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  حقوقدان  -اميرفيض

گرفته شده است وھمانطورکه ميدانيم  >برقدرت حکومت ،تسلط شخصدراين تحرير، کودتا به معنای <
اداری باشد به  تسط ازطريق اعمال قدرت نظامی باشد به کودتای نظامی واگرازطريق سياسی و اگر

   .رام ويا خزنده معروف استآکودتای 

جناحی ازحکومت ويايک شخص معينی به يارگيری درحکومت  ،، به اين طريق استام وياخزندهرآکودتای 
استفاده ازاختيارات قانونی ومدريتی  ھسته باآھسته آ اری ومقامات مسئول ميپردازد ووسلسله مراتب اد

ھمفکران  ياران و مقام ميکند و ھمه تجربه ای که دارند خلع با شورراکه دارد مقامات ومسئولين ک
وتصميم گيری ھای الزم را به  رام قدرت کشورآ ،رامآواقع  در و ،دولشگريان خود را جايگزين ميساز

   .اص ميدھداختصخود

زنده خ رام وآکه کامال با کودتای  ،ن استآبه کودتائی مبادرت ودرجريان استقرارکامل شيخ حسن روحانی 
  .شواھدی که اعالم شده نگاه ميکنيمبه قرائن و ؛مطابقت دارد

  رام شيخ حسن روحاني آشواهد كودتاي 

 ران ومدي از نفر ٣٠٠٠خود بيش از ،ماه نخست ۶درمدت  )(دولت روحانی دولت يازدھم 
 گذار . اين رقم رکوردنھا گمارده استآکارشناسان اداری رابرکنارواشخاص ديگری را به جای 

مقام ومديراجرائی کنارگذاشته شده وافراد وابسته به اصالح طلبان  ١۶شده بطوريکه ھرروز 
   .وابسته به امريکا) جانشين شده استجناح (
 ولين ومقامات تعداد مسئميدھد که  ازسوی سازمان اداری جمھوری اسالمی نشان دول منتشرهج

  .از دولت دھم بوده استماه دولت روحانی بيشتر ۶برکنارشده ظرف 
 مجلس دقيقا نبايد تصور کرد که مجلس اسالمی غافل ازحرکت کودتای خزنده روحانی است .

 تذکر سوال و ٢٠٠٠ماھی که کودتا درجريان است  ۶چنانکه مجلس ظرف  ،متوجه جريان ھست
قای مظفريان معاون نظارت مجلس دراين باره گفته است تعداد آ ؛وحانی داده استبه دولت ر

   .برابرسوال ازدولت احمدی نژاد است ۵سواالت ازروحانی 
  روحانی ھيچ حاضربه پاسخگوئی به سواالت مجلس نيست ومدعی استکه  سواالت وقت دولت

رام به مجلسيان آه کودتاچيان دقيقا جوابی است کساعت الزم دارد ( ۴را ميگيرد وھرسوالی 
  .ميدھند)

 ظريف درواکنش به انتقادات نمايندگان مجلس اسالمی به خاطرعدم انتشارموافقت نامه  جوادمحمد
  .)بھمن سال جاری٢٨سفيروسرکنسول راطی دوماه تغيير ميدھم ( ۴٠باالی ھسته ای گفت <
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  جعفرسبحانی ازپذيرفتن عالئی گرکانی و –حسين ھوائی  –روحانيون قم شامل مکارم شيرازی
وم درعزل ونصب اقدامات وزيرعلوزيرعلوم جمھوری اسالمی درقم امتناع کرده اند وگفته اند <

وبسياری ازنمايندگان مجلس ھم درجھت مصلحت جمھوری اسالمی نبوده  مقامات وزارت علوم
  .>ازاين تغييرات ناراضی ھستند

  كودتا درفعاليت هاي هسته اي 

ن متوجه توقف آاداره کشورجريان ندارد بلکه بال مھم  رام شيخ حسن روحانی فقط درمسيرآکودتای 
   .ھاست مريکائیآن با خواست آفعاليت ھسته ای ايران وتطبيق دادن 

مريکا واسرائيل به توقف کامل فعاليت ھسته ای ايران راه ھای چندی مدنظرغرب است آاطمينان برای 
   .يده شده استکه برخی به تجربه ھم کش

 رد نميدانند وتنھا ممکن است سبب تاخير نرا موثرآيکی بمباران تاسيسات ھسته ای ايران که برخی 
   .مريکا اين راه را تجويز نميکندآ برنامه ھای ھسته ای ايران گردد و

ھا رمق مالی جمھوری اسالمی  يکی ديگراجرای دقيق وسختگرانه موافقتنامه ژنواست که باادامه تحريم
مريکا آتاثيرمنفی اين راه حل برمردم ايران وايجاد تنفرودشمنی  ،ه ادامه فعاليت ھای ھسته ای نباشدب قادر

مريکا واسرائيل نميتواند آبرای تامين خواست  ھا برحکومت تضمين مطلوبی تاثيربودن تحريموبی 
  .رددگمحسوب 

ی ھا راه حلی کل ت که تحريمبلکه بدان معناس ،ھا صرفنظرکند ازتحريممريکا آاين بدان معنا نيست که 
 ميزآمريکاست که اگردررابطه با توقف فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی صد درصد موفقيت آبرای 

مريکا ومسائلی ازقبيل حقوق آنباششد مسلما درسايرموارد مانند تغييرحکومت وانتقال قدرت به عوامل 
 سرائيل وتجديد نظردرروابطفروش نفت به ا –ايجاد رابطه بااسرائيل  –کمک به فلسطينی ھا قطع  -بشر

   .موثرخواھد بود ومشکالت خليج فارس  سياسی واقتصادی با چين وروسيه

 راه سوم ترور دانشمندان ھسته ای جمھوری اسالمی است اين راه سابقه اجرائی دارد وعلی محمدی و
ايالت < )(درھمين ماه سا –بی  -ولی  بنابراعالم خبرگزاری سی ،راه حل شدندديگر ان مشمول اين 

  .>دانشمندان ھسته ای ايران را متوقف کند اسرائيل را تحت فشارگذارده تا ترور ،متحده

ن برکنارکردن آو ؛گزيده استھا بر مريکائیآتجويز ه حسن روحانی ب راه راست وسرراست را شيخ
د م نيست که اين افرانھا که گرچه معلوآمسئولين وفعاالن ھسته ای ايران وگماردن افرادی به جايگزينی 

  .را ندارندبرافتادگان  وتجربه چه کسانی ھستند ولی ھرچه باشد سابقه

  مقام مسئول اداری  ٣٠٠٠اسفند سال جاری بموازات برکناری وتعويض  ٢٢روز پنجشنبه
شيخ حسن روحانی به برکناری ويا تغيير شغل مسئولين سازمان انرژی اتمی  ،جمھوری اسالمی
ا به شکايت نمايندگان مجلس اسالمی معھذ ،درنھايت محرمانه براه افتادموضوع  .ايران پرداخت

 بشکايت از سازمان اتمی ايران از د تاوارد ش ٩٠که کميسيون اصل  ،گاھان منتھی شدآ و
   .برکنارکردن متخصصين باسابقه وتجربه رسيدگی کند
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گفته شده  ؛داستان شنيدنی استخود  اتمی ايران ندرسازما فاش شدن جريان کودتای حسن روحانی
موضوع اخراج کارشناسان اتمی ايران ھنگامی مورد توجه قرارگرفت که پدرمصطفی احمدی روشن 

سازمان انرژی اتمی بيرون  از ن پسرش راادولت روحانی يار< :کارشناس اتمی ايران ترورشده) گفت(
 گذاری احمد جنتی کشيده شد  و به نمازجمعه به نماز ،> اظھارات پدرمصطفی احمدی روشنکرده است

که البته  ،کرده است برکنار کار او اعالم کرد که رئيس جمھوری افراد متعھد به جمھوری اسالمی را از
   .ن کارشناسان خودشان استعفا داده اند کنارگذاشته نشده اندآسازمان انرژی ايران ھم ادعا کرد که 

مد صالحی رئيس سازمان انرژی آژانس اتمی به ايران آه گذشته دبيرکل يادم ھست ھنگاميکه ھمين ما
 ژانس اتمی با کارشناسان اتمی ايران ومسئولين سازمان مالقات کند وآايران مانع شد که دبيرکل اتمی 

ن آده که ولی اکنون سازمان انرژی اتمی ايران مدعی ش ،نھا منافی استآامنيت جانی  مدعی شد که با
ژانس اتمی ايران با امنيت فعاليت ھسته ای وجان کارشناسان آبا دبيرکل ه مالقاتشان را ک( کارشناسان

   .وگمشده ھای بسياری رادارداين پاسخ خيلی فکاھی است  خودشان استعفاداده ورفته اند )مغايرميدانسته

ق سازمان مواف باسياسيت جديد بطور کلی اجرائی سازمانھا که ھنگاميکه مسئولينحقيقت دراين است 
   .گيری ميکنند ويا کنارگذارده ميشونده نيستند معموال کنار

سال است که در جريان فعاليت ھای اتمی قراردارند وتمام دستاوردھائی  ١٠کارشناسان اتمی ايران حدود 
 سان نيست کهآنھا بوده است آمده مرھون ھمکاری ودانش آب سنگين ويا سانتيفيوژھا بدست آ که ازنظر

طبق  ويا نرا فراھم سازندآخواسته شود که فعاليت ھای اتمی را متوقف کنند ويا نقش بازدارندگی نھا آ از
اولين  ھمان ترور ه بودند باکارشناسان اتمی افرادی ضعيف وبی ارد اگر ،موافقت نامه ژنو عمل کنند

ل مه خدمت دليادا نھا وآمقاومت  ،. برعکسکارشناس اتمی ايران توسط اسرائيل ازکارکنارگيری ميکردند
اسان ن کارشنآ              ِ نھا ودادن کار  آکنار گذاشتن  ،لذا تنھا راه .نان به کارومسئوليت ھای اتمی بوده استآاعتقاد 

که سياست کودتای روحانی رانسبت به فعاليت  است  به افراد تازه بی تجربه ويا مامورين بيگانه وکسانی
ی بزرگ بدست افراد سپردن کارھاقيده داشت <. درست فلسفه سلطان سنجرکه عھای اتمی پياده سازند

  .)(تذکره سمرقندی (تازه کار) سبب سقوط کارميشود ردــ ُ خ  

ارشناسان برکنارشده ک ،حاصل زمان وصرف سرمايه است ،ن کاراست تجربهآتجربه کاری غيرازدانش 
ند شاگرد مسگری نھا مانآکاروتجربه  ،ابا صرف ميليارد ھا دالر ازپول ملت کسب کرده اندتجربه کاری ر

   .ن کاررابکندآنيست که فقط دميدن باشد وھرکه بتواند 

دشان نھا خوآبرکناری کارشناسان ومتخصصين فعاليت ھسته ای چيز کوچکی نيست که صالحی گفته 
تعفا!! وچرا اس نھا باشدآ. چرای اين استفعا چه ميتواند باشد که جبران کننده بھای تجربه استعفا داده اند

    .فقت نامه ژنومطرح شده استپس ازموا

 کودتا برای کودتا کننده است نھا ازفعاليت ھسته ای باشد ارزشآ تنھا چيزی که ميتواند بھای کنارگذاردن
  .کشوروبسياری جان ھا تباه ميشوندزچيچنانکه درکودتا ھا ھمه 

داده  ويا تغيير سمتازخبرھا نميتوان فھميد که چه تعداد ازکادرفنی ويا کارشناسان ومتخصصين برکنار 
اند ولی اين نکته مسلم است که تغيير ويا کنارگيری متخصصين وروسای قسمتھا نميتواند نسبت به واحد 

. خيلی پرسنل کادرفنی دارد ١۴،٠٠٠ سازمان انرژی اتمی ايران ،د تاثيرگذارنباشدن افراآھای زيردست 
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ھرتعداد ازمتخصصين ارزيابی کرد که ی ن سازمان رابابرکنارآ راحت ميتوان ھرج ومرج ايجاد شده در
      .مريکا واسرائيل استآن چيزی است که مورد نظرآن درست آحاصل 

اھو ينتانقای اوباما به بنيامين آدرھمين روزھا که مسئله کودتای روحانی درفعاليت ھای اتمی مطرح است 
   .فعاليت ھای اتمی ايران منجربه نتيجه شودمريکا نخواھد گذاشت  آل داد که قو

اين قول برمبنای موافقتنامه ژنو نيست زيرا موافقنامه چندين ماه قبل امضاشده واسرائيل ھم عدم رضايت 
غازکودتای روحانی سبب اين اطمينان اوباما شده که آخودرا رسما اعالم کرد بلکه ميتوان باورداشت که 

   .ياھو قول داده استنتانبه بنيامين 

  دگان دركودتاي روحاني نشركت كن

 مريکاست که اداره کننده کنفرانس ژنو وطرف اصلی ايران درآاياالت متحده  ،کودتای روحانیطراح 
   .فعاليت ھای ھسته ای وديگرمراتب مشھود وغيرمشھود است

استراتژی مقابله با جمھوری  ،رياست جمھوری ٨٨مريکا پس ازشکست سبزی ھا درانتخابات سال آدولت 
   .تای او برنامه ريزی کرداسالمی را براساس انتخاب روحانی وکود

مجددا برای تسلط مريکا دست ازسراوکراين برنداشت وآھمانطورکه دراوکراين پس ازشکست نارنجی ھا 
ی روحان درايران ھم بھمان ترتيب عمل کرد يعنی ازراه ديگری که حمايت از ،براوکراين برنامه ريزی کرد

  .وانجام کودتائی توسط او برخاست

وبطور کلی جان شخص خامنه ای است  که برای نجات احتمالی جمھوری اسالمی طرف ديگر اين کودتا 
ازتنگناھای سخت غيرقابل رھائی به حرکت ھای کودتا مآبانه روحانی درباطن تن داده خود واغيارش 

 است ودرظاھربا توسل به واژه ھای اقتصاد مقاومتی ومذاکرات وعقب نشيی ھای قھرمانانه ميخواھد خود
   .مصون داردانظار در مريکاآسليم به خواست تعفن وت از را

موسويان که سفيرجمھوری  ،دالل وواسطه نزديکی امريکا وخامنه ای شخص سيد حسن موسويان است
 مريکا درآی اتمی ايران بود درچند سال قبل به اتھام جاسوسی برای رژلمان وعضو ھيئت انآ اسالمی در

با  حکوم به حبس ومحروميت ازخدمات دولتی شد واتمی ايران وھمچنين اخذ رشوه محاکمه وم اسرار
مريکا رفت ودرست بعد ازانتخاب روحانی وفاش شدن مذاکرات محرمانه آ به زاد گرديد وآقرارسنگينی 

اوست که اکنون واسطه مذاکرات  و ،به ايران برگشتبدون ھيچگونه مزاحمتی جمھوری اسالمی واوباما 
   .مريکاستآ ن بين ايران وآوپيش رفت 

پادشاه عمان است که به مالحظات کمک شاھنشاه ايران به  ١ وسبمريکا وايران سلطان قاآی بين ميانج
   .بقای سلطنت او تاحدودی وفاداری خودش رابه ايران حفظ کرده است

                                               
 ک-ح - دقابوس بن سعيد آل سعي - ١



 حقوقدان -اميرفيض -عمان چه گذشتدر  –ن روحانی يخ حسکودتای ش                             ۶از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠٣/١٧(مه شيد) دوشنبه 

 ميانجی مذاکرات ايران و .به ميانجيگری بين کشورھا بمنظوررفع اختالفات شھرت دارد  وسبسلطان قا
سوشيتد پرس اعالم کرد آوس بود که بماه قبل ازانتخاب روحانی سلطان قا ۶مريکا ازطريق غيررسمی ازآ

   .جاری بوده است نماه مذاکرات بسيارسری ومحرمانه بين نمايندگان اوباما وخامنه ای درعما ۶که 

رھائی ملوانان انگليسی درسال  ؛وس درموارد ديگری ھم نقش کارسازی درحل اختالفات داشته استبقا
 زادی نصرت هللا تاجيک ديپلمات ايرانی ازآ ،مريکائی به جرم جاسوسیآوھنورد زادی سه کآو١٣٨٧

مريکا نتيجه آزندان  اتھام خريد تجھيرات برای ايران از زندان انگلستان وھمچنين محسن عطاری از
   .وس بوده استبوساطت سلطان قا

ينده به آھفته وس با ھمراھان بنوشت سلطان قا ١٣٩٢مرداد سال ا ٢٩روزنامه جمھوری اسالمی در
   .مريکا نقش ميانجی رابازی کندآتھران سفرميکند واودرنظردارد بين ايران و

  ميانجيگري درمورد جزاير سه گانه خليج فارس 

چندی قبل نوشت منطقه پوشش ميدھد  در مريکا راآکه خبرھای دفاعی مريکائی نيوز دفنس آنشريه 
پادشاه عمان درگفتگوی محرمانه برسرجزايرسه  مقامات ايران وامارات به ميانجيگری سلطان قابوس

 ٢٠١٣دسامبرماه   انجاميده ودر لماه بطو ۶ادعاشده که مذاکرات محرمانه  ،گانه به توافق رسيده اند
نب کوچک وبزرگ به توافق نھائی رسيده اند ولی نسبت به ابوموسی ھنوز توافق نسبت به دوجزيره ت

است که مالکيت جزايرمزبوربه امارات داده شود ولی ايران توافق براين مبن ،نھائی صورت نگرفته است
ساطت  مريکائی اضافه کرده که بابت وآ. ھمان نشريه داشته باشد را جزاير حق بھره برداری ازبستر

  .مجانی به عمان داده شودزوس قراراست تادوسال نفت وگابسلطان قا

مانی است که نمايندگان ن با ھمان زدقت درتاريخ اين ميانجيگری وحيف وميل حقوق ايران مقار  :حاشيه

مريکا وخامنه ای بطورسری درعمان برای رفع اختالفات که منجربه موافقتنامه ژنو شده مذاکره داشته آ
  ( پايان حاشيه)    .اند

نچه دررابطه با معامالت پنھانی راجع به جزايرسه گانه ايران آالبته ناگفته نماند که مجلس اسالمی به 
وزارت امورخارجه سوال  از ونمايندگان ديگرنتشرشده بوسيله عالء الدين بروجردی درخليج فارس م

   .سوالی است که بال جواب مانده است ٢٠٠٠شده که اين سوال جزء ھمان 

  يك قرينه براي اصالت خبرباال

سيل اعتراضات کشورھای عربی وبيشتر امارات  ٢٠١٢ه ابوموسی درسال يرزدرسفراحمدی نژاد به ج
ی ليب -مراکش –اد وسفراحمدی نژاد تعرض به حق حاکميت امارات تلقی گرديد وکشورھای اردن براه افت

ت امارا مصر وحتی لبنان به بازديد احمدی نژاد ازجزيره ابوموسی سخت اعتراض کردند و –کويت  –
دبيرکل شورای ھمکاری خليج فارس  –وبه سازمان ملل شکايت کرد   ايران احضار از را حتی سفير خود

احمدی نژاد درمقابل اعتراضات مزبور ايستاد وحتی اشاره ای ھم به  ،ھم به معترضين پيوست ،مريکاآ و
   .مقاومت واقدامات نظامی کرد

  رئيس مجلس اسالمی ھم گفت که جزايرحق ايران است ولی ماحاضريم مذاکره کنيم و......... 



 حقوقدان -اميرفيض -عمان چه گذشتدر  –ن روحانی يخ حسکودتای ش                             ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٣/١٧(مه شيد) دوشنبه 

جه مسئله اعتراض کشورھای عربی وامارات مطرح نشد واين يک قرينه ن زمان ديگربه ھيچوآ ولی از
ازحق مالکيت ايران  مده وآمنطقی است که جمھوری اسالمی درمقابل ادعاھای بی پايه امارات کوتاه 

   .برجزايرسه گانه گذشته است

ران انه اياشاره اين تحرير به اھميت موضوع جزايرسه گ خوانندگان محترم اين تحرير خواھند بخشيد که
 و را برعايت اخصار ن نبود ونيست ولی عذر تقصيرآ اداکننده حق مطلب واھميت وافر درخليچ فارس
  .بپذيريد کوتاھی تحرير

   

  

  

   

   

  

  

 


