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  )قسمت اول(

  حقوقدان -اميرفيض

با  »سرئي«شخصی زيرنام  ن بپردازد خبروصلتآاز خبرھائی که يقه تحريررا گرفته ورھا نميکند تا به 
    .را رھبريکی ازسازمان ھای اپوزيسيون کوبا معرفی ميکنددکوبائی است که خو يکنفر

ض وطويل وبرای ماايرانيان که عري )Izquierrda Silvia Iriondo( ن شخص کوبائیآت اختصارنام ايعبر
طرف وصلت  »رئيس«وھمچنين شخصی که بنام  دراين تحرير طرف کوبائی سان نيستآن آادای 

    .يرانی ناميده ميشودقرارگرفته طرف ا

شنائی اجمالی با گرايشھاوھماھنگی آد پرداخته شو کوبائی وينکه به خطبه عقد بين طرف ايرانی ل ازاقب
    .ھای فکری بين دوطرف ايرانی وکوبائی شايد الزم باشد

  دالل محبت

اوباما با  آقای  آمريکاموسسه مطالعات               ِ بنابرخبرگزاری   ١٣٩٢بان ماه سال آحدود يکسال قبل يعنی در
    .ن اپوزيسون کوبا درشھرميامی مالقاتی داشته استبرخی ازرھبرا

ی به معنا آمريکاجمھوری  ديداربا رئيس< :درمصاحبه ای گفتروز پس ازمالقات مزبور طرف کوبائی يک
پشتيبان اپوزيسيون کوباست ومن ازايشان خواستم که با رژيم کوبا وارد مذاکره نشود  آمريکان است که آ

  .>ضور ما باشدواگرھم حتما الزم است با ح

            ِ ی بين افراد  درگذشته ھای دوردرايران خودمان وشايد ھم درکشورھای ديگر رسم اين بودکه وصلت ھا
ا ر آمريکاشيخ حسن رئيس جمھورديد روءسا وکدخدايان صورت ميگرفت ( با اجازه وصالح ،قوم وقبائل

 ايف وقبيله ھارا  دروصلت ھا تشخيص ونھا بودند که صالح ومصلحت طوآو )کدخدا خطاب کرده است
    .اجازه ميدادند

 عقد وصلت سياسی خطبه ،يگذردماوباما با طرف کوبائی  آقایقات عجيب اينکه کمترازيکسال که ازمال
   .رسيدميبه امضا بين طرف ايرانی وکوبائی 

خته ن پرداآه وصلت سياسی است  که بوھای اين تحرير بحث درباره خطبه عقد يکی ازنصيب ،بنابراين
  .خواھد شد
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نطور که درتصاويرديده آ اوباما واقعا کارخيروبجائی را وساطت کرده است زيرا آقایبنظرميرسد که 
 ١ >لاپيروپاتيک بوزينه بتمام عياراست که بسرعت دارد پيروبقول اعليحضرت < ميشود طرف کوبائی 

رند دا قرار وبائی ازنظرجسمانی يعنی طرف ايرانی ھم گرچه نقطه مقابل طرف ک ،نطرف وصلتآ ميشود و
شايد  ھمين سال است که خودی نشان نداده وکم کم دارد ترشيده ميشود وبايد يک تحولی که  ٣۵ولی 

  .جبران مافات کند وصلت سياسی باشد

ن چيزی که دوطرف ايرانی آولی 
رابھم نزديک کرده وکوبائی 

تجانس  اوباما آقایبغيرازعالقمندی 
ن  آکه عمال  است  آنانفکری وعملی 

واين  ؛به خطبه عقد رسانده استادور
ب را آب آورميشود که <آمثال راياد 

>  وميتوان اين ميجويد وھردو گودال را
) اوبامامصداق راگرفت که <خدا (

نجارنيست ولی دروتخته را خوب 
  .>جورميکند

  فصل تعادل دروصلت سياسي

ن دوطرف آطرف کوبائی رابايد درخواست مشترک اولين تجانس فکری وسياسی بين طرف ايرانی با
   .نھا دانستآبا  آمريکادرمذاکره مستقيم 

طرف کوبائی ازباراک اوباما درخواست داشته  مالحظه کرديد آمريکاھمانطورکه درخبر موسسه مطالعات 
ا مذاکره کوب که با دولت کوبا مذاکره نکند وبا او يعنی طرف کوبائی مذاکره کند واگرالزم است که با دولت

   .کند با حضور طرف کوبائی باشد

 دارد واين درخواست از آمريکا از ميدانيد که سالھاست طرف ايرانی عين درخواست طرف کوبائی را
داده اند  آمريکااين شانس  رابه رئيس جمھورزمان بوش مرتبا تکرارشده است ودراين اواخراست که 

  .الاقل موضوع حقوق بشر فراموش  نشودکه اگربايد با حکومت ايران مذاکره بشود 

 ن است که حق تقدم اين درخواست با طرف ايرانی است آ                                    ِ قدمت زمانی درخواست طرف ايرانی رساگر  
اتکای سخنشان برتجديد درخواست اسناد مبارزه سياسی نشان ميدھد که طرف ايرانی درھرمصاحبه ای 

ازمذاکره با جمھوری اسالمی وتعلق انحصاری مذاکرات با اپوزيسيون بوده که  آمريکاخودداری 
طرف ايرانی به  اصرار ھم قرارگرفته است سنگرھا وتحريرات مورد نقد وبحث ،موضوع درمواردی
انيان نيز خودراگم کرده وھمين ازگفتگوی با جمھوری اسالمی سبب شدکه برخی ازاير آمريکاخودداری 
شرفشاھی مديرروزنامه صبح ايران لوس  آقایازجمله ميتوان به درخواست داشته باشند  آمريکاتوقع رااز

   :عنوان کند نوشت آمريکاسال قبل ازاينکه طرف کوبائی چنين درخواستی رااز ١٠نجلس رجوع کرد که آ

                                               
 ک-فسيل ح - ١
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  )۴٢۶+٣٣٢(سنگر >بايد باما صحبت کند قصد براندازی جمھوری اسالمی رادارد آمريکااکر<

   .ستآمريکادومين تجانس فکری بين طرف ايرانی وطرف کوبائی  اعالم پشتيبانی وتوسل به 

 مريکاآ، طرف کوبائی مالقات با باراک اوباما را بفال پشتيبانی ھمانطور که درمصاحبه طرف کوبائی ديديد
   .نرا اعالم کرده استآ فته وازاپوزيسيون کوبا گر

سخنرانی فرمودند درعبارت  آمريکاھنگاميکه درکنگره  ١٣٨٠ھمين تجانس فکری را اعليحضرت درسال 
زادی به عنوان راه حلی آ سطح تفاھم وتعھدی که رھبران کنگره برای دمکراسی و< :زيربيان داشتند

  ماه) ( مشروح سنگراول بھمن >.ی من شدبرای ثبات وصلح درکشورمن نشان دادند مايه دلگرم

  ــا موارد تجانس ديگرامـ

 وکوبا و آمريکای التين ومتخصص روابط آمريکا ری وبيا جزاير سالم سامرائی  دکترعلوم شبه آقای
تحرير حاضرتجانس فکری وعملی طرف  استاد دانشکاه پاريس نوشته ای درباره اپوزيسيون کوبا دارد که

اسی مزبور مورد استفاده قرارميدھد ليل وصلت سين استخراج وبعنوان دآ از باطرف کوبائی  راايرانی 
سامرائی درباره اپوزيسيون کوبا با عالمت يک  آقای نظراظھار دراين تحرير، ،وبمنظورسھولت توجه

طرف ايرانی با عالمت  دوستاره **  و ايرانی  اپوزيسيون ن با تخيالت فکری وعملیآستاره * وتجانس 
      .مشخص شده است

   :سالم سامرائی نوشته است آقای

   کوبا بينش سياسی مشخصی ندارندھيچيک ازمخالفين رژيم  * -١

   .دقيقا درمورد مخالفين جمھوری اسالمی درخارج ازکشورصادق است **        

يرانيان انھا جنبش را سازمان دھی کند آگری سيک گفت <فعاالن سياسی ايران منتظرکسی ھستند که بجای 
  )١١٧٨کيھان لندن (                                                  خارج نميدانند که چه ميخواھند

اپوزيسون  ؛نه تنھا طرف ايرانی بلکه اساسا  کل اپوزيسوين جمھوری اسالمی نميداند که چه ميخواھد
 شخص طرف ايرانی ھيچگاه پايگاه فکری و >نظرراھم پرکاھی ازپريدن بازميدارد< راست کهظغرق درن

سف براين امرچشمگيروقابل تا  .برکسی پوشيده نيست ايشان وسردرگمینداشته  ابراز یسياسی مشخص
   .ازايشان ديده شده است يت سياسی مشخصی تنھا چند سالی درابتدای مبارزه موقع

 ژی خاصولويمابرای يک ايد< :پرويز قاضی سعيد مفسرسياسی وروزنامه  نگارايرانی ھم نوشت آقای
يکنيم  تقاضای مااين است که بما کمک کنيد يک فرد خاص ويک جريان فکری خاص نيست که فرياد م –

  >ژيم تصميم خواھيم گرفتراپوس رابکنيم وبعد نسبت به نوع تاشراين اخت

   .عقيده سياسی است فقط فکرپول استاپوزيسيون ايرانی خارج ازکشورفاقد يعنی 

 ھدف پشتيبانی ازفعاليت ھای موثرازجريان مخالفين کوبا روی محورحقوق بشروزندانيان*  -٢
   .سياسی است
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ان نيازبه توضيح عليه اير آمريکاتوازن وھماھنگی تحريم ھای کوبا با تحريم ھای يکطرفه  **        
ژنو ازنشانه ھای درارتباط دادن تحريم ھا به مقوله حقوق بشردرموافقت نامه  آمريکاندارد واصرار

   .درمورد اپوزيسون کوبا وايران است آمريکاھماھنگی سياست 

کشورھای < :ن خودداری شود او نوشتهآ حيف است ازذکرتوضيحی داده است که ساموئل  آقایدراينجا 
قبول دارند ازجمله کانادا که اصال  را به کوبا آمريکامعدودی اتھامات نقض حقوق بشروزندانيان سياسی 

 وقتی فردی< :گفته اند نوشته است ديپلمات ھای کانادای و .>زادی زندانيان سياسی کوبا رارد کردهآ

ی نھا گفته اند تمام کشورھای غربآ ؛بايد اورازندانيان سياسی بدانيم ياآازاياالت متحده پول دريافت ميکند 

قابل توجه عملجات ( .>انندافرادی راکه ازنيروھای خارجی به ھدف براندازی پول گرفته اند مجرم ميد

  دراپوزيسيون)آمريکا

 

 Horacio Garcia، شاھزاده رضا پھلوی و  Izquierrda Silvia Iriondo  ز راست به چپا

 

سال محرمانه  ٣٠زيسون کوبا پشتيبانی مادی ميکند که از اپو مريکاآحدود نيم قرن است که *  -٣
  .شکاراستآ سال اخير ٢٠و

 ٢٩ تاريخ در کريستوفر ،شکارنبودآبه اپوزيسيون ايرانی  آمريکاکمکھای مالی  ١٩٩٣** تاسال 
مده تا باحمايت آ درصدد بر آمريکا< :گفت  Larry King Liveدربرنامه لری کينگ اليو ١٩٩٣جون 

   .>تحول اساسی درايران بوجود بياورد ازگروھھای طرفداردمکراسی درايران يک
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ن آئين نامه ھای اجرائی آ زادی ايران بتصويب کنگره رسيد وآزمان بوش که قانون  ٢٠٠۶ازسال 
  .دھم عنلی گردي ايران ازاپوزيسيون کوبا علنی شد از آمريکابکاربسته شد ديگرھمانطور که کمک مالی 

ھای  ليون درسال ميرسد وبرخی ازچھرهيمازاپوزيسيون کوبا به چندين  آمريکا* حمايت مالی  -۴
سرشناس اپوزيسيون توانسته اند به کاخ سفيد راه يابند وباکارمندان عاليرتبه مالقات ھائی را 

   .داشته باشند

دکتر  ور وسازگارا وآ** دقيقا درمورد اپوزيسيون ايران ھم صادق  است  مالقاتھای فخر       
   .اعالميه کردند  حجت برمقابله استنصراصفھانی که خود ايشان حضوردرکاخ سفيد را 

ايی بين اپوزيسيون کوبا پھا ونبود ھم ه ازمنازعات داخلی گروئی باتاسف آمريکا* ديپلمات ھای  -۵
   .ياد ميکنند

سال است  ٣٠درمورد کوبا اشاره کرده اند  کپی چيزی است که آمريکای  که ديپلماتھای عياقبه و **      
   .رددراپوزيسيون ايرانی وجود عينی دا

سال گذشته بارھا ايرانيان رابه اتحاد فراخواند ولی  ٢٠رضاپھلوی درگزارشگر نيويورک تايمز نوشت <
  .>توفيقی نداشته است

يم ژاگرمی بينيد که خارجيان به سراغ رژيم کنونی ميروند برای اين است که اپوزيسونی درمقابل ر<
  )۶۶سخنرانی درجنوب فرانسه سال (                                                                   .>نيست

  .>ن بچسبدآلترناتيوی نمی بيند که به آ<دنيا ھنوز درمقابل جمھوری اسالمی 

  )٧٢(بيانات درمصاحبه باچشم اندازسال                                                                          

ميکنند ولی ماھيچ نشانی * بااينکه اپوزيسيون کوبا خودشان را نماينده ھزاران کوبائی معرفی  -۶
ه نيز تائيد شديه ازسوی ديپلماتھای اروپائی ن نظرازچنين پشتيبانی ھای مردمی نديده ايم. اي

   .است

 ** تمام سازمان ھای اسمی ايرانی يکنفره  وموھوم درخارج ازکشور خودرايک سازمان سياسی با       
 نام ھای شخصيت ،دشده که بجای اسم افرادشخصيت حقوقی وبا ھزاران عضو معرفی ميکنند واخيرا ھم م

ن يھمچ وسيله اغفال قرارميدھند به بيانيه ھای کنگره ھمبستگی نصر اصفھانی و ھای حقوقی موھوم را
   .رجوع کنيد انش خيراقطعنامه شورای ناپيدا  وبيانيه 

 نيرنگ واز آمريکابايد دکانداران تزويررا متوجه کند که ھمانطور که  سامرايی سالم آقایاظھارات 
   .زکشورھم غافل نيستگاه است ازاپوزيسيون ايرانی خارج اآشامورتی بازی اپوزيسيون کوبا 

بی اعتباردانسته وروی اين نکته تاکيد گذاشته که اپوزيسيون  را جامعه اروپا نيزاپوزيسيون کوبا*  -٧
   .کوبا نماينده ھيچکس نيست
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ده و بنمايندگی ازسوی ملت ن** ادعائی که فعاالن سياسی ايرانی درخارج ازکشورھمواره خودرانماي       
 ھا ھم نھا ازتنآند که نھا مثل کبک عمل ميکنند وخيال ميکنند که کسی نميداآ. ايران داد سخن ميدھند

   .کمترند

ھاھم کشيده ميشود نھا حتی به رسانه آمردم کوبا ازحکومت کوبا ناراضی ھستند وانتقادات *   -٨
ولی باوجود ھمه اين مشکالت روزمره مردم کوبا به استقالل وحاکميت خودشان بسيارعالقمند 

مده اند که ھمواره آ نھا به خدمت قدرت خارجی درـھستند ونمی توانند به پذيرند که ھموطنان 
   .نھا دوخته اندآچشم طمع به جزيره 

وھمانقدر نسبت به کرواحساس دارند که مردم ايران دارند فرين برمردم کوبا که ھمانطور فآ**        
  .متنفرند آمريکامتنفرند که مردم ايران نسبت به عملجات ايرانی  آمريکااپوزيسيون نوکر

 آمريکادوقانون بنام قانون توريچلی و قانون ھلمزبورتن درکنگره   ١٩٩۶و ١٩٩٢* درسالھای  -٩
ازه داده شده که به افراد وسازمان ھای غيردولتی اج آمريکابتصويب رسيد  که به رئيس جمھور

 گزارش کميسيون کمک به اپوزيسيون  ؛ياری دھدمستقل برای پشتيبانی ازفعاليت ھای دمکراتيک 
ين ب دازجامعه مدنی به اجرا بگذاربرنامه مھمی برای پشتيبانی  آمريکاکوبا حاکی است که دولت 

دالربرای پشتيبانی ازاپوزيسيون وجامعه مدنی ميليون  ٣۶کمک ھائی که پيش بينی شده مبلغ 
  .سازمان يافته اختصاص داده شده است

ازمبارزه مدنی وجامعه مدنی ومقاومت مدنی **  ھنگاميکه برای اولين باراعليحضرت صحبت         
 .ھمه اين اصطالحات تازه ونو درتاريخ مبارزه ما عليه جمھوری اسالمی بديع وگيج کننده بود فرمودند

 ومتحتی بنده ھم درسنگرھا درمقام نقد شرحی گذاشتم که مقاومت مدنی يعنی درمقابل حقوق مدنی مقا
نچه به حقوق مدنی آ يعنی ندادن طلب اشخاص وندادن نفقه وندادن حقوق کارگران و کردن ومثال زدم 

 ه عليه جمھوریمبارزه مدنی کارسياسی نيست وتوجھی به مبارزمد که آتعلق دارد واين اعتراض به ميان 
  .اسالمی ندارد

 ،درمبارزه اپوزيسيون جمھوری اسالمیزمان ھرگز قابل درک وتصورنبود که زايش اصطالحات مزبور نآ
ه بست وتاسی اعليحضرت به اصطالحات مزبور مصداق <آمريکان درقانون توريچلی آمنتبع پياده شدن 

يرانيان به قانون توريچلی زمينه ھای > است  ومشمول ساختن مبارزه ادست ننه نگاه کن غربيله کن
   .فراھم خواھد ساخت آمريکامساعدی رابرای دريافت کمک از

  موقع شناسي طرف ايراني 

، نه ازباب مبارزه عليه جمھوری اسالمی که خودايشان ھمانطورکه درسالھای موقع شناسی طرف ايرانی

يران ا جائی در آمريکاکنندگان پول از دريافتنخست مبارزه فرمودند اکنون نيزاستحضارکامل دارند که 

طرد خواھد کرد ولی ازنظرمالی موقع شناسی  را نھاآبيش ازھمه پس ازاستفاده  آمريکاو نخواھند داشت

   .ن چندان مشکل نيستآظرفت خاصی ھمراه است که درک  طرف ايرانی با

 . نگاه اجمالیوکوباست آمريکابا جمھوری اسالمی بمراتب بسيارسخت ودشوارترازمشکل  آمريکامشکل 
نشان ه مدآسالم  آقاین درتحقيق آزيسيون کوبا که مفصل ومشروح اپوبه سيرکمکھای مصوبه کنگره به 



 حقوقدان -) اميرفيض١طرف ايرانی با طرف کوبايی ( -وصلتت مبارک                          ٧از  ٧برگ  ٢۶  ٢٠١۴/٠٩/٢۶(ناھيد شيد) دينه آ

زادی ورفع آ ن به ايجاد دمکراسی وآبسيارريشه داروھوشمندانه وکلی است وزمان  ،ميدھد که کمکھا
 اآمريکسوی  اپوزيسيون ايرانی ازيعنی نامحدود) ولی مزايائی که به ( .ديکتاتوری موکول شده است

. صيغه عقد بين طرف ايرانی وکوبائی واعالم ھدف مشترک ومسيرمشترک اين تعلق گرفته تق ولق است
   .باشدبا کوبا  الاقل برابر آمريکاورد که دراخذ کمک ازآحق رابرای اپوزيسيون ايرانی بوجود مي

! است ولی نکبت ومسئوليت ھای گرچه قابل مالحظه ، آمريکا                                  ِ اين گشايش مالی برای عملجات ايرانی  
 رئيسزيرا  عقد نامه راامضا کرده خواھد بودرئيس ن ن فقط متوجه طرف ايرانی که بعنواآ ه ازحاصل

                  .سمت رسمی نيستدارای 

    )پايان قسمت اول(

 


