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   مسابقه  پیامکی 16
سؤال تشريحی:نصابجديدمشارکتمردمیدرانتخاباترياستجمهوریسال88،باشرکتحدوداًچند

درصدازمردمکشورماندرانتخاباترقمخورد؟
سؤال های چهارگزينه ای: 

1-رهبرمعظمانقالب،باتوجهبهمشارکتکمنظيرمردمدرانتخاباتدهمرياستجمهوری،جشنواقعیرابرای
کلمردمدانستندوبهنامزدهاوطرفدارانشانچهتوصيهایکردند؟

الف(شنبهبعدازانتخاباتراروزمهربانیوبردباریقراربدهند.ب(پرهيزازرفتارهایتحريكآميزتوسطنامزدها
وهوادارانشان.ج(گزينهالفوبصحيحمیباشد.د(شورونشاطانتخاباترابههمانشکلدرجامعهحفظکنند.

2-آشکارترينعواملیکهوقوعتقلبگستردهدرانتخاباترامنتفیمیکرد،کداماست؟
الف(تفاوتچشمگير11ميليونیميانتعدادآراءدونامزداول.ب(سازوکارانتخاباتدرايرانونظارتسختگيرانه
شوراینگهبانوناظراننامزدهابرروندرأیگيریوشمارشآراء.ج(حضور40هزارناظرمورداعتمادمهندس

موسویبرسرصندوقهایرأی.د(هرسهگزينهالفوبوجصحيحمیباشد.
درموردسؤالتشريحی،تنهاکلمهياکلماتخواستهشدهراودرسؤالهایتستی،ابتداشمارهسؤالوسپسعدد

گزينهصحيحمربوطبهآنرابهشمارهپيامك200001377ارسالنماييد.
هرباربهقيدقرعهبهسهنفرازشرکتکنندگان،ربعسکهبهارآزادیاهداخواهدگرديد.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره 13: آقايان مرتضی فیض عارفی، مهدی هنربخش و خانم زلیخا عبداللهی. 

»اى كساىن كه اميان آورده ايد، پريوى 
از گام هاى شيطان نكنيد و هر كس 

از گام هاى شيطان پريوى كند مسلاّم 
او دستور به كار زشت و ناپسند 

مى دهد. و اگر فضل خدا و رحمتش 
بر شام نبود هيچ يك از شام هرگز 

)از فساد عقايد و اخالق و عمل( پاك 
منى شد، و لكن خداست كه هركس 
را بخواهد )در مراحل كامالت( پاك 
مى كند و خداوند شنوا و داناست.« 

)نور/21(

ماههاپيشازبرگزاریانتخاباتدهمرياستجمهوری
باهدفکاهش تبليغاترسانههایغربی سال88،
مشارکتمردمدرانتخاباتومقدمهچينیبرایايجاد
نيزدر آغازشد.عدهای اغتشاشدرکشور ناامنیو
داخل،بهتکرارادعاهایرسانههایضدانقالبمبادرت
ورزيدند.اينتبليغاتشاملتخريبغيرمنصفانهو
بیسابقهدولتوقتوالقاءشبههوقوعاحتمالیتقلب

درانتخاباتآيندهبود.

بعدازگمانهزنیهایبسيار،سرانجامميرحسينموسوی،
مهدیکروبی،محسنرضائیومحموداحمدینژادبه
عنوانچهارنامزداصلیرياستجمهوریدهموارد

عرصهرقابتشدند.

مردادماه88،محسنرضايیطینامهایبهشورای
ادامه از جامعه، حساس شرايط به اشاره با نگهبان

پيگيریشکاياتشانصرافداد.

9 دی ماه، پرونده  پروژه  عظیم انقالب مخملی که با هزينه  میلیون ها دالر برای انتخابات دهم رياست جمهوری ايران 
از چند ماه قبل از انتخابات کلید خورده بود، با درايت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم، بسته شد. در روز نهم دی ماه 
88، میلیون ها ايرانی از طرفداران هر چهار نامزد انتخاباتی در سراسر کشور، به حمايت از انقالب و برای اعالم برائت از 
دشمنان انقالب، در مراکز اصلی شهر به راهپیمايی پرداختند.  بعد از اين راهپیمايی حماسی، عمالً بساط فتنه برچیده شد. 
اگرچه فتنه  88، هزينه  بسیار سنگینی بر انقالب تحمیل کرد اما به فضل الهی برای مدت ها انقالب را نسبت به فتنه های 
مشابه، بیمه کرد. زمستان فتنه به پايان رسید، اما روسیاهی برای بعضی از خواص باقی ماند که يا با سکوت خويش و يا 

همراهی با ضد انقالب، گذشته  درخشان خود را زير سؤال بردند.    

اغتشاشاتپراکندهوفشارروانیرسانههایضد
انقالببرمردم،آنهارابهستوهآوردهبود.باروشن
شدنابعادنقشهدشمنبرایناامنکردنکشور،قريب
بهاتفاقطرفدارانهرچهارنامزدمترصدفرصتیبودند
کهدريكاقدامانقالبی،بساطفتنهراازکشوربرچينند.

فراخوانراهپيمايی9دی،اينفرصترافراهمکرد.

فروردينماه1388،هنوزقريببهسهماهتاانتخابات
ميرحسين و خاتمی سيدمحمد که بود مانده باقی
موسوی)بهعنوانسراناصالحات(موضوعتشکيل
»کميتهصيانتازآراء«رامطرحکردند.تشکيلچنين
کميتهایدرراستایتبليغاترسانههایغربیمبنیبر
احتمالوقوعتقلبدرانتخاباتآتیوبهبهانهنظارتبر
صحتبرگزاریانتخاباتوالبتهبرخالفقانونصورت

گرفت.

ازدستاندرکاران اعضایکميتهمذکور، همه تقريباً
دولتهایگذشتهبودندوکاماًلازسازوکارانتخاباتدر
ايرانوازمنتفیبودناحتمالوقوعتقلبگستردهدر

چنينانتخاباتهايیباخبربودند.

متعاقبتشکيلکميتهصيانتازآراء،افرادیمانند
محمدهاشمیرفسنجانی)دبيرسياسیحزبکارگزاران(،
مشارکت(، حزب سابق )دبيرکل خاتمی محمدرضا
حسينمرعشی)سخنگویحزبکارگزاران(،عليرضا
بهشتی)مشاورموسوی(،مهدیکروبی)نامزدرياست
جمهوری(و...دررسانههافضاسازیعليهانتخاباتیکه
هنوزحتیزمانرسمیتبليغاتشهمفرانرسيدهبودرا
آغازکردند.قراربوداينافرادورسانههايشانفضای

جامعهرابرایپذيرفتنادعایتقلب،آمادهکنند.

ارديبهشت88،ميرحسينموسویومهدیکروبیدر
نامهمشترکیبهشوراینگهبان،خواستارگزينشو
دعوتازناظرانومعتمدانواعضایشعباخذرأی،
ازميانچهرههایمستقلواشخاصشناختهشدهو

موجهشدند.

علیاکبر که بود مانده انتخابات به روز 20
محتشمی)مسئولکميتهصيانتازآراء(ازقطعیبودن
وقوعتخلفاتدرانتخاباتسخنبهميانآوردوتهديد
که تخلفاتی جلوی مربوطه دستگاههای »اگر کرد:
ناظرانماگزارشمیکنندرانگيرند،مابارسانههای
جمعیدرميانمیگذاريم.اينبارباهيچکسشوخی
نداريم!...هيچکسحقکموزيادکردنرأیمردمرا
ندارد.«.گويیدردولتهایگذشتهکهخودآنهامسئول

برگزاریانتخاباتبودند،تقلبیرخدادهبود!

16خرداد88،فاطمهکروبی)همسرمهدیکروبی(در
مصاحبهایگفت:»شبانتخاباتهمهماوملتبيدار

خواهيمبود.«.

8روزماندهبهانتخابات،برخیازنمايندگانفراکسيون
اقليتواکثريتمجلس،تشکيلکميتهصيانتازآراءرا

غيرقانونیدانستند.

فضایملتهبیکههمگانانتظارداشتندباتدبيرخواص
انقالبوهمراهیآنانبامقاممعظمرهبری،روبهآرامشبرود،
درساعاتپايانیاتمامفرصتتبليغاتنامزدها،باانتشارنامهبدون
سالمآقایهاشمیرفسنجانیبهمقاممعظمرهبریدرفضای
مجازی،ملتهبترشد.ویدرايننامهضمنتأکيدبرجايگاهويژه
خويشدرانقالباسالمیوقرابتشباامامراحل،ضمنشکايت
ازاتهامهايیکهدرمناظرههامتوجهویوخانوادهواطرافيانش
شدهاست،سخنازفتنهایبهميانآوردکهميدانها،خيابانهاو

دانشگاههارافراخواهدگرفت.

جمهوری، رياست نامزدهای تبليغات جريان در
مناظرههایآتشينوبعضاًخارجازچارچوبانصافو
اخالق،ضمنداغکردنفضایرقابتوافزايشميزان
مشارکتمردمیدرانتخابات،موجبايجادالتهابو

تنشهايیدرروندرقابتنامزدهاشد.

درآنزمانبرخیازتحليلگران،القاءشبههتقلب
ازجانباصالحطلبهاراناشیازاطمينانصددرصدی
آنانازشکستدرانتخاباتمیدانستندومعتقدبودنداگر
آنهاحتیيكدرصداحتمالپيروزیخودرادرانتخابات
میدادند،هرگزاينطوربهصراحت،سالمتانتخاباترا
زيرسؤالنمیبردند.امادرواقعقضيهبهاينسادگینبود.
بسياریحتیفکرشراهمنمیکردندکهشعار»تقلب«نه
فقطيكبهانهجويیبرایتوجيهشکست،بلکهجزئیاز
يكنقشهدقيقبرایايجادفتنهایبزرگدرکشوراست.

شبقبلازانتخابات،شايعهپاسخمقاممعظمرهبری
بهنامههاشمیرفسنجانیازطرقمختلفازجمله
ارسال200 با پيامكمنتشرشد. ارسال سامانههای
ميليونپيامكدريكروز،رکوردارسالپيامكشکسته
بيانيهای وشبکهقطعشد.ميرحسينموسویطی
قطعشدنامکانارسالپيامكرادليلیبرنيتدولت

برایتقلبوسيعدرانتخاباتدانست.

22خرداد،خانمعفتمرعشی)همسرآقایاکبر
هاشمیرفسنجانی(بعدازرأیدادندرحسينيهجماران،
ناخواستهبخشیازسناريویايجاداغتشاشرالوداد؛وی
خطاببهرأیدهندگانگفت:»اگرتقلبکردندبريزند
تویخيابانها!«.ومنظورویازتقلب،رأینياوردن
ميرحسينموسویبود.ايندرحالیستکهزهرارهنورد
)همسرميرحسينموسوی(نيزچندروزقبلاعالمکرده
بود:»درصورتپيروزیاحمدینژاددرانتخابات،وجود

تقلباثباتمیشود.«.

انتخاباتدرحالیآغازشدکهستادميرحسينموسوی،
چهلهزارنفرناظرمورداعتماد،برسربيشاز90درصد
ازصندوقهایرأیدرتمامکشورداشت.اينتعدادناظر

ازتعدادناظرانسهنامزدديگربهمراتببيشتربود.

22خرداد،ساعت14و55دقيقه،سايتقلمنيوزاز
مردمخواستکهخودرابرایبرگزاریجشنپيروزی

آمادهکنند.

22خرداد،ساعت13و11دقيقهبعدازظهر)يعنی
حداقلدهساعتقبلازشمارشآراء(،رئيسکميته
با گفتگو در موسوی ميرحسين ستاد اطالعرسانی
برآوردهایموجودو قلمنيوزگفت:»براساس سايت
گزارشهایدريافتیازسراسرکشور،پيروزیمهندس

موسویبافاصلهزياددرهمينمرحلهقطعیست.«.

از آلمان، زد.دی.اف شبکه ظهر، از بعد خرداد، 22
ميرحسينموسویبالقبپرزيدنت)رئيسجمهور(ياد

کرد.

عملياتبمبگذاریدرحوزهرأیگيریامامزادهعلیاکبر
چيذر،حسينيهارشادوحسينيهفاطميونتوسطسربازان
گمنامامامزمان)عج(خنثیشد.بعدهاوزيراطالعات،
ازخنثیسازیتوطئهگروهكهایضدانقالببرای
ميرحسين انتخاباتی ميتينگهای در بمبگذاری
موسویباهدفتکميلسناريویتخريبدولتونظام

وايجاداغتشاشدرکشورخبرداد.

22خرداد،ساعت21وسیدقيقهشب،افرادیتحت
سازمان اعضای )از امينزاده و تاجزاده فرماندهی
مجاهدينوحزبمشارکت(اغتشاشاتیرادربرخی

نقاطشهرتهرانآغازکردند.

22خرداد،ساعت23،مهندسموسویدربيانيهای
ازهوادارانشخواستکهخودراآمادهبرگزاریجشن

پيروزیکنند.

22خرداد،حدودساعت24،پسازاتمامرأیگيری
وآغازشمارشآراء،يعنیزمانیکهشمارشآراءحتی
بهنيمههمنرسيدهبود،ميرحسينموسویدريك
کنفرانسخبریکوتاه،ضمنتکرارادعایتخلفدر
روندشمارشآراء)تقلب(گفت:»برابراطالعاتیکهمااز
ستادهايمانداريمدرسطحکشوربرندهقطعیبانسبت
آراءبسيارزيادمنهستم.«.ویازوزارتکشوربرای

برگزاریجشنپيروزیتقاضایمجوزنمود.

22خرداد،هيالریکلينتوندريكکنفرانسخبری
از او شد. شفاف صورت به آراء شمارش خواستار
اعتراضاتپراکندهمردمیدرايراناستقبالکردهوآنرا

عالمتبسيارمثبتیخواند.

نفر ميليون چهل حدود ،1388 سال خرداد 22
ازواجدانشرايطرأیدادن(، )يعنی85درصد ايرانی
پایصندوقهایرأیرفتندتانصابجديدیازميزان
ميزان بگذارند. نمايش به را انتخابات در مشارکت
معارضان جبهه تمام که بود باال بهقدری مشارکت

رسانههایغربیومنطقهاینتوانستنددرمقابلمشارکتانقالباسالمیرادرمقبوليتبهچالشکشيد.
کمنظيرايرانياندرانتخاباتسکوتاختيارکنندوالجرم

زبانبهتحسينگشودند.

نتايج، اعالم از بعد ،13 ساعت حدود خرداد، 23
را انتخابات نتايج بيانهای، طی ميرحسينموسوی
شعبدهبازیدستاندرکارانانتخاباتوصداوسيماخواند
ومدعیشدکهتقلبیفضاحتباردرايندورهانتخابات
رخدادهاست.ویدراينبيانيهبهصراحتتهديدکرده
بودکهبهخاطرخيانتبهآراءمردم،»خانهپارسيان«

)کشورايران(بهآتشکشيدهخواهدشد)!(.

شنبهپسازانتخابات)23خرداد(،ساعت18درخيابان
مطهری،يكاتوبوسوتعدادیسطلزبالهشهرداری
و آشوبها همچنين شد. کشيده آتش به تهران،
درگيریهایپراکندهایدربخشهایشمالیومرکزی

تهرانومقابلوزارتکشوررخداد.

23خرداد،خبرنگارشبکهبیبیسیفارسیضمنبيان
خبر،اعالممیکنددرفالننقطهازتهراندرگيری
وجودداردوازمخاطبانشمیخواهدکهبهآنجابروند.
ازاينروزبهبعد،نقششبکههایماهوارهایدرهدايت

فتنهودامنزدنبهاغتشاشاتبيشتربهچشممیآيد.

بااعالمشکستميرحسينموسوی)نامزداصلیجريان
مطبوعات که نرمی جنگ انتخابات، در اصالحات(
منسوببهجريانموسومبهاصالحطلب،امپراطوری
رسانههایغربیومنطقهای،دههاسايتاينترنتیو
اشخاصحقيقیداخلیوخارجی،بهطورمشترکعليه
نظامجمهوریاسالمیايرانبهراهانداختهبودند،بهاوج
رسيد.االنوقتآنبودکهمردمرارودررویهمقرار

دادهواعتراضاتبهسطحخيابانکشيدهشود.

ميرحسين با منتخب نامزد رأي ميليونی تفاوت11
موسوی،آنقدرچشمگيربودکهبهطورکلاحتمال

تقلببهاينگستردگیرامحالمیکرد.

24خرداد،ساعت10صبح،ميرحسينموسوی،بهزاد
نبوی،مصطفیتاجزادهومحسنامينزادهجلسهای
مشترکگذاشتهوبيانيهایشديداللحنعليهانتخابات

ودولتصادرکردند.

25خرداد،شوراینگهبانازسهنامزدشکستخوردهدر
انتخابات،برایحضوردرجلسهمشترکوطرحشکايات
دعوتکرد.غيرازمحسنرضائی،دونامزدديگردعوت

شوراینگهبانراردکردند.

بيانيه دقيقه، پنج و بيست و ساعت18 خرداد، 23
ديگریازموسویخطاببهعلماومراجعصادرشدکه
درآنتمامراههایاحقاقحقرابستهمعرفیکردهو

قوهقضائيهراناکارآمددانست.

23خردادساعت17،زهرارهنورد)همسرمهندسموسوی(در
مصاحبهبابیبیسیفارسی،رأیموسویراچهاربرابرنامزدرقيبش
دانستوداليلاينادعاراچنينبيانکرد:»يكسرینقاطیهستند
کهاصاًلمشخصاستکهخودشمالکتشخيصنادرستبودن
نتايجیاستکهوزارتکشوراعالمکردهاست،مثالآذربايجانو
ترکزبانهاهيچوقتفرزندخودشانرانمیگذارندبهکسديگریرأی
بدهند...خودمنلرهستموموسویبارهاگفتهمندامادلرستانهستم.
بنابرايناهالیلرستانموسویرانمیگذارندبهآقایاحمدینژادرأی

بدهند.ايندوتامالکاستوباقیمواردهمشبيههميناست.«.

موسوی ميرحسين خاتمی، سيدمحمد خرداد، 24
هاشمی آقای منزل در جلسهای کروبی مهدی و
رفسنجانیبرگزارمیکنند.گفتهمیشوددراينجلسه
برایچگونگیاستمراراعتراضاتوکشاندنهواداران

افراطیبهخيابانهاتصميمگيریشدهاست.

26خرداد،روزنامهآمريکايیواشينگتنپستاعتراف
کرددرنظرسنجیایکهسههفتهپيشازانتخاباتدر
ايرانبرگزارکردهاست،اختالفآراءنامزدمنتخببا

ميرحسينموسوی،دوبهيكبودهاست.

ميرحسينموسویدراقدامیتعجبآور،قبلازطرح
شکايتدرمراجعقانونیورسيدگیبهمطالباتش،در

بيانيهای»ابطالقطعیانتخابات«راخواستارشد.

26خرداد،سيدمحمدخاتمی،طیبيانيهایتلويحاًاز
تجمعاتغيرقانونیحمايتکردوبستنراهاعتراض
خدا که دانست خطرناکی راههای گشودن را مدنی
میداندبهکدامسرانجامبرسد.ویخطاببهمعترضان
گفت:»حضورپرنشاطشماباروشهایمسالمتآميز

حقشماست.«.

25خرداد،عصرهنگام،راهپيمايیبدونمجوِز
قانونِیمعترضانبهنتايجانتخاباتازميدانانقالببه
سمتميدانآزادیبرگزارشد.نکتهجالبتوجه،دعوت
عمومیشبکههايیمثلبیبیسیفارسیوصدای
آمريکاازمخاطبانشانبرایحضوردراينراهپيمايیبه
منظور»نمايشقدرت«بود.موسوی،کروبی،محمدرضا
خاتمی،فائزههاشمیومجيدانصاریدرجمعمعترضان
سخنرانیکردند.همچنينمترویتهرانمسافرانرادر

اينمسيررايگانجابهجامیکرد)!(.

مياندستگيرشدگانآشوبهایخيابانیکهدراقدامات
خشونتبارمشارکتفعالداشتند،اعضایگروهكهای
مختلفتروريستیوضدانقالبمشاهدهمیشدکهبه
عنوانسرشاخهوفرماندهميدانی،آشوبهاراهدايت

میکردند.

25خرداد،رئيسمرکزتحقيقاتصداوسيمانتيجه
نظرسنجیهایصداوسيماازششماهپيشرااعالم
کرد:»نظرسنجیهایمانشانمیدادکهدرتهراناز
زمانآغازتبليغاترسمیبهتدريجآقایموسویاز
احمدینژادپيشیگرفتهاست،ولیدرسطحملیآقای
احمدینژادهمچنانبايكفاصلهحدود25درصدی
پيشبود...طبقآمار،احمدینژاددرمناطقغيرشهری
داشته رأی موسوی برابر پنج به نزديك روستاها و

است.«.

سخنگویشوراینگهبان،پيشنهادبازشماری10درصد
ازصندوقهایرأیرامطرحکرد.موسویوکروبیبا
تأکيدبراستمرارتجمعاتواعتراضاتخيابانی،نسبتبه

اينپيشنهادسکوتاختيارکردند.

26خردادماه،جلسهمشترکیبانمايندگاننامزدهای
نمايندگان شد. برگزار نگهبان شورای در معترض
هيچگونهمصداقيامستندیبرایوقوعتقلبارائه
نکردهوبهذکرکلياتبسندهکردند.قرارشدنمايندگان،

مستنداتخودرابهشوراینگهبانارائهکنند.

موسویوکروبی،مستنداترادرفرصتقانونیارائه
کتبًا رهبری معظم مقام از جنتی آيتا... و نکردند
درخواستکردتامهلتاعتراضتمديدشود.پنجروز
ديگرهمگذشتوعلیرغمتوافقاتشفاهی،موسوی
حتیازامضاءتوافقنامهایکهمطابقمطالباتخودش

تنظيمگشتهبود،امتناعورزيد.

علیرغمکملطفینامزدهایمعترض،شوراینگهبان
بازشماریآراءدهدرصدازصندوقهایرأیراجلوی
دوربينرسانههاانجامدادوسپسصحتانتخاباترا
تأييدکرد.اماسرانفتنه،مجدداًبهخواستهاولخود
بازگشتندوابطالانتخاباتراتنهاخواستهخوددانستند.

جريان شناختهشده چهرههای از برخی ،88 تيرماه
اصالحاتبهاتهامايجادناامنیوفرماندهیآشوبهای
خيابانیدستگيرشدند:بهزادنبوی،عبدا...رمضانزاده،
محمدعلیابطحی،سعيدحجاريان،محمدعطريانفر،

محسنميردامادی،مصطفیتاجزادهو...

دوشبکهتلويزيونیيورونيوزوسیانان،روزنامهانگليسی
و تايمز نيويورک آمريکايی روزنامههای اينديپندنت،
کريستينساينسمانيتور،روزنامهعربستانیالوطنو...
ازاظهاراتآقایهاشمیدرنمازجمعهاستقبالکردهو

آنراتقويتکنندهمخالفاندرايرانارزيابیکردند.

وقتیغيرمستندوغيرممکنبودنادعایوقوعتقلب
گستردهدرروندرأیگيریبرایعدهزيادیازمردم
معترضآشکارشد،روزبهروزازتعدادمعترضانخيابانی

کاستهشد.
26تيرماه88،برایاولينباردرتاريخجمهوریاسالمیايران،نمازجمعهایبافراخوانعمومیشبکههاوسايتهایضد
انقالببرگزارشد.علیرغمآموزشهايیکهدراينشبکههادادهشدهبود،اماعدهایازنمازگزاران)!(بهصورتمختلط
وباکفشولباسهایغيرمتعارفبهاقامهنمازپرداختند.نمازجمعهبهامامتآقایهاشمیرفسنجانیبرگزارشد.برخی

ازنمازگزاران)!(بعدازاتمامنمازبهبرافروختنآتشوسردادنشعارهايیعليهنظامودولتپرداختند.

در پراکنده شلوغیهای از روزها گذشت از بعد
خيابانهایپايتخت،برخیازافرادبرجستهمنسوب
بهطيفاصالحطلب،بامشاهدهشورشهایخيابانی
وبحرانامنيتیبهوجودآمده،راهخودراازسرانفتنه

جداکردند.

تيرماه88،برخیرسانههاازديدارخانوادهبازداشتشدگان
باآقایهاشمیرفسنجانیخبردادند.

از استفاده با موسوی ميرحسين و کروبی مهدی
تاکتيكهایجنگروانی،باشرکتدرمراسمختم
کشتهشدگانیکهبعضاًمشخصشدبرخیازآنهايا
اصاًلوجودخارجینداشتهاندويادرقيدحياتبهسر
میبردند،هرچهبيشترعواطفمردمراتحريكکردند.

ميرحسينموسویازهرفرصتیبرایکشاندنمردم
خيابانی آشوبهای آتش به دامنزدن و خيابانها
خود هواداران از بيانيهای طی وی میکرد. استفاده
خواستکهروز28خرداد،بههرصورتممکناعم
ازاجتماعدرمساجدو...وبابرگزاریراهپيمايیهای
مسالمتآميز،باحملنمادهایعزاداری،همدردیخود

راباکشتهشدگانحوادثروزهایاخيراعالمدارند.

از خود وسخنرانیهای بيانيهها علماطی و مراجع
نامزدهایمعترض،خواستارارائهمستنداتومدارک

شدند.

راي من كو؟!

دي

مردادماه88،محمدعلیابطحیدراعترافاتشاظهارداشت:»تقلبواقعاًدرايرانوجودنداشت.چراکهدر
انتخابات84وقتیفاصلهکروبیواحمدینژادکمترازنيمميليونبود،وزارتکشورخاتمینپذيرفتکهکلمه
تقلبمطرحشود.لذاکروبیتخلفدرانتخاباترامطرحکردوبندهتعجبمیکنمکهدراينانتخاباتباوجود
اختالف11ميليونیچگونهبحثتقلبپذيرفتهمیشود!ايندرحالیستکههمانهايیکه500هزاراختالفرا

تقلبنمیخواندند،امروز11ميليونراتقلبمیخوانند.«.

مصطفیتاجزادهدراعترافاتشگفت:»بهمحضاينکهانتخاباتتمامشد.منازبچههایاستانهاسؤالکردم.
احساسکردمکهانتخاباتراباختهايمولیفاصلهرا3به1نمیدانستيم.«.

ميرمحمدحسينرسام)کارمندمحلیوتحليلگرارشدسفارتانگليسدرتهران(کهدرجرياناغتشاشاتپساز
انتخاباتدستگيرشدهبود،دراظهاراتشبهتماسدائمديپلماتهایانگليسیباستادموسوی،ازارتباطمستمر

سفارتانگليسباستادانتخاباتیموسویپردهبرداشت.

محسنصفايیفراهانی)عضوجبههمشارکت(دربارهتقلبگفت:»بههيچوجهنمیتوانپذيرفتکهدراين
انتخاباتتقلبشدهاست.«.

کيانتاجبخشدراعترافخويشباتأکيدبرارتباطوديدارسيدمحمدخاتمیدرسال85ياجورجسوروس)رئيس
بنيادسوروسکهدرزمينهايجادانقالبهایمخملیدرکشورهایمختلففعاليتکردهاست(درنيويورک،

اغتشاشاتپسازانتخاباترانتيجهبرنامهريزیدرازمدتدانست.

سيدمحمدخاتمی9روزبعدازانتخابات)يعنی31خرداد(درمصاحبهایبانشريهآمريکايینيوزويكدرخصوص
احتمالتقلبدرانتخاباتايرانگفت:»فکرنمیکنمدرانتخاباتايرانتقلببهمعنایخاصکلمهوجودداشته
باشديابتواندتأثيرگذارباشد...اگرچنينچيزهايیهموجودداشتهباشددرمقابلنتايجآنانتخابیکهمردمدرآن

نقشدارند،متفاوتوناچيزاست.«.

اميررضاعارفیوآرشرحمانیبهطرحبمبگذاریدربرخیحوزههایانتخاباترياستجمهوریوميثمقربانی
بهساختوپرتابنارنجكدستسازبااستفادهازپوششلباسفرمسپاهپاسدارانوناصرعبدالحسينیبهآموزش

آتشزدناتوبوسودههانفرديگربهاقداماتسازماندهیشدهازطرفضدانقالباعترافکردند.

مسعودباستانیوحمزهکرمیبهنقشمهدیهاشمیرفسنجانیوجاسبیدرانتخاباتاشارهکردند.

معترفين
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13روزماندهبهانتخابات،مقاممعظم
رهبریطیسخنانی،بهالقاءشبههتقلبدر

انتخاباتواکنشنشاندادهوآنراغيرمنصفانه
ودروغدانستندوازسراناصالحاتونامزدهای
انتخاباتیخواستندکهازاينتبليغاتمخرب

دستبردارند.

1

درهمانساعاتاوليهصبح
روز22خرداد،مقاممعظمرهبریباحضور

پایصندوقرأی،ضمنانداختنرأیخودتلويحًا
ازتالشضدانقالببرایايجادتشنجوشورشدر

فضایکشورخبردادندوفرمودند:»مردممانندهميشهبا
آرامش،متانت،صبروحلم،وقاروسکينهروحیخودتالش
بدخواهانرابرایايجادتشنجناکامبگذارند...مردمبه
شايعاتیکهدرروزهایگذشتهوديگرشايعاتدر

خصوصبخشهایمختلفانتخابات،که
است ناسالم انسانهای ساخته

توجهنکنند.«.

2

طی انقالب معظم رهبر خرداد، 23
بيانيهایکهبهطورمعمولبعدازاتمامهرانتخاباتی

صادرمیکردند،جشنواقعیرابرایکلمردمايران
بهخاطرشرکتبيشاز80درصدازمردمدرانتخابات
دانستند.ايشانازهمهطرفهاخواستندکهروزشنبهپس
ازانتخاباتراروزمهربانیوبردباریقراربدهندواز
طرفداراننامزدمنتخبونامزدهایغيرمنتخب

تحريكآميز رفتار هرگونه کهاز خواستند
بپرهيزند.

3

خرداد 24 يکشنبه عصر
رهبری معظم مقام خدمت به موسوی

میرود.آيتا...خامنهایباتأکيدبرحفظآرامش
ومتانت،پيگيریاعتراضاتازطريققانونیرامتذکر

شدهوازشوراینگهبان،خواستاررسيدگیدقيقبهشکايات
نامزدهایمعترضشدند.ايشانبااشارهبهتحريکاتدشمنو
وجودمدارکیدالبرطراحیهايیبرایبهآشوبکشاندن
کشور،خطاببهآقایموسویافزودند:»جنسشمابا

اينگونهافرادمتفاوتاستوالزماستکارها
رابامتانتوآرامشپيگيریکنيد.«.

4

29خرداد،نمازجمعهایبهامامت
امامخامنهایبرگزارگرديد.ايشاندرخطبههای

نمازپيرامونانتخاباتصحبتهایبسيارمهمیايرادکردند.
ايشانهرچهارنامزدرياستجمهوریراجزءعناصرنظامومتعلق

بهآندانستندومعايبومحاسنعملکردهرچهارنفررادرعرصهرقابت
بيانکردند.مقاممعظمرهبریهمهچهلميليونرأیمردمرارأیبهخط
انقالبدانستندودربارهشبههتقلبافزودند:»سازوکارهایقانونیانتخابات
درکشورمااجازهتقلبنمیدهد.اينراهرکسیکهدستاندرکارمسائل
انتخاباتهستوازمسائلانتخاباتآگاهاست،تصديقمیکند؛آنهم
درحديازدهميليونتفاوت!«.ايشانقانونرافصلالخطابمعرفی

کردهوپيگيریشکاياتراتنهاازطريققانونیمعتبردانستند.
همچنينمتذکرشدندکهاردوکشیخيابانیرادر

تضادبافلسفهانتخاباتاست.

5

مقاممعظمرهبریطیچندماهی
کهبهطورپراکنده،اغتشاشاتادامهپيداکرده

بود،درمواضعمتعددودرجمعاقشارمختلف
جامعهومسئوالن،بهتبيينابعادحوادثفتنهگوِن
ماههایاخيردرکشورپرداختهوهمگانرابه
کسببصيرتواحترامبهقانونوتوجه

دعوت دشمن نقشههای به
فرمودند.
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