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  تويکی سرت را بگذاروبمير    ھرکه ميگويد نان وپنير

  حقوقدان -اميرفيض

توسط روسيه  آمريکاادعای حک درانتخابات رياست جمھوری  ازحوادثی که پذيرای بحث وگفتگوست
    .است

نکه مسئله حک آ از انگيزه تخصيص اين تحرير شده اين است که بعدنکته جالب که شايد بتوان گفت 
 از ومدعی شد و لی گرفتبه اصطالح بُ  ؛ن جريانآ ھم از مطرح شد قوه قضائيه ايران آمريکاانتخابات 

  .>ورده استآپول بنيادانتخاباتی خودش را ازکجا روحانی سوال کرد که <

ادعای قوه قضائيه جمھوری اسالمی دراين است که  با  آمريکاوجه تشابه  مسئله حک کردن انتخابات 
ويا استفاده غيرقانونی ازوجوھی درفعاليت  آمريکا دخالت خارجيان درانتخابات نھا يعنی احرازآھردوی 

 بايد درجريان انتخابات ويا فورا ھای انتخاباتی که مورد اقرارقوه قضائيه قرارگرفته  ازمواردی است که
اينکه سه سال  گزارش شود نه اينکه بعداز کشورن نظارت برصحت انتخابات بعد ازاخد رای به کميسيو

 ،ن افتضاحآراجع به  هب شيخ حسن به رياست جمھوری ايران بگذرد وبعد رئيس قوه قضائينيم ازانتخا و
ھم ھمين تاخيروناديده  آمريکاکما اينکه درادعای حک کردن درانتخابات رياست جمھوری  ؛سوال کند طرحِ 

   .ل خالف قانون ديده ميشودگرفتن عم

گری بعدازانتخابات وتثببت موقعيت ترامپ ئيھا به اين  افشاآمريکابرداشت اين تحرير اين است که اگر 
  .کارافتضاح مبادرت نميکرد اين  دست نميزدند قوه قضائيه جمھوری اسالمی ھم به

ت بوده عتبارات خارج ازانتخاباافتضاح به اين معنا که قوه قضائيه که ناظرعمل استفاده شيخ حسن ازا 
زيرسوال که بايد به شورای نگھبان کم وکيف  است  نبايستی درانجام تکيف قانونی قصورکند وانتخاباتِ 

  ن ارجاع ميشد مخفی دارد آ

  وامـــــا بعد موضوع اصلي اين تحرير

ئی آمريکاقامات موضوع اصلی اين تحرير مسئله دخالت کشورھا درانتخابات کشورھای ديگراست. گرچه م
دخالت مستقيم در امرانتخابات   بوسيله روسيه را آمريکااطالعات حزب دمکرات ادعای حک کردِن 

نجا آ ولی بھرحال از ،ورندآنرا کمک به افکارعمومی دربی اعتباری خانم کلينتون به حساب ميآ نميدانند و
 و نطور که بايد روشن نيستآخابات که دقيقا مرز دخالت مستقيم وموثر با دخالت ھای غيرمستقيم درانت

پاک واستقالل انتخابات درحدی است که نميتواند ازچنين مرزبندی ھائی استقبال کند اين است حساسيت 
عرض دخالت درانتخابات محسوب در ،دخالت کشورھای خارجی ويا قدرت ھای غيرقانونی عکه  ھرنو

   .ستن با مقامات مسئول اآواعتباردادن ويا ندادن  ميشود 
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جمله ای رابکاربرد که ميتواند قای باراک اوباما  دريکی ازخطابه ھای اخير خودشان  آبه ھمين دليل 
   :ائی برای اين تحرير باشد ايشان باصدائی لرزان که بوی وصيت ميداد گفتمبن

  ><نگذاريد  کشورھای ديگردرانتخابات کشورھا دخالت کنند

ن اين است که دخالت دولتھا را درانتخابات آمعنای اول  وريه)ت( قای اوباما متضمن دومعناستآعبارت 
قای اوباما مايل بوده که به مردم تفھيم شود ولی آاين برداشت ھمان است که  و ،کشورھا محکوم ميداند

  :مفھوم ديگری که متوجه اظھارات ايشان است اين است که

 کشورھای ديگر با دخالت خود در نگذاريد که و ،ستآمريکاحق دخالت درانتخابات سايرکشورھا حق 
  .را متزلزل سازند آمريکاکشورھا اين حق تاريخی  امور

  داليل اين برداشت

نفس عمل حک کردن بطور کلی  باال بنظرميرسد که توضيحی درباره قبل ازتوجه به داليل برداشت 
   .گفتمانی داشته باشيم

که ممکن است دامنه  ،سب اطالعات استاگراشتباه نکنم مقصود ازحک کردن اقدامات سايبری برای ک
اگراشتباه نکنم  . بازھای اقتصادی ويا نظامی وغيره کشيده شود اطالعات به کارھای انتخاباتی ويا طرح

  .نوعی کسب خبراست که درسالھای اخيررواج استفاده يافته است

عات دارد کسب اطالع جرم نيست وروابط ھمکاری بين کشورھا حتی جايگاھی برای تبادل اطال 
ونيز عالوه برمامورين سياسی که اجازه کسب اطالعات را دارند اساسا جاسوسان ومامورين 

وری اطالعات نقش مھمی ايفا آمخفی کشورھا ھم با بودن نامشان درليست مورد توافق درجمع 
   .ميکنند

العات متوجه روسھا شده ازبابت کسب اط آمريکااتھامی که درمورد انتخابات رياست جمھوری  
  .ستآمريکاازسرورھای حزب دمکرات 

 اوال ؛اشکال عمده اين اتھام اين است که 
نيست  آمريکادولت  آمريکاحزب دمکرات 

 چينی ويا استفاده از که مسئله اتھام خبر
سرورھای حزب دمکرات متوجه دولت 

خاصه به اينکه دولت  ؛بشود آمريکا
مدعی نيست که روسيه درانتخابات  آمريکا

دخالت کرده بلکه  آمريکاوری رياست جمھ
ميل ھای حزب ايبه مدعی است که 

و درنتيجه به  دسترسی يافته  دمکرات 
   .موقعيت خانم کلينتون لطمه خورده است

   :متوجه دومورد است آمريکاادعای دولت 
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اين عمل يک  .دسترسی  احتمالی افراد روسی به سرورھا وايميل ھای حزب دمکرات است -مورد اول  
ھزارحمله  ٢۴< فرانسه اعالم داشت  که دفاع کشور وزير ھمين روزھا چنانکه ،اقدام معمولی وعادی است

ه اين حمالت کھمان وزيردفاع گفته  و ،سايبری به تاسيسات سياسی ونظامی کشوررا مھارکرده است
وزير اطالعات جمھوری اسالمی (، )سی -بی –ازخبرھای خارجی بی ازجانب دولتھا صورت گرفته است (
  .)ھم يک چنين ادعائی ھائی کرده است

بنابراين حمالت سايبری وسوء استفاده ازسيستم ھای اينترنتی برای کسب اطالعات يکی ازوسائل امروزی 
بقول ضرب المثل خودمان  و ،نرا مقيد سازدآود ندارد که بتواند است  وامری نيست  وقانونی ھم وج

  .درخانه خودت رابه بند وھمسايه را دزد نکن><

خبرھا نشان ميدھد که حزب دمکرات وبيشتر خانم کلينتون درخانه اش را باز وبی مھارگذاشته  
يل ھای ايشان سرورھا وايم وقتِ  وخوب روسھا ويا ھرکس که دست به ھنراينترنتی داشته به سر

زيرزمين خانه اش داشته وايميل ھايش ھم  مخصوص در خانم کلينتون يک سرور .رفته است
براه افتاده  چيز خوب ھر ،ھرکه بوده ،واقع ھرکه در بوسيله افراد غيرمسئول مديريت ميشده و

يا کارھای اداری وزارت آ ؛ای مورد توجه کسانی که درجستجوی اخبارومسائل ھستند قرارميگيرد
   ه يک کشوربايد درزيززمين خانه وزير خارجه صورت گيرد؟خارج

وعدم رعايت اصول ومقررات امنيتی حفظ اسرارازجانب خانم  آمريکابی بند وباری حزب دمکرات  
استفاده  آمريکادولت  اگر و ؛آمريکانه دولت  ،امری است محدود به حزب دمکرات ،کلينتون
ن ايميل آنميتواند موجباتی که افشای  ،ميداندبرجسته  ی خانم کلينتون خالفیايميل ھا را ازروسيه 

  .را ممکن ساخته مورد توجه قرارندھد

 که تاثير چرا ،نقدر مھم است که افراد عادی ھم کنجکاو ھستندآ آمريکاانتخابات کشورھا ازجمله  
تی آتا چه رسد به دولتھا که سياست  ،زندگی اقتصادی کشورشان کامال احساس ميکنند نرا درآ

  .دارد آمريکاکشورشان بستگی به سياست خارجی 

  شنود هاي مكالمات كشورها

نميتوانيم  ،اگرعمليات سايبری را وسيله ای برای کسب خبرھای خصوصی وحتی سری بدانيم 
ھا برای دادن دستگاه ھای گيرنده قوی درکشور ی ويا قرارننھا وشنود مکالمات تلفآتفاوتی بين 

ه شنودھای غيرقانونی دولت بگذاريم  ودراين راستاست که پروندمردم دولتھا وبط مکالمات ض
 ھان را فراگرگرفت  درج ٢٠١٣) که بعنوان يک افتضاح جھانی درسال ای اوباماقآھمين ( آمريکا

   .قای باراک اوباما  قرارميگيردآصيت و و مقابل ادعا

مامورين  نادوارد اسنود ازاوکلويو> به نقل < به گزارش خبرگزاريھا ازجمله روزنامه برزيلی -١
بوده  برــــاطات مقام ھای روسی باخــازطريق اينترنت ازمذاکرات وارتب آمريکاامنيتی وجاسوسی 

ميليارد  ٣/٢ آمريکاژانس امنيت ملی آتنھا طی ژانويه سال گذشته < :ھمبن گزارش ميگويد ،اند
ژانس امنيت ملی آ براساس نوشته ھمين روزنامه ،تلفن وارتباط ايترنتی را زيرنظرداشته است

، ، پاکستان، عراقسيستم اولويت ھای استراق سمع را درخصوص کشورھای افغانستان آمريکا
   .روسيه به اجرا گذاشته است ، چين وعربستان
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روزنامه اشپيگل ميگويد به اسنادی دست يافته که نشان ميدھد سرويس ھای –خانم مرکل  -٢
خانم  .لمان را شنود کرده اندآل صدراعظم کمر الگنآتلفن ھای  ٢٠٠٢ازسال  آمريکااطالعاتی 

   .اعتراض کرد آمريکاه عمل بمرکل سخت 

ن کشور وحتی آ رئيس جمھوری فرانسه ومقامات ديگر قای اوالندآ مکالمات آمريکا- قای اوالندآ -٣
بنوشته روزنامه لوموند  .ط ميکرده استھم شنود وضب را ن کشورآاحبان صنايع ص و تجار

ميليون مکالمه  ٧٠بيش از آمريکاورده سازمان امنيت ملی آن بدست اسنود دارکی که ازبراساس م
) ٢٠١٣دھم دسامبرسال گذشته تاھشتم ژانويه سال جاری ( روز درحد فاصل ٣٠تلفنی رابه مدت 
   .شنود کرده است

  ادعای بی خبری اوباما  -۴

ی دراروپا بوسيله سازجاسو< :گفت اوباما ،مطرح بود آمريکادرمدتی که انتشاراخبارجاسوسی وشنود 
   :نوشت   ٢٠١٣> روزنامه لوموند فرانسه درشماره سی ام اکتبرسال مطلع نبوده است آمريکا

لس ازجاسوسی ھای ھم درحوزه دولت وھم مج آمريکا چوجه باورکردنی نيست که نمايندگانبه ھي<
وان گفت که دولت  اوباما جرات کافی بی اطالع باشند  براحتی ميت آمريکاانس امنيت ژآ رسوائی برانگيز

ژانس اميت ملی فراھم آبرای  ندارد  واضح است که خود دولت شرائط جاسوسی را برای اعالم واقعيت را
  .>نشود آمريکاکرده به نحوی که ھرقدرھم اين رسوائی گسترش يابد گناھی متوجه دولت 

ن شنود ھا پخش شد ايشان تغيير دفاع داد قای اوباما دائربربی اطالعی او ازجرياآپس ازاينکه سخنرانی 
  .>راشنود ميکند آمريکااتحاديه اروپا ھم ھمين اندازه تلفن ھای <  :گفت و

  روزنامه گاردين  -۵

 درگزارشی اعالم کرد  که براساس مدارکی که از ٢٠١٣ژانويه   ١۶روزنامه گاردين  چاپ بريتانيا در 
وری وضبط آتلفنی کاربران درتمام نقاط جھان جمع  کميليون پيام ٢٠٠روزانه  ن دريافت داشته استود
  .ميشود

  ورد Ĥدست

درسطح وسيعی نسبت به اقدامات وتصميمات سياسی  آمريکاورد فرازھای ياد شده درباال اين است که آدست
ی روسيه ويا نميتواند اقدامات احتمال آمريکابنابراين  ؛واقتصادی دولتھا جاسوسی ميکند وکرده است

مصداق ضرب المثل  ؛ھرکشورديگری درحک فعاليت ھای حزب دمکرات را مورد اعتراض قراربدھد
  .رطب خورده منع رطب چون کند>معروف خودمان  <

   آمريكاامـــــا مداخله درانتخابا ت 

حرير ويا بطورکلی کشورھا دراين ت آمريکانچه درباره حک کردن ويا جاسوسی آ ،ممکن است گفته شود 
   .ن متھم است نداردآعرض شد جنبه کسب اطالع دارد وتوجھی به مداخله درامرانتخابات که روسيه به 
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  درانتخابات كشورها آمريكافصل دخالت 

  ** شهادت روزنامه لوس انجلس تايمز

اطالعات  داولوين) استاد علوم سياسی دردانشگاه کارنگی ملونقای (آنجلس تايمز بقلم آروزنامه لوس 
  ٢٠٠٠ازدوران پس ازجنگ جھانی دوم تاسال  آمريکا وری کرده که نشان ميدھدآحقيقی مفصلی جمع ت

 از بغيراين تعداد  ؛مده استآدرگزارش تحقيقی او   دخالت کرده است ابار درانتخابات کشورھ ٨١تعداد 
ھمين  *ست.ست به کودتا زده اازموفقيت درخالت انتخابات کشورھا د بعلت ياس آمريکامواردی است که  

 .) اشاره کرده است١٩۴۶کشورازبعد جنگ دوم جھانی ( ٣۶نشربه به تالش روسيه برای دخالت در
نيکاراگوئه  ١٩٩٠انتخابات سال  درانتخابات کشورھا آمريکاباب نمونه وکيفيت دخالت  از نشريه مزبور

ه سيا اطالعاتی را نيکاراگوئه سبب شد ک یسياست مبارزه با کمونيستھارا نمونه گرفته ونوشته است 
درست مانند اخباری که روسھا يست ھا شد (نن اقدام سبب باخت ساندآنيستھا پخش کرد که عليه رھبرساند

انتخابات رياست جمھوری  ئی ھا درآمريکا(تبليغاتی که ؛ )ازفعاليت ھای اينترنتی خانم کلينتون پخش کردند
خود روحانی ھم   -کی مردم به رفاه مبدل ميشودراحل وزند آمريکاروحانی کردند که روحانی مشکالت با 

  .پروبال داد) آمريکابه اين سياست 

حساس ختم ميشود که  اظھارميدارد که درزمان بيل کلينتون ر شھادت روزنامه مزبور به اين مورد بسيا
اين  نيز از او سن داد وتميليارد  ازصندوق جھانی پول به بوريس يل ٢/١٠وامی به مبلغ  آمريکادولت 
   .درفعاليت انتخاباتی خود استفاده کرد مبلغ

   آمريكاشاهد ديگر دفتررياست جمهوري 

 که دولت واشنگتن  دراعالم کرد  آمريکاخبرگزاری ايسنا بنقل ازبخش مطبوعاتی دفتررئيس جمھوری 
 ؛استه ميليون دالرپول برای روند انتخابات روسيه ھزينه کرد ٩جريان انتخابات پارلمانی روسيه بيش از

ارائه پاسخ مثبت به خبرنگاران درمورد اعطای کمک مذکوربه مخالفان حزب  از ھرچند نھاد مذکور<
   >مزبور دراختيارمخالفان قرارگرفته است هحاکم روسيه طفره رفت ولی کارشناسان ميگويند وجو

  تايج انتخابات را داد)ف  دستوررسيدکی به ندمدو(                                                              

  شاهد كالن  خانم كلينتون 

ازدخالت دقيق کشورش  ١٨بود درکتاب انتخاب دشوار فصل  آمريکاخانم کلينتون که وزيرخارجه وقت 
يا حمايتی ازجنبش سبز   بابت منابع مالی و جمھوری اسالمی توضيح ميدھد چه از ٨٨انتخابات سال  در
اشاره    ٨٨ازجنبش سيز درجريان انتخابات درحمايت م گيری حتی به ضعف باراک اوباما ھم درتصمي و

   .کرده است

توضيح اينکه اظھارنظرخانم کلينتون نسبت به ضعف تصميم گيری ھای اوباما وارد است  اوباما سخت 
تصميم ميگيرد ووقتی ھم گرفت متزلزل است ودروسط کارھمواره عقب نشينی ميکند  نمونه ان ھمين 



 حقوقدان -اميرفيض -ک انتخابات آمريکاح                                   ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠١/٠٩، دوشنبه=شيدمه 

که ھمواره اول  واوکراين ترکيه و انتخابات مصر وکمک به مخالفان بشاراسد داعش وکودتای نظامی
  .ميشود ميدرخشد ولی زود فتيله اش پائين کشيده  خوب

  شاهد تاريخي بزرگ

 ئی وآمريکان اقارير وشواھد شخصيت ھايی آ ن رسوائی عجيب تاريخی وآبا  ۵٧دخالت وايجاد شورش 
درمقابله با حقوق ملی  آمريکاضديت دولت  ادامه و ،مرتبط استن حمايت آن جناياتی که به تبعات آ

 ن  قوی ترين وآتصدی سلطنت ويا مبارزه برای اعاده  ايرانيان مبنی برمحروم کردن وليعھد قانونی از
ورئيس جمھوری  آمريکافکاھی است که  بسيار ،کشورھاست درامور آمريکابی سابقه ترين نوع دخالت 

   .را بگيرد ھا ابات کشورن ژست عدم مداخله درانتخآ

       

  

  

  

  

 

 


