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 آمريكاانتخابات  دخالت در اتهام
  حقوقدان -اميرفيض

 .قای دونالد ترامپ موضوعی است که ھنوزھم ادامه داردآامرانتخاب  روسيه در شکارآمسئله دخالت نا 
گاھی برای ياد آمريکا کانديد مورد نظر دخالت بسود در آمريکاه روسيه ونقش تنگاھی به انتخابات گذش

   :اين بيت است

  چنين است رسم سرای درشت        گھی پشت به زين گھی زين به پشت

ھا  ئیآمريکا ؛> شده استازھردست بدھی ازدست ديگرميگيریعجب رويداد ھای جھان مصداق <
سين مردی بی تکه يال چرا ،سين رئيس جمھوری شوروی دخالت کردندتدرجريان انتخابات بوريس يال

ميدانست  آمريکا و ؛بود آمريکامورد نظر اين درست مالحظات  لکلی  بود وبه مشروبات اتصميم ومعتاد 
  .ن فائق باشدآ ميتوانست بر آمريکا وبه اداره کشور اتحاد شوروی نيست  که چنين شخصی قادر

سين رابه تبا تالشھای محرمانه خود  بوريس يال آمريکاھفته نامه تايمززيرعنوان کارشناسان سياسی 
   :ساندند نوشتپيروزی ر

 ۶درانتخابات رياست جمھوری روسيه يک تيم  لتسينااعالم قاطعانه بوريس ي بفاصله چند روز پس از<
اين نکته را فاش ساختند که با بکارگيری امکانات گسترده تبليغاتی  آمريکاانتخاباتی کارشناسان  نفری از

ھتل  ١٢٠اق  شماره تا ن افراد دراي ؛وتخصص ھای سياسی زمينه پيروزی يالتسين را فراھم نمودند
ئی تکنيک آمريکامتخصصين  ،تسين بوده انداستخدام مشاورين يال شده ومستقيم درپرزيدنت مسکو مستقر

لتسين اراه تقويت موقعيت سياسی ي در را پيشرفته ميباشد و که بسيارموثر آمريکاھای تبلييغات انتخاباتی 
   .لتسين داشتاي افزايش محبوبيت بکارگرفتند وھمين امرنقش کليدی در

  )١٣٧۵مشروح درروزنامه عصرامروز بيستم تيرماه (                                                        

شماره اخير خود بتاريخ  در نجلس تايمزآروزنامه لوس 
 در آمريکادرمقاله مفصلی به کيفيت مداخله  ٩/١٠/٩۵

ين اشاره دارد ستلانتخابات روسيه برای انتخاب بوريس يا
کشور  ٨١درانتخابات  آمريکا  ٢٠٠٠تاسال  ونوشته است

مورد  ٣۶روسيه درھمان مدت در( درجھان دخالت کرده است 
  .)دخالت داشته

ين گلنادی زرکانوف رھبرحزب کمونيست سترقيب  بوريس يال
رھبری انتخابات  ئی که درآمريکاراس ھيئت  در ،روسيه بود
 ت يک روس سفيدی بود بنامشين مشارکت داستبوريس يال

   .بوده است آمريکامشاورين اقتصادی  االن برايين که از
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ين را متحمل ستميليون دالرھزينه مشارکت تيم انتخاباتی بوريس يال ۵٠٠ کاآمريمده که آدرھمان مقاله 
   .شد

  ئي چه بودآمريكانقش تيم 

 ،نداشت راآخالت درصندوق رای ويا عوض کردن ئی دخيل درانتخابات روسيه کارخاصی مانند دآمريکاتيم 
برای بھبود وضع اقتصادی کشور روسيه داد  ميليارد دالری اعتبار ١٠اول اينکه يک وعده  خيلی ساده

 درقوت بخشيد  دوم به اين فکر تبليغ بزرگی برای اقتصاد درھم شکسته ومردم نگران روسيه بود وکه 
ن يستربه بوريس يالح با ھمين دو و صورتی که کمونيست ھا برنده شوند جنگ داخلی حتمی خواھد بود

   .رای کمی داشت ومردم روسيه به او اعتمادی نداشتند برنده رياست جمھوری روسيه شدآ که بسيار

  درانتخابات ايران  آمريكاتجديد سياست 

ئی درجناح اصالح آمريکاامل عو ،ين بکاربردندستئی درروسيه بنفع يالآمريکاھمان سياستی که عوامل 
با ادامه رياست جمھوری روحانی ھم  ،حانی بکارگرفته اند يعنی ميگويندبرای انتخاب مجدد رو طلبان 

ايران دور خواھد  وھم خطرجنگ از ميان خواھد رفت  فقر وبيکاری از و تحريم ھا برداشته خواھد شد
ا به رياست جمھوری دمجد آمريکاين با کمک ستگرديد واين تحرير پيش بينی ميکند که ھمانطور که يال

  .روحانی را مجددا به رياست جمھوری خواھد رسانيد اآمريکھمان سياست ايران ھم  رسيد در

   ين ستقاي ترامپ وبوريس يا لآ

قای ترامپ دست کمی آقای ترامپ  کم وبيش درھمان ھفته اول انتخاب او روشن شد که آپس ازانتخاب 
ه ھمان اندازه که بله ترامپ ب< :تئی نوشآمريکامجله فارين پاليسی  ،بوريس يالتسين روسی ندارد از

قای ترامپ شباھت ھای تامه ای با آضاوت ھای عمومی درباره ق> ھمگان نگران بودند ديوانه است
، نازک دارد  ترامب را بنا براظھارات ورفتارش  دمدمی مزاج ومردم روسيه  يالتسين افکار اقدامات و

 ؛نارنجی وغيرقابل کنترل ميدانند
ھا) واين خصوصيات  ئیآمريکا(

دی دريالتسين ھم وجود داشت  تاحدو
که سبب استعفای او وقرارگرفتن 
پوتين درجايگاه رياست جمھوری 

   .روسيه شد

يکی ازتحريرات که بمناسبت  در
قای آ انتخابات رياست جمھوری

ترامپ منظم گرديد  نسبت به انتخاب 
خيلی خوب ميتواند قای ترامپ آ< بيان شده که ھم اينطورنآعلت  موافق داده شده است و نظر قای ترامپآ

چنين  اکنون گرچه بظاھر ،>گيری ازدخالت درامورکشورھا قراربدھده اضمحالل وکنار را درمسير آمريکا
رسانده که روسيه نبض  یرا به روز آمريکای ترامپ ديده نميشود ولی آمريکای درسياست درويکر
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به کالم پوتين  قدرت جھان ابر آمريکارئيس جمھور  اعتبار شده  و آمريکاياست رئيس جمھوری س
رد که باعث > يالتسين راھم کسی تصور نميکفرداھا نيم  تاول کاراست صبرکھنور ا<وابسته است 

   .ديديد که شد فروريزی شوروی بشود 

بين الملل دوم درھرکشوری که منافع ومطامعی برای خودش متصوربوده  بعد ازجنگ از آمريکادولت 
ھمه انتخابات کشورھا وھرجاکه توانسته دخالت کرده روسيه وانگليس ھم ھمينطور  در ؛دخالت کرده

البته که اين  ؛ھرکشوری که بتواند برای حفظ منافع خود محرمانه درامرانتخابات کشورھا دخالت ميکند
ھرکشوری بايد کاله خودش  است »کی به کی«دنيای  ،ق بين الملل ھست ولی دنياھا خالف حقو دخالت

   .ن است بی خيال بماندغدقرا حفظ کند نميتواند به اميد اينکه کاله برداری 


