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 توطئۀ انتخاب حسن روحانی برای پیشبرد توافق هسته ای

2016 ژوئن، هخامنشی 2575برابر  1395  خرداد  
  

انتصاب حسن روحانی )حسن فریدون سرخه ای( به  آشکار مینمود، هم رفتار جمهوری اسالمی قبأل همانطور که

توافق  پیشبردهدف  باالت متّحدۀ آمریکا سمت رئیس جمهور ایران با توافق پنهانی بین رهبر جمهوری اسالمی و ایا

 انجام گردیده است. و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای و نظامی برنامۀ اتمی ایران برای از بین بردنبرجام 

معاون مشاور امنیّت ملّی رئیس جمهور  ،بر اساس گزارش رسانه های مهّم آمریکا و انتشار سخنان آقای بن رودز

ه است. مقاالت منتشر شده ین مورد نامه نگاری کردا با شخص خامنه ای در سالها پیش از باماوآمریکا، آقای ا  

باما درماه ونشان میدهد که مذاکرات قرارداد ننگین اتمی )برجام( به طور مخفیانه بین نمایندگان خامنه ای و آقای ا  

صورت گرفته است. برای به عمل درآوردن و نهائی  ،عّمان پایتخت ط،در شهر مسق 2012ترسائی  ژوئن سال 

داده شده است که شخص مورد نظر آمریکا و خامنه ای، یعنی حسن روحانی، به  ساختن این قرارداد ننگین، ترتیبی

باما پذیرفته است که برای سرنگونی ماّلیان حاکم و  . در عوض دولت اشودعنوان رئیس جمهور اسالمی بر گزیده 

 .شود برداشته ،در رابطه با برنامۀ اتمی ایران ،اقدامی ننماید و تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا

مایشی در سال ن به دنبال انتخابات  ،پس از برگزیده شدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اسالمی ایران

و همچنین (  NPRهمکاری رادیوی ملی همگانی ) با پالشرز بنیاد ،سیاسی گری ، سازمان های البی2013

با ادعای نادرست  را، و دروغینی گستردهیغاتاز جمله نایاک، پایا و غیره، تبل ،سیاسی ایرانی البی گری سازمانهای

تصویب و اجرای این قرارداد  برای  ،و گمراه کردن افکار عمومی جهان جهت فریب ملّت ایران خطر جنگ

 س انجام شده است.جرج سورو پشتوانۀ مالی برادران راکفلر و ابهمۀ این تبلیغات  به عمل آوردند. ،استعماری

 رفتنو به هدر  ی صنعت هسته ای ایران و خارج کردن اورانیوم غنی شده از کشوراکنون چند ماه پس از نابود

های روباه بنفش، حسن روحانی،  ، هیچ بهره ای نصیب مردم ایران نشده، قولثروت ایران چند سد میلیارد دالر

 دارند.  اقتصادی قرار فالکت بار تحقّق نیافته ، و مردم ایران بیش از پیش در تنگنای

 و افرادی را که در میداند هنگ مبارزان ایران، قرارداد ننگین اتمی ایران )برجام( را فاقد ارزش حقوقیآجبهۀ هم

 و شرکت نموده اند خائن به منافع ملّی ایران می شناسد ،به رهبری خامنه ای و روحانی ،انجام رساندن آن به

این  .داندین فریب بزرگ سیاسی علیه ملّت ایران میرا مسئول ا ،باماوبه رهبری آقای ا   5،+1های همچنین دولت

ماّلیان به پا  دیکتاتوری جبهه از ملّت بزرگ ایران دعوت می نماید که هرچه زودتر برای نجات از حکومت

  خیزند.

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) دربرگیرنده سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:(

سوئد، انجمن فرهنگ  -الس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسیاتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در دا

جبهۀ ملی خارج از ایرانزمین، پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، 

ب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزکشور،

هوستن، سازمان  -آریزونا، سازمان ایران پاد -سوئد، سازمان ایران پاد -دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگان

ر دمکرات، سازمان شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوال -داالس، سازمان ایران پاد -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -ایران پاد 

، سازمان پارلمانی پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی

سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و عشایر، سازمان  سازمان ملی میهنی ایران، مشروطه خواهان بلوچ،

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جهان دزمان نگهبانان ایران جاویهمبستگی زنان ایران، سا

 بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


