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  حقوقدان -اميرفيض

 ولی گذشت زمان و ١به کودتای درشرف وقوع درجمھوری اسالمی شد دريکی دوتحريرسابق اشاراتی 
ق توجه الي ، شايددررديف تحريرات قبلی نسبتا جامع يک تحقيقن الزم ساخت که آ وارد برسريع       ِ تحوالت  
  .گردد

  دود ازكنده بلند ميشود

زرگ معموال يک کنده ب آتششنا ھستند ميدانند که متصدی آرکوه وجنگل د آتشروشن کردن که به  یکسان
ال فع را آتشت دوباره که خشک شود  وھرگاه که متصدی خواستش با فاصله کمی قرارميدھد ـ را درکنار

لت نده بع   ُ ن ک  آنجا که آ فرونشسته نزديک ميکند واز آتش ه را قدری ھل ميدھد وبه خاکسترون کندآکند 
  .ميرساند آتش رابه مقصود از آتشبودن کامال خشک شده براحتی متصدی  آتش درکنار

يله بوس که امروزاست  آتشدرجمھوری اسالمی دقيقا به مشابه ھمان کنده درکنارنقش شيخ حسن روحانی 
   .ماده سازدآبرای مقاصد متصدی  ار آتشبه جلو ھل داده شده تا  آمريکا

  محموله اين تحرير

    ست  يکاآمريعنی  آتشنده بودن شيخ حسن وارتباط کنده با متصدی          ُ ، اثبات ک  نخستين محموله اين تحرير

ازشھادت شھود ھمانطور که معمول است ھرقسمت استناد ميشود و دراثبات اين مھم به شھادت شھود
دت است در که اقتباس ازعين شھاشد وبه رعايت اختصار متن شھادت نقد ونتيجه گيری ھم خواھد 

   .تاازاختالط تحرير جلوگيری شود ] قرارگرفته ...گيومه[

  شاهد اول  روزنامه فارين پاليسي 

نقش روحانی درماجرای ايران تحت عنوان < فارين پاليسی مقاله ای داشت ١٣٩٢دربيستم مھرماه سال 
   :ن مقاله چنين استآ که قسمتھائی از >گيت

با   کشورش يندهآ جمھوری ورئيسساله ومشاورارشد سياست خارجی دولت ايران  ٣٧حسن روحانی [
 یتنھائه مده بود تابآروحانی خرھتل ھيلتون درتھران ھمنشين شد آھيئاتی ازمقامات کاخ سفيد درطبقه 

  ]بشود آمريکاواسطه توافقی با
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**  

 و زادی گروگانھا انجام شد. اما استراتژی برترآ فروش اسلحه به ايران و تمام اقدامات الزم برای[
روابط سياسی ن توسعه آ ن مشاورامنيت ملی سابق ريگان ھدايت ميشد ويبزرگتری ازسوی مک فارل

  )نورثآليور  سرھنگ(                                                     ] ايران استروھای  هجديد با ميان

**  

   :مينويسد  آمريکاعضو امنيت ملی  مک فارلن درتلگرافی به جان پويند کستر[

ست اين مرد حسن روحانی تافته جدا نطور که پيداآاجرفرش رفتارميکنند ولی مذاکره کنند گان مانند ت«
نھا نميدانند چطوربرمشکالت ضروری آنھا گفتگو ميکردم آ بوده است که تاحال با ماتورھاآ بافته ای از

  ]برخورد کنند اما من ميبيينم که به يک مقام مھمی دسترسی پيدا کرده ام واين خيلی خوبست

  )١٩٨۵مک فارلن (                                                                                                

اه > دراولين فرصتی که در زندگی اش داشته رمده استآجوان است وجويای نام <ساله  ٣٧يک جوان 
 اق ھيئتتاقی درکنارات. کيفيت عمل او درانتخاب اک فارلين را انتخاب ميکندمخلوت کردن وتماس با 

   .نشان ميدھد شدربيحيائی اورا دررد قبح عمل، شجاعت درھتل ھيلتون ئیآمريکا

(نھضت ملی  بوده تماس محرمانه داشته عبدالرحمن برومند آمريکا= جوانترين شخصی که با  حاشيه

اسناد داشته است (دائم ودور ازاحتياط تماس  آمريکاسالگی با مامورين سفارت  ٣۶بختيار) که درسن 
  .)آمريکاسفارت 

که شرح جلسه را نوشته به روزنامه فارين پاليسی  آمريکاشورای امنيت ملی  قای ھاوارد نيشر کارمندآ
 >تاازخود درصورت افشای جزئيات گفتگو محافظت کندروحانی ازنام مستعار استفاده ميکرد گفته است <

 قای روحانیآ از استکمه سرھنگ نورث ومک فارلين ره ومحاگدرگزارش تاور که مستند مداخله کن
  ياد شده >مشاورارشد سياست خارجی ايران تنھا  بعنوان<

گاه شويم بد نيست بياد بياوريم آبرای اينکه بتوان به اھميت کارروحانی درتماس محرمانه با مک فارلين 
  :ن گفتيکه خمينی بالفاصله با انتشارخبرورود تيم مک فارل

 وربط آمريکا . يک مقام عاليرتبه بقول خودشان ازبايد دراين رسوائی عزابگيرد آمريکارئيس جمھور<
قاچاق با تذکره جعلی وارد ايران ميشود درصورتی که ايران نميداند که چيست به مجردی که وارد ميشود  

باھرکه خواست مالقات واونھاراتحت نظرميگيرد آھستند ايران  آمريکامعلوم ميشود که اينھا ازمقامات 
  !!عجب مالقات نشد)( >کند مالقات نشد
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  : اين عالئم را كنارهم بگذاريم

ئی درھتل آمريکااقی درجوف محل اقامت ھيئت تمحرمانه امشاورارشد سياست خارجی ايران روحانی 
قيققی م حمذاکرات او با مک فارلين فاش شد توجھی به نا تا اگر نھم با اسم مستعارآتون تھران ميگيرد ھيل

. نام اين عمل يک کارسياسی مامورعاليرتبه يک کشوراست يا کاريک زدو بند چی سياسی او نداشته باشد
 بفکر منافع وموقعيت و ؟که به شرافت کشور وماموريتی که دارد کوچکترين اعتنائی ندارد ودالل مظلمه

  ؟تی خويش استآ

ھد نشان ميدبابيان اينکه ھدف نھائی ومستوراو ايجاد روابط جديد سياسی با ميانه روھاست ن يمک فارل
درھمان جريان مطلوب مک فارلن  يعنی تنھائی شيخ حسن روحانی ه ی ومحرمانه وبکه مالقات خصوص

   .ايجاد رابطه سياسی با جناح ميانه رو بوده است

ارشد  اسالمی که شيح حسن بعنوان تنھا مشاوريا چنين امر وموضوعی باسياست جاری جمھوری آ
  .مسلما خير ؟ن محرمانه صحبت ميکرده ھماھنگ بوده استيجمھوری اسالمی با مک فارل

نھم درمقام مشاورعالی امنيت ملی آتصورنميکنم درتاريخ سياسی جھان نمونه ای ھمانند عمل شيخ حسن 
بطورحتم بيسابقه  ،مانسرعت وکوتاھی زبه اين  آمريکابه . نوکری وخوش خدمتی کشوربتوان يافت

  . مگرفاحشه تمام عيارباشد بدست نميايد  ارباشد به اين کوتاھی مدتيک زنی ھرقدر ولنگ ،است

 دخترولنگارخانه يواشکی ب حوض کشی به منزلی برای کارميرود آن است که آمانند  ،اصال درتشبيه
  .ب حوض کش بياندازدآخودش را توی بغل نھم فوری آ

اسالمتی افرادی که با خارجی ھا مذاکره سياسی ميکنند نماينده فرھنگ واخالق وشخصيت ملی ن خرآ
گ وعنی ن مجموعه بزرآ ران باھا متوجه ملت وفرھنگ اي ارائه اين قباحت ،کشورمحسوب ميشوند

  .ميگردد

يک حکومت تاکجاست که مشاورارشدن گذشته دريک کشوروفرھنگ وحکومت اسالمی حداين قباحت آ از
  ؟سلطه طلب برای گدائی محبت وھمکاری زانو بزند                            ِ می سرراه نماينده يک کشورکافر  اسال

و روحانی رامقامی مھم معرفی کرده که  ؛ن ازدسترسی به يک مقام مھم سياسی صحبت کردهيمک فارل
   .نی ھرقت وھرچه گفته شود عمل کردن، يعدسترس اوست  يعنی مانند دستمال دراختياراو بودن در

مد آدرمحافل عمومی ھرزمان که فرصت خلوتی پيش مي ؛ھم درکتابش نوشته است آمريکاان سفيرساليو
   .ن محافل بودند بطورخصوصی ودرحال پنھانی ميگفتند که مادراختيارشما ھستيمآايرانيان نامداری که در

نيم اشاره ک مادرايران روشنفکرانی داريم که مانند تفنگچی بھرنقطه ای کهھم گفته <آمريکاوزيردفاع 
   .ھستند آمريکا> يعنی دراختيارتيراندازی ميکنند

ن يکی ازھمان ياين اقای شيخ حسن رئيس جمھوررژيم اسالمی ايران ھم به عبارت بيان مک فارل
مرحبا به اين مردم فقير ازفھم وشعور که  ،اما درمقام مشاورارشد سياست خارجی ايران است ،تيراندازھا

   .ايرانی نيست انتخابات رياست جمھوری شرکت نکنددر به او گفتند ھرکه 
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  تافته جدابافته

چه خصوصياتی فارلين درروحانی  ،مک فارلين ازروحانی بعنوان يک تافته جدا بافته ازديگران يادکرده
 ؟ ھيچ فقط روح اطاعت ونھم دريکی دومالقاتآ ،ديده است که روحانی را تافته جدا بافته ازديگران يافته

     .دم برجسته درجمھوری اسالمیآدسترس بودن  يعنی  در

 اکآمري<شعارخمينی  ،ستآمريکاتمام ايران شعارمرگ بر ؛را درنظربياوريدورود ھيئت مک فارلين زمان 
 داران ايجاد رابطه سياسیميانه روھا يعنی طرف را تشکيل ميدھد جوسياسی ايران >غلطی نميتواند بکند

 ماک رعالی امنيت ملی ايران درخفا بامشاو ، دراين اوضاع واحوالھستند یخمين منفورومردود آمريکا با
وردن ميانه روھا يعنی نوکران آ نھم درجھت حمايت وروی کارآ ،قرارومدارميگذارد آمريکان ومنافع يفارل

     .آمريکا

زاد کردن گروگان ھا که ھيئتی ازجانب ايران ماموربوده اند امری آدرمورد اسلحه ويا  آمريکا توافق با
مگراينکه احواالت جاسوسی وکارھای خالف  نيست که نيازبه اسم رمز وخصوصی وبتنھائی صورت گيرد

   .درجريان بوده است ،سياست جمھوری اسالمی وماموريت شيخ حسن

 تحقيق عالقمند ميشود که به بقيهبه دھد وشکاری ميآ ، عالئمکه به يک قاضی تحقيق اينھا قرائنی است
   .اظھارات شاھد توجه کند

  ادامه شهادت شاهد 

درلبنان  آمريکازاد ساختن گروگان ھای آ متقاعد کردن سران ايران به کمک و آمريکاھدف ظاھری ھيئت [
 ئی کهآمريکااما اين ھيئت  ،ن درمقابل تحويل سالح به ايران بودآ، مسئله ايکه درحال حاضرانجام بود

متشکل ازاعضای ارشد شورای امنيت ملی ازجمله سرھنگ نورث بود ھدف دوم ومسلما جاه طلبانه ای 
روسای او که  داشت که تشکيل يک اتحاد سياسی جديد بارھبران ميانه رو درايران ازجمله روحانی و

  ]اداره ميکردند بود را کشور

اظھارات شاھد نشان ميدھد که نميتوان باورکرد که ھدف ازمذاکرات ھمان چيزی است که ترسيم  
 ؛زدوبند ھا واقداماتی است که قابل اعالم وفاش شدن نيست ،مذاکرات                        ِ واعالم ميشود بلکه درباطن  

 یچنانکه ھدف نھائی مذاکرات ھيئت مک فارلين  اتحاد سياسی بارھبران ميانه رو ازجمله روحان
  .مده بودآ زادی گروگان ھا بنمايش درآبوده ولی درظاھرمسئله 

  اتحاد سياسي 

  > اتحاد سياسی جديد باميانه روھا بوده استفارلين <چنانکه مالحظه کرديد  ھدف مک 

اتحاد سياسی غيرازحمايت ويا طرفداری است معنای اتحاد سياسی تقسيم قدرت ووظائف وحمايت ھای 
ھی اتحاد سياسی يعنی سرفرماند ،خطرات محفوظ وجلوببرد ان اتحاد سياسی را ازاستراتژيکی است که بتو

. اتحاد سياسی دامنه ای بسياروسيع دارد وتمام مراتب وتعلقات الزم برای موفقيت متحدين مشترک
  .رادربرميگيرد
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کشور نتيجه ھمان اتحاد سياسی است که امروز ميانه روھا مقرب شده  وبرکرسی ھای قدرت ومديرت  
    .يکی مسلط  وشيخ حسن به رياست جمھوری رسيده است ،يکی

اتحاد سياسيی با رھبران ميانه رو ازجمله روحانی  تشکيل يک نيھيئت فارلانکه ھدف نھائی مذاکرات چن
  .زادی گروگان ھا بنمايش گذاشته شده بودآولی درظاھر مسئله  بوده 

  ظاهر وباطن 

ن پرداخته شده آزادی گروگان ھا به آکه فقط درمورد مذاکرات  مسئله ظاھر وباطن مذاکرات چيزی نيست
   .حائلی است برای کتمان ھدف اصلی ،ومذاکرات باشد ھمواره فعاليت ھای سياسی

دارد اھداف  را درخاورميانه بوی نفت آمريکاراھبرد < :نوشت ١٣٨۶مارس  ١۵روزنامه گاردين در
سرنگونی رژيم ھا محدود نشده تازيرسوال بردن  جھان بهن درآو کنترل  واشنگتن درراه تامين نفت

وتبديل کشورھای خاورميانه مانند کشورھای بالکان تسری  ان کشورھآحاکميت مردم وتماميت ارضی 
  .>دارد

برای اتحاد بارھبران ميانه رو درايران  آمريکااظھارات مزبور اين توجه راميدھد که سياست  
دھد نشان مي آمريکارت ن ابداع شده باشد اسناد سفايسياستی نيست که اززمان مذاکرات مک فارل

درايران عليرغم اينکه بھترين روابط اقتصادی  آمريکان سياست آوماقبل  ١٣٣۶ که ازسال
جايگزين  ايران شاھنشاھی داشتند معھذا درتقال وتالش برای تماس و وسياسی ونظامی را با
  .ومت ايران بوده انداداره حک بعنوان مالھای ميانه  درساختن افراد جبھه ملی 

 ان ئی درايرآمريکانيد عوامل بخوا ؛اززمان تشکيل گودالپ اداره ايران بوسيله ميانه روھا آمريکاسياست 
    .تی کوتاه مدت بودگاھيد موفق ھم شدند ولی موفقآبوده است  وھمانطور که 

د دار ار لمان آ و فرانسه ،نی نخست وزيرانگلستابه موافقتنامه گوادلپ که امضا آمريکاسياست بازگشت 
  .ازھمان زمان تاکنون ھمچنان ادامه دارد

   :به اين سند توجه فرمائيد  نياز تحريررابه توضيح ساقط ميکند

 ينده درارتش دوستانیآمابايد مسئوالنه عمل کنيم وبازرگان رابه قدرت برسانيم ومطمئن باشيم که در <
  .ست)آمريکا(مقصود ازما  >ه گشا باشندخواھيم داشت که ميتوانند مشکالت سياسی مارا را

  )آمريکااسناد سفارت   ١۶صفحه جلد سوم (                                                                    

مقاله ای ازسوی مرکزمطالعات استراتژيک دانشگاه جرج تاون بخش خاورميانه  ١٩٨۴اوت سال  ٢٣ در
اوت  ٢٣ن مقتضی ساخت که درروزنامه نيويورک تايمزآاھميت  .شدمضای خانم شيرين ھانتر منتشربه ا

مالھای ميانه روی ايران را مورد  آمريکادولت ن مقاله پيشنھاد شده بود <آ ھمان سال منتشرشود در
نفوذ  ثابت از ازخمينی يک ايران امن و نھا بعدآنھا سرمايه گذاری کند تا آحمايت قراردھد وغرب روی 

  .>دورنآشوروی بوجود 
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خانم دکترپوران عاملی که عضو ھيئت مرکزی  ،اجرائی يافت                              ِ مقاله خانم شيرين ھانتر بازگرد   – ضميمه

ساعته کاليفرنيا بتصدی خانم ھما  ٢۴بودند  درمصاحبه تلفنی راديو  آمريکاشوراھای مشروطيت غرب 
ھانتر) يک  يکسال بعد ازمقاله خانم( ١٩٨۵درسال < :اعليحضرت صورت گرفت  گفتند احسان که با
ميليون دالربه سران مشروطيت خواھان  ۶ آمريکاوواشتگتن برگذارشد ودولت  آمريکاتظاھراتی در
  .تظاھراتی برقرارکنند وخمينی رابترسانند  تا رفسنجانی موضع ميانه روی رابپذيرد پرداخت کرد تا

  )٣٣٢+١۵۴سنکر(مشروح که قابل توجه است در                                                             

  روحاني كيست      ِرئيس 

ش قای ران بن بشای گزارآ ؛روحانی بدون ذکرنام شده است حسن                              ِ درشھادت شاھد اشاره ای به رئيس  
نامه <زرد> اسرائيل نوشته است <روحانی دست راست ھاشمی رفسنجانی ن ايران گيت درروزدھنده جريا

اضافه شده است که  -دارد موافقت رئيس خودراودرمذاکرات اينطور وانمود ميکند که  ،محسوب ميشود
  .>عتماد داردرفسنجانی درمسائل سياست خارجی ھمواره متکی به حسن روحانی است وبه اوا

 ن درايران بی اطالع است ويوزارت کشور ازحضورتيم مک فارلت <محتشمی وزيرکشورگفته اس 
او اضافه کرده که  ،ميباشداين درحالی است که فرودگاه درحيطه اقتدار قانونی وزارت کشور

قای رفسنجانی ازموقعيت خودش استفاده کرده وازطريق غيرمعمول آتحقيقات نشان داد که 
  .>ه حضرات رابه ھتل ھيلتون برده استفرودگا

   :ن درکتاب خودش نوشتهيمک فارل 

د وازوجووارد دفترکاخ سفيد شد  ١٩٨۵داود کيمچی مديرکل وزارت خارجه اسرائيل درسوم ژوئيه 
) ميتوانند رژيم را تغييربدھند وحتی مخالفانوگفت اينان ( ؛مخالفان خمينی دردرون رژيم اوسخن گفت

اشمی ھ: <را رھبری ميکنند بقرارزيرخواند اسامی افرادی راکه ميانه روھا ميتوانند شرخمينی را بکنند او
او علی  دستيار -نه ایخام –بادی آ) ھادی نجف (عين عبارت است رفسنجانی ودستياراوحسن روحانی

مھدی  ،احمد خمينی –ميرحسين موسوی وکنگرلو مشاورموسوی  –محسن رضائی  –اکبرواليتی 
  .> بوده اندکروبی

يانه رورابه سرھنگ نورث داده نفرازافراد م ١٠٠٠کروبی نام  ،آمريکابنابرگزارش رسمی تاو به کنگره 
   .است

مده آ) اثرسه گواف روزنامه نگاراسرائيلی که راجع به ايران گيت نوشته مثلث ايرانیدرکتاب ( 
   :است

نامه ای با حروف اول اسم وفاميل وبدون نام مخاطب به دولت  ١٩٨۵کروبی درژانويه سال  سنح<
 کاآمري زنوشت  سه گواف معتقداست که حسن کروبی برادرمھدی کروبی ورئيس بنياد شھيد  ا آمريکا

 ن نامه به دودليل استناد کرده بود يکی خطرتجزيه ايران وآ ودرداشت  رادرخواست کمک مالی واسلحه 
 ی وتمد که مخالف دوسآبعد ازخمينی کسانی خواھند ديگری خطر شوروی وتوضيح داده بود که <

  >بما کمک کند آمريکانيستند وبھمين دليل الزم است که  آمريکا ھمکاری با
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  پايان قسمت اول 

  


