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 جرحِ انتخابات دوره دهم
 جمهوري اسالمــي

 هارمچقسمت 
                                    

  حقوقدان-اميرفيض

، جرح انتخابات بمنظورارائه يک جامعيت نسبی اين تحريرمفيد ميداندورده شد <آدرقسمت سوم اين تحرير
  ١ .>کند  نخست درحقوق اسالم ودوم درحقوق دمکراتيکی جمھوری اسالمی رادردومسيربررسی در

زه تنظيم يگن که انآونتيجه خاص حاصل از گاھھای حقوق اسالمی نسبت به انتخاباتمسيرنخست که ديد
ادعا نامه داد  درقسمت سوم تحرير بيان شد واکنون مسيرانتخابات  ن مفھومآبود و ميتوان به تحريرمزبور

  .درموازين حقوق دمکراتيکی مورد بحث ونقد قرارميگيرددوره دھم جمھوری اسالمی 

  انتخابات وحقوق دمكراتيكي

اراده دارد  آزادینجاھم که اشاره ای به آ و زاد ميداندآاراده  اقدبرعکس حقوق اسالمی که انسان را ف
يه آواسرا  ٢٩يه آاحزاب اين است که انسان اراده اش را تابع مشيت خدا قرارداھد (  آزادی از شمقصود

اصوال وزنه اجتماعی ارادی است بماند وھمينقدراشاره کافی است که اسالم  آزادی) حال اين چه نوع ٩١
حقوق  ،، برعکسگمراه ميداند و ھل ونادان وستمکارجا را نھاآ برای انسان ھا قائل نيست واکثر

نجا که آکه تا  دمکراتيکی برای انسان ھا ارزش واعتباراجتماعی فوق العاده ای قائل است وتالش دارد
   .اراده افراد رابرچيند آزادیممکن است موانع 

انسان را فقط با < :ژان پل ساتر> درتعريف انسان ميگويدنجا دامن يافته است که <آشتی تا چنين بردا
ولزوم نبود قدرت مانع حتی منکرخدا ھم شده  آزادی> اوبه اعتبارھمين وسعت ميتوان تعريف کرد آزادی
   .انسان ھاست آزادیه است خدا محدود کنندکه معتقد زيرا

ن بدان معناست که شخص آ و >نبود مانع درحرکت طبيعی اراده شخص است<، آزادیيکی ازتعاريف 
دوشرط دارد يکی  آزادینوشته است  ھرکاری که ميل دارد بدون ھيچ مانعی انجام دھد  يکی ازمحققين
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 . تصورميشود درجھان امروزی تحقق ھرد نظر شخصواست مورودوم انجام خ حرکت اراده  فقدان مانع
   ممکن بنظرنميرسد  آزادیدوشرط 

  اراده درانتخابات آزاديشرط 

حتی تبليغ وفعاليت  ،ازنظر فلسفی اراده افراد درانتخابات دامنه ای بسيارحساس ووسيع داردکه آزادیشرط 
وعيد ھا ومراسم  وعده و ومغزشوئی ھا ويغات چراکه نميتوان تاثيرتبل ؛ھای انتخاباتی را ھم دربرميگيرد

 جامعه بشرِ ولی می بينيم که  .رادرموقعيت فکری وتصميم گيری مردم بی تاثيردانست کانديدھا خرج  پر
 آزادیدمکراتيکی به اين حداقل راضی است ودرتمام فعاليت ھای انتخاباتی کم وبيش اين موانع برای 

  .شناخته شده استگان درانتخابات قابل قبول اراده شرکت کنند

= اصوال ميل به مداخله درامورديگران يک ميل انسانی است ورغبت انسانھا به سرازکارديگران حاشيه
. دامنه با عموميت دارد اصطالح فضول رابردند جھنم ......ومشابھات بھمين مقصود استوردن تقريآ در

نچه درمسئله مداخله آولی  اين گرايش ازفرد به اجتماعی وازاجتماع به دولت ومردم وسعت يافته
عمل مداخله خودرا  گاه استآن آکه مداخله کننده چون به قبح  ؛بطورعموم مطرح است قبح مداخله ميباشد

ن آکه با  ھماھنگی. تنھا مورد نااقل ميشودل مدعی حدمخفی سازد الاق نراآاگرنتواند کل   .مخفی ميسازد
ی شورای تجزيه طلبان است که دررسانه ھای گروھی اعالم قای اميد مھرازسکان ھاآاعالم ھستيم  روبرو

. شايد ھم تعداد مزبور مامورکسب خبردردستگاھای اطالعاتی جمھوری اسالمی دارد ۵٨۴کرده است که 
  شده (پايان)تعدادن آاقلی ازھزاران ھزارماموراست که ايشان بنابرقاعده اقراربه حداقل متمسک به حد

   مانع موثروقانوني

انتخابات  آزادیوسبب تاثيردر وحرکت اراده ميشود آزادیمانعی سبب محدود کردن ميتوان گفت  -ی بار
چرا که اگرتحميل مانع ويا ترغيب  ؛باشدزحيطه اقتدارشخص رای دھنده خارج امانع ن آکه دفع  ميگردد

دربه مقاومت قا ،تحميلنسان طرِف اطبيعِت به اراده ازجانب شخص ديگری باشد امری است که يا تسلط  و
خارج ازحيطه اقتدارمردم  ،ولی درحاليکه قدرت مانع تراش  خواھد بود زاد خودآرکت اراده حفظ مسيرح و

وباعث   دمکراتيکی ميگردد ن ازمدارآن قدرت است که سبب مداخله درامرانتخابات وخارج ساختن آ ،باشد
  .انتخابات وروال انجام انتخابات راغيرقانونی ميسازد آزادیسلب 

ولی مشکل اينجاست که  انتخابات دانست آزادی= شايد شورای نگھبان رابتوان يک قدرت مانع اشيهح
وجود شورای مزبور درقانون اساسی شده اند بنابراين عنوان  حقانيت  اھالی جمھوری اسالمی قائل به

نخواھد بود     انتخابات به شورای مزبورکه پشتوانه قانون اساسی رادارد بدون اشکال آزادیقدرت مانع 
  پايان حاشيه)(
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  انتخابات دوره دهم  آزاديقدرتهاي مانع 

ھستند که  دفع ومقاومت درمقابل کشورھادردخالت در امرانتخابات  دردنيای انتخاباتی جھان  دو نيروممتازِ 
  ن برکارھای فيزيکیآمعمولی نيست يکی مداخله دولت درامرانتخابات که شمول  ممکنِ  ،نھا ازسوی مردمآ

است وديگری مداخله کشورھای خارجی درامرانتخابات که اين دومی سايه ای بسيارپررنگ درانتخابات 
داشته است واين تحرير باتفاق به ابعاد اين مداخله نگاه جمھوری اسالمی  دھم وھمچنين انتخابات خبرگان

   .خواھد کرد

  كشورهاانتخابات  وانگلستان در آمريكامداخله 

اين  ؛دخالت درانتخابات مجلس کشورھا نزديک ترين وکم خرج ترين راه نفوذ خارجيان درکشوراست
وضع نفوذ امروز  ت دردوران ھای قبل کاری ندارد  بادرانتخابا نفوذسياست انگلستان  سابقه   ، بهتحرير
   .ه مجلس سروکارخواھد داشتوانگلستان درانتخابات دھمين دور آمريکا

  وتئوري دومينو در انتخابات كشورهاودخالت  آمريكا

يکی ازکشورھائی است که دخالت درامورکشورھا را حق مسلم خود ميداند وھيچ ابائی ھم دربيان  آمريکا
   .ن نداردآ

پايه ھای سياست خارجی  ١٩٨٠که تا سال  ١٩۵٠ن کشور برميگردد به سالھای آسابقه اين حق ادعائی 
. تئوری مزبور براين پايه بود که ھرگاه کشوری به کام نا ميکردرا تئوری  دومينو ب آمريکاجنگ سرد  و

. کم کم تئوری مزبور کمونيست کشيده شود کشورھای ھمجوارھم به ھمان راه کشيده خواھند شد
خارج شود  آمريکا !دمکراسینجا که اگرکشوری از اقمارآبمناسبتھای الزم شکل متغيری يافت  ورسيد به 

 امور در آمريکاواين شده است پايه دخالت  .ن کشور تاسی کنندآ ديگرھم از سبب ميگردد که کشورھای
  .کشورھای ديگر

  دومينوتائيدات تئوري 

بود که بدون  آمريکارئيس جمھوری  يزنھاورآقای آاولين کسی که ازتنوری دومينو استفاده کرد  **
ی مزبور واجد موقعيت  ن تئوری بيان کرد وبدين طريق تئورآذکرعنوان تئوری مزبور نطق خودرابرپايه 

   .يک سنت حقوقی درکاخ سفيد شد

درگذشته درسايرکشورھای  آمريکااگرکشور< :ھنگام جنگ بالکان گفتقای کلينتون ھم بآچنانکه  **
جھان برای حفظ حقوق ملت ھا اقدام شايسته بعمل نياورده  دليل نميشود که برای ھميشه به اين کارادامه 

  .>دھد
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حق دارد درامورھمه کشورھا مداخله کند چون اقتصاد  آمريکا< :ئی ھم گفتآمريکاژنرال ھايزر  **
  .>به چنين نيازی وابسته است آمريکا

ايران را به گورستان  ،ما با مداخله خود ومتحد ساختن مخالفين شاه< :ئی ھم گفتآمريکاژنرال ھيگ  **
  >تاريخ فرستاديم

ملتی است که  آمريکا< :م گفته استقرن بيست ويک غازآبوش درقسمتی ازسخنانش بمناسبت  **
. چون ما درجھت لقب گرفت آمريکايستم  که قرن ده دارد تنھا ملتی با وظيفه قرن برھبری جھان رابرعھ

  >بھروزی بشرفرمانروای جھانيم ........

تائيد ولزوم دخالت درھمه کشورھای جھان است که ازمراتب رھبری وتامين بوش اظھارات  ماھيتِ 
خواھد بود ھمين  وکم ھزينه ن کامال بی سروصداآ ونزديک ترين راه که عبورازبھروزی بشريت است 
   .انتخابات کشورھاست

که  آمريکاوليس پا يقای ويليام بيمن رئيس دپارتمان مردم شناسی دردانشگاه مينه سونا درشھرمينآ **
االن ھم دخالت ھائی درانتخابات « :درمصاحبه ای در مقابل اين سوال کهبه زبان فارسی تسلط کامل دارد 

ممکن است اين دخالتھا بدست جان کری ويا جان مک کين انجام شود  اما  ،ايران داردصورت ميگيرد
ی ومک کين) يکنند ( کرکه درانتخابات دخالت مدرھرصورت اين اتفاق دارد می افتد فکرميکنيد افرادی 
  » ؟دوست دارند چه قشری دراين انتخابات روی کاربيايند

    :قای ويليام بيمن شنيدنی استآپاسخ 

ئيھا ترجيح ميدھند  چه جناحی درايران روی کاربيايند اما يک چيزراميتوانم به شما آمريکامن نميدانم 
   .کننديھا کم وبيش درانتخابات شرکت نئ آمريکااين که ھيج انتخاباتی درايران نيست که  نآبگويم و

قای نصرت هللا امينی به ساواک گزارش داده است آدراسناد سازمان امنيت کشور موردی است که  **
توصيه شده  آمريکائی به اعضای جبھه ملی وحزب ايران وطرفداران سياست آمريکاازطرف مقامات که <

 کت کنند وبه ھمين دليل حزب ايران وجبھه ملی دراست که باشدت وقدرت درفعاليت ھای انتخاباتی شر
   >.انتخابات شرکت خواھند کرد

   .ن کشورراداشتهآحتی درکشورروسيه که کشوربسته ای است تالش دردخالت درانتخابات  آمريکا **

 آمريکا) ديپلمات برجسته روس درمصاحبه با شبکه خبری العالم به دخالت قای (ويچسالف موتوزوفآ -١
 ی که در سراسرتبوسيله سازمان ھای باصطالح غيردول آمريکاروسيه اشاره وگفت متاسفانه  انتخابات در

مقصود دخالت ميکند (روسيه مستقرھستند ھمچنين با استفاده ازسرمايه ھای موسسات  مالی درانتخابات 
  .)انتخاب پوتين است
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متھم به دخالت درانتخابات  را بتندی آمريکا ؛سرگی الوروف درمصاحبه باروزنامه دولتی روسيکايا -٢
را متھم ساخت که به انجمنھای مدنی روسيه کمک ميدھد تا درانتخابات  آمريکااو  ،کرد رياست جمھوری

   .رای تقلبی  انتخابات رابی اعتبارسازندآبا انداختن 

ت توصيه کرد که درانتخابات اين کشور دخال آمريکاوالديمير پوتين درمصاحبه با الری کينگ اليو  به  -٣
   .نکنند

نميتوان تصورکرد که کشوری مانند ايران ويا  ؛متوقع دخالت درکشورروسيه است آمريکادرحاليکه 
  .درامرانتخابات کشورشان مصون مانند آمريکاسايرکشورھای ھموزن ايران ازدخالت 

نگليسی درسال قای ارنولد توينبی  تاريخ دان برجسته اآ ؛وری دومينو بودندئی ھا مبدع تئآمريکااگر **
ما محطاطانه اما با تمام توان خود داريم < :درباره دخالت ھای غرب درانتخابات کشورھا گفت ١٩٣١

تالش ميکنيم تا اين نيروی سياسی مرموز موسوم به حاکيمت راازچنگال دولت ھای محلی درجھان بيرون 
  >دستانمان انجام ميدھيم بکشيم ودرھمه اين مدت داريم بازبانمان کارھائی راانکارميکنيم که با

ن کشورگفته است حاکيمت ملی آھمانطورکه تاريخ نويس  ۵٧دولت انگلستان حد اقل توانست درشورش  
    .بيرون بکشد که کشيده است ايرانيان بکمک مذھب وايادی خودش يد  از را

 ولی بطور آمريکا با بودجه وزارت خارجه آمريکادراين بنياد که بنياد ملی سيستم ھای انتخاباتی  **
او ھمان کسی است که کمپين  .مديريت ميشود قای استنلی گرينبرگآمستقل عمل ميکند به رياست 

فعال است ھمه  کشور ٣۵اين بنياد که نسبت به انتخابات  ؛انتخاباتی کلينتون وجان کری را بعھده داشت
درانتخابات کشورھا دخالت ميکند  زاد پوشيده است  وزيرھمين عنوان آفعاليت ھايش زيرعنوان انتخابات 

زاد ھم آزيرشعارانتخابات که  ن که بسيارضعيف ومرده عمل ميکند شورای تجزيه طلبان استآنمونه 
   ٢. رادرمورد تجزيه ايران  آمريکابقای جمھوری اسالمی را دنبال ميکند وھم سياست 

 درايران وھمچنين در ٨٨نقش بنياد ملی سيستم ھای انتخاباتی را درجريان انتخابات رياست جمھوری 
 در آمريکاکه درھردوکشور انتخابات رياست جمھوری ونزوئال ميتوان ديد که دقيقا الگوئی برابراست

  .درامرانتخابات شکست خورد ولی درانتخابات بعدی پيروزشددخالت 

بطورکامل ازمخالفان جمھوری اسالمی که بنام جنبش سبز  آمريکاغرب و  ٨٨درجريان انتخابات سال 
  .داشتند حمايت ميکرد آمريکاناميده ميشدند وارتباطاط تنگاتنگی با 

 کنفرانس سه روزه مھمی متشکل از ١٣٨٩ماه سال  ذرآ در  FDDئی دفاع ازدمکراسی آمريکابنياد  
رائيل  تحت عنوان مقابله به تھديد ايران  تشکيل واس آمريکابسياری ازشخصيت ھای سياسی واطالعاتی 

                                      
ست اندرکاران کنگره ھمبستگی ايرانيان در چند تماس تلفنی اصرار داشت، کنگره پولی از دولت يکی از ھمفکران و د - ٢

که گفته در تالش ھستيم (ھستند) تا کمک بنياد ھای غيردولتی و بنياد ھای ملی را جذب کنند. آنگاه آمريکا نگرفته است، ولی 
ن بنياد ھا ھمه پشتيبانی از سياست آمريکا دارند و آن کمک ھارا بالعوض و به دليل زيبايی چشم و ابروی ھموندانتان شد اي

 ک-کو گوش شنوا. حايران را به شما تحميل خواھند کرد. ولی کرد بلکه انتظار ھای نامشروع سياسی عليه نخواھند 
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به نظرمن جنبش سبز رشد يافته < :ن کنفرانس معاون نخست وزيراسرائيل  درامورايران گفتآ ودر ادد
   >.ن کمک شود تا بتواند وظيفه اش را برای تغيير رژيم ايران انجام دھدآاست وبايد به 

درباره ارتباط سران  جنبش  آمريکارئيس جمھوری  مشاورسابق امنيت ملی اظھارات اخيرمايکل لدين 
درانتخابات وازجمله انتخابات رياست  آمريکاازدالئل قاطع دخالت  آمريکابا وزيرامورخارجه  سبز

    .ونيز انتخابات شيح حسن روحانی است ٨٨جمھوری سال 

خانم  آمريکاجه ئی را رابط وزيرخارآمريکاسناتور شومر ،سبدرمقاله ای درروزنامه فورمايکل لدين 
  .معرفی کرده است ٨٨جريان انتخابات سال  در ھيالری کلينتون وميرحسن موسوی رھبرجنبش سبز

ارسال  آمريکااين سواالت ازجانب وزيرخارجه  ؛قای ميرحسين موسوی ميگويدآقای شومر درنامه ای به آ
صفحه ای ميرحسين  ٨امه به ن قای لدينآ >چه کارھا نبايد بکنيمماچه کارھا بايد بکنيم وشده است <

حکومت قابل تغييرنيست اما نيروھای حامی تغييردرداخل ن نامه نوشته شده <آموسوی اشاره کرده که در
وتغييرات  آزادیرژيم حمايت کنند ويا از قوی ھستند وخواسته اند يا از

  >.دموکراتيک را درايران تشويق وحمايت کنند.......

اگرشما بپرسيد اين جنبش < :دا گفتمايکل لدين  درمصاحبه با راديو فر
به چه زمانی برميگردد احتماال خواھيد گفت به يکسال پيش ولی من 

 نخست وزير ) باکسانی ازدفتر۶٠دھه ( ١٩٨٠اواسط دھه  ميگويم از
ارتباط وتماس بوده ايم وموضوع مذاکراه ورابطه  در )موسویايران (

   .را پيکيری ميکرديم

مايکل لدين درمصاحبه با نيويورک  قایآسند مھم ديگراينکه ھمين 
) نخواھد بود بلکه يک ٨٨فردا درايران انتخابات (سال < :تايمزگفت

   .انقالب رنگين کليد ميخورد

  با مختصرتوجهي دريافتني است كه

ن منتقل شده ھماھنگی کاملی با خواست يديرحسين موسوی که به نامه مايکل لخواست ھای م -١
اين نکته مسلم است که قصد براندازی جمھوری اسالمی  ،دو ھر دارد  ودرھای شورای تجزيه طلبان 

وغرب بقای جمھوری اسالمی با تغييرات دموکراتيکی است   آمريکابکل مفقود شده است زيرا سياست 
ھمانطورکه برای رئيس شورای تجزيه طلبان نوع حکومت ازجمھوری وسلطنت بی تفاوت است  و

   .دمکراتيکی حاصل استدرجمھوری اسالمی وجمھوری  تفاوتی ھم اين بی آمريکابرای 

ئيھا وعوامل آمريکاکه منجربه شکست  ٨٨درجريان انتخابات سال  آمريکاھمان سياست دخالت  -٢
درجريان انتخابات مجلس دھم وخبرگان ادامه يافت با اين تفاوت که نيازی به استفاده  ايران شد نھا درآ
ت مجلس ئی درانتخابآمريکاانقالب رنگی نبود  وزمينه موفقيت جناح  عالمت سبز ونمايشی از از

   .استبوده ودولت روحانی وشخص خامنه ای قبال فراھم شده  آمريکاايران بوسيله 
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  ادامه تحرير

 وانگلستان بنا برشيوه سياسی خودشان در آمريکابحث باال ميتواند واجد اين شايستگی باشد که 
 و آمريکاکشورھا دخالت کرده وميکنند ولی تحرير متضمن دالئل وشواھدی برحضوردخالت انتخابات 

. اين تحريراميد واراست که درادامه انگلستان درانتخابات دھمين دورانتخابات مجلس وخبرگان نبود
  .بشود وانگلستان درانتخابات رادارد آمريکاداليل وشواھدی که نشان ازمداخله ن موفق به ارايه آ

 

 


