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ŞİİNİN ASIL YÜZÜ (TAKIYYE)
  Cumhurbaşkanını zorda bırakacak gizli görüşme
  İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ilgili çok çarpıcı bir
detay ortaya çıktı. İsrail Ahronot gazetesi, Ruhani'nin 1986 yılında
İsrail gizli servisinden bir ajanla gerçekleştirdiği toplantının
detaylarını yayınladı.
  

Taha Dağlı'nın haberi

 1986 yılındaki İran-Amerika arasındaki silah satışıyla ilgili diplomatik skandaldan bir süre önce
Hasan Ruhani, İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin sağ kolu olarak İran'da görev
yapıyordu. İran Parlamentosu başkan yardımcısı ve İran Ulusal Güvenlik Komitesinin üyesiydi.
Ruhani 1986 yılında Paris'te çok gizli bir toplantıya davet edildi. Aracı olan kişi İranlı bir
işadamıydı.

 O dönemde İran'da dini otorite Ayetullah Humeyni, Cumhurbaşkanı ise ılımlı lider Rafsancani
'ydi.
 Hasan Ruhani, 30 Ağustos 1986 tarihindeki o toplantıya Amerikalı bir diplomatla görüşeceğini
zannederek gitmişti. Ancak karşısındaki isim İsrail Başbakanının kontroterör danışmanı
Amiram Nir'
di.

 İran-Irak savaşının devam ettiği yıllardaki o toplantıda, Ruhani karşısındaki kişinin Amerikalı
olduğunu düşünerek uzun süren bir görüşme yaptı. Nir'in üzerinde dinleme cihazı vardı. Hasan
Ruhani, Humeyni'den duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Amerikalı sandığı İsrailli
yetkiliye "Ben şahsen İmam Humeyni'nin dün yaptığı konuşmadan çok büyük rahatsızlık
duydum, sanırım bu göreve geldiğinden bu yana yaptığı en sert konuşmaydı ancak bu
sizin hatanız, Amerikalılar oturuyor ve bizimle Irak arasında olup biteni izliyor, bize
yardım etmiyor, siz sadece İran'dan bir şey alınca yardımda bulunuyorsunuz, aksi
takdirde yardım olmuyor"
dedi.

 Ruhani ayrıca Humeyni için Amerikalı sandığı İsrailli yetkiliye, "Humeyni'nin karakterini
analiz ettiyseniz görmüşsünüzdür, ona güçlü bir ses çıkarırsanız, 100 adım geri gider
ancak siz hep yanlış yerde duruyorsunuz, ona karşı çok yumuşaksınız, ona hiç güç
göstermiyorsunuz"  dedi.

 Hasan Ruhani, o dönem Humeyni'nin Lübnan'daki İran yanlısı oluşumlara 3 milyon Dolar para
gönderdiğini söyledi, "bunu durdurmaya çalıştım ama başarılı olamadım" diye konuştu.
Amerikalı yetkiliye "siz Amerika olarak Humeyni'ye diş gösterirseniz, onu ordunuzla
tehdit ederseniz, Humeyni sizin elinizi öper ve sonra da kaçar"
ifadelerini kullandı.
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 İsrail gazetesi şu an Cumhurbaşkanı seçilen reformcuların desteklediği ılımlı lider Hasan
Ruhani, Amerika'ya "siz Lübnan, Türkiye ve Pakistan'da Humeyni karşıtı propaganda
yapmalısınız"  önerisinde de bulunduğunu iddia etti.
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