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 شٍزگان َ سثش راي ،مذٌثی ملی سایت: محل اوتشار 

تزای اَلیه تار در تاریخ تزگشاری اوتخاتات در کشُر ایه تار ایه مقامات جمٍُری اسالمی ٌستىذ کً شذیذا وگزان تقلة در وحُي 

 .تزگشاری اوتخاتات َ وتایج آن تُدي َ در مُرد عُاقة آن ٌشذار دادي اوذ

. ُواًٌذ دیگش سژیوِای ُْچی گش ّ تْدٍ گشا، لذست هٌذاى زاکن تش ایشاى، تاکیذ صیادی تش تشگضاسی اًتخاتاتی ًوایؾی ّ پشُیاُْ داسًذ

چَ، آًاى هذػی ُغتٌذ خوِْسی اعالهی، تطْس هتْعظ دس ُش عال یک اًتخاتات تشگضاس ًوْدٍ اعت ّ ایي اهش سا ًؾاًَ ّخْد 

ایي اًتخاتات اها، یک ّیژگی هٌسقش تَ فشد ّ یک تفاّت تاسص ًغثت تَ هْاسد . دهْکشاعی دس کؾْس ّ هایَ هثاُات ًظام هی داًٌذ

اًتخاتات غیشسلاتتی کَ خوِْسی ۳۴تا ّخْد ایٌکَ تغیاسی اص ًاظشاى عیاعی ّ تسلیلگشاى تیطشف، دس فست ّ عالهت : پیؾیي داسد

اعالهی تاکٌْى تشگضاس ًوْدٍ اعت اتشاص تشدیذ ًوْدٍ اًذ ّلی تشای اّلیي تاس دس تاسیخ تشگضاسی اًتخاتات دس کؾْس ایي تاس ایي هماهات 

 .خوِْسی اعالهی ُغتٌذ کَ ؽذیذا ًگشاى تملة دس ًسٍْ تشگضاسی اًتخاتات ّ ًتایح آى تْدٍ ّ دس هْسد ػْالة آى ُؾذاس دادٍ اًذ

، تا للغ ّ لوغ هؼتشضاى ّ عشکْب خؾًْت تاس ۸۸طشفَ ایٌکَ اػتشاضات فلر آهیض هشدهی تَ تخلفات گغتشدٍ دس اًتخاتات عال 

تشای تکاس ” خٌثؼ عثض“ ُضاس دعتگیشی هداصاتی تْد کَ ۵چٌذ دٍ ًفش کؾتَ ّ تیؼ اص . اػتشاضات ّ دعتگیشی سُثشاى آى ُوشاٍ ؽذ

ایي تاس اها، دس الذاهی تی عاتمَ، هماهات اسؽذ سژین تطْس آؽکاس عخي اص ازتوال تملة تَ . هدثْس تَ تسول آى ؽذ” تملة“تشدى ّاژٍ 

طشفذاساى سُثش ّ زاهیاى )صتاى آّسدٍ ّ زتی تیؼ اص هشدم ًگشاى اػوال ًفْر دس ًتایح آسا تْعظ دّ خٌاذ دسگیش دس خٌگ لذست 

 .ُغتٌذ (ازوذی ًژاد

تا ّخْد ایٌکَ دس غیاب افالذ طلثاى ّ زثظ، اًضّا ّ هسشّهیت سُثشاى ؽاخـ آًاى، ایي سلاتت تَ ازتوال صیاد دس تیي هسافظَ 

کاساى خشیاى خْاُذ داؽت ّلی هسافظَ کاساى یا افطالزا افْلگشایاى زاهی ّ هٌتمذ دّلت، یکذیگش سا تَ تشًاهَ سیضی تشای 

ُشچٌذ لذست هطلمَ ّ تخؼ ػوذٍ عاصّکاسُای ًظاستی ّ لاًًْی تشگضاسی اًتخاتات . تاثیشگزاسی غیشلاًًْی تش اًتخاتات هتِن کشدٍ اًذ

هتوشکض اعت ّلی هدشی ّ تشگضاسکٌٌذٍ آى،  (…عپاٍ، تغیح، ؽْسای ًگِثاى، فذا ّ عیوا ّ)دس دعت سُثش ّ اػْاى ّ اًقاسػ 
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خشیاى “زاهیاى سُثش دس فذد ززف کاهل ّ پیادٍ کشدى اطشافیاى سئیظ خوِْس هْعْم تَ . ّصاسِت کؾِْس دّلِت ازوذی ًژاد هی تاؽذ

اص اساتَ لذست ُغتٌذ ّلی ایي تذاى هؼٌا ًیغت کَ تین ازوذی ًژاد تذّى ایداد چالؾی خذی، تاج ّ تخِت سیاعت تش کاخِای عَ ” اًسشافی

اص ایي سّ، هماهات خوِْسی اعالهی تَ ؽذت ًگشاى ًْػی دعتکاسی ّ تملة دس . گاًَ دس پاعتْس سا تَ سلیة ّاگزاس خْاٌُذ ًوْد

ػیغی . ؽثِاتی دس اًتخاتات آیٌذٍ تْخْد خْاُذ آهذ” زتوا“اًتخاتات تَ ًفغ یکی اص طشفیي دػْا ُغتٌذ ّ زتی پیؼ تیٌی هی کٌٌذ کَ 

ّی دس اداهَ آسصّ ” .دس اًتخاتات عال آیٌذٍ زتوا ؽثَِ ّاسد خْاُذ ؽذ“:  اعفٌذ عال گزؽتَ گفتَ تْد۲۳فشُادی فشهاًذاس تِشاى دس 

 ”.کاػ لاًًْی تْد کَ طی آى اگش فشدی اػتشاك ًاتدا داؽت، تشای تیاى ایي اػتشاك ًاتدا هداصات ؽْد“: کشدٍ تْد

  

ٌشذار َاتستگان تً رٌثز وسثت تً تقلة در اوتخاتات 

هکشس هی گْیٌذ “ دی هاٍ گزؽتَ تا اًتماد اص افشادی کَ ۱۹آیت هللا ػلی خاهٌَ ای، سُثش خوِْسی اعالهی ایشاى دس سّص عَ ؽٌثَ 

هؼلْم اعت کَ اًتخاتات تایذ آصاد “: ّی افضّد” دس کذام کؾْس اًتخاتات اص ایشاى آصادتش اعت؟“: گفت” اًتخاتات تایذ آصاد تشگضاس ؽْد

 ” اًتخاتات داؽتین، کذاهؼ آصاد ًثْدٍ اعت؟۳۴تاؽذ؛ اص اّل اًمالب 

سا ” چاسچْب ُا ّ هؼیاسُا“ دی هاٍ تا ایغٌا تا رکش آًکَ ایي ًیشّی ًظاهی ۱۹ػلی عؼیذی ًوایٌذٍ سُثش دس عپاٍ پاعذاساى دس هقازثَ 

ایي تَ هؼٌای دخالت دس اًتخاتات ًیغت تلکَ ّظیفَ راتی ها هٌِذعی هؼمْل ّ هٌطمی اًتخاتات “: دس اًتخاتات تثییي هی کٌذ گفتَ تْد

 .”اعت

ُؾذاس دادٍ ّ ” اًسشاف دس اخشای اًتخاتات“ فشّسدیي هاٍ خاسی دس هْسد ۷فادق السیداًی، سئیظ لٍْ لضاییَ ایشاى سّص چِاسؽٌثَ 

 .اعتفادٍ کٌٌذ تست تؼمیة لضایی لشاس خْاٌُذ گشفت” پیؾثشد کاس اًتخاتاتی خْد“تشای ” اهکاًات دّلتی“گفتَ اعت کغاًی کَ اص 

ُشگًَْ دخالت دس اًتخاتات اص ًازیَ هدشیاى ّ ًاظشاى تَ “:  فشّسدیي۷ػلی السیداًی، سئیظ همٌٌَ ُن دس اظِاسات سّص چِاسؽٌثَ 

: سا خشم داًغتَ ّ افضّدٍ اعت” اعتفادٍ اص اهکاًات دعتگاٍ ُای اخشایی ّ دّلتی دس تثلیغات اًتخاتاتی“ّ ” ًفغ کاًذیذاُای خاؿ

کغاًی کَ اص اهکاًات دّلتی ّ دعتگاٍ ُای هختلف تشای پیؾثشد کاس اًتخاتاتی خْد اعتفادٍ کٌٌذ خشم هشتکة ؽذٍ ّ تست تؼمیة لشاس “

 ”.هی گیشًذ

ٌشذار اطزافیان احمذی وژاد وسثت تً تقلة 

دس اًتخاتات ُؾذاس دادٍ ّ ” دخالت“هسوْد ازوذی ًژاد سئیظ خوِْس ایشاى، دس تِوي هاٍ عال گزؽتَ، دس عَ عخٌشاًی خذاگاًَ ػلیَ 

کغی خْد سا “: گفتَ تْد” ؽٌیذٍ ؽذٍ اعت کغاًی هی خْاٌُذ اًتخاتات سا هذیشیت ّ هٌِذعی کٌٌذ“ تِوي تا رکش ایٌکَ ۲۲زتی دس هشاعن 

َ تیٌی تقْس ًکٌذ کَ هی تْاًذ تَ خای هشدم تقوین تگیشد ایي اظِاسات ّی، ّاکٌؾی تْد تَ عخٌاى ػلی ” .خای هشدم ًپٌذاسد ّ تا کْت

َ ای دس عپاٍ پاعذاساى کَ گفتَ تْد  الثتَ ًثایذ اص ” .ّظیفَ راتی عپاٍ هٌِذعی هؼمْل ّ هٌطمی اًتخاتات اعت“عؼیذی، ًوایٌذٍ آیت هللا خاهٌ

ّی دس . ًظش دّس داؽت کَ آلای ازوذی ًژاد، سیاعت خوِْسی خْد سا ّاهذاس کوک گغتشدٍ ًِادُای ًظاهی اص لثیل عپاٍ ّ تغیح اعت

 تِوي ًیض ازوذی ًژاد ۲۹دس . دس اًتخاتات ُغتٌذ ُؾذاس دادٍ تْد” هذیشیت هشدم“ دی هاٍ گزؽتَ ًیض تَ کغاًی کَ تَ گفتَ اّ دس پی ۲۰

 ”.ُیچ کظ ًثایذ یا ًوی تْاًذ دس اًتخاب هشدم دخالت کٌذ“گفتَ تْد 

هشدم تایذ تذاًٌذ کَ دّلت خذهتگضاس رسٍ ای دس “:  فشّسدیي عال خاسی گفتَ اعت۴اعفٌذیاس سزین هؾایی، هؾاّس سئیظ خوِْس سّص 

ّی دس هقازثَ تا خثشگضاسی دّلتی ایشًا . ”تشاتش ُش تالؽی، ّلْ هزتْزاًَ، تشای ایداد خذؽَ تَ عالهت اًتخاتات کْتاٍ ًخْاُذ آهذ

سئیظ خوِْس تاکیذ خذی تش ایي اهش داسد ّ زتی تیاى کشدٍ اعت کَ اگش ازغاط کٌن تَ طْس پٌِاى ّ آؽکاس “: ُوچٌیي گفتَ اعت

َ ای تَ تاهیي عالهت اًتخاتات ّخْد داؽتَ تاؽذ، تا خذیت تا آى تشخْسد خْاُن کشد  ”.ؽائث

ُاؽوی سفغٌداًی، سئیظ هدوغ تؾخیـ هقلست ًظام، دمحم خاتوی سئیظ خوِْس اعثك، ّ تشخی دیگش اص سُثشاى افالذ طلثاى ًیض 

، ًغثت تَ ػذم ؽفافیت (تَ دلیل دس زقش تْدى سُثشاى خٌثؼ عثض)ضوي اتشاص ًگشاًی اص فشاُن ًثْدى صهیٌَ تشگضاسی اًتخاتات آصاد 

تشگضاسی “تطْس ًوًَْ، دس ؽِشیْس هاٍ عال گزؽتَ اکثش ُاؽوی سفغٌداًی، گفتَ اعت . ّ تخلف دس اًتخاتات پیؼ سّ ُؾذاس دادٍ تْدًذ

 .اًتخاتات آصاد، ؽفاف ّ هٌطثك تش لاًْى اعاعی هی تْاًذ تخؼ تضسگی اص هؾکالت کؾْس سا زل کٌذ

تاسیگزان اصلی اوتخاب یاسدٌم  



ایي خشیاى، طیف ّعیؼی اص کاًذیذاُای افْلگشا سا کَ اهکاى گشفتي چشاؽ عثض ؽْسای ًگِثاى سا داسًذ ؽاهل : طشفذاساى سُثش- الف

 .هی ؽْد ّلی دمحمتالش لالیثاف، ػلی اکثش ّالیتی ّ غالهؼلی زذاد ػادل هی تْاًٌذ تَ ػٌْاى ًاهضدُای افلی ایي خشیاى هطشذ تاؽٌذ

تا تْخَ تَ ایٌکَ اعفٌذیاس سزین هؾایی اص هغضْتاى خاهٌَ ای هی تاؽذ سئیظ خوِْس، تَ ازتوال لْی ًخْاُذ : زاهیاى ازوذی ًژاد- ب

تْاًغت اّ سا اص فافی ؽْسای ًگِثاى ػثْس دُذ ّ افشاد کن زاؽیَ داس ّ کوتش ؽٌاختَ ؽذٍ ای هاًٌذ هدتثی ُاؽوی ثوشٍ سا تشای ایي 

 .هٌظْس هؼشفی خْاُذ کشد

دس فْستیکَ ػلی خاهٌَ ای ّ زْاسیًْؼ دس ؽْسای ًگِثاى، تَ التضای ؽشایظ، هدثْس تَ تاییذ فالزیت افالذ : افالذ طلثاى- ج

طلثاى ؽاخـ ًؾًْذ هوکي اعت افشاد تی خطش ّ ّالیتوذاس اص لثیل دمحمسضا ػاسف ّ اعساق خِاًگیشی سا تَ ػٌْاى کاًذیذای 

 .افالزات ّاسد کاسصاس ًوایٌذ تا پْؽؾی سلاتتی تَ اًتخاتات دادٍ ؽْد

 خشداد هاٍ آیٌذٍ تشگضاس ؽْد کَ تغیاسی اص هؼتشضاى تَ تملة ّ یا ۲۴دس زالی لشاس اعت یاصدُویي اًتخاتات سیاعت خوِْسی دس 

هْاسد تخلف دس اًتخاتات گزؽتَ ّ سُثشاى آًِا ُوچٌاى دس زثظ، زقش ّ هسذّدیت تَ عش هی تشًذ ّ هغائل هشتْط تَ دّسٍ لثلی 

خشداد خلك ؽذ ّ ػلیشغن ۲ خٌثؼ افالزات ّ زواعَ ۷۶اگش دس عال . اًتخاتات سیاعت خوِْسی پیؾیي زل ًؾذٍ تالی هاًذٍ اعت

 فشد خاٍ طلثی تا زوایت ۸۴زوایت ػلٌی سُثش اص ًاطك ًْسی، دمحم خاتوی تَ کشعی سیاعت خوِْسی تکیَ صد ّ اگش دس اًتخاتات عال 

 اّلیي چالؼ عِوگیي تَ زاکویت ۱۳۸۸هثلث سُثش، عپاٍ ّ تغیح تْاًغت سئیظ خوِْس تؾْد ّ ًِایتا اگش دس اًتخاتات پشهغالَ عال 

ّ ًظاهیاى اص دسّى ّ تطي ًیشُّای ّفاداس تَ هْخْدیت خوِْسی اعالهی ایداد ؽذٍ ّ خیضػ تْدٍ ای  (زاکن)خْدکاهَ سّزاًیْى 

ّیژگی ” تملة“اص دل آى تیشّى آهذ کَ آتشّ ّ هؾشّػیت ًین تٌذ خوِْسی اعالهی سا تشتاد داد؛ ایي تاس ” خٌثؼ عثض“هْعْم تَ 

تشای اّلیي تاس دس تاسیخ . تشخغتَ ّ اعثاب دلٌگشاًی ػوذٍ دّلتوشداى تشای یاصدُویي اًتخاتات سیاعت خوِْسی دس ایشاى اعت

تشگضاسی اًتخاتات دس کؾْس ایي تاس، ایي هماهات خوِْسی اعالهی ُغتٌذ کَ تیؼ ّ پیؼ اص تْدٍ ُای هشدم ّ کٌؾگشاى عیاعی، 

طشفذاساى سُثش ّ )ًگشاى ّلْع تملة دس ًسٍْ تشگضاسی ّ ًتایح اًتخاتات ُغتٌذ کَ ایي ًگشاًی، سیؾَ دسخٌگ لذست دّ خٌاذ دسگیش 

 .تشای لثضَ عاختواى پاعتْس داسد (زاهیاى ازوذی ًژاد

 

 ایشاى اعالهی خوِْسی خاسخَ اهْس ّصاست اخشاخی کاسهٌذ ّ هتشخن ًگاس سّصًاهَ ُاؽوی ازوذ

 


