه هاي همه 
صندوقها موجود است و بنا به اعام وزارت کشور نيز قبل 
از اعام نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مکتوب با 
آمار اعام شده کامپيوتري مجددا تطبيق داده شده است. 
اگر هم شکي و شبهه اي هست قطعا با مراجعه به صورت 

جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم که اينگونه 
با قاطعيت بگوييم چون در اعام نتايج از کامپيوتر استفاده 

شده حتما »تقلب گسترده« صورت گرفته است؟
مضاف براين که تاکنون ايشللان درهيچ يک از جلسات 
شللوراي نگهبان براي بررسللي ادعاهاي مودر نظر خود 
حضور نيافته و تنها يک بار نمايندگان خود را براي اولين 
جلسه به شوراي نگهبان فرستاده است.همچنين ايشان 
هيچ صندوقي رابراي بازشللماري آراء معرفي نکرده و از 
ديگر سللو علي رغم تطبيق فرم هاي 22 و 28 و صحت 
آماراعام شللده همچنللان برتقلب در انتخابللات تاکيد 
مي کند.اينکه ايشان استدالل هاي شفاف و عيني نداشته 
وهمزمان نمايندگانش در بازمشاري صندوق ها حضور 
ندارند ،تبليغاتي بودن ادعايللش را بيش از پيش تقويت 

مي کند.

کانديداي اصاح طلبان در اعتراضات خود به »نقض ماده 40 
جرائم نيروهاي مسلللح« و »نقض ماده 68 قانون انتخابات« 
اشاره کرده اند. دراين زمينه معلوم نيسللت منظور ايشان از 
»حضور« نيروهاي نظامي در انتخابات چيست؟ روشن است 
که مطلقاً حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون منع نشده 
است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت 
به نفع يک کانديدا باشد که اين قطعا ممنوع است. اما ايشان 
بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرک داشته باشند. ايکاش 
الاقل به يک مورد از زمانها و يا مکانهايي که چنين نيروهايي 
در انتخابات مداخله کرده اند اشللاره مي کردند. ازديگرسو با 
توجه به اينکه ستاد آقاي موسوي از جمله ستادهايي بود که با 
به کارگيري يک سردار بازنشسته به تاسيس شاخه بسيجيان 
اقدام نمود و رسللما به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، 

اعتراض ايشان به حضور بسيجيان در ميتينگهاي رقيب کمي 
عجيب به نظر مي رسد. مجددا فرض را بر آن مي گذاريم که 
ادعاي آقاي موسوي در اين بند نيز صحيح بوده و واقعا حضور 
نظاميان در ميتينگ هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد رخ داده 
باشد. اما آيا اين مسللئله دليل بر وجود »تقلب گسترده« در 
انتخابات مي شود؟ حتي اگر نظامياني در تبليغات انتخابات 
حضور يافته باشند رسيدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه 
نيروهاي مسلح است. اين »جرم« حتي در صورت وقوع ربطي 
به وزارت کشور و دولت - که از نظر آقاي موسوي متهم رديف 
اول »تقلب گسترده« در انتخابات هستند – ندارد. شايد هم 
آقاي موسوي براين باور باشند که حضور چند هزار بسيجي در 
يک ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه 

آرا شده باشد!

تعداد واجدين شرايط براساس محاسبات آماري برپايه سرشماري 
عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران مي باشد. به اين مفهوم که 
سرشماري هر 10 سال يکبار در ايران توسط مرکز آمار انجام مي 
گيرد و بر پايه نتايج سرشماري و با برآوردهاي ساالنه از جمعيت کل 
کشور ميزان واجدين شرايط با محاسبات آماري تخمين زده مي 
شود که به واقعيت جامعه بسيار نزديک است. قابل ذکر است که 
اين روال در تمام انتخابات ماک عمل بوده و کارشناسان و خبرگان 
آماري نيز شبهه اي براين امر ندارند.هنگامي که اعام شد واجدين 
شرايط رأي  دادن در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 46 
ميليون و 200 هزار نفر است، برخي روزنامه ها و سايت ها که هم 

اکنون مدعي تقلب و تخلف در انتخابات هستند سريعاً و بدون 
هيچ مستندي ادعا کردند تعداد واجدين شرايط 51 ميليون يا 
48 ميليون و ارقامي از اين دست است، اما هنگامي که مرکز آمار و 
سازمان ثبت احوال رسماً اعام کردند که تعداد واجدان شرايط رأي  
دادن همان 46 ميليون و 200 هزار نفر است و اين هم براساس کار 
کارشناسي 5 ماهه کارشناسان اين دو سازمان تهيه شده، مدعيان 
51 و 48 ميليون رأي  دهنده تا مدتي سکوت کردند، اما بعدها نيز 
همچنان به اين شبهه دامن زدند. اگر رقم 51 ميليون يا 48 ميليون 
رأي  دهنده درست است پس چرا آقاي موسوي در نامه به شوراي 

نگهبان آمار حائزين رأي  را 45 و 600 هزار نفر اعام مي کند!

يکي از مواردي که اعضاي کميته صيانت از آراء براي تاکيد 
برسامت انتخابات خواستارآن شده اند،تطبيق دادن تعرفه 
هاي راي گيري با شناسنامه افراداست. دراين زمينه بايد 
گفت که اين درخواست در ذات خود يک اقدام غيرقانوني 
بوده و خود قانون شکني غيرقابل توجيه است.چراکه اتخاذ 
اين رويکرد برمدار»تفتيش عقايد« بوده و هيچ مجراي 

قانوني اي ندارد.
 درحقيقت بنظر مي رسد دستان خالي ستاد کانديداي 
اصاح طلبان آنان را به شللرايطي رهنمون سللاخته که 
پيشنهاداتي فاقد مجوزهاي قانوني کرده و طبيعي ترين 

حقوق قانوني شهروندان مبني برمحرمانه بودن راي آنان 
را به چالش کشيده است.

ازديگر سو بيان اين خواسته  ها  دربردارنده نکات ديگري نيز 
هست که عبارتند از: الف- چرا ستادميرحسين موسوي در 
تمامي بيانيه هاي خود مواردي را مطرح مي ند که وجاهت 

قانوني ندارند؟
ب- چرا حتي اين موارد را پيش از انتخابات مطرح نکرده 
اند؟.آيا دراين زمينه اصرارخاصي وجود داشته و يا اينکه 
صرفا به اين مقوله به عنوان محملي براي فشارهاي بيشتر 

به ناظران انتخاباتي طراحي شده است.

يکي ديگر از مواردي که توسط برخي از کانديداها مبني بر 
تقلب در انتخابات مطرح شده است دستکاري درآراء مي 
باشد.مهندس موسوي براي اثبات وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات به يک موضوع پيشللا-انتخاباتي اشللاره کرده 
است. از نظر ايشان اينکه آقاي احمدي نژاد قبل از انتخابات 
از پيروزي خود سللخن گفته »في نفسلله« دليل روشن و 
آشکاري است بر وجود »قصد« دسللتکاري در آراء. آقاي 
موسوي همچنين انعکاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد 
در برخي رسللانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. 
در اين زمينه بايد گفت، آقاي احمدي نژاد تنها کانديدايي 
نبودند که در روند تبليغات انتخاباتللي از پيروزي خود در 
انتخابات سخن گفتند. نه تنها سللتاد آقاي موسوي بطور 
مکرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلکه شخص 
ايشان حتي قبل از شروع شمارش آرا با اطميناني بي سابقه 

و منطقي شگفت اعام کرد که پيروز قاطع انتخابات است 
و هرنتيجه اي غير از اين، به معني دستکاري در انتخابات 
است! اگر استدالل ايشان درست باشد خود ايشان نيز متهم 
به »تقلب« هسللتند. حتي اگر فرض کنيم که سخن آقاي 
احمدي نژاد بيانگر »قصد« دست کاري در انتخابات بوده 
باشللد. در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول حقوق هم 
مي داند که چنين »قصد« و يا »نيللت مجرمانه اي« براي 
اثبات »وقوع جرم« - که در اينجا وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات اسللت – کفايت نمي کند. در هر محکمه اي 
عاوه بر »نيللت« مي بايسللت »مسللتندات« کافي براي 
محکوم کردن متهم وجود داشته باشللد. به نظر مي رسد 
اقاي موسوي چون در ارائه اسناد و مدارک کافي براي اثبات 
»تقلب« دستشان خالي است به »نيت خواني« و »قضاوت 

پيشاپيش« روي آورده اند.

به موجب ماده 8 قانللون و ماده 38 قانللون انتخابات 
رياسللت جمهوري شللوراي نگهبان و وزارت کشللور 

مسللئول نظارت برانتخابات و اجراي آن مي باشللند.
همچنيللن به موجب مللاده 39 قانون انتخابات سللي 
نفر از معتمدين با تأييللد هيأت نظارت و دعوت کتبي 
فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشللکيل جلسه 
داده و پس ازحضور حداقل دو سللوم مدعوين)بيست 
نفر(درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، 8 نفر 
را ) در صورت عدم وجود شللورا ( به عنوان معتمدين 
اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت 
اجرايي با رأي  مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي 
نمايند . نداشتن سوءپيشينه در محاکم قضايي، التزام 
عملي به اسام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد 

خواندن و نوشللتن نيزاز جمله صفاتي اسللت که اين 
معتمدين محلي بايد متصف به آن باشللند. 

اين مساله نشان مي دهد که برگزار کنندگان انتخابات 
در کشور ما خود مردم هستندو هيأت اجرايي در حوزه 
انتخابيه تنها برنامه ريز و ناظر و پشتيبان و هماهنگ 
کننده هيأت هاي اجرايي مردمي انتخابات مي باشند. 
همچنيللن ناظرين شللوراي نگهبان نيزکه برأسللاس 
قانون وظيفلله نظارت بررونللد برگللزاري انتخابات را 
برعهده دارند،فارغ از گرايشللات سياسللي مکانيسللم 
نظارت برانتخابات را مديريت مللي کنند.اينکه گفته 
شود هيأت هاي اجرايي و نظارت همسو مي باشند در 
حقيقت در راستاي قطب بندي کردن ملتي است که 

خود آنها شللاکله اين هيأت ها را تشللکيل مي دهند.

بعد از انتخابات رياست جمهوري متاسفانه طرف بازنده به جاي پذيرش آراء مردم و 
تن دادن به انتخاب آن ها جو گسترده رواني مبني بر تقلب در انتخابات را در کشور 
ايجاد کرد.  در اين نوشته با آشنايي حداقلي به سيستم برگزاري انتخابات توضيح داده 
مي شود که تقلب گسترده در انتخابات به اين آساني ها نيست.  شايد بتوان تخلف هاي 
جزئي را که بتواند آراء را حداکثر تا چند ده هزار جابه جا کند سللازماندهي کرد اما 
تقلب هاي سازماندهي شده اي که بتواند چندين ميليون رأي مردم را تغيير دهد امکان 
پذير نيست.  بماند که اوال طرف بازنده هم تا کنون ادعاي محکم و استناد دقيقي براي 
اثبات مدعاي خود ذکر نکرده است و ثانيا انتظار اين است که مسؤوالن شوراي نگهبان 
و وزارت کشور با حضور در رسانه ملي امثال اين مراحل را براي مردم توضيح دهند تا 

مشخص شود علل ديگري در پشت صحنه براي اين ادعا موجود است.  
با واشکافي انواع روش هاي تقلب و نگاه سيستمي به فرايند انتخابات مي توان سه دسته 

کلي براي تقلب هاي ممکن در نظر گرفت: 
  رأي درون صندوق ها رأي واقعي مردم نباشد، در اين صورت يا تعرفه هايي اضافه تر 
بر رأي مردم به صندوق ها اضافه شده است و يا با شناسنامه هاي مجعول رأي داده 
شده است، يا رأي عده اي خريده شده است، يا آراء ريخته به صندوق ها دستکاري و 

مخدوش شده است و. . . 
 آراء درج شده در صورت جلسه صندوق ها با آراء واقعي صندوق ها  متفاوت است.  
اين امر مستلزم تباني اعضاي صندوق در موقع درج صورت جلسه و يا جعل صورت 
جلسه توسط فرمانداري ها،  استانداري ها، و يا دست اندرکاران ستاد انتخابات کشور 

است. 
  تجميع آراء اشتباه صورت گرفته است.  به عبارت ديگر اگر تعرفه ها را جمع بزنيم 

نتيجه ديگري حاصل خواهد شد. 

اگر بخواهيم به طور مختصر نشان دهيم که تقلب سازماندهي شده به اين آساني 
نيست بايد به نکات زير توجه نماييم. 

  حدود 45 هزار صندوق رأي وجود داشته است يعني متوسط رأي هر صندوق 900 
رأي است.  بديهي است که در هر صندوق حداکثر به اندازه 30 درصد آراء مي توان 
تخلف  و تقلب کرد.  يعني برأي تقلب از نوع اول بايد به ازاي هر يک ميليون رأي سه 

هزار و پانصد صندوق را برأي تقلب مديريت کرد. 
  در هر صندوق معموال حداقل 6 نفر مسؤول هستند.  سه نفر ناظر شوراي نگهبان و 
سه نفر دست اندرکاران وزارت کشور.  حتي اگر بتوان براي با هماهنگ کردن يک نفر 
در هر صندوق اقدام به تقلب سازماندهي شده کرد، آيا دوستان مدعي تصور مي کنند 
که هماهنگ کردن 3500 نفر مسلمان ايراني براي تقلب سازماندهي شده کار آساني 
است؟ بماند که در سر صندوق با حضور 6 تا ده نفر دست اندرکار تقريبا متصور نيست 
که حتي بتوان در 1000 صندوق تقلب کرد.  چرا که اين کار بايد يا با هماهنگي 6هزار 
نفر صورت گيرد و يا از چشم آن ها پنهان بماند.  اين اتفاق محال عقلي نيست اما بسيار 
دشوار است.  بماند که محاسبات فوق برأي يک ميليون رأي است.  در حال حاضر 13  

ميليون تفاوت آراء وجود دارد. 
  اگر فرض را بر اين بگذاريم که آراء صندوق ها با آراء درج شده بر روي صورت جلسه 
متفاوت است، باز هم با ابهامات مشابهي مواجه مي شويم.  اگر اين امر از ابتدا توسط 
دست اندرکاران صندوق صورت گرفته باشد که همان محاسبات قبلي دشواري آن 
را نشان مي دهد.  اگر بعدا عده اي آن ها را خدشلله دار کرده باشند که باز هم با يک 
بازشماري تصادفي صندوق ها مي توان به درستي يا عدم درستي فرم هاي صورت 
جلسه پي برد.  عاوه بر اين هر فرم صورت جلسه چندين امضا از مجريان و ناظران دارد 
و بنابراين تغيير و جعل آن مستلزم جعل هزاران امضا است چرا که طبق محاسبات 

قبل بايد هزاران فرم صورت جلسه را تغيير داد تا يک ميليون رأي جابه جا شود.  حتي 
اگر همه اينها هم امکان پذير باشد يعني در بدترين حالت هم آراء مخدوش شده باشد 
و هم فرم هاي صورت جلسه، مجريان و ناظران همچنان زنده اند و حداقل مي توان 

صدها نفر را پيدا کرد که اطاع دهند آمار فعلي با آمار حقيقي متفاوت است. 
  در همه موارد قبل بايد در نظر داشت که پايان شمارش آراء چهل هزار ناظر آقاي 
موسوي در صندوق ها حضور داشتند و حتما تقلب در اين مراحل نمي تواند در هزاران 
صندوق از چشم آن ها پنهان بماند.  حتي اگر برخي از ناظران را هم اخراج کرده باشند 

فاصله آراء بسيار زياد است. 
  در روش رايانه اي نتيجه هر صندوق پس از شللمارش در فرمانداري به سيستم 
متمرکز کامپيوتري وارد شده و همزمان در سللايت وزارت کشور و شوراي نگهبان 
مشاهده شده است.  بنا بر گفته دکتر کدخدايي سخنگوي شورأي نگهبان در تمامي 
مدت شللمارش آراء نمايندگان کانديداها در ستاد مرکزي نظارت شورأي نگهبان 
حضور داشتند و از نزديک روند شمارش آراء را پيگيري مي کردند.  با اين توضيحات 
اساسا ميان اتمام شمارش تا ثبت نتايج فرصتي چندان برأي دست کاري صندوق ها 

نبوده است. 
  در روش تجميع دستي آراء، پس از جمع بندي تمامي صندوق ها در فرمانداري، نتايج 
به استانداري منتقل شده و پس از تجميع آراء همه شهرهاي استان، نتايج استان به 
وزارت کشور منتقل مي شود.  طبيعي است که اين روش از روش رايانه اي کندتر است 

و ممکن است در طول زمان اعام،آراء کانديداها تفاوت هايي با هم داشته باشد. 
 با توجه به اينکه فرم هاي صورت جلسه صندوق ها موجود است هر گونه ادعا مبني 
بر خطا و تقلب در تجميع مي تواند با درخواست تجميع مجدد و حتي شمارش مجدد 

آراء طرح شود.  طرح ادعاي تقلب بيشتر يک جنگ رواني است. 
  البته نويسللنده امکان تخلف در تعدادي از صندوق ها و شللهرها را دور از انتظار 
نمي داند، اما تخلف سازماندهي شده و تخلفاتي که بتواند ده ها ميليون رأي را جابه جا 

کند، بسيار بعيد است.            

نگاه سيستمی به انتخابات و رد شبهه تّقلب

تجميع  رايانه اي  آرا  توسط وزارت کشور 

دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات

 ابهام درتعداد واجدين شرايط رأي  دادن 

اعالم پيروزي درانتخابات پيش ازرأي گيري و دستكاري در آرا

 تعيين اعضای هيأت های اجرايی و نظارت از يك طيف خاص

تطبيق تعرفه ها با شناسنامه ها
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 وزير کشور طي يک مصاحبه تلويزيوني به شبهات انتخاباتي 
پاسخ داد.

صادق محصولللي دراين مصاحبلله  گفت: بللراي انتخابات 
دهمين دوره رياسللت جمهوري چند ويژگللي را به عنوان 
شاخص در نظر گرفتيم که از آن جمله مي توان به قانونمند 
بودن، مشللارکت حداکثري، رقابتي بللودن، اخاقي بودن، 
شللفاف بودن کار، منصفانه بودن و اطاع رسللاني به موقع 

اشاره کرد.
وزير کشور ادامه داد: اين شللاخص هاي براي تامين نشاط 
سياسللي و مشللارکت حداکثري مردم در انتخابات در نظر 

گرفته شد.
وزير کشللور در خصوص اعام نتايج انتخابات گفت: در اين 
دوره براي نخستين بار نتايج نهايي انتخابات در هر شهرستان 
در کوتاه ترين مدت و صندوق بلله صندوق در اختيار مردم 

قرار گرفت.
محصولللي ادامه داد: صرفلله نظر از برخللي تلخي ها که در 
اين انتخابات شللاهد بوديم انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهوري، انتخاباتي مطلوب، در شان مردم و طراز جمهوري 
اسللامي ايران برگزار شد که بنده دسللت تک تک اين 40 
ميليون نفر را به خاطر خلق اين حماسه بزرگ که براي کشور 

آفريدند، مي بوسم.

 پاسخ به شبهه تعرفه ها
وزير کشللور همچنين در خصوص تعرفه ها نيللز گفت: در 
خصوص تعرفه ها برخي از پيش از برگزاري انتخابات شائبه و 
سؤال مطرح مي کردند که چرا تعرفه به صورت اضافي چاپ 
شده اسللت؟ اما اين در حالي اسللت که در تمامي انتخابات 
گذشللته نيز تعرفه اضافي چاپ مي شللد و اين کار معمولي 

است.
وي دليل چاپ تعرفلله اضافي را چنين توضيللح داد: دليل 
چاپ تعرفه اضافي، اين اسللت که هيچ گاه نمي دانيم در هر 
شهرستان چند نفر در انتخابات شرکت مي کنند، حتي در 
مورد شعبه به شعبه نيز اين امر صادق است و نمي دانيم در 

هر يک از شعب چند نفر شرکت مي کنند.
وي با بيان اينکه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 
46 ميليون و 200 هزار واجد شللرايط رأي داشتيم، اضافه 

کرد: تعرفه هاي دوره دهم رياسللت جمهوري داراي شماره 
سريال بود و کد استاني نيز داشت به طوري که تعرفه هاي 
يک استان نمي توانست براي استان هاي ديگر مورد استفاده 
قرار گيرد و اين کار در راسللتاي صيانت بيشللتر از آرا مردم 

انجام شد.
وزير کشور با بيان اينکه به هر کدام از شعب اعام شد که اگر 
تعداد تعرفه شان به 100 رسيد، به ستاد انتخابات مرکزي 
اعام کنند، گفت: اين اقدام در راستاي اين بود که تا قبل از 
اينکه تعرفه ها به زير 100 برسد به آنها تعرفه ارسال شود و 

در کل فرمانداري ها نيز اين کار انجام شد.
محصولي با اشاره به اينکه برخي از نامزدها تلقين کرده بودند 
که در مساجد تقلب مي شود و مردم در مدارس رأي دهند، 
تصريح کرد: به همين دليل اين موضوع باعث ازدحام بيش 
از تصور در مدارس شد و تعرفه در مدارس زودتر از مساجد 
به پايان رسيد البته پيش بيني الزم انجام شده بود که به آنها 

تعرفه الزم ارسال شد.
محصولي در خصوص تعداد رأي دهندگان ادامه داد: تمام 
عواملي که بايد مد نظر قرار مي داديم مورد توجه قرار گرفت، 
به هر صندوق تعرفه متناسللب داديم و به تمامي نقاطي که 

تعرفه نداشتند، نيز تعرفه مورد نيازشان را ارسال کرديم.
وي با اشاره به اينکه در قرار داد اول 57 ميليون تعرفه توسط 
بانک ملي چاپ شد، گفت: سپس اين رقم به 58 ميليون و 
875 هزار افزايش يافت و البتلله تمامي اين تعرفه ها داراي 

شماره سريال بودند و توزيع نيز شدند.
محصولي گفت: برخي مي گفتند که در روز 21 خرداد تعرفه 
چاپ شد که اطاعاتشان اشتباه بود زيرا در روز 22 خرداد 
اين کار بنابه درخواست نماينده يکي از نامزدهاي معترض 
انجام و چاپ شللد زيرا معترض بودند کلله تعرفه کم آمده 
است به همين دليل با تاييد شوراي نگهبان 2 ميليون تعرفه 
سريال دار با پيش بيني هايي که از قبل شده بود، چاپ شد 
که در مجموع کل تعرفه هاي چاپ شده به 60 ميليون و 875 

هزار تعرفه رسيد.
وزير کشللور ادامه داد: از ميان 2 ميليون تعرفه چاپ شللده 
22 خرداد، در همان روز يللک ميليون و 100 هزار تعرفه به 
تهران، 50 هزار به قم،100 هزار به اصفهان و 200 هزار به 
آذربايجان شرقي ارسال شد و 550 هزار تعرفه نيز در صندوق 

خانه بانک ملي )مرکز چاپ( باقي ماند.

محصولي تصريح کرد: دولت هشتم براي انتخابات نهمين 
دوره رياسللت جمهوري 58 ميليون تعرفه را با مشللارکت 
27 ميليون و 900 هزار نفر چاپ کرده بود و در واقع تعداد 

تعرفه هاي چاپ شده در اين دوره بيش از دو برابر بود.
وزير کشور گفت: اگر تعداد شللرکت کنندگان را مبنا قرار 
دهيم به همان نسللبت بايد در مشللارکت 85 درصدي 81 

ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ مي شد.
به گفته وي، با توجه به اينکه شائبه ايجاد مي کنند که چرا 
ما تعرفه زياد چاپ کرده ايم بايد گفت به نسللبت مشارکت 
ما نه تنها تعرفه زياد چاپ نکرده ايم بلکه چاپ تعرفه نسبت 
به دوره نهم که انتخابات آن را دولت اصاحت برگزار کرد، 

کم نيز است.
محصولي گفت: تحويل تعرفه ها نيز به هر اسللتان با حضور 
نمايندگان وزارت کشور، شوراي نگهبان، سريال هاي مربوطه 
و ميزان تعرفه تحويلي به هر يک از شعب انجام شده و صورت 

جلسه مي شد.
وي گفللت: هنگامي که صورت جلسلله فللرم 22 را تنظيم 
مي کردنللد، تعداد تعرفه هاي سللفيد باقي مانللده با حضور 
ناظرين نامزدها صورت جلسه مي شد و در تاريخ يکم تير نيز 
شوراي نگهبان بررسي کرده و جمع تعرفه هاي باقي مانده 
سفيد را با کل تعرفه هاي چاپ شده منهاي کل تعرفه هايي 

که رأي اخذ شد، مساوي دانست.
 تمام�ي نماين�دگان نامزده�ا پ�اي صندوق ه�ا 

حضور داشتند
محصولي در خصوص شائبه اي که از سوي نامزدها مطرح 
بود مبني بر اينکه مي گفتند در پاي صندوق ها نمايندگان 
نامزدها حضور نداشتند و هنگام پلمب صندوق ها نمايندگان 
نامزدها را بيرون کرده اند، گفت: بارها به نامزدها اعام کرديم 
که اين حق شماست و شللما نمايندگان خود را اعام کنيد 
براي همين کار نيز سايتي براي وارد کردن اسامي، عکس و 
مشخصات نامزدها توسط ستادها راه اندازي کرديم که در 
جلسه 2 خرداد به نمايندگان هر چهار نامزد اعام کرديم و 

البته آنان نيز از اين موضوع استقبال کردند.
وزير کشور گفت: اما 15 خرداد رييس ستاد برخي نامزدها 
اعام کردند که "شهرستان هاي ما نمي توانند با سايت کار 
کنند به همين دليل کار صدور کارت را به صورت دسللتي 
انجام دهيد" که ما دير بللودن اعام اين مطلللب را به آنان 

متذکر شديم اما کار به صورت دستي انجام شد.
وزير کشور ادامه داد: آقاي موسوي در 90 درصد صندوق ها 
يعني از مجموع 45 هزار و 713 شللعبه، 40 هللزار و 676 
صندوق نماينده داشت و پس از وي آقاي احمدي نژاد بر سر 
72 درصد صندوق ها نماينده حاضر داشت اما بقيه نامزدها 
نماينده کمتري بر سر صندوق ها داشتند و دليل آن نيز اين 

بود که نماينده کمتري معرفي کرده بودند.
محصولللي تصريح کللرد: همچنين به هملله نامزدها اعام 
شده بود که نمايندگانشان ساعت 7 صبح يعني يک ساعت 
قبل از شللروع رأي گيري در شعب حاضر باشند که مراحل 
پلمب صندوق را نيز حضور داشته باشند در حالي که قانون 
الزامي در اين زمينه ندارد اما براي اينکه آنها در تمام مراحل 

حضور داشته باشند، اين تقاضا را از آنان داشتيم.
وزير کشور با اشللاره به اعتراضاتي که مطرح مي شود گفت: 
طبق قانون بايد شکايات مسللتند و با ذکر نمونه هاي عيني 

باشد.
 وزارت کشور 5نوبت اخذ رأي را تمديد کرد

محصولي در خصوص اينکه برخي مي گويند که در دوره هاي 
قبل بر اساس نياز و حضور مراجعين ساعت اخذ رأي تمديد 
مي شللد اما اين بار تمديد نشللد، تصريح کرد: در دوره نهم 
که دولت آقاي خاتمي انتخابات را برگللزار کرد، اخذ رأي از 
ساعت 9 صبح آغاز شد اما در اين دوره به دليل پيش بيني 
استقبال گسترده انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شد و تا 
ساعت 22 نيز تمديد شد هر چند که برخي از شعبات تا پس 
از ساعت 12 نيمه شللب به دليل مراجعات مردم اخذ رأي 

انجام مي دادند.
وزير کشللور گفت: انتخابات تا ساعت 22 تمديد شد و بنده 
در برنامه زنده تلويزيوني نيز اعام کردم که تمامي شعب از 
کساني که براي دادن رأي مراجعه کرده اند، اخذ رأي انجام 
دهند، حتي برخي از شعب در تهران پس از ساعت 12 نيمه 

شب نيز اخذ رأي انجام مي دادند.
مقام عالي وزارت کشللور با رد اين موضوع که از افراد پشت 
در هاي شللعب، اخذ رأي صورت نگرفته اسللت، گفت: اگر 
قصدمان اين بود به دنبال مشللارکت حداکثري نيز نبوده و 
از ساعت 8 صبح رأي گيري را آغاز نمي کرديم، همچنين از 
طريق رسانه ملي و برنامه هاي زنده نيز اعام نمي کرديم که 

شعب بايد از مردم پشت در رأي بگيرند.
محصولي ادامه داد: اين ادعا بي مورد است زيرا نزديک 40 

ميليون رأي اخذ شد و 5 نوبت نيز زمان آن را تمديد کرديم.
 اطالع رساني بدون وقفه

وزير کشللور در خصوص اينکه برخي بر وزارت کشور ايراد 
مي گيرند مبني بر اينکه بسيار سللريع نتايج را اعام کرد، و 
پس از اعام اوليه يک وقفه طوالني در اعام نتايج داشللت، 
افزود: ما سيستم سامانه اي را در اين انتخابات مورد استفاده 
قرار داديم که به تاييد شللوراي نگهبان نيز رسلليده بود اما 

اساس کار شمارش دستي بود.
به گفته وي، سللتاد انتخابات کشللور مي توانست شمارش 
رايانه اي را نيز انجام دهد به همين دليللل تا اطاعات آرا را 

دريافت مي کرد، فورا آن را به اطاع مردم مي رساند.
محصولي گفت: وقتي فرم 22 وارد سللامانه مي شللد، ما آن 
را به صورت آن الين مشللاهده مي کرديم به همين سللبب 
هنگامي که شمارش بيش از 5 ميليون شد، شروع به اعام 

آن کرديم.
 پاسخ به شبهه صندوق هاي سيار

محصولي در خصوص اينکه صندوق هاي سلليار نيز از ديگر 
مواردي بود که در مورد آن برخي شائبه به وجود آورده بودند، 
تصريح کرد: به غير از مناطق صعب العبور، در بيمارستان ها 

نيز مي تواند صندوق سيار استفاده شود.
وي در خصللوص شللائبه هاي مطللرح شللده مربللوط به 
صندوق هاي سيار ادامه داد: در دوره نهم انتخابات رياست 
جمهوري که دولت اصاحات آن را برگزار کرد، از مجموع 
41 هزار و 71 صندوق اخذ راي، 14 هزار و 102 صندوق 
سيار بود يعني در حدود 33 درصد، صندوق سيار در نظر 
گرفته شللده بود در حالي که در انتخابات دهم رياسللت 
جمهوري از مجموع 45 هللزار و 713 صندوق، 14 هزار و 
294 صندوق سيار در نظر گرفته شده بود يعني 30 درصد 
کل صندوق ها سيار بود و اين تعداد نسبت به دوره نهم 3 

درصد کاهش داشت.
محصولي اضافه کرد: طبق قانون صندوق هاي سلليار هيچ 
تفاوتي با صندوق هاي ثابت ندارد، و نامزدها مي توانند بر سر 
صندوق هاي سيار نماينده داشته باشند، چنانچه داشته اند.

محصولي گفت: ما براي هللر نماينده اي که نامزدها معرفي 
کردنللد، کارت صادر کرديم و مانعي بللراي معرفي نماينده 

نامزدها وجود نداشت.
وي گفت: وقتي نامزدي در انتخابات شرکت کرده و ساعت 
11 روز انتخابات اعام پيروزي و جشن مي کند و فرداي روز 
انتخابات مي گويد که چون مقدمات انتخابات فراهم نشده 
بود، تقاضاي ابطللال انتخابات مي کنم، آيللا اين پذيرفتني 
اسللت؟ بايد گفت اين نامزد به جاي اين کارها بهتر است به 

قانون تمکين کند.
وزير کشور در خصوص شکايات مطرح شده نيز توضيح داد: 
يکي از نامزدها که نفر دوم شللده 390 مورد را مطرح کرده 
که به اعتقادي وي در اين موارد مشللکل وجود داشته است 
و شامل کمبود و تاخير در ارسال تعرفه، اجبار مردم به رأي 

دادن، ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها و... بوده است.
وي با بيان اينکه مواردي که به عنوان شللکايت اعام شده 
نياز به مسللتندات دارد، تاکيد کرد: مجموع اين شعب که 
مي گويند در آن خدشه وارد است يک درصد صندوق هاي 

نيز نمي شود.
محصولي گفت: نمايندگان نامزدها تا پايان کار در شللعب 
حضور داشللتند، و البته آزاد نيز بودند کلله بمانند يا بروند 
زيرا الللزام و اجباري بلله حضور آنللان نبود امللا اغلب آنها 

حضور  داشتند.
 مشارکت باالي 100درصد فقط در 48 شهرستان

وزير کشللور در خصوص مشللارکت باالي صد درصد که به 
عنوان يکي ديگر از شللائبه ها مطرح است، گفت: مشارکت 
در دو استان باالتر از صددرصد است که در استان مازندران 
مشللارکت 24 صدم درصد بيشللتر از صددرصد بوده است 
و طبيعي اسللت که روز جمعه مردم به آنجا سفر مي کنند 
و اسللتان ديگر نيز يزد اسللت که 8 صدم درصد بيشللتر از 

صددرصد است.
مقام عالي وزارت کشللور توضيللح داد: البته اعللام ميزان 
مشارکت شهر ها بر اسللاس شناسللنامه هاي صادره در آن 
شهر انجام مي شود و اين نکته وجود دارد که آيا افرادي که 
شناسنامه شان در آن شهر صادر شده، همه در روز رأي گيري 

در آنجا ساکن هستند يا خير؟
وزير کشللور گفت: در 48 شهرسللتان بللاالي 100 درصد 
مشارکت وجود داشللته اسللت، که مجموع آنها 184 هزار 
و 734 نفر اسللت که بيش از صددرصللد رأي داده اند و در 
مقابل شميرانات نيز به تنهايي 295 هزار و 799 نفر مازاد بر 
واجدين شرايط اين نقطه رأي داده اند که به نفع نامزد مقابل 
است. وي تاکيد کرد: پاسخ ها روشن و مستدل است و نبايد 

شيريني را به کام مردم تلخ کنيم.

 پاسخ وزيركشور 
به شبهات

 انتخاباتي
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معاون حقوقي و پارلماني وزارت کشورگفت:اتهام تقلب،  توهيني 
بزرگ به بيش از 600 هزار نفر از مردمي اسللت که انتخابات را 

برگزار کردند.  
حجت االسللام محمد حسين موسللي پور درگفت وگوي زنده 
تلويزيوني با عنوان "مجراهاي قانونللي اعتراض هاي انتخابات" 
اظهار داشت: بنده از ابتداي انقاب به عنوان يک فعال سياسي 
انتخاباتي در تمام انتخابات حضور داشته ام اما به عنوان برگزار 
کننده و مسؤول انتخابات تنها در دو انتخابات مجلس هشتم و 
انتخابات شوراها و خبرگان که با هم برگزار شد،  چنين حضوري 
داشته ام و در انتخابات رياست جمهوري دهم چنين مسؤوليتي 
را به طور مستقيم نداشتم آنچه در اين برنامه بيان خواهم کرد 
از موضع يک مسؤول انتخاباتي نيست بلکه به عنوان يک فعال 
سياسي که آشنا به ساز و کار انتخابات در کشور و با توجه به اينکه 
در دو انتخابات گذشته مسؤوليت کليدي داشته ام مطالبي عرض 
خواهم کرد.  موسي پور در پاسخ به سؤال مجري برنامه مبني بر 
اينکه آيا اساسا تخلف و تقلب با توجه به قوانين انتخابات کشور 
امکان پذير است يا خير اذعان داشت: قوانين انتخابات در کشور 
ما داراي نقاط قوت و ضعفي مي باشد و اين نقاط قوت و ضعف هم 
در تبليغات، هم در اجراي انتخابات و هم در شرايط رأي دادن و 

ثبت نام کنندگان وجود دارد. 
وي در ادامه افزود: اما آنچه شاکلِهِِ قوانين انتخابات و روح قانون 
انتخابات را تشکيل مي دهد و در تمام انتخابات کشور وجود داشته 
دو محور اصلي و دو رويکرد اساسي است که يک محور آن مردمي 

برگزار کردن انتخابات در کشور مي باشد. 
توضيح درباره هيأت هاي نظارت و اجرايي

موسللي پور خاطر نشللان کرد: برگزار کننللدگان انتخابات در 
کشللور ما خود مردم هسللتند هيأت اجرايي در حوزه انتخابيه 
مسللؤول برگزاري اسللت وبارها گفته شللده که وزارت کشور و 
مسؤوالن برگزاري انتخابات تنها برنامه ريز و ناظر و پشتيبان و 

هماهنگ کننده هيأت هاي اجرايي مردمي انتخابات هستند. 
وي با تشريح شاکله هيأت هاي اجرايي مردمي بيان داشت: هيأت 
اجرايي انتخابات 30 نفر معتمد محلي که به تقوا و تدين شناخته 
شده اند براي اين امر انتخاب مي شوند و طي رأي گيري آزاد 8 نفر 
را به عاوه دادستان و رئيس ثبت احوال و فرماندار که در کل 11 

نفر مي شوند هيأت اجرايي انتخابات را تشکيل مي دهند. 
معاون پارلماني وزير کشور در ادامه تصريح کرد: از تعيين محل 
شللعب اخذ رأي تا تعداد شللعب اخذ رأي را همين هيأت هاي 

اجرايي مردمي مشخص مي کنند و مسؤوالن هر شعبه اخذ رأي 
5 الي 6 نفر هستند يک نفر رئيس،  سه نفر منشي،  يک نفر نايب 
رئيس،  نماينده فرماندار و دو سلله نفر هم نيروهاي انتظامي که 
اعضاي اصلي شعبه اخذ رأي هستند را تماما همين هيأت هاي 

اجرايي مردمي انتخاب مي کنند. 
وي تأکيد  کرد: مسللؤوالن شللعب و اعضاي شللعب و مسؤول 
صندوق هاي اخذ رأي در بسياري از مواقع همان دوستاني بودند 
که در انتخابات گذشته حضور داشته و چندمين انتخابات را تا 
به حال برگزار کردند.  وي در ادامه گفت: در هر شعبه اخذ رأي 
بين 3 تا 5 نفر ناظر شوراي نگهبان حضور دارند و کنار هر فرد از 
اعضاي شعب،  يک نفر از اعضاي اين شورا هستند که بر اعمال آنها 
مراقبت مي کند و عاوه بر اين افراد هيات بازرسي در هر شعب 

نماينده دارد و ناظر بر کار مجريان انتخابات است. 
حضور 92هزار نماينده کانديداها در شعب اخذ رأي

موسي پور تصريح کرد: در اين دوره از انتخابات بيش از 92 هزار 
نماينده از 4 کانديداي انتخابات رياست جمهوري در شعب اخذ 
رأي حضور داشتند که در برخي از اين شعبه ها ما شاهد حضور دو 

يا سه نفر نماينده از يک کانديدا بوديم. 
معاون حقوقللي و پارلماني وزير کشللور،  امللکان تخلف در هر 
انتخاباتي را امري ممکن دانسللت و گفت: در اين انتخابات هم 
امکان تخلف و تقلب وجود دارد به عنللوان مثال ما در انتخابات 
گذشته مجلس که من سمت مسؤول بازرسي انتخابات را داشتم،  
شللاهد تخلفاتي بوديم،  بعضا از برخي نماينللدگان کانديداها و 
يا افرادي که به شللعب اخذ رأي ورود پيللدا مي کردند تخلفاتي 

صورت گرفت. 
اتهام تقلب توهين به نمايندگان خود کانديداهاست

موسي پور،  با اشاره به اينکه در اين دوره از انتخابات نيز تخلفاتي 
صورت گرفت،  بيان کرد: در اين دوره نيز هم در زمان تبليغات 
انتخاباتي و هم در روز اخذ رأي تخلفاتي بوده است،  اما واقعا آيا 
امکان تخلف در اين اندازه وجود دارد افرادي که آشنايي کامل با 
قوانين انتخاباتي دارند مي دانند که تقلب در اين اندازه صفر است 

و به هيچ عنوان امکان ندارد. 
وي در ادامه افزود: اين اتهام تقلب،  توهينللي بزرگ به بيش از 
600 هزار نفر از مردمي است که انتخابات را برگزار کردند چرا که 
در هر شعبه اخذ رأي بين 11 هزار تا 15 هزار نفر از مردم حضور 
داشتند وهمه آنها از ابتداي زمان اخذ رأي تا انتهاي آن شاهد و 
ناظر بر اجراي انتخابات بودند.  موسي پور اين اتهام را که از سوي 
برخي کانديداها مطرح شللد،  حتي به نمايندگان آنها نيز وارد 
دانست و آنها را نيز در تقلبي که اين کانديداها از آن سخن گفتند 
سهيم دانست و گفت: برخي کانديداها،  در اصل با اتهام تقلب در 
انتخابات به نمايندگان خود نيز توهين کردند چرا که آنها هم پاي 

صندوق هاي رأي حضور داشتند. 
معاون حقوقي و پارلماني وزير کشور بيان داشت: در نامه اي که 
ميرحسين موسوي به وزارت کشور نوشته بود،  جز کليات در آن 
چيز ديگري ديده نمي شود، وی به جاي پرداختن به مصاديق،  به 
کلي گويي بسنده کرده بود و حتي گفته بود از حضور نمايندگان 
من در شعب اخذ رأي جلوگيري شده بود،  در صورتي که به هيچ 

وجه اين گونه نبود. 
موسوي براي گفته هاي خود فقط يك مصداق دارد

موسي پور،  با اشاره به نامه ميرحسين موسوي به وزارت کشور از 
کلي بودن اين نامه گفت و بيان کرد: ميرحسين موسوي در اين 

نامه فقط به يک مورد مصداق پرداخته بود و آنهم گفته بود که 
در بيش از 170 حوزه انتخابيه تعداد آراي به صندوق ريخته شده 
بيشتر از واجدين شرايط بوده است،  من بسيار تعجب مي کنم که 

چطور ايشان به اين آمار دروغ استناد مي کند. 
معاون حقوقي و پارلماني وزارت کشور در ادامه افزود: بعد از اينکه 
در بيانيه مير حسين موسوي عدد 170 حوزه انتخابيه را که طبق 
فرمايش جناب موسوي تعداد آرا در آن بيش از واجدين شرايط 
رأي بوده است ديدم مراجعه کردم به ستاد در وزارت کشور و آمار 
و اسناد را در آنجا ديدم و متوجه شدم که اوال 170 حوزه انتخابيه 
نبوده است بلکه تنها 44 حوزه انتخابيه بوده است و اين در حالي 

است که اين رقم توسط برخي دوستان 4 برابر شده است. 
وي با انتقللاد از اينکه آمار و ارقام ها به موسللوي درسللت گفته 
نمي شللود، افزود: چطور 44 حوزه انتخابيلله در بيانيه وي 170 
حوزه عنوان مي شللود با توجه به اينکلله در حال حاضر تک تک 
حوزه هاي انتخابيه در سايت وزارت کشور به صورت تفکيک شده 
ذکر شده است آيا بهتر نيست که موسوي خود به سايت وزارت 

کشور مراجعه کند و ببيند در کجا بيشتر از 
حد واجدين شرايط رأي داده اند. 

موسي پور با اشللاره به انتخابات دوره هاي 
گذشللته اذعان داشللت: اين اوليللن باري 
نيسللت که در کشللور ما اتفاق مي افتد که 
آمار رأي دهندگان از آمار واجدين شرايط 
رأي در آن حوزه بيشتر هستند در انتخابات 
دوره هللاي قبل در حوزه هللاي مختلف نيز 
چنين وضعللي پيش آمده بللود براي مثال 
در دوره نهللم انتخابات رياسللت جمهوري 
در دوره 8،  و دوره هفتللم مجلللس نيز در 
13 حللوزه انتخابيه واجدين شللرايط رأي 
کمتر از ميزان رأي دهندگان بودند. معاون 
پارلماني وزارت کشللور با اشللاره به اينکه 
برگزار کنندگان انتخابللات دوره هاي قبل 
دوسللتان اصاح طلب و معترض اين دوره 

از انتخابات هستند، خاطر نشللان کرد: در انتخابات نهم رياست 
جمهوري در شميرانات چند درصد بيشللتر از واجدين شرايط 
رأي داده اند و جالب اسللت بدانيد که اين چند درصد در حدود 
79/72 دهللم درصد بيللش از واجدين شللرايط رأي دهندگان 

بوده اند. موسي پور با طبيعي دانستن اين درصدها در رابطه با علت 
آن افزود: اينکه در برخي شعبه هاي انتخابيه درصد رأي دهندگان 
از درصد واجدين شرايط بيشتر است طبيعي است چون مردم 
ما مردم سياري هستند براي مثال در همين 44 حوزه انتخابيه،  
15 شعبه جزء استان هاي شمالي هستند که به خاطر مسافر پذير 
بودن اين شعبه ها معموالً در هر انتخاباتي درصد رأي دهندگان 

بيشتري در آن وجود دارد. 
موسي پور در ادامه در پاسللخ به سؤالي مبني بر وظايف جناح ها 
وگروه ها و معترضين به نتايج انتخابات افللزود: معترضين بايد 
بيشللتر دقت کنند براي مثال در اين حوزه هايي که بيشللتر از 
واجدين شللرايط در آن رأي ريخته شده اسللت کانديدايي که 
موفق به پيروزي نشده اسللت، داراي رأي بيشتري بوده است و 
حتي ميرحسين موسللوي تا 2 برابر در اين شللعبه ها نسبت به 
احمدي نژاد رأي کسب کرده است. وي در تشريح مصاديق اين 
حوزه ها افزود: در 3 حوزه اي که من به طور تصادفي عرض مي کنم 
مثا در ورزقان آذربايجان غربي که جزو حوزه هايي مي باشللد 

که رأي ريخته شللده در صندوق هللا از رأي 
واجدين شرايط بيشتر بوده است احمدي نژاد 
دارای 11 هزار رأي و مير حسين داراي 20 
هزار رأي مي باشللد همينطور در سيببوران 
در استان سيستان و بلوچستان احمدي نژاد 
داراي 7 هزار رأي و مير حسللين داراي 18 
هزار رأي بوده اسللت درهمين شللميرانات 
که باز حد نصاب شللرکت کنندگان بيش از 
واجدين شرايط رأي بوده است مير حسين 
موسوي داراي 200 هزار رأي و احمدي نژاد 
102 هزار رأي بوده است پس به اين نتيجه 
مي رسيم که رأي مردم در صندوق ها ريخته 

شده و خوانده شده است. 
معاون حقوقي و پارلماني وزارت کشللور در 
ادامه تصريح کرد: آنچه که در مورد مسللائل 
بعد از انتخابات اشاره کردم قانون راهکارهاي 
شللفاف را براي بررسي شکايت و رسلليدگي به تخلف انتخابات 
مشخص کرده لذا مواردي که کانديداها به عنوان تخلف انتخاباتي 
مد نظر دارند مي توانند به صورت مستند به شوراي نگهبان ارائه 
کنند تا مورد بررسي شللوراي نگهبان قرار گيرد. وي با بيان اين 
مطلب که در اين دوره به دليل شبهات زياد در انتخابات شوراي 
نگهبان همکاري هاي زيادي داشته افزود: شوراي نگهبان اعام 
کرده حاضر است به صورت تصادفي 10 درصد از آراي صندوق ها 
را بازشماري کند بنابراين بهترين راه براي مشخص شدن آراي 
صندوق ها است.  ولي بيانيه ای که موسوي صادر کرده بود خواندم 
اعام کرده بود چون شللوراي نگهبان بي طرفي را رعايت نکرده 
داوري اين شورا را قبول ندارم و هر چند وارد محتواي اين بحث 
نمي شوم ولي معتقدم اگر شللوراي نگهبان پشت درهاي بسته 
دسللت به اين کار ميزد جاي شللبهه بود حال که اعام کرده به 
صورت تصادفي و بللا حضور نامزدها يا نماينللده آنها مي خواهد 
اين کار را بکند جاي هيچ شبهه اي نيست. وي ادامه داد: معتقدم 
که شللوراي نگهبان بهترين همکاري براي روشن شدن تخلفات 
انتخابات را دارد بنابراين حال که قانون ظرفيت الزم را ايجاد کرده 
دوستان اسللتفاده کنند چرا که هنوز هم فرصت است و تخلفات 
انتخابات را بيان کنند و آرا شمرده شود تا مورد بررسي قرار گيرد تا 
مشخص شود آيا تخلف صورت گرفته يا نه. يا تخلفي در حدي بوده 
که در صحت انتخابات تأثير داشته باشد يا نه. موسي پور در پاسخ به 

اين سؤال که شاهد وقايع تلخ بعد از برگزاري انتخابات بوديم که يک 
عده اي به اموال عمومي و مردم آسيب زدند و رسانه گروهي غرب 
در اين هجمه به شدت حضور و اين وقايع را هدايت کردند تحليل 
جنابعالي چيست خاطر نشان کرد: با پيروزي انقاب اسامي طرح 
جديدي از حکومت ارائه شد مدلي که قدرت هاي شرقي و غربي را 
نفي  مي کرد و ساختار سياسي جديدي را بر مبناي مردم ساالري، 
دين مداري و معنويت پي ريزي شد که اين ساختار نفي سلطه را 
در بر داشت. وي ادامه داد: قدرتهاي استعماري نتوانستند جلوي 
رشد و بالندگي ايران در طول اين 30 سال را بگيرند چه بسا که نظام 
کشورمان در حال استوار شدن است.  البته خطری بزرگ است چرا 
که تئوري مردم ساالري ديني در ايران قابل کپي برداري است و 
آنها مي خواهند با اين اقدامات جلوي نظام سياسي موفق و کارآمد 
ايران را بگيرند و هميشه در صدد توطئه عليه ماهستند. وي با اشاره 
به اينکه توطئه هاي بيگانگان عليه کشور ما تمامي ندارد،  خاطر 
نشان کرد: هر چند بعد از 30 سال از عمر انقاب بيگانگان همچنان 
درصدد هستند تا از طريق مختلف از قبل تحريم اقتصادي، تهديد 
نظامي، صدور قطع نامه و همچنين از طريق جاسوسي با استفاده 
از تئوري برانللدازي نرم و به راه انداختللن انقاب مخملي جلوي 
پيشرفت ايران را بگيرند اما نمي توانند پيروز شوند.معاون حقوقي 
و پارلماني وزارت کشور در ادامه تأکيد  کرد: با نقشه هاي گوناگوني 
که بيگانگان عليه ما طراحي مي کنند اگر ما هوشيارانه عمل نکنيم 
چه در سطح گروه هاي سياسي و احزاب و حتي حاميان نامزدها به 
ما ضربه وارد مي کند چرا که اين اجانب از شش ماه قبل در صدد 
طراحي پروژه هاي اخير بوده  اند که البته اين پروژه ها کاماً رويايي 
بوده است. وي گفت: ديدگاه رسانه هاي بيگانگان اين بود که آمار 
46 ميليون نفر در پاي صندوق هاي رأي دقيق نيست؛ چرا که  55 
ميليون نفر واجد شرايط رأي بودند،  اما وقتي از سوي اين مراکز 
رسمي کشور يعني مرکز آمار و ثبت احوال مطرح شد که تنها 46 
ميليون و دويست هزار نفر واجد رأي بودند و حتي عنوان کردند که 
آمار دقيق تک تک شهرستان را اعام کرديم به  شايعه دوم  پايان 

داده شده است. 

در هر 
اخذ  ش�عبه 

رأي بين 11 هزار تا 
15 هزار نف�ر از مردم 
حضور داشتند وهمه 
آنها از ابتداي زمان اخذ 
رأي تا انتهاي آن شاهد 
و ناظ�ر ب�ر اجراي 
انتخابات بودند

نماي نزدیك

يكي از رويكردهاي بيگانگان اعتماد زدايي از مسؤالن انتخابات است که با ايجاد ترديد و زير سؤال بردن 
و با تحريف خبرهاي دروغ سعي کردند اذهان مردم را نسبت به طرفداران کانديداها و برگزارکنندگان 
انتخابات مخدوش کنند که انتخابات ايران سالم برگزار نمي شود، چه بسا با شعارهايي چون اگر تقلب 

شود، فالني اول مي شود اذهان عمومي را منحرف سازند.
 طراحي بيگانگان براي انتخابات که از 6 ماه گذشته همزمان با شروع فعاليت ستادهاي انتخاباتي آغاز 
شده بود،  درصدد برآمدند که قرار است نيروهاي ستاد انتخاباتي را عوض کنند و از اشخاص خارج از 
ستاد انتخاباتي دعوت کنند و به گونه اي مهندسي شده ارائه دهند که بارها از طريق سايت هاي خبري 

و مطبوعات منتشر شده است. 

طرح بيگانگان براي اغتشاشات

اتهام تقلب، توهين به ناظران خود كانديداها است 
معاون حقوقي وزارت کشور:



انتخابات در نظام جمهوري اسامي به معناي واقعي مردمي 
اسللت. مردم نه تنها در انتخابات مشللارکت کرده و حماسه 
مي آفرينند، و سرنوشللت خللود را تعيين مي کننللد، بلکه با 
مشللارکت در امور اجرا و نظللارت نيز آراي خللود را صيانت 
مي نمايند. در اين نوشتار با استناد به قانون انتخابات و تجارب 
گذشته داليل عدم امکان تقلب در انتخابات بيان خواهد شد.  
1- نظام مقدس جمهوري اسامي، 29 انتخابات بر گزار کرده 
که، مجري آن وزارت کشور بوده است، در دوم خرداد به  رغم 
اينکه عوامل وزارت کشور از جريان راست بودند و نامزد جناح 
مقابل رأي آورده )آقاي خاتمي( ل در انتخابات  سوم تير84 نيز 
به رغم اينکه عوامل وزارت کشور از جريان دوم  خرداد بودند 
آقاي احمدي نژاد اصولگرا رأي آورد. اين نتيجه در انتخابات 
مجلس شوراي اسللامي در دوره هاي مختلف و شوراها نيز 
تکرار شد. بي شک در انتخابات دهمين دوره نيز، فردي پيروز 

شد که مردم انتخاب کردند.  
2- در قانللون انتخابات رياسللت جمهوري، سللاز وکار اجرا و 
نظارت طوري طراحي شده اسللت که مردم عادی )معموال 
معلمان يا کارمندان( نقش اصلي اجرايی را بر عهده دارند. به 
عنوان مثال در ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده 
است: »بافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات ظرف 
سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان به رياست  فرماندار، 
عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و هشت 
نفر از معتمدين که توسط افراد معتمد انتخاب خواهند شد، 

تشکيل مي گردد.  
هيأت اجرايي، بر اساس ماده 47، پنج نفر از معتمدين محل 
را به عنوان اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي انتخاب مي نمايد. 
اين هيأت کار اخذ رأي و شمارش آرا را بر اساس شرح وظايف 
قانون انجام مي دهند. همانطور که روشن است از شروع تا پايان 

معتمدين مردم انتخابات را برگزار مي کنند.  
3- در خصللوص نظارت، شللوراي نگهبان بللراي نظارت بر 
انتخابات، از بين نيروي متدين و معتمدين محل افرادي را به 
عنوان هيأت نظارت و ناظرين شعب اخذ رأي تعيين مي کند، 
که بر کار مجريان با سللاز و کار قانوني نظارت دقيق   کنند. به 
عنوان مثال در ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
جمهوري اسامي ايران مصوب سال 64 آمده است: »هيأت 
مرکزي نظارت، بر کليه مراحل انتخابات وجريانهاي انتخاباتي 

واقدامات وزارت کشللور و هيأتهاي اجرايي کلله در انتخابات 
مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت 

خواهد کرد«.
4- بر اسللاس ماده واحده مصللوب 72/5/30 قانون حضور 
نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري »در شعب اخذ رأي، 
هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد 
مشترکاً مي تواند در هر يک از شعب اخذ رأي، اماکن استقرار 
دستگاه شمارشگر رايانه اي آرا وهيأتهاي اجرايي شهرستانها 
در بخش ها يک نفر نماينده داشته باشد. حضور نمايندگان هر 
يک از نامزدها در شعب اخذ رأي تا پايان اخذ رأي و شمارش 
و تنظيم صورتجلسللات با مانع اسللت. ممانعللت از حضور 

نمايندگان نامزدها ممنوع و جرم محسوب مي گردد«.  
برای آقاي موسوي در تهران 3800 نفر و در سطح کشور 

پنجاه هزار نفر به عنوان ناظر معرفی و کارت دريافت کرده  
بودند، تا آخرين لحظه تنظيم صورتجلسه صندوق ها در 
شعب حضور داشللته اند. نه تنها هيچکدام از نمايندگان 
آقاي موسللوي در حين راي گيري و بعد از شمارش آراء 
به فرايند کار اعتراضي نکردند، بلکلله باحضور در هنگام 
تنظيم صورتجلسلله و مصاحبه هاي مختلف فرايند کار 
را تاييد کردند. به عاوه خود مللردم به عنوان ناظر واقعي 
فرايند راي گيري را دقيق نظارت مي کردند و راي خود را 

به صندوق مي ريختند. 
5- در تبصره 1 ماده 80 آمده اسللت »کساني که از نحوه 
برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند، مي توانند ظرف 
سه روز از تاريخ اخذ راي شکايت مستند خود را به ناظرين 

شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم کنند«.

طبيعي است بر اسللاس مفاد قانون شللکايات بايد مستند و 
مشخص باشد که مربوط به چه حوزه  انتخابي يا کدام شعب 
اخذ است ونوع تخلف چيسللت؟ طرح مباحث کلي که آقاي 
موسللوي در نامه خود به شللوراي نگهبان آورده، نمي تواند 

مصداق شکايت مذکور در قانون باشد. 
6- بررسي فرم 22 و نحوه تکميل آن

فرم 22 صورتجلسه نتيجه اخذ راي و قرائت و شمارش آراي 
شعبه اخذ راي است، در اين فرم دقيقاً جزئيات شمارش آراء 

ثبت مي شود:    
1( تعرفه هاي مصرف شده به دقت شمارش شده و در جدولي 

به شرح زير تنظيم شود.  
1/1- تعداد تعرفه برگ هاي راي تحويل شده به شعبه

2/1- تعداد تعرفه هاي مصرف شده
3/1- تعداد برگ هاي راي داخل صندوق

4/1- تعداد برگ هاي زايد به تعداد تعرفه هاي مصرف شده
2( آراي باطله در جداول شماره 4 الي 9 ثبت مي شود.  

3( سللپس برگ هاي راي صحيح حاوي اسللامي نامزدها در 
جدول 10 ثبت مي شود.  

4( نهايتاً نتايج بر اساس تعرفه ها وشماره سريال آنها چندين 
بار شمارش وکنترل مي شود ودر 5 نسخه صورتجلسه تنظيم 
خواهد شد. هيأت اجرايي ، هيأت نظارت، نمايندگان ناظرين 
به طور زنده و فعال بر شمارش صندوق نظارت واقعي دارند، 
در عين حال پس از شمارش، تنظيم صورتجلسه و صندوق 
مهر وموم شللده و جمع بندي نتايج انجام مي گردد. کساني 
که اين روند محکم ومنطقللي را نفي مي کنند  يللا ازفرايند 
انتخابات بي اطاع هسللتند و يا انگيزه سياسللي و انتخاباتي 
دارند.  قانونگذار راه کارهاي مختلفي پيش بيني کرده اسللت 
که سللامت انتخابات را تضمين خواهد کرد. آقاي موسوي 
يا هر کانديداي ديگر به جللاي تحريک افکار عمومي و ايجاد 
بستر اغتشاش بهتر است از مسير قانوني شکايت خود را دنبال 
کنند و بي جهت هزينه براي نظام و خودشللان ايجاد نکنند.  
امروز از رفتار آشللوب گران و ناآرامي در کشللور بيش از همه 
دشمنان نظام و ملت ايران خوشحال هستند، اميدواريم آقاي 
موسوي و کساني که دل به اين نظام دارند، به اين مهم توجه 
کنند. افراد دلسوز نظام بايد صف خود را از آشوبگران و کانون 
فتنه جدا کنندو با روشي منطقي و قانوني اعتراضات خود را 

پيگيري کنند.  
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اولين هاي انتخابات دهم

آيا تقلب مؤثر در انتخابات امکان پذير است؟
دکتر لطف اهلل فروزنده  

کميته اطاع رساني ستاد انتخابات کشور برخي تمهيدات و 
تدابيري را که براي اولين بار در اين دوره از انتخابات رياست 
جمهوري از سوي وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور فراهم 
شده اعام کرد.  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه 
اطاع رساني وزارت کشور به نقل از اين کميته، برخي تدابير 
و تمهيداتي که براي اولين بار در فرآينللد اجرايي انتخابات 

دهمين دوره رياست جمهوري بکار گرفته شد، عبارتند از: 
1- براي اولين بار در 30 سللال گذشللته تعداد آراي نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري بافاصله پس از اعام نتايج به تفکيک 
استاني و شهرستاني بر روي سايت وزارت کشور قرار گرفت که 
اين آمار در طول يک هفته بالللغ بر 120 هزار نفر بازديد کننده 
داشت و بسياري از رسانه هاي صوتي و تصويري و مکتوب از جمله 
صدا و سيما، خبرگزاري ها و مطبوعات اين آمار را بصورت کامل 
منتشر کردند در حاليکه در انتخابات گذشته تعداد آراي نامزدها 
به تفکيک استاني و شهرستاني پس از ماه ها از برگزاري انتخابات 
در مجلدهاي مخصوص چاپ و فقط در اختيار برخي مسؤوالن 
قرار مي گرفت و به نوعي محرمانه تلقي مي شد و حتي بسياري از 

پژوهشگران نمي توانستند از آن استفاده کنند.   
2- براي اولين بار در طول 30 سال برگزاري انتخابات، تعداد 
آراي نامزدهاي انتخابات را به تفکيللک صندوق به صندوق 
با ذکر بخش، شهرستان و اسللتان منتشر کرديم در حالي که 
تاکنون آمار تفکيکي صنللدوق به صندوق در هيچ انتخاباتي 
حتي به صورت محرمانه نيز منتشللر نشللده بود و اين آمار 

تاکنون بيش از 125 هزار بازديد کننده داشته است.   
3- براي اولين بار نتايج انتخابات به صللورت کامًا علمي و در 
کمترين زمان ممکن به اطاع هموطنان رسلليد در گذشللته 
اينگونه بود که در هر شهرستان که نتايج مشخص مي شد نتايج 
به ستاد انتخابات کشور ارسال مي شد و از آنجا که برخي نامزدها 
در يک شهرستان يا اسللتان خاص به هر دليلي از جمله داليل 
قوميتي آراي بيشتري داشت هنگامي که اين آرا اعام مي شد 
توقعي بي جهت را براي نامزدها و هوادارانشللان ايجاد مي کرد 

که با اعام نتايج ديگر اسللتان ها و شهرستان ها نتايج تغييرات 
ملموسي پيدا مي کرد اما اين بار از آنجا که هر شعبه مستقيماً و به 
صورت آن الين به سرور مرکزي ستاد انتخابات کشور متصل بود 
به محض پايان شمارش آرا، نتيجه هر صندوق به صورت جداگانه 
به سرور مرکزي ستاد انتخابات ارسال مي شد و جمع بندي ستاد 
از صندوق هاي سراسر کشور بود و از همين جهت مي بينيم که 
ترتيب نامزدها به هم نخورد، وتنها درصد آرا کمي تغيير يافت.   
4- براي اولين بار با اطاع رساني به موقع کميته اطاع رساني 
ستاد انتخابات کشللور و به روز کردن سريع سللايت وزارت 

کشور موجب شد شمار بازديد کنندگان اين سايت در برخي 
روزها به طور ميانگين به 800 هزار افزايش يابد که اين امري 

بي سابقه براي بازديد از سايت وزارت کشور بوده است.   
5- براي اولين بار امکانات وسلليعي براي خبرنگاران فراهم 
شد تا به سللرعت اخبار و تصاوير خود را در روزهاي ثبت نام 
کانديداهللا، روز انتخابات و روز اعام نتايللج مخابره کنند به 
گونه اي که بيش از 100 نفر از خبرنللگاران و تصويربرداران 
در نامه اي به وزير کشور از توجه ويژه ستاد انتخابات کشور به 

خبرنگاران قدرداني کردند.   

6- براي اولين بار کميته اطاع رساني با ترتيب دادن حدود 
150 برنامه خبللري اعم از برنامه هللاي تلويزيوني، راديويي، 
نشست هاي خبري و مصاحبه هاي اختصاصي براي مسؤوالن 
وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، بيشترين اطاع رساني را 

درخصوص روند برگزاري انتخابات داشته است.   
7- براي اولين بار از داوطلبان رياست جمهوري بصورت اينترنتي 
ثبت نام کرديم تا در محل ستاد انتخابات کشور کمتر از آنها وقت 
گرفته شود و به جاي 45 دقيقه حدود 10 دقيقه معطل شوند.   

8- براي اولين بار رسماً اعام کرديم که همه نامزدها به تعداد 
صندوق هاي رأي در سراسر کشور يعني 45713 نفر مي توانند 
نماينده معرفي کنند تا سر صندوق ها حاضر و ناظر باشند.   

9- بللراي اولين بار سللايتي طراحللي کرديم کلله نامزدها، 
نمايندگان خود را در اين سايت معرفي بکنند و مدارک الزم را 
هم به همان سايت ارائه کنند که بصورت الکترونيکي براي آنها 
کارت شناسايي صادر شود، عليرغم استقبال اوليه نمايندگان 
نامزدها از اين طرح، متأسفانه از اين امکان استفاده نکردند و 
مجبور شديم کارت هاي آنها را بصورت دستي صادر کنيم.   

10- براي اولين بار بيش از 92 هزار نفر از نمايندگان کانديداها 
بر سر صندوق هاي رأي حاضر شدند تا از نزديک ناظر برگزاري 
انتخاباتي سالم و باشکوه باشند و شللمارش آرا نيز در حضور 
اين نمايندگان انجام شللد.   به اين ترتيب بللراي اولين بار به 
صورت متوسط در هر شعبه اخذ رأي ) صندوق ( دو نماينده از 

کانديداها حضور داشتند.   
11- براي اولين بار در طول 30 سال برگزاري انتخابات يک نامزد 
انتخاباتي )آقاي ميرحسين موسوي( بيش از 40 هزار نماينده بر 
سر صندوق ها داشت.   يعني درحدود 90 درصد از صندوق هاي 

اخذ رأي نمايندگان آراي موسوي حاضر و ناظر بودند.   
12- براي اولين بار همه شعب اخذ رأي به بارکدخوان مجهز 
شدند تا در سريع ترين زمان ممکن کد ملي افراد را بخوانند 
تا اوالً اطاعات آماري مناسللبي را بتوانيم ارائه کنيم، ثانياً از 

معطل شدن بيش از حد مردم جلوگيري شود.   
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 سبزها چه چيزهايي را مشاهده کرده اند؟ 
به طور خاصه، مردم در اين روزها شاهد افرادي بودند 
که با لباس يا پارچه سللبز طرفداري خود را از مهندس 
موسللوي نشللان مي دادند. خودروهايللي را ديدند که 
مزين به روبان سللبز و تبليغات بودند. در گفت وگوها 
و تماس هاي تلفني رأي ديگران را جويا مي شدند و در 
نهايت در هنگام رأي دادن نظللر اطرافيان خود را جويا 

مي شدند يا مي شنيدند. 
چنين مشللاهداتي، تصوري بسلليار اغراق شده از درصد 

طرفداران مهندس موسوي به وجود آورده است. 

 همه اطرافيان من مانند من سبزند!
اين مشللاهده که می توان آن را مشاهده منطقه ای ناميد 
يکی از اشتباهات معروف در آمارگيری است. واقعيت اين 
است که در بسياری از مسائل از جمله عقايد دينی و آرای 
سياسللی بين افراد »نزديک به هم« شبهات آماری قابل 

توجه وجود دارد.
در مورد موضوع مورد بحث، کم و بيش بر همگان روشن 
است که وضعيت اقتصادی و اجتماعی يک نفر ارتباطی 
جدی با نظر سياسی او دارد؛ فردی که در شمال تهران، 
مثًا در قيطريه زندگی می کند به احتمال زياد از نظر رأی 
سياسی به يک هم محله ای خود شبيه تر است تا به کسی 
که در جنوب تهللران، مثًا در ميدان خراسللان، زندگی 
می کند. دو نفر که با هم دوسللت هستند به احتمال زياد 
در عقايد سياسی هم به هم شبيه تر هستند تا دو نفر که 

با هم ارتباطی ندارند.
مثال زير نشان می دهد که مشاهده منطقه ای تا چه حد 
گمراه کننده است. شللکل زير، جامعه ای صد و ده نفره را 

نشان می دهد که دقيقاً نيمی از آنها سبز هستند.
فرض کنيد هر فرد سبز بگويد که از بين خود و اطرافيانش 
)که معموالً روی هم 9 نفرند( چند درصد سبز هستند و 

ميانگين اعداد را به عنوان درصد سبزها محاسبه کنيم.
يعنی اين نوع مشاهده منجر به خطايی 22 درصدی شده 
است! آيا مهندس موسوی و مشللاورانش از اين موضوع 

غافل بوده اند؟
 ما با لباس ها و روبان های سبز، وجود خودمان را 

ثابت کرديم!
بايد به اين نکته توجه کرد که در اين مورد عاوه بر ايراد 
مشاهده منطقه ای، که در باال ذکر شد، ايراد ديگری هم 
وجود دارد و آن پيشللگامی سبزها و سللازماندهی شدن 
آنهاست؛ سبزها به دليل دستور گرفتن از ليدرهای خود 
در استفاده از اين نماد بسلليار مصرتر بودند در حالی که 
کسی که چند هفته  سبز پوشيده و کسی که بدون هيچ 
تظاهری به دکتر احمدی نللژاد رأی داده هر دو فقط يک 
رأی دارند. البته خيلی ها هم که سبز بودند هنوز به سن 

قانونی برای رأی دادن نرسيده بودند.
  هر خودرو، يك ستاد؛ خودم ديدم اکثر خودروها 

مثل من روبان سبز داشتند!
اوالً اين هم باز يک مشاهده منطقه ای است؛ آيا شهروندان 
شمال تهران بيشتر در شمال تهران تردد می کنند يا در 
محله های جنوبی؟ جواب روشن اسللت. ثانياً پيشگامی 
سبزها اين مشاهده را هم به نفع افزايش ظاهری درصد 
سللبزها مخدوش می کند. ثالثاً آيا به ايللن فکر کرده ايد 
که هر شللهروند با توجه به وضعيت مالی خللود به طور 
متوسللط چند خودرو دارد؟ در خانواده هللای ثروتمند، 
غير از کودکان، هللر فرد يک خودروی شللخصی دارد و 
برعکس يللک خانواده فقيللر، با وجود جمعيت بيشللتر، 
حداکثر يک خودرو دارد. با توجه به اين که به طور آماری 
گرايش خانواده های ثروتمند به موسوی بيشتر از گرايش 
خانواده های فقير به ايشان است، مشاهده ماشين ها ما را 

گمراه می کند.
فرض کنيللد در جامعه 50 درصد سللبز باشللند. اگر به 
طور ميانگين هر دو نفر سللبز يک خودرو و هر چهار نفر 
غيرسللبز يک خودرو داشته باشللند چه چيزی در سطح 
خيابان خواهيم ديد؟ هر 100 نفر سللبز 50 خودرو و هر 
100 نفر غيرسبز 25 خودرو دارند و در نتيجه 66 درصد 
خودروها سبز هستند. اين يعنی خطايی 16 درصدی به 

نفع سبزها!
نکته ديگر ساعاتی است که يک خودرو در خيابان حرکت 
می کند. بسياری از خودروهای سللبز برای اينکه تبليغات 
کنند عاوه بر ساعاتی که به طور طبيعی در خيابان هستند 
سللاعاتی را هم اضافلله کاری می کردند! اگللر فرض کنيم 
يک ماشين سللبز تبليغی به طور ميانگين دو برابر حالت 
عادی خيابان گردی کند خطا شللديدتر خواهد شد: 100 

خودروی سبز در مقابل 25 خودروی غيرسبز و اين يعنی 
سللبزها در خيابان به نظر 80 درصد می رسند. 30 درصد 
خطا! آيا مهندس موسللوی و مشللاورانش از اين موضوع 

غافل بوده اند؟

  هر کس ب�ه پنج نفر تلفن بزند؛ م�ن به خيلی ها 
زنگ زدم، همه مثل من سبز بودند

اين عملکرد تبليغاتللی که با ايده گرفتن از شللبکه های 
هرمی طراحی شده بود، از دو جهت موجب تصور نادرست 
از درصللد طرفداران مهندس موسللوی شللد. اوالً تبليغ 
کننده ها به دوسللتان خللود زنگ می زنند و اين بسلليار 
طبيعی اسللت که رأی دو دوست شللبيه هم باشد. ثانياً 
کسانی که با تلفن توجيه می شدند بارها و بارها به آن ها 
تلفن می شللد و به آنها اين طور القا می شللد که اکثريت 

جامعه طرفدار مهندس موسوی هستند.
  پرس�يدن نظرات افراد در حوزه اخذ رأی؛ با هر 

کسی در صف صحبت کردم مثل من فكر می کرد.
افراد معموالً در حوزه هايي که به محل زندگيشان نزديک 
است، رأی می دهند. اگر شهروند سللاکن نياوران سری 
به حوزه ای در ميدان شللوش بزند، خواهللد ديد که اکثر 

رأی دهندگان خاف او فکر می کنند. مثال ساده زير نشان 
می دهد که مشاهدات سبزها در حوزه ها تا چه حد موجب 
تصور اشللتباه و اغراق آميز از درصد طرفداران موسللوی 
شده است. هر کدام از يازده ستون زير يک حوزه اخذ رأی 
است. در حوزه سمت راسللت هر 10 نفر سبز هستند. در 
حوزه بعد 9 نفر سبز هستند و به همين ترتيب در آخرين 

حوزه کسی سبز نيست. پس 50 درصد سبز هستند.
فرض کنيد مبنای ما برای محاسبه درصد سبزها گزارش 
دقيق سبزها باشد. در حوزه اول 10 نفر گزارش می دهند 
100 درصللد. در حوزه دوم 9 نفر گللزارش می دهند 90 
درصد و الی آخر. نتيجه با محاسللبه سللاده زير به دست 

می آيد.

جواب 20 درصد بيشتر از مقدار واقعی است. آيا مهندس 
موسوی و مشاورانش از اين موضوع غافل بوده اند؟

 به هر حال، وزارت کشور هم معترف است که در 
تهران اکثريت با ما سبزهاست!

بله، اين درست است. البته نه يک اکثريت نزديک به مطلق 
بلکه اکثريتی نزديک به 52 درصد و به دکتر احمدی نژاد 
هم حدود 43 درصد از مردم شهر تهران رأی داده اند. جدا 
از اين، حتی اگر فللرض کنيم تمام مردم تهللران طرفدار 
مهندس موسوی باشللند، اين انتخابات رياست جمهوری 
بود نه انتخابات شهرداری تهران! طرفداران مردم ساالری 
بايد رأی اکثريت مردم ايران را بر رأی شخصی خود و رأی 

به همشهريان خود مقدم بدارند.
 آيا واقعًا ممكن اس�ت نظر اکثريت مردم، خالف 

نظر ما سبزها باشد؟
دکتر احمدی نللژاد در دفاع از عملکرد دولللت خود معموالً 
به خدمات دولت در روسللتاها و شللهرهای کوچک استناد 
می کند و کمتر در مورد خدماتش در تهللران می گويد. آيا 
ممکن نيست اين حرف ها تا حدی راست باشند؟ آيا تمايل 
باال به ايشللان در روستاها و شللهرهای کوچک شاهدی بر 
درستی اين ادعا نيسللت؟ آيا ممکن نيست نظرات انتقادی 
دکتر احمدی نژاد در مورد برخی رجال سياسی کشور، صرف 
نظر از صحت يا سقم آنها، موجب افزايش آرای ايشان شده 
باشللد؟ آيا اصوالً تعميم نظر ساکنين شللهر تهران به نقاط 
ديگر کشور از نظر علمی درست است؟ آيا می دانيد جمعيت 
مردم کان شللهرها تنها در حدود 23 درصد کل جمعيت 
کشور است و مشارکت آنها در انتخابات به مراتب از روستاها 
و شهرهای کوچک کمتر است؟ آيا وقتی دليل مطرح شده 
در بيانيه مهندس موسللوی خطاب به مردم، اين ايرادات را 
دارد نبايد احتمال بدهيم که مشکات موجود در انتخابات 
در حدی نباشد که نتيجه آن را تغيير دهد؟البته واضح است 
که مطالب بيان شده ثابت نمی کند که روند انتخابات سالم 
بوده است، ولی آيا بهتر نيسللت که نامزدهای معترض کار 
را تنها از مسللير قانونی پيگيری کننللد و از حق خود برای 
شللمارش مجدد آرا و ماحظه تک تک تعرفه ها اسللتفاده 
کنند و رأی دهندگان در انتظار اثبات يا رد اين مطالب صبر 
کنند؟ به ياد بياوريم که يکی از مهم ترين شعارهای مهندس 

موسوی اين بود:
»بازگشت امور به مسير قانون«

منبع: سايت الف

نماي نزدیك

طرفداران مهندس موسللوی معترضان به وضع موجود هسللتند و طرفداران دکتر احمدی نژاد مدافع نسبی ادامه 
وضع موجود. از نظر جامعه شناسان و کسانی که تجربه های اجتماعی دارند، روشن است که بيان نارضايتی يک فرد 
معترض چندين برابر بيان رضايت يک فرد راضی است. به عنوان مثال کسی که در اداره ای با برخوردی ناشايست 
مواجه شده است به احتمال زياد اين موضوع را به ديگران منعکس می کند ولی کسی که کارش به طور عادی انجام 
شده است عموماً در اين مورد با کسی صحبت نمی کند. همين وضعيت باعث شد که طرفداران مهندس موسوی 
در استفاده از نمادهای رنگی و تبليغات کامی چندين برابر طرفداران دکتر احمدی نژاد ابراز وجود کنند. از طرف 
ديگر در بين گروه هايی که اکثريت طرفدار يک نامزد خاص هستند، فشار روانی موجب می شود فرد مخالف از بيان 

عقيده خود صرف نظر کند.

اعتراض و فشار روانی به اقليت فرضي 
ما که نديديم کسی بخواهد به احمدی نژاد رأی بدهد!

دو واحد 
رياضيات

 براي نيمکت 
ذخيره!

يك بحث آماري درباره توهم فراگيري 
موج سبز
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انسللان هاي سياسي بعد از هر شکسللتي که در مسير رسلليدن به قدرت، متحمل 
مي شوند دو راه را براي آينده سياسي خود برمي گزينند:1-دوري هميشگي از قدرت 
2- آسيب شناسي رفتار و برنامه هاي انتخاباتي. مورد دوم زماني صورت مي گيرد که 
فرد يا حزب مربوطه قصد بازگشت مجدد به صحنه سياسي را دارد بنابر اين تاش 
مي کند از مسلليري حرکت کند که منجر به جلب اعتماد عمومي شود. طبيعتاً رفع 
عيوب شکست پيشين بخشي از حرکت به سمت آينده است؛ مهندس موسوي نيز از 
اين قاعده مستثني نيست. يا براي هميشه سياست را ترک مي کند و به هنر و نقاشي 
و استادي مي پردازد يا با بازسازي خود مجدداً به صحنه برمي گردد. به نظر نگارنده 
موارد ذيل علل اصلي ناکامي و عدم موفقيت ايشللان در انتخابات رياست جمهوري 
خرداد 1388 شد که اگر به بررسي و اصاح آن نپردازد، قطعاً مسير آينده را ناکام تر 

مي پيمايد. 
 1- عدم شناخت از جامعه خويش 

ميرحسين حقيقتاً نگرش، مطالبه و بدبيني هاي ملت را درست نمي شناخت. بايد 
باور کنيم که واقعاً ميرحسين اين 20 سال به معني واقعي کلمه تعطيل بوده است 
و به رغم حضور هشت ساله در رده هاي عالي قدرت از هوش سياسي الزم برخوردار 

نيست. داليل اين امر به شرح ذيل است. 
1-1- انتخاب رنگ اهل بيت به عنوان نماد 

احتماالً ميرحسللين شللنيده بود يا پذيرفته بود که يکي از داليل اقبال مردمي  به 
خاتمي سيادت وي بوده است؛ از طرفي ميرحسين مردم ايران را بسيار عامي  و خداي 
نکرده خرافي فرض کرده بود. زيرا در نخبگان و تحصيلکردگان جامعه رنگ سبز و 
يا هر نماد ديگري نشانگر منزلت، کارآمدي و صاحيت حکومتداري نيست و رنگ 
مذکور نمي توانست محرک آنان باشللد. براي توده مردم نيز اين رفتار بدون صغري 
وکبري باقي ماند، عامه مردم از معدود کساني که اين رنگ را مستمر استفاده مي کنند 

تصوير مثبتي ندارند. 
اکنون اين رنگ توسط کدام دسته از سادات اسللتفاده مي شود؟ در جامعه نيمه 
مدرن ما رنگ سللبز چه مفهومي را براي کسب اعتماد منتقل مي کند؟ رنگ سبز 
نشانه تقوي است؟ نشانه مديريت است؟ نشللانه پيروي از خط امام است؟ نشانه 
حمايت از مستضعفين است؟ هيچ يک از اين سؤاالت با پاسخ مواجه نشد. از قضا 
طبقات اجتماعي متمايل به موسوي کمتر به اين مسائل توجه دارد. رنگ سبز به 
عنوان نماد اهل بيت در روستاها طرفدار بيشتري دارد. اما چرا حدود 80 درصد 
روستاييان ايران به احمدي نژاد رأي دادند، پس عدم شناخت ميرحسين از جامعه 
خويش موجب انتخاب رنگ سبز و توقع رأي آوري در پرتو آن شد که اين اشتباه 

در انتخابات به اثبات  رسيد. 
1-2- عدم شناخت از جايگاه اجتماعي خاتمي 

ميرحسللين با صراحت بلله همراهللي خاتمي با خويللش افتخار مي کللرد، عکس 
مشللترک منتشللر مي کرد و در تلويزيون او را دکتر خطاب مي کللرد و خاتمي نيز 
بللا جلسللات مختلللف و سللخنراني هاي مختلللف بللراي رأي آوري وي تللاش 
 مي کرد. ميرحسللين بللر اين باور بللود که خاتمللي در نزد مللردم همللان خاتمي 

22 ميليوني خرداد 1380 اسللت و تاثير اقدامات دولت فعلي و تغيير ذائقه جامعه 
را درک نکرده بود. حضور ميداني مردم در اسللتقبال از خاتمي در اصفهان و مشهد 
موجب ارتقاي توقع ايشان نسبت به اقبال عمومي مي شللد که اين نيز اشتباه است 
زيرا در فرآيند دموکراسللي حضور ميداني و خياباني نمي تواند ماک انتخاب شدن 
باشد. بنابراين ميرحسللين خاتمي را به عنوان يک پشتوانه و يک سرمايه اجتماعي 

مي پنداشت که نتيجه آن عکس شد و رأي ايشان از دست رفت. 
1-3- عدم شناخت از جايگاه اجتماعي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

اگرچه هاشمي در انتخابات رياست جمهوري 1384 حدود 10 ميليون رأي آورد و در 
خبرگان رهبري سال گذشته رأي اول تهران را کسب کرد، اما آن رأي در حد انتخاب 
رئيس جمهور نبود؛ خود ايشان در سال 1372 با10/5 ميليون رأي رئيس جمهور 
شد، حال آنکه آيت اهلل خامنه اي 12 سال قبل از آن )مهر 1360( با 16ميليون رأي به 
رياست جمهوري برگزيده شد. هاشمي اگرچه جزء پيشکسوتان انقاب اسامي است 
اما به هر دليل که مورد بحث اين نوشتار نيست در طبقات فرودست اجتماعي فاقد 
پايگاه اجتماعي است و شيب مثبت رأي طبقات پايين اجتماعي نسبت به طبقات 
باالي اجتماعي اثرگذارتر و برتر است. ميرحسللين اين تحليل را از شرايط نداشت. 
بنابراين از هاشمي مي خواسللت که از او حمايت علني کند. هاشمي حمايت علني 
نکرد که اگر اين اقدام را مي کرد ميرحسين اکنون نيز وضع بدتري داشت، اما همين 
که ميرحسين متهم به يکي بودن با هاشمي شللد و اسپانسرهاي وي نيز به خاندان 

هاشمي ارجاع داده شد با ريزش رأي مواجه شد. 
1-4- عدم شناخت از جايگاه گروه هاي سياسللي همچون مجاهدين، مشارکت و 

نهضت آزادي 
ميرحسين ابايي نداشللت که اعضاي مجاهدين و مشارکت طراحان عمليات رواني 
وي باشند، با او همراهي کنند و مشاوره بدهند؛ ميرحسين ابايي نداشت که مخالفان 

فکري و مبنايي امام را »دوستان قديمي بداند که با هم اختاف 
دارند« بنابراين به هر جمع و دانشگاهي که وارد مي شد درباره اين 
سه گروه از وي سؤال مي شد. ايشان نيز با جواب هايي دو پهلو ابراز 
برائت نمي کرد و حتي نهايتاً عصباني شد و اعام کرد:» اگر هزار 
بار هم بپرسيد همين پاسخ را مي دهم«. اين عدم شناخت موجب 
پسرفت رأي ايشان در بين نيروهاي انقاب شد و رفته رفته ايشان 

در حوزه تجديد نظرطلبان جا افتاد. 
1-5 - عدم جذابيت شعارهاي مطروحه 

برخي از شعارهاي اصلي ميرحسين فاقد پشتوانه مردمي بود؛ 
يعني مطالبه اکثر مللردم جامعه نبود لذا تحللرک اجتماعي 
را به وجود نمي آورد؛ به طور مثال چنللد درصد مردم جامعه 
ما، نبود راديللو و تلويزيللون خصوصي را يک مشللکل اصلي 
زندگي مي دانند؟ چقدر از مردم، مخالف گشللت هاي ارشاد 
نيروي انتظامي هسللتند؟ چند درصد مردم حمايت از آرمان 
فلسللطين و حزب اهلل را مشللروط مي دانند؟ مردمي که برنج 
را هللر کيلو پنج هللزار تومللان خريدند چطور بللاور کنند که 

 واردات برنج اشتباه بوده اسللت؟ ملتي که امسال عيد در سراسر کشور پرتقال را 
550 تومان تهيه کردند و نظارت بللي نظير دولت را به نظاره نشسللتند چطور 
مي توانند باور کنند که واردات ميوه موجب نابودي ميوه هاي داخلي شده است؟ 
بنابراين شعارهاي ميرحسين جذاب نبود و وجهه سلبي محاورات و نقدهايش 

بسيار گسترده و وجهه ايجابي آن بسيار ضعيف بود. 
1-6- بي اطاعي از اقدامات دولت در نقاط دوردست کشور 

ميرحسين يا نمي دانست يا مي دانسللت و باور نمي کرد که دولت در روستاها »کار 
ويژه« کرده اسللت، تا حدودي طعم عدالت را چشانده است، به نامه هاي اکثر مردم 
پاسخ داده است، لذا سهام عدالت را گداپروري خواند اما در آخرين نطق تلويزيوني که 
متوجه ريزش رأي خود شده بود، در جهت رفع نگراني اين طبقه، بر استمرار سهام 
عدالت تاکيد کرد. اين تاکيد در آخرين روزها و در پس آن همه نقد، توسللط مردم 
به تاکتيک انتخاباتي تعبير شد و مردم آن را به حسللاب برنامه و اعتقاد ميرحسين 

نگذاشتند. 
 2- رفتارهاي دوپهلو 

دو پهلوگرايي در عرصه سياسللي ايران هيچ موقع منجر به موفقيت نشللده است؛ 
مردم رومي روم يا زنگي زنگ را مي پسللندند. جناب آقاي هاشمي، محسن رضايي، 
حجت االسام ري شهري از جمله افرادي هستند که در مسير ميانه حرکت کردند و 
اين ميانه گردي فاقد جذابيت است. انگيزه به ميدان آمدن مردم و رد يا تاييد آنان در 
فضاي دوقطبي شکل مي گيرد. ميرحسين در اولين روزهاي اعام حضور، به دعوت 
انجمن اسامي دانشگاه تهران در اين دانشللگاه نطقي کامًا دوپهلو را بيان داشت: 
»اصاح طلب اصولگرا هستم«، »مردم شللهدا را دوست دارند در عين حال دوست 
ندارند روزنامه ها بسته شود«، »مردم روحانيت را دوسللت دارند اما دوست ندارند 
روحانيت دولتي شود« لذا توضيح نمي داد »روحانيت دولتي« در نظام اسامي يعني 
چه. مردم که مي دانند حوزه هاي علميه همچنان مستقل عمل مي کنند، روحاني 

دولتي يعني چه. آيا منظور سکوالريسللم اسللت يللا... لذا اين 
دوپهلو فگويي جذابيت ميرحسين را کاست. 

 3- تصوير »فراخود« از خود 
ميرحسللين با ارجللاع شللخصيت خويش بلله دوران 8سللاله 
نخست وزيري، خود را صاحب گل طايي مي پنداشت که جنگ 
و جامعلله را همزمان اداره کرده اسللت. لذا درباره حللد و اندازه 
خويش در جامعه امروز ايران دچار توهم بود؛ او متوجه نشد که 
جوانان امروز نتوانستند پلي بين ديدگاه هاي دهه 60 ايشان با 
برنامه دهه 90 ايشان برقرار کنند. نوع نگاه ايشان به اجراي اصل 
44 که در مناظرات عنوان نمود به ايللن موضوع کمک کرد که 
ميرحسين نتوانسته است روح خود را به دهه 90 منتقل کند، لذا 
فکر مي کرد مردم او را شخصيتي فرا اسطوره اي مي پندارند که 
بدون زحمت و با حداقل تبليغات مي تواند بر کرسي قوه مجريه 
بنشيند و اعام مي نمود من هزينه اي ندارم و کسي هم عکس 
مرا چاپ نکند، اما در اواسط راه فهميد جوانان وي را نمي شناسند 
لذا حجم تبليغات و هزينه هاي سنگين ملموس گشت که ديگر 

نتيجه اي را در بر نداشت. 
 4- نداشتن نشاط طبيعي و ذاتي 

از ميرحسين نشاط ساطع نمي شللد؛ يا اين نشللاط اصًا وجود نداشت يا ايشان در 
تظاهر آن عاجز بود لذا بسيار خسته به نظر مي رسيد، بسيار عاقل و کم احساس جلوه 
مي نمود، بر عقانيت زياد تاکيد مي کرد و اين رويه جوانان را در شعاع دايره ايشان 

جاي نمي داد. بسيار سرد صحبت مي کرد و نواخت کام انسجام الزم را نداشت. 
 5- نداشتن بيان سليس 

 6- ضعيف ظاهر شدن در مناظره 
 7- نبود تجربه انتخاب شدن در هيچ سطحي 

به رغم انجام 30 انتخابات در کشور ميرحسين در هيچ انتخاباتي به عنوان نامزد 
نبوده اسللت لذا تسللت اجتماعي آنگونه که براي مقام معظم رهبري، هاشمي، 
خاتمي، احمدي نژاد، توکلي، معين، کروبي و... اتفاق افتاد براي ميرحسين اتفاق 
نيفتاد؛ از طرفي ايشان خصوصاً طرفداران ايشان وي را نخست وزير امام مي ناميدند 
اما اين ارجاع به امام نيز کارگر نشد، زيرا همه مي دانستند و درک مي کردند که امام 

که نخست وزير نداشت، اين رئيس جمهور بود که نخست وزير داشت. 
نخست وزير مشروعيت خود را از رايي مي گرفت که مردم به رئيس جمهور داده بودند، 
بنابر اين اگر ميرحسين به نخسللت وزيري رهبر فعلي )رئيس جمهور اسبق( تاکيد 
مي کرد، هم حرف درستي را اعام داشته بود هم مشتاقان رهبري را بيشتر متوجه 
خود مي کرد. لذا ميرحسين هيچ موقع محک اجتماعي در قالب دموکراسي را تجربه 
نکرده بود و توهم ايشان نسللبت به جايگاه اجتماعي خويش بيشتر شبيه به »هاله 
ذهني« بود؛ البته امام از دولت ايشان حمايت مي کرد و ايشان از تشويق و توبيخ امام 
برخوردار بود اما براي رسلليدن به قدرت، محک اجتماعي را تجربه نکرده بود.اميد 
است ايشان با اصاح موارد مذکور بتواند در صف ياران انقاب قرار گيرد و همگان نيز 
او را محترم بشمارند. شرط بازسازي اجتماعي ايشان قانون گرايي و حرکت در پشت 

سر رهبري در حال حاضر است. 

عبداهلل گنجي 

چرا ميرحسين شکست خورد؟

نگ  ر
سبز به عنوان 

نماد اه�ل بيت در 
روس�تاها طرف�دار 
بيش�تري دارد. ام�ا 
چرا حدود 80 درصد 
روس�تاييان ايران به 
احمدي ن�ژاد رأي 

دادند
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استاد دانشگاه شهيد بهشللتي در بيانيه اي تاکيد کرد: آقاي 
موسللوي نمي توانند با اسللتناد به اصل 27 قانون اساسي، 
کشلليدن مردم به صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند، 
ايشان مسؤول مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات 
بدون مجوز و وارد شدن آسلليب هاي سنگين به جان و مال 
مردم و اموال عمومي و به خطر افکندن امنيت ملي کشللور 

هستند. 
در بيانيه دکتر سيد محمود کاشاني، استاد دانشکده حقوق 
دانشگاه شهيد بهشللتي در خصوص انتخابات دهم رياست 
جمهوري آمده است: با برگزاري انتخابات دوره دهم رياست 
جمهوري و اخذ رأي روز جمعه 22 خرداد آقاي ميرحسين 
موسوي در ساعات پاياني اخذ رأي با ادعاي پيروزي در اين 
انتخابللات اعام کرد اگللر نتيجه ديگري غيللر از پيروزي او 
اعام شللود از همه امکانات قانوني براي احقاق حقوق ملت 
ايران استفاده خواهد کرد. با اعام نتايج اوليه شمارش آرا  از 
سوي وزارت کشور روشن گرديد که ادعاي پيروزي از سوي 
ايشان بي پايه بوده و آرا ي رقيب وي بيش از دو برابر و باالتر 
از اکثريت مطلق آرا  نيز بوده است. آقاي ميرحسين موسوي 
در بروشورهاي تبليغاتي و نطق هاي انتخاباتي خود با شعار 
قانون گرايي وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار مي رفت در 
عمل به اين شعار پايبندي نشللان دهند و اگر از نتايج اعام 
شده ناراضي است و يا قصد اعتراض به آن را دارند از روش هاي 
 مسالمت آميز احقاق حق که در قانون پيش بيني شده است 

پيروي نمايند. 
در ادامه ايللن بيانيه آمده اسللت: قانون انتخابات رياسللت 
جمهوري اسامي ايران مورخ 1364/4/11 در فصل هفتم 
»شکايت و نحوه رسيدگي« نسبت به شيوه برگزاري انتخابات 
را پيش بيني کرده است. تبصره يک ماده 80 تصريح مي کند: 
»کساني که از نحوة برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند 
مي توانند ظرف سلله روز از تاريخ اخذ رأي ، شکايت مستند 
خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم 
دارند«. ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح 
براي رسيدگي به شکايات دانسللته و ماده 79مقرر ساخته 
اسللت اين شللورا ظرف يک هفته و حداکثللر ده روز پس از 
دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود 
را به وزارت کشور و از طريق  رسانه ها به اطاع مردم خواهد 
رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين 
موسوي تصويب شده و اليحه آن در دولت ايشان به تصويب 
رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ماک 
عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان که 
در بيانيه نخست وي آمده است نشللان دهنده »تخلفات و 
کارشکني هاي متعدد و نارسللايي هاي گسترده« بوده است 
مي توانستند اين مسللتندات واصله را که از بيش از 40 هزار 
نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند 
به هيأت هاي اجرايي و شورا ي نگهبان ارائه دهند. اگر ايشان 

مدعي وقوع تقلب در آرا  آن هم در چنين سطح گسترده اي 
هستند، تکليف داشته اند مسللتندات و داليل خود را براي 
حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسيدگي به شکايات ارائه 
کنند و با همه امکانات در مقام اثبات ادعاي خود برآيند و اين 
حق مسلم ايشان بوده است. ولي نامبرده در بيانيه دوم خود 
که روز 23 خرداد روي سايت ايشان گذارده شده راه و روش 
پيش بيني  شللده در اين قانون را رها کرده و اعام داشتند: 
» اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال 
نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه کردم و اين کار را 
تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت 
مي دانم« و در همين بيانيه از مسللؤوالن درخواست کردند: 
»مجوز برگزاري يک راهپيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي 
کشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش 
مخالفت خود با شلليوه برگزاري انتخابات و نتايج آن را پيدا 
کنند«. فرزند آيت اهلل  کاشللاني در بيانيه خود تاکيد کرده 
است: درخواست ابطال نتايج انتخابات و توسل به راهپيمايي 
براي دستيابي به اين هدف از سوي يکي از نامزدهاي انتخابات 
پيش از پيمودن روش هاي پيش بيني  شللده در قانون براي 
رسيدگي به شکايات، نقض آشکار قانون و سرپيچي از اجراي 
آن اسللت. نامزد شللرکت در انتخابات يکي از بازيگران اين 
صحنه است. ديگر نامزدها، توده هاي ميليوني راي دهندگان 
که در روند انتخابات مشارکت کرده اند و دستگاه هاي اجرا و 
نظارت، ديگر بازيگران اين صحنه هستند. در هيچ شرايطي 
يکي از نامزدها حق ندارد نظر خود را به ديگران تحميل کند 
و بي درنگ پس از اعام نتايج انتخابات درخواست ابطال آن 

را بنمايد. اين يک خواسته فراقانوني است. 
استاد دانشگاه شهيد بهشللتي با انتقاد از يکي از کانديداها 
گفت: اگر آقاي ميرحسين موسللوي نظام انتخابات رياست 
جمهوري و شلليوه برگزاري آن را قبول ندارد چللرا در اين 
انتخابات شرکت کرده است و اگر راه حل شرکت در انتخابات 
را به عنللوان يک اصللل پذيرفته شللده در هملله نظام هاي 
مردمساالر و يک روش مسالمت آميز براي دگرگوني دوره اي 
دولتمردان برگزيده اسللت چرا بللا ادعاي وقللوع تقلب در 
انتخابات به جللاي پيمودن روش هاي پيش بيني  شللده در 
قانون متوسل به تظاهرات خياباني شده اند؟ آيا در خيابان ها 
و ميادين شهر و در ميان احساسات و هيجانات کساني که به 
خيابان ها کشيده شده اند مي توان صحت يا بطان انتخابات 
را ثابت کرد؟   کنارگذاردن ترتيباتي که قانون براي احقاق حق 
پيش بيني کرده است و بهره برداري ابزاري از شهروندان براي 
دستيابي به هدفي که روش هاي مقرر در قانون آن را تأمين 
نمي کند چيزي جز توسللل به زور نيسللت و برخاف اصول 

مردمساالري است. 
سيد محمود کاشللاني در بيانيه خود خاطرنشان کرد: آقاي 
ميرحسين موسوي نمي توانند با اسللتناد به اصل 27 قانون 
اساسي که آزادي اجتماعات را پذيرفته است کشيدن مردم به 

صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند. زيرا اين اجتماعات و 
راهپيمايي ها با انگيزه باطل کردن انتخابات و دستيابي به يک 
هدف غير قانوني سازماندهي شده اند. بنابراين ايشان مسؤول 
مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات بدون مجوز 
و وارد شدن آسيب هاي سنگين به جان و مال مردم و اموال 

عمومي و به خطر افکندن امنيت ملي کشور هستند. 
نويسللنده نامه تصريح کرده است:  ايشللان اين حقيقت را که 
قانون انتخابات، شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي 
به شکايات دانسته اسللت به فراموشي سپرده و در نامه اي که 
به محضر مبارک مراجع عظام و علماي اعام  نوشته اند مدعي 
شده اند که:» تمامي راه ها براي احقاق حق بسته شده است«. 
و در بيانيه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: »از ما خواسته 
مي شود که در اين شرايط شللکايت خود را از طريق شوراي 
نگهبان پيگيري کنيم حال آنکه اين شللورا در عملکرد خود 
چه قبل، چه حين و چه بعد از انتخابللات عدم بيطرفي خود 
را به اثبات رسانده است و نخستين اصل در هر داوري رعايت 
بيطرفي اسللت«.  اين استاد دانشللگاه حقوق دانشگاه شهيد 
بهشللتي در بخش ديگري از بيانيه خود از موضع گيري هاي 
ميرحسين موسوي نسبت به شللوراي نگهبان انتقاد کرده و 
آورده است: ايشللان با اينگونه اظهارات در برابر پرسش هاي 
بيشتري قرار مي گيرند. شوراي نگهبان بر پايه اصل 99 قانون 
اساسي و قانون انتخاباتي که شخص ايشللان اليحه آن را در 
دولت خود تصويب و بلله مجلس ارائه کرده اسللت به عنوان 
دستگاه نظارت بر انتخابات تعيين شده است. ايشان پيش از 
اينکه در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند از وجود اين 
قانون و اينکه مرجع نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان است 
آگاهي کامل داشته اند. با اين حال اگر براين باور بوده اند اين 
شللورا چه قبل و چه حين و چه بعداز انتخابات عدم بيطرفي 
خود را به اثبات رسانده است و بنابراين چنين انتخاباتي آزاد 
و عادالنه نيسللت چرا در روند برگزاري اين انتخابات حضور 
يافته و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است ؟ اگر 
ايشان به چنين باوري رسلليده بوده اند مي بايست از شرکت 
در انتخابات خللودداري و در همان آغاز کار بلله دليل برگزار 
نشدن انتخابات آزاد و عادالنه راه و روش اعتراض اجتماعي و 
راهپيمايي را در پيش مي گرفتند. در حالي که ايشان حداقل 
دو ماه پيش از تاريخ آغاز تبليغات انتخاباتي اعام نامزدي کرده 
و وارد فعاليت هاي انتخاباتي شدند. چرا در آن دوران و سپس 
در برگزاري مراحل رسمي انتخابات و در سخنراني هاي خود 
در اجتماعات انتخاباتي در تهران و شهرستان هاي گوناگون و 
سپس در سخنراني هاي تلويزيوني و مناظره هايي که برگزار 
گرديد سخني در زمينه آزاد و عادالنه نبودن انتخابات و اينکه 

شوراي نگهبان بيطرف نيست بر زبان نياوردند؟ 
کاشاني گفت: چرا هنگامي که شللوراي نگهبان صاحيت 
ايشللان )موسللوي(را به رغم پيشينه پرسللش برانگيز وي 
تاييد کرد شوراي نگهبان را غير بيطرف ندانستند و از اعام 

صاحيت خود استقبال کردند و رسماً وارد عرصه انتخابات 
شللدند؟ و اگر در همه اين مراحل سللخني از نقض بيطرفي 
وزارت کشور و شوراي نگهبان به ميان نياورده اند چرا  پس از 
اعام نتايج مقدماتي آرا  خواستار ابطال نتايج انتخابات شده 
و مدعي  گرديده اند تمامي راه ها براي احقاق حق براي ايشان 
بسته شللده اسللت ؟ اين موضع گيري ها در تضاد با يکديگر 
هستند و اين يک قاعده مسلللم حقوقي است که هيچ کس 
نمي تواند موضع گيري هاي پيشللين خود را در يک پرونده 
رها کند و به يکباره موضع جديدي بر خاف مواضع گذشته 

خود اتخاذ نمايد. 
اين استاد دانشگاه در ادامه بيانيه خود آورده است: رها کردن 
روند مسالمت آميز برگزاري انتخابات و اعام نکردن شکايت 
به مرجع نظارت و کشيدن مردم به خيابان ها انگيزه اي به جز 
بهره برداري از نارضايي عمومي مردم نداشته است. در سه دهه 
گذشته دولت ها به حقوق مردم در زمينه هاي گوناگون تجاوز 
کرده و نارضايي مردم را برانگيخته اند. شللرافتمندانه نيست 
که عامان و بانيللان نارضايي عمومي مردم سللخن از دفاع از 
حقوق مردم بر زبان آرند و از اين نارضايي ها در جهت رسيدن 
به مقاصد سياسللي خود بهره برداري کنند. بلله ويژه کارنامه 
دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي در 
برگيرنده بيشترين آسيب ها به حقوق مردم و تجاوز به اصول 
قانون اساسي بوده است. سلب مالکيت از سهامداران شرکت ها 
و برکنار کردن مديللران کاردان و کارآفرين بخش خصوصي 
با شللعار حمايت از مسللتضعفان و تحميل اقتصاد دولتي به 
کشور که زمينه سللاز فقر عمومي و بيکاري گسترده مردم و 
گرفتار شدن نوجوانان اين مرز و بوم در دام بزهکاري ، اعتياد و 
سرخوردگي از زندگي بوده است ، سرکوب آزادي هاي عمومي 
به ويللژه آزادي قلم و بيان و صدور بخشللنامه براي سانسللور 
مطبوعات از سوي وزير ارشاد ايشان آقاي سيد محمد خاتمي، 
 نقض اصل تفکيک قوا و بازداشت يکي از  نمايندگان مجلس که 
نقش پيشگام در طرح سؤال از وزيران ايشان را داشته است و 
زنداني کردن وي به مدت 28 ماه در دوره نمايندگي مجلس از 
سوي وزير اطاعات ايشان با ناديده گرفتن مصونيت پارلماني 
مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان ، امضاي تصويب نامه 
اليحه دادگاه هاي عام و حذف دادسللرا و تقديم آن به مجلس 
که باعث ويران شدن سازمان دادگستري کشور گرديد؛ اين ها 
گوشه هايي از کارنامه دوره هشت سللاله نخست وزيري آقاي 

ميرحسين موسوي است. 
سيد محمود کاشاني در خاتمه بيانيه خود تاکيد کرده است: 
ادعاي قانونگرايي از سللوي ايشللان )موسللوي(در تبليغات 
انتخاباتي رياست جمهوري در تضاد کامل با کارنامه گذشته 
وي مي باشد. پايبندي نشان ندادن وي به قوانين الزم االجراي 
کشللور  پس از اعام نتايج مقدماتي اين انتخابات نيز همسو 
با عملکرد هاي ايشللان در دوران هشت ساله نخست وزيري 

است. 

سيد محمود کاشاني ، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي:

آقاي موسوي!
قانون و دموكراسي را زير پا گذاشتيد
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بنا به آمار رسللمي، در جريان راهپيمايي ها و اعتراضات به نتايج انتخابات 
رياست جمهوري خسارت زيادي به اموال عمومي و خصوصي و همچنين 
هزينه سنگين سياسي بر کشللور ما و منافع ملي آن تحميل شد که  قابل 
احصا نيست. از آنجا که ريشه همه اين حوادث بدون شک به ادعاي رقيب 
اصلي و شکسللت خورده در اين انتخابات در خصوص »تقلب گسترده« و 
»دسللتکاري در آرا« باز مي گردد – که اتهامي بسيار سنگين است – اين 
نوشتار بر آن اسللت تا به مهم ترين و اصلي ترين متني که تاکنون توسط 
جناب آقاي ميرحسين موسوي جهت شللکايت از نتايج انتخابات نوشته 
شده مراجعه نموده و با بررسي و تحليل دقيق اين متن، به شالوده شکني 
و يا واسازي )Deconstruction( داليل و استدالل هاي ارائه شده در 
آن بپردازد. اميد اسللت که در فرايند واکاوي اين متن، قوت و استحکام و 
پشتوانه استدالل هاي ارائه شده در آن مبني بر وجود »تقلب گسترده« در 
انتخابات - که عمًا به معني جابه جا شدن بالغ بر 10 ميليون رأي است – تا 

حدوي روشن شود. 
 1. آقای ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان - که 
قاعدتاً بايد حاوي محکم ترين استدالل او مبني بر وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات باشللد – بر خاف تصور خواننده اصًا به موضوع »تقلب« در 
انتخابات اشاره نمي کند. ايشان در اين بند به موضوعي اشاره مي کند که 
هيچگونه ارتباط مسللتقيمي به موضوع »تقلب« نللدارد. تاکيد کردن بر 
محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسللوي به نظرم از چند 

جهت بسيار معنادار و حتي برما کننده است.
1-1: شايد منظور آقای موسوي اين است که سخنان مطرح شده توسط 
محمود احمدي نللژاد در مناظره ها عليه برخي شللخصيت ها و آقازاده ها، 
به تحريک و »اغفال« گسترده مردم منجر شللد و باعث شد آنها هيجاني 
شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا کنند. در اين صورت که آقاي 
موسوي پذيرفته است که رقيب ايشان رأي بسيار بااليي در انتخابات آورده 
است. واقعاً اگر مهندس موسوي قائل بوده است که مطالب عنوان شده در 
مناظره ها اينچنين تأثير دگرگون کننده اي در نتيجه انتخابات  داشللته 
اسللت چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از 
اين رقابت »ناعادالنه« خارج نشد؟ چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها 
ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در 
مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات به طور قاطع خود را برنده اين 

انتخابات اعام کرد؟
2-1: اينکلله اولين بند نامه موسللوي بللا ذکر نام بلله تجليللل و دفاع از 
»مظلوميت« آقاي هاشمي رفسللنجاني و آقاي ناطق نوري در مناظره ها 
اختصاص مي يابد، ناخواسللته بازگوکننللده ريشلله ها و علت هاي اصلي 
راه انللدازي راهپيمايي ها و اعتراضات در چند روز گذشللته اسللت. همان 
»جوشش آتشفشاني« و »بنزين« و »دود و آتش« که قبًا هشدارش داده 
شللده بود. واقعاً چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشللمي و اين نامه جناب 
موسوي وجود دارد؟ آيا ميرحسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعان 
مي کند که اعتراض اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها 
به برده شدن اسم هاشمي و ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي 
است؟ اگرنه چه لزومي داشللته که اين موضوع در سللرلوحه نامه او قرار 

گيرد؟
3-1: فرض مي کنيم که احمدي نژاد در اعام اسامي اشخاص در مناظره ها 
و نسللبت دادن تخلفات مالي به آنها مرتکب تخلف در تبليغات انتخاباتي 
شده باشللد. آيا اين تخلف در تبليغات به معناي »تقلب« در نتايج است؟ 
روشن است که افرادي که حقي از آنها ضايع شده مي توانند خواستار پخش 
پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يا حتي موضوع را به طور قانوني پيگيري 
کنند. اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد نيست. 

اينها دو موضوع جدا از هم هستند. 
 2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از »تقلب گسترده« 
توسط ميرحسين موسوي به نتيجه نمي رسد. در اين بند موسوي دوباره 
به مناظره ها رجوع کرده و طرح »مطالب خاف امنيت ملي« و »زير سوال 
بردن بنيانگذار جمهوري اسامي« توسط احمدي نژاد را به عنوان دليل 
وجود »تقلب گسترده« در انتخابات مطرح مي کند. در اين خصوص چند 

مطلب قابل بيان است:
1-2: آقاي موسوي به عنوان يک نامزد هيچگونه مسؤوليت قانوني در قبال 
تشخيص و مراقبت از »امنيت ملي« ندارند. طبعاً رئيس جمهور به عنوان 
»رئيس شللوراي عالي امنيت ملي« بيش از ديگللران در اين خصوص به 
اطاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت ملي مسؤوليت و اختيار 
قانوني دارد. در سال هاي گذشللته ديده ايم که چگونه اشخاصي امنيت و 
منافع شللخصي خود را به »منافع و امنيت ملي« گره مي زدند و خواستار 
سلب آزادي ها و حقوق مردم مي شللدندآيا آقاي موسوي هم مي خواهد با 

چنين شيوه اي رأي 24 ميليون شهروند را باطل کند؟
2-2: ادعاي »زيرسللوال بردن بنيانگللذار انقاب اسللامي« نيز ادعاي 

بسيار قابل توجهي است. ظاهراً آقاي موسوي کليه اقدامات دولت خود و 
دوستان خود در دهه شصت را عيناً مورد تاييد امام خميني )ره( مي داند. 
در سللال هاي گذشللته ديده بوديم که برخي از متعصبين جناح راسللت 
حتي انتقاد به يک آبدارچي بنياد مسللتضعفان را ضديللت با واليت فقيه 
مي دانستند چون معتقد بودند که رئيس اين بنياد توسط رهبري منصوب 
مي شود و آن آبدارچي هم در سلسللله مراتبي توسط آن رئيس منصوب 
مي شود پس آن آبدارچي منصوب ولي فقيه است و هرکس با آن آبدارچي 
مخالف باشللد مخالف واليت فقيه اسللت! آيا عجيب نيست که شخصيت 
فرهيخته اي چون آقاي موسوي به چنين استداللی براي دفاع از تماميت 
عملکرد خود در دهه شصت دست يازد؟ چرا ايشان انتقاد از مواردي چون 
گزينش هاي بسيار سخت گيرانه، ارعاب 99 نماينده مجلس مخالف دولت 
و يا حتي بخشنامه لباس مشکي و قهوه اي - که آشکارا امروز غير قابل دفاع 
هستند - را »زير سوال بردن امام خميني« مي داند؟ بديهي است که اينها 
اعمال دولت ايشان و يا دوسللتان و حاميان ايشان بوده است و نه اقدامات 

امام راحل )ره(.
3-2: اگر استدالل آقاي موسللوي را بپذيريم، قاعدتاً انتقادهاي شديد و 
بي رحمانه ايشللان و ديگر کانديداها از عملکرد دولت نهم نيز »زير سوال 
بردن واليت فقيه کنوني« است. چون همانطور که امام راحل در دهه شصت 
بطور آشکار از دولت موسوي حمايت مي کرد، رهبري فعلي نيز در سال هاي 
گذشته از دولت نهم حمايت کرده اسللت. آيا آقاي موسوي مي پذيرد که 

اعمال خودش در اين انتخابات زيرسوال بردن واليت فقيه بوده است؟
4-2: به فرض که آقاي احمللدي نژاد »مطالب خللاف امنيت ملي« در 
مناظره ها بيان کرده باشللد و حتي امام راحل )ره( را زير سوال برده باشد 
آيا اين دليل بر وجود »تقلب گسللترده« در انتخابات است؟ دوباره سوال 
مي کنيم اگر اينقدر حرمت ها و قداسللت ها شکسته شللده بود، اصًا چرا 
آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي پيشاپيش 
خود را پيروز آن اعام کند؟ نکند آقاي موسوي بر اين باور است که چون 
حرمت ها شکسته شدن و مقدسات زير سوال رفت رأي آقاي احمدي نژاد 

به 24 ميليون رسيد؟
 3. باالخره در بند سللوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره مي کنند 
که ارتباط به روز انتخابات دارد. در اين بند ايشان از عدم صدور کارت براي 
تعدادي از ناظرين ايشان و آقاي کروبي اعتراض مي کند. در خصوص اين 

بند نيز چند نکته گفتني است:
1-3: در اينجللا آقاي موسللوي به اصطاح بلله نيمه خالي ليوان اشللاره 
کرده اند. طبعاً وزارت کشللور بايد در اين مورد پاسللخگو باشد که چرا به 
تعداد درخواست شده کارت صادر نشده اسللت. البته آنها نيز در پاسخ به 
مواردي همچون ناقص بودن مدارک ارسللالي ناظرين اشاره کرده اند که 
بنده نمي توانم قضاوتي درباره ادعاي طرفين داشللته باشم. اما سوال اين 
است که چرا جناب موسوي که با قاطعيت هرچه تمام از »تقلب گسترده« 
در انتخابات سخن گفته اند به جاي آنکه ابتدا الاقل به يک گزارش مستند 
و دقيق از يکي از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره کنند، مبناي 
اعتراض خود را بر يک موضوع »عدمي« قرار داده اند. قاعدتاً اگر تقلبي به 
گستردگي 10 ميليون رأي در سطح کشور رخ مي داد الاقل ده ها نفر از ميان 
چند هزار ناظر آقاي موسوي مي بايست به شواهدي در اين خصوص دست 
يافته باشند. چرا آقاي موسوي به جاي استناد به آنها به »عدم وجود ناظر« 
در برخي صندوق ها اشاره مي کند که حتي در فرض صحت هم نمي توان 
آن  را في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانست. آيا آقاي موسوي اخاقاً 

مي تواند مدعي شود که هرجا ناظر من نبوده قطعاً تقلب شده است؟
2-3: قابل قبول است که آقاي موسللوي در مورد صندوق هايي که ناظر 
نداشته اند داراي شک و شبهه باشد. اين شک کامًا معقول و منطقي است. 
اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي 
از اين صندوق ها به صورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق هايي در 
همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببينند که آيا 
چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعاً ايشان مي دانند که براي آنکه 
10 ميليون رأي جابه جا شود به طور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست 
کامًا داراي آراي واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا کردن اين 10 هزار 
صندوق اصًا کار دشواري نيسللت. خصوصاً براي جناب آقاي محتشمي 
رئيس کميته صيانت آقاي موسوي که خود در زمينه تخلف انتخاباتي در 

مقام وزير کشور داراي سوابق قابل توجه هستند.
3-3: اين پرسش مهمي اسللت که چرا آقاي موسوي در اين نامه به طور 
مشخص به هيچ حوزه اي که در آن »تقلب گسترده« صورت گرفته باشد، 

اشاره نمي کنند؟  
4. در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به اسللتفاده از کامپيوتر و شيوه 
آناين در اعام نتايج آراي هر صندوق به ستاد مرکزي انتخابات اعتراض 
مي کند. اين اعتراض البته در جاي خود قابل بررسللي است اما هيچ عقل 
سللليمي نمي پذيرد که به صرف اينکه نتايج هر صندوق در حضور همه 
اعضاي هيللأت اجرايي و نظارت و ناظرين کانديداهللا )در صورت حضور( 

وارد کامپيوتر شده و به طور آناين به ستاد انتخابات اعام شده ، پس در 
انتخابات »تقلب گسترده« صورت گرفته اسللت. شايد اين شيوه جديد و 
استفاده از فناوري نوين ابهاماتي داشته باشللد، اما قطعاً صورتجلسه هاي 
همه صندوق ها موجود اسللت و بنا به اعام وزارت کشور نيز قبل از اعام 
نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مکتوب با آمار اعام شده کامپيوتري 
مجدداً تطبيق داده شللده است. اگر هم شکي و شللبهه اي هست قطعاً با 
مراجعه به صورتجلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم که اينگونه با 
قاطعيت بگوييم چون در اعام نتايج از کامپيوتر استفاده شده حتماً  »تقلب 

گسترده« صورت گرفته است؟
 5. در بند پنج آقاي موسوي به موضوع کمبود تعرفه اشاره کرده اند که 
به ادعاي ايشان در برخي حوزه ها موجب توقف رأي گيري شده است. اوالً 
نفس کمبود تعرفه با توجه به مشارکت 85 درصدي در انتخابات امر عجيبي 
نيست. ضمن اينکه بنا به اعام وزارت کشور به هر شعبه اعام شده بود که 
به محض اينکه استفاده از آخرين بسته صد برگي رأي را شروع کردند اعام 
اتمام تعرفه کنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي آنها ارسال شود. 

لذا اعام اتمام تعرفه به معني تعطيلي رأي گيري نيسللت. آقاي موسوي 
اشاره اي به هيچ صندوقي که در آن رأي گيري متوقف شده باشد نکرده اند 
اما بنا به اعام ستاد انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه رأي گيري 
را تعطيل نکرده اسللت. اما باز اينجا فرض را بر صحت قول جناب موسوي 
مي گذاريم که واقعاً در برخي صندوق ها تعرفه تمام و رأي گيري متوقف 

شده است. در اينجا چند پرسش پيش مي آيد:
1-5: آيا اتمام تعرفه در يک يا چند صندوق دليل بر »تقلب گسترده« در 
انتخابات است؟ واقعاً معلوم نيست تعريف آقاي موسوي از تقلب چيست؟

2-5: چرا با آنکه آقاي موسللوي در مبارزه انتخاباتي اين همه »احساس 
خطر« کرده بود و هشللدار داده بود و با اينکه به زعم ايشان در مناظره ها 
»استوانه هاي نظام« مورد هتک حرمت قرار گرفته بودند و »مقدسات« زير 
سوال رفته بود، چرا طرفداران ايشان آنقدر همت نداشتند که در ساعات 
آغازين رأي گيري براي مشارکت در اين انتخابات حساس و جلوگيري از 

تداوم اين »فاجعه« پاي سر صندوق ها حاضر شوند؟
3-5 : آقاي موسوي از کجا مي دانند که همه آن افرادي که در حوزه هاي 

تعطيل شده موفق به دادن رأي نشدند طرفدار ايشان بوده اند؟ از کجا معلوم 
که بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد رأي دهند؟ در اينجا 
نيز استدالل آقاي موسوي مبتني بر يک مقوله عدمي و موهوم است. شبيه 
همان شعار غيبي است که اصاح طلبان سال ها مي دادند و طي استداللي 
غريب مدعي بودند که همه آنهايي کلله در انتخابات ها رأي نمي دهند در 

دلشان طرفدار اصاح طلبان هستند! 
6- همان طور که در ارزيابي بندهاي باال مشاهده شد آقاي موسوي هيچ 
اسللتدالل محکم و قابل اعتنايي براي اثبات وجود »تقلب گسللترده« در 
انتخابات ارائه نکرده اند. به جاي چنين استدالل هايي، ايشان گاه به موارد 
بي ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره کرده اند، يا به مواردي 
که ممکن است بي ربط نباشد اما يا صرفاً در حد شک و شبهه است و يا در 
اصل اعتراض به مواردي غير از »تقلب« است. از اين رو عجيب است که در 
بند ششم نامه، ايشان مي گويد که »عاوه بر موارد فوق« 80 مورد تخلف 
ديگر نيز در روز انتخابات به شوراي نگهبان اعام شده است. در مورد اين 

بند نيز چند نکته گفتني است:

1-6 : در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مي دهد که براي خواننده مبهم و 
مجهول است. واقعاً پرسش اينجا اسللت که چرا ايشان الاقل چند مورد از 
اين تخلفات را همچون موارد ذکر شده در بندهاي باال در متن نامه خود به 

شوراي نگهبان ذکر نکرده است.
2-6: بر هر آشناي با الفباي سياست و حتي هر عقل سليمي کامًا واضح 
و روشللن اسللت که اگر جناب موسللوي در ميان اين 80 مورد حتي يک 
 مورد را پيدا مي کرد که بر ما کننده تخلفي چشللمگير و افشللاگر وجود 
»تقلب گسترده« در انتخابات مي بود، قاعدتاً مي بايست آن را در اين نامه، 
که مهمترين متن  و سند اعتراض او به اين انتخابات است، مورد اشاره قرار 
مي داد. نمي توان پذيرفت که ايشللان مثًا ايثار کرده انللد و يا براي حفظ 
مصالح مملکت از بيان برخللي تخلفات خودداري کرده انللد! امروز خون 
هفت انسان پاي ادعاي »تقلب« در انتخابات ريخته شده است. طبعاً آقاي 
موسوي که تا اينجا جلو آمده نمي توانسللته در نوشتن نامه اش ماحظه 
مصلحت داشته باشللد. نتيجه آنکه اين 80 مورد هم به احتماً ل قريب به 
يقين هيچ مورد قابل ماحظه و تاثيرگذاري نبوده که بتوان بر آن تکيه کرد 

و نتايج انتخابات را زير سوال برد. 
   7: در بند هفتم مجدداً آقاي موسوي براي اثبات وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات به يک موضوع پيشا  انتخاباتي اشاره کرده است. از نظر ايشان 
اينکه آقللاي احمدي نژاد قبللل از انتخابات از پيروزي خود سللخن گفته 
»في نفسه« دليل روشن و آشکاري اسللت بر وجود »قصد« دستکاري در 
آراء. آقاي موسوي همچنين انعکاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد در 
برخي رسانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. در اين مورد نيز چند 

مطلب قابل ذکر است:
1-7 : آقللاي احمدي نژاد تنهللا کانديدايي نبودند کلله در روند تبليغات 
انتخاباتي از پيروزي خود در انتخابات سللخن گفتند. نه تنها ستاد آقاي 
موسوي به طور مکرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلکه شخص 
ايشان حتي قبل از شللروع شللمارش آرا با اطميناني بي سابقه و منطقي 
شگفت اعام کرد که پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غير از اين، 
به معني دستکاري در انتخابات است! اگر استدالل بند هفتم ايشان درست 

باشد خود ايشان نيز متهم به »تقلب« هستند.
2-7: حتي اگر فرض کنيم که سللخن آقاي احمدي نژاد بيانگر »قصد« 
دستکاري در انتخابات بوده باشد، در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول 
حقوق هم مي داند که چنين »قصد« و يا »نيت مجرمانه اي« براي اثبات 
»وقوع جرم« - که در اينجا وجود »تقلب گسللترده« در انتخابات است – 
کفايت نمي کند. در هر محکمه اي عاوه بر »نيت« مي بايست »مستندات« 
کافي براي محکوم کردن متهم وجود داشللته باشد. به نظر مي رسد آقاي 
موسوي چون در ارائه اسناد و مدارک کافي براي اثبات »تقلب« دستشان 

خالي است به »نيت خواني« و »قضاوت داوودي« روي آورده اند.  
 8: در بند هشتم آقاي موسوي به »نقض ماده 40 جرائم نيروهاي مسلح« 
و »نقض ماده 68 قانون انتخابات« اشاره کرده اند. در مورد اول منظور ايشان 
»حضور نيروهاي نظامي و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است« و در 
مورد دوم اشاره ايشان به اسللتفاده رئيس جمهور و وزرا از امکانات دولتي 
براي سفر به استان ها در ايام تبليغات انتخاباتي است. در اين دو مورد نيز 

چند مطلب قابل ذکر است:
1-8 : معلوم نيست منظور ايشان از »حضور« نيروهاي نظامي در انتخابات 
چيست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون 
منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت 
به نفع يک کانديدا باشللد که اين قطعاً ممنوع اسللت. اما ايشان بايد براي 
اين ادعاي خود سند و مدرک داشته باشند. اي کاش الاقل به يک مورد از 
زمان ها و يا مکان هايي که چنين نيروهايي در انتخابات مداخله کرده اند 

اشاره مي کردند.
2-8 : با توجه به اينکه ستاد آقاي موسللوي از جمله ستادهايي بود که با 
به کارگيري يک سردار بازنشسته به تأسيس شاخه بسيجيان اقدام نمود 
و رسماً به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور 

بسيجيان در ميتينگ هاي رقيب کمي عجيب به نظر مي رسد.
3-8 : مجدداً فرض را بر آن مي گذاريم که ادعاي آقاي موسللوي در اين 
بند نيز صحيح بوده و واقعاً حضور نظاميان در ميتينگ هاي انتخاباتي آقاي 
احمدي نژاد رخ داده باشد. اما آيا اين مسأله دليل بر وجود »تقلب گسترده« 

در انتخابات مي شود؟
4-8 : حتي اگللر نظامياني در تبليغللات انتخابات حضور يافته باشللند، 
رسلليدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه نيروهاي مسلللح است. اين 
»جرم« حتي در صورت وقوع ربطي به وزارت کشللور و دولت - که از نظر 
آقاي موسللوي متهم رديف اول »تقلب گسللترده« در انتخابات هستند 
– ندارد. شايد هم آقاي موسللوي براين باور باشللند که حضور چند هزار 
بسيجي در يک ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه 

آرا شده باشد!
5-8 : اشاره  آقاي موسوي به استفاده کردن دولتمردان از امکانات دولتي 

براي سفر به شهرستان ها نيز از جنس بسلليار موارد مورد اشاره باال است. 
روشن است که در اين موضوع اگر تخلفي از قانون صورت گرفته باشد بايد 
توسط مراجع قانوني به آن رسيدگي شود. اما اوالً اين اعتراض نيز مستلزم 
ارائه مستندات دقيق است و نه صرفاً کلي گويي. ثانياً ربط اين مورد نيز به 
وجود »تقلب گسللترده« در نتايج انتخابات معلوم نيست. آيا چون رئيس 
جمهور از هواپيماي دولتي براي سللفر به فان شهرستان استفاده کرده 
مي توان نتيجه گرفت که 10 ميليون رأي جابه جا شده است؟! ثالثاً روشن 
نيست که آيا منظور آقاي موسوي اين است که رئيس جمهور قانوني کشور 
براي سللفر به شهرسللتان يا رفتن به ميتينگ انتخاباتي در ايام تبليغات 
انتخاباتي بايد از وسيله شخصي خود استفاده کند؟! آيا در انتخابات گذشته 
رئيس جمهور و وزرا براي تبليغ به شهرستان ها سفر نمي کردند؟ آيا آنها با 

وسيله و امکانات شخصي سفر مي کردند؟ 
 9. در حالي که آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، همان طور 
که در باال مشخص شللد هيچ گونه استدالل محکمه پسللندي مبتني بر 
وجود »تقلب گسترده« در انتخابات ارائه نکرده است، ايشان در بند پاياني 
نامه بدون آنکه خواهان رسلليدگي به موارد شک و شللبهه خود شود، و يا 
آنکه مثًا خواستار بازشللماري آرا در صندوق ها شللود و يا حتي خواهان 
تشکيل کميته مستقل حقيقت ياب شود، درجا تقاضاي ابطال کل نتايج 
انتخابات را مطرح کرده است. چنين رويکردي در نوع خود بي سابقه و از 
نظر نگارنده بر ما کننده حقيقت نهفته در پشللت ايللن نامه و حرف هاي 
ناگفته در البه الي سللطر هاي آن اسللت.  آن حقيقت اين است که جناب 
موسوي و دوستان ايشان، همچنان همان راديکال هاي سياسي و اقتصادي 
دهه شصت هستند. اين دوسللتان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسي 
و آزادي نمي دانند و بلکه حتي براي نيروهللاي انقابي و منتقداني چون 
نويسندگان روزنامه رسللالت نيز قائل به آزادي نبودند. اگر در دوراني آنها 
به شللعار دموکراسللي و آزادي روي آوردند صرفاً از اين رو بود که چنين 
شعارهايي از نظر سياسي به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل 
و آزاد دوران دوم خرداد از آن ياد مي شود، آيا چيزي بود جز مطبوعاتي که 
توسط عوامل و بستگان مقامات دولتي، با وام هاي دولتي و کاغذ دولتي و 
آگهي هاي دولتي در راستاي حمايت از دولت راه افتاده بودند؟  اگر درباره 
»دموکرات نمايي« اين حضرات کوچکترين ترديدي داشتيم، با نوع برخورد 
آنها به نتايج اين انتخابات و نقش آنها در برانگيختن حوادث پسا انتخاباتي 
ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است. تن دادن به دموکراسي يعني 
تن دادن به شکست در انتخابات. شکاف ها و تناقض هاي متن آقاي موسوي 
برماکننده اين واقعيت است که ايشللان در سپيدي هاي نامه اش به رأي 
باالي رقيب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سياهي هاي نوشته اش 

خودداري مي کند.
  10: پرسش آخر من از جناب موسوي و همه آنهايي که گمان مي کنند 
در اين انتخابات »تقلب گسللترده« رخ داده اسللت، مبتني بر جستجوي 
»انگيزه« چنين جرمي است. با توجه به اينکه جابه جا کردن 10 ميليون 
رأي بدون اطللاع  و همللکاري هيأت هاي نظارت شللوراي نگهبان عمًا 
ناممکن است، بي شک کساني که معتقد به وجود »تقلب گسترده« هستند 
بايد نه تنها وزارت کشور بلکه شوراي نگهبان را نيز در اين واقعه »شريک 
جرم« بدانند. بدين ترتيب معترضان در واقع دارند »نظام« را به تقلب در 
انتخابات متهم مي کنند.  طبعاً براي هر جرمي بايد انگيزه اي وجود داشته 
باشللد. »نظام« نيز مي بايد براي چنين »تقلب گسترده اي« انگيزه بسيار 
بااليي داشته باشد. اکنون پرسش اينجا است که آن »نظامي« که هشت 
سال دوران آقاي خاتمي را تحمل کرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در 
انتخابات سال 1380 چنين مداخله اي نکرد و حتي انتخابات مجلس ششم 
را به  رغم عدم تأييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي 
رفسنجاني با حکم واليي مورد تاييد قرار داد و حضور تندروترين عناصر دوم 
خرداد را در يکي از مهم ترين ارکان قانوني کشور به مدت چهار سال تحمل 
کرد، چرا مي بايسللت اکنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج 
چنين »تقلب گسترده«اي باشد؟ مگر اين نبود که همه کانديداهاي اين 
انتخابات به صراحت از تبعيت از اصول انقاب و خللط امام )ره( و جايگاه 
واليت فقيه و حتي از همراهللي و هماهنگي خود بللا رهبري جهت رفع 
مشکات قانوني سخن گفته بودند؟ مگر اين نبود که رابطه شخصي جناب 
موسللوي با مقام معظم رهبري تا بدانجا نزديک بود که برخي از حاميان 
آقاي خاتمي همچون محمد علي ابطحي حتي آمدن موسوي به ميدان را 
نتيجه يک هماهنگي و برنامه ريزي در سطوح باال مي دانستند؟ واقعاً رئيس 
جمهوري چنين فردي چه خطري مي توانست براي »نظام« داشته باشد 
که نياز به چنين »تقلب گسترده« باشللد؟ حتي اگر به فرض محال انجام 
چنين تقلب 10 ميليوني را در عمل ممکن بدانيم عقًا و منطقاً نمي توان 
هيچ دليل و انگيزه سياسللي براي آن يافت و مگر نه آنکه سللال هاي سال 
اصاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات باالي 70 درصد 
باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود؟ چه شده است که امروز آنها 

حرف سابق خود را پس گرفته اند؟ 

 نقد استدالل هاي آقاي موسوي براي تقلب در انتخابات

 برتري قاطع موسوي در 21 استان!
سايت کلمه وابسته به ستاد ميرحسين موسوي در خبر ساعت 16:27 
جمعه 22 خرداد ماه نوشت: گزارش هاي دريافتي حاکي از برتري قاطع 
مهندس موسوي در 21 استان کشور تا هم اکنون است. براساس اخبار 
واصله تا اين لحظه انتخللاب مردم تهران، اصفهان، فللارس، آذربايجان 
شللرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسللان جنوبي، رضوي و شمالي، 
کرمان، سيستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان، قم، زنجان، 
گيان، ايام، يزد، هرمزگان و گلستان ميرحسين موسوي است و مردم 

اين استان ها تا اين لحظه او را به عنوان رئيس جمهوري انتخاب کردند.
 صندوق هاي رأي در تسخير حاميان کروبي

سحام نيوز  )سللايت کروبي( 22 خرداد 1388 سللاعت 12:46 نوشت: 
کروبي در 16 استان اول است.

 جشن پيروزي را برگزار مي کنيم!
ميرحسن جمعه 22 خرداد 1388 سللاعت 23:23 از ملت شريف ايران 
مي خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه مياد بانوي دو عالم 

حضرت فاطمه زهرا )س( باشند.
 در آستانه شكستن رکورد 30 ميليون رأي

فرشاد مؤمني عضو ستاد موسوي عصر جمعه 22 خرداد گفت: با وجود 
کوتاهي ها و کارشکني ها مهندس ميرحسين موسوي در آستانه شکستن 

رکورد 30 ميليون رأي است.
 شهرهاي بزرگ، شهرهاي کوچك را جبران مي کنند

ايلنا / بامداد شنبه: آمار منتشر شده از سوي ستاد انتخاباتي کشور عموماً 
براي شهرهاي کوچک و روستاها بوده و آمار شهرهاي بزرگ در آن وجود 
ندارد. آراي موسوي در شهرهاي بزرگ حدود 3 الي 4 برابر احمدي نژاد 

است و در آمار ستاد انتخاباتي کشور لحاظ نشده است و با احتساب اين 
آرا، انتخابات به نفع ميرحسين موسوي تغيير جهت خواهد داد. تفاوت 
آراي ميرحسين با رقبا در شهرهاي بزرگ به حدي است که تفاوت آراي 

وي با رقبا در شهرهاي کوچک را جبران مي کند.
 از مرز 40 ميليون نفر گذشت!

سايت موسوي )خرداد نو( جمعه 22 خرداد خبر داد: پيروزي موسوي قطعي 
شد. ميزان شرکت کنندگان در انتخابات رياست جمهوري از مرز 40 ميليون 
نفر گذشت. ميزان مشللارکت به حدود 40 ميليون نفر رسيده و تعداد آراي 

موسوي به حدي باال رفته که موجبات ترس بسياري را فراهم کرده است.
69 درصد رأي دهندگان موسوي را انتخاب کردند!

سايت کلمه جمعه 22 خرداد 1388 سللاعت 16:29 نوشت: 69 درصد 
رأي دهندگان موسوي را انتخاب کردند.

درحاليكه يكي از شبهات مطرح شده از سوي ميرحسين موس�وي، اعالم زودهنگام نتايج انتخاباتي توسط برخي 
رسانه ها مي باشد، مروري بر سايت هاي متعلق به وي و برخي از رسانه هاي همسوي ايشان بيانگر اتخاظ همين روش 
از سوي ستاد انتخاباتي کانديداي اصالح طلبان بوده است. مسئله اي که بيش از هرچيز نشانگر قانون گريزي موسوي 

در اين زمينه مي باشد.

پيش گويي هاي انتخاباتي
 رسانه هاي ميرحسين

شهاب اسفندياري
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بنا به آمار رسللمي، در جريان راهپيمايي ها و اعتراضات به نتايج انتخابات 
رياست جمهوري خسارت زيادي به اموال عمومي و خصوصي و همچنين 
هزينه سنگين سياسي بر کشللور ما و منافع ملي آن تحميل شد که  قابل 
احصا نيست. از آنجا که ريشه همه اين حوادث بدون شک به ادعاي رقيب 
اصلي و شکسللت خورده در اين انتخابات در خصوص »تقلب گسترده« و 
»دسللتکاري در آرا« باز مي گردد – که اتهامي بسيار سنگين است – اين 
نوشتار بر آن اسللت تا به مهم ترين و اصلي ترين متني که تاکنون توسط 
جناب آقاي ميرحسين موسوي جهت شللکايت از نتايج انتخابات نوشته 
شده مراجعه نموده و با بررسي و تحليل دقيق اين متن، به شالوده شکني 
و يا واسازي )Deconstruction( داليل و استدالل هاي ارائه شده در 
آن بپردازد. اميد اسللت که در فرايند واکاوي اين متن، قوت و استحکام و 
پشتوانه استدالل هاي ارائه شده در آن مبني بر وجود »تقلب گسترده« در 
انتخابات - که عمًا به معني جابه جا شدن بالغ بر 10 ميليون رأي است – تا 

حدوي روشن شود. 
 1. آقای ميرحسين موسوي در اولين بند نامه اش به شوراي نگهبان - که 
قاعدتاً بايد حاوي محکم ترين استدالل او مبني بر وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات باشللد – بر خاف تصور خواننده اصًا به موضوع »تقلب« در 
انتخابات اشاره نمي کند. ايشان در اين بند به موضوعي اشاره مي کند که 
هيچگونه ارتباط مسللتقيمي به موضوع »تقلب« نللدارد. تاکيد کردن بر 
محتواي مناظره هاي انتخاباتي در بند اول نامه موسللوي به نظرم از چند 

جهت بسيار معنادار و حتي برما کننده است.
1-1: شايد منظور آقای موسوي اين است که سخنان مطرح شده توسط 
محمود احمدي نللژاد در مناظره ها عليه برخي شللخصيت ها و آقازاده ها، 
به تحريک و »اغفال« گسترده مردم منجر شللد و باعث شد آنها هيجاني 
شده و فوج فوج به احمدي نژاد تمايل پيدا کنند. در اين صورت که آقاي 
موسوي پذيرفته است که رقيب ايشان رأي بسيار بااليي در انتخابات آورده 
است. واقعاً اگر مهندس موسوي قائل بوده است که مطالب عنوان شده در 
مناظره ها اينچنين تأثير دگرگون کننده اي در نتيجه انتخابات  داشللته 
اسللت چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح اين مطالب از 
اين رقابت »ناعادالنه« خارج نشد؟ چرا ايشان به حضور در اين مناظره ها 
ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ايشان علي رغم همه مطالب مطرح شده در 
مناظره ها، در آخرين ساعات روز انتخابات به طور قاطع خود را برنده اين 

انتخابات اعام کرد؟
2-1: اينکلله اولين بند نامه موسللوي بللا ذکر نام بلله تجليللل و دفاع از 
»مظلوميت« آقاي هاشمي رفسللنجاني و آقاي ناطق نوري در مناظره ها 
اختصاص مي يابد، ناخواسللته بازگوکننللده ريشلله ها و علت هاي اصلي 
راه انللدازي راهپيمايي ها و اعتراضات در چند روز گذشللته اسللت. همان 
»جوشش آتشفشاني« و »بنزين« و »دود و آتش« که قبًا هشدارش داده 
شللده بود. واقعاً چه نسبتي ميان آن نامه آقاي هاشللمي و اين نامه جناب 
موسوي وجود دارد؟ آيا ميرحسين موسوي در بند اول نامه اش دارد اذعان 
مي کند که اعتراض اصلي او و حاميان او در اين اجتماعات و راهپيمايي ها 
به برده شدن اسم هاشمي و ناطق و فرزندان آنها در مناظره هاي انتخاباتي 
است؟ اگرنه چه لزومي داشللته که اين موضوع در سللرلوحه نامه او قرار 

گيرد؟
3-1: فرض مي کنيم که احمدي نژاد در اعام اسامي اشخاص در مناظره ها 
و نسللبت دادن تخلفات مالي به آنها مرتکب تخلف در تبليغات انتخاباتي 
شده باشللد. آيا اين تخلف در تبليغات به معناي »تقلب« در نتايج است؟ 
روشن است که افرادي که حقي از آنها ضايع شده مي توانند خواستار پخش 
پاسخ خود از صدا و سيما باشند و يا حتي موضوع را به طور قانوني پيگيري 
کنند. اما حتي در اين صورت نيز هيچ خللي بر نتيجه انتخابات وارد نيست. 

اينها دو موضوع جدا از هم هستند. 
 2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما براي بيان مستنداتي از »تقلب گسترده« 
توسط ميرحسين موسوي به نتيجه نمي رسد. در اين بند موسوي دوباره 
به مناظره ها رجوع کرده و طرح »مطالب خاف امنيت ملي« و »زير سوال 
بردن بنيانگذار جمهوري اسامي« توسط احمدي نژاد را به عنوان دليل 
وجود »تقلب گسترده« در انتخابات مطرح مي کند. در اين خصوص چند 

مطلب قابل بيان است:
1-2: آقاي موسوي به عنوان يک نامزد هيچگونه مسؤوليت قانوني در قبال 
تشخيص و مراقبت از »امنيت ملي« ندارند. طبعاً رئيس جمهور به عنوان 
»رئيس شللوراي عالي امنيت ملي« بيش از ديگللران در اين خصوص به 
اطاعات دسترسي داشته و جهت مراقبت از امنيت ملي مسؤوليت و اختيار 
قانوني دارد. در سال هاي گذشللته ديده ايم که چگونه اشخاصي امنيت و 
منافع شللخصي خود را به »منافع و امنيت ملي« گره مي زدند و خواستار 
سلب آزادي ها و حقوق مردم مي شللدندآيا آقاي موسوي هم مي خواهد با 

چنين شيوه اي رأي 24 ميليون شهروند را باطل کند؟
2-2: ادعاي »زيرسللوال بردن بنيانگللذار انقاب اسللامي« نيز ادعاي 

بسيار قابل توجهي است. ظاهراً آقاي موسوي کليه اقدامات دولت خود و 
دوستان خود در دهه شصت را عيناً مورد تاييد امام خميني )ره( مي داند. 
در سللال هاي گذشللته ديده بوديم که برخي از متعصبين جناح راسللت 
حتي انتقاد به يک آبدارچي بنياد مسللتضعفان را ضديللت با واليت فقيه 
مي دانستند چون معتقد بودند که رئيس اين بنياد توسط رهبري منصوب 
مي شود و آن آبدارچي هم در سلسللله مراتبي توسط آن رئيس منصوب 
مي شود پس آن آبدارچي منصوب ولي فقيه است و هرکس با آن آبدارچي 
مخالف باشللد مخالف واليت فقيه اسللت! آيا عجيب نيست که شخصيت 
فرهيخته اي چون آقاي موسوي به چنين استداللی براي دفاع از تماميت 
عملکرد خود در دهه شصت دست يازد؟ چرا ايشان انتقاد از مواردي چون 
گزينش هاي بسيار سخت گيرانه، ارعاب 99 نماينده مجلس مخالف دولت 
و يا حتي بخشنامه لباس مشکي و قهوه اي - که آشکارا امروز غير قابل دفاع 
هستند - را »زير سوال بردن امام خميني« مي داند؟ بديهي است که اينها 
اعمال دولت ايشان و يا دوسللتان و حاميان ايشان بوده است و نه اقدامات 

امام راحل )ره(.
3-2: اگر استدالل آقاي موسللوي را بپذيريم، قاعدتاً انتقادهاي شديد و 
بي رحمانه ايشللان و ديگر کانديداها از عملکرد دولت نهم نيز »زير سوال 
بردن واليت فقيه کنوني« است. چون همانطور که امام راحل در دهه شصت 
بطور آشکار از دولت موسوي حمايت مي کرد، رهبري فعلي نيز در سال هاي 
گذشته از دولت نهم حمايت کرده اسللت. آيا آقاي موسوي مي پذيرد که 

اعمال خودش در اين انتخابات زيرسوال بردن واليت فقيه بوده است؟
4-2: به فرض که آقاي احمللدي نژاد »مطالب خللاف امنيت ملي« در 
مناظره ها بيان کرده باشللد و حتي امام راحل )ره( را زير سوال برده باشد 
آيا اين دليل بر وجود »تقلب گسللترده« در انتخابات است؟ دوباره سوال 
مي کنيم اگر اينقدر حرمت ها و قداسللت ها شکسته شللده بود، اصًا چرا 
آقاي موسوي حاضر شد در چنين انتخاباتي حاضر شود و حتي پيشاپيش 
خود را پيروز آن اعام کند؟ نکند آقاي موسوي بر اين باور است که چون 
حرمت ها شکسته شدن و مقدسات زير سوال رفت رأي آقاي احمدي نژاد 

به 24 ميليون رسيد؟
 3. باالخره در بند سللوم نامه آقاي موسوي به موضوعي اشاره مي کنند 
که ارتباط به روز انتخابات دارد. در اين بند ايشان از عدم صدور کارت براي 
تعدادي از ناظرين ايشان و آقاي کروبي اعتراض مي کند. در خصوص اين 

بند نيز چند نکته گفتني است:
1-3: در اينجللا آقاي موسللوي به اصطاح بلله نيمه خالي ليوان اشللاره 
کرده اند. طبعاً وزارت کشللور بايد در اين مورد پاسللخگو باشد که چرا به 
تعداد درخواست شده کارت صادر نشده اسللت. البته آنها نيز در پاسخ به 
مواردي همچون ناقص بودن مدارک ارسللالي ناظرين اشاره کرده اند که 
بنده نمي توانم قضاوتي درباره ادعاي طرفين داشللته باشم. اما سوال اين 
است که چرا جناب موسوي که با قاطعيت هرچه تمام از »تقلب گسترده« 
در انتخابات سخن گفته اند به جاي آنکه ابتدا الاقل به يک گزارش مستند 
و دقيق از يکي از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره کنند، مبناي 
اعتراض خود را بر يک موضوع »عدمي« قرار داده اند. قاعدتاً اگر تقلبي به 
گستردگي 10 ميليون رأي در سطح کشور رخ مي داد الاقل ده ها نفر از ميان 
چند هزار ناظر آقاي موسوي مي بايست به شواهدي در اين خصوص دست 
يافته باشند. چرا آقاي موسوي به جاي استناد به آنها به »عدم وجود ناظر« 
در برخي صندوق ها اشاره مي کند که حتي در فرض صحت هم نمي توان 
آن  را في نفسه دليلي بر وجود قطعي تقلب دانست. آيا آقاي موسوي اخاقاً 

مي تواند مدعي شود که هرجا ناظر من نبوده قطعاً تقلب شده است؟
2-3: قابل قبول است که آقاي موسللوي در مورد صندوق هايي که ناظر 
نداشته اند داراي شک و شبهه باشد. اين شک کامًا معقول و منطقي است. 
اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي 
از اين صندوق ها به صورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق هايي در 
همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببينند که آيا 
چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعاً ايشان مي دانند که براي آنکه 
10 ميليون رأي جابه جا شود به طور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست 
کامًا داراي آراي واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا کردن اين 10 هزار 
صندوق اصًا کار دشواري نيسللت. خصوصاً براي جناب آقاي محتشمي 
رئيس کميته صيانت آقاي موسوي که خود در زمينه تخلف انتخاباتي در 

مقام وزير کشور داراي سوابق قابل توجه هستند.
3-3: اين پرسش مهمي اسللت که چرا آقاي موسوي در اين نامه به طور 
مشخص به هيچ حوزه اي که در آن »تقلب گسترده« صورت گرفته باشد، 

اشاره نمي کنند؟  
4. در بند چهارم آقاي موسوي نسبت به اسللتفاده از کامپيوتر و شيوه 
آناين در اعام نتايج آراي هر صندوق به ستاد مرکزي انتخابات اعتراض 
مي کند. اين اعتراض البته در جاي خود قابل بررسللي است اما هيچ عقل 
سللليمي نمي پذيرد که به صرف اينکه نتايج هر صندوق در حضور همه 
اعضاي هيللأت اجرايي و نظارت و ناظرين کانديداهللا )در صورت حضور( 

وارد کامپيوتر شده و به طور آناين به ستاد انتخابات اعام شده ، پس در 
انتخابات »تقلب گسترده« صورت گرفته اسللت. شايد اين شيوه جديد و 
استفاده از فناوري نوين ابهاماتي داشته باشللد، اما قطعاً صورتجلسه هاي 
همه صندوق ها موجود اسللت و بنا به اعام وزارت کشور نيز قبل از اعام 
نتيجه نهايي همه صورت جلسه هاي مکتوب با آمار اعام شده کامپيوتري 
مجدداً تطبيق داده شللده است. اگر هم شکي و شللبهه اي هست قطعاً با 
مراجعه به صورتجلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتي داريم که اينگونه با 
قاطعيت بگوييم چون در اعام نتايج از کامپيوتر استفاده شده حتماً  »تقلب 

گسترده« صورت گرفته است؟
 5. در بند پنج آقاي موسوي به موضوع کمبود تعرفه اشاره کرده اند که 
به ادعاي ايشان در برخي حوزه ها موجب توقف رأي گيري شده است. اوالً 
نفس کمبود تعرفه با توجه به مشارکت 85 درصدي در انتخابات امر عجيبي 
نيست. ضمن اينکه بنا به اعام وزارت کشور به هر شعبه اعام شده بود که 
به محض اينکه استفاده از آخرين بسته صد برگي رأي را شروع کردند اعام 
اتمام تعرفه کنند تا در اين فاصله تعرفه هاي جديد براي آنها ارسال شود. 

لذا اعام اتمام تعرفه به معني تعطيلي رأي گيري نيسللت. آقاي موسوي 
اشاره اي به هيچ صندوقي که در آن رأي گيري متوقف شده باشد نکرده اند 
اما بنا به اعام ستاد انتخابات هيچ صندوقي به دليل اتمام تعرفه رأي گيري 
را تعطيل نکرده اسللت. اما باز اينجا فرض را بر صحت قول جناب موسوي 
مي گذاريم که واقعاً در برخي صندوق ها تعرفه تمام و رأي گيري متوقف 

شده است. در اينجا چند پرسش پيش مي آيد:
1-5: آيا اتمام تعرفه در يک يا چند صندوق دليل بر »تقلب گسترده« در 
انتخابات است؟ واقعاً معلوم نيست تعريف آقاي موسوي از تقلب چيست؟

2-5: چرا با آنکه آقاي موسللوي در مبارزه انتخاباتي اين همه »احساس 
خطر« کرده بود و هشللدار داده بود و با اينکه به زعم ايشان در مناظره ها 
»استوانه هاي نظام« مورد هتک حرمت قرار گرفته بودند و »مقدسات« زير 
سوال رفته بود، چرا طرفداران ايشان آنقدر همت نداشتند که در ساعات 
آغازين رأي گيري براي مشارکت در اين انتخابات حساس و جلوگيري از 

تداوم اين »فاجعه« پاي سر صندوق ها حاضر شوند؟
3-5 : آقاي موسوي از کجا مي دانند که همه آن افرادي که در حوزه هاي 

تعطيل شده موفق به دادن رأي نشدند طرفدار ايشان بوده اند؟ از کجا معلوم 
که بسياري از آنها قصد نداشتند به آقاي احمدي نژاد رأي دهند؟ در اينجا 
نيز استدالل آقاي موسوي مبتني بر يک مقوله عدمي و موهوم است. شبيه 
همان شعار غيبي است که اصاح طلبان سال ها مي دادند و طي استداللي 
غريب مدعي بودند که همه آنهايي کلله در انتخابات ها رأي نمي دهند در 

دلشان طرفدار اصاح طلبان هستند! 
6- همان طور که در ارزيابي بندهاي باال مشاهده شد آقاي موسوي هيچ 
اسللتدالل محکم و قابل اعتنايي براي اثبات وجود »تقلب گسللترده« در 
انتخابات ارائه نکرده اند. به جاي چنين استدالل هايي، ايشان گاه به موارد 
بي ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره کرده اند، يا به مواردي 
که ممکن است بي ربط نباشد اما يا صرفاً در حد شک و شبهه است و يا در 
اصل اعتراض به مواردي غير از »تقلب« است. از اين رو عجيب است که در 
بند ششم نامه، ايشان مي گويد که »عاوه بر موارد فوق« 80 مورد تخلف 
ديگر نيز در روز انتخابات به شوراي نگهبان اعام شده است. در مورد اين 

بند نيز چند نکته گفتني است:

1-6 : در اينجا ايشان ارجاع به مواردي مي دهد که براي خواننده مبهم و 
مجهول است. واقعاً پرسش اينجا اسللت که چرا ايشان الاقل چند مورد از 
اين تخلفات را همچون موارد ذکر شده در بندهاي باال در متن نامه خود به 

شوراي نگهبان ذکر نکرده است.
2-6: بر هر آشناي با الفباي سياست و حتي هر عقل سليمي کامًا واضح 
و روشللن اسللت که اگر جناب موسللوي در ميان اين 80 مورد حتي يک 
 مورد را پيدا مي کرد که بر ما کننده تخلفي چشللمگير و افشللاگر وجود 
»تقلب گسترده« در انتخابات مي بود، قاعدتاً مي بايست آن را در اين نامه، 
که مهمترين متن  و سند اعتراض او به اين انتخابات است، مورد اشاره قرار 
مي داد. نمي توان پذيرفت که ايشللان مثًا ايثار کرده انللد و يا براي حفظ 
مصالح مملکت از بيان برخللي تخلفات خودداري کرده انللد! امروز خون 
هفت انسان پاي ادعاي »تقلب« در انتخابات ريخته شده است. طبعاً آقاي 
موسوي که تا اينجا جلو آمده نمي توانسللته در نوشتن نامه اش ماحظه 
مصلحت داشته باشللد. نتيجه آنکه اين 80 مورد هم به احتماً ل قريب به 
يقين هيچ مورد قابل ماحظه و تاثيرگذاري نبوده که بتوان بر آن تکيه کرد 

و نتايج انتخابات را زير سوال برد. 
   7: در بند هفتم مجدداً آقاي موسوي براي اثبات وجود »تقلب گسترده« 
در انتخابات به يک موضوع پيشا  انتخاباتي اشاره کرده است. از نظر ايشان 
اينکه آقللاي احمدي نژاد قبللل از انتخابات از پيروزي خود سللخن گفته 
»في نفسه« دليل روشن و آشکاري اسللت بر وجود »قصد« دستکاري در 
آراء. آقاي موسوي همچنين انعکاس پيشاپيش پيروزي احمدي نژاد در 
برخي رسانه ها را تاييدي بر اين موضوع دانسته است. در اين مورد نيز چند 

مطلب قابل ذکر است:
1-7 : آقللاي احمدي نژاد تنهللا کانديدايي نبودند کلله در روند تبليغات 
انتخاباتي از پيروزي خود در انتخابات سللخن گفتند. نه تنها ستاد آقاي 
موسوي به طور مکرر از پيروزي چشمگير ايشان خبر مي داد بلکه شخص 
ايشان حتي قبل از شللروع شللمارش آرا با اطميناني بي سابقه و منطقي 
شگفت اعام کرد که پيروز قاطع انتخابات است و هرنتيجه اي غير از اين، 
به معني دستکاري در انتخابات است! اگر استدالل بند هفتم ايشان درست 

باشد خود ايشان نيز متهم به »تقلب« هستند.
2-7: حتي اگر فرض کنيم که سللخن آقاي احمدي نژاد بيانگر »قصد« 
دستکاري در انتخابات بوده باشد، در چنين وضعي هر دانشجوي سال اول 
حقوق هم مي داند که چنين »قصد« و يا »نيت مجرمانه اي« براي اثبات 
»وقوع جرم« - که در اينجا وجود »تقلب گسللترده« در انتخابات است – 
کفايت نمي کند. در هر محکمه اي عاوه بر »نيت« مي بايست »مستندات« 
کافي براي محکوم کردن متهم وجود داشللته باشد. به نظر مي رسد آقاي 
موسوي چون در ارائه اسناد و مدارک کافي براي اثبات »تقلب« دستشان 

خالي است به »نيت خواني« و »قضاوت داوودي« روي آورده اند.  
 8: در بند هشتم آقاي موسوي به »نقض ماده 40 جرائم نيروهاي مسلح« 
و »نقض ماده 68 قانون انتخابات« اشاره کرده اند. در مورد اول منظور ايشان 
»حضور نيروهاي نظامي و بسيج در انتخابات و در ميتينگ ها است« و در 
مورد دوم اشاره ايشان به اسللتفاده رئيس جمهور و وزرا از امکانات دولتي 
براي سفر به استان ها در ايام تبليغات انتخاباتي است. در اين دو مورد نيز 

چند مطلب قابل ذکر است:
1-8 : معلوم نيست منظور ايشان از »حضور« نيروهاي نظامي در انتخابات 
چيست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون 
منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت 
به نفع يک کانديدا باشللد که اين قطعاً ممنوع اسللت. اما ايشان بايد براي 
اين ادعاي خود سند و مدرک داشته باشند. اي کاش الاقل به يک مورد از 
زمان ها و يا مکان هايي که چنين نيروهايي در انتخابات مداخله کرده اند 

اشاره مي کردند.
2-8 : با توجه به اينکه ستاد آقاي موسللوي از جمله ستادهايي بود که با 
به کارگيري يک سردار بازنشسته به تأسيس شاخه بسيجيان اقدام نمود 
و رسماً به عضو گيري از بسيجيان مي پرداخت، اعتراض ايشان به حضور 

بسيجيان در ميتينگ هاي رقيب کمي عجيب به نظر مي رسد.
3-8 : مجدداً فرض را بر آن مي گذاريم که ادعاي آقاي موسللوي در اين 
بند نيز صحيح بوده و واقعاً حضور نظاميان در ميتينگ هاي انتخاباتي آقاي 
احمدي نژاد رخ داده باشد. اما آيا اين مسأله دليل بر وجود »تقلب گسترده« 

در انتخابات مي شود؟
4-8 : حتي اگللر نظامياني در تبليغللات انتخابات حضور يافته باشللند، 
رسلليدگي به جرائم آنها بر عهده دادگاه ويژه نيروهاي مسلللح است. اين 
»جرم« حتي در صورت وقوع ربطي به وزارت کشللور و دولت - که از نظر 
آقاي موسللوي متهم رديف اول »تقلب گسللترده« در انتخابات هستند 
– ندارد. شايد هم آقاي موسللوي براين باور باشللند که حضور چند هزار 
بسيجي در يک ميتينگ انتخاباتي باعث دگرگوني 10 ميليوني درنتيجه 

آرا شده باشد!
5-8 : اشاره  آقاي موسوي به استفاده کردن دولتمردان از امکانات دولتي 

براي سفر به شهرستان ها نيز از جنس بسلليار موارد مورد اشاره باال است. 
روشن است که در اين موضوع اگر تخلفي از قانون صورت گرفته باشد بايد 
توسط مراجع قانوني به آن رسيدگي شود. اما اوالً اين اعتراض نيز مستلزم 
ارائه مستندات دقيق است و نه صرفاً کلي گويي. ثانياً ربط اين مورد نيز به 
وجود »تقلب گسللترده« در نتايج انتخابات معلوم نيست. آيا چون رئيس 
جمهور از هواپيماي دولتي براي سللفر به فان شهرستان استفاده کرده 
مي توان نتيجه گرفت که 10 ميليون رأي جابه جا شده است؟! ثالثاً روشن 
نيست که آيا منظور آقاي موسوي اين است که رئيس جمهور قانوني کشور 
براي سللفر به شهرسللتان يا رفتن به ميتينگ انتخاباتي در ايام تبليغات 
انتخاباتي بايد از وسيله شخصي خود استفاده کند؟! آيا در انتخابات گذشته 
رئيس جمهور و وزرا براي تبليغ به شهرستان ها سفر نمي کردند؟ آيا آنها با 

وسيله و امکانات شخصي سفر مي کردند؟ 
 9. در حالي که آقاي موسوي در نامه خود به شوراي نگهبان، همان طور 
که در باال مشخص شللد هيچ گونه استدالل محکمه پسللندي مبتني بر 
وجود »تقلب گسترده« در انتخابات ارائه نکرده است، ايشان در بند پاياني 
نامه بدون آنکه خواهان رسلليدگي به موارد شک و شللبهه خود شود، و يا 
آنکه مثًا خواستار بازشللماري آرا در صندوق ها شللود و يا حتي خواهان 
تشکيل کميته مستقل حقيقت ياب شود، درجا تقاضاي ابطال کل نتايج 
انتخابات را مطرح کرده است. چنين رويکردي در نوع خود بي سابقه و از 
نظر نگارنده بر ما کننده حقيقت نهفته در پشللت ايللن نامه و حرف هاي 
ناگفته در البه الي سللطر هاي آن اسللت.  آن حقيقت اين است که جناب 
موسوي و دوستان ايشان، همچنان همان راديکال هاي سياسي و اقتصادي 
دهه شصت هستند. اين دوسللتان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسي 
و آزادي نمي دانند و بلکه حتي براي نيروهللاي انقابي و منتقداني چون 
نويسندگان روزنامه رسللالت نيز قائل به آزادي نبودند. اگر در دوراني آنها 
به شللعار دموکراسللي و آزادي روي آوردند صرفاً از اين رو بود که چنين 
شعارهايي از نظر سياسي به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل 
و آزاد دوران دوم خرداد از آن ياد مي شود، آيا چيزي بود جز مطبوعاتي که 
توسط عوامل و بستگان مقامات دولتي، با وام هاي دولتي و کاغذ دولتي و 
آگهي هاي دولتي در راستاي حمايت از دولت راه افتاده بودند؟  اگر درباره 
»دموکرات نمايي« اين حضرات کوچکترين ترديدي داشتيم، با نوع برخورد 
آنها به نتايج اين انتخابات و نقش آنها در برانگيختن حوادث پسا انتخاباتي 
ديگر جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است. تن دادن به دموکراسي يعني 
تن دادن به شکست در انتخابات. شکاف ها و تناقض هاي متن آقاي موسوي 
برماکننده اين واقعيت است که ايشللان در سپيدي هاي نامه اش به رأي 
باالي رقيب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سياهي هاي نوشته اش 

خودداري مي کند.
  10: پرسش آخر من از جناب موسوي و همه آنهايي که گمان مي کنند 
در اين انتخابات »تقلب گسللترده« رخ داده اسللت، مبتني بر جستجوي 
»انگيزه« چنين جرمي است. با توجه به اينکه جابه جا کردن 10 ميليون 
رأي بدون اطللاع  و همللکاري هيأت هاي نظارت شللوراي نگهبان عمًا 
ناممکن است، بي شک کساني که معتقد به وجود »تقلب گسترده« هستند 
بايد نه تنها وزارت کشور بلکه شوراي نگهبان را نيز در اين واقعه »شريک 
جرم« بدانند. بدين ترتيب معترضان در واقع دارند »نظام« را به تقلب در 
انتخابات متهم مي کنند.  طبعاً براي هر جرمي بايد انگيزه اي وجود داشته 
باشللد. »نظام« نيز مي بايد براي چنين »تقلب گسترده اي« انگيزه بسيار 
بااليي داشته باشد. اکنون پرسش اينجا است که آن »نظامي« که هشت 
سال دوران آقاي خاتمي را تحمل کرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در 
انتخابات سال 1380 چنين مداخله اي نکرد و حتي انتخابات مجلس ششم 
را به  رغم عدم تأييد از سوي شوراي نگهبان و اعتراض شديد آقاي هاشمي 
رفسنجاني با حکم واليي مورد تاييد قرار داد و حضور تندروترين عناصر دوم 
خرداد را در يکي از مهم ترين ارکان قانوني کشور به مدت چهار سال تحمل 
کرد، چرا مي بايسللت اکنون در انتخابات اخير رياست جمهوري محتاج 
چنين »تقلب گسترده«اي باشد؟ مگر اين نبود که همه کانديداهاي اين 
انتخابات به صراحت از تبعيت از اصول انقاب و خللط امام )ره( و جايگاه 
واليت فقيه و حتي از همراهللي و هماهنگي خود بللا رهبري جهت رفع 
مشکات قانوني سخن گفته بودند؟ مگر اين نبود که رابطه شخصي جناب 
موسللوي با مقام معظم رهبري تا بدانجا نزديک بود که برخي از حاميان 
آقاي خاتمي همچون محمد علي ابطحي حتي آمدن موسوي به ميدان را 
نتيجه يک هماهنگي و برنامه ريزي در سطوح باال مي دانستند؟ واقعاً رئيس 
جمهوري چنين فردي چه خطري مي توانست براي »نظام« داشته باشد 
که نياز به چنين »تقلب گسترده« باشللد؟ حتي اگر به فرض محال انجام 
چنين تقلب 10 ميليوني را در عمل ممکن بدانيم عقًا و منطقاً نمي توان 
هيچ دليل و انگيزه سياسللي براي آن يافت و مگر نه آنکه سللال هاي سال 
اصاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات باالي 70 درصد 
باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود؟ چه شده است که امروز آنها 

حرف سابق خود را پس گرفته اند؟ 

 نقد استدالل هاي آقاي موسوي براي تقلب در انتخابات

 برتري قاطع موسوي در 21 استان!
سايت کلمه وابسته به ستاد ميرحسين موسوي در خبر ساعت 16:27 
جمعه 22 خرداد ماه نوشت: گزارش هاي دريافتي حاکي از برتري قاطع 
مهندس موسوي در 21 استان کشور تا هم اکنون است. براساس اخبار 
واصله تا اين لحظه انتخللاب مردم تهران، اصفهان، فللارس، آذربايجان 
شللرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسللان جنوبي، رضوي و شمالي، 
کرمان، سيستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان، قم، زنجان، 
گيان، ايام، يزد، هرمزگان و گلستان ميرحسين موسوي است و مردم 

اين استان ها تا اين لحظه او را به عنوان رئيس جمهوري انتخاب کردند.
 صندوق هاي رأي در تسخير حاميان کروبي

سحام نيوز  )سللايت کروبي( 22 خرداد 1388 سللاعت 12:46 نوشت: 
کروبي در 16 استان اول است.

 جشن پيروزي را برگزار مي کنيم!
ميرحسن جمعه 22 خرداد 1388 سللاعت 23:23 از ملت شريف ايران 
مي خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه مياد بانوي دو عالم 

حضرت فاطمه زهرا )س( باشند.
 در آستانه شكستن رکورد 30 ميليون رأي

فرشاد مؤمني عضو ستاد موسوي عصر جمعه 22 خرداد گفت: با وجود 
کوتاهي ها و کارشکني ها مهندس ميرحسين موسوي در آستانه شکستن 

رکورد 30 ميليون رأي است.
 شهرهاي بزرگ، شهرهاي کوچك را جبران مي کنند

ايلنا / بامداد شنبه: آمار منتشر شده از سوي ستاد انتخاباتي کشور عموماً 
براي شهرهاي کوچک و روستاها بوده و آمار شهرهاي بزرگ در آن وجود 
ندارد. آراي موسوي در شهرهاي بزرگ حدود 3 الي 4 برابر احمدي نژاد 

است و در آمار ستاد انتخاباتي کشور لحاظ نشده است و با احتساب اين 
آرا، انتخابات به نفع ميرحسين موسوي تغيير جهت خواهد داد. تفاوت 
آراي ميرحسين با رقبا در شهرهاي بزرگ به حدي است که تفاوت آراي 

وي با رقبا در شهرهاي کوچک را جبران مي کند.
 از مرز 40 ميليون نفر گذشت!

سايت موسوي )خرداد نو( جمعه 22 خرداد خبر داد: پيروزي موسوي قطعي 
شد. ميزان شرکت کنندگان در انتخابات رياست جمهوري از مرز 40 ميليون 
نفر گذشت. ميزان مشللارکت به حدود 40 ميليون نفر رسيده و تعداد آراي 

موسوي به حدي باال رفته که موجبات ترس بسياري را فراهم کرده است.
69 درصد رأي دهندگان موسوي را انتخاب کردند!

سايت کلمه جمعه 22 خرداد 1388 سللاعت 16:29 نوشت: 69 درصد 
رأي دهندگان موسوي را انتخاب کردند.

درحاليكه يكي از شبهات مطرح شده از سوي ميرحسين موس�وي، اعالم زودهنگام نتايج انتخاباتي توسط برخي 
رسانه ها مي باشد، مروري بر سايت هاي متعلق به وي و برخي از رسانه هاي همسوي ايشان بيانگر اتخاظ همين روش 
از سوي ستاد انتخاباتي کانديداي اصالح طلبان بوده است. مسئله اي که بيش از هرچيز نشانگر قانون گريزي موسوي 

در اين زمينه مي باشد.

پيش گويي هاي انتخاباتي
 رسانه هاي ميرحسين

شهاب اسفندياري
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نماي نزدیك

 در هر صندوقي باالخره 15تا17 نفري هستندکه  نظرات شان با هم فرق دارد، اصا نامزدشان با هم فرق دارد. چطور 
مي شود تقلب به اين گسللتردگي )11 ميليون( کرد؟ االن آرا به صورت تفکيکي اعام شده باالخره اينهمه آدم در 
استانها و شهرستانها هستند که از نتيجه شهرستانشان تا قبل از اعام اين فايل توسط وزارت کشور با خبر شده اند 

و مي توانند شاهد خوبي براي درست بودن اين رأي ها باشند.
فکر نمي کنم اين همه آدم )براي هر صندوق مورد ادعاي آقايان( پيدا شوند که با هم دست به يکي کنند و آخرتشان 
را به دنياي يکي ديگر بفروشند و تقلب مي شود.حيف که شلليريني اين حضور گسترده مردم به خاطر توهم آقاي 

موسوي به تلخي گراييد. حيف و صدحيف خون چند نفر ريخته شد، به خاطر چي ؟

15 تا 17 نفر بر سر هر صندوق رأي

متن زير براي افرادي است که با روند اخذ رأي آشنايي چنداني 
ندارند.

1- به طورکلي بايد بگويم جند نوع آدم سر صندوق ها هست  
هيأت اجرايي )که توسط سللتاد انتخابات تعيين مي شوند( - 
هيأت نظارت )که توسللط شللوراي نگهبان تعيين مي شوند( 

– بازرس وزارت کشور - نماينده کانديداها
من ناظر شوراي نگهبان بوده ام و اين فرد که نوشته شده منشي 

و کاربر رايانه وابسته به هيأت اجرايي بوده است
2- از حللدود 3 دوره پيش صحبت از رايانلله اي برگزار کردن 
انتخابات بود که با توجه به عدم تجربه قبلي قرار بر اين شد که 
حداقل در چند دوره به صورت آزمايشي مراحلي از انتخابات 
رايانه اي باشللد.در انتخابات مجلس هشتم شمارش آرا و ثبت 
کدملي افراد را رايانه اي کردند يعني براي جلوگيري از تکرار 
رأي دادن افللراد برنامه ثبللت آناين کدملي درسللت کردند 

که تا اين انتخابات هنوز نتيجه نداده اسللت به علت مسللائلي 
مانند نا آشللنايي اپراتور ها به کامپيوتر بلله صورت تخصصي و 
قطعي مکرر اينترنت و ناآشنايي مسؤالن شللعب اخذ رأي با 

سيستم هاي رايانه اي و ....
براي شمارش آرا  در مجلس هشتم نيز از اسکنر هاي مخصوصي 
استفاده کردند که به نظر من بسلليار وقت گير تر از شمارش 
دستي بود و فکر کنم بايد خيلي بيشتر تاش کنند تا شمارش 
آرا  را نيز رايانه اي کنند.در انتخابات اين دوره براي سرعت دادن 
به خواندن کدملي افراد از بارکد خوان استفاده کردند که براي 
اين کار نياز به داشتن اصل کارت ملي بود که با توجه به اينکه 
به طور مکرردر  اطاعيه هاي صداو سيما اعام مي شد نيازي 
به همراه داشللتن کارت ملي نيسللت خيلي از رأي دهندگان 
کارت ملي نداشللتند و از انجا کلله در برنامه بللراي اين گونه 
افراد  ثبت سريال شناسنامه پبش بيني شده بود بايد سريال 
شناسنامه ثبت مي شد و اينکار باعث طوالني شدن اين مرحله 
از رأي گيري شد لذا با توجه به اين مسائل حدود 11 صبح خبر 
دادند که با توجه به استقبال گسللترده همشهريان تهراني از 
انتخابات اين مرحله حذف شللود )حذف ثبت کدملي توسط 
رايانه فقط براي حوزه هايي که شلوغ بودند مثل تهران بود نه کل 
کشور(. از انجايي که هنوز استفاده از رايانه در انتخابات رسمي 
نشده است و اصل بر شمارش دستي آرا بود حذف اين مرحله 
خللي در رأي گيري ايجاد نمي کند ضمنا اين شخص اشتباها 
از اين مرحله به عنوان رأي گيري رايانه اي نام برده که با توجه 
به توضيحات ارائه شده کاما عنوان اشتباهي است و فقط  کد 

ملي ثبت مي شد
3-  در حين رأي گيري ممکن است کار به کمبود تعرفه بکشد 
که در ايللن دوره رخ داد که با تماس رئيس صندوق با سللتاد 

منطقه تعرفه اضافي آورده مي شود.
در بحث تعرفه ها بايد گفت که در ابتداي کار با توجه به ميزان 
حضور مردم در صندوق خاص در دوره قبل به انجا تعرفه داده 
مي شود مثا در همين صندوقي که من بودم و مدرسه بود  در 
دوره قبلي فقط حدود 800 نفر آمدند و در روبروي صندوق ما 

مسجدي قرار داشت که براي آنها 2200 نفر آمدند اما در اين 
دوره به خاطر استقبال مردم و شايعه رأي دادن در مدارس در 
نهايت ما 2115 نفر رأي دادند تعرفه اي که براي اين صندوق 
در ابتداي روز دادند 1000 برگ بود و در طول روز به تدريج به 
ما 1500 برگ تعرفه رأي داده شد که نزديک به 350 تاي آن 
در آخر شب زياد آمد )براي مسجد روبرو از همان ابتدا 3000 

برگ تعرفه دادند که تا آخر شب کم نياوردند(
همان  طور که خوانديد وزارت کشور مجبور است تعداد ي تعرفه 
زياد تر چاپ کند که بتوانداز قبللل در اختيار همه صندوق ها 

بگذارد  تا در روز کمبود نداشته باشند
)البته اين فرهنگ که هرکللس مي خواهد رأي دهد مثا يک 
هفته قبل برود ثبت نام کند )مثل خيلي از کشورهاي اروپايي( 
تا به اندازه امکانات آماده کنند فکر نمي کنم تا سال ها بتواند در 

ايران اجرايي شود(
براي چاپ تعرفه ها هر استان به استان کدو سريال  مخصوص 
به خود را دارد )من احتمال مي دهم به شهرستان به شهرستان 
باشد( يعني در قسمت ته سوش برگه تعرفه سريالي مي خورد 

براي تهران با 27  که 2 رقم اول آن نشان دهنده استان است مثا ً
شروع مي شود لذا وزارت کشور براي هر استاني به ميزان مورد 
نياز آن استان تعرفه اضافه تر چاپ مي کند و اگر در هنگام اخذ 
رأي تعرفه کم بيايد نمي تواند از يک استان به استان ديگر تعرفه 
بفرستد و حتي از اين باالتر مثا اگر صندوقي که من بودم تعرفه 
تمام مي کرديم نمي توانستيم از مسجد)صندوق( روبرو تعرفه 
بگيريم و بايد صبر مي کرديم تا از منطقه براي ما مي آوردند و لذا 
وزارت کشور در اين انتخابات ناچار شد براي بعضي شهر ها در 
همان روز جمعه تعرفه اضافه تري چاپ کند.پس چاپ تعرفه 
اضافي به معناي تمام شدن تعرفه در تمام صندوق هاي اخذ رأي 
و يا استفاده از تمام تعرفه هاي چاپ شده قبلي نيست چرا که در 
هنگام تحويل صندوق ها به مخزن تعرفه هاي استفاده نشده هر 
صندوق نيز تحويل داده مي شود  اتفاقاً خيلي از صندوقها تعرفه 
زياد مي آورند که مثا در همين صندوقي که من بودم گرچه 
در طول روز کم مي آورديم ما در نهايت  350 تعرفه زيادي  آمد 
که تحويل داده شد. ضمنا بايد بگويم در صندوق ما هيچ وقت به 

علت کمبود تعرفه رأي گيري متوقف نشد.
4- با توجه به اينکه رأي گيري جمعه براي سراسللر کشور تا 

ساعت 9 شب فقط تمديد شللده بود و بعد از آن با صاحديد 
استانداران بوده است يکسري از استان ها کار رأي گيري را به 
طور عمومي همان 9 تمام کرده و شروع به شمارش رأي کردند 
)البته اين مطلب که رأي گيري تللا زماني که صف وجود دارد 
بايد انجام شود يک اصل کلي است که در سراسر کشور موظف 
به رعايت آن هستند(  که قاعدتاً با توجه به آراي کم اين گونه 
صندوقها  تا ساعت 10 کار شمارش تمام شده و مي توانسته اند 
آرا را به ستاد انتخابات کشور از طريق رايانه منتقل کنند )اين 
جواب کساني است که مي گويند چگونه در ساعت 1 نيمه شب 

10ميليون رأي خوانده شده است(
5- اگر صندوق ايشان به اينترنت دسترسي نداشته است لزومي 
ندارد فکر کنيم  در سراسر کشور نيز اين مشکل وجود داشته 
است ضمنا آخر مشخص نکردند که ايا فرم را از طريق اينترنت 

ارسال کردند يا نه؟
فرم 22 اينترنتي يک صفحه  htmlمتني است که نهايت به 
kb50 برسد لذا ارسال آن بسيار سللريع انجام مي شود ضمنا 
براي ارتباط اينترنتي در تهران نزديک به 15 شللماره با پيش 
شللماره 971 داده بودند همراه با 2 شماره پشتيباني که هيچ 
وقت ارتباط قطع نشود ) البته به دليل نا اشنايي کاربران رايانه 
بازهم ارتباط قطع مي شد مثا در همين صندوق ما هر دو نفر 
کاربر نتوانسللتند ثبت آناين انجام دهندو آفاين وارد برنامه 
شدند و بنده گرچه مي توانستم کمک کنم  اما چون در شعب 
اصل بر عدم کمک نيروهاي ناظر بلله نيروهاي اجرايي و عدم 

دخالت در کارهم است دخالت نکردم (
6-  براي تحويل صندوق ها به ستاد منطقه نيازي به حضور همه 
افراد نيست فقط 5 نفر الزم است باشند ريس صندوق- نماينده 
فرماندار- بازرس وزارت کشور- سرناظر شوراي نگهبان- نيروي 
انتظامي  البته  براي تحويللل رايانه و مانيتللور و... يکي از آن 

کاربران مي توانست باشد.
7-چيزهايي که بايد در صندوق گذاشته شده و سپس پلمب 
شوند عبارتند از : ته سللوش )ته برگ( تعرفه هاي رأي مصرف 
شده که اسللامي رأي دهندگان روي آنها نوشته شده است – 
خود برگه هاي رأي که بايد به طور جداگانه براي نامزدها باند 
رول داشته باشللند و حتي االمکان در دسللته هاي 100 تايي 
جدا شوند – يک نسخه صورتجلسه ها و فرم 22- پلمب هاي 

مصرف شده صبح که در آخر شب از دور صندوق شکسته شده 
اند – مهرها و ملزوماتي که مربوط به رأي گيري بوده اسللت و 

تعرفه هاي اضافي مصرف نشده
در مورد پلمب صندوقها بايد بگويم که 9 عللدد پلمب )4تا براي 
صبح و 5 تا براي شب( از طرف هرکدام از هيأتهاي نظارت و اجرايي 
به سرناظر و رئيس صندوق تحويل مي شود. مدل پلمب هاي نظارت 

با اجرايي نيز فرق مي کند و رنگ مشخصي دارند.
4 پلمب مخصوص شللوراي نگهبان را سللرناظر بلله 4 طرف 
صندوق مي زند و 4 تاي ديگر را نيز نيروهاي اجرايي به 4 طرف 
صندوق مي زنند يعني هر طرف صندوق يک پلمب اجرايي و 

يک پلمب نظارت وجود دارد
پس از اتمام شمارش و امضاي 7 نسخه فرم 22 )در  فرم 22 اگر 
نماينده کانديدا ها باشند بايد آن را  امضا کنند که اتفاقاً طبق 
گفته ها نمايندگان آقاي موسللوي در صندوق هايي که بودند 
)حدود 40000صندوق( زير فرم هاي 22 را امضا کرده اند ( و 
قرار گرفتن آنها درون صندوق ابتدا در صندوق که شما دوستان 
رأي مي اندازيد با يک قطعه پاستيک که فيت انجا است مسدود 
شده و باز توسط هر دو نيروهاي نظارت و اجرا پلمب مي گردد. 

)پس دوستان فکر نکنند صندوق ها پس از پلمب درش هنوز 
سوراخي دارد که مي توان از آنجا رأي انداخت داخل صندوق( 
و بعد از گذاشللتن در صندوق روي آن 4 طرف صندوق مانند 

صبح پلمب مي شود.
8- 2 نسخه از فرم هاي 22 را مستقيما به ستاد اجرايي مستقر 
در مخزن تحويللل مي دهند اين نسللخه ها دقيقا همان هايي 
اسللت که براي سللتاد شهرسللتان ميرود )البته در تهران در 
همان ستاد منطقه وارد رايانه مي شود( و همه نسخه ها را بايد 
اعضاي صندوق امضا کنند.در ستاد شهرستان فرم هاي 22 را 
وارد سيسللتم رايانه کرده و پس از اتمام شللمارش آراي تمام 
صندوقهاي آن شهرستان و مشخص شدن تعداد آراي نامزدها 
و ... فرم  28 تکميل مي شود و اين فرم 28 براي ستاد هاي باالتر 
فرستاده مي شود)من از اينجا به بعد را نمي دانم مراحل چگونه 

سپري مي شود(
9- پس همانگونه که خوانديد اصللا صندوقهاي تحويلي به 
مخزن در آنجا باز نمي شللوند که بخواهند از روي آنها چيزي 
بخوانند و اين شخص اينگونه عصبي شده است که چرا صندوقها 
هنوز  پس از سه روز از مخزن به جاي ديگر نرفته و ... بلکه دقيقا 
آنها را پس از چند روز از مخازن سطح شهر تهران جمع آوري و 
به فرمانداري تحويل داده  مي شود و به مدت 6 ماه نيز به همان 
صورت )صندوق پلمب شللده (نگه داشته مي شود )شايعه اي 
شنيدم که مي گفت رأي ها پس از 48 ساعت معدوم مي شوند 
در صورتي که قانوناً بايد 6 ماه رأي ها در همان صندوق پلمب 

شده بماند(
)به نظر مي آيد دوستمان فکر کرده منظور از دپو يعني اينکه 
در جاي ديگري همه رأي ها را از صندوق ها در آورده و روي هم 
مي ريزند در صورتي که اين طور نيست هر صندوق را 6 ماه به 
همان صورت پلمب شده نگه مي دارند(پلمب اين صندوق ها در 
فرمانداري ها فقط براي بازشماري آرا آن هم با حضور هردوي 
هيأت هاي نظارت و اجرا و نمايندگان کانديدا ها باز شده و پس از 

بازشماري دوباره صورت جلسه شده و پلمب مي گردد.
10-  و اما در مورد امارهاي غير رسللمي که اين روزها  نيز به 
عنوان يکي از ماکهاي تقلب شمرده مي شود. شوراي نگهبان 
که هيأت هاي نظارت را تشللکيل مي دهد بسيار منسجم تر از 

ستادهاي اجرايي کار مي کند ومنظم تر است.
طبق دستوراتي که به سرناظرشوراي نگهبان در هر صندوق داده 
مي شود او بايد بافاصله پس از اتمام شمارش آرا  و مشخص شدن 
رأي هر نامزد نتيجه آرا  را تلفني به ستاد نظارت منطقه خبر دهد 
و آنها هم با توجه به تجميع اين امار تلفني به مراتب باالتر خبر 
مي دهند و اين سلسللله باال مي رود تا به سللتاد مرکزي نظارت 
مستقر در شوراي نگهبان برسللد و تقريبا همه اين امور تلفني 
يا با استفاده از رايانه و اينترنت صورت مي گيرد لذا سريعترين 
نتيجه را هميشه شوراي نگهبان بدست مي آورد از آنجا که همه 
خبرنگاران و سياسيون خبره اين را مي دانند سعي مي کنند به 
نحوي به اين آمار دسترسي پيدا کنند و نتيجه اين مي شود که 
اين آمار غير رسمي و غير معتبر سريع به خبرگزاري هايي مثل 
فارس يا سللايتهاي خبري خاص يا کيهان و ... که قرابت فکري 
سياسي بيشتري با شوراي نگهبان دارند درز پيدا مي کند و آنها 
هم براي اينکه نشللان دهند نتيجه را خودشان فهميده اند زود 
منتشر مي کنند و مي شود يک گاف بزرگ که بايد بر سر ما بخورد 
و شايعه تقلب را بوجود آورد.ضمنا يک نسللخه از فرم هاي 22 
تحويل سرناظر شوراي نگهبان در صندوق مي شود که او نيز آن 
را تحويل ستاد نظارت منطقه مستقر در همان مخزن مي کند 
که آنها نيز فرم ها را  سريع وارد سيستم رايانه اي مخصوص خود 
شوراي نگهبان مي کنند و هيأت نظارت شهرستان نيز فرم 28 
را وارد مي کند  و از طريق اينترنت به شوراي نگهبان مي فرستند 
و با اينکار شوراي نگهبان نيز به موازات ستاد انتخابات کشور به 
تجميع ارا به صورت رسمي و معتبر مي پردازد )آن خبر تلفني 
هم غير رسللمي اسللت هم غير معتبر ولي تا حدودي نتيجه را 
مشخص مي کند(اتفاقاً سللخت ترين کار مقايسه فرم هاي 22 
هر صندوق وارد شده در سيسللتم هاي رايانه اي ستاد انتخابات 
کشور و شوراي نگهبان با هم اسللت اگر فرم 22 وارد شده براي 
يک صندوق خاص در اين دو سيستم با هم نخواند و يکي نباشد 
تازه اول مصيبت است و بايد بروند با هم اصل فرم 22 ها را با هم 
چک کنند و يا صندوق را بازشماري کنند و .... که همين مراحل 
است که تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان تا چند روز  طول 
مي کشد.حال به نظر شللما با اين مکانيزم سللختگيرانه امکان 
تقلب آنهم در وسعت 11 ميليون رأي وجود دارد؟ باالخره بايد  
اين 11 ميليون رأي در يک سللري صندوق ها باشد.همان طور 
که خوانديد حداقل 15 تا17 نفر باالي سللر صندوقي هست و 
مواظبت مي کنند اکثللر اين افراد نظارت و يللا اجرايي از همان 
محله ها هستند و مثا اگر مدرسه باشد نيروهاي اجرايي همان 
معلمان مدرسه هستند و يا اگر مسجد باشد همان افراد مسجدي 
)نه لزوما بسيجي( هستند. آيا شما واقعا فکر مي کنيد اين يک 
ميليون  نفري که دست اندرکار انتخابات در کل کشور هستند 

حاضرند آخرت خود را به خاطر دنياي ديگران خراب کنند.

سعيدرضا فرزانه

نحوه  اخذ رأي در انتخابات



1- لوث کردن رنگ سبز و نماد اهل بيت 
رنگ سللبز يا هر رنگ ديگر، صاحيت عمومی و اختصاصی برای اشغال 
يک جايگاه حقوقی ايجاد نمی  کند، اما کاش ايشان رنگ ديگری را انتخاب 
می کردند که در مدت کوتاه انتخابات به صورت قراردادی، استفاده و بعد از 
آن به فراموشی سپرده می شد. اين رنگ متأسفانه به نحو ناهنجاری مورد 
تمسخر قرار گرفت. سبز کردن ناخن ها توسط برخی طرفداران در جشن 
دوم خرداد در ورزشگاه آزادی، پوشيدن رنگ سبز توسط يکی از طرفداران 
به سگ خانگی و... مواردی بود که اکنون رنگ سبز را نه معادل رنگ اهل 
بيت، بلکه آن را معادل قانون شکنی، سوء استفاده از ارادت مردم به اهل 

بيت برای رسيدن به قدرت و... می دانند. 
2- عدم مراعات قواعد مردم ساالری 

دموکراسللی ضوابطی دارد کلله به صورت قللراردادی دوطللرف مبارزه 
پذيرفته اند. ميرحسين بعد از باخت، ريل حرکت خود را از مسير قانون جدا 
کرد و به سللمت التهاب اجتماعی پيش رفت و هيچ گونه استداللی برای 
نحوه تقلب، با تفاوت 11 ميليون رأی ارائه نمی کند. از يکی از راهپيمايان 
عصر 25 خرداد پرسيدم: سند شللما مبنی بر تقلب چيست که اکنون به 
خيابان آمده ايد؟ گفت مللن نمی دانم ما به گفته آقای موسللوی اعتماد 
داريم، بنابراين ميرحسين مسير را برای چنين رفتاری در انتخابات آتی 
کشللور باز کرد و رويه ای را ايجاد کرد که در حافظه ملت ماندگار خواهد 
شد. او ثابت کرد که می توان در وسللط بازی، قواعد را عوض و يک طرفه 

اعام پيروزی کرد. 
3-استفاده از واژه اهلل اکبر برای حمله به اماکن عمومی 

موسوی در بيانيه دوم خود از طرفداران خواسللته بود که از واژه اهلل اکبر 
استفاده کنند، لذا تعداد قابل توجهی که نه ظاهر آنان با اهلل اکبر سازگار 
بود و نه عمل آنان مبتنی بر اخاق اسامی بود، از اين واژه استفاده کردند. 
آشللوب طلبی و حرکت های ضدانقابی و توم کردن آن بللا واژه اهلل اکبر، 
التقاط منافقين را به ذکر متبادر می کند که می خواسللتند هم پايی در 
اسام و هم جايی در سوسياليسم داشته باشند. واژه اهلل اکبر که روزی شير 
رزمنده ايرانی برای حمله به قلب دشمن بعثی در جبهه بود، امروز شعار و 

رمز عمليات عليه اموال عمومی و اماکن و منازل شده است. 
4- عدم ارجاع مشكالت به مراجع قانونی و بی اعتبار دانستن آنها 

ميرحسين از اول مشللی اي را دنبال می کرد که دولت، شورای نگهبان و 
مجريان را قبول ندارد. اين مشی ابتدا به سللاکن و قبل از انجام هر گونه 
تخلفی، قابل تأمل بود. تشللکيل کميته صيانت دو ماه قبل از انتخابات، 
مکاتبه با رهبری برای مشللکات کوچک و صدور بيانيه خطاب به ملت، 
به جای شکايت به شورای نگهبان بدعت های جديد ايشان است. کسی 
که ساز و کار قانونی کشور و نظام خود را قبول ندارد چگونه می توانست 
فردای انتخابات و پيروزی با آنها کار کند، لذا بسياری از افرادی که رفتار 
ميرحسين را در فردای انتخابات ديدند، خدا را شکر می کنند که ايشان 

رئيس جمهور نشد وگرنه... 
5- صدور بيانيه آشوب طلبانه و دعوت به حرکت های خيابانی 
ميرحسللين به محض احراز صحنه شکسللت، رأی 40 ميليونی مردم را 
خيمه شب بازی خواند و خواستار استمرار موج سللبز شد. تحليلگران و 

نخبگان و حقوقدانان از اين حرکت انحرافی بسلليار متعجب شللدند که 
چرا ميرحسللين اعتراض خود را در چارچوب قانون طرح نمی کند. مگر 
او نبود که يکی از اهداف اساسللی خود را اجرای قانون می دانسللت، مگر 
وی، دولت فعلی را قانون سللتيز و قانون گريز نمی دانست؟ چگونه است 
که خود مسير غيرقانونی را عريان طی می کند. صدور بيانيه تهييجی به 
جای اعتراض قانونی يکی ديگر از بدعت های ثبت شده در انتخابات ايران 

به حساب می آيد. 
6- برگزاری راهپيمايي غيرقانونی 

ميرحسين که شللاخصه اصلی دولت فعلی را قانون ستيزی می دانست، 
بدون اخذ مجوز قانونی طرفداران خود را بلله خيابان می ريزد و خود نيز 
شخصاً در بين آنها حاضر و در سخنرانی خود به نهادهای قانونی و نظارتی 
نظام حمله می کند. درخواسللت برگزاری راهپيمايي سراسری در کشور 
و پايتخت به خاطر اعتراض به نتيجه انتخابات، قبل از بررسی و پيگيری 

راه های قانونی، يکی ديگر از بدعت های مير حسين به حساب می آيد. 
7- حمله به مراکز نظامی 

تاکنون در انتخابات رياست جمهوری، آن هم در پايتخت، افراد مسلح به 
مراکز نظامی حمله نکرده اند و اين حرکت اولين بار بعد از انقاب اسامی 
اتفاق افتاد. در ادامه راهپيمايي غيرقانونی به مراکز بسلليج حمله شللد و 
تعدادی کشته شدند. اين بسيج همان بسلليج است که ميرحسين آن را 

مدرسه حق می ناميد. 
اين وصف صرفاً امری تاکتيکی برای رأی بللود زيرا حمله اوباش طرفدار 

ايشان به بسيج چهره حقيقی ايشان را شفاف کرد. 
8- ايجاد زمينه برای جوالن ضدانقالب 

ضد انقاب بودن افراد سازمان يافته قطعی اسللت؛ اگر چه ميرحسين با 
ژست دموکرات مآبانه چنين نظری را رد می کند. نوع شعارها، نوع حمات 
فيزيکی، حمل اسلحه و ساح سرد و عربده کشی حکايت از آن دارد که 
در سايه زمينه سازی ميرحسللين، ضدانقاب، اراذل، سابقه دارها و... به 
ميدان انتقام آمده اند، چه حاشيه امنی برای آنان بهتر از شعار اهلل اکبر و 
پيشانی بند »نخسللت وزير امام«. اراذل و اوباش بايد از ايشان تقدير ويژه 

نمايند زيرا او توانست هويت آنان را بازگرداند. 
9- ايجاد زمينه برای به سخره گرفتن نظام توسط غرب 

دنيای غرب که مدعی عدم وجود مردم ساالری در ايران است، مستمسک 
خوبی به دست آورد. 

آنان حوادث اخير را نلله درون خانواده انقاب می داننللد و نه بين اراذل 
و مردم. آنان اراذل را طرفللداران جامعه مدنی خواندنللد و نظام مقدس 
جمهوری اسامی را به عنوان عامل سرکوب آزادی خواهان معرفی کردند. 
غرب نيز مانند ميرحسين، انتخابات چهل ميليونی ما را يک بازی تلقی 
کردند و سللامت آن را به چالش فرا خواندند. اوباما، اوباش را طرفداران 

دموکراسی دانست که به آنان خيانت شده است. 
10- ايجاد خانه های تيمی برای طراحی اعمال غيرقانونی 

در تحليل های قبللل از انتخابات، اين نکته وجود داشللت که تشللکيل 
کميته صيانت از آرا در عين القای قطعللی بودن پيروزی نمی تواند بدون 
طراحی های ديگر باشد. کروبی در دانشگاه آزاد نجف آباد تشکيل خانه های 

تيمی را برما کرد، دستگاه های اطاعاتی و امنيتی نيز با دستگيری سران 
مجاهدين و مشارکت خصوصاً در قيطريه اين موضوع را به اثبات رساند. 

هدف اين اقدام اگر طراحی اقدامات اخير نباشد، چه می تواند باشد؟ 
11- مكاتب�ه و مراجع�ه بی رب�ط ب�ه رهبری به ج�ای مراجعه به 

کانال های قانونی 
ميرحسين در اول انتخابات، دو نامه به رهبری نوشت؛ حتی برای تمديد 
ساعت رأی گيری بعد از ساعت 22 از طريق رهبری اقدام کرد. اين رفتار از 
دو حالت خارج نيست؛ يا ايشان هيچ نهادی را شايسته و واجد صاحيت 
نمی داند يا آنقدر روحيه اسللتکباری بر خود حاکم کرده است که خود را 

شايسته تماس با کمتر از رهبری نمی بيند. 
12- تبديل مهم ترين انتخاب ملت به خاطره ای تلخ 

شرکت 40 ميليونی ملت در انتخابات به فرموده رهبری »جشن حقيقی« 
بود. ميرحسين در سايه شکسللت سللنگين و حرکت های غيرقانونی و 
عبوسانه، اين شيرينی را تلخ و همگان را در بهت و حيرت فرو برد. مردمی 
که بايد در جشللن شللرکت می کردند از ترس تخريب منازل و اماکن يا 
اسيدپاشی به صورت، در خانه زمين گير شدند و با حوادث بعد از انتخابات و 
کشته شدن تعدادی در حوادث مذکور، شيرينی انتخابات به کلی فراموش 
شد. ميرحسين در شعارهای انتخاباتی مدعی بود که برای ايجاد نشاط و 

شادابی آمده است. 
13- ايجاد شبهه نسبت به سالمت سياسی نظام 

ميرحسين با خيمه شللب بازی خواندن انتخابات و اعام علنی مبنی بر 
عدم اعتماد به شورای نگهبان و اصرار بر ابطال انتخابات )بدون ارائه دليل 
قابل پسند( نظام سياسی ايران را نظامی معرفی کرد که رأی مردم در آن 
بی تاثير، فرمايشی و بی خاصيت اسللت و حاکميت هرچه بخواهد انجام 
می دهد. ايجاد آسيب به سرمايه اجتماعی نظام که همان اعتماد عمومی 

ملت است مهمترين خيانت موسوی در اين عرصه است. 
14- سياسی کردن مسائل حقوقی 

پيگيری تخلفات انتخاباتی، امری اسللت حقوقی و طللرح آن در مجامع 
عمومی بللرای تحريک و تهييللج، قطعاً منتللج به نتيجه نخواهد شللد. 
ميرحسين کسی نيست که اين موضوع را نداند، اما با سياسی کردن مساله 

ثابت نمود که به دنبال شفافيت و بررسی مجدد نيست. 
او هر چيزی را که مانع رسلليدن وی به کرسی رياسللت جمهوری شود، 
سرکوب خواهد کرد. استمرار آشللوب ها به رغم کشته شدن بی گناهان 

نمونه ای از اين سياسی کاری و سماجت خودخواهانه است. 
15- عدم همبستگی بين مطالبه و استدالل ها 

ميرحسين در ديدار رهبر، در جمع طرفداران در خيابان آزادی و در نامه 
به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات شده است و طبيعتاً برای اين 

مدعا بايد استدالل های محکمه پسند و حقوقی ارائه دهد. 
ايشان در نامه خود به شورای نگهبان از جمله داليل زير را مطرح می کند. 
1- احمدی نژاد به هاشللمی و ناطق توهين کرده اسللت. 2- دوران امام 
را زير سللؤال برده اسللت. 3- برای نمايندگان بنده کارت به موقع صادر 
نشده است. 4- بسلليج در انتخابات دخالت کرده است. خانم ايشان نيز 
مدعی است بايد رأی ميرحسين در لرستان )زادگاه رهنورد( و آذربايجان 
)زادگاه ميرحسين( بيشتر از احمدی نژاد باشللد. اين استدالل آنقدر بی 
اساس است که هرکس آن را مطالعه می کند رفتاری را نشان می دهد که 
در مقابل يک طنز نشان می دهد؛ اتفاقاً اين رأی، وزن رهنورد و ميرحسين 

را در اين دو منطقه نيز شفاف کرد. 
16- بی توجهی به نظرات رهبری 

در جلسه ميرحسللين با رهبری که بعد از انتخابات تشکيل شد، به ايشان 
توصيه شد که کانال های قانونی را طی کند و به شورای نگهبان نيز تأکيد شد 
با دقت از حقوق ميرحسين صيانت کند. اما ايشان که به کمتر از ابطال راضی 
نمی شود، بعد از خروج از محضر رهبری مجدداً بيانيه صادر کرد، راهپيمايي 
غيرقانونی انجام داد و در آن راهپيمايي غيرقانونی شرکت و سخنرانی کرد.  
خاتمی نيز بيانيه دروغينی مبنی بر عدم شللرکت در راهپيمايي به جهت 
غيرقانونی بودن راهپيمايي، صادرکرد اما شخصاً در آن حضور يافت. رهبری، 
ميرحسين را به طی مسير قانونی فرا می خواند. ميرحسين در راهپيمايي 

اعام می دارد به شورای نگهبان اعتماد ندارد و... 
17- ابداع خيابان گردی شبانه قبل از انتخابات 

حضور شبانه هواداران ميرحسين از دو هفته قبل از انتخابات شروع شد. 
ترافيک شبانه، سر و صدا، شعار، درگيری، خصوصاً در خيابان های مرکزی 
تهران، ابداع و بدعت جديدی بود که ميرحسين و حاميانش بنا گذاشتند. 
دليل اين امر همچنان معلوم نيسللت. شللايد بهترين دليللل آن تمرين 

حرکت های شبانه برای آشوب فردای انتخابات بود که انجام شد. 

18- ايجاد مدل و الگوی غلط برای آيندگان 
برخی حرکت های متمايز در تاريخ، ثبت و بعضاً الگو می شللود. تبريک 
ناطق نوری در صبح سللوم خرداد 1376به خاتمی، نمونلله ای که امروز 
بسياری از تحليل گران آن را يادآوری می نمايند، قطعاً سرجمع رفتارهای 
انتخاباتی موسوی در انتخابات های آينده مورد بازبينی قرار خواهد گرفت 

و تکرار خواهد شد. 
همه موارد فوق و حوادث تلخ فوق  الذکر تأسللف آور است، اما از آنجا که 
معتقديم دست الهی تاکنون انقاب اسللامی را از همه حوادث سخت و 
نفس گير عبور داده است، ان شللاءاهلل رفتارها نيز فرصت هايی را در خود 
خواهد داشت، شايد به سمت پااليش ديگری در درون انقاب می رويم، 

شايد اين خرداد تکرار خرداد 1360 باشد. اميد است که نباشد.
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ميرحسين موسوی با رفتار و حرکت های خويش و بدون استدالل های حقوقی، مس�يری را طی کرد که ثبت تاريخی آن برای آينده 
کشور و نظام می تواند الگويی انحرافی را نهادينه کند. آنچه ايشان انجام داد، برای کسانی که وی را درون خانواده انقالب می دانستند 
باورکردنی نيس�ت.  ملت بزرگ ايران برای اولين بار در طول تاريخ انقالب اس�المی، پديده هايی را مشاهده کرد که تاکنون مشاهده 
نكرده بود. هر قدر مشارکت عمومی در يك انتخابات باالتر باشد، بايد جشن و شيرينی آن نيز گسترده تر باشد. ميرحسين موسوی 
با رفتار و حرکت های خويش و بدون استدالل های حقوقی، مسيری را طی کرد که ثبت تاريخی آن برای آينده کشور و نظام می تواند 
الگويی انحرافی را نهادينه کند. آنچه ايشان انجام داد، برای کسانی که وی را درون خانواده انقالب می دانستند باورکردنی نيست. حتی 
کسانی که به ايشان رأی نداده بودند، بعد از انتخابات ايش�ان را بهتر شناختند و بعضًا می گويند: خدا را شكر که ايشان رئيس جمهور 

نشد وگرنه... 
ميرحسين، بدعت هايی را ابداع کرد که دل بسياری از انقالبيون و مردم را جريحه دار کرد و همگان با دستی به دهان گرفته چراهای 

مختلفی را طرح می کنند. از جمله اين بدعت ها: 



نگاهي به اغتشاشات و آشوب هاي روزها و هفته هاي  گذشته از تاش سازمان يافته اي پرده 
برمي دارد که در ذيل سناريوي ناکام انقاب مخملي درايران، قابل تعريف است. بي ترديد، 
بررسي اليه هاي چندوجهي اين پروژه که در مقاطعي نيز به صورت مکمل هم عمل کردند 

بيانگر تاشي است که نقطه عزيمت آن ايجاد »گفتمان اعتراضي« بوده است.
نگاهي به اغتشاشات و آشوب هاي روزهاي گذشته از تاش سازمان يافته اي پرده برمي دارد که 
در ذيل سناريوي ناکام انقاب مخملي درايران، قابل تعريف است. بي ترديد، بررسي اليه هاي 
چندوجهي اين پروژه که در مقاطعي نيز به صورت مکمل هم عمل کردند بيانگر تاشي است 

که نقطه عزيمت آن ايجاد »گفتمان اعتراضي« بوده است. گرچه اين سناريو 
در کشورهاي استقال يافته شوروي سابق با اعتراض به نتايج 

انتخابات و تقلب درآن کليد خورده است وليکن آنچه 
در همان ابتداي کار پيشللبرد اين انقاب را در 

ايران ناکام گذاشت، وضعيت آرا بود. اوکراين 
و گرجستان دو کشللور به دام افتاده در 

انقاب هاي رنگيللن، برپايه نزديکي 
آراي نامزدها به يکديگر بوده است. 
اتفاقي که در ايران با اختاف 11 
ميليوني عما باورپذيري تقلب و 
تاش »پرهياهو« و»پرشتاب« 
براي اين پروژه را با کندي هاي 
بسيار سختي روبه رو ساخت. 
قرينه هللاي  اينکلله  امللا 
تاش هللاي سللازمان يافته 
براي ايجللاد انقاب مخملي 

در ايران چه مي باشد، بي شک 
بايد به تطابق رفتارها و تحرکات 

جريانات اخير با نمونه هاي اتفاق 
افتاده درکشورهاي مختلف پرداخت. 

به طورکلي برخي عوامللل عمومي که 
تاکنون در برخي کشللورهاي هدف انقاب 

رنگي قرار گرفته بعضاً صورت مشترک داشته به 
صورت زير قابل احصا مي باشند: 

1- نمادسازي 
هدف ازنمادسازي براي بعد و حجم دادن به نيروهاي هوادار و متمايز ساختن آنان 

به عنوان مجموعه متفاوت و مخالف مي باشد. همچنين انگيزه بخشي به حاميان با انتخاب 
رنگ درجهت ترغيب آنان براي شرکت در يک رويداد و يک رفتار خاص مي باشد. اين اتفاق 
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با انتخاب رنگ سبز و بهره گيري از محصوالتي 
همچون تي شرت، کاه و شال سللبز و نيز به راه انداختن تظاهرات خودرويي به نماد هاي 
سبزظهور و بروز يافت. يکي از داليل اصلي براي تأکيد  برنمادسازي حک ساختن آن بر اذهان 
و استفاده از عنصر در دسترس بودن و قوه يادآوري مي باشد. مضاف بر اينکه به دست گيري 

فضاي تبليغاتي شهر و تهييج بخشي ميداني نيز در اين بخش کاماً مشهود مي باشد. 
2- شكل دهي قطب بندي شديد اجتماعي 

ايجاد دوانگاري  متضاد Binary opposition در ميان توده مردم نيز يکي از روش هاي 
مورد تأکيد  در انقاب هاي رنگي است. اين قطب بندي در حقيقت الف- براي ايجاد تخاصم 
ميان مردم و شکل فضاي نزاع بوده و ب- درچارچوب شکل دهي اقليت يا اکثريت ناخشنود 
و عصبي قابل تصور اسللت. رودررو قراردادن مردم و ايجاد قطب بندي درميان آنها نيز براي 
شکستن بسياري از هنجارهاي مورد توجه جامعه و عبور از خطوط مورد احترام در زمينه 

تکريم نهادها مي باشد. 
3- بروزدادن گرايش هاي ليبرالي و نئوليبرالي 

يکي از جان مايه هاي شکل دهي انقاب هاي رنگي مخابره پيام گرايش به گرايش هاي ليبرالي 
و نئو ليبرالي مي باشد. هدف اصلي از اين عايم براي کسب حمايت هاي غربي مي باشد. در اين 
انتخابات تأکيد  بر گفت وگوهاي بي  قيد و شرط باآمريکا و عدول از برخي ايدئولوژي هاي انقاب 

همچون نحوه مواجهه با رژيم صهيونيستي در همين چارچوب قابل ارزيابي است. 
4- سازماندهي تشكيالتي 

تعريف نقش براي اعضاي ستاد و نيز اعطاي ماموريت به نيروها، نيازمند سازماندهي قوي و 
منسجم مي باشد. نيروهاي دوم خردادي درپيش ازانتخابات با به راه انداختن کارناوال ها و 

اردوهاي خياباني »فضا سازي«، 
»تهييج انتخاباتي«،»رعب تبليغاتي«،»کميته صيانت ازآرا«، »کمپين سخنراني«،»پوشش هاي 
نمادين«،»تظاهرات خودرويي« بخشي از سازماندهي هاي خود را براي پيروزي درانتخابات 
نمايان سللاختند. همچنين در بخش اغتشاشللات خيابانللي نيز اين جريان سللاماندهي 
کامًا دقيقللي را مورد توجه خود قرار داد. تشللکيل کميته هللاي »عملياتي،»محوربند«، 

 

» رسانه اي – عمليات رواني«،»مالي و پشتيباني« نيز از جدي ترين اقدامات در اين زمينه بوده 
است. نحوه درگيري هاي خياباني و سازماندهي اراذل و اوباش و مسلح ساختن آنان به انواع 

ساح هاي سرد و گرم بخشي از تاش هاي صورت گرفته دراين بخش بوده است. 
بي گمان تدارک و سازماندهي دستاويزي ) تاکتيکي ( براي کانوني کردن فشار بر روي حکومت 
و واداشتن آن به گردن نهادن به خواست آنان بوده و مي باشد. اين جريان تاش دارد تا با اين 
فشار انتخابات را باطل ساخته و شرايط جديد را براي ادامه تحرکات خود فراهم سازند. تأکيد  

يک مقام سياسي مبني بر اينکه ابطال انتخابات کف خواست هاي ميرحسين موسوي مي باشد 
بيانگر سارماندهي براي فشار جهت رسيدن به منويات اصلي مي باشد. 

5- هزينه هاي سنگين مالي 
تامين هزينه پوسترها،بنرها،عقد قرارداد با شللبکه هاي ماهواره اي و تهيه البسه تبليغاتي 
بي ترديد از هزينه  کرد سنگيني پرده برمي دارد که سامان يافته بودن آنها از چشم هيچ ناظر 
سياسي پنهان نيست. حضور اسپانسرهاي مالي و فعاالن اقتصادي درحوزه نفت،محصوالت 
روغني،فعاالن عرصه ساخت و سللاز و نيز انتشار برخي شايعات مبني بر حمايت هاي مالي 

خارجي مواردي بودند که ساماندهي کاماً حرفه اي را ظهور و بروز دادند. 
6- دموکراسي خواهي و حقوق شهروندي 

نحوه فعاليت ايللن جريللان و مقاصللد پنهان آنهللا نيز در 
لفافلله » دفللاع از دموکراسللي و حقللوق بشللر «، 
»حقوق شهروندي «،»عدالت گرايي« پوشانده شد 
تا دليل واقعي در افتادن آنان با حکومت کتمان 
شود. بي ترديد به دست آوردن حمايت هاي 
مردمي با اتخاذ تاکتيک »دنياي وانموده« 
و قلب حقايق از جمله مواردي بود که 
براي پنهان نگاه داشتن نيات واقعي 

اتفاق افتاد. 
7- نفوذ درسيستم سياسي 

يکي از روش هاي جريان مزبور براي 
انقاب رنگي خود نفوذ درسيستم 
سياسي براي رسيدن به چند هدف 
عمده بوده است. هدف اول دسترسي 
به اطاعات محرمانه مسؤوالن براي 
ايجاد فشار روي آنها بوده است. حمله 
به منللازل برخللي از مسللؤوالن وزارت 
کشورونيزانتشار شماره تلفن هاي همراه 
آنها در اينترنت دراين راستا قابل ارزيابي است. 
هدف دوم اما به دست آوردن اطاعات ميداني براي 
تحرکات خياباني بوده اسللت. اين اطاعات بي گمان 

بخشي از اغتشاشات خياباني را پشتيباني اطاعاتي نمود. 
8- القاي شبهه تقلب پيش ازانتخابات 

يکي ديگر از روش هاي به کارگرفته شللده توسللط جريان مزبورادعاي تقلب در 
انتخابات با يک پيش فرض بوده است. پيش فرق مطلق انگاري در اين چارچوب شکل گرفت 
که پيروز انتخابات مهندس موسوي بوده و اگر هر انتخاب ديگر صورت گيرد به معناي تقلب 
در انتخابات مي باشد. گرچه اين القا زمينه اي براي آغاز اغتشاشات خياباني بود وليکن در وراي 
خود مشروعيت زدايي از دولت حاکم را نيز هدف گرفت. به اين معنا که با اعام پيروزي خود 
قبل از پايان رأي گيري دولت حاکم را غيرقانوني اعاک کرده و شدت و اقتدار رأي به دست 

آمده توسط وي را خنثي سازند. 
9- حمايت هاي خارجي 

تأکيد  رسانه هاي خارجي مبني برانجام تقلب در انتخابات ايران و حمايت از آشوب هاي 
خياباني با توجيه ناديده انگاشته شدن رأي مردم، حمايت هاي بيگانگان از انقاب رنگي 
جريان مزبور را عيان سللاخت. بي شک آشفته سللاختن فضاي سياسي جامعه،کسب 
مسللاعدت بين المللي، ايجاد فشللار بلله حکومت از سللوي بيگانگان تحللت عناويني 
همچون جريمه هاي ديپلماتيک، سياسللي و اقتصادي و کاهش به رسيمت شناختن 
رئيس جمهورمنتخب از جمله کارويژه هاي نيروهاي بيگانه مي باشد. از ديگر سو آنچه که 
درتمامي انقاب هاي رنگي به عنوان وجه مشترک مطرح است حمايت کشورهاي خارجي 
و تکيه بر برخي از منابع آنها مي باشد. به طورمشخص بر اساس مشاهدات شهروندان تهراني 
سفارتخانه هاي کشورهاي انگليس، فرانسه و استراليا در آشوب هاي روز شنبه تهران به 
آشوب طلبان و تروريست هايي که از بيم دستگيري متواري بودند، پناه دادند. باتوجه به 
اخبارمزبورکاماً مي توان دريافت جريان مزبور پايي نيز در کسب حمايت هاي بيگانگان 
و فضاسازي هاي بين المللي آنان دارد. موارد گفته شده گرچه بخشي از تطابق اغتشاشات 
اخير و تاش جريان انتخاباتي براي انقاب رنگي با نمونه هاي انجام شللده مي باشد اما 
ناکامي آن مي تواند عبرت هاي گرانقدر را به تصوير بکشد که جريان مزبور با تسليم شدن 
در برابر خواست و اراده ملت مي تواند به دامان نظام بازگردد. اولين اين عبرت ها، هوشياري 
مردم مي باشد. مردمي که دلبستگي خود به نظام را نشللان داده و ثابت کردند چهره ها 
را حتي از پشت نقاب نيز خوب مي شناسللند. گرچه نسل جوان ما نيز دوره هاي ابتداي 
انقاب و جرياناتي همچون بني صدر را تجربه نکرد اما اتفاقات اخير يک نوع لمس شدگي 
تاريخي را براي آنان به نمايش گذاشته و تاريخ را برايشان به تصوير کشيد. درحقيقت 
مي توان گفت با توجه به اين اوصاف نسبت به بيمه شدن نسل کنوني انقاب درمقابل 
خط نفاق بايد اميدوار بود. عبرت ديگر اما بايد به نقش رهبري و واليت فقيه در مديريت 
 چالش ها و نابساماني هاي کشور اذعان داشت. براستي کساني که روزگاري از نهادهاي

 انتخابي - انتصابي سخن گفته و به دنبال تک پايه ساختن حاکميت بودند، قرار دارند 
که اگر جايگاه رهبري نبود هم اينک اهتزاز پرچم  هاي رنگي را بايد در کشللور به نظاره 
مي نشستيم؟. نعمت واليت بي شک عنايتي الهي است که اگر جز اين بود آن پير فرزانه 

نمي گفت که پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد. 

16
| روزنامه جوان|   تيرماه  1388 

w
w

w
. 

 da
ily

.ir

گزارش تحليلی از ريشه های اغتشاشات اخير

كودتاى مخملى چگونه ناكام ماند؟

اگر يک جايي عمل به قانون شللد و يک گروهي در خيابان ها بر ضد اين عمل 
بخواهند عرض اندام کنند اين همان معناي ديکتاتوري است که مکرر گفته ام 
که قدم به قدم پيش مي رود. اين همان ديکتاتوري اسللت که به هيتلر مبدل 
مي شود انسللان، اين همان ديکتاتوري است که به اسللتالين انسان را مبدل 
مي کند، اگر قانون در يک کشوري عمل نشود، کساني که مي خواهند قانون 
را بشکنند اينها ديکتاتوراني هستند که به صورت اسامي پيش آمده اند، يا به 
صورت آزادي و امثال اين حرف ها، اگر همه اين آقايان که ادعاي اين را مي کنند 
که ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز کنند و تکليف را 
از روي قانون همه شان معين کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخاف 
رأي من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، ديگر دعوايي پيش 
نمي آيد، هياهو پيش نمي آيد.  )از بيانات گو هربار حضرت امام ل صحيفه امام 
ج 14 ل صفحه 415(  بر منباي اصول اصل 118 و 99 قانون اساسي، تکليف 
نظارت بر انتخابات به خوبي روشن شده است و مسؤوليت نظارت بر انتخابات 

رياست جمهوري را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است.
 حماسه بزرگ حضور در انتخابات دهم رياسللت جمهوري و مشارکت قريب 
به 40 ميليون نفر از مردم شريف و بزرگ ايران اسامي، پيروزي بزرگي را در 
آسللتانه دهه چهارم انقاب رقم زد که جهانيان را به شگفتي وا داشت و مثل 
هميشه ناظران و تحليلگران سياسي جهان در تحليل و شناخت دقيق اين ملت 
بزرگ و پيشتاز در عرصه هاي سياسي داخلي و خارجي،  باز ماندند. اين موفقيت 
بزرگ که بار ديگر دموکراسي واقعي و مردمساالري ديني را در ايران به نمايش 
گذاشللت و اقتدار و عزت و عظمت نظام اسللامي ايران را در چشم جهانيان 
دوچندان نمود. مع االسف عده اي از ساعات نخست، شيريني اين پيروزي بزرگ 
را به بهانه هاي واهي و توهمات ناشي از هجمه تبليغات گمراه کننده افراطيون 

در داخل و رسانه هاي بيگانه در ذائقه ملت به تلخکامي تبديل کردند. 
آنان که با شعار قانون گرايي آمده بودند و رقيب خود را به قانون گريزي متهم 
مي کردند چه زود عهد خود شکستند و در مقابل قانون قد علم کردند. من به 
عنوان نماينده مردم شريف تبريز سللؤاالتي از جناب آقاي مهندس موسوي 
دارم. آيا اعام زودرس و يکطرفه پيروزي خود در ساعات پاياني انتخابات که 
هنوز در شهرسللتان هاي بزرگ و از جمله در تبريز رأي گيري ادامه داشت، 
يک حرکت قانوني بود؟ آيا دعوت مردم به پايللداري و مقاومت و ريختن به 
خيابان ها يک اقدام قانوني بود؟ مقاومت و پايداري در مقابل چه چيزي؟!  آيا 
مراجع قانوني هنوز در آن زمان درمورد انتخابات سخني گفته بودند؟! ملت 
بيدار ايران براي اولين بار در طول سلله دهه از انقاب، پديده اي را مشاهده 
کردند که سابقه نداشت و انحراف آشللکار و بدعت خطرناک و ايستادگي در 
مقابل رأي مردم و مسير قانوني رسيدگي به انتخابات، آيا تشکيک در نتيجه 
انتخابات و درخواست ابطال 40 ميليون رأي مردم بدون استدالل هاي حقوقي 
و منطقي يک بدعت خطرناک در مقابل رأي ملت نبود که متأسفانه در حافظه 
تاريخي اين ملت ثبت شللد؟ آيا به هم زدن قواعد دموکراسللي و انتخابات و 
اينکه هر کس در انتخابات رأي نياورد بافاصله، بدون هيچ مدرکي، همه را 
به تقلب و خيانت در آراي مردم متهم نمايد راه درستي است؟ آيا هر کس بعد 
از شکست در انتخابات اين حرکت خود را از مسير قانون جدا کند و به سمت 
التهاب اجتماعي و اردوکشي طرفداران خود در خيابان ها برود، ايستادگي در 
برابر قانون نيست؟ آيا عدول از پيگيري شکايات و اعتراضات از طريق مجاري 
قانوني و نفي سازوکار قانوني کشور و صدور بيانيه هاي تحريک کننده به جاي 
شکايت به شوراي نگهبان، فرار از قانون بلکه قانون ستيزي نيست؟ ايشان به 
محض احراز صحنه شکست، رأي 40 ميليوني مردم را خيمه شب بازي خواند 

و خواستار استمرار موج سبز شد. 
نخبگان سياسي و حقوقدانان از اين حرکت انحرافي بسيار متعجب و شگفت زده 
شدند که چرا ايشان اعتراض خود را در چارچوب قانون مطرح نمي کند مگر او 
نبود که يکي از اهداف سياسي خود را اجراي قانون مي دانست، چگونه است که 
خود مسير غيرقانوني را عريان طي مي کند.  جناب آقاي موسوي، شما به تبريز 
و آذربايجان خيلي اميد بسته بوديد و همگان ديدند در يک رقابت آزاد، شما 
حتي در تبريز و شهرهاي آذربايجان شرقي هم اکثريت را به دست نياورديد. 
طرفداران و حاميان شما در همه جاي تبريز و سر همه صندوق ها بودند بلکه 
به جرأت مي توانم بگويم از طرفداران شما در ميان مديران و مجريان انتخابات   
در سطح استان نيز حضور داشتند و طبعاً هرگونه تخلف به نفع رقيب شما را 
مي توانستند هم مانع بشوند و هم گزارش کنند.                                 

 شعار قانون گرايي
و رفتار قانون ستيزي

محمدرضا ميرتاج الديني
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ميرحسين موسوي و يارانش گويا مسيردرگيري را براي 
بيان اعتراضات خود به نتيجه انتخابات برگزيدند.

به گزارش روزنامه جوان، درحالي کلله انتظار مي رفت با 
توجه به بيانات رهبرمعظللم انقاب مبني بر پايان يافتن 
اردوکشللي هاي خياباني، »قانون گويان  قانون سللتيز« 
ماشين اعتراضات خود را به خيابان قانون بازگردانند اما 
رفتار رسانه اي – انتخاباتي آنان رگه هاي جديدی مبني 

برعدم تمکين آنان به قانون نمايش گذاشت.
يللا  سياسللي«  »لجاجللت  رسللانه اي،  درعرصلله 
شايد»تمرد غيرقانوني« اينان در سللايت »قلم« متعلق 
به مهندس موسللوي ظهور و بروز يافت. درج خبري در 
روز جمعه )29 خردادماه(،   تنها چند ساعت پس از بيانات 
رهبر انقاب مقارن سللاعت»12:24:55«،   شکي باقي 
نگذاشت که ميرحسين همچنان برسياق »احساسات« 

و» هيجانات« شانه خاکي را ارجح برقانون مي داند. 
بي ترديد اگللر جز اين بللود درخبرمورد اشللاره تصريح 
نمي کرد: »مللردم پس از اجحاف آشللکار! در حقشللان 
به شللکل خودجوش تصميم گرفتند تا هر شللب با ذکر 
مبللارک اهلل اکبر اعتراض خللود را به مدنی ترين شللکل 

ممکن اعام کنند.
اگرچه اين اعتراض مدنی را هم برنتابيدند و سيل انتقادات 
به سوی آنها روان اسللت. اين هفتمين شللبی است که 
حاميان ميرحسين موسوی در اعتراض به تخلفات آشکار 
در انتخابات و بی پناهی شان ندای اهلل اکبر سرمی دهند 

تا شايد خدای بزرگ به ياری شان بيايد.«
تحليل محتواي اين خبر چندان سخت نمي نماياند. سايت 

موسوي با اين انتشاراين خبر نشان داد که
1- در حالي که انتظللار مي رفت وي بللا اقدامي بهنگام 
راهپيمايي روزشللنبه را مورد انتقاد قرار دهد، اشاره اي 
به اين مسللأله نکللرده و همچنان با عللدم موضع گيري، 

راهپيمايي مردم را به انتظار بنشيند.
2- ميرحسللين و يارانش به رغم سللخنان رهبري مبني 
برسامت انتخابات،    همچنان بر تقلب درانتخابات تأکيد  

کرده و همچنان سبيل گذشته خود را ادامه مي دهند.
گرچه اين خبر، رويه اتخاذي موسللوي و حاميانش را به 
وضوح برجسته ساخت، اما اخباردريافتي ديگر بيانگرآن 
است که بحث هاي جدي در ستاد وي شکل گرفته است. 
مهمترين اين بحث ها درخصللوص اتخاذ موضع در برابر 
ادامه اعتراضات خياباني بوده است. از قرار معلوم دراين 

جلسه دو ديدگاه مطرح شده است. 
يک ديدگاه برايللن باور بوده که با بيانللات رهبري، عمًا 
اين جريان در مسلليري قرارگرفته که يا بايد به مسللير 
قانون بازگردد يا بايد به جبهه اپوزيسلليون ملحق شود. 
اين ديدگاه معتقد به پايان دادن به اعتراضات با انتشللار 

بيانيه اي در اين زمينه بوده است. 
به باور حاميان اين ديدگاه، ندادن بيانيه در اين زمينه به 
معناي پايان عمر سياسي جريان مزبور وحذف هميشگي 

در عرصه سياست است.
ديدگاه ديگر اما نظري ديگر در اين خصوص داشته است. 
اينان براين باور بودند که با حفظ رويه موجود بايد نيروها 
را به عنوان يک پايگاه اجتماعي حفظ کرده و فشللارها را 
افزايش داد. اينللان معتقد بودند با توجلله به اجتماعات 
خياباني فراوان، ترس نيروها از برخوردها ريخته و امکان 

مقاومت وجود دارد.
حاميان اين ديدگاه همچنين تصريللح کرده اند با توجه 
به حساسيت کشللورهاي خارجي در اين زمينه هرگونه 
درگيري به نفللع آنها تمام شللده و مي توان فشللارهاي 

خارجي را براي ابطال انتخابات به صحنه آورد.
دراين ميان اما نظللر نهايي با توجه بلله جمع بندي هاي 

نظرات حاضرين به اين شکل اتخاذ شد که
1- تا سللاعات آخر هيچ صحبت و بيانيه اي در خصوص 

راهپيمايي مطرح نشود.
2- با توجه به ايللن که دعوت کننده مجمللع روحانيون 
مبارزبوده بايد پاسخگويي دراين زمينه را به زمين خود 
آنها انداخت. همچنين چون ما اظهار نظري مبني بر لغو 
نکرده ايم،    قاعدتا نيروها در صحنه حضور خواهند يافت.

3- با اعام اينکه بيانيه مهندس موسوي تا ساعاتي ديگر 
اعام خواهد شد،  منتظروضعيت راهپيمايي خواهيم شد. 
پس از بررسي صحنه راهپيمايي و بررسي وضعيت اقدام 
به انتشار بيانيه با توجه به شرايط مطلوب و نامطلوب خود 

خواهيم کرد.
درايللن ميللان امللا روز شللنبه نللوع اطللاع رسللاني 
مجمع روحانيللون مبارزدرخصوص لغللو راهپيمايي نيز 
نشان داد مسلليري جريان دوم خرداد به سوي آن پيش 
می رود،    مسيري جز انتخاب تنش و افزايش اصطکاک ها 
نبوده است چرا که ساعت 13و 59 دقيقه ديروز اين تشکل 
اعام کرد که مجوز الزم را کسب نکرده و راهپيمايي در 
مسير تعيين شده برگزار نمي شود. اين در حالي است که 
صدور اين بيانيه درآستانه برگزاري اين راهپيمايي صرفاً 

يک تاکتيک زيرکانه براي فرار از پاسخ گويي بوده است.
بي ترديد اتخاذ اين رويکرد توسللط ميرحسللين و ساير 
همپيمانانش در اين زمينه نشللان داد کلله وي چندان 
برپايه خللرد و قانون _ آنچه که وي ادعايش را داشللت- 
حرکت نکرده و او نيز همچون سللايرگروه هاي سياسي 
ابتداي انقللاب که 30 خرداد جلوه گللر رفتارآنان بود به 
ويروس»وهم« مبتا شللده اسللت؛ وهمي که آن روزها 
موجب شد مجاهديني هااسلحه بر روي مردم کشيده و 

انتقام ناکامي هاي خود را ازملت بگيرند.
اتفاقات اخير طي چند روزگذشته بي شک هرچه نباشد يا 
نشان دهنده سياست ورزي ميرحسين است يا الگوگيري 

از تحرکات 30 خرداد سال 60.
مروري بر روش ها واتخاذ مواضع از سوي موسوي بي ترديد 

بيانگر آن است که
الللف- گفتمللان او پيرامون  منطللق  دوانللگاري  متضاد 
Binary opposition سللامان  يافته است. گفتماني  

که  به  چنين  منطقي  مسلللح  اسللت ،   بي ترديللد همواره  
هويت  خللود را در برابر »دگللر« خود تعريللف  مي کند،   
اما اين  »دگللر« خللود لزوماً نبايللد واقعي  باشللد،   بلکه  
»دگرهاي  خيالي« و دگرهايي  که  برسللاخته  خيالواره ها 
و شللبکه هاي  اطاعاتي )رسللانه اي ( اند،   نيللز مي توانند 

تأمين کننده   اهداف  و منافع  پديدآورندگان شان  باشد. 
تعلق گرفتن رأي اکثريت به وي و نيز تقلب در انتخابات 
از جمله محورهاي گفتمان او طي اين مدت بوده اسللت. 
مضاف براين که »مطلق انگاري« نيزنقطه ثقل کنش ها و 

واکنش هاي وي مي باشد.
شللايد،   اين  بندگان  خدا هللم  به  همان  ويروسللي  مبتا 
شللده اند که »ويروس  غرض  و مرض  سياسي  ل جناحي « 
مي نامندش . ويروس  عجيبي  اسللت . جسم  و روح  سرش  

نمي شود. در هر زمينه اي  قابليت  رشد و گسترش  دارد.
گاه  ديدگان  آدمي  را در معرض  بيمللاري  قرار مي دهد و 
او را شللديداً نزديک  بين  و محدود بين  مي کنند و گاه  در 
گفتار او رخنه  مي کند و هرگونه  »تحليل« و »تعليلي« را 
به  آالينده هاي  خود مي آاليد و گاه  نيز در منزلگه  کردار و 
رفتار وي  سکني  مي گزيند و آنان  را سخت  »دگر«پرداز و 

»دگر« آزار مي سازد.
ب- ميرحسللين دراين توهللم بود که چللرخ  در گردش  

»جامعه « و »سياست«  اسللير هوش  و اراده  او و يارانش 
اسللت. اينان براين باور بودند که  جمع  را چون  شمع اند و 
مردمان  در همه  حال  گرد وجللود ذي جود آنان  پروانه وار 

ترانه  عشق مي سرايند.
اينان  خويشللتن  را در اختيار ادراک  تخيلي  از نوع  وهمي  
آن  مي نهند و همواره  شللبح  و صورت  وهمي  شللي ء را به  
جاي  شي ء واقعي  مي گيرند و مهم تر آن که  گمان  مي کنند 

حقيقت  را يافته اند.
»وهم« بي شللک نوعي  ضد خرد اسللت ؛ ضد خردي  که  
چونان  کودکي  در دنيايي  از شللبح  ها مي زيد. اين  دنياي  
وهم  به  تصويرهاي  ذهني  خللود اعتماد مي کند. صاحب  
چنين  معرفتي  هرگز نمي پرسللد که  آيا ايللن  تصويرها با 
چيزي  از امور واقعي  در انطباق اسللت  يا نه . عالم  ادراک  
وهمي  در نهايت  خود دنيايي  است  ضد خرد که  تا بي نهايت  
مرزهاي  خود را مي گسترد. دنيايي  است  که  فقط  »وهم« 
در آن  جللاي  دارد و تا آن جا کلله  امللکان  دارد،   هرگونه  
راه جويي  و ورود به  واقعيت  را ناممکن  مي سازد.بي ترديد 
براساس همين وهم است که ميرحسين زماني که تجمع 
حاميان خود در خيابان ها را بلله رويدادهاي اول انقاب 
تعبيرکرد،   بايد شک مي کرديم که شايد مراد اواز ابتداي 

انقاب شايد همان 30 خرداد سال 60بوده است.

شبيه سازى ۳0 خرداد ۶0 در۳0 خرداد  88
منافقين جديد، خروج بر حاکميت را کليد زدند
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اغتشاشات از كجا كليد خورد؟
مجموعه گزارش هاي »جوان«  درباره آشوب هاي خياباني

هنگام شمارش آرا

Dآغاز شمارش شمارش  آرا شروع شد

بلی آيا ناظر در زمان شمارش آرا اجازه حضور در حوزه را دارد؟
خير

P 1
P 0

Eبروز تخلفمواردی از خواندن و نوشتن رأی اضافی برای يک نامزد مشاهده شد

Fبروز تخلفمواردی از نخواندن و ننوشتن آرای نامزد ديده شد

تعداد کل  برگ  رأی های داخل صندوق: ...... برگ، به عنوان مثال برای اعام 169 
تعداد کل برگه های رأی Tتعداد کل آرای  داخل صندوقبرگ، پيام 169T ارسال شود

تعداد برگ  رأی های صحيح صندوق: ...... برگ، به عنوان مثال برای اعام 140 
تعداد برگه های صحيح Sتعداد آرای صحيح صندوقبرگ، پيام S 140 ارسال شود

تعداد آرای Aتعداد آرای آقای احمدی نژادتعداد آرای آقای احمدی نژاد، به عنوان مثال برای اعام 120 رأی، پيام 120A ارسال شود

تعداد آرای Mتعداد آرای آقای موسویتعداد آرای آقای موسوی، به عنوان مثال برای اعام 150 رأی، پيام 150M ارسال شود

تعداد آرای Kتعداد آرای آقای کروبیتعداد آرای آقای کروبی، به عنوان مثال برای اعام 70 رأی، پيام 70K ارسال شود

تعداد آرای Rتعداد آرای آقای رضايیتعداد آرای آقای رضايی، به عنوان مثال برای اعام 35 رأی، پيام 35R ارسال شود

دستورالعمل ارسال پيام کوتاه توسط ناظرین مستقر در شعبه اخذ رأی
الگوی پيام کوتاهمفهومدستورالعملوضعيت شعبه

پيش از انتخابات
معرفی ناظر به صندوق و شهر/بخش مورد نظر، به  طورمثال: ناظری 

که به صندوق شماره 159، از شهر/ بخش شماره 2 تخصيص داده شده 
است پيام 2K159A را ارسال می کند

شماره Dکدشهر/ بخش A صندوقتخصيص ناظر به صندوق

هنگام انتخابات

Gحضورناظر اجازه حضور در حوزه انتخاباتی را دارد

Nاخراجناظر از حوزه انتخاباتی بيرون شد

بلیآيا ناظر اجازه استفاده از موبايل خود را دارد؟
خير

B 1
B 0

شناسنامه رأی دهندگان پيش از اخذ رأی به مهر انتخابات اين دوره 
Jبروز تخلفممهور بوده است. )رأی گيری تکراری(

Mبروز تخلفشناسنامه ها پس از اخذ رأی، به مهر انتخابات ممهور نمی گردد

Hبروز تخلفاعضای صندوق گرايش خود را نسبت به نامزد يا گروه خاص اعمال می کردند

Kبروز تخلفصندوق سيار به غير از مسير تعيين شده به محل ديگری برده شد

تصوير باال بخشي از دستورالعمل کميته صيانت از آراي جبهه دوم خرداد است. در اين دستورالعمل ضمن آموزش نحوه ارتباط پيامكي شبكه هرمي ناظران با مرکز، به 
آنها تاکيد شده تا ترتيب آراي کانديداها را به گونه اي مشخص اعالم کنند که نتيجه آن ادعاي پيروزي ميرحسين موسوي باشد. کميته صيانت بعد از دريافت اين نتايج 
سفارشي و جمع آراي از قبل معلوم شده، نتيجه واقعي انتخابات را مخدوش اعالم کرده و نتايج آراي سفارشي خود را به عنوان آراي واقعي مردم قلمداد خواهد کرد و 

به دنبال آن »پروژه بلوا « شكل خواهد گرفت.

فللازدوم تبليغاتللی- عملياتللی جريللان دوم خللرداد به 
منظورتاثيرگذاری و اختال درفرآيند برگزاری انتخابات با 

ساماندهی سيستم »زنبورهای کوچک« کليد خورد.  
درشرايطی که ستاد انتخاباتی اصاح طلبان طی روزها و 
هفته های گذشته برشللدت فعاليت های خود افزوده اند،  
بررسللی ابعاد مختلف اقدامات آنان از پللروژه ای دو فازی 
حکايت دارد که هدف اصلی آن هزينه برساختن شکست 

احتمالی اسللت.  براسللاس اخبار درون گروهللی جريان 
اصاحات، بللا توجه به احتمللال باالی پيللروزی محمود 
احمدی نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، 
برخی عناصراصلللی جبهه دوم خللرداد که در سللازمان 
مجاهدين انقاب و برخی ديگر از تشللکل ها فعال هستند 
حضور خللود را درسللتاد ميرحسللين موسللوی کمرنگ 
ساخته اند.  اما ازديگر سو به موجب همين تحليل مقررشده 

ضمن روحيه دهی به حاميان،  پيروزی جريان اصولگرا در 
انتخابات »لق« شده و نسللبت به سامت انتخابات تاش 
ويژه ای صورت بگيللرد.  بنا بر اين گللزارش، درفاز اول اين 
فعاليت ها که »رعب تبليغاتی « نام داشت،  اصاح طلبان 
کوشلليدند تا با »حجم« بخشلليدن به تبليغات و» سيار« 
ساختن حاميان خود درخيابان ها،  شکل گيری يک خيزش 
ويک حمايت گسللترده را در اذهان تداعی و به موازات آن 

تضعيف روحيه رقيب خود را دنبال کنند. 
پيشللنهاد قرارداد نيم ميليارد تومانی برای چسباندن 
پوسللترهای تبليغاتی کانديدای اصللاح طلبان روی 
13هزار تاکسی بخش خصوصی،  سفارش صدها هزار 
مانتوی سللبز برای توزيع ميان حاميان،  توزيع هزاران 
سلليم کارت اعتباری ميان نيروها و اعضای ستادها و...  
بخشی از اقدامات انجام شللده برای موج آفرينی است.  
همچنين القای پيللروزی در انتخابات در رسللانه های 
دوم خردادی بخش ديگری از عناصر تشللکيل دهنده 
اين فاز اسللت که برای بهره برداری در فردای انتخابات 

خلق شده است.  
فاز دوم اين ساماندهی که پايه اوليه آن با تشکيل کميته 
صيانت از آرا شللکل گرفته، هدف عميق تری را نشانه 
گرفته است.  تشکيل اين کميته که برخاف قانون است 

اصوالً چند هدف را دنبال می کند:  
- به چالش کشلليدن نظام از طريق به چالش کشيدن 
انتخابات که مهم تريللن مفهوم جمهوری اسللامی و 

صيانت از آن طی سه دهه گذشته است. 
- چانه زنی با نظام سياسللی برای متوقللف کردن روند 
کنونی نظام در عرصه سياسللت های داخلی و خارجی 

و يا کند کردن آن 
- بازسازی و بومی کردن طرح نظارت بين المللی 

- تاش برای ايجاد موج های تخريبی درجريان انتخابات 
و پس از آن، اما بخللش اصلی اين فاز که قراراسللت در 
روز انتخابات يعنی 22 خرداد عملياتی شللود براساس 
ساماندهی سيستم»زنبورهای کوچک« است.  براساس 
اين سيستم، ناظران کميته صيانت از آرا با حضور بر سر 
صندوق های رای خواهند کوشيد تا چند هدف را برآورده 
سللازند،  »حضور با لباس های سللبز برسرصندوق ها« 
برای جهت دهللی،  »ايجاد تنش در برخللی حوزه های 
رای گيری«،  »گردآوری اطاعات و ارسال آن به سيستم 
مرکزی « جهللت اخللذ تصميمللات الزم از مهم ترين 

دستورالعمل های مصوب دراين زمينه است.  
در همين راستا اخبار به دست آمده حکايت از آن دارد که 
برای شبکه شدن زنبورهای کوچک، بيش از 48 هزارسيم 
کارت اعتباری همراه با گوشی تهيه شده و نحوه ارتباط با 
سامانه مستقر درکميته مرکزی طی جزوه ای محرمانه در 
اختيار آنان قرارگرفته است.  جزوه ای که به نام »دفترچه 
کد« ازآن نام برده می شللود، حاوی رمز هايی است که 
قرار شده در روزانتخابات با فعال کردن سيم کارت رمز 
مخصوصی به شبکه ). . .  ( پيامک شده و جزئيات و اوضاع 
حوزه های رای  گيری به طور متناوب به سللامانه مخابره 
شود.  همچنين قرار شده که تيم مستقر دربنياد باران که 
کميته صيانت از آرا درآنجا مستقر شللده است با دريافت 
ديتاها و اطاعات به دسللت آمده، ضمن داده پردازی های 
الزم، نحوه ترسلليم اقدامات تنش آفريللن و اعتراضات را 

بررسی و به نيروهای خود اباغ خواهند کرد.  
در همين حال به نظر می رسد با توجه به مطالب گفته شده 
هفته منتهی به انتخابات از سللوی جريللان اصاح طلبان 
هفته ای بللرای برخی درگيری ها و تنش ها تعريف شللده 
باشد که نيازمند هوشللياری های جدی از سوی نهادهای 

نظارتی است.

از  خ�رداد   22 انتخاب�ات  از  بع�د  اغتشاش�ات 
س�ازماندهي تش�كيالتي پ�رده بر م�ي دارد که 
روزنامه »جوان« پيش از انتخابات ازآن خبرداده 

بود. 
پيش بيني هاي »جوان « از احتمال وقوع آشوب ها 

پ�س از انتخابات با انتش�ار گزارش�ي ب�ا عنوان 
»کميته صيانت آش�وب انتخابات�ی را کليد زد« 
درتاريخ 13 خرداد ماه آغاز ش�د. در اين گزارش 
تصريح ش�ده بود که  پ�س از انتخابات روزهايي 
ب�رای برخ�ی درگيری ها و تنش ها از س�وي يك 

جريان سياسي تعريف شده است. 
خردادم�اه   17 تاري�خ  در  همچني�ن  »ج�وان« 
طي گزارش�ي ب�ا عن�وان »شكس�ت در مناظره 
و آغاز پ�روژه اغتش�اش« تصريح ک�رده بود که 
اصالح طلب�ان بن�ا دارند که در صورت شكس�ت 

در انتخابات، همين نيروهای س�ازماندهی ش�ده 
را در چارچ�وب جنبش ه�ای رنگ�ی را به ميدان 
بياورند. چن�د گزارش »جوان« را ک�ه طي آن به 
سناريو هاي اغتشاش جريان آشوب سازان اشاره 

شده بود براي مرور دوباره منتشر مي سازيم.  

1- کميته صيانت آشوب انتخاباتی را کليد زد



19
 روزنامه جوان|   تيرماه  1388  | 

w
w

w
. 

 da
ily

.ir

اصاح طلبللان به دنبال نا اميللدی از نتيجلله انتخابات درپی 
برهم زدن قواعد بازی هستند. 

تأکيد  سللتاد انتخاباتی اصاح طلبان مبنی بر حضور حاميان 
خود در سللطح شللهر و به راه انداختن تظاهرات خودرويی از 
جديدترين اقدام آن ها در روزهای منتهی به رای گيری پرده 

بر می دارد.  
پللس از آنکلله در مناظللره ميرحسللين موسللوی و محمود 
احمدی نللژاد وضعيللت آرای کانديدای اصاح طلبللان رو به 
 x وخامت گذاشت، سران ارشد اين جريان تحت عنوان کميته
برای جلوگيری از شکست خود دراين دوره از انتخابات، "هياهو 

" و ايجاد "آشوب " را در دستور کار خود قرار داده اند.  
اعضای اين کميته متشللکل از10 نفر شامل، "ب. ن "، "خ. ت 
"، "م. ت "، "س. ح "، "ع. ع "، "م. ا "، "م. ن "، "م. ا "، "م. ع "، 
"م.  ه" می باشد که سازماندهی نيروهای خود در خيابان ها را به 

شدت دنبال می کنند.  
نيروهايی که بخش عمده آن از طريق هزينه پول های فراوان 
به ازای پرداخت هرشللب حضللور بيللش از "50 هزارتومان " 
و نيز وعده های بی شمار ايجاد شللغل برای آنان در دولت آتی 

گردهم آمده اند.  
سللاماندهی اين نيروها نيز از طريق پيامک و ارتباطات تلفنی 
صورت می گيرد.  به گونه ای که ساعت شروع برنامه های آنان از 
ساعات 18و در محور "چهارراه وليعصر " تا "تجريش "، "ميدان 
توحيد " تا "فلکه صادقيه "، "نارمک " و "ميدان هفت حوض " 

تا "فلکه اول تهرانپارس " انجام می شود.  
برپايه مشللاهدات، گرچه بسللياری از هماهنگی ها از طريق 
تلفن های همراه صورت می گيرد اما در تمامی تقاطع های ذکر 
شده در هر محور دو الی سلله خودرو حامل گروه فرماندهی، 
هدايت جمعيللت را برعهللده دارند که هدايت اصلی توسللط 
"ا. خ " از متهمللان پرونللده قتل های زنجيره ای می باشللد که 
ضمن همراهی با کميتلله x وظيفه به ميللدان آوردن اراذل و 
اوباش و گسترش اغتشاشات در نقاط مختلف شهر را برعهده 

گرفته است.  
همچنين گفتنی است بخشی از خودروها از تقاطع های ذکر 
شللده به صورت هدايت شللده از مرکز جدا و به برخی مناطق 

همچون شهرک غرب، پاسداران و لويزان اعزام می شوند.  
حضور برخی جوانللان با ظاهللر غيرموجه در ايللن تظاهرات 

خودرويی يکی ديگر از نکاتی است که قابل توجه است.  
گفته می شود تمايل اين گونه شخصيت ها برای ساختارشکنی 
که طی روزهای گذشللته با آوازخوانی و پايکوبی همراه بوده، 

دليل عمده به کارگيری اين نيروها بوده است.  
در اين ميان اما تجهيز افراد فوق به گازاشک آور و ساح سرد به 
وضوح از برنامه کليدی جريان دوم خرداد برای ايجاد اغتشاش 

در تجمعات و خيابان ها خبر می دهد.  
بنابللر اخبللار دريافتللی کميتلله ای متشللکل در سللتاد 
ميرحسين موسللوی تاکنون 60 شللعار را عليه دکتر محمود 
احمدی نللژاد و مقامات ارشللد نظام طراحی کللرده که کامًا 
تحريکی بوده و در بردارنده توهين و مباحث ساختارشللکنانه 

می باشد.  
قرار بر اين است که نيروهای اين سللتاد در برخورد با حاميان 
احمدی نژاد به طرح شعارهای مزبور پرداخته و ضمن تحريک 

آنان درگيری هايی را درسطح شهر حادث کنند.  
همچنين استخدام 40 عکاس برای پوشش اين درگيری ها از 
جمله موارد مهمی است که جريان اصاح طلبان سعی دارند با 
انتشار عکس های گرفته شده ضمن مظلوم نمايی خود، حاميان 
احمدی نژاد و نيروهای ارزشی را مقصر اصلی اين مناقشات و 

نزاع ها معرفی کنند.  
بخش ديگللری از برنامه اصللاح طلبان اما اسللتخدام برخی 

نيروهای افغانی است.  
بنا برسناريوی مصوب اصاح طلبان، قرار است اين افراد با توزيع 
برخی پوسترهای احمدی نژاد رفتارهای زننده و برخوردهای 
ناشايسللت با توده مردم داشللته و در صورت ممانعت مردم از 
پذيرش اقام تبليغاتللی اقدام به ايراد آسلليب به خودروهای 

آنان بنمايند.  
هدف اصلی از ايللن اقدام تخريب حاميللان احمدی نژاد بويژه 

شخص وی در اذهان عمومی عنوان شده است.  
از ديگللر سللو نيللز تأکيللد  کميتلله اطللاع رسللانی سللتاد 
ميرحسين موسوی به نقل از وی مبنی بر اينکه حاميان حضور 
موثر در صحنه داشته باشند يا اينکه در يکی از شب ها مهندس 
نيز همراه با حاميان در خيابان ها حضور خواهد يافت، بيانگر 
اين مسأله است که آنها فعاليت در اين مناطق را متوقف و شدت 

عمل را متمرکز مناطق شمالی شهر کرده اند.  
2- گرچه طللی چنللد روز گذشللته در مناطق شللمالی نيز 
کارناوال هايی در حرکت بوده و هنجارشللکنی های خاصی را 
انجام داده اند وليکن نظرسنجی ها به رغم اين قبيل تحرکات 
نه تنها منحنی رشللدی را برای آنان ثبت نکرده بلکه، روندی 

نزولی را نيز را برای آنان رقم زده است.  
3- کليد خوردن اين سللناريو از سللوی اصاح طلبان نيز سه 
هدف عمده را نشانه گرفته اسللت.  هدف اول، ايجاد اغتشاش 
برای ايجاد رعب و وحشت ميان مردم و القای شرايط ويژه برای 

کشور می باشد.  

بر اين اساس کوشش می شود ضمن نشللانه رفتن اتهامات به 
سوی حاميان احمدی نژاد، مقابله با اين روند، عدم راله است 
که جريان مزبور اهتمللام ويژه ای به تجمعللات و حضورهای 

خيابانی دارد.  
در همين حال با توجه به اخبار به دسللت آمده شواهد بيانگر 
آن است که: 1- جريان اصاح طلب با توجه به نظرسنجی های 
انجام شده در مناطق جنوبی و قطع اميد از رای به اين کانديدا 
تلقين شود؛ مضاف بر اينکه نگرانی های خارجی نيز نسبت به 
سامت انتخابات ايجاد و فشارهای بين المللی برای حمايت از 
آنان به ميدان وارد شود. هدف دوم اما در صورت موفقيت آنان 
به تعويق انداختن انتخابات و بار ساختن آن فشار خارجی و به 
صحنه آوردن آرای خاموش و اپوزيسلليون است.  هدف سوم 
نيز در صورت شکسللت در انتخابات به ميللدان آوردن همين 
نيروهای سازماندهی شده به ميدان در چارچوب جنبش های 
رنگی است.  گروه های دوم خردادی با دسللتور کار قراردادن 
سناريوی آشوب، بازی خطرناکی را آغاز کرده اند که بی گمان 
می توان گفت اتخاذ اين روش بيش از هرچيز به گردن همان 

صاحب طناب خواهد افتاد.  

2- شكست در مناظره و آغاز پروژه اغتشاش

3- گزارش ويژه از نحوه سازمان دهی آشوب ها
اخبار به دست آمده از اغتشاشات اخير در سطح خيابان ها، 
ابعاد جديدی از سللازمان يافته بودن آشللوب ها را فاش می 
سللازد.  فرماندهی اين آشوب ها متشللکل از برخی نيروهای 
سياسی و عناصر بازنشسته برخی نهادهای امنيتی می باشد.  
گرچه طی روزهای گذشته برخی ازافراد فعال در اين کميته 
در برخی خانه های تيمی و دفاتر اداری درمناطقی همچون 
پاسداران، قيطريه، باغ فيض، تهرانپارس، سعادت آباد، شهرک 
اکباتان، خيابان آزادی، ونک و هفت تير دستگير شده اند اما 
بعضی ازکميته های اين فرماندهی همچون کميته »مالی«، 
»عمليات روانی - رسللانه ای«، »پشللتيبانی«،»محوربند«، 
»شناسللايی« و»عملياتللی« همچنان درسللطح شللهر به 
ساماندهی آشوب ها مشللغولند.  کميته های »محوربند« از 
مهم تر ين اين کميته ها می باشللد که بللا چرخش لحظه به 
لحظه در سطح شهرآشوب ها را پايه ريزی می کنند.  اساس 
کارنيروهای محوربند اما براساس انتخاب محل »درگيری ها« 
و نيز »امکان گريز« از مهلکه صورت می گيرد.  برخی از عناصر 
اصلی اين کميته به دليل سابقه خود شناخت کامًا محيطی 

از آدرس های خيابانی دارند.  
 کميته شناسايی

اعضای اين کميته کلله دارای خط نفوذ در برخللی از مراکز 
هستند،شناسللايی نقاطی که بايد مورد حمله قرار بگيرد را 
دنبال می کنند.  شناسللايی بانک ها، مراکللز نظامی، اماکن 
دولتی، خانه های مسؤوالن، نقطه های مناسب آشوب و. . .  از 
جمله وظايف اين کميته می باشد.  دراين ميان حمله به خانه 
چند تن از مسؤوالن وزارت کشور در منطقه سعادت آباد در 

همين چارچوب قابل ارزيابی است.  
 نيروهای عملياتی

وظيفلله اين نيروهللا به خللط کللردن اراذل و اوبللاش و نيز 
ميدان بندی آنها در صحنه می باشد.  »ا.  خ« و»ح. ص« افرادی 
هستند که سرپل ارتباطی دراين بخش بوده وآشوبگران را به 
مناطق مختلف راهنمايی می کنند.  همچنين آماده سازی 
»معبرهای گريز« از جمله وظايف اين نيروها می باشد.  گفته 
می شود کميته عملياتی مزبورهمچنين در جريانات اخير با 
برخی گرو ه های تجزيه طلب ارتباط برقرار کرده و از نيروهای 
آنان در اغتشاشللات بهره گيری می کنند.  دستگيری برخی 

افراد با لباس های چريکی - شهری و سبک که حتی درميان 
آنها برخی از دختران سللاکن در مناطق مرزی هستند، خود 

مويد همکاری با برخی گروهک های آشوب ساز می باشد.  
نحوه درگيری

براسللاس مشللاهدات عينی نوع درگيری ها و آشللوب ها از 
سللازماندهی کامًا حرفه ای در اين زمينه پرده بر می دارد.  
دراين درگيری ها آشوب طلبان با ايجاد يک خط حائل فرضی 
به شمال ق€… جنوب يا شللرق ق€… غرب در نقطه های 
تماس، روغن ريزی کرده تا طللرف مقابل هنگام تاش برای 
دسللتگيری آنها با مشللکل لغزندگی مواجه شللده و ازديگر 
سو با زمينگير شللدن آنها امکان مقابله آسان تر فراهم شود.  
همچنين در بخللش هايی که آنها در نقطه تهاجم هسللتند، 
نيروها به 3 اليه تقسيم می گردند.  اليه اول پرتاب های خشن 
را در دستور کار داشته و با سنگ و آجر به تهاجم می پردازند.  
همچنيللن نيروهای اين اليلله مجهز به گاز اشللک آور برای 
کورکردن ديد افراد روبه روی خود می باشللند.  اليه دوم نيز 
که سعی شللده عمدتاً از حاميان باشند،توليد سروصدا، ايراد 
شعارهای تند و تهييج آميز برای مردم تماشاچی را دردستور 
کار دارند.  اليه سوم نيز که مسلح به ساح های سرد همچون 
شمشير، قمه، نيمچه و پنجه  بوکس هستند رعب و وحشت 
را پيگيری کللرده و هنگامی که اليلله اول نيروهای مقابل را 
زمينگيرکردند اين اليه به ضرب و شللتم آنللان می پردازند.  
همچنين گفتنی است نيروهای اين اليه مسلح به ساح گرم 
بوده و گلوله مستقيم ازميان جمعيت به سوی مردم شليک 

می کنند.  
 سالح و نحوه توزيع آنها

چگونگی توزيع سللاح ها نيز در نوع خود قابل توجه اسللت.  
براسللاس اخبار دريافتی اخيراً درسطح شللهر گزارش شده 
که افرادی با رجوع به بازار خريدهای عمده ای ازچاقو، قمه، 
اسيد و اکليل سرنگ انجام داده اند.  گفتنی است اين خريدها 
در اماکن امن آنها نگهداری و به همراه برخی از سللاح های 
گرم خريداری و قاچاق شده دپو و توزيع گرديده اند.  اخبار به 
دست آمده بيانگرآن است که اين دپوها و توزيع ها در بخش 
های مختلف شهر و در پوشش برخی صنوف همچون آرايشگاه 
زنانه صورت می گيرد.  همچنين ساح های گرم تهيه شده 

شللامل،کلت ماکاروف،کلللت، 45 برونينگ و. . .  می باشللد.  
ازديگر سو تهيه يک نوع »کوکتل مولوتوف« از کشور سوئد 
درنللوع خود قابل توجه اسللت.  ايللن کوکتللل مولوتوف که 
دوجداره می باشد دو زمانه نيز بوده و »حرارت زا« و »آتش زا« 
می باشد.  شاهدان عينی تأکيد   کرده اند با پرتاب اين »کوکتل 
مولوتوف« عاوه بر ايجاد آتش حرارت آن به حدی است که 
آسفالت خيابان را کامًا مذاب می سازد.  گفته می شود تهيه 
اين ساح توسللط فرزندان يکی از چهره های سياسی انجام 

شده است.  
 عمليات روانی - رسانه ای

اين کميته گرچه تا هنگام انتخابات از طريق برخی سايت ها 
و وباگ ها به عمليات روانی و اطاع رسانی به حاميان خود 
مشغول بود،اما با توجه به مسدود شدن رسانه های خود برای 
تجمعات از طريق email، پخش اعاميه و تراکت در سطح 
شللهر و نيز ارتباط چهره به چهره بهره می گيرند.  همچنين 
طبق هماهنگی صورت گرفته پوشللش درگيری ها از طريق 
صدایآمريکا  و بی بی سی فارسی نيز انجام می شود.  مضاف 
براينکه مسؤوليت استقرار فيلمبرداران و تامين فضای ايزوله 
برای انجام ماموريت اين افراد نيز در زمره ماموريت های آنان 
می باشللد.  دراين ميان اما براساس خبری که برای اولين بار 
توسط روزنامه »جوان« منتشر می شود، دستگيری يک اکيپ 
فيلمبرداری در خيابان مفتح شمالی بوده که مجهز به دوربين 
فيلمبرداری فوق حرفه ای، لپ تاپ و فرسللتنده ماهواره ای 

بوده اسللت.  اين اکيپ که دوربين خود را روی يک سه پايه 
در باالی پشللت بام قرارداده بودند، تصاويرخود را به شللبکه 
های ماهواره ای ارسللال می کردند.  گفتنی اسللت افراد اين 
اکيپ که در حال فرار دستگير شده بودند، 4 کارت خبرنگاری 
شبکه های خارجی را به همراه داشته اند.  همچنين کميته 
فوق وظيفه خلق و انتشار شايعات همچون دستگيری برخی 
از افراد، تحصن، اسللتعفای مسللؤوالن و. . .  را دردستور کار 

خود دارد.  
   

سللاماندهی آشللوب های فوق در حالی صورت می گيرد که 
نيروهای ارزشی با حضور بهنگام خود دراقصی نقاط آشوب  
خيز شهر، عمده تحرکات آنان را خنثی کرده و ضمن حضور 
خود در راهپيمايی بزرگ وحدت درروزسلله شللنبه آخرين 
اخطار را به جريان آشوب طلب دادند.  ادامه اين اغتشاشات بی 
شک، يک بازنده خواهد داشت.  بازنده ای که دست در دست 
هدايتگران غربی به ماشين اغتشاش عليه ملت تبديل شده 
و فرجام خويش را به طغيان و خشم مردم آگاه و بيدارسپرده 
اند.  شللب های گذشللته بی ترديد، مجاهدت و ايثار مردانی 
تجلی گرديد که تامين امنيت ملت، برجانشللان تقدم يافت.  
اينان جانشان را دربرابر انقاب رنگينی قراردادند که هدفشان 
نه انتخابات که دگرگون ساختن نظامی است که خون های 
بسياری برای اعتايش به پای درخت انقاب ريخته شد.  بی 

شک بايد قدردان فرزندان بی نام و نشان ملت بود.  
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طبق آخرين بررسللی هللای صورت گرفتلله درخصوص 
اغتشاشات اخير تهران، سللازماندهی اين آشوب ها تاييد 
و نقش افراد مختلف در اين زمينه محرز شللده اسللت.  به 
گللزارش خبرنگار»جوان«،  دراين بررسللی ها مشللخص 
شده که يک هسللته فکری مسللتقر در»دارآباد« تهران،  
 ضمن »حيثيتللی« سللاختن موضللوع انتخابللات برای 
ميرحسين موسللوی وی را در موضع لجاجت قفل کرده و 
ازديگر سو با رايزنی های مختلف ضمن طراحی آشوب های 
اخير، سه کميته برای عملياتی ساختن تصميمات اتخاذ 
شده تشکيل داده بودند.  اين سه کميته عبارت بودند از:  

1- کميته رسانه ای - تبليغاتی:  
سللتاد اصلی اين کميته واقللع در قيطريه بللوده و فعاالن 
اصلی آن شللامل»ع.  ر«، »م.  ع«، »س.  ش«، »م.  ق« و...  
بودند.  دراين سللتاد ضمن هماهنگی با فعاالن رسانه ای، 
به خط کردن وباگ ها،  روزنامه های همسللو و سايت ها 
دنبال می شده است.  همچنين در اين کميته مصوبه های 
هسته مرکزی در قالب »شللايعات«، »اخبار با منابع سياه 
 ،email و خاکستری« انتشاراطاعيه ها ازطريق چاپ و
جهت پمپاژ عملياتی می گرديده است.  اين کميته ارتباط 
کامًا »آن الين« با شبکه خبری بی بی سی داشته و عمده 
اطاعات را برای پوشش خارجی و ايجاد هيجانات به اين 
شللبکه مخابره میکرد.  نکته قابل توجه در اين زمينه آن 
اسللت که پس از شناسللايی اين کميته و هنگام ضربه به 
آن توسللط نيروهای امنيتی،  شللبکه بی بی سی به طور 
مسللتقيم صحنه ورود مأمللوران به اين مرکز را پوشللش 
داده بود.  همچنين نحوه ارتباط شللبکه سازماندهی شده 
به گونه ای بود کلله پس از وارد عمل شللدن گروه ضربت 
در عرض سلله دقيقه حدود 2000 تللن از اراذل و اوباش 

در اطراف سللاختمان مزبور گرد آمللده بودند.  همچنين 
در اين خانه تيمی، سيسللتم های شللنود بی سيم و تلفن 
همراه،  دوربين های فوق حرفه ای، سی دی های تبليغاتی 
و تخريبی و نيز دستگاه ارسللال کننده ماهواره ای کشف 
و ضبط گرديده است.  گفتنی اسللت براساس مشاهدات 
و اعتراف برخی از افراد حاضر در ايللن خانه تيمی، برخی 
هنرمندان سينما همچون»ن.  ک« نيز در اين خانه رفت 

وآمد و همکاری داشته اند.  
2- کميته سياسی:  

 فعاالن اين کميتلله شللامل »م.  ت«، »ع.  س«، »ح.  م«، 
»م.  ا« و. . .  به مديريت »ب.  ن« به فعاليت مشغول بوده اند.  
ساختمان اصلی اين کميته ساختمانی پنج طبقه واقع در 
ميدان هفت تير بوده است.  گفته می شود اين ساختمان 
متعلق به يکی از اعضای اصلی سللتاد ميرحسين موسوی 
می باشد.  هدف اين کميته سازماندهی نيروهای سياسی 
جهت سخنرانی، تحريرمقاالت، هيجان بخشی به تجمعات 
و. . .  بوده است.  همچنين اين کميته ساختمان ديگری نيز 
در حوالی خيابان انقاب داشته است که نزديک به تجمعات 
خيابانی اين جريان بوده و نقش رصللد و هدايت جريانی 

توسط ليدرها را دنبال میکرده است.  
3- کميته تخريب:  

اين کميته که شامل 15 الی 20 نفر از نيروهای اخراجی 
و بازنشسللته يک مجموعه بوده اند،  سللازماندهی اراذل 
و اوبللاش،  محوربندی خيابان هللا،  درگيری ها و تجهيز 
 نيروها را برعهده داشللته اسللت.  مديريت اين کميته با 
»م.  ه« و با معاونت»ا.  خ« بوده - که اخيراً نيز بازداشللت 
شده- بوده است.  گفته می شللود کميته مزبور سيستم 
پيشرفته مخابراتی را وارد کشللورکرده بود که ارتباطات 

درون تشللکياتی آنهللا از طريق همين سيسللتم انجام 
می شده اسللت.  در بررسللی های صورت گرفته اعضای 
اين کميته کلله دارای خط نفوذ در برخللی از مراکز بوده 
وشناسايی نقاطی که بايد مورد حمله قرار بگيرد را دنبال 
می کردند.  شناسللايی بانللک ها، مراکللز نظامی، اماکن 
دولتی، خانه های مسؤوالن و نقطه های مناسب آشوب 
توسط اين کميته دنبال می شللده است.  اخبار به دست 
آمده حکايت از آن دارد که با شناسايی و دستگيری سه 
کميته ذکرشللده، جريان مزبور به شللدت آسيب ديده 
و شلليرازه کار آنها به شدت از هم گسلليخته شده است.  
پراکندگی تجمعات،  کم رنگ شدن شعارها و آسيب های 
وارده به اموال عمومی و امنيت مردم نشان دهنده نشانه 
رفتن گلوگاه جريان اغتشللاش طلب توسللط نيروهای 

امنيتی - انتظامی بوده است.  
 اعترافات برخی دستگيرشدگان 

اخبار به دسللت آمللده از اعترافللات جالللب توجه برخی 
دستگيرشللدگان مرتبط با آشللوب های اخيللر حکايت 

دارد.  بنا برگزارش های دريافتی »م.  ا« در اعترافات خود 
ضمن تأکيد   بر برناملله ريزی چندين ماهلله اين جريان 
بللرای ايجاد آشللوب پللس از انتخابات گفته اسللت»چرا 
 من را گرفتلله ايد،  اصللل ماجرا و تاش ها توسللط مثلث

»ه.  خ وخ« صللورت گرفته.  هملله کاره آنها بللوده اند. « 
همچنين »ه.  ا« از اعضای شللورای مرکزی يکی از احزاب 
دوم خردادی نيز در اعترافات خود تأکيد   کرده است حتی 
اگر ميرحسللين هم پيروز می شللد رويه ما به اين شکل 

برنامه ريزی شده بود.  
»م.  ق« نيللز اطاعللات عمللده ای در خصللوص جريان 
پشت پرده رسللانه ای اين آشللوب ها مطرح سللاخته و از 
هماهنگی هللای صورت گرفتلله با برخی از شللبکه های 
خارجی برای پوشللش اغتشاشللات اخير خبرداده است.  
»م.ت« نيز با افشای شبکه اصلی اين جريان،  اسامی تعداد 
زيادی از سللرپل های تشللکيات خود را اعام و تصريح 
کرده است هماهنگی ها در اين زمينه با چراغ سبز يکی از 

چهره های سياسی کشور بوده است.

يکي از ابعاد دانش اقتصاد که مي تواند به تحليل مسائل سياسي 
 )public choice( کمک شاياني نمايد،  حوزه انتخاب عمومي
است. از معروف ترين ديدگاه هاي اين حوزه، نظريه اي  است که 
به نام راي دهنللدگان مياني )median voters( شللناخته 
مي شود. در اين نوشللتار فارغ از ارزيابي اخاقي نظريه مذکور 
و تناسب آن با نظام سياسي اسللامي، به بازخواني انتخابات 

22 خرداد بر اين اساس خواهيم پرداخت:
در نظريه مذکور با فرض نظام سياسللي دوحزبي يا انتخابات 
دوقطبي، درصد اندکي از شللرکت کنندگان به دليل عضويت 
در حزب يا هواداري سياسللي، آراي از پيش تعيين شللده اي 
دارند که در هيچ صورت تغيير نخواهد کرد )دو سر طيف يک 
منحني نرمال(. در مقابل، بيشللتر راي دهندگان تعلق حزبي 
مسللتحکمي ندارند و آرايشللان تابع قضاوت درباره شعارها و 
رفتارهاي انتخاباتي خواهد بود. در نتيجه تاش اصلي هريک 
از دو قطب انتخابات بر جذب راي دهنللدگان مياني متمرکز 
خواهد بود. البته در رويکرد اقتصللادي به اين نظريه، راي اين 
گروه مياني ناشي از تراز منفعت – هزينه براي نتيجه پيروزي 

هر يک از دو رقيب است.
در نظريه مذکور شناخت ويژگي ها و مطلوب هاي راي دهندگان 
مياني نقش محللوري ايفا مي کنللد. هر حزبي که شللناخت 
واقعي تري داشته باشد مي تواند )البته در چارچوب اصول حزب 
خود( شعارهاي جذاب تر و خواستني تري براي راي دهندگان 
مياني ارائه نمايد)در جايي که هدف کسللب قدرت است(. در 
نتيجه يک مبناي استراتژي انتخاباتي هر حزب،  شناخت هاي 

آن از مشکات، خواست ها، طبقه اجتماعي، موقعيت اقتصادي 
و سللطح فکري و تحصيلي گروه مياني اسللت. البته در کنار 
شللعارها، رفتار سياسللي مقبول نيز حائز اهميت است و گاه 
رفتارهاي ضدهنجار و خاف اخاق مي تواند بخشللي از آثار 

مثبت شعارها را خنثي سازد.
مروري بر شللعارهاي انتخاباتي دو قطب انتخابات 22 خرداد 
نشللان مي دهد مشللاوران رئيس جمهور منتخب شللناخت 
واقعي تللري از ويژگي ها و مطلوب هللاي راي دهندگان مياني 
داشللتند. حتي رفتارهاي بعضا خاف اخاق و مصلحتي که 

از اين گروه سرزد به دليل رفتارهاي جذاب ايشان طي 4 سال 
گذشته براي راي دهندگان مياني و حضور ملموس ايشان در 
تمام نقاط ايران، نتوانست صف آرايي شعارها را به صف آرايي 
رفتارها تبديل کند )موضوعي که نامزد رقيب در روزهاي آخر بر 

اين نقطه ضعف رئيس جمهور منتخب تاکيد مي کرد(.
مطالعات اجتماعي نيز مويد آن اسللت که جنس شعارهاي 
رئيللس جمهور منتخللب به خواسللت هاي عاملله اجتماع 
نزديک تر و از نوع مطالبات گروه هاي نخبگي )دانشگاهيان،  
سياستمداران،  هنرمندان، کارشناسان و غيره( دورتر بود. 

به بيان ديگر اگر انتخابات 3 تيللر 1384 به دليل دو قطبي 
در مقابل رئيس دولت سازندگي، شکسللت اين گروه هاي 
مرجع تلقي نمي شللد، انتخابات اخير را مي توان نشللانه اي 
از ضعف طبقه متوسللط مدرن و قدرت عامه در ايران امروز 
دانست.براي جامعه شناساني که آشنايي عميق و دقيقي با 
ويژگي راي دهندگان مياني ايراني داشتند،  نتيجه انتخابات 
چندان موجب شگفتي نبود. مشاوران واپسين نخست وزير 
جمهوري اسللامي،  به اين نکته مهم توجه کافي نداشتند 
که »برخي رفتارهاي غلط ديپلماتيک«، »انحال سازمان 
برنامه«،   »گشت ارشللاد«، »انحال شوراي پول و اعتبار« و  
»ارائه آمارهاي غلط« دغدغه ذهني و خواست درصد اندکي 
از راي دهندگان مياني بود. در مقابل جذابيت شللعارهايي 
چون »پروژه هاي اسللتاني«،  »مبارزه با مافيللاي قدرت«،  
»سهام عدالت«،  »توزيع منابع بانکي و اشتغال« و »مجازات 
غارتگران بيت المال« موجب شده بود، ذي نفعان اين رويکرد 
بيشللتر از رويکرد رقيب باشللند.البته نظريه راي دهندگان 
مياني ادعاي توجيلله کامل انتخاب هاي سياسللي را ندارد 
و عناصر پيدا و پنهان بسللياري را مي توان در سلسللله علل 
انتخاب مجدد رئيس جمهور برشمرد لکن مي تواند موجب 
اصاح سازوکار انتخاب اهداف و برنامه هاي احزاب سياسي 
و بازگشللت به بدنه جامعه ايراني باشللد. گرچه اين ديدگاه 
مجوزي براي سياست هاي عوام گرايانه به شمار نمي رود اما 
توصيه اي  است براي خروج از حلقه هاي نخبگي و روشنفکري 

و تاش براي هم افق نمودن توده ها با دغدغه هاي ديگر. 
*دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي

انتخابات 88 و نظريه رأی دهندگان ميانی
            فرهاد دادجو*     

گزارش»ويژه« ازبازداشت 
اعضاى سه كميته  كودتاى مخملى
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طوالنی شللدن فرآيند اعتراضات خيابانی هواداران و اطرافيان آقای 
ميرحسين موسللوی به نتايج دهمين انتخابات رياست جمهوری که 
در نوع خود »بدعتی خطرناک« تلقی مي گردد، اگرچه موجب شد تا 
با دوری از فضای احساساتی اوليه ناشی از شکست سنگين در رقابت 
انتخاباتی و حاکم شدن تدريجی جو منطقی و همچنين ترسيم واقعيات، 
فضا و روشنگری افکار عمومي توسط رسانه هاي ارزشی و وطن دوست، 
به تدريج از حجم و سطح رفتارهای نامعقول خيابانی کاسته شود، اما 
درعين حال با فراهم کردن خوراک تبليغاتی برای رسانه هاي مغرض 
دشمن از قبيل بی بی سی، صدای آمريکا و راديو اسراييل و. . . اسباب 

عقده گشايی مستمر آنان را از نظام دينی فراهم آورد. 
 فرصت طلبی دشمن در وقت اضافه ايام انتخابات

دشللمن با درک اهميت اين »فرصت طايی« بر آن بود تا با »گل 
طايی خود در وقت اضافه ايام انتخابللات« ثمره ناميمون خود را 
چيده و به اهداف شوم خود نائل آيد، از اين رو ضمن دامن زدن به 
اغتشاشات و درگيری هاي خيابانی،    از طريق ابزارهای رسانه ای و 
ماهواره ای خود دست به عمليات »براندازی نرم« زد، حتی در نهايت 
بی شرمي و برخاف تمامي هنجارها و عرف پذيرفته شده ديپلماتيک 
جهانی، به طرز بی سابقه ای از محمل ديپلماتيک هم برای ايفای 
نقش مداخله گرانه در امور داخلی کشور مستقلی چون ايران بهره 
مي برد. اما حکايت دردناک عده ای از افرادی که حداقل در مقام ادعا 
خود را در »دايره خودی هاي نظام« معرفی مي کنند و اين موقعيت 
حساس را يا جاهانه درک نمي کنند و يا - خدای ناکرده - عالمانه در 
صف خائنان قرار گرفته اند، وضعيت بغرنجی را به وجود مي آورد که 
پذيرش آن برای دلسوزان و زجرکشيدگان »جبهه حق توحيدی« 

غيرقابل هضم مي باشد. 
 محلی برای بروز رفتارهای غيرمنطقی

به اعتقاد ناظران بی طرف سياسللی، مجموعه اطرافيان و سللتاد 
انتخاباتی جناب آقای موسوی از يک »مجمع النقيضين« عجيبی 
تشللکيل شللده بود که به باور آنان تلقی و تصور تداوم اين اتحاد 
امری ناممکن مي نمود. واقعيتی که در ايام تبليغات انتخاباتی و 
در جريان مناظره جناب آقايان کروبی و موسللوی، مورد مؤاخذه  
گذرای »شيخ اصاحات« واقع شد و با ادبياتی که مختص رقابت 
آن روزه دو کانديدا در درون خانواده دوم خردادی ها بود و الزامات 
تبليغاتی »دو کانديدای هم خط« ايجاب مي کرد نمايان شد و آقای 
موسوی به نحو کاماً محتاطانه ای از کنار اين سؤال »شيخ« عبور 
کرد تا پاسخ عملی آن در ايامي نه چندان دور در صفحه خيابان هاي 
تهران نگاشته شود. اين »اجتماع النقيضين« که به درستی مورد 
سؤال آقای کروبی واقع شده بود، اشاره ای به برخی افراد افراطی 
امتحان پس داده در حلقه اطرافيان آقای موسوی مربوط مي شد 
که با ادبياتی که ميرحسين در آن روزها از خود بروز مي داد کامًا 
ناهمخوان بودنللد و از اين رو تحليلگران سياسللی با ذکر عبارت 

مصطلح »اتحاد تاکتيکی« صرفاً از آن »عبور« مي کردند. 
 قطاری با مسيری تكراری در بستر تاريخ

گذر زمان و وقايع بعد از انتخابات در خيابان هاي تهران ثابت کرد 
که آن اطرافيان شناخته شده، با اخذ »تضمين هاي محکم« قدم 

در »قطار اطرافيان« وی نهاده اند و گويا لکوموتيو اين حرکت هم 
در اختيار همانانی اسللت که در روزگارانی نه چندان دور خواهان 
پياده کردن شخص سيد محمد خاتمي- رئيس جمهور وقت- از 
همان قطار شللده بودند. همانانی که »صدای دشللمن از اردوگاه 
اصاح طلبان« را حتی به گوش خود خاتمي هم رساندند! و او خود 
ناچار به اعتراف دير هنگام تلخ در دانشگاه تهران شد. اعترافی که 
ديگر در آن ايام حتی برای خود وی هم افاقه ای نکرد. در واقع اينک 
نيز سرعت باالی قطار موصوف، ناهمگون با »ريل باورهای ريشه 
دار« مردمي است که به نهضت دينی خويش از دل و جان باور دارند. 
آيا اين تندروی باعث »خروج از خط« نخواهد شد؟ يا ترمز نابهنگام 
قطار، کدامين مسافر را اخراج خواهد کرد؟ پاسخ اين سؤاالت درعين 
روشن بودن، انتظاری در بستر تاريخ را مي طلبد تا برای همگان به 
طور عينی محقق شود. حال در اين ميان آنچه ذهن دلسوزان نظام را 
به خود معطوف داشته اين واقعيت است که چگونه مي توان از اين فاز 
توطئه دشمن با »کمترين ريزش ها و پايين ترين تلفات« عبور کرد؟ 
پاسخ به اين سؤال در گرو درک درست واقعيات صحنه و »ترسيم 
سناريوهای صحيح منطبق بر عينيات عرصه کنونی« است. در اين 
رابطه سناريوهای گوناگونی قابل طرح مي باشند که نوشته اخير 

درصدد واکاوی هريک از آن سناريوها مي باشد. 
 سناريوهای احتمالی 

الف(سناريوی البی و فشار)خوش بينانه ترين وضعيت(
معتقدان به اين سناريو بر اين باورند که هدف غايی جريان تجديدنظر 
طلب از تجمعات خيابانی اخير به رخ کشيدن »توان بسيج گری و 
سازماندهی هواداران خود« مي باشد که از اين طريق درصدد اعمال 
فشار و انجام اعمال البيستی به منظور امتيازگيری در مواقع لزوم 
برآمده است. در چنين فرضی، جريان مزبور مي تواند با بهره گيری از 
چنين توان آزموده شده اجتماعی - ميدانی خود به کسب امتيازات 
الزم سياسی و مديريتی از طرف برنده انتخابات دل خوش نمايد. 
اين سناريو بيان مي دارد که سقف تحرکات جريان تجديدنظرطلب، 
نهايتاً تا همين حد کنونی »اسللتفاده ابزاری از خون هاي ريخته 
شده« در اغتشاشات اخير بوده و پس از مدتی »نمايشات تحصنی« 

درست مانند آنچه در انتخابات مجلس هفتم 
ازسللوی برخی افراطيون مشاهده گرديد، 
نهايتاً اين جريان، با هدف يارگيری مجدد و 
سازمان يافته تر در انتخابات آتی مبادرت به 
خروج قهرمانانه از صحنه شکست سياسی، 
خواهد نمود تا از اين رهگذر بهانه ای برای 
حفظ روحيلله عناصر و نيروهللای خود در 
صحنه دسللت و پا کنند. معتقدان به اين 
سناريو بر اين باورند که درصورتی که آقای 
ميرحسين موسوی مايل به بازی در داخل 
اين سناريو باشللد، اين عرصه مي تواند به 
تشللکيل »حزبی فراگير« از سوی ايشان 
و يا حضور وی در احللزاب دوقلوی افراطی 
مشارکت يا سازمان مجاهدين انقاب - که 
دوران سخت خامشروعيت را مي گذرانند 

و از فقدان پايگاه گسترده توده ای رنج مي برند - به حيات بخشی 
آنان منجر شود، امری که بيشترين دستاورد را برای عناصر افراطی 
اين دو حزب -که از بدنه اجتماعی تقريباً ثابت و يکسان اجتماعی 
تغذيه مي کنند- به دنبال خواهد داشت؛ در اين صورت، مشارکت 
و مجاهدين موفق خواهند شد موسوی را در دامي که پيش از اين 
سلليد محمد خاتمي با زيرکی از آن فرار کرده بود بيندازند و عقبه 

مردمي وی را به نفع خود مصادره نمايند. 
ب( سناريوی دوراهی!)احتمال ميانی(

به باور برخی از صاحب نظران، موسللوی اکنون بر سللر دوراهی 
عجيبی گرفتار شده که خروج از اين وضعيت برای ايشان در کوتاه 
مدت ممکن نيست. ازطرفی وی که داعيه دار »قانون گرايی« بوده 
و احترام به رای مردم را همواره برای چهره سياسی خود »حياتی« 
مي دانسللت، بايد با حکم قانون از صحنه سياسی ولو برای مدتی 
حذف شود )نظير حذف مصطفی معين با رای مردم در انتخابات 
گذشته( و در غير اين صورت، با طغيان عليه باورهای قبلی خود، 
اطرافيان خويش را برای مقابله به تصميمات رسللمي نظام دينی 
فرا بخواند. اين دوراهی صحنه امتحان عملی پايبندی موسوی به 
قانون اساسی و واليت پذيری وی را حداقل برای بخشی از طرفداران 
مذهبی و واليی وی رقم خواهد زد. فراموش نکنيم که بنا به ادعای 
ايشان در سللتاد خود وی- حداقل در مقام ادعا- به سازماندهی 
بخشی از بسيجيان و ايثارگران توسط برخی از سرداران همنام با 
فرماندهان دفاع مقدس پرداخته شده بود که اين صحنه حساس، 
آزمونی جدی را برای تبعيت موسوی از ولی فقيه، در پيش چشم 
اين طيف فراهم خواهد کرد. از ديدگاه آن عده از تحليلگران سياسی 
که موسوی را بازيگر اين سللناريو مي پندارند، اطرافيان افراطی 
ميرحسين درصدد بهره گيری از اين دوگانگی مشکل ساز برآمده 
اند تا وضعيت را به نفع خود مصللادره نمايند. اين صاحب نظران 
برآنند که اين واقعيت را مي توان به راحتی از مقايسه »لحن و قلم« 
بيانيه هاي منتسب به ميرحسين و مشاهده ناهمگونی فاحش آنها 
با ادبيات سابق وی درک کرد. وقوع تعارضات عديده موسوی در 
مواضع سابق و فعلی وی نسبت به شورای نگهبان و انتخابات و. . . از 

اين منظر قابل بررسی است. 
حاکمي�ت  از  خ�روج  س�ناريوی  ج( 

)بدبينانه ترين وضعيت(
برخی تحليلگران ديگر بر اين باورند که شيب 
تند بيانيه هاي موسوی، حکايت نگران کننده 
ای را رقم ميزند که نهايتاً منجر به خلق مجدد 
»پديده بنی صدر« در تاريخ ايران اسامي )آن 
هم قبل از به مسند نشستن!( خواهد گرديد. از 
منظر اين افراد، وقوع بعضی از وقايع در روزهای 
اخير، صرفاً »نقش کاتاليزوری« ايفا کرده و در 
کليت گزاره»قصد قبلی موسللوی برای خروج 
از حاکميت« خللی وارد نمي کند. بررسی روند 
صدور بيانيه هاي صادره از سللوی جناب آقای 
موسوی، اين تحليلگران را به اين نکته رهنمون 
مي سللازد که روند واگرايی وی تشديد يافته و 

آگاهانه يا ناخودآگاه در مسلليری غير از »منويات رهبری« قدم 
مي گذارد که منتهي اليه اين راه به »وارونگی مواضع درون حاکميتی 
وی« منجر شده، ايشان را رودرروی نظام قرار مي دهد. از ديدگاه اين 
صاحب نظران، درک اين واقعيت از بسط و نشر شايعات متعدد از 
سوی اطرافيان وی در سايت هاي معلوم الحال با کارکرد شناخته 
شده ) نظير سايت باالترين و. . . ( با محتوای »استعفای موسوی از 
تمام مناصب دولتي و حکومتی و نظاير آن« به راحتی ميسر بوده و 
درعين حال نشان مي دهد که خط تبليغی افراطی »هل دادن ايشان 
به سمت پرتگاه و انتحار سياسی وی به نفع جريان ضدانقاب« اکيداً 
در دستور کار آنان قرار دارد. در اين ميان، اين تحليلگران استفاده 
مکرر موسوی از »کليد واژگان تنش زا« در بيانيه هاي صادره، به  
ويژه در بيانيه شماره 5 و 6 نامبرده و »تعيين حد« قلمداد نمودن 
ضمنی فرمايشات رهبری در نماز جمعه تاريخی اين هفته تهران 
از سوی وی را چراغ هاي سللبزی برای اين عده افراطی محسوب 
مي نمايند. اما با تمام اين تفاصيل، آنچه در اين ميان حائز اهميت 
است، نکته خاصی اسللت که در فرمايشات اين هفته مقام معظم 
رهبری برآن تاکيد     شد و آن »داخل خانواده انقاب بودن« جناب 
آقای مير حسين موسوی است که معظم له با تعبير »نخست وزير 
خود من« از آن ياد کردند. بی شک تمامي دلسوزان اصيل انقاب 
منتظرند »برادر موسوی« با برگشتن از مسير شومي که افراطيون 

برای وی ترسلليم کرده اند مجدداً حضور خود را در داخل حلقه 
»انقابيون معتقد به اطاعت از ولی فقيه« با »صدايی رسا« اعام 
دارند؛ باشد که نظام از وجود ايشان منتفع گردد. يقيناً دشمنان قسم 
خورده ايران اسامي از مشاهده آتشی که در دامن انقاب و فرزندان 
آن درگرفته باشد، خوشحالی مي کنند و نظير ريزش هاي محدود 
موجود در گذشته آن، ابتدا برای خروج کنندگان هورا مي کشند و 
سپس آن مي کنند که بر سر »شيخ ساده لوح« و »بنی صدر« و. . . 
آوردند، اما آغوش گرم امت قهرمان ايران پذيرای فرزندانی است که 
باوجود »خطاهای بزرگشان« بزرگوارانه به خطای خود معترف شده 
به داخل »خانواده خود« برمي گردند. با فروکش کردن زبانه هاي 
آتش فتنه دشمن شادکن اخير، مي توان به احصای اقداماتی که 
دشمنان علنی انقاب اسللامي - آمريکای جهانخوار و انگليس 
خبيث- در طول اين چند روز انجام دادند پرداخت و از آنها درس 
گرفت. اقداماتی نظير:  1. فراهم کردن کانال ارتباطی برای هدايت 
ميدانی آشوب ها 2. ورود انبوه آالت منفجره از مرزهای کشورمان 
که درمجاورت با اشغالگران آمريکايی قرار دارند. 3. سوءاستفاده 
رژيم صهيونيسللتی از پوشللش خبری اين قضايا برای گسترش 
شهرک سازی در سرزمين هاي اشغالی 4. حمات گسترده اينترنتی 
دشمنان به سايت هاي مبلغ آرمان هاي انقاب اسامي تنها بخشی از 
شيطنت هاي دشمنانی است که در اين چند روز، خباثت ذاتی خود 
را به نمايش گذاشتند. »فاعتبروا يا اولی االبصار«.يقيناً اين دشمنان 
نمي توانند دلسوز واقعی عضوی از »خانواده انقاب اسامی« باشند و 
تنها برای خائنان وطن سينه چاک مي کنند چون براين باورند که آن 
خائنان، زمينه سازان نفوذ اجنبی در خاک مقدس ايران عزيز هستند. 
تولّی و تبّری کار خودش را کرد اتفاقات اين روزها با تمام مرارت هاي 
فراموش ناشدنی اش، بار ديگر ريشه هاي عميق مردمي نهضت دينی 
و نظام اسامی، به رغم تاش بی سابقه دشمنان داخلی و خارجی 
اش، به رخ کشيده شللد. اين وقايع ثابت کرد که قاطبه ملت ايران، 
دشمن شناس بوده و از دشمن شناسللی غفلت نکرده اند و به رغم 
سرمايه گذاری سنگين رسانه ای آمريکا و انگليس و حضور هماهنگ 
ميدانی، تمامي دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی ملت انقابی 
ايران، تولّی و تبّری کار خودش را کرد و موج فراگير انزجار عمومي از 
اقدامات غير انسانی آشوب طلبان و اغتشاشگران به سرعت در بطن 
جامعه گسترش يافت. اندکی صبر، سحر نزديک است. قدربه يقين، 
غوغاساالران و هوچيگران شناخته شللده ای که »حيات کثيف« 
خود را در محمل ژورناليستی و شانتاژهای رسانه ای تعريف کرده 
اند، دست بردار نخواهند بود و »چند روزی« هم به اغتشاشات کور 
و يا فاز بعدی آن مثل »تحصن هاي نمايشللی« آزموده شده دست 
خواهند زد، اما اينان به خوبی مي دانند که: »خاشاک برچهره آفتاب 
انداختن که خورشيد را تيره و تار نمي کند، بلکه چندی جلوی ديد  
خود را مشوش مي کنند.« تاريخ پرحادثه انقاب اسامي نشان داده 
است که گذر زمان و فرونشسللتن گرد و غبار فضای غير عقايی، 
بارديگر حقايق را بيش از پيش در معرض قضاوت عقل و منطق قرار 
خواهد داد؛ چيزی که اين عده »با بستن چشمان خود در برابر آن« 
تصور امحای آن را دارند! و افسوس که »نديدن«، دليل بر »نبودن« 

نيست و نخواهد بود.

مهدی فيروزکوهی

يخ  ر تا
پرح����ادثه 

انقالب اسالمي نشان 
داده اس�ت که گذر زمان 

و فرونشستن گرد و غبار 
فضای غير عقاليی، بارديگر 
حقاي�ق را بي�ش از پيش در 
مع�رض قض�اوت عقل و 
منطق ق�رار خواهد 
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ميرحسين و سناريوهاى پيش رو
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بازخواني اختاف نظرهايي که رهبر فرزانه انقاب از آن سللخن مي گويند و بررسي 
مواضع ايشان مي تواند نقدهاي آتي را که طبعاً بايد قائم به حق باشند، متکي به مواضع 
ولي فقيه، دقيق تر و حساب شده تر رقم بزند. خطبه هاي نماز جمعه تهران فرصتي بود 
تا رهبر فرزانه انقاب اسامي از فردي سخن به ميان بياورند که طي سال هاي اخير 
عمده ترين نقدهاي جريان اصولگراي کشور متوجه او بود. مقام معظم رهبري به سابقه 
انقابي آقاي هاشمي رفسنجاني اشاره کردند و همزمان برخي اختاف نظرها را مورد 
توجه قرار دادند. ايشان ضمن تأکيد بر اينکه آقای هاشمی رفسنجاني از اصلی ترين 
افراد نهضت در دوران مبارزات بوده اند، فرمودند: »من البته در موارد متعددی با آقای 
هاشمی اختاف نظر دارم، که طبيعی هم هست؛ ولی مردم نبايد دچار توهم بشوند، چيز 
ديگری فکر کنند.«)1(  ايشان همچنين به اختاف نظرهاي آقاي هاشمي رفسنجاني و 

رئيس جمهور اشاره کردند و نظر رئيس جمهور را به نظر خود نزديک تر دانستند. 
به نظر مي توان از تأکيد رهبر انقاب مبني بر قرابت بيشتر نظر رئيس جمهور با ايشان، 
تشخيص صحيح جريان ارزشي کشور در معادالت سياسي را دريافت، چرا که استنباط 
بدنه ارزشللي تا کنون از تأييدات رهبري و مواضع دوطرف ميدان سياسللي کشللور 
يعني آقاي هاشمي رفسللنجاني و آقاي احمدي نژاد همين قرابت نزديک تر مواضع 
رئيس جمهوري به گفتمان انقاب و مطالبات رهبري بوده اسللت. بازخواني اختاف 
نظرهايي که رهبر فرزانه انقاب از آن سخن مي گويند و بررسي مواضع ايشان مي تواند 
نقدهاي آتي را که طبعاً بايد قائم به حق باشللند، متکي به مواضع ولي فقيه، دقيق تر 
و حساب شده تر رقم بزند. رهبر انقاب طي سال هاي گذشللته بارها و بارها در عين 
برشمردن دستاوردهاي دولت سازندگي و سللابقه انقابي آقاي هاشمي رفسنجاني، 
برخي کاستي ها و سياست هاي نادرسللت را مورد توجه قرار داده اند که اتفاقاً همان 
سياست ها امروز نيز بعضاً محل اختاف نظر است و در اين ميان جريان ارزشي کشور با 
استناد به همين مواضع مقام معظم رهبري است که مي تواند خط صحيح مطالبه گري 

را پي بگيرد که در ادامه اين يادداشت به برخي از اين محورها اشاره شده است: 

 الف( مادي گرايي و اشرافي گري در سايه سازندگي 
رهبر انقاب در باب تبيين عبرت هاي عاشورا اين گونه مي فرمايند: »عبرت گيری از 
عاشورا اين است که نگذاريم روح انقاب در جامعه منزوی و فرزند انقاب گوشه گير 
شود. عده ای مسائل را اشتباه گرفته اند. عده ای، سللازندگی را با مادي گرايی، اشتباه 
گرفته اند. سللازندگی چيزی اسللت، ماديگری چيز ديگری است. سللازندگی يعنی 
کشور آباد شللود، و طبقات محروم به نوايی برسند.... سللازندگي همان کاري بود که 
علي بن ابي طالب)ع( مي کرد... آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد مي کرد، زمين 
احيا مي کرد، درخت مي کاشت، چاه مي کند و آبياري مي کرد. اين سازندگي است. 
دنيا طلبي و ماده طلبي کاري اسللت که عبيداهلل بن زياد و يزيد مي کردند. چه وقت 
آن ها چيزي را به وجود مي آوردند و مي ساختند؟ آن ها فاني مي کردند، مي خوردند 

و تجمات را زياد مي کردند. اين دو تا را نبايد با هم اشللتباه کرد. 
امروز يک عده به نام سازندگي خودشان را غرق در پول و دنيا و ماده 

پرستي مي کنند. آيا اين سازندگي است؟«)2( 
ايشللان همچنين بارها و بارها نسبت به سللطح زندگي مسؤوالن 
هشدار دادند و برخي عملکردهاي نادرست را گوشزد کردند. ايشان 
در ديدار با مسؤوالن و کارگزاران نظام فرمودند: »اشراف مگر چگونه 
بودند؟ چون آنها فقط ريششان تراشلليده بود، ولی ما ريشمان را 
گذاشته ايم، همين کافی است؟! نه، ما هم مترفين می شويم. واهلَل 
در جامعه ی اسامی هم ممکن اسللت مترف به وجود بيايد. از آيه  
شللريفه ی "و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفيها ففسللقوا فيها" 
بترسيم. تُرف، فسق هم دنبال خودش می آورد. اندازه نگهداريد؛ 

دولت مخارجش زياد و سنگين است.«)3( 
ايشان به مواردي اشاره مي کردند که از بيت المال خرج تغييرات 
دکوراسيون برخي مسؤوالن مي شود: »اگر مبلغی از مخارج دولت، 
عبارت از تغيير دکوراسلليون اتاق مدير کل و معاون وزير و وزير و 
فان مسؤول قضايی و فان مسؤول در بخش های گوناگون ديگر 

باشد، اين جرم و خطاست. اگر يکی از مخارج دولت اين باشد که فان تعداد ماشين 
جديد بياوريم و بين دستگاهها تقسيم بکنيم، ما حق نداريم اين را جزء مخارج دولت 
حساب کنيم و به حساب آن از سوبسيد مردم بزنيم. نه، اين خاف است. برای اين کارها 
حد بگذاريد. دستگاهها بايد بخشنامه کنند و در مورد اين تغيير دکوراسيونها و تغيير 
خانه ها و خرج های اضافی حدی معين بکنند. مللن نمی گويم مثل بعضی از تندروها 
باشيم که می گويند در مسجد بنشينيم و وزارت کنيم؛ نه، در مسجد نمی شود. وزارت 
کردن، يک ساختمان و 4 تا اتاق و تعدادی مسؤول و يک مقدار هم باالخره امکانات برای 

زندگی آن آقايی که می خواهد خدمت بکند، می خواهد؛ اما بايد در حدی باشد.«)4( 
بيانات رهبر انقاب کامًا صراحت داشت. ايشللان در همان جلسه افزودند:»گاهی از 
جاهايی گزارش های نوميدکننده اي می رسد و در برخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر 
پيشاني اش می نشيند؛ رعايت کنيد. سؤال می کنيم که چرا ماشين لوکس و نو و مدل 
باال؟ می گويند که اشکال امنيتی داريم! چه اشکال امنيتی؟! آقايان مسؤول در شورای 
امنيت کشور يا جاهای ديگر، بنشينند معين کنند و مسأله را در جايی بُبرند؛ من هم 
اگر بايد دخالت کنم، بگوييد در جايی دخالت کنم. اين چه وضعی است که همين طور 
بی حسللاب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره ای، ده ها ماشين به رنگهای گوناگون 
متعلق به مسؤوالِن آن جا به چشم می خورد؟! چه کسی چنين چيزی را گفته است؟« 
ايشان ادامه دادند: »گزارش آمده که روحانی عقيدتی- سياسی در يکی از دستگاه ها، 
خودش ماشين دارد، ولی ماشين دولتی سوار می شود! من نوشتم که حق ندارد اين کار 
را بکند. برای من جواب آمد که اين کار رويه است و همه می کنند! اين آقا خودش يک 
ماشين دارد، که برای خودش الزم است؛ يکی هم خانمش دارد و نمی شود که خانمش 
از اين ماشين استفاده کند! عجب! اين چه حرفی است؟ من اآلن اعام می کنم و قبًا 
هم نوشتم و اين را گفتم که آن وقتی که آقايان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از 
امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشين داريد، آن را سوار شويد و به وزارتخانه و محل 
کارتان بياييد؛ ماشين دولتی يعنی چه؟ واهلَل اگر من از طرف مردم مورد مامت قرار 
نمی گرفتم که مرتب ماحظه جهات امنيتی را توصيه می کنند، بنده با ماشين پيکان 
بيرون می آمدم. به حد ضرورت اکتفا کنيد و اندازه نگلله داريد؛ اينها ما را از مردم دور 

می کند، روحانيون را از مردم دور می کند. روحانيون، به تقوا و ورع و بی اعتنايی به دنيا در 
چشمها شيرين شدند. بدون ورع و بدون دورانداختن دنيا، نمی شود در چشمها شيرين 

ماند. مردم رودربايستی ندارند؛ خدا هم با کسی رودربايستی ندارد.« 
اما رهبر انقاب در خصوص اين دولت چه فرمودند؟ در اين مقايسه هاست که ارزش ها 
مشخص مي شود. مقام معظم رهبري در خصوص دولت نهم فرمودند: »امتيازتان به 
همين است که خودتان را با مردم هم سطح کنيد، به شکل مردم و در ميان مردم باشيد، 
با مردم تماس بگيريد، با آنها انس پيدا کنيد، از آنها بشنويد. اين امتياز بزرگي است و در 

شما هست؛ آن را حفظ کنيد و نگه داريد.«)5( 
مديريت کشللور از پشللت ميز در مقابل مديريتي که خود را به اقصي نقاط کشللور و 
دور افتاده ترين روستاها مي رساند، اشرافي گري برخي مديران در مقابل ساده زيستي 
و مشي مردمي دولت نهم و... همه و همه اختاف هايي است که 
وجود داشته و نمي توان آن را کتمان کرد. اين به دو مشي مديريتي 
بر مي گردد؛ مديريتي که اشرافيت ساز مي شود و مديريتي که در 

آن ساده زيستي ارزش است. 
 ب( عدالت اجتماعي 

برقراري عدالت اجتماعي از مواردي بود که در دولت سازندگي و 
درگرماگرم توسعه اقتصادي با وجود تأکيدات مکرر رهبر انقاب 
مورد توجه جللدي قرار نگرفت. رهبللر انقاب در ديللدار با آقاي 
هاشمي و کابينه دولت سازندگي در پايان دوره 8 ساله بر همين 
واقعيت صحه گذاشتند. ايشللان ضمن تمجيد از سازندگي هاي 
انجام شللده فرمودند: »من نمی خواهم بگويم که همه  آرزوهای 
ما برآورده شده است. از قبيل مسائل مربوط به عدالت اجتماعی 
و مسائل مربوط به قشرهای گوناگون، کارهای زيادی وجود دارد 
که بايستی به مرور انجام گيرد و ان شاءاهلَل دولت های بعدی آنها را 

انجام خواهند داد.«)6( 
تصريح رهبر انقاب بر باقي ماندن کارهاي زيادي در حوزه عدالت 

اجتماعي در حالي بود که ايشان از آغاز به کار دولت سازندگي بارها و بارها با مشاهده 
مشي عملي دولت سازندگي نسللبت به مغفول ماندن عدالت اجتماعي هشدار داده 
بودند. ايشان در ديدار مسؤوالن و کارگزاران کشللور در همان سال آغاز به کار دولت 
سازندگي فرمودند: »در محيط سياست  داخلي ، يکي  از چيزهايي  که  الزم  است ، "عدالت  
اجتماعي " است . بدون  تأمين  عدالت  اجتماعي ، جامعه  ما اسامي  نخواهد بود. اگر کسي  
تصور کند که  ممکن  است  دين  الهي  و واقعي  -نه  فقط دين  اسام ل تحقق  پيدا کند، ولي  
در آن  عدل  اجتماعي  به  معناي  صحيح  و وسيع  آن  تحقق  پيدا نکرده  باشد، بايد بداند که  

اشتباه  مي کند. هدف  پيامبران ، اقامه   قسط است : "ليقوم  الناس  بالقسط".«)7( 
در حالي که حرف و حديث هايي در خصوص ناسللازگاري توسعه و عدالت عمچنان 
وجود داشت، ايشان در سال 74 تأکيد کردند: »آنچه که در اين بين بايستي با وسواس 
و دقت دنبالش باشيد، مسأله »عدالت اجتماعي« است که با رشد و توسعه هم سازگار 
است. بعضي اين طور تصور مي کردند -شايد حاال هم تصور کنند- که ما بايستي دوره اي 
را صرف رشد و توسعه کنيم و وقتي که به آن نقطه مطلوب رسيديم، به تأمين عدالت 

اجتماعي مي پردازيم. اين فکْر اسامي نيست.«)8( 
ايشان در سال 75 هم باز همين مسللئله را مورد توجه قرار دادند و فرمودند: »ما اگر 
سازندگي را باز هم پيش ببريم، اما در جهت اسللتقرار عدالت و از بين بردن تبعيض و 
ايجاد برابري حقوق و احياي کرامت زن و مرد مسلللمان فعاليتي نکنيم، موفقيتي به 
دست نياورده ايم. موفقيت، آن وقتي است که بتوانيم معنويت و دين و اخاق و عدالت و 

معرفت و سواد و توانايي هاي گوناگون را در ميان جامعه مستقر کنيم.«)9( 
روند توسللعه و اسللتقراض بي حد و حصر خارجي در سايه سياسللت هاي برگرفته از 
اسلللوب اقتصاد آزاد، تورم 50 درصدي را به مردم تحميل کرد. برخي مي گفتند اگر 
مي خواهيم پيشرفت کنيم، بايد جمعي از مردم زير چرخ هاي توسعه له شوند. اگرچه 
تاکيدات و هشدارهاي مکرر مقام معظم رهبري برخي عقب نشيني ها از سياست هاي 
گذشته را رقم زد و موجب بهبود شاخص هايي چون ضريب جيني شد، اما اين همه آن 
گونه که بايد راه به جايي نبرد. محمد علي نجفي با اشاره به عقب نشيني آقاي هاشمي 
رفسنجاني از برخي سياست هاي اقتصادي در دوره سازندگي مي گويد: »من فکر مي 
کنم عقب نشيني آقاي هاشمي 2 علت داشت، يکي اينکه به هر حال برنامه هاي اقتصادي 
ايشان با مشکات جدي مواجه شده بود. البته خودشان معتقد بودند که اين برنامه ها 
شکست نخورده است. من هم معتقدم اين برنامه ها درصد بااليي از موفقيت را داشت. 
ولي کمي تحمل و تأمل نياز داشت که برخي نقاط ضعف اين برنامه ها را بپوشانيم تا يک 
برنامه مناسب تري را به اجرا بگذاريم... بخشي از آن هم به نظرات و مخالفت هاي مقام 
رهبري با آن برنامه ها و روش ها مربوط مي شد. آقاي هاشمي هم به عنوان رئيس جمهور 
بايد رهنمودها و سياست هاي کلي رهبري را لحاظ مي کردند. طبيعي بود که وادار به 

عدول از نظرات خود شوند و عقب نشيني هايي داشته باشند.«)10( 
 پ( مقابله با فساد 

مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي 
فرمودند: »چيزی که امروز، در دوران بازسللازی، مسؤوالن کشللور، همکاران دولت، 
مديران درجه  2 و 3 در دسللتگاه های دولتی، تا پايين ترين رده ها، بايد با دقت مراقب 
باشند، اين است که در اين دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدی و فلج کننده 
است. واقعاً فلج کننده است! در اين کار، فساد که نمی گويد "من فسادم"! فرد مفسدی 
که ديگران را به وادی فساد می کشاند فساد مالی، فسللاد کاری، قرارهای نامشروع و 
ناموجه در زمينه های مسائل کاری کسللی که انسان را تشويق می کند و می لغزاند به 
اين سمت، از اول نمی گويد "من آمدم که شما را فاسد کنم." اول با يک عنوان موجه؛ 
با يک چيز کوچک وارد ميدان می شود. انسان است و آسيب پذيرِی شديد. انسان، به 
شدت آسيب پذير اسللت. لذا، خيلی بايد مراقب بود.«)11( رهبر انقاب 2 سال بعد هم 
در ديدار با رئيس جمهور و هيأت وزيران بر همين نکته تاکيد کردند. ايشان فرمودند: 
»يکي از وظايف امروز آقاياْن مبارزه با فساد است؛ چون کشور به ثمردهي رسيده و وقت 
ميوه چيني است. زحمات گذشته شللما به تدريج ثمر مي دهد و امکانات در کشور در 
حال افزايش است. چنين موسمي هميشه و در همه تاريخ، موسم خطرناکي بوده است. 
موسم ورود آدمهاي سوء استفاده کن و فرصت طلب و کج دست و بددل و سياه روست 
که وارد مي شوند و اگر توانسللتند، از غفلتها سوء استفاده مي کنند. خيلي مراقب اين 
جهت باشيد...هر جا که با اين مسأله در مجموعه خودتان برخورد کرديد، با کمال قدرت 
و بدون هيچ گونه اِبا و امتناع و با تکيه بر همان روشها و طريقه هاي قانوني - که بحمداهلل 

ما براي همه اين کارهاي اساسي قانون داريم - با آن مبارزه کنيد.«)12( 
 ت( مسائل خارجي 

از جمله مواردي که مورد انتقاد آقاي هاشللمي رفسنجاني طي اين سالها قرار داشت 
عملکرد دولت نهم در حوزه سياست خارجي بود. هاشمي رفسنجاني مرداد ماه سال 
گذشته در جمع اعضاي جامعه اسامي دانشگاهيان به عملکرد دولت در حوزه هاي 
مختلف اشاره کرد و گفت: »اينگونه که کشللور دارد اداره مي شود، نمي توانيم راضي 

باشيم که مسلمانان خوبي هستيم و يا الگوي جهاني شويم.«)14( 
او قطع گاز در زمسللتان را به عنوان مصداق ادعاي خود برشمرد و افزود: »اين مسائل 
و مشکات به ضعف مديريت بر مي گردد. در مساله سياست خارجي نيز همين گونه 

است... شعار زياد داده مي شود، ولي در عمل ضد فرهنگ عمل مي شود. «)15( 
شعاري خواندن عملکرد دولت در حوزه سياست خارجي در حالي بود که رهبر انقاب 
بارها و بارها جهت گيري دولت در اين حوزه را صحيح ارزيابي کرده بودند و از کساني 
سللخن به ميان آورده بودند که مي خواهند "همين را به عنللوان نقطه ضعف وانمود 
کنند". ايشان فرموده بودند: »من قبول نمي کنم حرف آن کسانی را که تصور مي کنند 
ملت ما به خاطر پايبندی به مبانی و اصول خود، در دنيا خوار شده است، از چشم افتاده 

است؛ ابداً.«)16( 
ايشان همچنين تأکيد کردند: »مسئله اعاده عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه و 
تجاوز و زياده طلبی سياست های ديگران و ترک شرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی 
را هم انسان در اين دولت احسللاس ميکند؛ عزت ملی و استقال حقيقی و معنوی از 

اينجا حاصل می شود.« )17( 

پي نوشت ها در روزنامه موجود است.

محمود اميني پور

گاهی 
از جاهاي�ی 

ی  ش ه�ا ر ا گز
ي  ه ا کنن�د ميد نو

می رس�د و در برخی 
موارد انسان واقعاً عرق 
ش�رم بر پيشاني اش 
می نشيند؛ رعايت 

کنيد

اختالف نظر
 با آقاي 
هاشمي 

در كجاست؟
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وقتی امير المؤمنين )ع( به حكومت رسيد بس�ياری از صحابه رسول اهلل 
و خلفای پيش�ين،   حاضر به همراي  با وی نش�دند؛ البته بسياری از آنان 
ابتدا به ساکن مخالفت را شروع نكردند. مشی،   شروط،   مالک های تقدم 
امير المؤمنين )ع( و. . .  مواردی بود که آرايش جديدی از صحابه به نمايش 
گذاشت.  به طوری که امير المؤمنين)ع( برای اقناع آنان به قرآن مراجعه 
نكردند زيرا آنان خود را همطراز امير المؤمنين )ع( در درک وحی دانستند 

و در عرصه تفسير نيز مدعی بودند. 
امير المؤمنين در نهروان به ابن عباس گفت:  برای آنان قرآن نخوان بلكه از 
پيامبر)ص( حديث بياور.  احاديث پيامبر)ص( نيز کارگر نشد و شد آنچه 
نبايد شد )و چه زيبا در روزهای اخير ملت ما جمالت امام را در مقابل قانون 
گريزان باالی دست گرفتند( و. . .  امير المؤمنين )ع( از آنان مايوس شد و 
به سراغ »رويش های اسالم« رفت.  مقام معظم رهبری بعد از صدور حكم 
محكوميت عبداهلل نوری،   در نماز جمعه ته�ران فرمودند:  امير المؤمنين 
)ع( هرموقع شمشير مي خواس�ت مالك،   هر موقع زبان مي خواست ابن 
عباس و. . .  بنابراين مالك،   اب�ن عباس،   محمد ابن ابوبكر،   ابن حاتم طائی 
و. . .  کسانی بودند که پيامبر را درک نكرده بودند اما با همه وجود و بدون 
هيچ چشمداشتی در خدمت امير المؤمنين )ع( بودند و جزء رويش های 

اسالم به شمار آمدند.  
در زمان امام حس�ن )ع( نيز اين چنين بود،   تنها صحابی بازمانده از زمان 
پيامبر اسالم در اين عصر سعدابن ابی وقاص بود.  او بيشترين خون را به دل 
امام حسن )ع( کرد و چون از صحابه بود،   مردمي که پيامبر را درک نكرده 
بودند وی را دارای مرجعيت دانستند و اين چنين او مقابل امام زمان خويش 

قرار گرفت  و پسر او نيز )عمربن سعد( در کربال آن کرد که نبايد کرد.  
عبيداله ابن عباس نيز چرب و شيرين دنيای معاويه را برگزيد و اين چنين 
بود که حس�ن بن علی)ع( تنها ماند و. . .  و زمينه ذب�ح ذبيح اهلل در کربال 
فراهم شد.  در انقالب اسالمي ايران نيز همه کسانی که از گردنه بهمن 57 
عبور کردند،   همطراز با تفكر امام نبودند اما فضا را برای شخصيت سازی و 
ماندگاری تاريخی مفيد دانستند،   اما در فردای انقالب اسالمي نتوانستند 
اس�تمرار آن را همراه ش�وند و در خوش بينانه ترين ح�ال به »جمهوری 
اسالمي« يا »جمهوری« دل خوش داشتند و به زودی در مقابل انقالبيون 
سبز گرديدند.  انقالب اسالمي ايران با شاقول امام به پيش مي رود؛ شمشه 
و تراز از آن امام است و به حكم قانون و ش�رع،   قرائت ولی حی از انديشه 
و راه امام مسير اصلی و صحيح انقالب اسالمي،   انقالب اسالمي در مسير 
تكامل و رش�د عمقی و طولی خويش با پااليش های متعددی همراه بوده 
است که هر کدام از اين پااليش ها منجر به سرعت انقالب و افزايش ضريب 

دقت آن شده است.  

پااليش اول:   ليبرال ها و ملی گراها 
اولين پااليش در سال اول انقاب اتفاق افتاد و کسانی که به تعبير امام راحل 
»عقيده خاص و واقعی به انقاب نداشتند« پس از رو شدن اسناد همکاری شان 

در النه جاسوسی امريکا،   از قدرت خارج شدند و در نقطه رهايی نظام اسامي 
قرار گرفتند.  همکاری آنان با دشمن بعثي،   ضربه به آنان در پاسخ امام به نامه 
محتشمي پور و روآوری شللفاف به عرصه مبارزه فرعی با نظام،   بعد از خرداد 
1376 نشان داد که اين پااليش به درستی صورت گرفته است و اگر آنان در 
قدرت باقی مانده بودند باز به تعبير امام راحل »اکنون ملت ما زير پایآمريکا 
 دسللت و پا مي زد«.  اگر چه اصاح طلبان تاش کردند مرزهای نظام را بعد 
از سللال 76 و 1377به هم بريزند و اين افراد نيز در صفوف انتهايی آنان قرار 
گرفتند،   اما هم مردم و هم نخبگان واقعی انقاب دست رد به سينه آنان زدند.  
آنان مدعی مردم بودند.  مردم نيز در دور دوم انتخابات شللوراها تکليف آنان 

را مشخص کردند.  

پااليش دوم:   بنی صدر و منافقين 
پااليش دوم جريان »التقاط« بود؛ آنان که با معجونی از سوسياليسم،   مائوئيسم 
و اسللام ممهور شللده بودند،   باالخره چهره عريان خود را مقابل امللام )ره( به 
نمايش گذاشللتند.  بنی صدر در روحيه اسللتکباری و عجب و خود بزرگ بينی 
گرفتار آمد و منافقين در انقاب ايدئولوژيک خود نتوانستند »انقاب اسامي« 
انجام دهند.  لذا در 30 خرداد 1360 دست به اسلحه بردند،   هزينه های انسانی 
زيادی تحميل کردند،   خون های زيادی را ريختند،   مردان بزرگی را به شهادت 
رساندند اما ماحصل آن جمله های معروف امام شللد که »بکشيد ما را،   ملت ما 
بيدارتر مي شود«،   »ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد« و. . .  نيشتر انقاب اين 
غده سللرطانی را نيز از جا کند و آنان برای اثبات حماقت خويش به دامن صدام 
پناه بردند و صدام نيز آنان را به قربانگاه »مرصاد« فرستاد تا ملت غيرتمند ايران،   
همکاری عريان آنان با دشمن را به قضاوت بنشينند و تنفر ابدی خويش را نثار آنان 
نمايند.  خروج آنان از خانواده انقاب باعث »سامت مکتب« در عرصه سياسی 
شد و اسام ناب دامن خود را از »اسام التقاط« پاک کرد و مردم راه امام )ره( را 

برگزيدند و حرکت کردند.  

پااليش سوم:   جريان انحرافی مهدی هاشمي 
باند آدمکش مهدی هاشمي که در مرکزيت جغرافيايی کشور،   حزب اهلل را با دستی 
آلوده به مردم نشان مي داد توانست حريم قائم مقام رهبری را نيز آلوده نمايد.  امام 
برای اصاح حاصل عمر »سللال ها خون دل خورد اما فايده نداشللت« لذا »با دلی 
پرخون حاصل عمرش را برای مصلحللت نظام و انقاب« کنار گذاشللت و مهدی 
هاشمي و باند مخوف آن نيز به درک واصل شللدند.  حذف اين جريان توسط امام 
راحل از معجزات حقيقی انقاب اسامي است زيرا از عزل منتظری به عنوان قائم 
مقام رهبری تا لحظه فوت امام )ره( دو ماه و 14 روز بيشتر باقی نبود و اگر امام آنگونه 

عمل نمي کرد امروز. . .  

پااليش چهارم:   سكوالرهای درون حاکميت بعد از دوم خرداد 
از حماسه دوم خرداد در کشور سه تفسير اساسی صورت گرفت؛1- حماسه بزرگ 
)نظر رهبری( 2-نه به يک جناح 3-نه به جمهوری اسللامي.  کسانی که بر مبنای 
بند اخير به تحليل رای مردم پرداختند برای اسللتحاله يا سرنگونی نظام اسامي 
دست به کار شدند.  از عاشورا شروع کردند عصمت را به سخره گرفتند،   واليت فقيه 

را ديکتاتوری صالحان خواندند،   حاکميت را دوگانلله خواندند و به ارائه مدل های 
حکومتی جديد دست يازيدند.  حوادث پس از دوم خرداد 1376 و استقامت مردم 
و رهبری باعث غربال اين جريان شللد،   برخی به خللارج گريختند تا مردم بفهمند 
خانه اول اينها کجاست و برخی هم پس از آن همه ناکامي،   شيطان صفت به گوشه 
ای خزيدند تا روز ديگری فرا رسد.  اکبر گنجي،   سروش،  محسن کديور،   عطاءاهلل 
مهاجرانی،   علی افشللاری،   عطری،   منوچهر محمدی،   باطبی،   سازگارا و شيرين 
عبادی. . .  جزء دسته اول بودند،   دسته سوم در اتاق انتظار نشسته بودند.  آنان منتظر 
بودند تا دوباره »افکار عمومي برای حرکت های اجتماعی« آماده شللود و از طريق 
شورش های اجتماعی عقده های سرکوب شده خويش بعد از مجلس هفتم،   دولت 

نهم و شوراهای سوم را احيا نمايند.  

پااليش پنجم:   نفاق جديد 
نفاق جديد يک تفاوت اساسی با گروه قبل دارد؛ اين جريان دارای »سر« است که اين 
»سر« مدعی سينه زنی در زير پرچم امام است،   اگر چه او نيز مي داند که امام »ماک 
را حال افراد«مي دانستند.  نفاق جديد سه ويژگی دارد:   1-يا ما يا هيچ کس 2-عبور از 
توصيه ها و فرامين رهبری 3-عبور از قانون و بی اعتبار دانستن نهادهای قانونی.  شباهت 
نفاق جديد با نفاق قديم )مجاهدين خلق يا منافقين( اين اسللت که مطالبات خود را 
ديکتاتور مآبانه طرح مي کنند.  نمادهای خيابانی آنان شبيه حرکت های ما قبل خرداد 
1360 است وهواداران را بيشللتر از بين جوانان زير 30 سال که عمدتادر شمال شهر 

زندگی مي کنند انتخاب مي کنند که تحليل اجتماعی آن در اين مجال نمي گنجد.
  تا نماز جمعه روز 29 خرداد 1388 بايد با قدری تساهل لفظ نفاق برای آنان به کار 
برده مي شد،   اما هرگونه حرکتی بعد از خطبه نماز جمعه رهبری،   نيروهای مؤمن 
به انقاب را از ترديد خارج خواهد کرد.  »بحران تحليل« پايان خواهد يافت و همه 
به سمت عمل به تکليف خودخواهند رفت.  بي نظيرترين نماز جمعه تاريخ انقاب 
اسامي ايران نشللان داد که ظرفيت انجام تکليف انقابی اکنون در اوج قرار دارد،   
اما اندکی ديگر بايد صبر کرد.  اگر بخواهيم همه داليل اين جماعت را دريک دليل 

خاصه کنيم بايد به سخنان فائزه هاشمي مراجعه کنيم.
  او با صراحت اعتراف مي کند که از نظر ما »رهبری در زمان هاشمي )بابا( و خاتمي 
رهبر نبود،   در چهار سال گذشته واقعاً رهبر بود« اگر چه بايد منتظر توضيح هاشمي 
و خاتمي در اين زمينه باشيم اما اگر برای جمله فائزه هاشمي صدها کتاب تحليل هم 
بنويسيم تمام نخواهد شد.  آنان که رهبر مقتدر و مظلوم را در 16 سال از رهبری اش 
در حاشيه مي خواستند،   چرا امروز به ميدان آمده اند؟ نيامده اند که بگويند باز هم 
رهبر نباش؟ سّر حرکت نفاق جديد اينجاست.  اميد است تا دير نشده است پرونده 

دست نويس اين جماعت مهر »ثبت تاريخی« نخورد که فردا دير است. 
 اينجا »اولين اشللتباه،   آخرين اشللتباه« اسللت.  جريان اصولگرا بحمداهلل بعد از 
خرداد1376 دارای رويش بوده است و اين رويش به سللمت »درون نظام« است.  
اين نسل از راسللت عبور کرده اسللت و فارغ البال به پيش مي رود،   جريان تجديد 
نظر طلب فاقد رويش نسلی است و رويش های اندک آن نيز »رويش های برونگرا« 
هستند.  ادوار تحکيم وحدت )نسل جوان تجديد نظر طلبان( مصداق عينی آن است،   
بنابراين رويش های همطراز انقاب اسامي آماده اند پرچم را از خستگان،   توابين،   
پشيمانان،   خود بزرگ بينان و دگرديسان بگيرند و مسير انقاب اسامي را با قدرت 

ادامه دهند و اين اتفاق در حال انجام است.  

رويش و پااليش ياران انقالب
سعيد دهكردي
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مسعود رضائي صاحبنظر مسائل تاريخ معاصر طي يادداشتي تحت عنوان 
چند کالم با ميرحسين موسوي به بررسي ادعاي تقلب در انتخابات توسط 
اين کاندي�داي دهمين دوره انتخابات رياس�ت جمه�وري پرداخت. متن 

يادداشت وي به اين شرح مي باشد:  

جناب آقاي مهندس  ميرحسين موسوي 
باسام و احترام،   در پي انتشار نامه جنابعالي به شوراي نگهبان در شبانگاه 1388/3/30 
حاوي داليل مطروحه براي ابطال دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري،   بنده 
نيز به مطالعه دقيق آن پرداخته و از آنجا که محتواي اين نامه ذهنم را به خود مشغول 
داشللت،   بر آن شللدم تا آنها را با جنابعالي در ميان گذارم و اميدوار باشم با دريافت 
پاسخ هاي مستدل،   بتوانم در مسير کشف حقيقت گام بردارم.  پيش از ورود به بحث 
درباره داليل و براهيني که جنابعالي به طور مشللخص براي ابطال انتخابات مطرح 
سللاخته ايد،   جا دارد به اين جمله که در مقدمه نامه خود آورده ايد اشاره اي صورت 
گيرد:   "اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق )حقوق( مردم 
شللريف ايران در چارچوب قانون اساسللي و قوانين جاري ادامه خواهم داد.  " تأکيد  
جنابعالي بر "قانون "،   گذشته از آن که جاي بسي خوشوقتي دارد،   مبناي مشخصي را 
نيز در پيش روي همگان قرار مي دهد و از پراکندگي بحث ها و استدالل ها جلوگيري 
به عمل مي آورد و مردم شريف ايران نيز مي توانند با در نظر داشتن اين ماک و معيار،   

به قضاوت درباه نظرات بپردازند.  
1- اولين دليلي که جنابعالي براي ابطال انتخابات مطرح سللاخته ايد،   چنين است:   
"پلمب صندوق ها قبل از رأي گيري " و در اين باره چنين توضيح داده ايد که چون "الزم 
است پيش از رأي گيري صندوق ها بررسي کامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن 
آراي مشبوه اطمينان حاصل شود،   به همين جهت تأييد خالي بودن صندوق ها قبل 
از الک و مهر آن در شعبه اخذ رأي مستلزم حضور و اطاع نمايندگان ناظر کانديداها 

مي باشد که اين مهم در اغلب شعبات اخذ رأي واقع نشده است.  " 
اين نظر جنابعالي داراي دو بخش است که يک بخش آن درست و يک بخش آن نادرست 
است.  بخش درست آن اين اسللت که اطمينان از خالي بودن صندوق ها قبل از پلمب،   
بايد احراز شود و نحوه احراز آن نيز در ماده 29 قانون انتخابات رياست جمهوري چنين 
بيان شده است:   "قبل از شللروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت 
نظارت،   صندوق هاي خالي،   بسته و ممهور به مهر شللعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در 
صورت جلسه اي که قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ 
رأي تنظيم مي گردد،   نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه،   تعداد صندوق ها 
و خالي بودن آنهللا را گواهي نمايند و در صورتي که در جريان رأي گيري نياز باشللد که 

صندوق را اضافه نمايند،   بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.  " 
همان طور که از اين ماده قانون مشخص است،   پلمب صندوق رأي "مستلزم " حضور 
اعضاي صندوق و نمايندة هيات نظارت است.  اين بدان معناست که اگر به عنوان نمونه 
نماينده هيأت نظارت شوراي نگهبان در محل شعبه اخذ رأي حضور نداشته باشد،   
پلمب صندوق "غيرقانوني " است و در صورت حضور او به همراه اعضاي شعبه اخذ 
رأي - که در ماده 47 قانون انتخابات و تبصره يک آن مشخص شده اند - قانوناً مي توان 

نسبت به رؤيت داخل صندوق و سپس پلمب آن اقدام کرد.  
براساس آنچه بيان شد،   بخش نادرست اولين دليل ابراز شده از سوي جنابعالي نيز 
مشخص مي شود بدين معنا که قانوناً پلمب صندوق رأي "مستلزم " حضور نماينده 
کانديداها نيست.  البته از نحوه نگارش اين بند پرپيداست که جنابعالي خود نيز به 
اين مسأله اذعان باطني و حقوقي داريد چراکه براي اثبات مدعاي خويش به هيچ 
يک از مواد قانون انتخابات و حتي قانون الحاقيلله "حضور نمايندگان نامزدهاي 
رياست جمهوري در شعب اخذ رأي " استناد نجسته ايد،   حال آن که در دومين بند 
از داليل خود،   به صراحت و به درستي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان 
نامزدها در شللعب اخذ رأي را مسللتند قانوني اظهار نظر خويش قللرار داده ايد.  
جنابعالي خود بخوبي مي دانيد که مفاد ماده واحده مزبور،   حکايت از "الزام " حضور 
نمايندگان کانديداها در محل شللعبه براي پلمب صندوق ها پيش از رأي گيري 
ندارد بلکه صحبت از "امکان " حضور آنان در ميان است:   "ماده واحده - به موجب 
اين قانون هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشترکاً 
مي  توانند در هر يک از شعب اخذ رأي،   اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي 
آرا و هيأت هاي اجرايي شهرسللتان ها و بخش ها،   يک نفر نماينده داشته باشند.  
نمايندگان نامزدها مي توانند در شللعب اخذ رأي )ثابت و سيار( و اماکن استقرار 
دستگاه شمارشگر آرا بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در 
صورت مشاهده تخلف،   مراتب را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت 
شهرستان  و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعام نمايند.  حضور نمايندگان 
هر يک از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بامانع است 
و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي،   اماکن استقرار دستگاه 
شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در 

تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست  جمهوري محکوم خواهد شد.  " 
از اين ماده واحده به روشني مي توان دريافت که اگر به هر دليل - صادر نشدن کارت،   
دير رسيدن نماينده کانديدا به شعبه اخذ رأي،   عدم تعيين نماينده کانديدا براي برخي 
شعبات و يا حتي عدم اجازه ورود به وي هنگام پلمب صندوق - نماينده يا نمايندگان 
کانديداها به هنگام پلمب صندوق، حضور نداشللته باشند،   اين پلمب "غيرقانوني " 
نيست و موجب ابطال صندوق مزبور نمي گردد.  حال آن که اگر به هر دليل،   نماينده 
هيأت نظارت شللوراي نگهبان به هنگام پلمب حاضر نباشللد،   پلمللب آن صندوق 

"غيرقانوني" محسوب مي شود.  
بنابراين حتي بر فرض صحت کامل آنچه جنابعالي در نخسللتين بند از داليل خود 

عنوان کرده ايد "طبق قانون " نمي توان به اين دليل حکم به ابطال انتخابات داد.  
2- دومين دليل جنابعالي براي درخواسللت ابطال انتخابات نيز در واقع بسط يافته 
همان دليل اول است.  خوشبختانه در اين بند،   شما با استناد به تبصره 2 ماده واحده 
قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي،   نوشته  ايد:   "وزارت کشور موظف 
بود تا 48 ساعت قبل از روز رأي گيري کارت هاي نمايندگان ناظر کانديداها را براي 
حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل 
مورد نظر مطلع نمايد،   در حالي که فرمانداري ها و وزارت کشور به طور اساسي به اين 
تکليف قانوني عمل نکرده اند.  " سپس جنابعالي 6 دليل را براي اثبات عدم عملکرد 
اساسي وزارت کشور به اين تکليف قانوني خود،   برشمرده ايد.  بنده ابتدائاً بي آن که وارد 

مباحث و داليل مطروحه جنابعالي و نيز پاسخ هايي که وزارت کشور در اين باره داده 
است بشوم،   في الجمله و بالکل موارد مطروحه از سوي جنابعالي را حمل بر صحت کرده 
و حتي به خود اين جسارت را مي دهم که فرض کنم وزارت کشور حتي يک کارت براي 
نمايندگان جنابعالي صادر نکرده و لذا در هيچيک از شعب اخذ رأي،   نمايندگان شما 

حاضر نبوده اند.  از اين باالتر که ديگر امکان پذير نيست! 
حال از جنابعالي استدعا دارم بفرماييد حتي با چنين فرض جسورانه اي،   بر مبناي کدام 

ماده قانوني،   خواستار ابطال انتخابات مي شويد؟ .  
اما گذشته از اين مباحث قانوني اجازه دهيد از زاويه اي ديگر نيز به بررسي اين ادعاي 
جنابعالي در مورد عدم عملکرد اساسي فرمانداري ها و وزارت کشور به تکليف خود 
مبني بر صدور کارت هاي نمايندگان جنابعالي که قاعدتاً بايد منجر به عدم حضور غالب 

اين نمايندگان بر سر صندوق هاي رأي شده باشد،   بپردازيم.  
براي پي بردن به حقيقت در اين زمينه،   بنده سللايت کلمه را که رسماً به جنابعالي 
وابسته است،   مورد استناد قرار مي دهم.  در سللاعت 11 و 46 دقيقه روز 22 خرداد،   
اين خبر از سوي سايت مزبور انتشار يافت:   "انتخابات/ حضور نمايندگان صيانت از آرا 
در پاي صندوق هاي راي.  80 درصد از نمايندگان کميته صيانت از آراي ميرحسين 
موسوي موفق به حضور در پاي صندوق هاي رأي شدند.  گزارش خبرنگار کلمه حاکي 
از حضور اکثريت نمايندگان کميته صيانت از آراي در پاي صندوق  هاي رأي است.  

همين گزارش مي افزايد در زمان پلمب صندوق هاي رأي براي شروع رأي گيري،   اين 
عده به محل پلمب راه داده نشدند.  " 

حال به خبر ديگري که در ساعت 16 و 13 دقيقه روز 22 خرداد با تيتر:   "رئيس ستاد 
موسوي در خراسللان رضوي مواردي از تخلفات را تشريح کرد " بر روي سايت کلمه 
قرار گرفته است توجه فرماييد:   "حسين اميني روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات 
استان خراسان رضوي در مشهد گفت:   مهمترين تخلف صورت گرفته اين است که 
قرار بود براي نمايندگان نامزدها در همان شعبه اي که معرفي شده اند،   کارت صادر 
ً يا سهواً در چهار شعبه  شود،   اما کارت تقريباً همه نمايندگان ميرحسين موسوي عمدا

باالتر صادر شده است.  " 
اگرچه مي توان از آنچه در اين خبر بيان گرديده چنين برداشت کرد که براي تمامي 
نمايندگان جنابعالي در استان خراسان رضوي کارت صادر شده است اما بنده با رعايت 
احتياط،   سخن رئيس ستاد جنابعالي در استان خراسان رضوي را اين گونه تفسير 

مي کنم که آن تعداد از نمايندگان شما که برايشان کارت صادر شده،   به شيو ه اي بوده 
است که ايشان متذکر شده اند.  اما مسأله اينجاست که وقتي به متن خبر توجه کنيم 
متوجه مي شويم،   آن تعداد از نمايندگان شما که برايشان کارت صادر نشده است،   
به حدي کم بوده اند که رئيس ستاد جنابعالي در اين استان،   اصًا لزومي براي اشاره 
به اين مطلب نيز نمي بيند.  به عبارت ديگر اگر براي اکثريت نمايندگان شما يا حتي 
تعداد قابل توجهي از نمايندگان شما در اين استان کارت صادر نشده بود،   منطق حکم 
مي کرد که رئيس ستاد جنابعالي در مقام برشمردن مهمترين تخلفات،   ابتدا به اين 
مسأله اشاره مي کرد نه آن که صرفاً جابه جايي محل مأموريت آنها را مورد تأکيد  قرار 
دهد.  همچنين نکته ديگري که از متن اين مصاحبه بر مي آيد اين است که دستکم 
در استان خراسان رضوي هيچگونه اشکالي در زمينه حضور نمايندگان جنابعالي به 
هنگام پلمب صندوق هاي رأي وجود نداشته است چراکه نه تنها از اين اشکال به عنوان 
يک مسأله مهم ياد نشده بلکه اصًا در کل اين خبر کوچک ترين اشاره اي نيز به وجود 
چنين مشکلي وجود ندارد و مگر مي توان پذيرفت که اين اشکال در سطح وسيعي 
در اين استان در ابتداي صبح وجود داشته و رئيس ستاد شما در ساعت 4 بعدازظهر 
حتي اشاره اي نيز به آن نکند؟ آنچه رئيس ستاد شللما در استان خراسان رضوي به 
عنوان مشللکات بعدي عنوان مي کند وجود تصاوير آقاي احمدي نژاد در نزديکي 
بعضي از شعب و نيز اشاره اي به مسأله کدهاي انتخاباتي است و در نهايت خاطرنشان 
مي سازد:   "با اين وجود اگر فعل و انفعال خاصي به وجود نيايد نتايج انتخابات را قبول 

مي کنيم.  " 
و اما خبر ديگري هم که بايد به آن توجه کرد،   در ساعت 14 و 8 دقيقه بر روي سايت 
کلمه قرار داده شده اسللت.  در اين خبر آمده است:   "کميته صيانت ستاد انتخاباتي 
استان تهران ميرحسين موسوي گزارش داد:   در برخي از شعب از حضور نمايندگان 
کانديداها براي نظارت بر روند انجام پلمب صندوق هاي رأي جلوگيري شد.  " بنابراين 
جلوگيري از حضور نمايندگان جنابعالي در پاي صندوق هللاي رأي هنگام پلمب،   
مسللأله اي فراگير نبوده و تنها در برخي از شللعب اين تخلف صورت گرفته است که 
صدالبته بايد برخورد قانوني با عامان اين تخلف صورت گيرد.  به هرحال از مجموعه 
اخبار و بيانيه هايي که در روز رأي گيري بر روي سايت رسمي جنابعالي قرار گرفته 
است،   بخوبي مي توان دريافت که اگرچه اشللکاالتي در زمينه صدور کارت و حضور 
نمايندگان شما در پاي صندوق  هاي رأي وجود داشته اما به هيچ وجه اين اشکاالت 
به صورتي نبوده است که اينک در صدد نمايش آنها هستيد و با اين بزرگنمايي قصد 

داريد اصل انتخابات را زير سؤال ببريد.  
3- نکات مورد اشاره جنابعالي درباره "داستان صندوق هاي سيار " در وهله نخست مبتني 
بر افزايش غيرمترقبه تعداد اين صندوق ها و سپس همراه نبودن نمايندگان کانديداها با 
اين صندوق هاست.  درباره مسأله نمايندگان کانديداها پيش از اين توضيحات مفصلي 
داده شللد که از تکرار آنها اجتناب مي ورزم.  اما در مورد افزايش غيرمترقبه تعداد اين 
صندوق ها،   ايکاش براي آنکه مسأله براي امثال بنده نيز تا حدي ملموس تر شود،   در 
طرح اين مسأله از عداد و ارقام بهره مي گرفتيد.  به عنوان نمونه چنانچه جنابعالي در نامه 
خود تعداد کل صندوق هاي سيار را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به همراه 
تعداد کل صندوق هاي سيار در اين دوره بيان مي کرديد،   همه مردم مي توانستند درک 

روشني از "افزايش غيرمترقبه " مورد اشاره جنابعالي داشته باشند.  
البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که افزايش يا کاهش تعداد صندوق هاي سيار،   
طبق قانون،   في نفسه داراي اشکال نيست و به صرف استناد به اين افزايش،   نمي توان 
خواستار ابطال انتخابات شد مگر آن که بتوان ثابت کرد در صندوق هاي مزبور،   آراي 

مخدوش و قابل ابطال طبق ماده 26 قانون انتخابات وجود داشته باشد.  

مسعود رضائي

چند كالم با ميرحسين موسوي

افزايش يا کاهش تعداد صندوق هاي سيار،   طبق قانون
   في نفسه داراي اشكال نيست و به صرف استناد به اين 

افزايش،   نمي توان خواستار ابطال انتخابات شد


