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 حقوقدان -اميرفيض -ضميمه، مالحظات برجسته در بيانات اعليحضرت                            ٢ برگ   ٢۵/ ٠٣/ ٢٠١٣ ، دوشنبه 

                                مربوط در بی بی سی به اينصورت ظاھر شده است:خبر  

 آيد مشايی: مردم بدانند دولت در خصوص سالمت انتخابات کوتاه نمی
ای  اسفندیار رحيم مشایی، مشاور رئيس جمھور ایران گفت: "مردم باید بدانند که دولت خدمتگزار ذره

  مد". در برابر ھر تالشی، ولو مذبوحانه، برای ایجاد خدشه به سالمت انتخابات کوتاه نخواھد آ

مارس) در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا تاکيد  ٢۴فروردین ( ۴آقای رحيم مشایی امروز یکشنبه 
کرد: "رئيس جمھور تاکيد جدی بر این امر دارد و حتی بيان کرده است که اگر احساس کنم به طور 

آن برخورد خواھم  ای به تامين سالمت انتخابات وجود داشته باشد، با جدیت با پنھان و آشکار شائبه
  کرد." 

محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ایران، در ماه بھمن، در سه سخنرانی جداگانه عليه "دخالت" در 
انتخابات ھشدار داد و حتی در مراسم سالگرد پيروزی انقالب ایران با ذکر اینکه "شنيده شده است 

سی خود را جای مردم نپندارد و با خواھند انتخابات را مدیریت و مھندسی کنند" گفت: "ک کسانی می
  تواند به جای مردم تصميم بگيرد."  بينی تصور نکند که می کوته

.....  

جا به ھا در دولت ھر  آقای رحيم مشایی با تاکيد بر اینکه "رئيس جمھور، وزیر کشور و سایر دستگاه
تناسب نياز، نسبت به تضمين سالمت انتخابات، بسيار کوشا خواھند بود" گفته: "اعتماد سازی در 

  مردم در قبل و در بعد از انتخابات، موجب شکوه این حماسه ملی خواھد شد." 

....  

اسفندیار رحيم مشایی اعالم کرده که آقای احمدی نژاد در جلسه ھيات دولت و ھمچنين در نشست 
د ای عمل نکنند که "شائبه جانبداری از نامزدی ایجا با استانداران، به اعضای دولت دستور داده به گونه

  شود". 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/03/130324_l39_mashaei_fraud_ir92_election.shtml  


