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  حقوقدان -اميرفيض

 دود ی حسن روحانی واستحضاردارند که سه تحرير تحت عناوين کودتا لایرخوانندگان محترم تحريرات
مريکا بعد ازشکست آدولت  ن سه تحريردراين رابطه بود کهآماحصل  کودتا درفضای ايران تقديم گرديد که

استراتژی مقابله باجمھوری اسالمی  ،رياست جمھوری ٨٨اصالح طلبان> درانتخابات سال سبزی ھا <
    .را براساس انتخاب روحانی بسمت رياست جمھوری وکودتای او برنامه ريزی کرد

ی ارائه شد که چون رجوع به تحريرات شايد برای کسانی باال  داليل جھت اصالت بخشيدن به اظھارنظر در
  ١ .ن داليل برای قوام اين تحرير کاراضافی نيستآسان نباشد اشاره مختصربه آمانند خودمن 

  كميسيون تاور

درباره ايران گيت  ١٣۶۵برابربا  ١٩٨۶نام کميسيونی است که بدستورريگان درتاريخ  کميسيون تاور
ھدف نھائی وقابل توجه ھيئت مک < :مده استآن کميسيون آای  صفحه ٣٠٠درگزارش  ،تشکيل شد

   >.فارلن ايجاد رابطه با ميانه روھا بوده است

ه ننجا که روحانی تنھا فردی بوده که با مک فارلين جلسه خصوصی ومحرماآ ازاين دليل نشان ميدھد 
يروھای اصالح طلب لذا فکراستفاده ازن )مده استآمفصل اين موضوع درھمان تحريرات داشته است  (

  .روزه ھيئت مک فارلين پايه ريزی شد ۵مريکا درھمان مالقات آسوی  از

  نشريه كويتي 

   :دليل ديگر روزنامه کويتی  المجتمع است که درگزارش خود متعاقب انتشارخبرھيئت مک فارلين  نوشت

ا وھمچنين تقويت مريکآايران وبھره برداری ازسوی  ، تغييرات حکومتی درھدف ازماجرای مک فارلين<
   >.جناح ميانه رو وايجاد زميته تفاھم با جمھوری اسالمی پس ازخمينی است
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  مديركل اسرائيل 

   :قای کميجی مديرکل وزارت اطالعات اسرائيل است که به مک فارلين گفته استآرگشاھد دي

ن ايرانيان آازگی بت ،مخالفان خمينی برای حفظ موقعيت خودشان درمقابل راديکالھا نيازبه اسلحه دارند<
نھا اين آ نھا قدرت واقعی رابدست بگيرند نيازبه حمايت خارجی دارند وبه باورآبما گفتند برای اينکه 

ن کشورھم آ حمايت را تنھا کشوری ميتواند بکند که توانائی الزم را برای چنين حمايتی داشته باشد و
  گزارش مک فارلين)٢٠و ١٩صفحه (                                                             >.مريکاستآ

  تافته جدابافته 

شھادت شھود ازيکطرف وجريانات بعدی که درتحريرات قابل مالحظه است که ھدف نھائی ھيئت مک 
فارلين ايجاد رابطه با ميانه روھای ايران بوده است وھمان اسناد وتوضيحات وشھادتھا تائيد ميکند که 

اين  و ،ارگزار اصلی مورد اعتماد ھيئت مک فارلين انتخاب ووارد عمل ميشودحسن روحانی بعنوان ک
يد که مک فارلين ازحسن روحانی بعنوان آايجاد اعتماد بين روحانی ومک فارلين درحدی بوجود مي و تاثر

   .ميکند تافته جدابافته ياد

  اشاراتي ازتحريرات

 مامور –قابل سيد علی خامنه ای مريکا وطرف مآارکان کودتای شيخ حسن عبارت است طرف اصلی 
وس بمريکا سلطان قاآ ميانجی بين ايران و –واسطه ايرانی سيد حسن موسويان  –اجرا حسن روحانی 

   .شاه عمان استدپا

زادی زندانيان ايرانی آ چه در ،مريکا داشته استآ وس نقش پررنگی درحل مشکالت ايران وبسلطان قا
  .)محسن عطاریمريکا (آ در

ماه قبل ازانتخابات رياست جمھوری ايران واسطه مالقات ھا ومذاکرات بکلی محرمانه  ۶وس بسلطان قا
  سوشيتد پرس)آ(     .مريکا بوده استآبين ايران و

 ٩٢روزنامه جمھوری اسالمی ھم درھمين سالھا يعنی مرداد سال 
ينده بتھران سفرميکنند واو آوس با ھمراھان ھفته بنوشت سلطان قا

   .مريکا  نقش ميانجی را عھده دارشودآن ودرنظردارد بين ايرا

مريکا راھی وجود آمدن با آکه به غيراز کنار ذيرفتهپشخص خامنه ای 
برای نجات جمھوری اسالمی وبطورکلی جان وامينت خود  او ،ندارد

واغيارش ازتنگناھای سختی که باسقوط جمھوری اسالمی بوجود 
يران واجرای ت به اشمريکا برای بازگآمد درباطن با طرح آخواھد 
با توسل به  ظاھر در و ،ن بوسيله حسن روحانی تن داده استآجريان 

استفاده ازعبارات قھرمانانه  واژه ھای اقتصاد مقاومتی وبا تجھيز قوه تھاجمی جمھوری اسالمی و
  .مريکا درانظار مصون سازدآتعفن تسليم به خواست  از را ميخواھد خود
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  شهادت خانم كلينتون 

مھرماه سال جاری اسنادی را فاش ساخت که نشان ميدھد باراک اوباما رئيس  ٢٧ويکی ليکس درتاريخ 
براساس اين  ،مريکا وھيالری کلينتون وزيرخارجه اش درمورد ايران اختالف نظرداشته اندآجمھوری 

، ھيالری کلينتون دريک سخنرانی اسناد يکماه بعد ازتماس تلفنی تاريخی باراک اوباما وحسن روحانی
اقای روحانی اجازه دادند  رھبرايران وسپاه پاسداران بهھشدار داد که  شيکاگومع يھوديان خصوصی درج

مدن روحانی را نتيجه قدرت گرفتن آکارمريکا روی آن روزھا رئيس جمھوری آدرحاليکه پيروز شود 
   .نيروھای ميانه روتردرايران ميدانست

  زارش ويكي ليكس گ نقد

يرات درباره کودتای حسن روحانی است که با توافق خامنه ای گزارش مزبور دقيقا تائيد تحر 
   .برنامه ريزی شده است

حضور سازمان پاسداران جمھوری اسالمی قدرت موازی ولی فقيه است  خامنه ای بدون موافقت  
   .وھمراھی پاسداران قادر به حفظ موقعيت برتری خود نيست

کامل کودتای شيخ حسن قرارنداشته وھمه ابعاد گزارش نشان ميدھد که باراک اوباما درجريان  
اوباما موفقيت شيخ  و ،کودتا زيرنظروزارت خارجه وشخص خانم کلينتون صورت گرفته است

حاليکه  در ،مريکا ميدانستهآحسن درانتخابات رابه حساب قدرتمندی اصالح طلبان يعنی عوامل 
نتيجه سازش محرمانه بين موفقيت انتخابات شيخ حسن وتحميل برجام به جمھوری اسالمی 

  .)بشرح تحريراتمريکا بوده است (آوزارت خارجه  جمھوری اسالمی و

قای روحانی اجازه داده اند  نشان آاظھارخاتم کلينتون مبنی براينکه رھبرايران وسپاه پاسداران به  
   .ميدھد که نقش روحانی درکودتای مزبور نقش مامور درمقابل امراست

تجديد انتخاب روحانی که ممکن است حتما صورت گيرد واحتمال برنده شدن خانم کلينتون وازھمه  
زمائی برجام، زمينه رابرای حضوربسيارجدی آمريکا بعنوان راستی آساله  ٢۵مھمتراستيالی 

مريکا درايران  فراھم خواھد ساخت واين بارزه درشرائطی روی خواھد داد که گرفتاری آوقاطع 
 .م با اسالم وحکومت اسالمی دست نخورده باقی ميماندمرد

^^^****^^^  

   توضيح:

در تلويزيون ھای آمريکايی که » ھوم لند = سرزمين خانگی«سلایر تلويزيونی با عنوان  ٢٠١١سال از 
پخش شده  ،نازنين بنيادی، را در خود جا داده است رويز صياد وبرخی از ھنرپيشه ھای ايرانی از جمله پ

  انجام شده به موضوع جالبی اشاره دارد.  ٢٠١٣در سری فيلم ھايی که در سال  است.
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آمريکا ھشت سال در عراق اسير يک گروه که  از آنجا آغاز شده که يک سرباز نيروی دريايیداستان 
خانم کارمند ماجرا ھايی به آمريکا برميگردد. يک  وابسته به ايرانی ھای رژيم اسالمی بوده است پس از

سرباز نيروی دريايی برگردانده اند و با دشمن آمريکا ھمکاری ميکند. اين سيا ھمواره فکر ميکند اورا 
آمريکا تالش و تدريس انگليسی به فرزندش مسلمان شده است. در » ابو نظير«به دليل زندگی در خانه 

  يقه نجات منفجر کند ولی جليقه عمل نميکند. عاون رياست جمھوری را با جلميکند تا م

اورا که قھرمان شناخته  زمانی که به رياست جمھوری رسيد ميخواھد (سناتور) رياست جمھوریمعاون 
  ھمراه کند.به معاونت خود شده 

  د.باھم روابط عاشقانه پيدا ميکنن »کری« و خانمی که مامور سيا است» برودی«اين ميان در 

در اتاقی گير آورده است با بی  که(برودی) به اشاره گروه ھای تروريستی سناتور راتوطئه ديگری در 
سناتور  انمود ميشودوو  يکشدم» پيس مکر= دستگاھی که برای کنترل قلب در سينه دارد«اثر کردن 

ز اتومبيل ا استفاده دارند شخصی با شرکت نيز مراسم يادبود که چند مامور سياه قلبی کرده است. در سکت
 از جمله مدير مسئول وقت گروه ديگری تن ماموران سيا و ٢٩ند و ساختمان را منفجر ميک »برودی«
  از بين ميروند.  سيا

 »سائول«اين ميان يکی از ماموران مھم سيا مامور سيا معشوق خودرا فراری ميدھد. در » کری«خانم 
ژه مربوط به به رياست موقت سيا و پرودر دوران شاھنشاھی در تھران ماموريت داشته نيز که زمانی 

  ايران مديريت سيا را به عھده ميگيرد. 

 اه استنام دارد و از ماموران اطالعتی دوران ش» مجيد جوادی«به ترتيبی با شخصی که  »کری«خانم 
وارد آمريکا شده است  خفيانهمو  درجه ای با رژيم اسالمی ھمکاری ميکند، ١٨٠ولی دريک چرخش 

مديرموقت سيا که با » سائول«آنجا تماس ميگيرد و اورا گير انداخته به خانه پنھانی سيا ميآورد. در 
، نخست دماغ اورا با يک مشت خونين از ايران آشنا بوده وباھم ھمکاری داشته اند» مجيد جوادی«

ھمی قرار ميگيرد تا در تماس در شغل م »جوادی« .را مجبور ميکند به تھران برگردد و سپس او ميکند
مجبور ميشود وچاره ای ندارد زيرا اگر نميپذيرفت قتل ھمسر پيشين و يک از او استفاده شود. او  بعدی

 ۵٠شه شراب کشته بود و مبلغ با لبه شي ش که در خانه ھمسرش بوده را با ھفت تير وزنفاميل ديگر
» سائول«را در کنترل داشت از دست ميداد و در آمريکا زندانی ميشد.  پاسداران ميليون دالر پول سپاه

 .و به ايران ميرود يدھندرا با ھواپيمای خصوصی فراری م» مجيد جوادی«آقای » ریخانم ک«با ھمکاری 
سرباز آموزش  (ھمان برودی بود دشخصی را که مامور کشتنن رييس سپاه پاسداران و تغيير رژيم خواھ

ميفرستند تا کار آماده سازی کودتا و کشتن رييس سپاه پاسداران که دست راست  ديده) را به تھران
  است را انجام بدھد. » رھبر«

(پرويز  دختر يک بازنشسته ايرانی است و که در سيا کار ميکند(نازنين بنيادی) ايرانی  به زنی» جوادی«
و آن زن ميگويد اگر امثال تو خيانت کار ميکنی، ھا بيگانه  اين برای ميگويد تو لچک بر سر صياد)
  بوديد امروز مجبور نبودم اينجا کار کنم. نکرده 

» حسن« که در آن صحنه ای بود وشخصی ايرانی بنام» ٢۴«داستان فيلم سلایر  مانطور کهھداستان اين 
به رياست جمھوری » حسن روحانی«ماموريت پيدا ميکند با آمريکايی ھا ھمکاری کند و پس از مدتی 
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 ارد که با شواھد تاريخی و روندد سناريويی ،درست از آب در می آيد و برجام را امضا ميکند،ميرسد
احتمالی نوشته ضميمه ميتواند  ؛وی کار آمدن شخصيت ھا ھمسويی دارسياسی آمريکا و ر حرکت ھای

از اينرو برای ثبت در تاريخ به اينجا اضافه  -مستند استاد اميرفيض در باال و نوشته ھای پيشين باشد
  شد. 

ل تماس با در دست آورد کلی حاصل ميشود، ماموران سيا ساکت ننشسته اند و مرتبا درحاکه ھمانطور 
  را ھم دارند. » گروکشی«مھره ھای خود ھستند و ابزار 

ميگويد تو با بيگانه  شده» سيا« که کارمندچارقد به سر  به آن خانم » جوادی«ميشود، گرچه اضافه 
» بيگانه«دانسته يا ندانسته با  ،ھمکاری ميکنی، ولی ھمين ھنرپيشه ھای ايرانی برای کسب درآمد

و چه بسا برخی راه و چاه ھای حمله به ايران و صدمه به ايران  ، گرچه ھنرپيشگی باشد،ھمکاری دارند
   را به ماموران بيگانه درس ميدھند. 

     ک-ح

  


