
 حقوقدان -اميرفيض - توضيح بيشتر در باره طرح توقف انتخابات بجای تحريم انتخابات           ١ برگ   ٠٧/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، جمعه (ناھيد شيد) 
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  انتخابات بجاي تحريم انتخابات

  حقوقدان -اميرفيض

تظاربود نطور که بايد وانآ >توقف انتخابات بجای تحريم انتخابات<متوجه شدم که طرح  درگفتگوئی
نطور که تصورميشد آ شايد ھم حق با کسانی باشد که براحتی و .وصيف کندتبازو نتوانست خود را

  :زيرا درست است که تحرير تقديمی دريافت الزم رانگرفته اند  از

ولی تاليف کننده بايد به کيفيتی تاليف  ،ترازو مينھد در را ذوق خود ،ھرکه تاليفی بھرعنوان کند
فھم خود بگذارد واال نقض غرض ترازوی ذوق و در نراآرا عنوان کند که خواننده بتواند  خود

   .ميشود

فکرکردم توضيح بيشتری ھمراه بايک مثال عددی شايد بتواند نارسائی ھای تحريرمربوطه  
   .راجبران کند

  توضيح وابسته 

 افتخارخود  سر که ازسوی يک ايرانی ارائه شد وبنده ھم >توقف انتخابات بجای تحريم<طرح 
 رژيم ن قانون انتخابات رياست جمھوریآمستند اجرائی  م طرحی است کهتياف نراآتوضيح وتشريح 

بھمين دليل که طرح مزبور ازقانون انتخابات رياست  و ،يا استراتژی سياسی و نه نظر ،است
 اين بسيار ،جمھوری رژيم جمھوری ايران پشتيبانی ميشود واجد ارزش اجرائی وتوجه خاص است

به  یسالمی ضربه ھای حقوقی وقانونمھم است که مخالفان به اعتباروازطريق قوانين جمھوری ا
   .رژيم غاصب بزند

  توضيح نسبت به اجراي طرح 

اين طرح  دوموضوع پياده شده درقانون انتخابات رياست   پاشنه اشيل>له حساس وبقولی <مسئ
   .جمھوری است

است واکثريت مطلق ھم يعنی نصف  اکثريت مطلقانتخاب رئيس جمھور براساس  -اول اينکه 
 است وقانون ھم نگفته که اگرکمترازچند درصد مردم کشور درھندگان دداد رای بعالوه يک تع

بلکه اکثريت نصف بعالوه يک ھرتعداد که رای داده  ،انتخابات شرکت کنند انتخابات تجديد خواھد شد
   .اند کافی است

وايجاد اشکال انتخابات ھيچ تاثيری درانتخابات رياست جمھوری نخواھد داشت  تحريمبنابراين 
    .قانونی نميکند

، رای دھنده کسی راميشناسد که بنابرتعرفه انتخاباتی رای اين دقت الزم است که قانون انتخابات
خودرابه صندوق می اندازد  بنابراين محتوای رای واينکه رای سفيد است ويا رای دھنده به خودش 

ومقصود ازاکثريت  ،را تاثيری نداردآرای داده ويا چيزھای مورد نظرش رانوشته است درتعداد 
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رائی است که درصندوق ريخته شده بدون اينکه آ) کل برگھای نصف بعالوه يک( راءآمطلق 
   .ن اراء مطرح باشدآمحتوای 

   ؛وريم که توضيح باال مستند باشدآعينا مي اقانون انتخابات رياست جمھوری ر ٢٨ماده 

زد نوشته شده باشد ويا عالمت گذاری شده باشد درصورتی که دربرگ رای نام بيش ازيکنفرنام<
  >رای ماخوذه محسوب خواھد شدآبرگ رای باطل است ولی جزء 

رای آرای سفيد ھم جزء آرای سفيد راھم معلوم ساخته وميگويد که آقانون مزبور تکليف  ٢۵ماده 
  .ماخوذه محسوب ميگردد

   ؛اکنون با يک مثال عددی اجرای دوماده مزبورترسيم ميشود

ن يعنی آليون تعرفه انتخاباتی صادر وموازی يفرض کنيد که در انتخابات رياست جمھوری يک م
رای ازيک  ۵٠٠٠٠١رای به صندوق ريخته شده است که برنده انتخابات با ليون ھم برگه ييک م

توقف بجای <که طرح است  اين ترسيم عددی درموردی ،ليون رای درصندوق ريخته شده ميباشديم
   .صورت گرفته باشد بدون تحريم ويا باتحريمبکاربسته نشده باشد وانتخابات  >خاباتانتتحريم 

دراين ترسيم  فرض ميکنيم که برگه ھای رای به ھمان  -ترسيم اجرائی باطرح توقف بجای تحريم 
رای شان سفيد ويا  ،درانتخابات شرکت کرده اندولی يکصد ھزارنفرازکسانی که  ،ليون باشدييک م

را آ. درنتيجه برنده انتخابات که بايد با نصف بعالوه يک کل يد ھا رای داده اندبه غيرکاند
رای ماخوذه منظور آای باطله به حساب جمع چون يکصد ھزار ر ،مشخص بشود )۵٠٠٠٠١(

وانتخابات متوقف  ،مدآلذا اکثريت مطلق بدست نخواھد  ،گرديده ولی بحساب کانديد انتخابات نميرود
   .ربمنظور دست يافتن به اکثريت مطلق رای گيری شودميشود تا بارديگ

اکثريت  ھمان به زشيل دوم اين است که برای باردوم ھم برای انتخاب رئيس جمھوری نياآپاشنه  -٢
انتخابات ھمان شيوه قبلی يعنی دادن رای  کنندگان توقفم ،اگربجای تحريم انتخاباتکه  ،مطلق است

رای ماخوذه محسوب ميشود ولی رای باطل است عمل آء جز ٢٨و ٢۵ويارائی که طبق ماده  سفيد
ن خالی آ مواجه خواھد شد که تخصيص توقف بهکنند انتخابات رياست جمھور بااشکال بزرگی 

   .ازمعنانيست

 مورد ذکرشده که درصورت تحقق ھريک از ١١بور قانون مز ٢۶اين توضيح نيزبجاست که درماده 
نمايد ـــرای ماخوذه محسوب نآن موارد رابه حساب آنطبق با رای مآن موارد ھيئت نظارت ميتواند آ

   .مورد  مزبور نميشود ١١قانون معرفی واحصاء شده است شامل  ٢۶و  ٢۵رائی که درموادآولی 

انتخابات ودستکاری درصندوقھای رای ويا  درست است که ممکن است دخالت حکومت درامر
رای اضافی آ> مقابله کند ولی اوال ريختن ريمتوقف انتخابات بجای تحريختن رای اضافی با طرح <

د ـــشھرگذارده خواھد ش ١۵٠٠ھزارصندوق  در ۵٠ی رای گيری که گويا بيش ازصندوقھادر
   .کارساده ای نيست ومستلزم سازمان دھی دھھا ھزارنفراست که خيلی زود فاش ميشود

بجای تحريم مشارک نی درطرح توقف دوم اينکه اگرمخالفين جمھوری اسالمی تحت نظم سازما
نراباريختن آثارآنتوان بود که نھا درحدی ميآرای سفيد آ لفين ونخست اينکه تعداد زياد مخا ميکردند
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يعنی ھمين که مخالفان بابصيرت تمام  رای درصندوقھا جبران کرد ودوم اينکه نظم سازمانی
  .دوقھادردستکاری صن واستفاده ازامکانات وابزارھای الزم  مانع بزرگی ميبودند 

   مقصود جانبي ازاين تحرير

گذشته نيست زيرا زمان الزم  اکنون بکاربستن اين طرح خواستاری و نچه عرض شدآمقصود از
که قبحش برای دست اندرکاران طرح  ديگراينکه  درمقابل طرح رجوع به سفارتخانه ھا است و

نکه گوش ميدھند آ دھند وياگوش  بگوش کسانی که نميخواھند حسن است اين گفتگوھا ياسين است
    .نرا ندارندآنکه می فھمند ولی ميل عمل کردن به آ ولی نميفھمند ويا

است نه اگر اين تحريرالزم به اقتدا شد برای رفع برخی توھمات ازطرح مزبوروحکايت تاريخ  و 
   .مانده انتظار توجه به طرح باشد روز به اخذ رای  ٨اينکه اکنون که 

که درحد فوق  به حيثيت تحريم کنندگان زده است  توصيه رجوع به سفارتخانه ھا چنان ضربه ای 
وابسته به  وتحريم کنندگان را !! انتخابات رژيم غاصب خواھد افزودبه قابليت ومشروعيت ،تصور
  .خانه ھای خارجی وعساکربيگانگان معرفی خواھد کردسفارت

    

   

       

  


