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  تعطيل حوزه هاي راي گيري انتخابات ايران دركانادا                
  حقوقدان -اميرفيض

 ھای رای گيری انتخابات دوره يازدھم رياست جمھوری ايران دره گاھند حوزآبقراری که ايرانيان 
   .کانادا برخالف سايرکشورھا تشکيل نگرديد کشور

 جمھوری اسالمی درعنوان <تحت  مقاله ای دارد ١۴۵٨ريخروزنامه کيھان لندن درھمين شماره ا
سی ھم خبری درباره عدم تشکيل –بی  –اری بی خبرگز  >کانادا صندوق رای دايرنکرده است

ن مورد استناد آ ھای انتخابات رياست جمھوری ايران قبال منتشرساخته بودکه بخشی ازه حوز
  .قرارگرفتيعنی چند روز قبل ازخبرکيھان لندن   ٢٠١٣/٠۶/١٧  تحرير مورخ

ممکن است بظاھر اقدام دولت کانادا قابل استيضاح باشد ولی اين استيضاح يکطرفه است وبايد به 
   .ھائی که سبب چنين تصميمی شده است وارد شد تا استيضاح صورت قضاوت بيابده پيش پرد

 درست است که کانادا وجمھوری اسالمی قطع  رابطه سياسی دارند ولی قطع رابطه سياسی بين دو
   .طی به حقوق سياسی داخلی کشورھا نداردارتبا کشور

ن حق بھره مند آ د ازنتابعين کشوردرھرکجای دنيا که باشانتخابات ازحقوق سياسی داخلی است که 
، قطع رابطه مريکا ھم که باجمھوری اسالمی قطع رابطه سياسی دارندآ ميشوند چنانکه انگلستان و

   .لی وارد نساختن کشورھا خلآسياسی به حقوق شھروندان ايرانی مقيم 

  ؟علت اين رويداد چيست

  مدآپشتيبانی وبه اجرادر ن کشورآھزارايرانی مقيم کانادا که بوسيله وزيرخارجه  ۴٠٠محروميت 

 :نماينده مجلس کانادا  گفت، قای پل دوبرآبامخالفت حزب اصلی مخالف دولت کانادا روبرو شد و
 تاچه حد از «برد»قای آ خارجه کشورماه تصميم وزيرخارجه کانادا نشان داد که وزيرکمتاسفم <

حرفھای وزيرخارجه ما < :گفت ،قای پل دوبرآ> ھمان واقعيت ھای سياسی ايران بی اطالع است
  سی –بی  –نقل ازخبرگزاری بی                                  يک سيلی بصورت ملت ايران بود>

للی درباره حقوق سياسی متعلق به قابل قبول نيست که وزيرخارجه کشورکانادا ازمقررات بين الم
ھائی که ه بلکه بيشترقضيه به اين واقعيت نزديک است که ديدگا  ،افراد کشورھای ديگر مطلع نباشد

   .به ايشان ارائه شده سبب چنين تصميمی گرديده است

  ديدگاه هاي انحرافي 

 و !شورای به اصطالح ملیدرتحريرتحت عنوان < و گاھندآبطوريکه خوانندگان محترم اين تحرير 
جلسه ای قبل ازشروع انتخابات رياست جمھوری   ١ اشعارگرديده  ٢٠١٣/٠۶/١٧کانادا) مورخ 

با حضورتنی چند ازنمايندگان پارلمان کانادا تشکيل  !بنابردرخواست شورای به اصطالح ملیايران 
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بات ايران بوده مذاکره درباب انتخا !ن جلسه وحضورشورای باصطالح ملیآگرديد ومناسبت تشکيل 
   .است

 شورای مزبور که خودرا نماينده قاطبه ايرانيان خارج ازکشورويا الاقل بخش فعال و ،ن جلسهآدر
ازدولت کاناد دررابطه باانتخابات جاری ايران دو درخواست مينمايد   ٢ وردآايرانيان بشمارمي مشھور

ھای رای ه دداری ازايجاد حوزخو باتصميم وزارت خارجه کانادا دائربه انھا که دررابطهآکه يکی از
  :گيری است اين است

  برسميت شناختن حق رای برای ايرانيان داخل کشور درخواست 

 ومفھوم روشن ومشخص اين درخواست اين است که ايرانيان داخل کشورحق رای رسمی ندارند 
  .برسميت بشناسدشورا ازدولت کانادا درخواست مينمايد که حق رای ايرانيان داخل کشور را

چيزی که جنبه  ،، وقتی ممکن است که باوضع قانون صورت بگيرد لذارسميت دادن يک  امری
لطبع چون ازقانون پشتيبانی با دارد و رسمی ندارد صورت دلبخواھی وگاه تشريفاتی ويا نمادين را

   .ن الزامی نيستآنميشود بارحقوقی ھم ندارد يعنی رعايت 

حکومت ايران رای گيری رايک < :وزيرخارجه کانادا گفته است قایآبھمين دليل است که 
  )١۴٨۵کيھان لندن (                                                               >امرتشريفاتی ميداند

دولت کانادا نميتواند امری راکه غيررسمی است يعنی مبنای قانونی ندارد ولی جنبه تشريفاتی ويا 
که رسميت ندارد  ھای انتخاباتی برای انتخاباتیه ن حوزآ رابرسميت بشناسد وبه اعتبارعرفی دارد 
   .تشکيل دھد

وقتی گروھی ازايرانيان مقيم کانادا دريک محيط رسمی سياسی باحضور نمايندگان دولت کانادا  
، دولت کانادا مختاراست که يران حق قانونی ورسمی برای رای دادن ندارنداعالم ميکنند که مردم ا

 !ح ملیميتواند ادعاھای شورای به اصطال  ،نان توجه توام با رعايت بکند ويا نکندآبه درخواست 
ولی اظھارات خام ورياکارانه شورا مستمسکی ميشود برای دولت کانادا   ،را جدی بگيرد يا نگيرد

درکالمی ديگر اظھارات شورا شاھد وسندی ميشود که  و ،ايران قطع رابطه سياسی دارد که با
   .تشکيل حوزه ھای انتخاباتی توجيه پذيرميکند از را خودداری دولت کانادا

  ت كاناداتوجيه پذيري عمل دول

نجمله آ نامه ھای بين المللی  وازالزامات کشورھا نسبت به حقوق اتباع کشورھای ديگر تابع عھد
يد وشخص مستحق آاين الزامات ھنگامی ازقوه به فعل درمي ،اعالميه جھانی حقوق بشراست

داشته است مفھوم مخالف اين حکم کلی اين  ن حق راآاستحقاق  ن ميگردد که قانوناآ استفاده از
 و   لقی داشته باشد قرارنميگيردچيزی که بصورت حق درنيامده  درزمره حقوقی که حالت تعّ  ؛است

خود، ويا کشورھای ثالث نسبت به اتباع کشورھای ديگر که برای دولت ھا نسبت به افراد کشور
   .ن کشوراقامت دارند الزام وتعھدی ايجاد نميکندآدر
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زاديخواه ومطلع به آ ه ومنور وتل خودشان فرھيخايرانی بقو ٢٠،٠٠٠شھادت کسانی بنمايندگی 
ميتواند دليلی توجيه پذيربرای دولت کانادا درخودداری ازتشکيل  ،مسائل ايران وحقوق اساسی مردم

   .حوزه ھای انتخابی باشد

شکاری آاين ين دليل کافی است ولی فرق است بين اقدامی که فارغ ازدليلی به نميخواھم بگويم که ا
  .شھادتی به اين محکمی باشد ردی که مستندباشد با مو

  سيلي فراموش نشدني 

م ايران سيلی  فته که او به صورت مردگنماينده مجلس کانادا  درمورد اقدام وزيرخارجه کشورش 
است که بصورت  !. ولی حقيقت مطلب گويای صادقی است که اين شورای باصطالح ملیاستزده 

   .مردم ايران سيلی زده است

  يد>آدم <ّشری به چنين آدرعقل نميگنجد، درفھم نميايد       کزتخم بنی 

  

  

  

   

  

  


