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  )ومد(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

             ِ برای خودداری   آمريکادرخواست طرف ايرانی وکوبائی ازيکی ، دوموضوع تحرير ١درقسمت نخست 
 نی وجامعه مد تحريرمزبور، ٩رديف  وديگری ،کشورشانحکومت  ازگفتگو ومذاکره با آمريکادولت 

    .دارد دنی ومقاومت مدنی  نيازبه تکمله ایمبارزه م

 ١۵فايننشيال تايمزدرنسخه ، با دولت ايران آمريکابه عدم مذاکره درمورد اصرارمتمادی طرف ايرانی   
ميليون  ٨۵ميلغ  ،زادیآدولت بوش به موازات راه اندازی دوباره خانه < :نوشت  ٨۵فروردين ماه سال 

  .وامتناع دولت ازمذاکره باايران تخصيص داددالربه حمايت ازدمکراسی 

  )بی بی سی -نجمه بزرگمھر(                                                                                      

 ،مھوری اسالمیوج آمريکااين خبرنشان ميدھد که فعاليت ھا واصرارھای مدام برای جلوگيری ازمذاکرات 
بموازات  و ن تخصيص داده شده بودآبوده که بودجه مفصلی ھم برای راه اندازی  آمريکابرنامه خود 

ببازار  ازمذاکره باجمھوری اسالمی ابداع و آمريکافکروخواست خودداری  مزبور،تخصيص بودجه 
   .متولی اعالم وپيگيری خواست مزبور شدند ،واعليحضرت شد  همبارزه عرض

 يکاآمرميخواست اين منت رابرسرجمھوری اسالمی بگذارد که عليرغم مخالفت اپوزيسيون،  آمريکايعنی 
    .با جمھوری اسالمی مذاکره ميکند

  درمورد جامعه مدني 

قای سھراب رازقی رئيس کنشگران داوطلب تعليم فعاليت ھای اجتماعی ومدنی که  بوسيله جمھوری آ
 ينهپرھز آمريکامدنی به دليل برنامه کمک ھای  هت ھای جامع< فعالي :اسالمی فعاليتش متوقف شد گفت

م وستون پنج تراوااين گروه ھارابه چشم اسب ايران  است واکنون دولت   فعاليت ھای سياسی شده از تر
سازمان وجامعه مدنی  ٨٠٠٠دردوران خاتمی  تا اوائل دوران احمدی نژاد < :> ھمو گفتنگاه ميکند

  >مدن احمدی نژاد به يک سوم تقليل يافتآدرايران وجودداشت که با 

  نجمه بزرگمھر) –فايننشيال تايمز (                                                                               
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سازمان درايران تحت  ٨٠٠٠ی نبه فعاليت ھای مد آمريکامالی  ھرگز مانميدانستيم که  دررابطه با کمک
پرھزينه ترازفعاليت ھای سياسی اپوزيسيون جمھوری  آمريکاکه حتی برای  ه مدآعناوين مختلف بوجود 

  !اسالمی است

خوانيد بھيچکس نميداند که درخارج کشور چند سازمان وبنگاه خيريه وبنياد وکانون ھای مدنی به فعاليت (
نوان تحت ع يکی  نھا قرارگرفت کهآ ازدرجريان دوتا تنھا سنگرمشغولند  )ھا ئیآمريکاالشخوری پول  به

قضيه مرکز مزبور   ؛مرکز اطالعات واسناد ايران بوسيله شاھين فاطمی درپاريس مديريت ميشد
ران مرکز اسناد اي< :ساله خود نوشت ۶قای قاضی سعيد درکتاب خاطرات آ درروزنامه ھا منعکس شد و

 ،اطالعات مار وآبه بھانه قای اسالم نياھم نوشت <آ> بوده است آمريکايک پوشش برای دريافت پول از
ودومی بنياد سيرا بود که  >سيا بوسيله دانشگاه ھا پول دراختيار افراد وازجمله شاھين فاطمی ميگذارد

  .>تجزيه ايران بما مربوط نيستدريک برخورد استثنائی اعالم کرد که <

؛ داغ جمھوری اسالمی ازجمله ،خبرمزبور نشان ميدھد که چرا فعاليت ھای سياسی براندازی داغ
> (ازفرمايشات اعليحضرت درجنوب ساعت بيشترطول نکشد ٧٢اميدوارم براندازی جمھوری اسالمی <

 و  شدشتی ملی آ و ،ی مقاومت مدنی ومبارزه مدنیسرد وتبديل به جامعه مدن ،چگونه سرد) فرانسه
مدنی درايران تشکيل دادند ودرخارج ھم بموازات  ھایسازمان ین الشخورھای ايران چه تعدادآبموازات 

 آمريکاسياست زيرا  بودمبارزه مدنی وبدون خشونت باشعار  ،مدآن ھرچه سازمان اسمی بوجود آ
يعنی ھمين روشی که اکنون  براندازی جمھوری اسالمی نيست بلکه تغييررفتارجمھوری اسالمی است

بميانشان مياندازد  آمريکاوبرای اينکه الشخورھا بتوانند ازالشه ای که  ورده آشيخ حسن بنمايش در
  .و ميکنندعمل کنند  آمريکااستفاده کنند بايد به خواسته 

ميليون  ٣۶توريچلی وھلمزبرای پشتيبانی ازجامعه مدنی ومبارزه مدنی با بودجه  نداشتيم قانونماکه خبر
 مبارزه مدنی وضع شده خيال کرديم ھمينطوری يک دفعه مسئله براندازی غالف و آمريکادالری درکنگره 

اين < :فت> گالف درغربتمد وکسانی ھم مانند رامين جھانبگلو به مصداق <آازغالف مبارزه بيرون 
  >    فکروفعاليت من بود که بايد خشونت پرھيزی را درپيش گرفت

  )(مصاحبه باايران امروز                                                                                           

   :قای استفيال رئيس سابق سازمان سيا درواشنگتن پست نوشتآ

ای ن برآ ک به حدی نباشد که گروھھای تبعيدی بتوانند ازکمک به مخالفان خمينی يک شرط دارد که کم
نھا دست به چنين کاری آنھا نميخواھد که آ کسی از ؛وارد عمل شوند براندازی حکومت خمينی استفاده و

  )١١صفحه  ١٢۵کيھان لندن شماره (                                                              .بزنند

 ، ديگرکلمه براندازی ازری اسالمی نيست  وبه اعتبارھمين سياستبراندازی جمھو آمريکايعنی سياست 
   .ساحت مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی رخت بربست وشد مثل جن وبسم هللا

تقديم شد که ھرچه تحقيق  ٢ )مھاراسترانژی وھدف مبارزه ايرانيان خارجدرسابق تحريری تحت عنوان (
که مبارزه ايرانيان عليه  رير مزبور بييشترخودنما ميگردديد اصالت تحآبيشتری دراين مورد بعمل 
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ی استراتژ اذعان داشت کهوباکمال تاسف ميتوان ست آمريکاجمھوری اسالمی بطورکلی ودقيق زيرمھميز 
   .عمال بوسيله اعليحضرت درمسيراجرا گذاشته ميشود،ونينسبت به اپوزيس آمريکا

   :نوشتدراين باره نجلس آروزنامه صبح ايران لوس 

ھمه ماموظفيم که بيانيه ھا وسخنان شاھزاده راخط به خط بطوردقيق بخوانيم وبه ذھن بسپاريم چراکه <
وديگرکشورھای  آمريکاصی رادربرميگيردواين پيامھا با توجه به خط مشی سياسی ن پيام خاآھرخط 

   .>جھان دررابطه باايران است

  امانت تحقيق 

  :زيرراالزم ميسازدتوجه به حاشيه  ،امانت تحقيق

 آمريکا= نشريه نيويورکرنوشت <رضاپھلوی دردھه ھشتاد ميالدی ازکمک ھای مالی حاشيه 

  .>برخورداربود

مد ايشان ازسوی ايرانيانی است که برای سرنگونی آ دفتررضاپھلوی خبرراتکذيب کرد وگفت که منبع در
ديماه سال  ب گاه صبح امروز درجمھوری اسالمی فعاليت ميکنند وھمچنين اعليحضرت درمصاحبه با و

 >رابه من نسبت ميدھند حق شکايت خواھم داشت  آمريکااز ازکسانی که اتھام دريافت پولفرمودند < ٩٠
  پايان

  ادامه موارد تجانس 

ی شمالی آمريکامعاون وزيرامورقاره ای  ١٩۶٠درسال  –تحريم کوبا وتحريم ايران  * .١٠
د بيشترکوبائی ھا ازکاستروپشتبانی ميکنن< :وجنوبی گزارشی به وزيرمتبوع خود  داد براين منوال

تحريک ونارضايتی ونااميدی مردم  ،اپوزيسيون قابل توجھی درکوبا وجود ندارد. تنھاراه –
کارعبارت ازتحريم ھرگونه سرمايه گذاری وغيره  وراه وازدياد مشکالت اقتصادی وقحطی است

  .>مد وموجب گرسنگی وسرنگونی دولت خواھد شدآ ودرنتيجه کاھش در

ی شمالی را نمايندگان خود ساخته جنبش آمريکانقش معاون وزيرامورقاره ای  ،درمورد ايران **       
  .به ايران تحميل کندورآ خواستند که تحريم ھای شوک آمريکادرخارج ازکشورعھده دارشدند واز سبز

 ودش وارد روآنھا گفتند برای اينکه تحريم ھا موثرباشد بايد بصورت شوک آنھا اين است <آعبارت کامل 
  .>سنکه فلج کند نه بصورت واک

 تحريم ھا درباطالق فرو ايران را با< :گفت آمريکاه داری معاون خزان ن بود که ديويد کوھنآ بعد از و
  ) ٩٢ذرسال آ ٢۶کيھان تھران  سه شنبه (                                                              .ميبريم
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ميليون دالربرای اپوزيسيون کوبای  ٣١زاد آی کارانه برای کوبا* دردومين گزارش کميسيون مدد  .١١
اين تاکيد رابه ياد داشته باشيد که ھنگام ( تازمانی که ديکتاتورسرنگون شودزاد اختصاص يافت آ

  )صلت قابل استفاده خواھد بودنقد عقدنامه و

، تلويزيون برای کوبا ، راديو، رسانه ھای نوشتاریموزش وتجھيزروزنامه نگاران مستقلآ ،دراين طرح
  )٢٠٠۶واشنگتن   –خانم رايس (                                                  .پيش بينی شده است

ه تماما دريک خط روشن يعنی جااندازی برنامه ھای راديوئی وتلويزونی ايران  ک کثرت تعداد **        
گھی اداره آ نھا ھم به دروغ مدعی اند که ازکمک مردم وفروش جنس وآفعالند وھمگی   آمريکاسياست 

ميشوند  کتمان حقيقت ميکنند  ھمانطور که درطرح کمک به کوبا بودجه خاصی به تربيت واداره رسانه 
   .جاری است روشان ھا اختصاص داده درمورد اپوزيسيون ايران ھم ھم

کمک دريافت  آمريکا بارھا  اعالم کرده که اسامی افراد اپوزيسيون کوبا که از آمريکا*  دولت  -١٢
 ازقبيل لورا يونس ازمعھذا برخی ازافرادسرشناس اپوزيسيون کوبا  ،زافشا نخواھد کردگھر را ميکنند

ماکمک وپشتيبانی ازھرکجا که باشد راست ويا چپ بی ھيچ < :ميگويد ،شکارآ                     ِ گروه بانوان سفيد پوش  
  )١(قيد وشرطی قبول ميکنيم 

 يواشکی است که خانم علينژآد راه انداخت  ھایزاديآچيزی شبيه به  شکارآتوضيح  = بانوان سفيد پوش 
  )پايان(

يم نبايد پنھان کن ار چنين کمکھائی< :، يکی ازمخالفان رژيم کوبا درمورد اياالت متحده ميگويدرنه گومز
  )٢( ن شرم داشته باشيم >آ از يا و

ميليون دالربه جامعه مدنی کوبااختصاص داده شده تقريبا تمام کوبائی ھای  ٣٣<  :پرس نوشت دتشوسآ
 امکانات موزش سطح دانشگاھی رايگان بھره مندھستند وعالوه براين ازآ –اپوزيسيون ازمسکن رايگان 

   .يباشندغذائی وبھداشتی نيزبرخوردارم

اپوزيسيون کوبا به دليل حقوقی که ميگيرند سطح زندگيشان به شکلی است < :جاناتان فارار نوشته است
    .ن دسترسی نداردآکه ھيچ کوبائی به 

مدام  ،تندقانع نيس نبود برنامه وطماعی اپوزيسيون که نه تنھا به حقوقی که بعنوان اپوزيسيون ميگيرند 
  )٣( .ارتقای سطح زندگی طرفدارانشان ھستندتقاضای بيشتربرای 

   :قای اوباما ھم مالقات داشته گفته استآخانم سانجريکی ازبرجسته ترين افراد اپوزيسيون که با 

  )۴( .يد بلکه مھم اين است که ما بااين کمکھا چه ميکنيمآمسئله اين نيست که کمکھا ازکجا بدست مي<

ازافشای نام حقوق بگيران اپوزيسيون ايرانی سبب گرديده که قبح عمل  آمريکاخودداری  - )١(
کلی فراموش شود وبی پروائی درخدمت به کشوربيگانه بصورت يک راه حل تامين بمزبور 

  .يدآزندگی در
که  مانبايد پولی< :ه گفتهکدراپوريسيون ايران ھم کسانی مانند منوچھرمحمدی ھستند   )٢(

وھمچنين کسانی مانند  >ن بکشيمآميگيريم مخفی کنيم ويا خجالت ازگفتن  آمريکااز
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تائيد ميکنند وبرعکس ھم بسياری  آمريکا از منوچھرگنجی ھستند که دريافت کمک ھای مالی را
نھا ھمان پول آ مدآ ھستند که مرتبا سفرميکنند وھيچ شغل وکاسبی ھم ندارند ومنبع در

  . (عباس فخرآور)ن ميکنندست ولی  کتماآمريکا

   .روزی اسامی نوکران وجيره بگيران خودرا انتشاردھند آمريکاچه رسوائی بزرگی است که 

ھره ب نھا نيست اپوزيسيون ايرانی ھم ازاين مضرت بیآطماعی اپوزيسيون کوبا منحصر به  -)٣(
  نيست 

 :بودند گفت ور بود که خطاب به بخشی ازايرانيان که درحضورشآئی حامی فخرآمريکان  يدمايکل ل
   .اصوال کسی که کارنميکند عادت به گدائی وطمع کاری پيدا ميکند>  ئی ھا گدائی نکنيديکاآمرنقدر ازما آ<

نجا که پراختی ھای به افراد آ اھميت است واز مطلبی راکه خانم سانجر گفته بسياربا -)۴( 
غيردولتی پرداخت نميشود وازطريق بنياد ھا وسازمان ھای  آمريکااپوزيسيون مشمول حسابرسی 

ميدھند  ميشود مطابق ميل وعالقه گيرنده وجه مصرف ميشود برخی اقساط خانه خريداری شده را
تشکيل  که قدری محتاط ھستند با حسابسازی برای مسافرت و وبرخی قمارميکنند وبرخی ھم

 قای منوچھرگنجی ازآ. گزارش پيش خود تسويه حساب ميکنند بظاھر ،نآجلسه ومتفرعات 
ن حسابسازی ھاست که ازجمله معلوم شد وجوه دريافتی آ گی به کارجبھه نجات يک مورد ازرسيد

   .به بانکھای سوئيس منتقل شده است آمريکاجبھه نجات از

يکی ازسرشناسان  ،سالم سامرائی گزارش مفصلی  ازطريق جوايزی که به خانم سانجر   * -١٣
ان نقدر جايزه نقدی گرفته که تاپايآه است رفته با اعجاب ياد کرده ونوشتگاپوزيسيون کوبا تعلق 

   .درحاليکه ديگران خيلی بيشترازاو سزاوارجايزه بوده اند ،عمرميتواند راحت زندگی کند

 شيرينن اشخاص خانم آ** جريان مزبور عينا دراپوزيسيون ايران نيز قابل مالحظه است يکی از        
 مريکاآ ،وديگری اکبرگنجی است که برای يک مقاله که پيچ ميخورد يک جايزه نقدی ميگيرد عبادی است

   شده است. ھزاردالر به او پرداخت ۵٠٠

 معتقدند که کمکھای آمريکابسياری ازمنتقدين تھران وواشنگتن حتی برخی دردرون دولت  * -١۴
قای آ -ست  آمريکاچه درايران وچه درمخفيانه مالی درحال تخريب چھره سازمان ھای غيردولتی 

له اسنفدياری ھم گفته روشنفکران داخل وخارج معتقدند که کمک ھای ھا سائول بخاش ھمسر
روشنفکران واردساخته  سيب زيادی به دانشگاھيان وآ، برای شروع دمکراسی درايران لیام

  ٣. وماليخوئيائی رژيم راافزايش داده است

ولتی ژانس دآ از ، اپوزيسيون ھائی کهگاه حقوقیازديد< قای سالم سائرائی اظھارنظرحقوقی دارد براينکهآ
دروضعيت عامل خدماتی برای قدرت خارجی قرارميگيرند  يعنی ايالت متحده پول دريافت ميکنند  يا و

  >ای کوبا ومانند ھرکشوردرجھان استزنقض کننده قانون ج

                                               
» مسنله«طر جمع باشيد که بکار ميرود خا» ملی«رجا که باھم فرق دارند، ھ» الف«توجه کنيد يک » ملی«و » مالی«اگر به دو واژه  - ٣
  ک-که ارزشی ندارد.. ح» الف«است و » يک الف«حتما در جريان است.. چرا که فاصله » یمالــــــ«



 حقوقدان -يضاميرف -طرف ايرانی با طرف کوبايی -وصلتت مبارک                                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٩/٢٩شنبه (مه شيد) دو 

   .باتوجه به اظھارنظرحقوقی باال گفته است آمريکاژانس آبجاست که اين نکته ھم گفته شود که 

  .)رفع مسئوليت ازخود( اجباری ندارد آمريکارش وپشتيبانی ازبرنامه ھای دولت ھيچ کس درپذي<

  تفاوت دراپوزيسيون ايران وكوبا

جھات ھماھنگی بين اپوزيسييون ايرانی وکوبائی به اختصارعرض شد اشاره به يک تفاوت بسيارمھم 
  .بين دواپوزيسيون ھم بجاست

کوبا منتشرنشده ولی برعکس رکن اصلی فعاليت بخشی ازاپوزيسيون کوبا ھيچ فعاليتی درجھت تجزيه 
    .ن معرفی کرده تجزيه ايران استآخودرا رئيس  ،که طرف ايرانی ايران  ازاپوزيسيون

  ينده آدرتحرير       عقد نامه وصلت  

   

  

  

 


