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  مقايسه طرح توقف انتخابات به تحريم انتخابات

  بــــا

  طرح كاغذ پراكني شوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

معلوم وبه ارزيابی قطعی  اروکاربرد طرحھا ودستاوردھاتنھا درمقايسه است که ارزش واعتب 
   .ميرسد  بدون ورود به صحنه مقايسه ھمان يکطرفه به قاضی رفتن است

  توضيح تكميلي راجع به طرح كاغذ پراكني  

توضيح الزم  نطورکه بايد طرح کاغذ پراکنی شورا ازآ> درتحرير قبلی <صيغه تحريم درانتخابات 
 و رای من کومل بردوعبارت بود يکی طرح فقط مشت(نشد واين نقصان راداشت که  برخوردار

   .ھمچنين اين توصيه مھم مرعی نشده بود که طرح ميگويد زادآانتخابات  ديگری 

رای راستين خودرابرروی کاغذ سفيد به سازمان ھا ونھاد ھای بين المللی وھرجا که ميتوانيم <
 ن ملل متحد درتھران وودرتوضيح بيشتر طرح اضافه کرده که نامه ھا به دفترسازما ،ارسال نمائيم

ی کشورھای ديگرارسال داريد ونشانی سفارت خانه ھا ھم برای تسھيل اعالم ساير سفارتخانه ھا
   .شده است

 قایآن طرح آ است که مبتکرن آمد ھای آپی  و ١٣٨٨شنای انتخابات سال آ> رمز رای من<
سرپرسی ميکرده  را مريکائی االصل بود که انقالبات نارنجی ومخملی کشورھاآسوروس> يھودی <
  .غازکردآحرکت سياسی ووجودی خودرا  ،ن اسم رمزآبا وجنبش سبز  ،ميکند و

قای آشده است ولی  رد ٨٨  نقش سوروس ناشيانه ازطرف جناح تجديد طلب درانتخابات سال <
فاکس نيوز) مريکا درتلويزيون پنتاگون (آھای مطرح وقابل اعتماد رسانه ھای  چھره از >گلن بک<

  >سوروس نقش انکارناپذيری داشته است ،ايران ٨٨که درجريان انتخابات سال ادعا کرد 

ن است که انتخابات سال آنشان  !سوی شورای به اصطالح ملی > ازرای مننام رمز < انتخابِ  
نام  ھم درکنار ت وطرح جرج سوروس است وپيشقراولی شورای ملی ايرانجاری دنبال ھمان سياس

دربدنامی وبی حيثيتی شده است  که غرق اين است که بجای جنبش سبز> نشانگر رای منرمز <
شورای ملی جايگزين گرديده است واين خود قرينه وشاھد صادقی است که انتخابات سال جاری 

  .ن زيرنظرسوروس وعوامل وابسته به سازمان او خواھد بودآمدھای آوپی 

  حظات وابسته درجريان مقايسه مال

 به اصطالح ملی  بجای شعبه ھای انتخاباتی که پايگاه قانونی  درطرح کاغذ بازی شورای
دارد سفارتخانه ھا انتخاب شده است وھمانطور که مسئولين انتخابات نشانی شعبه ھا ومحل 
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ھم نشانی  !صندق ھای رای را به اطالع عامه ميرسانند  شورای به اصطالح ملی
   .سفارتخانه ھارابه اطالع رای دھندگان رسانده است

؟ کسی که ن کشورھاستآزاد توسل به بيگانه وسفارتخانه ھای متعدد آا يکی ازشرائط انتخابات يآ
يا ميداند که آزاد است وخود رازيرتصميم اجالس بين المجالس پوشش ميدھد آمدعی انتخابات 

يا اين خواست شوم وبدعت کامال آ وزاد ازسفارتخانه ھا چه مفھوم واثری دارد آخواستن انتخابات 
   .؟ حقيقتا که حد نادانی بينھايت استسابقه بازيافته شده ازمجرای مصوبه بين المجالس استبي

ن بدعتی است که سفارتخانه ھای کشورھای بيگانه يکی ازمراجع آچراکه يکی ازمفاسد سنگين 
خر انتخابات کشور چه ارتباطی به سفارتخانه ھای کشورھای آ ؛شوندميانتخابات کشور شناخته 

  ١ ؟زادی انتخابات استآ؟ حقيقتا نام اين مراجعه زشت وتبھکارانه اردبيگانه د

 ،سفارت انگليس وروس به اعتبارسابقه درانتخاب وکيل مجلس ؛دردوران اول انتخابات مشروطيت
 زادی انتخابات ھمين سابقه مداخله بيگانه درآ دخالت بودند ويکی ازمشکالت مشروطيت و صر درمُ 

اشتياق کامل مردم رابه صوب  کسانی باسال  ١٠٠وشن که بعد ازچشممان ر ،انتخابات مجلس بود
  >کوشرم وحيا زين ھمه بی پروائیسفارتخانه تشويق وسفارتخانه راشريک درانتخابات ميسازند <

 ؛رای منيک سفارتخانه ازدريافت نامه ای بدون امضا ونام فرستنده ونشانی وفقط حاوی <
با سفارت  تصورکند که ارسال کننده نامه شعبه رای گيری را > چه ميفھمد جز اينکهزادآانتخابات 

اشتباه گرفته است واين نادانی راھم به حساب ارسال کننده نامه بگذارد که ارسال کننده نامه عالوه 
نکه نميداند که سفارتخانه نه صندوق رای است ونه شعبه رای گيری نميداند که جريان انتخابات آ بر

   .زادآزاد ميخواھيد يا غير آست جمھوری است نه پرسش اينکه انتخابات ايران برای انتخاب ريا

نرا آيک سفارتخانه مقيد به حقوق بين الملل اين نامه رادرسبد باطله مياندازد وبسا ممکن است که 
   .وردآتوطئه ای برای بدنام کردن سفارت بحساب 

به سفارتخانه ھای کشورھای کجای دنيا ديده شده است که مخالفان حکومت رای خودشان را خر درآ
  .>ما که درک ننگ نداريم رننگ ب < خارجی بدھند؟

عنوان رای  بيگانه، به سفارت نراآاين چنين رائ ودادن  !ورای به اصطالح ملیجالب است که ش
   .راستين ميشناسد نراآن معتقد است که آيعنی سخت به اصالت  راستين داده است 

  ه شودبدون نام ونشانی به مراجع سياسی فرستاددرطرح کاغذ بازی توصيه شده که نامه ھا 
 اسم ا بابظاھر بھانه امنيت فردی است ولی ھدف اصلی اين است که تعداد کثيری نامه ھ

وبادادن تی مراجع سياسی خارجی فرستاده شود به نشانی صندوق پس  رمز رای من
   .مارھای قالبی مزه امضای ھای قالبی زيرمنشورشورارا تجديد نمايندآ

نجا که شوراچی ھا سابقه ای درمبارزات خارج ازکشورندارند نميدانند که اين بامبول بازيھا آ از
   .دوره اش گذشته است

                                                            
 ک-چه آزادی است که در گرو سفارت خانه بيگانه ای به اسارت رفته است. آنھم به اسارت خود خواست. ح -  ١
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  توقف انتخابات با طرح کاغذ بازی اين است  که درطرح يکی ازتفاوت ھای عمده طرح
 رای بدون نام که به صندوق انتخابات جمھوری اسالمی ريخته ميشود طبقآتوقف انتخابات 
رای ماخوذه به حساب ميايد ولی درطرح کاغذ بازی شورای به اصطالح آقانون درجمع 

نکه به صندوق انتخابات جمھوری اسالمی  ريخته شود وبه آرای باطله  بجای آ  !ملی
شامل بسياری جاھا ازجمله سفارت خانه ھا) ريخته يد به صندوق مراجع سياسی (آحساب 

ويکسربه سبد کاغذ ھای خردکن وارد رد نخواھد شد ماری واآميشود که اصال به حساب 
  .ميگردد

  رای باطله ريخته شده به صندوق دارای آتفاوت ديگر دراين است که درطرح توقف انتخابات
را ميباشد ولی درطرح کاغذ پرانی اصال تعرفه آتعرفه انتخاباتی است که سند اصالت تعداد 
    .مراجع بھيچ عنوان به انتخابات مربوط نميشودانتخاباتی وجود ندارد يعنی ارسال نامه به 

دم زنده به صندوق ريخته شده است ولی آن است که ورقه رای ازطرف يک آتعرفه انتخاباتی دليل 
ن نامه آھيچ نشانی ازوابستگی  >رای من< ارسال نامه بدون نام وامضا ونشانی فقط باعالمت رمز

   .ت ومبرھن وابستگی به حقه بازی وصحنه سازی استيک شخص زنده نيسه ب

  قرائن زير

    .رياست جمھوری رژيم غاصب امسال وانتخابات ٨٨نتخابات سال رمز ا نزديک ھماھنگی –الف 

مريکا نسبت به انتخابات آتقارن مفھومی وزمانی طرح کاغذ بازی بااظھارات وزيرخارجه  - ب
مد ھای آاقدامات بيگانگان درجريان انتخابات وپی نشانه جدی وعالمت دخالت و ،جمھوری اسالمی

   !ن شورای به اصطالح ملی استآن ميباشد که جاده صاف کن وعامل اجرائی آ

  تشكر وقدرداني 

ن آتوقف انتخابات بجای تحريم انتخابات> ومبتکر موقع رامناسب دانسته ازطرح ابتکاری <     
   تشکروقدردانی ميشود 

  


