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  تحريم  درانتخابات ! رياست جمهوري ايران  صيغه                                      

  حقوقدان -اميرفيض

  :بردومقال است انگيزه اين تحرير

 ياری کهاست که دررابطه باتحريم انتخابات توسط ايران ھینخست پيشنھاد بجاوبسيار قابل توج
 ن مستفيض گرديدمآ معرفی کرده وبنده ازطريق جاويد ايران از >يک معترض ملی ايرانیخودرا <
> ياد شده توقف انتخابات بجای تحريم انتخاباتدراين تحرير ازپيشنھاد مزبور بنام < کهميباشد 
   .است

است که دررابطه با تحريم انتخابات خواستاراجرای طرح متضمن   !دوم نامه شورای به اصطالح ملی
  .> ياد شده استطرح کاغذ پراکنیبرعايت اختصار < ان زن شده است  که اآ

  نگاهي به محتويات هردوطرح 

  >توقف انتخابات بجای تحريم انتخاباتنخست طرح <

دوره ای گذشته  ۴طرح مزبور متضمن اين معنای اجرائی است که بجای تحريم انتخابات که باسابقه 
برای انتخاب رئيس  قانونی ومعتبر اببی نتيجه بوده است روشی دنبال شود که مانع تحصيل نص

  :جمھوری شود  وکيفيت اجرائی طرح ميگويد

باطله داده شود تا  يا ورای سفيد و انتخابات شرکت  در ،به قصد توقف انتخابات وعدم حصول نتيجه
   .اکثريت مطلق که الزمه انتخاب رئيس جمھوری است بشودارای باطله مانع حصول 

قانون انتخاب رئيس جمھوری درجمھوری اسالمی تھيه  ٢٨و ١٢و ١١طرح مزبور بارعايت مواد 
) است وچون راءآنصف بعالوه يک شده است که چون مواد مزبور ناظر برلزوم اکثريت مطلق (

) لذا انتخاب رييس جمھور ٢٨مادهرای ماخوذه منظور ميشود (آرای باطله به حساب جمع آ
   .ازمدارانتخابات خارج خواھد شد

مطلوب ترين نوع مبارزه انتخاباتی است که ھم اسباب دردسربرای افراد مخالف  ،اين طريقه
 و مخالفين منظم ،نآحکومت نميشود وھم کاری خالف قانون نيست ولی معلوم است که شرط تحقق 

نھا بتواند وزنه ای درمقابل رای حکومتی باشد آم مبارزاتی ميباشد که رای باطله لفراوان وتحت تظ
  .ودوم انتخاب رياست جمھوری مانع تحقق اکثريت مطلق شوند تا درمرحله اول

زيرا گرچه قصد شرکت  ،ايراد متوجه اين طرح ايجاد مشروعيت براي انتخابات رژيم است

کنندگان درانتخابات قصد خرابکاری است ولی رقم شرکت کننگان درانتخابات ازقرائن ايجاد 
ن قصد خرابکاری راپوشش خواھد داد ولی اين اشکال درصورتی آمشروعيت است واھميت ظاھری 

بات باقصد توقف انتخابات وخرابکاری نشات يافته ازنظم سازمانی ورھبری که شرکت درانتخا
ن مبرا ازتوھم ايجاد مشروعيت خواھد بود خاصه که نتيجه مھم آواستراتژی مبارزه باشد کارسازی 

   .ھمان قصد معلول شرکت درانتخابات است از ن متوجه وبرخاستهآ
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  اما طرح كاغذ پراكني 

، قبل ازنقد وبحث متوجه اين است !به شورای به اصطالح ملی طرح کاغذ پراکنی که منتسب
طرح تحريم انتخابات بی معنا خواھد بود ميز شورا به خامنه ای آموضوع است که بعد ازنامه بيعت 

وبيعت با  ،ميز شورابه خامنه ای مطرح بوده استآکه طرح تحريم انتخابات ازقبل ازنامه بيعت  چرا
ھای قبلی را ناسخ است واساسا بيعت پايان اختالفات محسوب  خامنه ای کلی است که مخالفت
ازمخالفت با کيفيت انتخابات خارج وتبديل به  ضوع راوم ،انتخابات ميشود وپايداری درادعای تحريم

ھمانطور که دربحث قبلی عرض  مينمايد و نیوعھد شک ن اساسی جمھوری اسالمیمخالفت باقانو
ه باحکومت تبديل مينمايد ودست جمھوری اسالمی رادرشدت دادن به شد تحريم انتخابات رابه محارب

  .اردسرکوب مخالفان باز ميگذ

ای سفيد خودتان رابه اين است که ر !کيفيت اجرائی طرح کاغذ پراکنی شورای به اصطالح ملی 
با توصيه اينکه نام رای دھنده ونشانی او معلوم  ،مراجع سياسی وحقوقی کشورھای خارج بفرستيد

ن ھم معلوم نباشد عنوان رای داد واين آنميدانم چگونه ميتوان به نامه سفيدی که فرستنده  ،باشدن

تتبعات شخصي وقتي خارج ازحكمت وقانون بود حد  ؟برداشت شورا باچه سابقه ای روبروست
  .يقف ندارد

سولين نھم بعنوان مآدوم اينکه مراجع سياسی وحقوقی کشورھا چه صالحيتی دردخالت انتخابات 
   ؟رادارندوصندوق رای  انتخابات کشور

 يا دارد خاصه که ھيچ نقشی درايجاد اکثريت و راآسوم اينکه  اين نامه ھا چه تاثيری درشمارش 
   .مانع ازتحقق اکثريت مطلق نخواھد داشت

چه استفاده ای چھارم اينکه مراجع سياسی وحقوقی کشورھا ازاين کاغذ ھای سفيد بدون نام ونشان 
د بکنند بغيرازاينکه نشان دھنده اين باشد که ايرانيان حتی بيگانگان رابتصدی انتخابات ميتوانن

   .کشورشان ھم دعوت ميکنند

عدم اعتناء به طرح کاغذ بازی وحساسيت ايرانيان به مراجعه به بيگانگان سبب ميشود که  -پنجم
 فتمندی جموری اسالمی حالت مسخره به خود بگيرد وعدم استقبال مردم  ازاسباب ادعای شراطرح 

ايرانی خود رابرحمايت  جور حاکمترديد نيست که ايرانيان تسلط  بشود ودراين يقيننتخابات نسبت با
   .بيگانه ترجيح ميدھندو دخالت 

  تحريم باكاربرد مثبت كدام است 

تحريم انتخابات رياست جمهوري وقتي كاربردي قاطع وجهاني داشت كه فرمان تحريم ازسوي 
ه به ااعتباروجود نهم نآاساسي مشروطيت صورت ميگرفت منتخب شاه وبه اعتبارقانون دولت 

زادي انتخابات بلكه فقط به بعلت عدم مشروعيت جمهوري اسالمي آشوراي نگهبان ويا عدم 
نآوغاصبيت   . 
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   ؛دولت موقت باصدور اعالميه ای خطاب به ملت ايران ميگفت

 ويرانگر تائيد رژيم غاصب واسالمی به مفھوم حمايت وشرکت درانتخابات باصطالح جمھوری <
جمھوری اسالمی تلقی ميگردد واين عمل نزد ملت ايران وتاريخ وھويت ملی ايرانيان جرم وخيانت 
است وکسانی که به اين تذکر توجھی نکنند ودرانتخابات نامشروع جمھوری اسالمی مشارکت کنند 

. ازمردم شرافتمند ايران خواھانم که مفاد اين ند بودازمزايای اعالم عفو عمومی برخوردار نخواھ
  )٣٣٢+۴٢٧رگ(اقتباس ازسن   >دنفرمان رابه اطالع ديگران برسان

دستاورد اين اعالميه دولت موقت رامقايسه بفرمائيد با بازی تحريم انتخابات وخاصه طرح  کاغذ  
   .پراکنی به مراجع خارجی

 مريکا ھم نسبت به انتخابات وآذ پراکنی شورا وزيرخارجه اخيرا يعنی درست به موازات طرح کاغ
يا طرح کاغذ پراکنی شورا وتوسل به بيگانه ازتبعات اجرائی آ ،ن اظھارنظر کرده استآزاد نبودن آ

   .نشان خواھد دادنيز  نراآينده نزديک آ؟؟ مريکا نيستآمورد نظر وزيرخارجه 

  

  


