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  )خرآ(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

  .امه وصلت بين طرف ايرانی وطرف کوبائی ميرويمناکنون به اتفاق به نقد عقد

  متن عقد نامه

  )١(  .زادآمقاومت کوبا وشورايملی ايران برای انتخابات تفاھم نامه ھمکاری بين مجمع 

، ، مليتوردی جھان شمول است وتمامی انسان ھا رابدون توجه به نژادآنجائی که حقوق بشر، دستآ از
   .نھا دربرميگيردآعقيده ودين 

ان يرا سرکوب مردم درايران وکوبا به منظورباقی ماندن درقدرت به رژيم ھای ديکتاتورینجائی که آ از و
  )٢( .وکوبا اقدام ميکنند

 زادی خواھان شجاع درداخل ايران وکوبا تمامی تالش خودرا بسته اند تادرکشورخود تغييرآنجا که آ از و
  )٣( .ايجاد کنند

ايران وکوبا با يکديگرھمکاری ميکنند تادرقدرت بمانند ومردم خودرا  رژيم ھای ديکتاتورینجا که آ از و
  )۴( .منکوب کنند

ورده اند تا آ، دمکراسی خواھان تبعيدی را گردھم جمع مقاومت کوبا وشورای ملی ايراننجا که مآ از و
ينده ای بھتردرايران وکوبا گرد ھم آ ازمقاومت داخل کشور حمايت کنند وجامعه جھانی رابرای حمايت از

  )۵(. ورندآ

   ؛مجمع مقاومت کوبا وشورای ملی ايران توافق کرده اند تا

 ، تا بدينوسيله بتوانند به صورت يکجا ازه ھای فعاليت مشترک تالش کنندبرای شناسائی تمامی زمين
  )۶( .زاديخواھانه درايران وکوبا حمايت کنندآتالش ھای 

  دا)بخوانيد شورای ناپي( .شاھزاده رضا پھلوی رياست شورای ملی ايران

  مجمع مقاومت کوبا  ،ھراشيوگراسيا
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  تفاهم نامه يا موافقت نامه  )1(

سند <مجمع مقاومت کوبا وشورای ملی> ازواژه توافق استفاده شده  ۶رديف  ھمانطور که درقسمت 
   .مزبورعقد است نه تفاھم نامه

  .بوده ونيازی به تنظيم سند ندارد که معمول  تفاھم به معنای فھميدن ودرک کردن موضوع است

را روبروميشود وطرفين پس ازدرک زمانی است که قراردادی با ابھاماتی درفھميدن واجتفاھم نامه 
يک تفاھم نامه مربوط به مسئله ای که رفع تفاھم شده مينويسند وامضا ميکنند که ضميمه  ،ضوعوم

  .اد ميگرددقرارد

ومجمع مقاومت کوبا به امضا رسيده يک موافقتنامه وقرارداد است وبھمين   !سندی که بين شورای ملی
   .ده استدليل  دراين تحرير عقد وصلت ناميده ش

   .ھرسندی که بين دووياچند نفرامضاشود عقداست ويا ايجاب ،توضيح اينکه

 ين طرف يک سند برای اينکه اصالت داشته باشد نياز به اثبات ووجود صالحيت درموضوع واحرازدرھويت
   .ھيچکدام ازاين دو رکن اساسی درسند مزبور وجود ندارداست که 

   رژيم هاي ديكتاتوري) ٢(

ن ديکتاتوری به  رژيم جمھوری اسالمی وکوبا نادرست است ھررژيمی که دارای قانون عنوا تفويض
 ديکتاتوربه معنای کسی است که خود ديکته ؛ناميد ینميتوان ديکتاتور را ن رژيم ويا کشورآاساسی باشد 

 . حتی کشورھای اسالمی که ممکن است دارای قانون اساسی نباشندميکند وحکمرانی بی قيد وشرط دارد
نچه آنميتواند  ن کشورآزيرا دولت  ؛رژيم ديکتاتورشناخته نميشود يا و کشور ،مانند عربستان سعودی

   .ومقيد به احکام شرع است ،که خود ميل دارد برمردم حکم کند

ھرگزھيچ کس را نکشتم اال که ائمه فتوا دادند که او < :ملک گفت ،ملک محمد شاه بغايت خونخواربود<
   )تاريخ سالجقه(                                                                                  >کشتنی است

يند ودرمقابل مجلس نمايندگان مسئوليت دارند ومجلس ھم مقيد به آحکومتھائی که با انتخابات عمومی مي

 )استبناط حقوقی(         .رعايت قانون اساسی است رژيم ديکتاتوری نيست ويک حکومت ملی است

، می کند ، استراق سمعزندان ھای سری است کننده ، ايجادمريکا متھم به جنايات جنگی استآدولت 

که ھرچه باشد درشان يک حکومت  را جاری می سازدال ديگراعمنقض اعالميه حقوق بشروبسياری 

ژيم ديکتاتوری استآيا ميتوان گفت که آليبرال نيست  ِ                  مريکا يک ر   ؟         

  (مفصل دالئل درتحريرات  .جمھوری اسالمی رژيم ديکتاتوری نيست رژيم نامشروع وغاصبانه است

  .)مدهآوسنگرھا 
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 ديکتاتوری صفتی است که متعلق به شخص طبيعی است نه شخصيت حقوقی که به اعتبارشرط و 

اشخاص طبيعی ھم مادام که درھيئت عامله حقوق سياسی  .اساسنامه واجد ھويت ميگردد
قرارنگرفته اند ممکن است خوی وطبع ديکتاتوری داشته ونشان ھم بدھند ولی زمانی که درموقعيت کشور

  .قانونی قرارگرفتند ديگرنميتوانند ديکتاتورباشند

طرفداران من کسانی ھستند که ھرچه  : نروز که فرمودندآ –ورد آمثالش را ميتوان درمورد اعليحضرت 

من باکسانی که باعقيده من ھمراه نيستند  ؛اضافه فرمودندوبعد ھم  .و عمل کنند من ميگويم باورداشته

 را سرکاغذ ھا وسازمان ھا -  :نروز که فرمودندآو  ،ديکتاتوری استاين دقيقا احساس  – کاری ندارم

  )٧۵ارديبھشت  ١۵مشروح درسنگر( خواه دم ھای خودآدست  از را بگيريد ميکروفن ھا -کناربگذاريد 

 ولی مسلم است که اگرايشان درموقعيت سوگند سلطنت قراراست بسيارجدی نشانگرخوی ديکتاتوری 
درمصاحبه باکيھان لندن  ۶۶کما اينکه درسال  ،داشتند اين نوسانات ديکتاتوری نميتوانست بروز کند

   :فرمودند

ميان وظيفه ای که برپايه حضوروشرکت بی قيد وشرط درعرصه پيکار درراه <
ام وجودم برای پاسداری ازقانون اساسی نجات فرا ميخواند وتعھدی که باتم

  >مشروطه پذيرفته ام کمترين تناقضی نمی بينم

  علت طرح مسئله باال 

ه شد درحاليکی موافقتنامه ای قائل به اصالت حقوقی اين موضوع بدان سبب مطرح شد که نميتوان برا
د  ّ س   ،ودرابطه علت ومعلولعدم وجودرعبارت ديگر < ن نادرست وفاسد ومجھول باشد آمقدمات وعلل 

اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای < :> اين مھم ھمان است که عوام ميگويندراه رسيدن به نتيجه است
   :شيخ بھائی گفته و ارث وميراث کن>

  >خشت اول چون نھد معمارکج        تاثريا ميرود ديوار کج<

  انگيزه تداعي نادرست 

 به رژيم جمھوری نميدانسته که اطالق ديکتاتوری ،وصلت هقتنامنبايد تصورکرد که طرف ايرانی مواف
ولی تبعيت وھماھنگی با گزارش کميسيون تدارکاتی برای  ؛البته که ميدانستند ،گی دارداسالمی اشکال بزر

ميليون دالراختصاص داده شده بود الزم  ٣١) که رجوع شود قسمت دوم تحرير ١١به رديف زادی کوبا (آ
ات مشابه عبار ،ھائی استفاده کنند که عينا ويا درمفھومه درتوافقنامه وصلت با کوبا ازواژميساخت که 

رژيم ديکتاتوری استفاده واژه < از ۴و ٢چنانکه دوبار دررديف ھای  مصوبه کميسيون تدارکاتی باشد 
  .ازمحکمکاری کسی ضررنديده)( .کرده
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ميليون دالربرای کمک به مخالفان  ٧۵غ بودجه ای بمبل ١٣٨۵درسال =  درتائيد جريان باال نمونه 

ژيم ايران تعلق آ ه شد که بخشی ازجمھوری اسالمی تخصيص داد ِ                ن به فعالين رفراندم برای تعيين نوع ر                                     
مريکا بايد درباره رساندن کمک آدولت مريکائی نوشت <آ مشھور نظريه پرداز -قای ريچارد پرلآ  .يافت
  )٨۵خرداد سال  ١۵مشروح درسنگر(     .ن اقدام سريع کندايرا طرفداران رفراندم برای نوع رژيمبه 

ه ب ،ن مبلغآ ن ازی درخارج ازکشوربود برای سھم بردفاصله با انتشارخبرمزيور ھرچه فعال سياسبال
حتی  ام وکت ورفراندم دا ايرانيان فعاليت کنگره ھمبستگی ؛رفراندم برای تعيين نوع رژيم کشوروصل شد

  .راموش شدنی نيستفازرفراندم  ھواداری سخت اعليحضرت 

ارتشيان وشخصيت ھای سياسی باشتاب وعجله بدون توجه به اصل قضيه به توری که  <گروه کثيری از
 )۴چھار (  سپھبد )٣( سه  ؛انداختند ن تورآ درود خودرا مريکا بوسيله نصر اصفھانی پھن کرده بآ

  )٨۵ن باآ ١۵ازسنگر(               .جاسازی شدند ن تورآ در سرھنگ ٢٨ سرتيپ و ١٣ و سرلشگر

ميليون دالری بود وبعد  ٧۵برای ھماھنگی با فرازھای ذکرشده دربودجه سا آاين فعاليت ھای برق ھمه 
ی ب شد بنحوآکه بودجه تمام شد وتجديد ھم نشد مثل برف سروصدای رفراندم برای تعيين رژيم کشور 

اسحر ت(باکوبائی ھا گرفت وصلت  زاد وآنرا انتخابات آوجای  ؛که اکنون حتی يک مورد ھم شنيده نميشود
  .چه زايد باز)

  ايجاد تغيير دركشور  )3(

سال است محروميت ناشی ازمبارزه  ٣۵يا ايرانيان خارج ازکشورآ .ميان دعوا نرخ گذاشتن ھمين است
رگذشته د بارھا  ،طرف ايرانی موافقتنامه وصلت مگر ؟را تحمل کرده اند تا درکشورتغييراتی بوقوع بپوندد

 مريکائیآ يا مشارکت دربودجهآ> من باکسانی که خواھان تغيير درايران ھستند کاری ندارم<نفرمودند 
  د وفکرانسان ھا موثرمی افتد؟اين حد دراعتقا تا ھا

ال ھمين حا ،ايران مانند ھرکشورديگری ھرروزوھرساعت با تغييرات روبروست ؟اصال تغييرات يعنی چه
يرات تغي مد نظردارد وبه بخشھائی از را تی درسياست خارجیرياست جمھوری شيخ حسن تغييرات کلی ح

 لبرای امرحاص ، ديگرمورد نظرش ھم مسلط شده است وسيد علی ھم درمعييت تغييرات او قرارگرفته است
يا سياست فاش گوئی ھمين است که درمورد عقد آ ؟چه نيازی به موافقت نامه با طرف کوبائی است شده 

   .شده استوصلت با کوبائی ھا گفته 

   :اينطور داده است  ۶و ۵ پاسخ پرسش باال را رديف ھای 

 وجامعه جھانی رابرایا بدين وسيله بتوانند به صورت يکجا ازمقاومت داخل کشورحمايت کنند  ......ت
  .ورندآينده ای بھتردرايران گردھم آ حمايت از

  جامعه جهاني درعبارت باال كيست 
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جامعه جھانی> واژه <               ِ مريکاست که زير  آواستفاده ازکمک مالی جلب توجه  ،فقتنامه وصلتامو    ِ باز  ھدف 

   :مستورگريده به دليل زيرنگاه کنيد

کشوردرجھان درجلسه عمومی سازمان ملل رای  ١٨٨درحال حاضر که موافقتنامه وصلت انتشاريافته 
مريکا وجزيره بالو که يک کشورکوچکی آ مريکا عليه کوبا دادند وتنھا اسرائيل وآبه برداشتن تحريم ھای 

ملل عليه تحريم چندين قطعنامه ازسوی سازمان  ١٩٩٢ازسال  –رام است رای منفی دادند آدراقيانوس 
 مخالف منشورسازمان نھا تحريم ھای عليه کوبا غيرقانونی وآمريکا عليه کوبا صادرشد که درتمامی آھای 

   .معرفی شده بود

   .وھمچنين روسيه وچين به رفع تحريم ھای عليه کوبا رای داده اند ١٣٩٢بان آايران درھشتم 

من نامه ـــمريکا ضآسی وتجاری ونظامی خبگان سياگروھی متشکل از ن ٢٠١۴برسال جاری سپتام٢١در
قايان جان نگروپونته (مديرامنيت ملی آ ,ای امضاشده خواستار برچيدن تحريم ھای عليه کوبا شدند

   .امضا کرده اند مريکا نامه مزبورراآدرياساالر جيمز استاور وچند تن ازمقامات وزارت خارجه  )مريکاآ

 مريکا واسرائيل وآ اپوزيسيون کوبائی قرارداد وسه کشوررانميتوان درصف بنابراين جامعه جھانی 
   .ف اپوزيسيون کوبا شناخته ميشوندھا ھستند تنھا درص که درصف تحريم جزيره بالو 

يون يسمريکا که بودجه مبارزه اپوزآمريکا واسرائيل است يعنی ھمان آ ،جامعه جھانی درموافقتنامه وصلت
که طرف ايرانی ھمواره ازعبارت جامعه جھانی برای حمايت  وميکند و ناگفته نماندکوبا را فراھم کرده 

نامه د ولی درمورد موافقتنکاھه ميکنند که تاحدودی ازقبح عمل بمريکا ازاپوزيسيون استفادآوپشتيبانی 
نسبت به خواست اپوزيسيون کوبا روشن  جمھوری اسالمی کشورحتی ١٨٨نجا که موقعيت آ وصلت از

  .تمريکاسآنيت وقصد انتظارکمک از  ده پوشی برای استتارعبارت جامعه جھانی يک پراست بکاربردن 

  ب را ميجويد وهردو گودال را آ  ،آب

اين معناست که  طرف ايران (تشبيه به دربخش نخست تحرير ارائه شد، ارائه مقصود ازعبارت باال که 
ودال ، گموفق مباد که گودال ؛ھستندمريکا آطرف کوبائی ھردو درتالش رسيدن به گودال يعنی پول  ) وبآ

   .دفن ايران است

  برضمير دل كس پاك نشد اين گفتار

ميھنان خويش   م، ھمواره سنگ کشورھای بزرگ رابه سينه ميزنند وھابلھان درسرزمين ھای کوچک<
          >                      ارودميھن وناموس خود ميکنندرا تشويق به بخشش 

 


