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  قاي حقيقي وانتخاباتآپيشنهاد 
  حقوقدان -اميرفيض

ايشان  از خواندم با تشکر را ١، قای حقيقی که بوسيله جاويد ايران ارائه شده استآی پيشنھاد انتخابات
مراتب زيردرتکميل وھدايت  ،که نسبت به منافع وسرنوشت سياسی کشورعالقمند ودرتکاپو ميياشند

  .ورده ميشودآبتحرير پيشنھاد مزبور 

ثارمثبت ويا منفی آداشته باشد تا متاثراز حقوقيھرحرکتی که ازانسانھا متصوراست بايد ريشه ای 
 شرکت کننده خواھان سير. شرکت درانتخابات دوره ای براين ريشه وپايه حقوقی مستقراست که گردد
 ای به کجا وچگونه داده شود وواينکه ر راستای مقررات ومصوبه قانون اساسی کشوراست در کشور

 کسی که در ؛نھا ازتوابع قانون اساسی است واين بدان معناستآوامثال  صالحيت شده چگونه احراز
انتخابات شرکت ميکند تسليم ھمه مراتب ومواضعی است که قانون اساسی جمھوری اسالمی وقانون 

 ن کشورمقرر کرده است آانتخابات 

ت سياسی واقتصادی کشوررا درچارچوب قانون اساسی جمھوری نظراصولی نميتوان مسيرحرک از
 ساير ولی تبعات قانونی قانون اساسی که ازجمله است صالحيت شورای نگھبان و ،اسالمی خواست

راقبول نداشت  ودرعبارت با سابقه مقرراتی که بھرحال ازپشتوانه قانون اساسی نشئـت يافته است 
   .نھم نافذ استآن تنفيذ است جزئيات آکرد اگرکل شقه  ،قانون اساسی کشوررانميتوان شقه

                                               
درود سرور گرامی از اينکه وقت گرانبھا ی شما را ميگيرم پوزش نوشته آقای حقيقی در ايميلی به اين صورت آمده است: (( - ١

ميخواھم , سپاسگزارم مھر ورزی نماييد در راه آزادی ايران راھنمای ما باشيد , دو ايميل زير مربوط به سازمان ملل و حقوق بشر 
 بسيار مھم و حياتی برای نجات ايران می باشد آيا شاين ايميل ھا مورد تاييد شما مباشد يا نهاز اطريش 

  .بين تمام دوستان و ھمسايگان در سراسر ايران، بھر روش ممکنه انتشارش دھيد

بھشت ماه آينده، از ما برای رسيدن به يک آگاھی شمارش آراء عمومی (نسبتن درست از طرف مردم) در انتخابات ھفتم اسفند و اردي
سازمان ملل و حقوق بشر تقاضای ايميل آدرسھای ھای دفاتر مرکزيشان را کرديم تا با انتشار دادن اين ايميل آدرسھا توسط فيسبوک و 
ی ديگر رسانه ھا در داخل ايران، مردم بتوانند رأيھای "آری" يا "نه" خود و يا نرفتن بپای صندوقھا را پس از اتمام مراسم نمايش

بدين روش  .، مستقيمأ به دفاتر مرکزی سازمان ملل و حقوق بشر بدون اينکه شناسايی شوند، گزارش کنند...ومھندسی شدۀ انتخابات
شمارش نسبی آراء عمومی ايران در انتخابات آينده در اختيار سازمان ملل و حقوق بشر قرار خواھد گرفت و مدرکی خواھد بود برای 

  .اباتی رژيمِ                    ا فشای دستبردھای انتخ

اين روش مخصوصأ برای آنھايی طرح ريزی شده است که توسط رژيم مجبور ميشوند پای صندوقھای رأی برای نشان دادن شمارش 
  .جمعيت حاضر شوند، و رأی ھايشان را به داخل صندوقھا بر خالف ميل شان بريزند

ايميل آدرسھای زير، نرفتن پای صندوقھا و ھمجنين رفتن شان را از به تمامی مردم آزادی خواه ايران پيشنھاد ميکنيم که با استفاده از 
اينکه رأی "نه" و يا "آری" داده اند، به دفاتر مرکزی سازمان ملل و حقوق بشر در اسرع زمان پس از انتخابات، بدون تأخير گزارش 

 .کنند
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با اين مقدمه پرواضح است که اعتراض به انتخابات دروه ای جمھوری اسالمی بعلت تحديدات شورای 
نان وارد آزيرباقبول قانون اساسی وسيرحرکت سياسی جمھوری اسالمی اعتراض  ناوارد استنگھبان 
 درانتخابات شيخ حسن) که ايرانيان درجزيه طلبان (درخواست کسانی مانند رئيس شورای ت ،نيست

جی بياندازند ويا پيشنھاد انتخابات شرکت کنند ولی رای شان رادرصندوق نشانی سفارتخانه ھای خار
پاسخ دعوت به انتخابات  لل وشورای حقوق بشرازمسيراينترنت به سازمان مايرانيان   قای حقيقی که آ

   .ر ازتاثيرحقوقی درماھيت انتخابات استرا بدھند  کارھای نمايشی وبدو

  : ن استآ نچه كه ازنظرحقوقي تاثيرگذاردرامرانتخابات ميشود  تحريم وعدم مشاركت درآ

توضيح اينکه کسانيکه با اصل نظام جمھوری اسالمی درايران مخالفند ويا کسانی که با جمھوری 
مله سلب حاکميت مردم وسياست صدور ن کشوربه مالحظات عديده ازجآموافقند ولی با قانون اساسی 

درانتخابات  اننآتنھا عدم شرکت  ،مخالفندويا اصل واليت فقيه  به کشورھای جھان   انقالب اسالمی
  .                                     تاثيرگذاراست و پاسخکو

***   

  که جاويد ايران به آقای حقيقی داده بود: پاسخی 

  با درود آقای حقيقی ((

چگونگی عمل برای من روشن نيست. شما اگر درست متوجه شده باشم ميخواھيد مردم ايران اگر پای 
فتند پس از انجام آن کار در پی رای گيری مسخره رژيم اسالمی بيايند به دو ايميل صندوق رفتند يا نر

آدرس زير نوشته تان که مربوط به سازمان ملل و حقوق بشر است بنويسند چکار کردند و چه رايی 
  دادند؟؟ 

 اگر درست متوجه شدم اينکار چطور عملی است شما مگر ايميل ھمه دارندگان شرايط رای دادن را
  مگر چنين کاری ممکن است؟؟   داريد؟؟

رژيم مشتی را سوار اتوبوس و کاميون ميکند از يک مرکز رای گيری به مرکز ديگری ميبرد و آنھارا 
به صف ميکند و رای ميگيرد و نگاره (عکسی ھم درست ميکند) و خواسته خودش را از صندوق در 

يد و ايميل اصال دارند... مشتی از آنان می آورد مگر شما ھمه آن به صف شونده ھارا می شناس
روستاييان و بيچارگانی ھستند و يا مزدورانی ھستند که سانديست و برنج و چای و روغن ميگيرند 

  ورای ميدھند. 

  چرا بايستی کاری بکنيم سازمان ھای بين المللی بر ما بخندند؟؟ 

ن و بعد دخالت دادن بيگانه ھا در لقمه از پس گرد اعالم کنيد کسی رای ندھد صف ھا خالی بماند.
 ))ک-ح  .اموری که مربوط به شھروندان ايرانی است که درست نيست


