
 انتخابات مجلس نهم و راهبردهای غرب برای مقابله با آن

 کارشناس ارشد علوم سیاسی ومدرس دانشگاه  / نویسنده:ابراهیم رضاپور

هر چه به انتخابات مجلس نهم نزدیکترر مری شرویم ه اه یر  اش بریپ ا  پریپ ن رود مری یابرد و بره ه ری             

بیشررتر مرری شررودا یکرری ا  کهرهررایی کرره   میررزاش بررر دررتا دوسررتاش و دشرر ناش ناررام برررا  دررا یر بررر  ش 

ه یشرره کشرر کپ هررا  سیاسرری و ر ابرر  هررا  سیاسرری در ایررراش را دهدیررد مرری کنررد دسرر  درا   و      

دکالرر  هررا  بیگانگرراش در انتخابررات و ه ایرر   نهررا ا  سررروه هررا  سیاسرری کاارری اسرر ه در ایرر   ررا ایرر   

انتخابرات مجلرس نهرم بره ار نه      سئوال مهرح می شود کره نرون نگراه  رر  بره رهمرر   مریکرا در  سرتانه         

 ها  سیاسی ایراش چگونه بوده اس  و پروژه  ر  برا  ای  انتخابات چیس ؟

 ش چرره روشرر  اسرر  کشررورها   ربرری برره سرررکردسی امریکررا  ریرراش  تنرره را مجررددا اهیررا کواهنررد کرررد و 

ذ در سرو  مری دهنرده برا هردگ سررنگونی نارام و یرا هردا   ن رو           88 ضا  کشور را به س    ضرا  سرال   

 .بخشهایی ا  بدنه ناام

درا ی  مهلب سعی بر  ش اس  درا بترواش اهرداگ دشر ناش را شرناک  و بررا  مبابلره برا  نهرا برنامره ریرز  و            

ا دام ن ود که ایر  امرر  بسریار مهرم اسر  و درتا بررا  رسریدش بره ایر  شرناک  را ا  دوسرتداراش نارام              

هرا  و د رو ت  ش را  یرر  ابر  پریپ بینری ار یرابی        می طلمدا  ربی هرا  ضرا  داکر  ایرراش را بسریار پرالت     

 .می کنند

در عی  هال ای  نکته  هعی اس  که هدگ کرتش  رر  سرو  دادش کشرور بره سر    ضرایی اسر  کره بره           

شررمیه باشرردا برره ایرر  مناررور نیررز راهمردهررایی را برررا  دا یرسرراار  بررر  ریرراش انتخابررات    88 ضررا  سررال 

 .ئرره کرررده انررد کرره در ادامرره برره برکرری ا   نهررا اشرراره مرری شررود  نه رری  دوره مجلررس شررورا  اسررتمی ارا

 یر سئوال بردش سرتم  انتخابرات نخسرتی  و مه ترری  عراملی کره ا  هرم اکنروش در دسرتور کرار  رر              -1

و مردمهاش رسرانه ا  او در داکر  کشرور  ررار سر تره ه چررا کره برا  یرر سرئوال برردش سرتم  انتخابرات برا               

دولر  و  ریراش اارولگرایی را برا چرالپ موا ره ن روده و ا  ایر  وضرعی  بررا             ایجاد دنپ در  ضا   امعه

 .رسیدش به اهداگ پلید کود است اده می کنند

دتا بررا  ا رزایپ منا عره  ردرت در ایرراش یکری دیگرر ا  راهمردهرا  دشر ناش نارام بررا  مبابلره برا                -2

ایرر  اسرر  کرره دولرر  هررا   ربرری  انبررت  اسررتمی ایررراش مرری باشررد ه یررت برداشرر  ا  د لیرر  هررا   ربرری



معتبدند ب راش به دولر  هاک یر  ایرراش انتبرال یا تره و بایرد ا  ایر   ضرا بررا  هر  مسراله ایرراش بره ن ر                

 :کود بهره بردار  کنندا  ربی ها معتبدند اسرا ی  منا عه در ایراش رخ دهد

اسر  علیره یکردیگر د ریرت    الف (  ا ایپ منا عه  درت در ایرراش مری دوانرد طررگ هرا  منا عره را بره ا شر        

 کند و ای  بهتری  روا برا   اا شدش اسرار ناام می باشد

 ( یت نگرا مه ی کره  ربری هرا دارنرد ایر  مری باشرد کره دولر  ایرراش ر ترار  دهرا  ی درر در عراره               

سیاس  داک  در پیپ سر تره و اهت را  اسرر کرود را برا ه رتت ر یمرانپ درسیرر شردش دولر  و ر یمرانپ            

 . ینرد برر  مری  مانردش کارهرا   رار  در ایر  اسر  کره منجرر بره نارضرایتی مرردم کواهرد شرد               در ای   ر

ج(  ربی ها معتبدنرد کره اسررا نتخابرات مجلرس در شرراید درنپ در ایرراش انجرام شرود و درسیرر  دولر  و             

منتبدانپ در  ش اوج سیررد  ش و ر  دولر  نهرم بررا  ادامره راه کرود در دو سرال  ینرده بره شردت ضرعیف             

 .د شدکواه

د(  ربرری هررا اعتبرراد دارنررد اسررر منا عرره  رردرت در ایررراش دشرردید شرروده م کرر  اسرر  مررردم برره سرر   ایرر  

سرررایپ پنرراه بمرنررد ه کرره هرریز یررت ا  ار ا هررا  دینرری و انبتبرری ماننررده عرردال ه و یرر  و مهرردوی       

 .اسررر  ر یمررراش کرررردش در بررره میررراش ا  و  ررردرت  نررر  بررررا  ابرررزار  ااررر  در و  هبیبررر  نررردارد

عامر  ذکرر شرده     5دتا برا  اهیرا  نرا رامی هرا  کیابرانی: د لیر  طررگ  ربری ایر  اسر  کره اسرر             -3

ذی  ایجاد شود مجرددا مری درواش امیردوار برود کره نرا رامی هرا  کیابرانی در ایرراش مجرددا اهیرا شروده                 

برره و ررود  مرردش  یررر سرراکتها  رسررانه ا  و امکانررادی در م ررید    -1 هرسرر  ایرر  عوامرر  چنرری  اسرر :  

  ررا   -4ا ررزایپ نارضررایتی ا ت رراد     -3ا  هررد ساشررت  منا عرره  رردرت دروش هکومرر       -2جررا   م

 برررره سرررررانجام رسرررریدش پررررروژه برانرررردا   در سرررروریه    -5 عالیرررر  اهررررزا  ااررررتح طلرررربه   

هدای  مردم به س   کاندیرداها   ریراش  تنرهه راهمررد دیگرر  اسر  کره  رر  بررا  ایجراد د ییرر در             -4

 . ش دل بسته اس    هور  استمی ایراش به

 ربرری هررا برره ایرر  پررروژه  کررر مرری کننررد کرره را  دادش مررردم را برره سرر   کاندیررداهایی سررو  دهنررد کرره  

 دیدساهی نزدیکتر به  ر  دارنده 

راهمرد بعد   ر  برا  مبابله برا انبرت  درتا بررا  کراهپ مشرارک  مردمری مری باشرده بررا  طررگ             -5

انتخابرات مجلرس نهرم نسرم  بره انتخابرات ریاسر    هرور           ربی بسیار مهم اس  کره مشرارک  مرردم در    

دهم به ن و م سوسی ا   یابرده درا بتوانرد نتیجره بگیررده کره مشرروعی  نارام و اعتمرار مردمری  ش در ا رر            



برا مرردم ارورت سر ر  بره شردت ا ر  کررده و مرردم دیگرر هاضرر نیسرتند بره               88برکورد  که در سرال  

 ناام اعت اد کنندهو

تها  رسرانه ا  بررا   مرانی کره  ضرا  رسرانه ا    ررم برا  شروده د لیر   ربری بررای              ایجاد  یرسراک  -5

ادعا اسرتوار اسر  کره  ضرا  رسرانه ا  در ایرراش در  سرتانه انتخابرات برا  درر مری شرود و  رارتی مناسرب               

پیپ کواهد  مد درا برکری  ریانرات سیاسری بروییه  ریراش  تنره کره درا کنروش د ر  م ردودیتها  شردید              

ار داشته شرون به سرخ  س رت  برا مرردم کررده و بره اارهتح بره ا شراسر  علیره نارام ه دولر  و             امنیتی  ر

 ااولگرایاش بپردا نده 

به دسر   وردش هرر یرت ا  هردگ سراار  هرا   دری  ریراش داکر  دولر  ه ا  مه ترری  اهرداگ  رر                 -6

د را ا ماهیر ه اهرداگ   در  ستانه انتخابات مجلس نهرم در ایرراش ه ایر  اسر  کره در هرد امکراش شرناک  کرو         

شرریوه هررا  ع رر   ریرراش ان را رری دروش دولرر  ع یررج ن ایررد کرره نتیجرره ایرر  هرکرر  در شررک  دهرری برره  

 سیاسررر   رررر ه بررره رهمرررر   مریکرررا در  مرررال ایرررراش دررررگ دو سرررال  ینرررده کواهرررد داشررر         

دررتا برررا  اهیررا  س ت ررانی  ریرراش  تنرره و بررا  کررردش راه  ش در دروش هاک یرر  ه  ررر  بخ ررو      -7

یکا به ای  نتیجه رسریده اسر  کره  ریراش اارتح طلرب بایرد مجرددا اهیرا شرده و راهری بررا  با سشر               امر

 تنره بره دروش    به دروش هاک ی  پیدا کندا اکنوش یکری ا  درتا هرا ایر  اسر  کره مسریر با سشر   ریراش         

 دناام را دسهی  کنن

شه  ربرری هررا در  سررتانه  اسررت اده ا   رارر  انتخابررات برررا  پرونررده سررا   هبررو  بشررر  علیرره ایرررا     -8

انتخابات مجلس در پی  ش هسرتند کره پرونرده هرچره  هروردر ا  دخل رات هبرو  بشرر  علیره ایرراش  رراهم            

 کنند 

دو ف ابتکار ع لهرا  دیپل ادیرت برا ایرراش درا انتخابرات مجلرس ه در  مراش هرال بره نارر مری رسرد کره                -9

یرت مو رود میراش کرود و ایرراش را درا  مراش        کشورها   ربری د رام ابتکرار ع ر  هرا و پیشرنهادها  دیپل اد      

روشرر  شرردش دکلیررف مجلررس نهررم متو ررف کواهنررد کرررد دررا بررا ا تنررا  ا  مررااکره بررا ایررراش نبررپ  ریرراش  

 .ااولگرا در انتخابات را دبوی  نکنند و با  ریاش مهلو  کود در انتخابات ک ت کنند

 

 


