
 حقوقدان-) اميرفيض۵جرح انتخابات دوره دھم جمھوری اسالمی (                              ۶ از ١ برگ ٢٠١۶/٠٣/٢٣، چھارشنبه=ناھيد شيد

 

 جرحِ انتخابات دوره دهم
 جمهوري اسالمــي

 1 نجمپقسمت 
                                    

  حقوقدان-يضاميرف

درانتخابات  ن بنابرشيوه سياسی خودشانوانگلستا آمريکاتحرير قسمت چھارم دراين خصوص بود که 
وداليل وشواھدی ھم براثبات موضوع ارائه گرديد واکنون اين تحرير که قسمت  کشورھا دخالت ميکنند

وانگلستان درانتخابات مجلس  آمريکان است با دالئل وشواھدی ھمراه خواھد شد که نشان ازدخالت آپنجم 
   .را دارا ست اخير جمھوری اسالمی  خبرگان و

  فصل شهادت شهود  
ند لی راکه راھی به  ديد وياگوش ھمگان ندارستند که مسائوگوشھائی ھ چشمھا ،دربيان موضوعاتد شھو

  .به بارگاه حقيقت ضامن ميباشندن آوند وبرای اعالم ننھا می بينند ويا ميشآ

عدم دخالت نفوذ ھای اصل را برصحت ودرستی و ،انتخابات کشورھا ازپديده ھائی است که رای دھندگان
وخارج  ی ازصحت روال انتخابات کاری فنی وپيچيدهن ميگذارند واساسا امرنظارت وپاسدارآغيرقانونی 

   .وبه ھمين جھت نظارت بردرستی انتخابات برعھده وزارت کشورمحول ميشود ،اقتدارعمومی است از

 ودرصالحيت قانونی نظارت برانتخابات است  بنابراين وزارت کشورجمھوری اسالمی مسئول وواجد
گاه نباشد حداقل بايد قبول کنيم که آ ابات مترصد ومعنای ديگراگرھمه چشمھا وگوشھا به جريان انتخ

    .گاه ومترصد استآوزيرکشورونھاد زير دستوراو 

  نخستين شاهد
قای عبدالرضا رحمانی فضلی وزيرکشورجمھوری اسالمی است که  درھمايش تخصصی آنخستين شاھد 

  :روسای پليس مبارزه با مواد مخدر گفت
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حوزه سياست وارد ميشود وافراد درقالب  در )انونی ومخفیپولھای غيرقبخشی ازپولھای کثيف («
 لوده ميشود ومردم درقالب دموکراسی اختيارآن ورود ميکنند ازاين رو حوزه قدرت آانتخابات وغيره به 

به حاکميتی تحت عنوان دولت ومجلس ميدھند. او ازباب نمونه  اشاره ای داشت به يکی ازنامزد  را خود
ليارد تومان خرج ميکند ووقتی ازاو پرسيده ميشود اين پول را ازکجا يدومھای شورای شھری که وقتی 

. اين پولھای کثيف وقاچاق به ھمه جا نفوذ کرده وبراين اساس ورده ای می گويد دوستان کمک کرده اندآ
  )ملی دروزنامه اعتما(                                                       .»ميگويم تاثيرخودراگذاشته است

  تحليلي برشهادت شاهد  

ن بمصرف رسيده اعالم آنسبت به انتخابات ورابطه پولھای غيرقانونی که در ،مفھوم کلی شھادت شاھد
 یکه متضمن شناسائی مجرمين باشد نيست ومعنای چنين شھادت است  وشھادت برعملکرد وکم وکيفی جرم

ايجاد تکليف قانونی برای دادستان ويا مسئولين نظارت برانتخابات است که بموجب قانون انتخابات 
   .جمھوری اسالمی تعيين شده است

لوده  به فساد ونادرستی است ومردم آمفھوم حقوقی اظھارات شاھد متوجه اين مقصود است که  انتخابات 
ودرنھايت  ه  قانونا درست وپاک انجام نشده استه دولت ومجلس داده اند کبازطريقی  حاکميت خودرا

   .وعدم اصالت انتخابات متوجه استبودن شھادت شاھد بربی اعتبار

  اعتبارشهادت شاهد
ادت بوسيله رئيس ھن شآشھادت وزيرکشورجمھوری اسالمی را دودليل با اعتبارميسازد نخست  تائيد 

   .بانک مرکزی

  شهادت رئيس بانك مركزي

 ت وزيرکشورمتوجه پول ھای غيرقانونی خاصه پولھای درشتی است  که ازخارج واردنظربه اينکه شھاد
اعالمات لذا  ،درمسيراين نقل وانتقال پولھا قراردارد دراين مورد بانک مرکزی جمھوری اسالمیو  ميشود
   .ن بھترين دليل برای استواری شھادت وزيرکشورجمھوری اسالمی استآرئيس 

   .کل بانک مرکزی ايران گفته است قای ولی هللا سيف رئيسآ

غازکرده وسيستم آاين بانک فعاليت ھای خودرا برای جلوگيری ازورود پولھای کثيف به انتخابات امسال <
  )خبرگزاری ايرنا(                            .>ضد پولشوئی نظام بانکی ايران درحال پيگيری موضوع است

  ين دليل براصالت شهادت وزارت كشوردوم
عدم تعقيب موضوع اعالم شده ازسوی وزات  ی،دومين دليل براصالت شھادت وزيرکشورجمھوری اسالم

کشور وھمچنين رئيس بانک مرکزی است که نه وزارت کشور ونه بانک مرکزی عليرغم وعده رسيدگی 
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نرا سبب آ بارھمان پولھای کثيفی که شھود،اعت که داده بودند قضيه به سکوت برگزارشد تا انتخابات به
   .عدم اصالت انتخابات ميدانسته جريان يابد

اگراعالم وزيرکشور وبانک مرکزی را يک اعالم وقوع جرم بدانيم وتعقيب موضوع را خارج ازصالحيت 
ن بگذاريم  نميتوا اننآوزيرکشورورئيس بانک مرکزی بگيريم که چنين نميتواند باشد  وفرض رابرقصور 

زيرا اگرموضوع نظارت برانتخابات  اين قاعده فرضی رانسبت به وظيفه دادستان کل کشورناديده گرفت
را خارج ازصالحيت دادستان کل بگيريم ورود پولھای کثيف وقاچاق به کشورتنھا درصالحيت دادستان 

 زنامه ھاورو گاھی که ازمسيروزارت کشوروبانک مرکزیآ ووقتی دادستان کل کشوربا. کل کشوراست
 ن برروال وضع موجود استآاست کشوروانتخابات سي چرخش ،داشته وارد عمل نشود مفھومش دريافت 

  .نھا درانتخاباتآوصرف قبول ورضايت ازنقش پولھای کثيف ادعائی وزيرکشوراست يعنی 

  دليل سياست حكومت است  ،سكوت حكومت
حکومت ھرکشوری وظيفه دارد درھرموردی که نقض قانون مشھود است با ھدف پاسداری ازقانون وارد 

 با اعالم وزيرکشور ورئيس بانک مرکزی درمورد ورود پولھای کثيف و. جمھوری اسالمی نه تنھا شود
ھرصورت بلکه اساسا سياست دولت درجلوگيری ازمداخله خارجيان بن درانتخابات وارد عمل نشدآصرف 

   .امرانتخابات نبوده است  به شھادت ھای زيرتوجه فرمائيد در

سی به جريان افتاده که  –بی  -درھفته ھای اخيرفراخوانی درشبکه ھای مجازی ازسوی بی 
احمد جنتی و محمد تقی مصباح يزدی  –ن تالش برای رای نياوردن محمد يزدی آموضوع 

  )١٣۴٩بھمن  ٢٨- ٢٠١۶فوريه  ١٧(                           >  درانتخابات مجلس خبرگان است

 سی ازمردم ايران خواست درانتخابات خبرگان به ليست مشترک اصالح طلبان و –بی  –بی  
   .کارگزاران واعتدال رای بدھند وازرای دادن به جنتی ويزدی ومصابح خودداری کنند

  بھمن) ٢٨کيھان تھران (                                                                                           

راديوی انگليسی دارد به مردم تھران دستورالعمل ميدھد که به فالنی < :سيد علی خامنه ای گفت 
 ھا دلشان تنگ شده برای دخالت در معنای اين چيست انگليسیرای بدھيد وبه فالنی رای ندھيد 

ديو به مردم دستورميدھند که به فالنی رای بدھيد وبه فالنی رای ندھيد  راه را ايران  حاال از امور
گاھی ودانائی وارد شوند به خاطرھمين آ اينکه ما عرض ميکنيم مردم درانتخابات با بصيرت و

  .>نرا عمل کنيدآکه بدانيد دشمن چه ميخواھد وعکس  است

  نتيجه دخالت بي بي سي
خابات ايران که فرمان عدم رای به مصباح يزدی وجنتی ومصباح دخالت انگليس بوسيله بی بی سی درانت

کامال مورد به انتخابات مانده به مردم ابالغ شد  روز ٧ماه يعنی  درتاريخ سی ام بھمنھمراه داشت  و را
که با مقامی جنتی ومصباح ويززدی و ت ااجرا وقبول مردم قرارگرفت وھمانطور که استحضارداريد حضر
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دردستگاه سياسی کشور وروحانيت داشتند ودرواقع تکيه گاه ولی فقيه بشمارميرفتند به مجلس خبرگان 
    .راه نيافتند

اين امرچيزکوچکی نيست موضوع بسيارمھمی است که نيازبه کنکاش دارد چراکه درجھان سياست سابقه 
 ی کنونی مجلس خبرگان ازندارد که دخالت يک کشورخارجی اينقدرعيان وموثروقاطع باشد که اعضا

   .نھم دريک کشوراسالمی که حتی مردم حق نفی مقام روحانيت را ندارندآ ؛انتخاب مجدد رانده شوند

برنامه وھدف انگليس وبی بی سی ازدخالت درانتخابات ايران داغداربود که سيد علی ھم نتوانست  نقدرآ
  .>استرای نياوردن يزدی ومصباح خسارت < :نرا تحمل کند وگفتآدرد 

تبعيت مردم ازدستوربی بی سی دخالت انگليس و ؛که درحقيقت اگرغيرت وشرافت داشت بايد ميگفت 
    . عت خسارت شدبا

انتقاد شديد  يعنی دخالت انگليس  ردم درمقابل تصميم بی بی سی را باتسليم شدن مزدی ھم جالب اينکه ي
   .را درانتخابات خبرگان تائيد کرد

  گليس درانتخابات نه دخالت اواكنش جمهوري اسالمي ب
د  ندرکناراين حق عمومی وابتدائی که کشورھای خارجی حق دخالت درامورکشورھا ازجمله انتخابات راندار

بايد بسيارمھم تلقی شود که جمھوری اسالمی عالوه برحقوق سياسی يک تکليف مھم اين موضوع 
 نکه مقاماتی ازآولی درکمال تاسف با  رد.رادابشود  دخالت بيگانگان درامورکشور اسالمی ھم که مانع

شھود مورد ( ميز به دولت انگلستان وبی بی سی شده اندآجمھوری اسالمی خواستار برخورد اعتراض 
 درتضای تعقيب موضوع دخالت انگليس سياست جمھوری اسالمی اق معھذا )زيرقابل استماع است در

ذربايجان آق نشان ميدھد که تنھا يک مسجد درخيابان دم دست مورد تحقي ادواسن  رانداشته استانتخابات 
   .سی درامرانتخابات دخالت کرده نه دولت جمھوری اسالمیتھران به دخالت بی بی 

  شهود قضيه 
 ) درجمع اساتيد وغاصببادی رئيس ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی (آسرلشگرفيروز 

يک اتفاق بسيارتلخ وزننده توسط < :دانشجويان دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی گفت
يک دشمن خارجی  ،مده اينکه يک بيگانهآئی ھا درجريان انتخابات بوجود آمريکاانگليسی ھا و
 از ،می دخالت بکندالابات يک کشورانقالبی مستقل وبا حکومت مردم ساالرانه اسبيايد ودرانتخ

توھين به ملت  ،کانديد ھائی حمايت کند ويا عليه کانديد ھائی نظربدھد اين يک اقدام بی شرمانه
  .>است ضد استقالل وحاکميت جمھوری اسالمی و

. شخص بی مسئوليتی رانتخابات ايران کرده استوانگلستان درام آمريکابادی اعتراف به دخالت آفيروز 
وانگليس را دردخالت  آمريکااقدام  ،نھاراھم درانتخابات توضيح داده است  شاھدآ. کيفيت دخالت ھم نيست

   .توھين به ملت وضد استقالل وحاکميت جمھوری اسالمی دانسته است ،اقدام بی شرمانهدرانتخابات  
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 آمريکاشرمانه وتوھين به ملت وضد استقالل کشور که ازسوی انگليس و خوب درمقابل اين اقدام بی
مده  حکومت جمھوری اسالمی خاصه وزارت کشور که مکلف به حفظ صيانت انتخابات است چه آبعمل 

اقدامی کرده است  کامال واضح وبدون ترديد است که ھيچ واکنشی نشان نداده وانتخابات را با حفظ ھمان 
  .نھم اعتبارقانونی داده استآکارانه بيگانگان ادامه داده وبه نتيجه  نه وتجاوزاقدامات بی شرما

  درانتخاباتحدرسوائي 

نقدر ازسوی سيد علی بی اھميت تلقی آدرامرانتخابات جمھوری اسالمی  آمريکاشکارانگليس وآدخالت 
رستی وبی اعتباری انتخابات ھفتم اسفند ماه بارديگرناد< :شده که درديداربا مجلس خبرگان گفته است

  .>تائيد کرد را ن زمان بودندآمدعی نا معتبربودن انتخابات   ٨٨که درسال  سحنان کسانی را

                                                                                                       )٢٠/١٢/٩۴(  

ی بی سی نقش بوسيله ب ٩۴ھيچگاه انگليس درحدی که درانتخابات سال  ٨٨درحاليکه درانتخابات سال 
   .شکارنداشتآن درانتخابات موثرواقع گرديد نقشی آداشت ونقش ودخالت 

  بي اعتنائي ويا استقبال ازدخالت بيگانه درامرانتخابات 
وانگلستان درانتخابات کشور  آمريکاتصورنشود که ازمقامات جمھوری اسالمی کسانی معترض به دخالت 

وانگلستان  آمريکاوکل مقامات جمھوری اسالمی خواستارراه سکوت وحتی استقبال ازسياست  نبوده
د سکوت خيرسياست کلی جمھوری اسالمی که ازسوی سيدعلی تعيين ميشو ،درانتخابات ايران بوده اند

   .تخابات ايران بوده استدرامران آمريکابسيارروشن انگليس و و شکارآمقابل دخالت ھای  در

سکوت وزارت خارجه جمھوری اسالمی را  ،سردارجزايری معاون ستاد کل نيروھای مسلح 
ن شد  او آ دانست وخواستاربرخورد قاطعانه با ورآدربرابردخالت انگليسی ھا درانتخابات شبھه 

وگفت اين مسئله اظھارتاسف کرد  عدم برخورد قاطع دستگاه ديپلماسی جمھوری اسالمی با از
ن آرابطه وگسترش مناسبات ديپلماسی با انگليسی ھا بايد قطع دخالت ھای  پيش شرط ھرگونه

ايری وايجاد تکليف برای زج جالب است بدانيد که درمقابل اعتراض .کشور درامورايران باشد
 .ن ازپاسخ به ايراد جزايری امتناع کردآوزارت خارجه ايران وسخنگوی دستگاه ديپلماسی ايران 

  .ه سياست دولت انگلستان دردخالت درانتخابات ايران انجام ندادکوچکترين اعتراضی ب و

ميز انگلستان درانتخابات آمعاون اموربسيج وفرھنگ ودفاعی کشور ھم درمقابل اقدامات دخالت  
 در ن کشورآخواستاربرخورد قاطعانه ومتناسب وزارت خارجه با دولت انگلستان وسفارت  ايران

تن صدای شيطان ھستند  ولی معھذا سياست سيد علی نه به ايران شد وگفت مردم درانتظاربس
استقالل وشرافت انتخابات ايران اھميت داد ونه به خواست مردم ونه به نگرانی ھای مقامات 

   .وياران نزديکش

  



 حقوقدان-) اميرفيض۵جرح انتخابات دوره دھم جمھوری اسالمی (                              ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠٣/٢٣، چھارشنبه=ناھيد شيد

  دستاورد اين تحرير 

   :تحريرحاضردراين مسيرارائه شاھد ودليل داشت که

) درانتخابات نقش موثری داشته پول غيرقانونی استشامل پولھای خارجيان وھرنوع پولھای کثيف ( -١
است  وجمھوری اسالمی با انکه مراتب ازسوی مسئولين مربوطه اعالم شده کوچکترين اقدامی درمانع 

   .ن وجود نشده استآبکارافتادن 

دخالت کامال موثرداشته است  ٩۴ثابت شد که دولت انگلستان بوسيله بی بی سی درانتخابات سال  -٢
   .که نظرات دولت انگلستان کامال درجريان انتخابات مراعات شده است درحدی

   .ن انتخابات را ازاصالت ومشروعيت فارغ ميسازدآرتيکل ھای اول ودوم درھرانتخاباتی آ

  درانتخابات ايران آمريکادخالت 

 –ن کشور بی آتحريرحاضر اختصاص به شھادت شھودی داشت که به دخالت انگليسی ودستگاه خبری 
اجازه فرمائيد درانتخابات جاری ايران نداشت  آمريکاسی شھادت داده اند وجائی برای اثبات دخالت  –بی 

     .رانتخابات ايران تخصيص يابدد آمريکابه نقش وکيفيت دخالت  قسمت ششم اين تحرير

  

  

   

  

 

 


