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 21/11/2112                     عارف عباسی

 معضلۀ قانونی و راه حل قانونی

ازهم ب هللا کاظم یک دنیا ممنونم،  ولی اگرداکتر صاحب سید عبد محترم جناب استاد ه وعالمانۀآموزند ،از توضیحات مزید
که  همچنان و ،بحث را دنبال می نمایم نباید زبان بازی شاگرد در برابر معلم تعبیر گردد ودر پی این موضوع میروم 

 یشتربمباحث یک محیط تدریسی غرض بررسی با تائید آن همگون به  دارم بلکهنمن با توضیحات داکتر صاحب مخالفت 
طنان محترم با نظریات مشخص جوانب قانونی بازهم بحث را مطرح می نمایم و کمال مسرت خواهد بود که اگر همو

 در زمینه داشته باشم. هم درین بحث شامل شوند، مخصوصاً می خواهم نظر دانشمند محترم ف. هیرمند را
  

 وؤافق نظر داریم که نقض صریح قانون توسط کمیسیون مستقل انتخابات درین حالت خاص صورت گرفته ما همه ت –1
 .د و از صالحیت این کمیسیون نبودهنصاب های معینه قاعدۀ قانونی ندار % ۰1اتخاذ تصمیم تقلیل 

 

اگر اکثریت نامزدان »  که اضافه می شد به این تفصیل ۶بند  ۴نمره  ندمتعاقب ب 2فقره نمره   ۵۴نمره در ماده  رگا –2
ستقل انتخابات صالحیت ، کمیسیون مپوره نکنندوالیت  21رأی دهنده را از111111 آرزومند ریاست جمهوری نصاب

 ایجاد نشده و خالی قانونی بمیان درین صورت هیچ معضله ای« ل قبول داردرا به معیار های پائینتر قاب تغییر نصاب
 .بودمی و موضوع از لحاظ قانون شفاف  هنیامد

 

 زیزهللاعۀ محترم داکتر. اعتراضیم که راه برگشت در آن متصور نیستحاال ما در برابر یک عمل انجام شده قرار داری - ۰
لی و بعضی نهاد های حقوقی قرار گرفت ولی تا حال اقدامی برای اصالح و خدا یلودین مورد توجه بعضی رسانه ها

شامل جدول  % ۰1 گنهکاران حرفوی نامزدان این دور و دیگران که به اثر تقلیلگرفته. بعضی نچاره جویی صورت 
 ین حالت خاص گناهی ندارند و کسی گریبان شان را گرفته نمی تواند.ا ماضیه درنهایی شده اند علی الرغم گناهان 

اگر را با مگر »پیشنهادات ما که اگر چنین و چنان می شد یک آرزومندی خالصانه بیش نبوده متلی را بیاد می آورد 
 «.پسری شد کاشکی نام بود آنها تزویج کردند از

 

از یک  بعداگر تمام نامزدان و صدا قبول کنیم،  تکمیل نصاب راه ساده و بی سرگر مهلت یک هفتۀ اضافی را برای ا -۵
دو و یا سه نامزد مؤفق می شد باز چه ؟ خالی قانونی در جایش  تنها نمی کردند و یا این که تکمیلهم نصاب را  بازهفته 

 ماند. می
 

هجری  1۰۳2ماقبل درین حالت خاص قابل تطبیق نمی دانم به دلیل اینکه معضله در سال به من رجعت قانون را  -۴
اگر ، 1۰۳2یرد شامل حال است نه ماضی یعنی سال گر تدبیر قانونی برای رفع آن صورت می گشمسی واقع شده و ا

دیلی داد و تدبیر تع رخ میهای قبلی  قانونی در سال لکرد که مشک رجعت به ماقبل وقتی صدق می ،اشتباه نکرده باشم
 امسال صورت می گرفت.

 

 .در صورتی که یک مادۀ قانون به شکل غیر واقعی و نداشتن جنبۀ عملی وضع شده باشد -۶
ف می حز اۀ قابل تطبیق و عملی جاگزین مادۀ قبلی شده و آنریعنی ماد ،بعد از تجربه در عمل ایجاب تعدیل را می نماید

والیت 1۵ت به او تعداد والی ۰1111که شاید نصاب تعداد رأی دهنده به ، ل نمی شودیمه شامنماید و تعدیل به شکل ضم
 د.یگردمی تعدیل 

 

 در ه،تقنینی دورۀ اخیر سال یک در انتخابات، قانون تعدیل پیشنهاد » باید اعتراف نمایم که من از مصوبۀ قانونی -۰
از آن آگاهم ب محترم که حنداشتم و کمال امتنان از داکتر صااطالع « تواند نمی شده داخل ملی شورای کار فهرست

 غیر قابل پیش بینی باید برای رفع معضالت اما بغرنج می سازدرا  موضوع« در یک سال اخیر»کر ذساختند. گرچه 
 صالحیت داده می شد.قوای قضائیه  چون شده به مراجع دیگروضع  یقانونی مقرراتالزم و تعدیالت 
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چون نزد من موضوع رجعت قانون به ماقبل مطرح نبود لذا برای تعدیل یک بند قانون انتخابات باید از مسیر قانونی 
 قوای مقننه صورت می گرفت. 

 
 اما با آگاهی از نفوذ رئیس که باید این معضله به آن قوا راجع شود کردم یم قوای قضائیه فکرباالی  مپیشنهاددر  -۸

 از آن اجتناب ورزیدم.جمهور باالی این قوا عمداً 
 پایان
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