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  حقوقدان –اميرفيض 

لفان کاسترو که بيک جامعه با دولت کوبا وحمايت قاطع ازمخا آمريکاسال تحريم وقطع رابطه  ۵٠بعد از
 از رفت و > وبه کوبامدآان راسياست ديگری يبتکش< باراک اوباما بود تبديل شده  آمريکاکوبائی در

  .روابط با کوبا صحبت کرد

با به مخالفان کو آمريکات حمايتی وکمک سازمان سيای وکوبا درموقعي آمريکايجاد رابطه مسلم است که ا
 مخالف  نميتواند ھم سگھای آمريکابسيارموثرخواھد بود و ؛لنگرانداخته وکنگرميخورند آمريکاکه در
   .را حمايت کند وھم بادولت کوبا روابط برقرارسازد کاسترو

  سال کاری ميکردند  ۵٠ظرف  آمريکاکسی نوشته اگرمخالفان کوبا عرضه ولياقتی داشتند باھمه حمايت 

ازمنافع ملی واقتصادی کشورش بخاطرمخالفت وتحريکھای گروھی خوش گذاران کوبائی  آمريکابايد  چرا
   .کارشان دشمنی وتحريم سازی عليه کوباست حمايت کند دونافکنده ا آمريکاکه رحل اقامت در

ن با شورای اپوزيسيون کوبا آوجه تشابه  اين راکه خواندم ياد  اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج و
 ک قدم برای نجات کشوري آمريکاافتادم  که سی وپنج سال است با تمام بدنامی ھا ازکمک وعملکی برای 

   .برنداشته است

کوبا قراردادی  با رئيس شورای ملی تجزيه طلبانرئيس شورای ت که درمھرماه سال گذشته يادمان ھس
ا ر گرچه برخی خبرگزاريھا  انگيزه موافقت نامه مزبور ،کرد نظور حمايت درزمينه ھای مختلف امضابم

زمان انزديکی شورای تجزيه طلبان ايران با مخالفان اسد درسوريه ميدانند واينطور نوشته اند که چون س
لذا شورای تجزيه طلبان ھم برای   ،ط بين سيا ومخالفان بشاراسد ميباشدبرا  آمريکااومت کوبا درمق

ی ماجرا که غيرمستقيم در ،نزديکی با مخالفان اسد با سازمان مقاومت کوبا پيمان ھمکاری بسته است
  .)داشت قائی نوکری داشت نوکرش ھم نوکریآ(سوريه وباالخره ايران شرکت داشته باشد 

ھمان کسی حميد ابوطالب معاون سياسی دولت روحانی (ھم امروز مشاورعالی سياسی شيخ حسن بنام 
امرگروگان گيری  بعلت سابقه او در آمريکااست که بعنوان نماينده ايران درسازمان ملل معرفی شد و

   :) گفتنداد ويزا آمريکاکارمندان سفارت 

تعامل که درلغت به معنای معامله ( >زموضوع ھسته ای استوايران بيش ا آمريکاتعامل  غازآارزش <
  .)مدن وھماھنگی داشتن استآتجاری است درحقوق سياسی به معنای کوتاه 
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   :گفت ٧٢تيرماه سال  ١۶نراکه خواندم ياد اظھارات علی الريجانی افتادم که درآ

ھا ميزنيم وتن آمريکاتوی دھان  ،ارتباط نداريم  فقط ژست ارتباط نداشتن نيست آمريکااما اينکه ما با<
 ريکاآمنچه خسارت دارد سلطه آ. امروز می بينيم ايستيمنھا بآکشوری ھستيم که جرات ميکنيم درمقابل 

 ئيھا حاضرآمريکا –بشورانيم  آمريکابرجھان اسالم است پس ما وظيفه داريم که جھان اسالم را عليه 
اين افتخاراست برای نظام  .بکنندھند حتی کمک اقتصادی ميليارد ھا دالر برای يک لبخند ما بد ھستند

  )٣١٠+٣٣٢مشروح درسنگر(                                   >نھا ميزنيمآکشورما که دست رد به سينه 

جمھوری اسالمی حاضرشده که تمام فعاليت  ،مالحظه ميفرمائيد بجای ميليارد ھا دالر برای يک لبخند
  .بدھد آمريکاھسته ای رادرمقابل تعامل 

 درايران پايدارسازد که درتاريخ سياسی آمريکاخواھيد ديد که دولت شيخ حسن چنان سلطه ای از ديريازود
اپوزيسيون وجمھوری اسالمی  آمريکابا تعامل  .وحتی انگليس بی سابقه خواھد بود آمريکا استعماری

 موقعيت ،دھمچنان که شورای ملی کوبا يتيم خواھد ش يتيم خواھد شد ازکشور جمھوری اسالمی درخارج
   .مدآوجه دويتيم بی پدررانده شده ازوطن در خواھد کوبا به  شورای تجزيه طلبان وشورای ملی

نطور ترك رابطه كرده آيا كوبائي هاي شوراي ملي كوباهم با وطنشان آنميدانم كه 
  ؟ن هستندآسربلند دراداي  ،ايران طلبان وبيگانه اند كه افراد شوراي تجزيه

   >زاد بشود يا نشودآايون ديگر به ھيچوجه به ايران برنميگردم چه ايران من شھرام ھم<

 >ن قھرکرده باشدآ ی که شغال ازغبا خوشانرا شنيدم ياد اين مصرع افتادم که ميگويند <آنوقت که آ

  


