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  آمار آراي انتخابات 

  و 

  طرح توقف انتخابات
  حقوقدان  -اميرفيض

رای انتخابات آ مارآن منتشرشده فرصت مناسبی است که آرای آاکنون که نتيجه انتخابات وتعداد 
 رياست جمھوری درطرح توقف انتخابات بجای تحريم پياده شود تا اصالت اجرای طرح مزبور از

  .ارقام برخوردارگرددپشتيبانی 

ه يازدھم رياست جمھوری ايران بشرح زير رای انتخاب دورآستحضارداريد کميت ھمانطور که ا
  : اعالم گريده

  ٣۶،٧٠۴،١۶۶ رای ماخوذهآکل 

  ١،٣۴۵،۴٠٩ رای باطلهآکل 

   ١٨،۶١٣،٣٢٩   رای روحانیآ

رای آ، برای انتخاب رئيس جمھور، نصف بعالوه يک  کل نابرقانون انتخابات رياست جمھوریب
چون  و ١٨،٣۵٢،٠٧٩د بعالوه يک رای  که ميشو  ١٨،٣۵٢،٠٧٨ ؛ يعنی  ،ماخوذه الزم است

ورده لذا برنده انتخابات معرفی شده وانتخابات به دور دوم کشيده آروحانی بيش ازرقم مزبور رای 
  .نشد

رای افزوده   ٢۶١،٠۴١رای باطلهآابات به دور دوم کشيده شود الزم بود که برکل برای اينکه انتخ
ای دادن ليون ايرانی واجد شرايط ريم ۵٠مارمنتشره حدود آميشد  که تصورميکنم درحاليکه طبق 

   .بودن رقم بزرگی بوده اند رقم باال

ه سفارتخانه ھا  توصيه دادن رای ب وپس اگربجای تحريم انتخابات ويا توصيه مشارکت درانتخابات 
، رای باطله ١،٣۴۵،۴٠٩مشارکت درانتخابات ودادن رای سفيد ميشد ودرنتيجه اين اقدام به رقم   

انتخابات به دوردوم کشيده ميشد وچون سياق قانون انتخابات   ،اضافه ميگرديد ٢۶١،٠۴١تعداد 
وردوم انتخابات ، درصورتيکه دردرياست جمھوری دردور دوم نيز به عين سياق دوراول است

رياست  انتخابات ،نيزھمان شيوه قبلی يعنی شرکت درانتخابات ودادن رای سفيد تکرارميشد
مد وچون قانون انتخابات شيوه خاصی دراين مورد پيش بينی آمي جازدن در بحال در  جمھوری

مشکل بيسابقه ای درامرانتخابات رياست جمھوری بوسيله مخالفان جمھوری اسالمی  ،نکرده است
   .يجاد ميگرديدا

ازسوی شورای نگھبان اھميت رای سفيد به اين معناست که بھيچ يک ازکانديدای معرفی شده 
واين عدم اعتماد محصوربه کانديدا نميشود ودامن اعتباری شورای نگھبان که رکن  ،اعتماد نيست
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تفاوتی درحاليکه عدم شرکت درانتخابات نشانی ازبی  ،اعظم جمھوری اسالمی است رانيز ميگرفت
   .است وبا تحريم انتخابات تفاوت دارد

  سابقه حقوقي براي محاسبه اراي باطله 

رای ماخوذه که مالک محاسبه برنده آرای باطله درجمع آاثبات شود که  تحرير باال نيازدارد 
بنابراين درراستای اثبات به جريان بازنگری قانون اساسی جمھوری  ،انتخابات است محاسبه ميشود

   .ی استناد ميشوداسالم

حدود يکماه وچند روز قبل ازفوت خيمنی ازسوی او به سيد  ١٣۶٨ميدانيد که درارديبھشت سال 
علی خامنه ای که رئيس جمھوربود دستوربازنگری درقانون اساسی جمھوری اسالمی داده شد که 

   .بتصويب رسيد

  ماربازنگری درقانون اساسی نگاه ميکنيم آاکنون به 

  تقريبی)( در صد ٩٧      ١۶،٠٢۵،۴۵٩رای < آری >     آکل                  

  )تقريبیدرصد ( ٣          ٣٩٨،٨۶٧ >       رای < نهآکل                  

   ١۶،۴٢۴،٣٢۶      رای درست  آکل                  

    ۴،۶۵٠ رای سفيد            آ                 

      ١۶،۴٢٨،٩٧۶رای قابل استناد     آموع مج         

  درصد  ۵۴/۵١     درصد مشارکت                                            

         ٣٠،١٣٩،۵٩٨کل واجدين شرايط                       

رای آ را درست اضافه شده که جمع کلآبه کل  ۴،۶۵٠ماری باال مالحظه مينمائيد که رقم آدرليست 
  ١۶،۴٢٨،٩٧۶قابل استناد شده است 

  نتيجه گيري 

يم را به اين تحرير اميد واراست توانسته باشد که حقانيت واصالت طرح توقف انتخابات بجای تحر
نکه باقانون انتخابات جمھوری اسالمی آ اجرای اين طرح با  ،برساند رضايت خوانند گان محترم

 اورد بزرگترين ضربه رآچارچوب يک مبارزه قانونی درھيج منافاتی نداشت وميتوانست مبارزه رادر
   .به جمھوری اسالمی ميزد

 باعث اين باخت بزرگ که بايد درھامش بی اعتنائی به نظرات ديگران خاصه ھرکس که بوئی از
 با باخت بزرگی که ميتوانست به يک چالش چشمگير ،جستجو کرد ،سلطنت طلبی داشته باشد

    .جمھوری اسالمی تبديل شود وخطای دستور وتوصيه شرکت درانتخابات را پوشش دھد

رابجای تحريم ارائه داد بارديگر ياری که پيشنھاد توقف انتخابات موقع رامغتنم دانسته ازايران
 .تشکرميگردد
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