حذف خامنه ای و والیت فقیه دوم

ر
اصلیتین پرداخت کننده هزینه اپوریسیون میباشند همکاری
اعراب که
مارکسیستهای اسالیم با باند اصالح طلب را مدیریت میکنند
ی
توافق مجاهد خلق با باند روحان برای بقای نظام والیت فقیه دموکراتیک ایران با استقرار جمهوری اسالیم دموکراتیک (بریاست جمهوری
ی
خانم مریم رجوی که  72سال است ایشان از طرف مجاهدین خلق انتخاب شده است ) و والیت فقیه حسن روحان .
فرق نظام والیت فقیه با تشکیالت مشابهش شورای میل مقاومت و مجاهدین خلق در چیست؟
فرق جمهوری اسالیم ایران با جمهوری دموکراتیک اسالیم که خانم مریم قاجار-رجوی -بیست و هفت سال است که رئیس جمهور آنست
آیی و ی ی
در چیست؟ و کال فرق عمامه والیت فقیه با رورسی های مجاهدین و دست ندادن با مردها و انجام تمایم ی
سی ارتجایع در چیست؟
رئیس جمهور اسالیم والیت فقیه را هر چهار سال شورای نگهبان انتخاب میکند و رئیس جمهور اسالم دموکراتیک مجاهدین را بیست و
هفت سال پیش انتخاب کرده اند

ی
دانشجون سال  8721یط مقاله ای در نیمروز پروژه ای را ارائه کردم که در صورت اتحاد و همبستگ
در هنگامه جنبش
ی
ی
چهار گروه مجاهد خلق و هواداران پادشایه و نتوها و جریانهای سکوالر و جمهوریخواه و نت نتوهای مخالف والیت
فقیه میتوان نظام والیت فقیه را ساقط کرد.
دانشجون بود و ما از پاریس کامال پشتیبانشان بودیم و افرادی چون
نتوهای مخالف والیت فقیه که همان رنتدهای
ی
فتح هللا مرادی و رتتزدی و زارع زاده و مهرداد حیدرزاده و دمحمی ها و دانشجوی جانباخته عزت ابراهیم نژاد و و از
نقش آفرینان آن حرکت در بیست سال پیش بودند  ...امروز این افراد در کجای تاری خ و در چه ررساییط هستند سخن
دیگریست ...
ر
ی
گرفی اپوزیسیونهای رنگارنگ و آگایه از اطالعات
عرن خلیج پارس که از سالها پیش با در اختیار
خییل رسی ع قدرتهای ر
ی
ی
و اخبار روزمره و دقیق از رویدادهای ایرا ن و ایران توانستند آغوش ضد ایران خود را برروی این پروژه بگشایند و بسان
ی
ی
آفرن برای رسیدن به
روان
جو
جهت
در
پروژه
این
روی
بزرگ
پروژه پل اردمن و کتاب سقوط  72رسمایه گذاری
ی
ی
ی
اهداف خود بنمایند و در مدت کوتایه به پتوزی های بزرگ دست پیدا کنند که آخرین آن ترور رسباز قاسم سلیمان بود
ی
و پیش از آن مستقر کردن دولت روحان در ایران که صددرصد در خدمت اهداف استعماری و تازی در جهت نابودی
تمام عیار ایران بود و از سوی دیگر با پخش میلیاردی دالر در عراق و لبنان و آفرینش جنگهای شییع با شییع یا ی
سن
شییع و ر
شخصیتهان که همیشه پول و امنیت خود را از ایران اما گوش بفرمان مدینه بوده اند چون
حن بهره وری از
ی
مقتدی صدر که بسان مجاهدین خلق با عبا و عمامه سیاه در عراق عمل میکند جنگ داخیل را در این کشورها ر
گستش
دهند و ی
بعن ها را در عراق بقدرت برسانند.
مجاهدین که جز خودشان و شورای میل مقاومتشان را قبول ندارند از این اتحاد دوری کردند و شاهزاده رضا پهلوی هر
ی
سخت یان و پیام پذیرفت که اگر مارکسیستهای اسالیم ررسایط دموکراتیک و حقوق ر
بر و عدم توسل
چند در چند
بخشونت را بپذیرند آماده پذیرش آنها هست اما شاهزاده مشارکت مایل و رسمایه گزاری تازیان خلیج پارس را نپذیرفت
دولن و غت ر
ر
ی
دولن و در راستای همان پروژه شکل
هان
و این پروژه با مدیریت متخصصی امریکا دنبال شده و رسانه ی
ی
ی
کرون و هاشیم رفسنجان و خاتیم و حسن روحان توانستند جای اپوزیسیون از داخل را –
گرفته و در آن زمان شیخ
ر
کرون بهمراه یک گروه پنجاه نفره
بجای دانشجویان-در این پروژه بگتند پیش از همه اینها قرار بر این شده بود که شیخ
ر
به امریکا سفر کند اما حضور چند دانشجوی خط امام در لیست همراهان او و عدم تمایلش به حذف آن افراد موجب
شد تا آن سفر صورت نگتد.
ی
غیبت شاهزاده رضا پهلوی در این ائتالف پنهان موجب شد تا گروه ها و آیدی ه و جریانات ناشناخته فراوان بنام
هواداری از ایشان و پادشایه بروی صحنه بیاید و از همان صندوق بهره مایل ربتد.بدین رو شاهزاده رضا پهلوی بارها

دفتش شد و در پایان اعالم کرد که ایشان هیچ سخنگوی و رئیس ر
مجبور به تغیت کارمندان ر
دفت و و و نداشته و
پیامهایش را مستقیما از طریق شبکه های اجتمایع بآگایه مردم خواهد رساند
اما ائتالف مارکسیستهای اسالیم و جناح باصطالح اصالح طلب رژیم با بهره وری کامل از صندوق اعراب پیش رفتند تا
ی
ی
اینکه پس از خاتیم و احمدی نژاد جیمزباند نظام اسالیم حسن روحان که بگفته رفسنجان پنج در صد هم رای نداشت
را رئیس جمهور کردند و مجاهدین خلق بطور پنهان ماموریت یافتند که با شعار نه شاه و نه شیخ هم در تزلزل و
ی
دشمن با شاهزاده و بعد ها با شعار تازه تاسیس رضاشاه روحت شاد بکوشند و هم شدیدا از باند حسن
تضعیف و
ی
رهتان مکه و غرب نشان داده است را با
روحان که پاسپورت انگلییس –اسکاتلندی -داشته و بارها
رسستدگیش را به ر
ر
ی
نامها و آیدیها و هویتهای پنهان و مشکوک و مستعار پشتیبان کنند.
مجاهدین خلق عالوه بر تشیکالت شورا و مجاهدین و انجمنهای متخصصان و فارغ التحصیالن و دانشجویان مسلمان و
چه و چه که در رسارس جهان در اختیار دارند طیف وسییع از ی
هتمندان و فعاالن سیایس چپ را که پیشینه مخالفت با
پادشایه دارند را تحت ر
کنتل خود دارند که این لشکر پنهان بازوی توانای پخش و ر
نر افکار رادیکال و فیک نیوزهای آنها
هستند که یکشبه میتوانند فردی را به زیر و به لجن بکشانند و در مورد فرد دیگر سکوت کنند تا قدرتمند تر بشود در
ر
این راه همواره موفق بوده و بدین ترتیب در هر انتخابان جمهوری اسالیم موفق شد تا با لولو خور خوره شدن یک
طرفش میلیونهانفر را از ترس بسوی طرف دیگر و به پای صندوقهای رای بکشاند .
ی
همی دوستان و رفقای دیروز و امروز ما هستند که در کنار دست ما بوده و در
هواداران دست سوم و پنهان مجاهدین
تالشها و تصمیم گتی های ما تاثت گزارهستند و پاداشت اینها چندالغاز دالری در سال به بهانه ررسکت در فالن فستیوال و
ی
یا فالن نمایشگاه و یا فالن برنامه و یا ر
حن چاپ دو کتاب و شش مقاله و یا یگ دو برنامه مصاحبه رادیو تلویزیون در ماه
ی
ر
ر
ر
کسیسن
کمونیسن توده ای و یا مار
و سال است و چون این افراد پیشینه تشکیالن و ایدئولژیگ چپ و کنفدراسیون و یا
ر
ر
مائوئیسن و تروتسگ و فالن و فالن داشته و دارند اگر هم مزد و حقوق از شورای میل مقاومت مجاهدین دریافت
و
ر
نکنند همان تفکر مصدق و یا ضدیت با رضاشاه و دمحمرضا شاه و غته وجدان آنها را مجاب به تبعیت از بزرگ و کوچک
کردن و باال و ی
پایی کشیدن هر پدیده ای توسط مجاهدین میکند .
یگ دیگر از راه های پاداشت دادن به این هواداران پنهان مجاهدین سفر ساالنه یس خرداد به پاریس بود که به بهانه
بزرگداشت روز شهدای خود قریب ده هزار نفر را جمع کرده و یک روز به استادیوم ویلپنت متفتند و چند روز هم
گشت و گزارار رایگان در پاریس  .البته از سال گذشته فرانسه این اجتماع سالیانه مجاهدین را ممنوع اعالم کرد.

ایدئولژی مجاهد خلق با والیت فقیه در سیاست و تفکر ی
دین دقیقا یکسان است

ریشه تفکر و ایدئولژی مجاهدین خلق بگفته دمحم رضاشاه مارکسیست اسالیم است و ضدیت با امریکا و ر
ری
کشی آنها
حن
ی
ی
خمین شادباش گفتند.
همی مجاهدین تسخت سفارت آمریکا را به
و

ر
امریکان و ضد ارسائییل رژیم والیت فقیه ریشه در تفکر و ایدئولژی
یالیسن و ضد
امت
تمام شعارهای ضد یهودی ضد ر
ی
ر
مجاهدین خلق همان مارکسیستهای اسالیم داشته و دارد و جهان صدبار اینها را تروریست شناخته است حن ترامپ

فلسطی و اعراب در نگاه مجاهد همان ر
ی
ارزیس را دارند که در نگاه خامنه ای
ی
رهتان والیت فقیه
ریشه فکری مجاهدین و مبارزه مسلحانه برگرفته از جنبشهای
فلسطین است و درست بسان ر
ی
فلسطین و عراق هستند خامنه ای پیش از انقالب به هواداری از مجاهدین افتخار میکرد و
آموزش یافتگان سازمانهای
اعالمیه های آنها را پخش میکرد و خواهرش و شوهر خواهرش و هادی برادرش از هواداران رسسخت مجاهدین بودند.

ی
ی
خمین و خامنه ای و روحان است که از هنگام تاسیس تا به
تفکر و ایدئولژی مجاهدین همان اسالم سیایس والیت فقیه
ی
آلبان و ر
حن خانه های تییم مجاهد در آمریکا شاهد هسایم که در ماههای محرم و صفر و
امروز در پاریس و عراق و
ی
ر
ی
گرفی زست اسالیم را با افتخار میگتند
رمضان از والیت فقیه هم مسلمان تر شده و با سینه زن و قرآن بر

مجاهدین خلق حقوق بگت اعراب هستند غربیها حقوق بگت مجاهدین هستند و هر دو آلت
دست یکدیگر.
بر خالف آنچه تبلیغ شده و میشود مجاهدین خلق در رابط با غربیها حالت کمک کردن مایل به انتخابات شخصیتها از
ی
غرن هستند که گوش بفرمان و مطیع تبلیغات آنها هستند زیرا منابع اصیل کمک
امریکا تا اروپا را دارند و این منتخبی ر
ی
حسی و عربستان تا کویت و بحرین و دیگر امارات خلیج پارس
عرن از صدام
های مایل مجاهدین همیشه کشورهای ر
ر
بوده است و بخش اقتصادی و رسمایه گزاری مجاهدین در رسکتها و تکنولژی های مدرن جهان با بهره گتی از مدیریریتها
ر
ی
معتت سیایس حقوق غرب هر روز بر ثروت آنها میافزاید و در پایان هر سال بهره های صدها ررسکت و کمپان
چهره های
ر
ر
ی
رفی به ادارات مالیاتها ی
آنها بجای ی
منتخبی سیایس غرب تقیسم و یا با برگزاری متیتنگهای چند هزار نفره در پاریس و
بی
ی
همی راستا جدا از شخصیتهای کوچک و بزرگ سیایس انسانهای عادی و پابرهنه و احیانا بیکار
غته هزینه میشود و در

را از ملیتهای مختلف به استخدام خود در آورده و در مواقع لزوم از آنها نه فقط برای سیایه لشکر که برای لشکر ر
کیس
میتند
پیدا و پنهان برای تسویه حسابهای خود بهره ر

ی
روحان رئیس جمهور نبود
سایتی مجاهدین نبود
اگر کمک ارتش
ر

ی
توافق مجاهد خلق با باند روحان برای بقای نظام والیت فقیه اما با پسوند دموکراتیک ایران با استقرار جمهوری اسالیم
ی
دموکراتیک و والیت فقیه حسن روحان (بریاست جمهوری خانم مریم رجوی که  72سال است ایشان از طرف
ی
ر
مجاهدین خلق انتخاب شده است و مقر ریاست جمهوری ایشان ی
بی پاریس و مدن عراق و بزودی در آلبان خواهد
ی
ی
ی
ی
سایتی بسود روحان و بزیان رقبایش نمیبود هرگز حسن روحان که بگفته هاشیم رفسنجان
بود) اگر پشتیبان لشکر ر
ی
بیش از پنج در صد نداشت دوبار رئیس جمهور نمیشد .ی
اکت اطرافیان حسن روحان یا فامیل نزدیک او ویا از مجاهدین
تواب و یا از خانواده های شهدای مجاهدین خلق هستند

بتنسشان در غرب که درآمدهای بسیار خون دارد خدمات رایانه ای و تبلیغات با ر
مجاهدین خلق یگ از صدها ی
اینتنت
ر
ری
داشی میلیونها آدرس ایمیل و تلفن واطالعات دیگر نه تنها از ایرانیان که از ملیتهای
میباشد این سازمان با در اختیار
ی
مختلف یگ از مفتدترین و ر
قویتین سازمانهای ذخته اطالعات رایانه ایست  ...حسن روحان که خود عامل بیگانه و
سایتی و
استعمار میباشد و دیگران برایش برنامه ریزی میکنند برای کسب قدرت در ایران از این تشکیالت قوی و ارتش
ر
میتد
لشکر پخش پیامهای راینه بهره برده و ر

اینها برای ذهن و فکر و اندیشه تو تصمیم میگتند
لشکرسایتی مارکسیستهاست
پستهان که همه شما علیه این آن پخش میکنید کار
نود و پنج درصد
ر
ی

ر
میتد گم نیستند اما
آنانکه از تلفن
دسن و کامپیوتر خود فقط برای رتق و فتق امور و کارهای روز مره و عادی بهره ر
ی
تعداد انسانهای بیکار و یا جویای نام و خود شتین پیش این و آن بسیارند که هریک ساعتها از وقت ارزشمند خود را به
ختهای مختلف اختصاص داده و تا کامپیوتر و یا تلفنشان دینگ میکند فورا مزلب را کامل
ارسال و انتقال پیامها و ر
سایتی در خدمت استعمار
نخوانده برای همه کنتاکتهایش روان میکند غافل از آنکه اینها همه بازی های ارتشهای
ر
رنگارنگ روس و انگلیس و امریکا و تازیان خلیج پارس میباشد که درصدد مشوش کردن ذهن تو و به باطل کشیدن فکر و
اندیشه تو از اهداف ریشه ای که همانا رنتد با کلیت والیت فقیه است میباشد.

ی
ر
خودفرویس ها و تبان
سایتی میفرستند پنج عدد آن هم از نتنگ و دروغها و
از صدها پیایم که ارتشها و لشکر های
ر
ی
ی
سخن نمیگوید و فقط با طرح برخ مشکالت که ذهن مخالف ترا شاد میکند رست را گرم میکند
های اصالح طلبان

ر
کتان میخواند و نه
بدین رو سالهاست که دیگر نه دکت و مهندس و شوفر تاکیس و دانشمند ر و کارمند و بیکار ما نه ر
روزنامه ای را ورق ی
متند و فقط چشمش به تلفنش میباشد تا چرت و پرن را برایش بفرستند و او فورا برای همه
سایتی
بفرستند و غافل از اینکه با همه این بازی ها همه اطالعات کامپیوتر و تلفنش را برایگان در اختیار لشکرهای
ر
گذاشته است نه تنها آدرسها و لیست همه کنتاکتها بلکه تمایم ترددها و رفت و آمدهایت لحظه به لحظه و ثانیه به
ثانیه زیر چشم و ر
کنتل و شنود سیستم های جاسویس در همه جای دنیا و آنهم توسط پاریس زبانان قرار گرفته و
میگتد

ی
روحان حذف شعار رضاشاه روحت شاد
سایتی مجاهدین بدرخواست
ماموریت تازه لشکر ر

ی
روحان و مجاهد خلق در ینف شعارهای رضا شایه متفق هستند و چند روز است که شعار میدهند نه تاج و نه عمامه
ر
ری
دوسن از او بخواهید تا علنا در مورد
داشی هر کنتاک و
رهت لذا پیش از نگه
و یا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه ر
ر
ر
شعارهای ضد رضا شایه موضع ی
علن بگتد وگر نه او را پاک کنید حن اگر پرعمو دخت عموی شماست زیرا وجود
مجازیش جاسویس تمام از همه اطالعات شما در تلفن و کامپیوتر و رفت و آمدهای شما ست

ر
اعتاف سعید امایم به نفوذ در مجاهدین

سخت یان میگوید که ما تا در صد باالن در مجاهدین خلق نفوز داریم و ی
ی
اکت
سعید امایم پیش از کشته شدنش در دو
ی
ر
اسناد اتیم را خود ما در اختیار آنها میگزاریم تا بغربیها بدهند و آنها پس از جنجالها وقن به ایران یم آیند برای برریس
میبینند که اطالعات غلط است
ی
ر
خت داریم و بارها ایتا برایشان
و یا اینکه به رسویسهای
خت داده ایم که ما از همه خانه های تییم مجاهدین ر
امنین غرب ر
ثابت کرده ایم
ی
اما نفوذ مجاهدین در نظام والیت فقیه و یا نفوذ والیت فقیه در مجاهدین خلق از زمان اعدامها و درگتی های خیابان
زمی بروند و از همان دوران با مدیریت اسدهللا الجوردی ی
سال  06آغاز شد که مجاهدین مجبور شدند به زیر ی
برخ از
ی
ری
پایی لیست شهدای
انداخی تعداد زیادی از اعضای رده
مجاهدین با توبه های مصنویع از زندانها آزاد شده و با به تله
ر
مجاهد خلق را به باالی صدهزارتا رساندند و خود در ارگانهای سیایس اقتصادی امنین نظام باال رفتند .
ی
ر
حسن روحان که از پیش از انقالب سیاه به جیمزباند روحانیت مشهور بود از ابتدا در ارگانهای نظایم و امنین از
ی
اشخاص ردیف نخست بود و با پایان ریاست جمهوری رفسنجان بعنوان رئیس مرکز تحقیقات اساراتزیک مجمع
ر
امنین کشور را داشت ی
ر
ر
ر
یعن جایگاه
حفاظن و
رسپرسن و رارساف بهمه سازمانهای اطالعان و
تشخیص مصلحت نظام
ر
امنین نثل فردوست.
تماسهان با نمایندگان مجاهدین خلق با وساطتت اعراب خلیج پارس همکاری
پس از احراز پست ریاست جمهوری یط
ی
تنگاتنگ این دو فرقه رقم خورد.

یط سالها تالشهای بسیاری شد تا شاهزاده رضا پهلوی را ی
نت به این اتحاد پنهان پیوند دهند اما شاهزاده با ذکاوت و مدیریت و
اندیشه ت وانای خود و مادرش شهبانو در این تله نیفتاد هر چند پیشنهادهای مایل بسیار پر رقم بود.
ی
ر
سایتی مجاهدین خلق در خدمت انتخابات روحان قرار گرفته و فقط با چند شگرد بسیار
بدین رو سیستم تبلیغان و لشکر ر
ی
ی
روحان توانست رئییس را بعنوان خفاش اعدام ها و دیگران را چه و چه حذف کند
انگتی
هوشمندانه و بطور اعجاب

ی
روحان جیمزباند والیت فقیه

ی
ر
حکومن قرار داشته است و
روحان از پایوران و از بنیانگزاران اصیل جمهوری اسالیم است که در سطح باالی
بعنوان مثال
ی
سخت یان های رادیکایل علیه زنان و بهائیان و یهودیان و تایید اعدامها و غته از او موجود است اما با بتون کشیدن پرونده قتلهای
دهه شصت آنچنان رئییس لجن مال شد که ر
حن خانواده اش هم نمیتوانند به همسایه نگاه کنند

ی
شایان یاد آوریست که حسن روحان در سال  72انقالب سیاه اسالیم یس ساله و ابراهیم رئییس  81ساله بوده و حجم جنایات
ی
حسن روحان از ابتدای انقالب تا به امروز بسیار باالتر بوده است.
ٔ
ی
روحان (با نام پیش ی
ی حسن فریدون؛ زاده  ۹دی ( ۷۲۳۱در شناسنامه ۳۷ :آبان  )۷۲۳۱در رسخه ،استان سمنان
حسن
ر
ر
ی
رهتی از سال ۷۲۱۱است.
ختگان ر
استاد پژوهیس مرکز تحقیقات استاتژیک و همچنی نماینده مردم استان تهران در مجلس ر
ی
روحان از سال  ۷۲۳۱تا  ۷۲۱۱دبت شورای عایل امنیت میل جمهوری اسالیم ایران و رئیس تیم هستهای و مذاکرهکننده ارشد
ٔ
ایران با سه کشور اروپا ین آلمان ،فرانسه و بریتانیا درباره برنامه هستهای ایران  ،از سال  ۷۲۳۱تا  ۷۲۹۳عضو شورای عایل امنیت
ی
ندگ از رهت جمهوری اسالیم ایران سید عیل خامنه ای و از سال  ۷۲۱۷تا  ۷۲۹۳رئیس مرکز تحقیقات ر
استاتژیک
میل به نمای
ر
مجمع تشخیص مصلحت نظام والیت فقیه بودهاست
ی
ی
روحان سابقه پنج دوره نمایندگ مردم در مجلس شورای اسالیم را دارد و نایب رئیس مجلس شورای اسالیم در دوره چهارم و
دوره پنجم ،بودهاست
ی
ی
حسن روحان پیش از انقالب  ۷۲۳۱ایران ،هنگایم که در اسکاتلند زندگ و تحصیل یمکرده ،از سوی پلیس بهظن فعالیتهای
سیایس دستگت شدهاست .پلیس بریتانیا در سال آخر رژیم دمحم رضا شاه پهلوی او را دستگت و پس از ر ی
گرفی تعهدات و حتما
ی
خمین پست میشود
آموزشهای استعماری به نزد
ی
در سالهای نخست انقالب و اعدام امرا و افران رشید و دالور دمحم رضا شاه  ،روحان مسئولیتهای متعددی ،از جمله عضویت
در شورای عایل دفاع (از سال تا  ،)۷۲۳۱عضویت در شورای عایل پشتی ی
بان جنگ و رئیس کمیسیون اجران آن (از سال  ۷۲۳۳تا
 ،)۷۲۳۱معاونت فرماندیه جنگ (از سال  ۷۲۳۳تا  ،)۷۲۳۱ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء (از سال  ۷۲۳۱تا  )۷۲۳۳و
فرماندیه پدافند هوا ین کل کشور (از سال  ۷۲۳۱تا  )۷۲۱۱را بر عهده داشت
ی
ی سالهای  ۷۲۳۱تا  ۷۲۳۱به معاونت جانش ی
روحان ب ی
ی فرماندیه کل قوا منصوب شد
ی
روحان به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش ،نشان درجه دو فتح و در مراسم دیگری در
بعد از پایان جنگ ،حسن
ی
سالروز آزادسازی خرمشهر ،به همراه جمیع دیگر از فرماندهان و مسؤوالن پشتیبان جنگ ،نشان درجه یک نرص را ازسید عیل
خامنهای فرمانده کل قوا ،دریافت کرد
ی
ر
رسپرسن سازمان صدا و سیما از سال  ۷۲۳۹تا سال  ۷۲۳۳نت از دیگر مسئولیتهای وی در دوران
عضویت و ریاست شورای
پس از انقالب بودهاست
ی
در دوران جنگ ایران و عراق ،روحان مسئولیتهای متعددی ،از جمله عضویت در شورای عایل دفاع (از سال  ۷۲۳۷تا ،)۷۲۳۱
عضویت در شورای عایل پشتی ی
بان جنگ و رئیس کمیسیون اجران آن (از سال  ۷۲۳۳تا  ،)۷۲۳۱معاونت فرماندیه جنگ (از سال
 ۷۲۳۳تا  ،)۷۲۳۱ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء (از سال  ۷۲۳۱تا  )۷۲۳۳و فرماندیه پدافند هوا ین کل کشور (از سال
 ۷۲۳۱تا  )۷۲۱۱را بر عهده داشت.
ی
ی
روحان ب ی
ی سالهای  ۷۲۳۱تا  ۷۲۳۱به معاونت جانشی فرماندیه کل قوا منصوب شد
ر
رسپرسن سازمان صدا و سیما از سال  ۷۲۳۹تا سال  ۷۲۳۳ن یت از دیگر مسئولیتهای وی در دوران پس
عضویت و ریاست شورای
از انقالب بودهاست

ی
روحان با همه سازمانها و گروه ها برای کسب قدرت
تماس پنهان

ٔ
ی
روحان و و امتام نت ،معاون
در  ۳۳ژوئن  ،۳۱۷۲وبسایت روزنامه ارسائییل ،یدیعوت اخرونوت ،یط مقالهای نوشت که
ضدتروریسم وقت دولت ارسائیل ،در سال  ۲۱اوت  ۷۹۱۳میالدی دیدار محرمانه ای داشتهاند .طبق ر ی
می این دیدار که از روی
ٔ
نوار ضبط شده مکالمات پیاده شده ،روحا ین در حایل که فکر یمکرد طرف مقابلش از مقامات آمریکا ین است ،به نت پیشنهادها ین
برای مقابله با آنچه سیاستهای «افرایط» روح هللا خمی ین یمخواند را ارائه کرده است

ی
ی
خت دارد ،از آمریکا یمخواهد که دیگر نرمش نشان ندهند
روحان ضمن بیان این که فقط هاشیم رفسنجان از این دیدار محرمانه ر
و با قدرت در برابر خمی ین بایستند تا او را وادار به عقبنشی ین کنند .او همچن ی
ی خواستار کمک سیایس و نه مایل آمریکا برای
ٔ
«برقراری اسالم واقیع» در ایران یمشود و یمگوید چون در ایران در محارصه پاسداران است نیمتواند درخواست کمک مایل کند

قزوین که در ایران و جهان از بیست سال پیش با او را با نام ر
ی
دکت حسن عبایس مشهور کرده اند چند سال پیش
یدهللا
ی
ر
این مقاله را ترجمه و منتر کرد و با شکایت دولت روحان رایه دادگاه شد اما دادگاه حکم به رتتئه عبایس داد .عبایس
عرن و انگلییس برای اثبات ادعای خود ارائه کردهاست
گفت در دادگاه  ۱۱۱صفحه سند فاریس ،ر
عتی ،ر
ی
ی
ی
ی
پنهان با مک فارل ی
ی معاون رونالد ریگان
روحان یگ از  ۲نفری بود که به نمایندگ از هاشیم رفسنجان ،در گفتگوهای
رئیسجمهور نومحافظهکارآمریکا ررسکت داشت .نتیجه عمیل این مذاکرات که در دنیا به رسوان ایران -ر
کنتا مشهور
ی
است خریداری سالح از ارسائیل و انتقال پول آن توسط آمریکا به ر
کنتاها ،یک گروه ضدانقالب حایم آمریکا علیه دولت
انقالن ساندینیستا نیکاراگوئه بود.اسناد این معامله برای من در پاریس فرستاده شد که از پخش آن خودداری کردم اما
ر
ی
ر
ر
ی
العرن موجب انتشار این اسناد شد و سید مهدی هاشیم برادر
به رقابت انداخی دو روزنامه لبنان الراع و الکفاح
ر
انقالن توده های جمهوری اسالیم برای صدور انقالب در کشورهای اسالیم بود
داماد منتظری که رئیس ساتجا سازمان
ر
محکوم به مرگ شد
ی
ی
ی
نخستی انتخابات ریاست جمهوری روحان وی شخیص را که در ایران بعنوان هتمند و استاد دانشگاه و کامال
در هنگام
ر
غت سیایس مشهور است را به پاریس فرستاد و این شخص شبانه ای را با شام و رساب با ما به سپیده رساند از من
ی
ی
خواست تا پیام روحان را به شیمون پرز رئیس جمهور ارسائیل بفرستم که روحان از خود ماست؟ و من به ایشان گفتم
که مرا اعتمادی به این جمز باند نیست اما در راه صلح ایران و ارسائیل هر هزینه ای را باید پرداخت
شادروان شیمون پرز رئیس جمهور ارسائیل در ی
پائت سال  8737رسما اعالم کرد که

ی
ی
ی
دشمن ندارم و ایران را دشمن نیم دانم
روحان آمادگ دارم ،من
من برای دیدار با

ر
منتر شد و آن استاد دانشگاه همان شب از من خواست تا آقای
خت در تمایم رسانه های جهان و جمهوری اسالیم
این ر
ی
ر
ی
روح هللا زم را نت دعوت کنم و ساعن هم با آن جوان به گفتگو نشست و همی شخصیت دانشگایه که با قاطعیت
ی
گمانش به تغیت بود هرچند به او گفتم که کار شیخ تقلب و دروغ و نتنگ و ریاست پس از انتصاب روحان پست
مناسن داشته و در تمایم مراحل انتخابات در کنار ش بود.
ر
ی
ر
بدین رو شگ نیست که پیش از این سالها حسن روحان قرار و مدارهای مهمتی با مجاهدین گذاشته بود زیرا تشکیالت
مجاهدین که چهره ای ایدئولژیگ دارد و آرمانشان جمهوری دموکراتیک اسالیم است آنهم با ویل فقیه ای که در حمله
ی
عرص امروز دهسال
های ده سال پیش امریکا همزمان با فرزندان صدام کشته شده است و من ررسح ماجرا را در روزنامه
پیش نوشته ام و تائیدش را در جلسه ای که برای نجات رارسفیان در سنای فرانسه گذاشته بودیم در دیدار شایم با
شخصیتهای نظایم سیایس و حقوق ر
بری فرانسه از آقای هوشنگ رجوی گرفتم که بدون شک االن تکذیب و مرا
تحریم خواهد کرد
خت کشته شدن آقای مسعود رجوی مطرح میکنند اینست که چرا اعالم نمیشود؟
پرسش مهیم که همه پس از شنیدن ر
ر
ی
مجاهدین هر گز اعالم نخواهند کرد چون امام زمان غایب گر سخن بگوید بزبان هتمندی هادی نام بهت کار میکند برای
امریکان ها خییل هواداران را ررسمنده میکند
رسکار خانم مریم قاجار تا اعالم مرگ او آنهم بدست
ی
ی
رهت مقتدر مجاهد خلق را در رن توافق با مالهای جان کشته است
امریکا هرگز نخواهد گفت که ر
جمهوری اسالیم که اصال و ابدا نخواهد گفت که امریکا شیطان بزرگ از طرفش مسعود رجوی را کشته است و پیش از
ی
آن رسکار خانم مریم قاجار را زندان و قرار بود به ایران تحویل بدهند که در رن اقدام یک شخصیت مهربان از تحویل
رییس جمهور اسالم دموکراتیک رورسی بر به جمهوری اسالیم جلو گتی شد.
سیاوش اوستا

بهمن ماه سال  7777آریان ر
میت یان
ی

