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 جرحِ انتخابات دوره دهم
 جمهوري اسالمــي

 1 قتمهقسمت 
                                    

  حقوقدان-اميرفيض

> مورد بحث درانتخابات دوره دھم مجلس وخبرگان آمريکا<طرق وشيوه دخالت  ،ربخش ششم تحريرد
 درانتخابات مجلس جمھوری اسالمی حمايت ھای مالی و آمريکاداشت ودررديف کم وکيف دخالت  قرار

   .نرا تنظيم ميکنيمآتفاق محول به بخش ھفتم تحريرشد که اکنون با آمريکاتکنيکی 

  بات مجلس وخبرگاندرانتخا آمريكاكيفيت دخالت 

نزديک ترين قانونی که به دولت باراک اوباما اجازه کمک به مخالفان جمھوری اسالمی راميدھد  مورد 
درجھت کمک به مخالفان طومارمفصلی است که ھرچند  آمريکااستناد اين تحريراست زيرمالحظات قانونی 

چندان مستند  ٩۴با انتخابات سال  نھاآمده ولی فاصله زمانی آ با ھدف دخالت درانتخابات به اجرادر
 در ١٣٩٠خرين وتازه ترين قانون کمک به مخالفان جمھوری اسالمی بسال آنجا که آ محکمی نيست واز

   .به تصويب رسيده ميتواند مستند قابل مالحظه ای برای اين تحرير محسوب گردد آمريکاکنگره 

  قانون كاهش تهديدات ايران 

بوسيله خانم لھتين نماينده فلوريدا ارائه وبتصويت رسيده   )ش تھديد ايرانکاھاين قانون که تحت عنوان (
ياست دولت به مخالفان جمھوری اسالمی را بروز ومنطبق باس آمريکاقانونی است که درحقيقت کمک 

گی ھای قانون مزبوراين است که درفصل کمک فردی به مخالفان جمھوری يکی ازويژ ،اوباما ساخته است
به افراد ومدعيان مبارزه با  آمريکاديد نظرکلی شده است بدين معنا که بجای کمک مالی اسالمی تج

. جريان جريان ھا ساخته است همسيرکمک ھارا متوج که بسيارھرز وبی حساب بود، جمھوری اسالمی
ا که مجموعنھا آحاکميت قانون  ومبارزه بدون خشونت  وامثال  -حقوق بشر ھا يعنی جريان طرفدارای از

  .جريان مخالف جمھوری اسالمی ودرتفسيرعينی متوجه اصالح طلبان ميگردد
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 تودی آ اس ئی يوآمريکامصاحبه باروزنامه  در قای نامی ويتورآسخنگوی کاخ سفيد  ٢٠٠٩درسال  
   :درکمک به مخالفان جمھوری اسالمی گفتدرباب سياست دولت 

ک مالی ش وياحزب سياسی درايران کمبخ آزادی برای ھيچ جنبش آمريکابگذاريد صريح بگويم < -١
   .>زادی وحاکميت قانون را حمايت ميکنيمآ فراھم نميکند ما ارزش ھای جھانی حقوق بشر

ی درايران  ياسازرجال واحزاب س يکاآمرحمايت مالی  ،ستسند منتشرشده ازسوی ويکی ليکس حاکی ا -٢
ن سند آ رد ،واتحاديه اروپامطرح شده آمريکارجه مذاکرات محرمانه ميان نمايندگان وزارت خا که در

يران درامشخص شده که دولت جديد اوباما قصد ندارد ازاحزاب سياسی وکانديد ھای احزاب سياسی 
فضای  اآمريکشامل اين کمکھا خواھند شد تا ازاين طريق  ،حمايت مالی کند ودرعوض نھادھای مردم

   .سياسی ايران را مديريت کند

ازمان ھای نسبت به کمک به افراد وس آمريکاعنوان شاھد برای تغييرسياست دولت مراتب  اول ودوم ب
    .مخالف جمھوری اسالمی بود

(به  کمک ھای فردی به ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی آمريکاالبته اين بدان معنا نيست که 
شخصيت  اسالمیخير مقصود ازکمک ھای فردی به مخالفان جمھوری  قطع کرده، ) راغيرازسلطنت طلبان

انند جبھه مزادی عمل برای خودشان قائل بوده اند آھا وافرادی ھستند که درمقام رھبری اپوزيسيون 
 ٣۴۵ ئیآمريکاابع طبق اعالم من د مزبوربنيا ند کهعبدالرحمن بروم بنياد درفش کاويانی  و –نجات ايران 

 آمريکا< تيمرمن سبز که طبق نوشتهويا کمک به جبنش  دريافت کرده است آمريکاکمک از  رھزاردال
  .>مليونھا کمک مالی نقدی به ميرحسين موسوی کرده است

 قرار ن کشورآھا معرفی ودرخدمت  ئیآمريکاايرانيانی که خودرامخالف جمھوری اسالمی به ھم  اکنون
که درليست  حقوق دريافت ميکنند آمريکاوابسته به وزارت خارجه  ٢ ه اند ازبنياد ملی برای دمکراسیگرفت

ھمان کسی است که اخيرابعنوان مازی (ن رامين جھانبگلو سيامک –منتشره عبارتند ازھاله اسفندياری 
وبالفاصه بازداشت شد وظاھرا عده ای ازاين ھوشياری مامورين امنيتی  فتربازديد ازمادرش به ايران 

بعنوان  آمريکاناد منتشره راسجمھوری اسالمی ذوق زده شدند درحاليکه نام سيامک نمازی سالھا قبل د
 –شيرين عبادی  –حسين بشريه  ٣ )منعکس بوده است  آمريکافعال مورد حمايت وتوجه  و حقوق بگير

نوکران  ! ليستنھا ھم زينت بخشآوعده ديگری که بعدھا ممکن است نام   منوچھرمحمدی ومھرانگيزکار
    .يدآبه ميان  آمريکاوعاملين 

  يراناجراي قانون كاهش تهديد ا

   .استراتژی جامع اجرای قانون کاھش تھديد ايران متضمن دوبخش است

    .زادی اينترنتی برای مردم ايرانآترويج  –بخش اول 

                                      
٢ - NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY 
  ک-رخی از افراد فاميل نمازی از زمانی که دانشگاه شيراز گشايش يافته در ليست وابستگان آمريکا بوده است. حبنام  - ٣
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   .کمک مالی به حمايت ازدمکراسی درايران –بخش دوم 

  .بخش اول كمك وحمايت اينترنتي

  :زيرخواھد بوددرراستای قانون کاھش تھديد شامل مراتب  آمريکاکمکھای اينترنتی 

ن آزادانه وامن آکمک به مردم ايران ازطريق توليد امکانات برای دسترسی به اينترنت  ومبادله   
   .به زبان فارسی وانگليسی

  .ايجاد ميشود مھوری اسالمیجحمايت ازفناوری ھای مقابله باسانسور که توسط دولت  

ھا وجوامع  ن برای رسانه ھا وانجمنآافزايش امکان استفاده ازتلفن ھای ھمراه وتامين امنيت  
   .دانشگاھی وسازمان ھای مدنی درايران

 برای ايجاد تداخل ومزاحمت ھای شنودی راديو و جمھوری اسالمیمقابله با تالشھای دولت  
   .تلويزيون ھای ماھواره ای

گری ھای اياالت متحده درسراسرجھان برای ايجاد گسترش برنامه ھای سفارت ھا وکنسول 
   .دسترسی به جوامع مخالف درايران

   مھوری اسالمی.جمنصرف کردن شرکت ھای مخابراتی ازارائه خدمات سانسوراينترنت به دولت  

بايد به توسعه فناوری ھائی ھمچون وب سايت ھا بپردازدکه تالشھای مردم ايران را  آمريکا 
موزشی اينترنتی وديگرمبادالت بين آن جھت ميخواھد که دربرنامه ھای لذا درھمي ؛تسھيل کند

طرح مزبور درباب اختصاص بودجه برای  ؛حضورفعال داشته باشد آمريکاشھروندان ايران و
   :فعاليت ھای ياد شده چنين توضيح داده است

اھم کردن زمينه وفرميليون دالربرای توسعه برنامه ھای فارسی  ١۵صندوق پخش برنامه بين المللی  -١
، پيام ، تلفن، اينترنت، تلويزيونھا برای پخش اطالعات مستقل وصحيح به مردم ايران ازطريق راديو

   .روسائل ارتباطی تخصيص ميدھدگکوتاه ودي

برای ارسال برنامه ھای ديگر ميليون دالر ١۵، صندوق توسعه ليون درفرازيکيم ١۵عالوه برمبلغ  -٢
   .انی ھا درنظرگرفته استفارسی زبان برای اير

ميليون دالربرای ارسال برنامه ھای فارسی  ١۵= درست بعد ازتصويب قانون مزبور وتخصيص  حاشيه
افق  ورآيا باوجود چنين بودجه ای بازھم ھزينه سرسام آ  ؛مدآبرای ايران تلويزيون افق ايران بوجود 

  قای ماشين فروش مقيم کانادا ميپردازد؟آايران را يک 

 به ارتباطات اينترنتی وماھواره ای درايران مخالفت و آمريکای اسالمی بشدت با برنامه کمک جمھور 
نھا آوری ماھواره ھا وتخريب آاقدام وسيع سپاه پاسداران ووزارت ارشاد اسالمی درجمع  ؛مقاومت ميکند

يد ازعالئم و سبب مرگ يک تھرانی بنام  عليمحد خوئی گرد درمحل که يکبارھم با مقاومت مردم مواجه
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ازطرف مخالفت ومقاومت جمھوری اسالمی درمقابل برنامه کمک اينترنتی به مخالفان جمھوری اسالمی 
درحساسيت نشان ميدھد که برای نقآت درمقابل طرح ماھواره ھا مجمھوری اسالمی درمقاو  ست.آمريکا

وزارت ارشاد ھرگونه   .ورده استآھنگ  باگشت حجاب بوجود آشت خاصی بنام گشت ماھواره ای ھمن گآ
را ، مصاحبه با راديوتلويزيون ھائی که ازماھواره استفاه ميکنند گھی تجاریآ، دادن ، ھمکاریتفادهاس

   .ممنوع اعالم کرده است

بود ولی  يافت ممکندرسابق اين قبيل کمک ھا تنھا ازطريق رسانه ھائی که درداخل کشورانتشارم 
 عات استھزاران ھزاربيشترازمطبوازطريق اينترنت وماھواره ن آ گيری وتاثيراقدرت فراکنون 

مورد  درکشورھا ازجمله جمھوری اسالمی آمريکان درجھت اھداف آ بھمين دليل استفاده از و
   .استفاده قرارگرفته است

  حمايت مالي ازمخالفان  -بخش دوم 

 ه درک ميکند صحبت  آمريکا) ازمشمولين کمک مالی جمھوری اسالمیکاھش تھديد ( اين بخش ازقانون
   .مورد اين تحريرقابل استناد است

مھوری اختياری است که قانون به شخص رئيس ج ؛اين بخش ازقانون خود به دوقسمت است قسمت نخست
وداخلی  که  ، سازمان ھا ونھادھای خارجیداده است تا کمکھای مالی وسياسی رادراختيارافراد آمريکا

ای مالی قراربدھد اين کمک ھا شامل اعطای کمک ھميشوند  مھوری اسالمیجمشمول قانون کاھش تھديد
   :است که واجد شرائط زيرباشندوسازمان ھائی  به راديو تلويزيون ھای طرفداردمکراسی 

   .ندرسما مخالف استفاده ازخشونت وتروريسم بوده باش 

ن آس اينکه درفعاليت ھای سياسی سازمان ھا ازجمله شورای تجزيه طلبان واظھارات رئي – حاشيه
وسل به تدرھرموردی  موضوع براندازی جمھوری اسالمی بکلی مفقود وحالت جن وبسم هللا بخود گرفته

بھمين  ه مورد تائيد رئيس شورای مزبور قرارگرفتشتی ملی ومحکوم کردن خشونت آ نافرمانی مدنی و
 ريکاآمدليل است که شورای مزبور وسايرسازمان ھای مشابه بتوانند خودرامشمول کمک ھای مالی 

فه انسانی عالقه واسراررئيس شورا رابه دوری ازخشونت  ازباب عاط. درست است که ايرانيان بسازند
ای براندازی درحفظ جمھوری اسالمی ازفعاليت ھ آمريکارئيس شورا ميدانند ولی نميتوان ازنقش سياست 

فعاليت ھای  ازمانھا حتیغفلت کرد. اسناد مبارزه نشان ميدھد که درسالھای گذشته اولين ھدف براق  س
ت اعالم بود وبعد کم کم به موازا ميزآشخص رئيس شورای تجزيه طلبان براندازی ومبارزات خشونت 

پايان ( .مدآن موضوع براندازی بصورت کفردرآ درحفظ جمھوری اسالمی وتغييررفتار آمريکاسياست 
  )حاشيه
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، شيمائی وبيولوژيکی واد ھسته ایسترش سالح ھا ومفدارپيوستن ايران به معاھده منع گطر 
  ٤ .باشند

  دبه ارزشھای دمکراتيک پايبند بوده وازتشکيل يک دولت دمکراتيک درايران حمايت کنن 

  ح يتوض

 )  به عقايد ودرھرکشوری معنای خاص خودش را دارد زيرا (ارزشارزشھای دمکراتيک  
ميتوان  ا.  ارزشھا رن باوردارندآ ھنجارھائی گفته ميشود که چه خوب ويابد گروھی ازمردم به

امعه ن درسطح جآوتحول روشھائی شمرد که يکی ازارکان مھم تشکيل فرھنگ ملتھاست  و عادات
 .با عناوين خواست ھای ملی ومنافع ملی مشخص ميگردد

يگرازجمله ئيھا وتصريح دراين قانون با ارزشھای جوامع دآمريکادمکراتيک ازنظربنابراين ارزشھای 
 رميبرند وئيھا بکاآمريکااصطالحی است که  ؛دمکراتيک .ان که طرف قانون قرارگرفته متفاوت استاير

م کشورھا نھا دارای ارزشھای دمکراتيکی منحصربه فرد است که ھمه مردآمعتقدند که تنھا دمکراسی 
که  ملی است  ن چيزی که اھميت دارد ارزشھایآدرفرھنگ ماايرانيان لی و. قرارگيرند ن چترآ بايد زير

ات گرفته ارزش ھای ملی ما نشئ نزمان واجد اعتبارو موجوديت ميشود  که ازآارزشھای دمکراتيکی، 
   .جود داردون آنرا ميفھمند ونه درفرھنگشان ريشه فھم به آئيھا آمريکاباشد  واين امری است که نه 

 مريکاآ، دولتی است که براساس ارزشھای دمکراتيکی يرانادرقانون کاھش تھديد  ،دولت دمکراتيک
ی حقوقی واينجاست که گرفتاری ھای ايران ريشه ھا نه فرھنگ وارزشھای ملی ما ايرانيانعمل کند 

  .غازخواھد شدآقوام يافته    ياسی که با مالت نفوذ سياسیوس

نيان را ھدف اد کند استقالل کشور وھويت سياسی ايرانکه تجسم فکری ايجآاين بند ازقانون بدون  
ياسی سدريافت ميکنند  ھويت ملی واستقالل  آمريکاکه درقبال کمک مالی که از ؛گرفته است

    .ئيھا عوض ميدھندآمريکاکشورشان را به 

 آمريکادم درمفھوم صادرکردن افکارواعتقادات دمکراتيکی مر ھمچنين  آمريکااين بند ازقانون  
می را ن کشور که انقالب اسالآايران است واين با سياست جمھوری اسالمی وقانون اساسی  به

کراتيک ازواژه دم آمريکابايد به کشورھای ديگر صادرکند  تفاوتی ندارد به جزاينکه درھدف 
    .استفاده شده ودرقانون اساسی جمھوری اسالمی ازاسالم

ه دولتی کران است  واجد اين مقصود ومفھوم است اين بند درعين اينکه خواست اصالح طلبان اي 
 ريکاآميد يک دولت دمکراتيک است وشاملين کمک آکه درانتخابات جمھوری اسالمی روی کارمي

   .ن حمايت کنندآ بايد از

                                      
يش از چھارشنبه سوری انجام شده اين مورد به روشنی پکه در روز ھای » دوستی راديو ندای«در گفتگوی اعليحضرت با  - ٤

  ک-ح .و به آن اشاره ميشود حضور دارد



 حقوقدان-) اميرفيض٧جرح انتخابات دوره دھم جمھوری اسالمی (                              ٧ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۴/٠١، جمعه=ناھيد شيد

زمنيه سازی برای تجزيه کشورانجام انتخابات  نظربه اينکه ھدف سياسی شورای تجزيه طلبان به غيراز
ينده بطورطبيعی مورد حمايت شورای تجزيه آرای اعتماد مجلس  دولت حاصل ازدمکراتيک ھم ھست لذا 

ن قائل به تفاوتی بين جمھوری ورژيم سلطنت آرئيس  و خاصه به اينکه شورای مزبور طلبان خواھد بود.
   )پايان توضيح(   .مشروطه برای ايران نيستند

  دبايد احترام به حقوق بشرواصول برابری زنان باش 

نان رعايت حقوق بشراست  آام سازمان ھای اسمی ومجازی خارج ازکشورفصل نخست ادعای تم – توضيح
نھا قرارنگيرد ازعنايات خاصه بودجه کاھش تھديد آجدی سرلوحه فعاليت ت رتيکل بصورآاين  اگر و

  )پايان( .ايران بی نصيب خواھند بود

  .فاف درايران حمايت کنندزاد وشآباشدت وصراحت ازتالشھای داخلی برای برگزاری انتخابات  

ھمانند شورای تجزيه طلبان به شرط مزبور متصل نشده  آمريکاھيچيک ازسازمانھای مشمول کمک مالی 
ن شورا پايان آزاد فصل موجوديت حقوقی آاعالم موضوع شده که بمجرد انجام انتخابات  ،است بطوريکه

ازجانب مراجع بين المللی مواجه نشده  يافته است واکنون که انتخابات مجلس اسالمی با ھيچ اعتراضی
ن آ بيشتر ازاست وحتی محرومين  وشکست خوردگان انتخابات ھم به نتايج انتخابات تمکين کرده اند  و

 ن نکردندآرئيس شورا که انتخابات را تحريم فرمودند  ھيچ اعتراضی به نحوه انتخابات بعداز اعالم نتيجه 
به روشھای بعد ازانتخابات است که بايد  ])استقصاص قبل ازجنايت تحريم قبل ازانتخابات شعاراست ([

اين دومی نھم ازمجرای ھمان قانون انتخابات نه درگفتگو ھا که آ ؛ن اعتراض کردآ یناسالم وغيرقانون
  .نق زدن است نه کارسياسی

  برداشت حقوقي ازاين تحرير

  معلومات برداشت 

 حد (در ئی واسرائيل طيف طرفدارآمريکااصالح طلبان که بنابراظھارمقامات  ٨٨انتخابات سال  -١
   .ن کشوربودند  شکست خوردندآ) سربازان

 چتر زير و آمريکاھبران اصالح طلبان بود دراثرحمايت شيخ حسن که ازر ،رياست جمھور درانتخاب -٢
امات دولتی ازجمله وزارت کشوربه ھای برجام به رياست جمھوری رسيد وبيشترکرسی ھا ومق وعده

  .داصالح طلبان واگذارش

  .اصالح طلبان را مشمول قانون کاھش تحريم ايران قرارداد آمريکا -٣

ن حد درانتخابات مجلس وخبرگان دخالت کردند که مستقيما بنام کانديدھائی را آ وانگلستان در آمريکا -۴
   .رد وکانديد ھای مطلوب خودشان را معرفی کردند

   .ن بودآخواھان  آمريکاکه  وخبرگان دقيقا وصد درصد ھمان شد يجه انتخابات مجلسنت -۵
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  دريافت مجهول

البته که خير. ھمينجا جا دارد  ؟يا ميتوان برای چنان انتخاباتی قائل به مشروعيت وقانونی بودن شدآ
يا دولتی که آه ردايو فردا درمقابل اين پرسش ک اضافه شود که رئيس شورای تجزيه طلبان درمصاحبه با

اگرنظامی که روی کاربيايد براساس  <: وعيت دارد  فرمودندزير حمايت وفشارخارجی روی کاربيايد مشر
  )٣٣٢+۴٧٧مشروح مصاحبه (                                   >    مشروعيت دارد ،خواست مردم باشد

قوانين طبيعی) رای ( واگرھمه مردم ايران به چيزی که خالف قوانين اورگانيکی ؛خيرمشروعيت ندارد
 محکوميت مداخله بيگانگان درامورداخلی کشورھا از اسباب مشروعيت نميشود زيرا نھا ازآ ھند نظربد

بنی برمحکومت وبی تاثيربودن قوانين طبيعيی است که به اعتبارھمان قوانين طبيعی قوانين بين المللی م
  .ميز درامورکشورھا صادروبه امضای کشورھا رسيده استآاقدامات مداخله 

       وامـــــا 

: نظربه اينکه درانتخابات مجلس وخبرگان رای مردم ی تجزيه طلبا نبنابراعتقاد رئيس شورا 
شده است، لذا دولت شيخ حسن که دولت دست نشانده بيگانگان است واجد مشروعيت مالک گرفته 

  .ميباشد

درمجموع نظربه اينکه انتخابات مجلس حتی ازاعتراضات اداری ھم مصون مانده است لذا   و  
) انجام ومفروق عنه ميباشد وحضورش منطبق تجزيه طلبانموضوع ايجاد شورای ملی ايران (

 با موازين حقوقی نميباشد ومراجعه به دادگاه ھای فرانسه برای صدورحکم انحالل شورای مزبور
      .اقدام نيست از دور

ينده به اتمام تکليف کوشا خواھيم آرفرصت ) نبود، د(جرح انتخابات متاسفانه بضاعِت تمام کردن تحرير
   .شد

  

   

      

    

   

  

 

  


