
 حقوقدان -اميرفيض -ايران آبستن است تا چه زايد -دورنمای مرگ رفسنجانی                     ٢ از ١ برگ ٢٠١٧/٠١/٠٩، دوشنبه=شيدمه  

  دور نماي مرگ رفسنجاني
  ايران ابستن است تاچه زايد

                                   

  حقوقدان -اميرفيض

 اتھام و ،يخ حسن مشھود استمرگ رفسنجانی مصادف باروزھائی است که جبھه گيری سختی عليه ش
وجوه دولتی برای فعاليت ھای  الريجانی قوه قضايئه با شيخ حسن واتھام سوء استفاده از روئیر رود

او بعنوان يک قوه قضائيه  تجليل ازالريجانی قوه قضائيه و انتخابانی  وجانبداری سيد علی خامنه ای از
   .قوی

د را سخت جبھه گيری سخت کيھان سيدعلی عليه روحانی حتی دراين حد که سرکوفت  دولت احمدی نژا
   .روحانی ودولت اوزد  واين امرکامال بيسابقه بوده است سر تو

نھا شرکت درانتخابات ومعرفی کانديد رياست آ که خط مشخصازاصولگرايان تشکيل يک حزب جديد 
   .ينده استآجمھوری 

ع وھمه اينھارا با اجازه واطالمريکا سرايران گذاشت آاظھارات ظريف دررابطه با برجام وکالھی که 
   .خامنه ای عنوان کرد

ن رويداد ھا به ھمان جا آن رويدادھای فوق الذکرباشد ولی آا بايد حاصل تنشانی ازتحوالتی بود که قاعد
 ؛ختم نشد ومرگ رفسنجانی که حتما نميتوان گفت که طبيعی بوده ويا نبوده مزيد برعلت شده است

فراھم خواھد  بشدت  را دارند يان منظورکه اصول گرابطوريکه مرگ او موجبات  انجام ورسيدن به ھدفی 
   .ساخت

فردی بوده است بسيارمال دوست وبطوريکه ازشرح احوال او معلوم ميشود حتی درزندان  رفسنجانی 
   .مد ھای نامشروع بوده استآبفکرتحصيل در ۵٧زشورشقبل ا

دست خامنه ای  ،مد وثروت ازھربابت وديگری بقای درقدرتآرفسنجانی دوھدف داشت يکی تحصيل در
 جلوی او ،ولی در تحصيل موقعيت قدرت گذاشت وری ثروت وتجاوز به حقوق عمومی بازآاو را درجمع 

را گرفت ومخالفت او با کانديدای رياست جمھوری  نمونه برجسته  کنترل رفسنجانی درعرصه قدرت 
  .سياسی بود

که دارد  توانست مورد  ولی با ھمه اين احوال رفسنجانی بمناسبت ظرفيت فرصت طلبی فوق العاده ای 
نکه تنھا کسی است که فرمان داد که آ. رفسنجانی با پدرمعنوی اصالح طلبان قرارگيرد مريکا وآتوجه 

مريکائی را بکشيد معھذا روحيه فرصت طلبی او چنان درخشيد که ھمه نفرت وکينه آ ۵بجای ھرفلسطينی 
مريکا آ مشتاق برقراری روابط واستمداد ازمريکائيھا داشت نه تنھا بفراموشی رفت که آودشمنی که با 

   .ھم شده است !!برای سازندگی کشور
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 ٢٠١٣/۶/١۴ريررفسنجانی ورد صالحيت او رجوع فرمايند  مورخ ـــعالقمندان به اطالعات ييشتر به تح
١  

درحدی که ايرانيانی  ،را خوب تحويل گرفتنداو رفسنجانی  برخالف سابقه  مريکائيھاآجالب اينجاست که 
واسطه  د ومريکا قرارميگيرند پس ازتائيد رفسنجانی انجام ميشآکه درخارج ازکشورمورد حمايت مالی 

ايران خارج  ھا از مريکائیآمجرای سری  حتی کسانی که از .نيھا استيقای موسوی خوئآاين کارھم  
   .د ازھمين مجرا صورت ميگيردنميشو

   .است جمھوری ميرسيد ونه مورد تحويل امريکائيھا قرارميگرفتروحانی بدون رفسنجانی نه به ري

اکنون  ،مريد رفسنجانی است و موزآنھان دست در سيد علی و موزآودستروحانی بسيارضعيف وبی اراده 
اين  روحانی واصالح طلبان يتيم سياسی شده اند  و که رفسنجانی بدرک واصل شده است بدون ترديد

غازبه کارخواھد کرد بدون ارتباط با آھفته ديگر  ٢ از امپ که کمترتحوالت مقارن رياست جمھوری تر
   . واھد بودخرياست جمھوری ترامپ ن

ريکا وگرايش مآگرچه درظاھر متمايل به رفسنجانی ازجمله مھره ھای اصلی اصالح طلبان است که 
   .ن کشوراست ولی درباطن ازتبعيت سياست انگليس درايران منزوی نيستآی به سياس

گفته شده که فائره دخترش درخواست کالبد شکافی کرده  د،مرگ رفسنجانی را طبيعی نميدانن که کسانی
   .است

مگردرمورد مرگ احمد خمينی ويا مطھری ويا طالقانی ويامنتظری ويا سعيدی کالبد شکافی شد ھرگاه 
عنی فتوای قتل ين قتل مرگ طبيعی شناخته ميشود آقتل کسی را الزم وواجب بداند  اسالمی که حکومت

  .ھمانند حکم خدا درمرگ تلقی ميگردد

***  

  شکافی در اسالم مجاز نيست. کالبد 

بدون آن که زندگی مسلمان  تشريح غير مسلمان جايز است تشريح مسلمان، و اما برای ياد گرفتن
کالبد شکافی بدن مسلمان جايز نيست مگر در صورتی که واجب اھمی  .موقوف بر آن باشد، جايز نيست

 .در بين باشد
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