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  استراتژي شركت درانتخابات
  عاقالن سد ميكنند هرفتنه را

  نحقوقدا -اميرفيض

يشويم اين سوال مواجه م با به ھدف ميرساندرامبارزبگيريم که  ای به معنای راه وطريقه اگراستراتژی را
  ميتواند يک استراتژی تلقی شود يا خير؟  انتصابات جمھوری اسالمی يا عدم شرکت درآکه 

يا  طی طريق استراتژی مبارز را به مقصد ميرساند و خته ميشود که  ياتی استراتژی شنااستراتژی وق
حرکت انتخابات   تظاھرات خيابانی برای ممانعت ازباب مثال  از ؛مانع حرکت طرف مبارزه به جلو ميشود

   .نھاآاعتصابات عمومی وامثال نوعی استراتژی منفی محسوب ميشود ويا 

نھم درحدی که مانع انجام انتخابات جمھوری اسالمی نميشود  استراتژی آعدم شرکت درانتخابات  
را ميتوان به سنت عدم مشارکت مردم ايران درانتخابات وعدم شرکت مردم  مبارزاتی محسوب نميگردد

ميتوان ن است آسالمی کامال مخالف دستورات قرانتخابات درجوامع انجا که آ وصل کرد ويا از انتخابات در
 جمھوری درتحرير (دالئل مخالفت اسالم با انتخابات رياست وردآنرا نوعی گرايش اسالم گرايانه به حساب آ

  ١ )العه استقابل مط ٢۵/۶/٢٠١٣

  زادآانتخابات 

زی ھای شورای اسباب با ازگاھی  وانتخابات  درزاد که توام با دستور عدم مشارکت آبھانه انتخابات 
زاد انتخابانی است که برخالف آ زيرا  انتخابات غير ،استراتژی محسوب نميشود ؛تجزيه طلبان ھم ميباشد

منطق جمھوری اسالمی  . انتخابات رياست جمھوری درقانون اساسی وقانون انتخابات جريان يافته باشد
اتب ست وشورای نگھبان ھم که ممکن است ازمرھ جمھوری اسالمی با قانون اساسی وقانون انتخابات

وجودش نميتواند  نظربه اينکه جايگاھش واقداماتش قانونی است عمل و ؛يدآزادی انتخابات بحساب آعدم 
مقاله تحقيقی سنگينی دررابطه با تحريم انتخابات ( زادی خارج سازدآشکل  انتخابات را از

   .)نوشته شده است ٣٣٢+۴٢٧درسنگر

است ونميتوان  ۵٧می ودرنھايت شورش ارکان جمھوری اسال وتبعات  انتخابات جمھوری اسالمی از
رويه ای که مورد  و کار .انتخابت جمھوری اسالمی دانست را در قبول کرد وتنھا گره کار را نھاآھمه 

خاصه به اينکه ھمين شورای تجزيه طلبان که انتخابات جمھوری اسالمی  ،عمل شورای تجزيه طلبان است
به صندوق سفارت  رايشان راتھا دستورداد که ايرانيان شرکت کرد من اند درانتخابات گذشته زاد نميدآرا 

بلکه  اسراتژی مبارزاتی محسوب نميشود ، نه تنھا وردآببار  رسوائی بزرگ وتاريخی)خانه ھا بدھند (
  .نھاستآگمی رسرداز نشانی 
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  ماهيت انتخابات پيش رو
انتخاباتی است که حرکت برای وجاھت دادن به  ،نمايشی که بنام انتخابات رياست جمھوری مالحظه ميکنيد

حفظ بقای  ن سياست نرمش وآ و ،ن بيشتر درپھنه ھای سياست خارجی جمھوری اسالمی بنا شده استآ
تصميم درمورد  که مريکا ھمآ و ؛ستمريکاآخوند ھا درمقابل سياست احتمالی آجمھوری اسالمی وامنيت 

بدان  ،عالم اخيرسخنگوی کاخ سفيد)ا( ته استايران را موکول به بعد ازانتخابات رياست جمھوری دانس
مريکا مجددا به رياست جمھوری ايران آ که اگر روحانی عامل وسرسپرده ونوکرسابقه دارمعناست 

    ٢. اونباشد موافق وھمراه  مريکا آواھد داشت با کسی که مريکا فرق خآتصميمات برسد

مريکاست آمنوط به رفتارماليم با دقيقا ميدانند که بقاءشان  ،بنابراين شخص خامنه ای ومسئولين حکومت
واقع سربازان  گروه اصالح طلبان که در وھيئت دولت او وتنھا بوسيله شيخ حسن وظريف  واين امر

   .مريکا درايران محسوب ميشوند ممکن استآ

  استراتژي معقول 
ته داش هلف جمھوری اسالمی نميتوانيم استراتژی مبارزنخست اين اشاره بجاست که ما ايرانيان مخا

  .نداريم نداشته وھم نون تا کن کما اينکه آچه رسد به معقول  تا ،باشيم

 دراست واين حالت لزومی  مرو ماموررھبری وتشکيالت ورابطه آ سازمان و وجود ،الزمه استراتژی
ی نميتواند دمخالفان جمھوری اسالمی بکل مفقود است بنا براين تشتت ونبود فرماندھی وتشکيالت راھبر

   .زير چتر استراتژی جمع کند مھوری اسالمی رامخالفان ج

شرکت  و ،اما بفرض اينکه مخالفان جمھوری اسالمی دارای تشکيالت ومواضع مبارزاتی مشخص بودند
کسانی که با موجوديت حقوقی  بود بات باشد بھترانتخابات ميتوانست موثر درسرنوشت انتخا امر نان درآ

 ،جمھوری اسالمی سطحی مخالفان ساير کنار درصب ميدانند  غاژيمی رنرا آ جمھوری اسالمی مخالفند و
بشريت که اين اتھام او جنبه جھانی دارد رای ميدادند و اين اميتاز بزرگی  کاربه ابراھيم رئيسی قاتل جنايت

  .مدآکه بدست مي وعليه جمھوری اسالمی مخالفان  بود برای 

اسالمی را غاصب ميدانند چندان خوش درست است که اين استراتژی برای سلطنت طلبانی که جمھوری 
ميگرد حکم ديگری خواھد يافت  قرار ھمه گير د نيست ولی اين امر ھنگاميکه درجريان يک استراتژیينآ
  .)گرخون بريزی به فتوا رواست(

  وردها Ĥدست
 مريکا نسبت به جمھوری اسالمی را درآانتخاب ابراھيم رئيسی بطور حتم  تغيير سياست احتمالی  **

 اين حساسترين چيزی است که مخالفان جمھوری اسالمی منتظر و خواھد داد ولت قرارن دآ دستور کار
  ٣. نندآ

                                               
ديدار اخير ابراھيم رييسی با نماينده ويژه پوتين نشان ميدھد ابراھيم رييسی منتخب روس ھا است و اگر او به رياست  -٢

  ک-فشار ھای بيشتری به ايران و جنگ در راه خواھد بود. حجمھوری برسد احتمال 
  ک-به زيرنويس شماره يک نگاه کنيد. ح -٣
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 و ؛بدون سابقه کارسياسی است انتقامجو وحتی کم فھم و يک سيد يک دنده نفھم و یابراھيم رئيس **
انقالبی ديگر که مورد  خواھد کرد وزمينه برای قيام مرم و ھست بد تره اکنون ھرچ لذا وضع ايران را از

  .کمااينکه متخصصينی سايه انقالب گرسنگان رادرايران می بينند فراھم ميگرددر اعليحضرت است نظ

 ندارد واحتمال فاصله دولت و ،سپاه پاسداران دارد با شيخ حسن ابراھيم رئيسی نيمه وصلتی که **
مردم پاسداران به سوی  که جناحی از اين موقعيتی است که انتظار عمومی را وخواھد شد  سپاه بيشتر
  .ميسازد به تحقق ، نزديککشيده شود

ومھره ھای جمھوری اسالمی را محکم  چبا گروه اصالح  طلبان که اکنون تمام پي یابراھيم رئيس **

اين يکی ازموفقيت ھای مخالفان اصولی با جمھوری  و ،ونميتواند کارھم بکند نخواھد کرد کرده اند کار
  .)ران استزھرطرف که شود کشته سود اي(است می اسال

ازھمه مھمتر مخالفان جمھوری اسالمی درصورت انتخاب رئيسی ميتوانند باطرح پرونده اتھامی او  **

کالمی  در و قابل بھره برداری کنند  نرا درمحافل سياسی داغ وآتحت عنوان جنايت عليه بشريت موضوع 
   .ديگر درانداختن رئيسی دراين دام موثرباشند

ن آاز یکه ھمين ابراھيم رئيسی يک ۶٧طرح پرونده جنايت بشريت سال  فراموش نکنيم که اگردرگذشته
رئيس جمھور نبود  ن زمانآ در ، رئيسیبجائی نرسيدعمل را ھم تائيد کرده است خود اوھم قصابان بود و

سازمان ملل با داشتن چنين رئيس جمھوری زير  ع ميتوان نتيجه گرفت که موضع ايران درومجم در و
با توجه به اتھامات نقض  و ،خواھد گرفت قرار یان ھای بين المللی حقوق بشرسوال دولت ھا وسازم

مد آکه سر حقوق بشر
اتھامات جھانی 
جمھوری اسالمی 
 ،محسوب است

موقعيت مناسبی برای 
بھره برداری ھای 
سياسی نصيب 

 .ن خواھد شدمخالفا

 

جمھور مينيخانوف رئيسبا رستم  آوريل) ٢١جمعه (اول ارديبھشت/  - یرييسم براھياا
  و نماينده ويژه والديمير پوتين در امور اديان  تاتارستان 
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 اسالمی ايران رئيس جمھورن سابقه جنايت ضد بشريت بعنوان آن تمريکا نميتواند با رئيسی با داشآ **
سياست با ايران به  در و را تحويل نگيردن کشور که رئيسی آاين بھانه مساعدی است برای  و کند کار

   ٤. سختگيری ھائی دست بزند

 جانب سيد علی  از . دعوت اوابراھيم رئيسی کانديد سيد علی برای جانشينی او درواليت فقيه است **
 یاست واين مقدمه ای است برای واليت فقيھ و ايجاد صالحيت  انتخابات بمنزله ورود او به کارسياسی در
قع واليت فقيھی توواين موضوع ميتواند اسبابی بشود که  تعقيب کيفری او بعنوان جنايت ضد بشريت واو 

  .اوراھم منتفی سازد

بتوضيح رفت  رئيسی  ٥> ٢٠١۶/١٠/١۶تی مورخآابراھيم رئيسی ولی فقيه < ھمانطور که درتحرير
برخود تمام  بی اھميت به مردم وتيشه رو و انعطاف ناپذير ،بمراتب خطرناکترازسيد علی است موجودی

   .، بی سياست ودشمن تراشعيار

با محظوری  ۶٧ھرچند مشکل حقوقی درطرح تعقيب رئيسی بمناسبت مشارکت درجنايت بشريت سال  **
ين ومرتکبان جنايات جنگی مرآيری وتعقيب ومحاکمه ومجازات گن تصويت اليحه نحوه پيآ و ،ھمراه است

بدين ترتيب  بتصويب رسيد و ٨٧ماه سال  وبشريت  درحکومت جمھوری اسالمی است که بتاريخ بھمن
ديوان  صالحيت زا ۶٧با اين حقه حقوقی  دعوای عليه رئيسی وھموندان او درجنايت ضد بشريت سال 

به استناد ھمين حقه جمھوری دادگاه ھای جمھوری اسالمی قرارگرفته است و اختيار در کيفری خارج و
رئيس جمھور  شمولی بر قانون مزبورولی   اسالمی دعوای مطروحه مجاھدين خلق ھم بجائی نرسيد

وھمچنين نظام جمھوری اسالمی ندارد  وانتخاب اوبه سمت رياست جمھوری راھی برای دورزدن قانون 
بين المللی جنايت عليه تی به محکمه آولی فقيه  و رجمھوری اسالمی وکشيدن رئيس جمھو ٨٧سال 

   .بشريت است

   

  

   

  

 

                                               
ريکا و روسيه بازتر شده آن بين آم ديدار اخير ابراھيم رييسی با نماينده ويژه پوتين در تھران، و اختالفی که شکاف -۴

-ظامی و راندن روسيه از ايران و خاورميانه و جنگ خانمانسوز برای ايران خواھد بود. حاست بھانه خوبی برای حمله ن
  ک
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