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 جرحِ انتخابات دوره دهم
 جمهوري اسالمــي

 1 ششمقسمت 
                                    

  حقوقدان-اميرفيض

بی بی سی درانتخابات مجلس خبرگان دربخش پنجم اين تحريرصحنه ھای عيان دخالت انگليس بوسيله 
 تصريح گرديد که دستورات بی بی سی کامال درانتخابات خبرگان رعايت گرديد وکسانی  را هارائه وخاص

نھا با استقبال مردم روبرو گرديد  ولی آکه بی بی سی ازانتخاب خبرگان مطرود اعالم کرده بود، طرد 
خوندی که عضويت مجلس خبرگان آنگلستان عليه سه تحرير توضيح نداشت که چرا بی بی سی ودولت ا

  .نھارا طرد کرده استآروبسته است وبا چنين بی پروائی  از ھم دارند شمشير را

  مخالفت با برجام وشيح حسن روحاني 
) مطرود انتخابات شده اند  ازمخالفين جدی روحانی سی (دولت انگلستان –بی  -حضراتی که ازسوی بی

ن پايه آبرجام وتبعات  ينده ايران برآوانگلستان درباره  آمريکانيز برجام ميباشند ودرحاليکه سياست  و
(ظاھرا نه باطنا)، وجود مخالفين مستعد وقوی درخبرگان که مھمترين وظيفه اش تعيين  گذاری شده

   .رھبری است ميتوانست با مشکل روبروشود

   :رجام گفته استمصباح يزدی دررابطه با دولت شيخ حسن وب

ميليون  ٧٠حاضرميشود ارزش  <طرف (مقصودش روحانی است)
اھالی کشورخودش راتسليم يک دشمن کند، برای اينکه چند روز 

يزی ھست (اشاره چبيشترروی اين صندلی بنشيند. پست ترازاين چه 
مصباح يزدی به روحانی است)  چقدربايد انسان به دورازشرف 

دميزاده ميتواند چنين پست باشد. کسانی که طرفداربرجام آيا آاديده بگيرد  باشد که خون ديگران را ن
  )٩۴(سی ام بھمن ماه                                                                 .ھستند خروگاو ميباشند>
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به دولت شيخ حسن وبرجام برای تسلط طويل المدت برايران  نميتواند با وجود  آمريکاھميت اميد واری ا
 آمريکانھا دردستورکارانتخاباتی آچنين مخالفان متنفذی درمصادرمھم کشور جوربيايد والجرم استھالک 

 روبيدن مخالفان برجام تنھا در ؛انگلستان قرارگرفت وحضرات با جاروی بی بی سی روبيده شدند و
انتخابات خبرگان نبود تمامی کسانی که درمجلس اسالمی در مخالفت با برجام حتی اشاراتی کرده بودند 

وراست. کافی آنھا درمورد برجام واقعا حيرت آرد صالحيت شدند واھمبت اين دومی با توجه به اظھارات 
   .است به گزارش کميسيون مجلس درباره برجام رجوع شود

دی شرمن گفته نو  ؛برای تحول درجھت تسلط برکليت ايران است آمريکاھا اميد روحانی واصالح طلبان تن
انتخاب حسن روحانی درانتخابات رياست  ،<تحريم ھا نبود که برنامه ھسته ای ايران را متوقف کرد

  .>جمھوری بود که اين کارراکرد

ح طلبان است  بقای حسن روحانی درسمت رياست جمھوری الزمه اش يک مجلس موافق اويعنی اصال 
مرکب شيخ حسن برای فراھم ساختن زمينه ؛ که اين مھم درانتخابات مجلس کامال صورت يافت  چراکه

   .ھمين انتخابات مجلس وخبرگان بود وھست آمريکاھای قانونِی تسلط 

<نزاع قدرت درانتخابات  پيش روی ايران بين ميانه روھا  :يک تحليگرروزنامه واشنگتن پست  نوشت
ينده ميتواند توازن سياسی درايران  برای سالھای پيش روراترسيم آروھا  درماه تند و

  .کند>

  ستون نويس واشنگتن پست)  ،ايگنا تيوسديويد (                                           

  نتخابات است.ينده منوط به ھمين اآنسبت به ايران برای سالھای متمادی  آمريکايعنی سياست 

 ئی ھا برای اجرای برجام درحقيقت درراستای فضاآمريکا<عجله  :روزنامه ھافينگتن پست ھم نوشت
  .سازی ھای الزم برای رسيدن به يک نتيجه خاص درانتخابات ايران است>

  .ن روزنامه تسخيرکرسی ھای مجلس توسط اصالح طلبان استآنتيجه خاص مورد نظر 

<بدين ترتيب  :درحوزه سياست خارجی است  نوشت آمريکارين روزنامه ھای فارين پاليسی که ازمھمت
  .حائز اھميت است آمريکاينده ايران تا چه حد برای آمشخص است که انتخابات 

نميتوانست نسبت به جريان انتخابات ايران موثرو حساس نباشد ودرنھايت مجلسی بوجود  آمريکابنابراين 
   .اکثريت ممتازداشته باشندن آ يد که اصولگرايان درآ

  كانديد هاي آمريكا براي انتخابات ايران 
توصيه رای دادن به ليست  يزدی و مصباح ، تنھا بی بی سی نبود که ضمن مطرود ساختن  جنتی، 

  .مشترک  اصالح طلبان، کارگزاران و اعتدال را کرد
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سن روحانی ھسته مرکزی <ترکيب  ھاشمی رفسنجانی وح :روزنامه نيويورک پست درگزارشی نوشت
تی ايران است.  اين دونفرسابقه آقای اوباما اميد واربه پيروزی درانتخابات آحزبی را تشکيل ميدھند که 

نھا حتی دولت ريگان را متقاعد ساختند که آ  ٨۶و ١٩٨۵پوشيدن لباس ميانه روھارادارند  درسال 
 به سمت شرائط عادی ھدايت کنند  و ران راميتوانند به بسته شدن فصل انقالب درايران کمک کرده واي

سوم شخص سوائی ھای ايران گيت منتھی شد نقش داشتند (ر !  درمذاکرات محرمانه ای که برتنھرسه 
  .مادگی برای کشتن خمينی راھم اعالم داشته است)آکروبی بوده که حتی 

ست معلوم است که کيست  آمريکاارکان حزب مورد حمايت واميد  = شيخ حسن روحانی که يکی از توضيح
ئی مک فارلين ازاو بعنوان آمريکاقرارگرفت وھيئت  آمريکااوست که درجريان ايران گيت درخدمت  و

نچه که درموقعيت آتافته جدا بافته ياد کرد واوھم متقاال ھمان شيطان بزرگ را کدخدای مھربان ناميد ولی 
   .ھاشمی رفسنجانی استحزب مورد توجه واميد باراک اوباما جای حيرت است 

  به اظهاراتش رجوع ميكنيم

ئی وانگليسی وفرانسوی رابکشيد  حاال که دستتان آمريکا ۵غربی ھارابکشيد به انتقام ھرفلسطينی  *
وانگليس وفرانسه دست بزنيد. زيرا  آمريکابکشيد به قتل اتباع عادی  را نھاآبه اسرائيلی ھا نميرسد که 
سان تراست  اگرغيرت عربی نداريد، اگرغيرت اسالمی نداريد  غيرت انسانی آ پيدا کردن وکشتن اين افراد

  )١٣٧٧شھريور ١۵انتقالی به سنگر ۶٨ارديبھشت سال  ٢١(مشروح درکيھان       که داريد ......... 

<منفجرکردن کاخ اليزه فرانسه بوسيله  :گفت ۶۴ست دراسفند سال آمريکاھمين رفسنجانی که اميد  *
  ) ٨٠(کيھان شماره                                                            >ای ما مشکل نيست انتحاری بر

 ئيھا وغيره دشواراست؟آمريکادستورات وفرامين رفسنجانی درترغيب وتحريک به کشتار بار  يا درکآ
  نھم علنی ديده شده است؟ آيا ازرھبرداعش چنين فرامينی آ و

لمان آلمان رئيس جمھور بود بموجب حکم دادگاه آرفسنجانی که درجريان ترور رستوران ميکونوس  *
    .(دادگاه ميکونوس) تحت تعقيب قرارگرفت وھنوز ھم دادگاه منتظرزمانی است که اورا محاکمه کند

وقی برای يک ايرانی دوتابعيتی  عليه رفسنجانی به دادگاه بلژيک که واجد صالحيت حق ٢٠٠٠درسال  *
شکايات عليه شخصيت ھای خارجی شناخته شده بود بعنوان دستوردھنده شکنجه تحت تعقيب قرارداد که 
با ھياھوی جمھوری اسالمی وتھديد به قطع روابط مواجه شد وپرونده رفسنجانی بطورموقت بداليل 

   .مختومه نشدلی سياسی  ازجريان رسيدگی خارج شد و

قوق بين الملل يک جانی ومتھم دردست محاکمه است ونميتواند فعال سياسی بنابراين رفسنجانی ازنظرح *
 اورا ازپايه ھای قطعی و ؛که مدعی حمايت ازحقوق بين الملل است آمريکانھم تاحدی که آشناخته شود 
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عالوه برجنبه حقوقی وانسانی  قضيه مزبور نشان ميدھد که برای  ؛مسلم سياست خود درايران قراردھد
مد آق نميکند که طرف خرعيسی است ويا االغ چموش  وھرکس باھرسابقه وجنايتی بسويش فر آمريکا

  (پايان توضيح) .مدآ

   مسيراميد واري آمريكا 
ئيھا بمناسبت سابقه طرفداری ازاصالح طلبان چه درسطح خيابانھا وچه درفلسفه سياسی ونحوه آمريکا

ھمانند  ،ن تخصيص خواھد يافتآعملکرد شان با گروھای ايرانی که درھمين تحرير اشاره بيشتربه 
يد ھا دقت مردم رابرای شرکت درانتخابات ونفی واثبات کاند با نقدرآانگليس وبی بی سی الزم نبود که 

ن ھمه آمد ھای آن سال وپی آوبيشتردرجريان انتخابات  ٨٨راھنمائی واصرارکنند زيرا ازسالھای قبل از
درايران ھستند. خاصه وقنی رھبران اسرائيل و  آمريکادنيا دانستند که اصالح طلبان بازوی اجرائی 

ھران ميجنگند و ھيچ اعتراضی که درخيابانھای ت ازاصالح طلبان بنام سربازان خودشان ياد کردند، آمريکا
واسرائيل  آمريکااين شد يک سند جدی ومحکم دردخالت  جانب سران ويا افراد اطالح طلب بعمل نيامد، از
وحتی درانتخابات کنونی زيرا  ٨٨حمايت ازاصالح طلبان درجريان  انتخابات رياست جمھوری سال  در

 جلس وخبرگان دردست نيست بلکه انبوه اظھارات وئيھا درانتخابات مآمريکانه تنھا سندی برعدم دخالت 
ئيھا نشان ازمداخله ھوشيارانه وعلنی درانتخابات ايران را دارد به شھادت زيرتوجه آمريکااقدامات 
   :فرمائيد

  شهادت ليندن
 ھای طرفداره ميخواھم ازگرو ،ميخواھم بيان کنم که تغيير رژيم ايران بايد خط مشی ما باشد< ؛ليندن گفت

نھا حمايت سياسی ومالی کنم ميخواھم اخبارواطالعات آ دمکراسی درجامعه ايران حمايت کنم  ميخواھم از
ھمانطورکه ما درجنگ سرد باشوروی انجام داديم  غرب ميتواند  کاری رابا ايران انجام  ؛نھا پخش شودآ

ھمان رفراندمی انداختيم،  ھمان انقالب گل سرخ که درگرجستان راه –دھد که قبال با اوکراين انجام داد 
  ن درھايتی ودرنيکاراگوئه وشيلی انجام داديم>آ وقبل از که درتابستان عليه چاوز درونزئال  انجام داديم 

  حاشيه تطبيقي
وريل) دراجالس آ( ١٣٨٣ئيھا ھمان برنامه رفراندمی راکه عليه چاوز درونزئال بکاربستند، درسال آمريکا

داريوش   -کام مشھورشد ومحسن سازگارا ت ميليون دا ۶٠که به رفراندم بروکسل برنامه ريزی کردند 
که به اصالح طلبان خارج  آمريکازرفشان وعطری يعنی عوامل وسرسپردگان  –محمد ملکی  –ھمايون 

کشورشھره اند ميدان داران موضوع بودند.  فراخون مزبور که به امضای اعليحضرت وعلياحضرت  از
 لوی رسيده بود بظاھر سند محکمی ميبود که دستمايه فراخوان مزبور به شمارواالحضرت عليرضا پھ و

اعليحضرت ھم درمصاحبه ھايشان درھمان تاريخ بطورجدی وبی سابقه ای ازطرح مزبور حمايت   .ميرفت
خواندنی است ولی ميدانيم که  ٨٣ن درسنگرھا ازجمله سنگراول بھمن ماه سال  آکردند که مشروح 

  .بجائی نرسيد
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  گاهي بجا آ
قای مک کين  بنام سايه عقابھا  به رنگ سبز که عالمت آگاه شويد که درفصل بيست وپنجم کتاب آبدنيست 

انقالب نارنجی ايران خواھد بود اشاره کرده است واين اشاره، نشان ودليل قانع کننده ای است که برنامه 
وھمين دريچه است که ذوق  واسرائيل بوده است آمريکاامری فراھم شده ازسوی   ٨٨ريزی جريان سال 

وردن عالمت سبززيرسوال ميبرد آشتاب نسنجيده رئيس شورای تجزيه طلبان را دراستفاده وبنمابش در و
گاه بوده آ در انتخاب رنگ سبزنا آمريکازيرا نميتوان قبول کرد که ايشان با موقعيتی که داشتند ازدخالت 

  گاھی بجا)آپايان اند (

  در انتخابات ايران  آمريكا مداخله  طرق –موضوع  ادامه
  فراھم ساخت   آمريکاچند امکان، زمينه  رابرای شرکت وبرد انتخابات مجلس وخبرگان برای 

  اول برجام 
نقدرموضوع برجام درکم وکيف انتخابات مجلس وخبرگان تاثيرمستقيم وقاطع دارد که اگرانتخابات دوره آ

   .برجامی بناميم مرتکب خبط درتشبيه نشده ايمدھم وخبرگان را انتخابات 

و برخی  ئی بتوصيه اصالح طلبانآمريکاعليه ايران که بنا براظھارشخصيت ھای  آمريکاھای  تحريم **
. ميدانيم طراحی و تحميل ايران شد با ھدف ناراضی ساختن مردم ازجمھوری اسالمی بود بيرون نشسته ھا

نھم تاحدی که شيخ حسن آلبان را داد ھا واصالح ط ئیآمريکاکه اين استراتژی نتيجه مطلوب مورد نظر
ب کشور وگرانی وبيکاری حاکم برجامعه آروحانی حتی ريزه گرد ھای ھوای خوزستان وپائين رفتن سطح 

ايران را نتيجه فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی  دانست که با اجرای برجام ھمه مرتفع خواھد شد 
  )١٣٩۴(نھم بھمن               ورد> آنياورديم  خداوند برجام  را ما< :نجا رفت که گفتآشيخ حسن تا 

نتيجه اجرای درست برجام ازجانب ايران باراک اوباما ھم ھمان حرفھای شيخ حسن را درعباراتی مانند <
برزبان راند ودرپيام نوروزی  >ھا ورفع مشکالت وبازشدن افق اقتصادی ايران خواھد شد سبب رفع تحريم

نويد بدون شرط وبيع  آمريکاوارساخت  ودرواقع کاروميدان فعاليت اميدينده وداشتن آخودش جوانان رابه 
   .به مردم ايران بوسيله دولت روحانی درمعيت برجام داد را

 زمايشآازجمله  مھوری اسالمیجھمه اقداماتی که تکليف داشت نسبت به خودسری ھای  آمريکاطرفی  از
   .ئی عليه ايران ميشد معلق ساختھا موشکی که منجربه تحريم ھای

 دولت اوباما دراتخاذ سياست نرم خود دربرابرايران اين توجه را< :روزنامه نيويورک پست نوشت **
دارد که نشان دھد حسن نيت دربرابرايران ميتواند به ميانه روھای ايران  فرصِت حضورپررنگتردربدنه 

  ه دارد>راھمچنان برای واشنگتن زنده نگا جمھوری اسالمیقدرت  فراھم ساخته واميد تغيير رفتاردولت 



 حقوقدان-) اميرفيض۶جرح انتخابات دوره دھم جمھوری اسالمی (                              ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠٣/٢٧، يكشنبه=ناھيد شيد

ناچاراست درمقابل ايران کوتاه بيايد تاحاميان روحانی  آمريکا< :وال استريت ژورنال نوشت **
   .درانتخابات شکست نخورند

افته اند ياميد  اکنون مردم سخت گرفتارايران بااين تصور، ،بنابراين
وردن آورد واين آرا خواھد  نھا رفاه ورفع کمبود ھاآبرای  آمريکاکه 

   .نھا مانند روحانی واصالح گرايان ممکن استآامل فقط بوسيله عو

 اصالت برداشت باال ميتوان به اظھارات احمد خاتمی امام جمعه و در
  قای دکترکاظم وديعی استناد کرد:  آ سکان ھای اصولگرايان  و از

مردم فکرميکردند که با برداشتن تحريم ھا < :احمد خانمی گفته **
  .>ايران گلستان ميشود

  .ی مردم به باغبان ھای گلستان کردن ايران درانتخابات رای دادنددرمفھوم ، يعن

ايرانيان خارج ازکشوربايد اصالح طلبان داخل کشورراياری بدھند < :قای دکترکاظم وديعی ھم گفتآ **
بايد  باحفظ حرمت کسانی  دمکراسی اسالمی ويا دمکراسی حقيقی ومسئله تماميت ارضی از صرفنظر و

نھا پروبال بدھيم واگرچنين نکنيم ونکنند ايران به کره شمالی تبديل خواھد آرند به که درايران  قدم برميدا
  >.شد

  ٢ )٧/١٢/٢٠١۵قای دکتروديعی آ(ازتحريرچاه وراه                                                             

ای ب وھووآھمگانی شده اند که رفع گرفتاری وبيکاری وحتی  دراين معادله وقتی مردم با اين تصور،
 دمکراسی حقيقی وتماميت پدر ازبزرگان قوم ھم توصيه دارند که گور وايران با برجام حل وفصل ميشود 

ارضی بايد ازاصالح طلبان ازجمله رفسنجانی ھا طرفداری کرد واگراينچنين نشود ايران کره شمالی خواھد 
فرض ضعيفی داشت که نان به اصالح طلبان است  نميتوان آاين حرکت ھم  فقط بارای دادن  غازآ شد  و

    .برنده انتخابات نشوند که شدند آمريکااصالح طلبان وابسته به 

   آمريكادوم حمايت رسانه اي  
  که درسھم تحريرات اتی خواھد بود
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