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  حقوقدان -اميرفيض

 اجازه ميخواھد که قسمت نخست به پايانی قابل ،)کودتا درفضای سياسی ايران(ورود به قسمت دوم  قبل از
   ١. نرا به قسمت دوم ملحق ساختآکه بتوان  قبول برسد

 استناد به شھادت فارين پاليسی شد که ھيئت مک فارلين ھدف بزرگتری داشت و ردرقسمت اول اين تحري
   .ن تفاھم با ميانه روھای ايران بودآ

ھم درجھت اصالت  یديگرشواھد پايگاه اصلی اين تحريراست بور که اکنون بمناسبت اھميت شھادت مز
   .ن تحقيق را تحمل کندکه بتواند سنگينی نتيجه گيری ازاي ورده ميشودآشھادت فارين پاليسی 

   شاهد اول  كميسيون تاور

يت تشکيل شد درباره ايران گ ١٣۶۵برابربا  ١٩٨۶کميسيون حقيقت ياب تاور که بدستورريگان درتاريخ 
روھا  درايجاد رابطه با ميانهصفحه ای خود به ھدف نھائی وقابل توجه ھيئت ماک فارلين  ٣٠٠درگزارش 

  اشاره کرده است

  شاهد دوم

 ھدف ازماجرای مک فارلين تغييرات حاکميتی درايران ودرگزارش خود نوشت < ه کويتی المجتمع نشري
پس  اسالمیتقويت جناح ميانه رووايجاد زمينه تفاھم با جمھوری وھمچنين  آمريکابھره برداری ازسوی 

  .>ازخمينی است

  شاهد سوم 

   .ته استن گفيقای کميجی مديرکل وزارت اطالعات اسرائيل به مک فارلآ

ا ايرانيان بم نآبتازگی . دارنداسلحه  مخالفان خمينی برای حفظ موقعيت خود درمقابل راديکالھا نيازبه<
يت نھا اين حماآ وبه باور دارندورند نيازبه حمايت خارجی آبدست  ارنھا برای اينکه قدرت واقعی آگفتند که 

ت                  سآمريکان کشور آ را تنھا کشوری ميتواند بکند که توانائی الزم رابرای چنين حمايتی داشته باشد و
  )مک فارلين ٢٠و ١٩صفحه (

ميانه روھای ايران نيازبه واسطه  شھادت شھود نشان ميدھد که ھدف ھيئت مک فارلين درايجاد رابطه با
مورد اعتماد  داشته است و ھمان شھادت ھا نيز تائيد ميکند که حسن روحانی بعنوان يک کارگزار یايران
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مورد اعتماد  ا بافته وھيئت مک فارلين وارد عمل ميشود درحدی که مک فارلين ازاو بعنوان يک تافته جد
  .وخوب ياد ميکند

   آمريكابه اولين خدمت روحاني 

خود  روحانی اولين دستاورد ھمکاری شته بود که ذدوروزی ازنزديکی محرمانه روحانی ومک فارلين نگ
  روز بود) ۵مدت اقامت ھيئت مک فارلين درايران (مک فارلين تقديم کرد  به را آمريکابا 

  شاهد ميگويد

قابل م خمينی در< :يت هللا خمينی ميگويدآروحانی درديداربا مک فارلين ضمن انتقاد ازسخنان روزگذشته [
يت آ درمقابله با آمريکا >)دشمن قدرتمند عقب نشينی ميکند (دشمن قدرتمند سبب عقب نشينی او ميشود

  ]د دست باال را داشتندئيھا با خمينی برخورد محکم تری کرده بودنآمريکا اگر ،هللا خمينی خطا رفته است

  گزينه نظامي روي ميزاست 

ايجاد استعداد موثربرای دشمن محسوب  ،به موضع روحی خمينی آمريکاعمل شيخ حسن روحانی درھدايت 
اعتياد  نھا وآگی ومورد عشق وعالقه دشنائی دشمن به روحيه رھبروفرماندھان وکيفيت زنآ ؛ميشود

واسباب زندگی ھمه وھمه دردنيای  وراکیخخريد مواد  محلو ورد وخوراکخنوع ودوستان ونزديکان حتی 
نرا خيانت به آطرف بوده است وبھمين جھت قانون مجازات کشورھا ای قديم وسيله موفقيت بر وامروز

  .جرم جاسوسی شناخته ميشود یودرمواردد ندولت وکشورميدان

رشی ازوضع سالمتی گزا، منوچھرقربانی فر ٨۵بنابرگزارش سازمان اطالعات جمھوری اسالمی درسال (
  ٢. )دين داده استخمينی به مايکل ل

  :ده استامآ بی توجه نمانده وحکومتی  اسالم ھم به موضوع واھميت حفظ اسرار

سوب امانت مح ،نآخبري كه بعلت مسئوليت شخص دراختياراوقرارميگيرد امانت نظام است وحفظ <
  >خيانت درامانت است ،نآ وسوء استفاده از

قا ايران دقي نرا درمذاکرات اتمی باآ ،شتروحانی ازروحيه خمينی دريافت دا ه ازاطالعی کهبا استفاد آمريکا
، به اعتبارھمان اطالعاتی است که د گزينه نظامی روی ميزاستننجا که گاه وبيگاه اعالم ميکنآ وبکاربست 

   .ورده استآازروحيه خمينی وبطورکلی جمھوری اسالمی بدست 

 )روحانی(ورئيس کميسيون سياست خارجی مجلس  ارجی جمھوری اسالمیبطور حتم مشاوراول سياست خ
که حقوق راھم خوانده است ميدانسته که افراد کشور حق ندارند اطالعات خصوصی وروحيه روسای 

   .کشورخود را فاش کنند تاچه رسد مشاوراول سياست خارجی کشور

                                               
مجاھدين خلق (ضد خلق) بارھا وبارھا نقشه راه ھا و محل کارخانه ھای نظامی، محل آزمايشگاه ھای ھسته ای و خيلی آگاھی ھای ديگری به  - ٢

 ک-م حسين و آمريکا و اسراييل داده اند. حصدا
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 ن استفادهآ نکه ازآ شورھای خارج ميدھد بادم معمولی چنين اطالعی به دستگاه ھای اطالعاتی کآوقتی يک 
 سياست خارجی جمھوری اسالمی ميدھد وزن و نکه اين اطالع را مشاوراولآيت ميکنند ولی اھم

  .دارد اعتباراجرائی ديگری

گاه بوده که عملش جرم وجنايت وخيانت به آاين ھدايت راميدھد که شيخ حسن کامال  ،تحقيق درکنارنتيجه
ن اطالع حساس آغافل نبوده وبھمين اعتبارخواسته است  آمريکانھم برای آارزش  از واست ونظام کشور

کاه آ کامال ،ن اطالعآ چراکه مک فارلين ھم به ارزش را بعنوان شروع ھمکاری به مک فارلين داده باشد
   .شده است غازآباھمين خوشخدمتی  آمريکا غاز روابط شيخ حسن باآ. بوده است

 بدھد ھمه جا ودررسانه ھای گروھی خارجی صحبت از آمريکاچنين اطالعی رابه  تاقبل ازاينکه روحانی
ھم استراتژی برخورد با خمينی وجمھوری اسالمی  آمريکامقاومت وسرسختی وتسليم نشدن خمينی بود و

 ورن کشآ  آمريکاروی اطالعاتی که نسبت به سرسختی خمينی داشت تنظيم ميکرد ولی خدمت روحانی به 
ن شد والجرم <استراتژی گزينه نظامی روی ميز آ                                 ِ روبروساخت که خدمت روحانی سبب ساز  حقيقتی  با را

   .> بکاربسته شداست

  حد اعتماد به روحاني 

 رروحانی با ھمان جمله ای که در قابل قبول نميباشد که شيخ حسن ، الاقل برای اين تحريباورکردنی نيست
نان ايجاد اعتمادی درماک فارلين شده باشد که مک ن چآ بيان روحيات خمينی به مک فارلين گفته است

  .باشد فارلين روحانی رابعنوان يک تافته جدابافته و متمايز ازديگران يافته

يعنی يک فردکارکشته  آمريکاآخرمگرنه اين است که مک فارلين خودش ازاعضای شورای امنيت ملی 
پس نميتوان قانع شد که  ؛ب گيرشوددمی نيست که بظاھربايکی دوجمله فريآ وسياسی واطالعاتی است 

   .ھمان اطالعات راجع به روحيه خمينی سبب چنين اتکائی ازناحيه مک فارلين به روحانی شده است

ازاسباب توجه واطمينان ماک فارلين به شيخ نھاست که آ مدارھائی بوده که فاش نگرديده ومسلما قرارو
روحانی شده  گفتگوھای محرمانه بين مک فارلين ودر شھادت شاھد دوبار اشاره به  ؛است حسن گرديده

  .ن گفتگوھا درچه باب بوده استآاست ولی ھيچکاه معلوم نشده که 

  عنوان تافته جدا بافته

> که مک فارلين به شيخ حسن داده بی عوض نماند وشيخ حسن ھم تافته جدا بافتهاعتماد ساز <عنوان 
   .ا کدخدا ناميدر آمريکا

درفرھنگ تشيع اختصاص   روحانی بکاربردهيخ حسن > که مک فارلين درباره شافتهتافته جدابعنوان <
 و  .حسين بن علی تنھا فردی است که مطيع امرخداست هک ن بن علی دارد ومفھومش اين استيبه حس

گ فرھن طرف مک فارلين به معنای يافتن يک ايرانی است که ساختمان فکری او با زن جمله اآبکاربردن 
 يا فالنی بود و خواھد آمريکادراختيار –اصطالح ( ،خواھد بود آمريکاتفاوت بوده وکامال دراختيار ايرانی م

ند ھا گفته ا ئیآمريکائی است دراسناد سفارت سابقه زياد دارد ازجمله درباره اميرانتظام که آمريکاخيلی 
  .)ئی است>آمريکا<اميرانتظام تابخواھی 
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قرارميدادند برای  آمريکاھم کسانی که خود رادرخدمت به  آمريکاالزم به اشاره است که دراسناد سفارت 
نجا که منتقل آ و از ئی ميدادندآمريکاوراست به مامورين يک بسته اطالعاتی دروغ  آمريکاجلب اعتماد 

ناچار    ئی آمريکارين بود مامو اطالعات نآمسئول صحت وسقم  ن اطالعات به مراجع اطالعاتی آ کننده
ن اينکه  مک فارلين بدوولی  ؛ن اطالعات ازدستگاه دروغ سنجی استفاده کنندآميشدند که برای صحت سقم 

شخصيت اطالعات اورا ارج داده مسسلما عالوه بر زمائی شيخ حسن آطی مراتبی برای تشخيص وراست 
داشته که ازنظرماک  اتب وقرائنی وجودمرروحانی بعنوان مشاورارشد سياست خارجی جمھوری اسالمی 

   .ن باقی نبوده استآ با تجربه نيازی به شک در       ِ فارلين  

  ده بجا ـزائ

خوند ھای  شيعه آورده مصداق روحيه تمام آقابل توجه اينکه روحيه ای که شيخ حسن ازخمينی بتعريف 
خوند جنتی آت گفت  ن خود شيخ حسن است که ديديم وقتی مطلبی درباره حجاب وبھشآنمونه اول  ؛است

وقتی درباره سپاه پاسداران اتھام تفنگ وسرمايه  چنان توی دھنش زد که فورا عقب نشينی کرد  وباز
   .با اعتراض فرمانده سپاه جازد ومثل بچه ھا گفت مقصودم سپاه نبوده است نھا وارد ساختآبه  ورسانه را

مت بماند مقصودم اين است که عقب نشينی خوند جماعت ھرزمان که باقدرت روبروشود تقيه ميکند تا سالآ

 .خوند ازنظرخودشان يک کارشرعی واسالمی است وتحقيربردارنميباشدـ

شی نا خوند به عبارت اينکه توقع ندارد که برخالف حرفش حرفی زده شود ويا عملی صورت گيردآروحيه 
 ن اين استآت هللا ميدھيم معنای يآخوند عنوان آوقتی ما به  ؛نھا قائل ميشويمآازروابطی است که ما برای 

راجع د پيرو يکی ازمماست ورابطه مرجعيت درمذھب تشيع چنين است که متشيع باين اخوند مرجع تقليد آکه 
ن ھستيم اجازه نميدھد که ما خالف آابراين رابطه مزبور که ما خودمان تسليم وبرپاکننده تقليد باشد بن

   .ئيمتدبيروتصميم وفتوای مراجع اقدامی بنما

ت سگھای بيگانه پرس ينيت هللا برای اآنھا که مثل نقل ونبات ازواژه آمد تا آزائده باال بدان سبب به مصرف 
  پايان زائده)(                                        .    ثاران واقف باشندآاستفاده ميکنند به تامات و

  ادامه شھادت 

 به عنوان بھترين اميد برای ايجاد رابطه حسنه بائی ازاو آمريکادراين جلسات مردی که اکنون مقامات [
  ، خودرا بعنوان مذاکراه کننده ای زيرک وزرنگ بنمايش گذاشت]ايران پس ازسه  دھه خصومت ياد ميکنند

 آمريکااين شخص ھمانطور که ازشھادت شاھد معلوم شده شيخ حسن روحانی است  که اوال بھترين اميد 
پس ازسه دھه ميباشد وثانيا  شيخ حسن خود راشاخص مذاکرات  ايران برای ايجاد رابطه حسنه با
وديگر اينکه مقامات شيخ حسن ايجاب ميکرده که اوبھترين کانال اطالعاتی  وتصميمات قرارداده است 

   .درايران باشد آمريکاوعملياتی برای 

 مان ايجاد رابطه وکه دراظھارات  شاھد منتسب به روحانی شده ھ  آمريکافراموش نشود که بھترين اميد 
   .انتقال قدرت حکومت ايران به ميانه روھاست
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  شهادت ديگر

 اگرپنجره ای برای اطالع يافتن ازچگونگی تفکرروحانی وجود داشته باشد واينکه وی چه رويکردی بر[
، ھمان چند روز ماه می بازميشود که روحانی ن پنجرهآروند مذاکرات ھسته ای ايران خواھد داشت 

  ]ينده مشترک دوکشورداشته استآ ئيھا برسرگروگان ھا وآمريکامھمی با گفتگوھای 

   ، بسيارمهم وكليدي است شهادت

مک  یھااينکه شاھد کيفيت وچگونگی تفکر روحانی رانسبت به رويکرد مذاکرات ھسته ای به ھمان مالقات
شاھد منظورشده                           ِ وبه چه مناسبتی اين برداشت   ؟يعنی چه ،ميداند  مربوط ١٣۶۵فارلين وروحانی درسال 

  ؟است

دستور کارمک فارلين ھم ھيچ  ودر مسئله فعاليت اتمی ايران بطورجدی مطرح نبوده ۶۵در سال ظاھرا 
قنامه تواف و ن مذاکرات کوتاه مدت ومحرمانه با مذاکرات ژنوآکه شاھد بين  نبودهبحثی راجع به فعاليت اتمی 

  .)وقابل اعتبار يعنی ديد مطلق ،پنجره ای    ِ ديد  ( ؛نھم ارتباط منحصربفرد بشودآرتباط قائل به ا        ِ مربوطه  

پاسخ اين ابھام را ميتوان درھمان ھدف ھيئت مک فارلين که سياست تفويض اقتدارحکومت ايران به ميانه 
   .روھا دانست

اجرای چنين سياسی دوراه بيشترندارد يا مسلح ساختن ميانه روھا که طرحی عقيم وناکارشناخته ميشود 
ودوم برنامه ريزی سياسی که درطويل مدت بطوررسمی وطبيعی  وازطريق انتخابات ميانه روھا به قدرت 

   .برسند

رادرچنان موقعيت سياسی و نياز به اسباب خاصی دارد که بتواند جمھوری اسالمی  ،درطريق دومموفقيت 
ی درھمکار آمريکااقتصادی قراردھد که قدرت حاکم درجمھوری اسالمی احساس کند که بايد با سياست جديد 

  .با ميانه روھا کناربيايد

                                                                                         ِ تحريرحاضر ادعا نميکند که برداشتی راکه ارائه ميدھد خالص وبی غل است ولی حاصل تحقيقات وتفحص  
   .است                                         ِ ن دسترسی داشته باشد، اينک  درمقام تقديم  آه بو نچه که ميتوانسته آ در

  تحقيقيبرداشت 

بود  ۵٨خرداد سال  ٢۶در اولين باری که مسئله انرژی ھسته ای درجمھوری اسالمی مطرح شد 
که روزنامه انقالب اسالمی مقاله ای نوشت به اين معنا که ايجاد نيروگاه ھسته ای درايران بعلت 

اورانيوم است  سبب وابستگی ايران به کشورھای خارج خواھد شد واين  اينکه ايران فاقد معادن
   .خيانت به ملت است

ديگرصحبتی ازانرژی اتمی درکشور نبود  ودراين سال بودکه نيويورک تايمز  ٢٠٠٢ن مقاله تاسال آپس از
اکز مروانگليس واسرائيل منجربه کشف  آمريکابرای اولين بارنوشت که تالشھای سرويسھای اطالعاتی 

جمھوری اسالمی (مقصود فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی شد که بعدا خبرمزبور به ناراضيان 
  .) نسبت داده شدمجاھدين خلق



 حقوقدان -اميرفيض -٢دود از کنده.. -دود کوتا در فضای ايران                                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٢/٢۵شنبه)  پنجشيد (ورمزدا

برداشت تحقيق گذاشت که جمھوری اسالمی درسالی که ھيئت مک به حساب پس ميتوان اين حقيقت را
تغال داشته است  دليلی که به اين برداشت کمک مد به فعاليت ھای ھسته ای بطورمخفی اشآفارلين به ايران 

يعنی دوسال بعد ازورود ھيئت مک  فارلين به ايران  حسن   ١٣۶٨اطمينانی ميدھد اين است که ازسال 
رئيس تيم ھسته ای ايران ومذاکره کننده ارشد وروحانی درمقام دبيرشورای امنيت ملی جمھوری اسالمی 

  .سه وانگلستان بوده استلمان وفرانآن با سه کشوراروپائی آ

مد حسن روحانی درجريان فعاليت ھای اتمی ايران بوده آن زمانی که تيم مک فارلين به ايران آ يعنی در
   .است که رئيس تيم مذاکره کننده ھسته ای ايران شده

  اولين برداشت تحقيق 

ی ايران که  روزنامه اولين برداشتی که ظھورخودرا مشخصا ارائه ميدھد اين است که اطالعات فعاليت اتم
واسرائيل وانگليس گذاشته بوسيله ھمين شيخ حسن  آمريکاتايمزبه حساب سرويسھای اطالعاتی  نيويورک

چنين  .شيفه شيخ حسن ساخته است ابه مک فارلين داده شده وارزش واعتباراين خبربوده که مک فارلين ر
اول اينکه  کسی که بدون مقدمه  اينکهعملی به ھيچوجه ازشيخ حسن بعيد نيست  به دالئلی ازجمله 

درجامعه سياسی  را خود نھم کسی که شيخ حسن حضورآاطالعات روحی خمينی  ،ودرخواست ويا معامله
دراختياربيگانه  دانسته وسالھا درشھرستان ھا برای او تبليغ ميکرده واورا امام بحق مي مديون اوست

با  ديکیکه ميل به دادن خبر وخودشرينی ونزدشمن ايران ميگذارد نه تنھا قبح عمل برايش مھم نيست بل
   .عادت برايش بوده است کبصورت ي ،يض ازخبرفطرف مست

 ن مھارت با نام مستعاراطاقی درھتل ھيلتون کناراطاق مک فارلين ميگيرد و ازآ شخصی که بادوام اينکه 
ت  ئيھا کرده اسآمريکاھيچ وحشتی نداشته ودرحقيقت کاری بسيارمتھورانه برای نزديکی با  ،ن زمانآ  ِ و   ّ ج  

 ريکاآماشناخته برای نشانی ازفعاليت ھای خيلی بيشتروشناخته ون ،ن حرکت فوق العاده جاسوسیآادامه 
ی گفتگوھای زاگر رو ،نھا ھمان اطالع ازفعاليت اتمی ايران بوده استآ د که يکی ازيآميتواندبه حساب 

گذارده شده که  آمريکامحرمانه مک فارلين با روحانی فاش شود معلوم خواھد شد چه اطالعاتی دراختيار
   .ی اتمی جمھوری اسالمی بوده استنھا ھمين اطالع ازفعاليت ھای پنھانآ يکی از

  )ست (پايانآمريکامک فارلين بعد ازنجات ازخود کشی اکنون مشاورسياسی حزب جمھوريخواه  – حاشيه

        ؛ .....دومين برداشت تحقيق

  بماند به تحريرويا تحريرات اتی 


