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  حقوقدان -اميرفيض
  
نگرفت ولی واجد  که زياد درچشم قرار ی بوقوع پيوسترويداد ،به درک واصل شدن رفسنجانیرجريان د
نکه درمراسم آ اب که بوسيله سيد علی خوانده شدن اين است که درمراسم نمازميت آ و ؛مھمی است اثر

> به اين *اللھم اال النعلم منه االخيرا وانت اعلم به مناگذارجمله < نمازميت شرط وعرف است که نماز
که رسم  ميخواند واين معمول و > راداناتری نميدانيم وتودرباره اوازما او خدايا ماجزنيکی از<نا که عم

 و ؛رثومه فساد خواند نشدجسيد علی برای  ازجانب نمازگذاران برمتوفی ھمواره عمل شده است درنماز
  .عفوک –عفوک  –رسيد علی گفت  الھم عفوک  ن سه باآبجای 

   
   .دم خوبی معرفی ميکندآجمله اول  به معنای شھادت دادن نمازگذاربه خدا درباره ميت است که اورا -*

الجرم جمله عفوک   ،فاسق است نميتواند به بی گناھی وپاکی او شھادت بدھد اگرنمازگذاربداند که مرده
 خدا درخواست عفو و که به معنای اعتراف به گناه وفساد وفسق وفجورميت است ولی از ميبرد را بکار

  .مرزش اورا داردآ

  مسئله تشخيص

 نظر ازنظرگناه بسيارامرمھمی است زيرا افراد نميتوانند به گناه کسی اظھار ،وضع ميت مسئله تشخيِص 
مقام  اما وقتی که ميت در ،ت دارده اصل پاکی ودرستی است منافااين امر با اصل استصحاب ک کنند و

نميتواند جريان  گذار نماز داشت  ديگر بن واصل وتخمه است قرار وکه به معنای ريشه رثومه فساد ج
را معطوف به اصل استصحاب بنمايد و چون علم دارد، شھادت بربيگناھی ميت درست نيست درست کاری 

  .به رفسنجانی بکاربرد ميت نسبت نماز که سيد علی در

لذا چون سيد علی درتمامی اعمال  ؛شرط است درشھادت درباره ميت گذار نجا که موضوع علم نمازآ از
گاھی او نسبت به اعمال ميت مانع بوده آ ) مشارکت داشته است وجود علم وميتجنايات رفسنجانی ( و

   .خواستارعفو اوشده استبه اينکه اوگناھکاراست  که شھادت به پاکی او بدھد  وبا اقرار

   شركت ومعاونت درجرائم رفسنجاني

کشور عامل  ، ترور ايرانيان خارج ازکشور، انفجارات خارج ازرفسنجانی درتمام جنايات جمھوری اسالمی
ايران ندارند  نھا پرونده ای درآگاه بوده است اگرچه آ مستقيم بوده که سيدعلی خامنه ای نيز شريک و
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اين سيد علی خامنه ای  نابرـــازکشوردارند که بعنوان متھم شناخته شده اند ب ولی دردادگاھھای خارج
  .نميتواند ونميتوانسته که به بيگناھی رفسنجانی شھادت بدھد

  نقش رفسنجاني درجنگ عراق  وايران 

اروند  خسارت سنگينی به نيروھای ايرانی که قصد عبور از ۵و ۴رفسنجانی درعمليات نظامی کربالی 
اصول  عی ازالکسی که اصال ھيچ اط ؛فرمانده عمليات بود ،مقصد بصره داشتند وارد شدرود را به 

   .نظاميگری نداشت

اروند رود  زمريکائی کامال برنامه حمله ايرانيان رابرای عبور اآواکس ھای آتاريخ نويسان گفته اند که 
ائيد وگزارش کرده بودند که به اطالع عراقی ھا رسانده بودند وافسران اطالعاتی ايران ھم مراتب را ت

سمان باشد بطرف رودخانه آبجای اينکه بطرف  ساخل غربی اروند رود ھوائی عراق درتمام توپ ھای 
 سرباز ١۵٠٠٠ نھايت از در گاھی رفسنجانی حاضربه تعويق برنامه حمله نشد وآبا وجود اين  ،شده است
الی پنج که چندروز بعد بفرماندھی ھمين جنازه به رودخانه اروند رود افتاد  ودرکرب  ١٣٠٠٠ ،غواص

  .جوان ايرانی تلف ويا مفقود االثرشدند ١١٠٠٠رفسنجانی بازبرای عبورازاروند رود 

  )۴٧شماره  ١٢مجله نگين ايران  دوره (                                                                        

   .ھم گرفته بود بوده است نراآصه که تذکررفسنجانی مسئول مستقيم اين بی توجھی وبی احتياطی خا

وبدين ترتيب  رانندگی ميدھيم  اثر ھزارکشته در ٣٠سال  ھر ما :رفسنجانی درمقابل اين اعتراض گفت
    .اروند رود قائل نشد ن کشتارايرانيان درآاھميتی برای 

  مخالفت با صلح  

فرماندھان  يان محسن رشيد ازقاآ ؛اتھام بزرگتری که متوجه رفسنجانی است مخالفت با صلح عراق است
فتح  از بعدگفته است < ؛ارشد سپاه پاسداران درطول جنگ ورئيس مرکز مطالعات وتحقيقات جنگ

قای حميد انصاری  آ> اما کارشناسان امام را قانع ميسازند ؛تمايلی نداشتند گخرمشھر امام به ادامه جن
   .نی را با ادامه جنگ تائيد کرده استخمينی ھم مخالفت خمي يت هللاآ قائم مقام موسسه نشر

 رفسنجانی ووبطور ضمنی  احمد خمينی ومنتظری ھم مخالفت خمينی رابا ادامه جنگ شھادت داده اند
   .مشاورينش را مسئول ادامه جنگ دانسته اند

 تصويب کرد و مريکاآرابه پيشنھاد  ۵١۴سازمان ملل متحد قطعنامه  روز بعد ازفتج خرمشھر ۵٠
  .نی با موافقت با قطعنامه مخالف بودرفسنجا

ميليارد دالرخسارت جنگی  ٨٠٠نقش رفسنجانی درکنارسياست جمھوری اسالمی سبب اتالف  
که ھمان حد پائينی که سازمان ملل متحد برای خسارات جنگی ايران ھم تعيين کرده   ؛شدايران 

   .بود برباد رفت
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  دادگاه ويژه جنگ  

خمينی دادگاه ويژه جنگ عراق  ۶٧ماه سال  مرداداب دستورمورخ دوم درجنگ عراق وايران بموج
  : مده استآن حکم  تشکيل دادگاه آت االسالم علی رازينی تشکيل شد ودرجبرياست ح

ھرعملی که به تشخيص دادگاه موجب شکست جبھه اسالم ويا موجب خسارت جانی بوده وياھست <
  >ن اعدام استآمجازات 

ھزارجوان ايرانی دراثربی اعتنائی  ٣٠ن وبا وجود اين واقعيت دردناک که با وجود اين قانو 
دادگاه ويژه اروند رود کشته شدند، معھذا  يران دررفسنجانی به توصيه ھای فرماندھان نظامی ا

   .ن رفسنجانی بوده است رسيدگی نکردآجنگ به اين جنايت ھولناک که عامل 

  همدردي با مرگ رفسنجاني 

به ياد نوشته تاريخی  مرگ رفنسجانی  مرا کشور از وخارج ان داخلينايرا تظاھرات وھمدردی گروھی از
به وعده خودش که  ايرانيان را کشت و نھمه ازآنکه آقزوينی انداخت که نوشت باھلی سردارعرب با 

 ؛داده اند ن شقی را زيارتگاه خود قرارآرد کند ونان بخورد عمل کرد ايرانيان قبر آندم گازخون ايرانيان  
   :انداخت  قزوينی جمله ای دارد که چنين است

  

 ***  

  ميشناسند جانی» رسما"«نيست که اورا بيمورد 
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