


 

 

تحلیلی –مجله خبری   

 ایران معاصر
71شماره   

3107 فوریه  

 

 

 

 

 هیئت تحریریه

رجب صفروفسردبیر:   

 سرویراستار: ایگور پانکراتینکو

 الکساندر پروخانوف

 سرگی بابورین

 دمیتری روریکوف

 ویتالی تریتیاکوف

جمال حیدر  

 ماکسیم شیفچینکو

 

 

 

7وی وال، شماره وآدرس تحریریه: مسکو، خیابان کور  

 

 تصاویر گرفته شده از

 ایتارتاس، ریانووستی، ریا ایران رو



 

 مطالب  فهرست

 

 

غرب از نقض فاحش حقوق بشر در بحرین پشتیبانی 

 کندمی

 2..........................................................نیکیتین سرگئی
 

هماهنگ شده روسیه به تحریم های ضد ضربه 

 6.........................................................................ایرانی
 

نقض فاحش حقوق زنان در پادشاهی های حاشیه 

 خلیج فارس

 11........................................................یفستراتوف آنتون

 

  

 «خاور میانه بزرگ»بحران نظریه 

 16...................................................یفسییف والدیمیر 

 
عربستان سعودی، بزرگترین حامی تروریسم بین 

 المللی است

 22.....................................................نیکیتین سرگئی

 
 ایران در پنجم ستون

 22..........................................................جمال حیدر

 

 



کندمیپشتیبانیبحریندربشرحقوقفاحشنقضازغرب2
.............................................................................................................................................................

کندغرب از نقض فاحش حقوق بشر در بحرین پشتیبانی می
سرگئی نیکیتین

در شرایط جاري گزارش ها درباره نقض حقوق بشر در سوریه که مرتبًا منتشر 
هاي عمدتًا رسانهانگیزند.شوند، احساسات مردم سراسر جهان را بر میمی

گروهی و حتی کارشناسان و شخصیت هاي سیاسی غرب رژیم بشار اسد را به 
نمایند... نقض این حقوق متهم کرده و به سرنگونی هرچه زودتر آن دعوت می

ولی آیا ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در زمینه دفاع از دمکراسی و حقوق بشر 
بحرین، کشور کوچک جزیره اي در خلیج کنند؟ اي دنبال میسیاست پیگیرانه

شود.فارس، مانع از پذیرش حقانیت این ادعا می

بحرین مانند سوریه کشوري چند مذهبی است. مسلمانان اهل تشیع اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل داده و میزان آنها در 
ستند. سنی ها که اقلیت آشکار را رسد. بقیه مسلمانان اهل سنت هدرصد می70-80جمعیت طبق برآوردهاي مختلف به 

اند. خاندان حاکم آل خلیفه که می توان آن را مترادف مقام هاي دستگاه دولتی را به خود اختصاص داده%80دهند، تشکیل می
با نخبگان بحرین دانست (اعضاي این خاندان که قوم و خویشان پادشاه هستند، در پادشاهی مقام هاي کلیدي دارند) نیز اهل 

و سیاه پوستان 20نت هستند. و اما اکثریت اهل تشیع وضعیتشان شبیه به وضعیت سیاه پوستان ایاالت متحده اواسط قرن س
سرزمین کوچک این پادشاهی زندگی کنند. دولت %40آفریقاي جنوبی در همان مرحله است. شیعیان حق ندارند در قریب به 

دولت پیشگیري نماید. ولی محدودیت هایی که » شیعی تر کردن«ها و کند از آمیزش آنها با سنی بدین وسیله سعی می
شوند، به اینجا ختم نمی شود. شیعیان حق ندارند در پلیس و نیروهاي مسلح و در اکثر اکثریت جمعیت بحرین با آن روبرو می

رند مدارس خاصی داشته توانند با سنی ها به یک مدرسه بروند و مجبومؤسسات دولتی خدمت کنند. فرزندان شیعیان نمی
آید شود تا براي یک اهل تشیع. به نظر میباشند. دریافت وام از بانک بحرینی براي یک اهل سنت آسان تر و ارزان تر تمام می

سال 40که حتی عنوان کردن موضوع دمکراسی در بحرین کار عجیبی خواهد بود زیرا خانواده پادشاهی آل خلیفه بیش از 
تا کنون عوض نشده است. گفتنی است که در بحرین 1974کند و کابینه وزیران از سال شور حکومت میاست که بر این ک

اند.ممنوع اعالم شده»الوفاق«همه احزاب سیاسی و از جمله حزب مخالف شیعی 

پارلمان دو مجلسی البته در این کشور یک نوع دکوراسیون براي تظاهر به دمکراسی وجود دارد. به عنوان مثال، در بحرین 
گردد. ولی در شود و مجلس اعلی توسط حاکم منصوب میدهد: مجلس عوام با رأي مردم انتخاب میمرتباً جلسات تشکیل می

قوه «تواند به معنی عادي کلمه باشد و فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است، مجلس نمیشرایطی که پادشاه، سلطان مطلق می
زاري انتخابات هم امر مشکوکی است: نامزدهاي شیعیان که نمایندگان اکثریت جمعیت محسوب شود. صحت برگ»مقننه

در »الوفاق«کنند. ناظران از حزب تعداد ناچیز صندلی هاي مجلس عوام را دریافت می»دلیل مجهولی«هستند، همیشه به 
از آن پاسپورت بحرینی را دریافت مراکز اخذ رأي رأیگیري شهروندان عربستان سعودي را مشاهده کردند که یک روز قبل

کرده بودند.
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از سوي دیگر، بحرین نسبت به کشورهاي همسایه و از جمله عربستان سعودي در زمینه آزادي شخصی شهروندان، حقوق زنان 
نند و دگی کو غیره از امتیازات معینی برخوردار است. براي مثال، زنان حق دارند در رستوران و کافه کنار مردان بنشینند، رانن

شود و کنسرت سرشان بکنند. در بحرین مشروبات الکلی فروخته می»کامل«بر خالف عربستان سعودي مجبور نیستند چادر 
کند که در این گردد. با این حال، دولت اغلب در زندگی خصوصی بحرینی ها مداخله میهنرپیشگان مردم پسند برگزار می

د که در فوق ذکر گردید.رابطه باید به تبعیض دینی اشاره کر

اند که دیر یا زود بایستی فواره در نتیجه، در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم بحرین طی ده ها سال تضادهایی انباشته شده
بزنند.

در منامه پایتخت 2011فوریه سال 14تصادفی نیست که جامعه بحرینی با الهام از انقالب هاي تونس و مصر منفجر شد. 
گ ترین تظاهرات با درخواست تغییرات دمکراتیک بر پا شد. مردم معترض میدان لؤلؤ منامه را به تصرف خود در بحرین بزر

تغییر دادند تا تظاهرات خود را در یک ردیف با قیام معترضان مصر بگذارند. ولی دولت به »میدان تحریر«آورده و نام آن را به 
که به پلیس امید چندانی نداشت، ابتدا واحدهاي ارتشی را وارد پایتخت کرد تصفیه هاي خشن علیه مخالفان دست زد. دولت 

نفر از شهروندان معترض جان باختند و بعد از آن دولت از عربستان سعودي و امارات متحده 35که در برخورد با این نیروها 
و سالخی واقعی برپا نمودند. عربی کمک خواست. نیروهاي مسلح و پلیس این کشورها از پل ملک فهد وارد بحرین شده

عده زیادي از رهبران معترضان، مدافعان حقوق بشر و شهروندان عادي که به خیابان ها آمده بودند، بازداشت شدند. حتی 
پزشکانی که به تظاهر کنندگان مجروح شده یاري رسانده و در واقع وظیفه خود را انجام دادند، آسیب دیدند. به عنوان مثال، 

ساله محکوم گردیدند. دو نفر پزشک 3ماهه الی 1سال حبس محکوم شد. چند نفر دیگر براي حبس 5لی الیقري به دکتر ع
سال زندان محکوم نمودند.15مانند سابق تحت پیگرد قرار دارند. آنها را به صورت غیابی به 

ار گرفتند. به عنوان مثال، عبدالهادي الخواجه فعاالن جنبش معترض که به زندان افتادند، مورد شکنجه و تحقیر غیر انسانی قر
بازداشت شد، نه تنها به حبس ابد محکوم شد (که البته بعد از اعتصاب غذاي او 2011آوریل 9مدافع حقوق بشر که به تاریخ 

استخوان هاي جمجمه شد. به گفته زینب، دختر وي، لغو گردید) بلکه مرتباً مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با تجاوز تهدید می
شوند در حالی که فک او با پیچ هاي مخصوص سفت شده است. قطعه فلزي ویژه کنار هم نگه داشته می20الخواجه به وسیله 

نمود.این شخص کسی را به زورگویی دعوت نکرده و همیشه بر اعتراضات صلح آمیز تأکید میو این در حالی است که

اي از زنانی که در تظاهرات میدان لؤلؤ شرکت دند. طبق اطالعات مرکز حقوق بشر بحرین، عدهشزنان مانند مردان شکنجه می
سال زندان محکوم گردیدند. یکی از آنها ندي الضیف، جراحی است که در چادر پزشکی که با تأیید وزارت 15کردند، به 

کرد. با این وجود، دادگاه نظامی این خانم میبهداشت بحرین در میدان لؤلؤ نصب شده بود، به تظاهر کنندگان کمک پزشکی
دکتر را محاکمه و محکوم کرد. لمیا الضیف خواهر ندي، بعد از تهدیدهاي مکرر مجبور به ترك بحرین شد و حاال از طریق 

ز در کالنتري رو9ساله، را طی 21دهد. خانم ایاد القرمزي، هاي گروهی و اینترنت به مبارزه در راه حقوق بشر ادامه میرسانه
مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار دادند که او در ازاي قرائت علنی منظومه خود علیه خانواده آل خلیفه بازداشت شد.
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نکته شایان توجه این است که نه تنها شیعیان بلکه سنی ها نیز در تظاهرات میدان لؤلؤ شرکت کرده و سپس بازداشت گردیدند. 
و اهل سنت، طرفداران خود را براي اعتراض به اوضاع »وعد«سید رهبر حزب مخالف غیر مذهبی براي مثال، ابراهیم شریف ال

سال حبس در زندان محکوم گردید.5کشور به میدان برد و توسط دادگاه به 

شورتی مولی اعتراضات بحرینی ها بعد از سرکوب شدید تظاهرات در میدان لؤلؤ قطع نشد. با وجود اینکه دولت با تشکیل ارگان 
بیاندازد، کسی از این گذشت ها راضی نشد. مخالفان »استخوان«خواست براي مخالفان که باید به طراحی اصالحات بپردازد، می

توانستند در کار آن نفوذ داشته باشند. خشونت هاي مقامات رسمی هم قطع در این ارگان مشورتی به قدري کم بودند که نمی
نشد...

پلیس بحرین طی عمل 2012ژوئن سال 8این کشور دستخوش اعتراضات شیعیان شده است. روز 2012از تابستان سال 
وحشیانه جدید خود، یکی از تظاهرات را با استفاده از گاز اشک آور و نارنجک هاي صوتی متفرق نمود. در ماه سپتامبر همین 

شوند در حالی که جامعه شدید دادگاهی صادر میحادثه تکرار شد. مانند سابق به مخالفان و مدافعان حقوق بشر حکم هاي
خواهند در اکثر پرونده هاي مربوط به زد و خورد پلیس با تظاهر جهانی و سازمان هاي محلی حقوق بشر از دادگاه ها می

از عدم 2013ژانویه 7کنندگان بازنگري کنند. به عنوان مثال، با وجود اینکه اداره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 
شخص فعال سیاسی اظهار تأسف کرد، این امر بر تصمیم مراجع قضایی بحرین اثري نگذاشت. از ماه 20تغییر حکم حبس ابد 

نوامبر سال گذشته طی دستور شیخ رشید آل خلیفه وزیر کشور، در خاك بحرین حالت فوق العاده اعالم شده و همه مراسم 
عمومی ممنوع شده است.

کنند؟ آیا قصد دارند نیروهاي خود را آمریکا و متحدانش با نقض مرتب حقوق بشر در بحرین چگونه برخورد میو حاال ببینیم
طلبند؟ این پادشاهی بفرستند یا از مخالفان حمایت نظامی بکنند؟ آیا از حمد ابن عیسی آل خلیفه ترك تاج و تخت را میبه

توان حد اقل به یکی از این سئوال ها پاسخ مثبت کنند؟ معلوم شد که میآیا علیه این رژیم تحریم هاي اقتصادي اعمال می
داد. نظامیان ایاالت متحده در خاك بحرین حضور دارند. این پادشاهی، مهمترین پایگاه نیروي دریایی ایاالت متحده است که 

گردد ولی در اختیار دولت شور ارسال میاند. اسلحه آمریکایی هم به این کمستقر شده»امپراطوري«آنجا ناوهاي ناوگان پنجم 
2012به حال تعلیق در آمده بود، در سال 2011شود. تحویل اسلحه به ارتش این جزیره که در سال و نه مخالفان گذاشته می

سخنگوي رسمی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تفسیر این تصمیم دولت، بحرین را » ویکتوریا نولند«از سر گرفته شد. 
مهمترین متحد ایاالت متحده در منطقه اعالم نمود.

توان . ولی تظاهرات بخش عمده مردم را می»باید از متحدان خود حمایت کرد«شود. واقعاً در این رابطه همه چیز روشن می
بگان سیاسی اعالم نمود. هم در غرب این ارزیابی اعتراضات بحرینی ها رواج دارد و هم در میان نخ»نتیجه توطئه ایرانی«

بحرین. البته ایاالت متحده براي حمایت از رژیم سیاسی بحرین دالیل کافی دارد. همانطور که در فوق اشاره شد، این جزیره 
اي اند. همانجا مرکز منطقهپایگاه ناوگان پنجم آمریکاست. در بحرین ستاد این ناوگان و زیرمجموعه هاي اساسی آن واقع شده

تیار در اخ»سیتره«و پایگاه نیروي دریایی »المحرق«ت ویژه ارتش آمریکا قرار دارد. پایگاه نیروي هوایی اداره نیروهاي عملیا
اند. در بحرین مرکز ارتباطات، مرکز جمع آوري اطالعات، انبار هاي مهمات و ایستگاه اطالعات نظامیان آمریکایی گذاشته شده

اند. نباید همکاري متقابالً سودمند ایاالت ر نظامی به طور دائم مستقر شدههزا5رادیویی واقع شده است. در این کشور حدود 
معلوم نیست از چه طریقی و با چه 20009تا 2001متحده با رژیم آل خلیفه را فراموش کرد. این پادشاهی کوچک از سال 
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ام زیرساخت نظامی مذکور قبل از میلیارد دالر خریده است. باید دانست که تم2هدفی از ایاالت متحده سالح هاي معادل 
همه علیه ایران ساخته شده است. ولی اگر در بحرین دمکراسی پیروز شود، زمام امور این کشور به احتمال قوي به شیعیان 

»یکپیشنهاد دمکرات«منتقل خواهد شد زیرا تعداد رأي دهندگان آنها  بیشتر است. از قرار معلوم، ایاالت متحده به رژیم بحرین 
اي که شده را داده است. همزمان پیشنهاد شد شهروندان بنی بر سلب تابعیت بحرین از تعداد هر چه بیشتر شیعیان به هر بهانهم

جدید اهل سنت از کشورهاي دیگر دعوت شده و به آنها فورًا پاسپورت بحرینی صادر شود. این نگرانی هاي آمریکا از اینکه 
شود. در این صورت اي دنبال کند، باعث تعجب نمیت به ایران شیعی سیاست دوستانهدولت دمکراتیک بحرین ممکن است نسب

آمریکایی ها مجبور خواهند شد در کشور دیگري دنبال پایگاه ها و زیرساخت مناسب بگردند. در این شرایط چیزي اعضاي 
که این بارزترین نمونه توسل کشورهاي کند خاندان آل خلیفه را که ملت خود را نابود کرده و ارهاب می کنند، تهدید نمی

غرب و قبل از همه ایاالت متحده به استاندارد دوگانه در سیاست عملی است. البته رهبران بحرین در این شرایط به قدري 
وزیر اطالعات » سمیره رجب«خود را به هم دستی با مخالفان متهم می کنند. »ارباب«دهند که پررویی از خود نشان می

شود.دانست که این حرف ها باعث تعجب می»متحدان آمریکا«فعاالن مخالف آل خلیفه را بحرین،

کند، به رژیم بحرینی متحد خود دست نمیتأکید می»بشار اسد دیکتاتور سوریه«ایاالت متحده که با آب و تاب بر سرنگونی 
جنایات را فراموش کند. مخالفان بحرینی بی سالح و کند از جنایات آن علیه ملت خود اغماض کرده و همه این زد و سعی می

زنند. این وضع باعث طرفدار اعتراضات صلح آمیز هستند ولی پلیس و ارتش کشور به عملیات زورگویانه علیه آنها دست می
شود. اوضاع براي آل خلیفه امن و امان است.اي آن نمینگرانی کاخ سفید و متحدان اروپایی و خاور میانه

قضیه یک پس گفتار ناگوار دارد. جدیداً اعالم شد که نوره آل خلیفه امیره خاندان سلطنتی در ازاي شکنجه مخالفان تحت این 
پیگرد کیفري قرار گرفت. این نشانه دست داشتن نه تنها غیر مستقیم بلکه بالفصل اعضاي خاندان سلطنتی در شکنجه مردم 

به حساب می آید. بی فعالیتی قدرت هاي جهانی دربرابر این جنایات هم میکشور خود است که این نشانه بیماري خطیري 
گزارش مفصلی درباره »دیدبان حقوق بشر«ژانویه سازمان بین المللی 30تعبیر شود. روز »تشخیص بیماري«تواند به عنوان 

دورویی بی اصول متهم نمودند. این کشور جهان منتشر کرد. در این سند ناگهان ایاالت متحده را به 90اوضاع حقوق بشر در 
توان یادآوري کرد رسد. در این رابطه مییکی از موارد نادر این کار است زیرا دست دراز آمریکا معموالً به این سازمان هم می

رده ککه سازمان مورد نظر در گذشته در فعالیت بازداشتگاه هاي بدشگون آمریکایی ابو غریب و گوانتانامو هیچ اشکالی کشف ن
کند، مجبور است صاحب خود را محکوم کند، روشن که زیر نظر آمریکا کار می»دیدبان حقوق بشر«بود. حاال که حتی سازمان 

اي گذشته است.گردد که وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین از هر حد معقوالنهمی
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ضربه هماهنگ شده روسیه به تحریم هاي ضد ایرانی

مگر جاي تعجب نیست که دهمین اجالس کمیسیون مشترك همکاري هاي 
بازرگانی و اقتصادي بین جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه که در 

هاي گروهی کشور فوریه در مسکو برگزار شد، تا کنون در رسانه11-12روزهاي
هاي غرب و حتی روسیه بازتاب وسیعی پیدا نکرده است؟ براي اینکه پاسخ 
صادقانه این پرسش را بدهیم، باید بی پرده اعالم کنیم که قالب کار کمیسیون، 

لساتابعاد مسایل مورد بحث و بررسی و به خصوص تعداد شرکت کنندگان در ج
هاي گروهی بر اثر تشدید جنگ اطالعاتی علیه ایران، غوغاي ضد از هر دو طرف تکان دهنده بود، به ویژه در حالی که در رسانه

ایرانی واقعی بر پا شده بود.

ولی آنهایی که در تاالر زیبا و باشکوه وزارت توسعه اقتصادي روسیه گرد هم آمدند، تکان فرح بخشی خورده و احساس 
الی واقعی  نمودند. در این روزها که هواي ماه فوریه دوباره گرم شده و برف ها آب شد، در جلسات کارگروه ها همان خوشح

روح شادي پر می زد که کسانی آن را با خود آوردند که یک روز قبل از آن در ضیافت بزرگ در مقر سفیر ایران به مناسبت 
رکت کرده بودند. ایرانیان هم این روحیه شادي را با خود آوردند که تازه از سی و چهارمین سالگرد انقالب اسالمی ایران ش

»نائله چرنیکوا«ایران در حال جشن و شادي آمده بودند. مهمانان ایرانی از این بابت هم شاد و خوشحال شدند که ناگهان خانم 
ایرانی و معاون مدیر اداره آسیا و آفریقاي وزارت توسعه اقتصادي به هنگام –معاون رئیس بخش روسی کمیسیون دائمی روسی 

افتتاح اجالس کمیسیون جشن انقالب را به آنها تبریک گفت. این امر براي همه دشمنان ایرانی تکان دهنده بود چرا که کمتر 
ایرانی با همدلی همه شرکت –سی کسی از آنها انتظار داشت که جلسات بحث درباره دورنماي همکاري هاي بلندمدت رو

کنندگان نتایج درخشانی بدهند.

با شرکت کنندگان روس و ایرانی در جریان جلسات و بعد از آن انجام دادند، »ایران رو«مصاحبه هاي کوتاهی هم که کارکنان 
حریم هاي خفه کننده غربی را تکان دهنده بود. شادي و عزم راسخ بی پرده ایرانیان و روس ها براي اثبات این واقعیت که ت

سال اخیر تبادالت بازرگانی بین دو کشور در همه 3-4می توان غلبه کرد، شگفت انگیز است. و این در حالی است که طی 
زمینه ها تا پایین ترین سطح ممکن افت کرده و بر طبق برآوردهاي کارشناسان که قبل از سال نو میالدي منتشر شد، به 

یارد دالر می رسد در حالی که توان بالقوه این روابط برابر چند میلیارد و حتی ده میلیارد دالر است! در این سختی به نیم میل
کارشناس (بر اساس 125شرایط تصور ناپذیر وزارت توسعه اقتصادي روسیه کار باورنکردنی انجام داده و تیم روسی شامل 

تاد! گروه میهمانان ایرانی دو برابر کمتر بود ولی از نظر سطح معتبر فرس» میدان بازي«فهرست رسمی شرکت کنندگان) را به 
و اختیارات گسترده اعضا، بی سابقه بود. نه تنها مسئولین دولتی بلکه دانشمندان و تجار، از جمله از استان ها و شهرستان ها 

در اجالس حضور داشتند که نیازهاي مناطق خود را به خوبی می دانند.
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این امر قدردانی کردند که پروتکل نهایی که می تواند نتیجه نهایی فعالیت کارگروه هاي کمیسیون مشترك تلقی ایرانیان از
وزیر انرژي روسیه امضا شد (ما در مقاله بعدي به تشریح محتواي این سند خواهیم » آلکساندر نواك«شود، توسط شخص 

وجود یک نوع حمایت از تحریم هاي غرب علیه ایران، یک باره دیگر پرداخت). این امر یک بار دیگر نشان داد که کرملین با 
اتم صلح«آمادگی خود را براي دفاع از حق تهران براي توسعه شاخه هاي کلیدي صنایع به خصوص در بخش انرژي و از جمله 

سنگ ایران هموزیر سابق انرژي رئیس بخش روسی کمیسیون بود.» سرگئی شماتکو«به نمایش گذاشت. در گذشته »آمیز
تمام گذاشته و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران را که شخصیت کلیدي دولت ایران است، براي امضاي 
سند نهایی کمیسیون مختار کرد. بدین وسیله تأکید به عمل آمد که ایران همکاري با روسیه را امر حائز اهمیت ویژه ژئوپلتیکی 

بالفاصله در جلسه عمومی به چشم خورد که اعضاي دماتی طرفین درباره تأکید بیشتر بر انرژيتوافق مقمی داند. 
اي بزرگترین کارگروه که مخصوص بررسی همین مسایل بود، براي هماهنگی بندهاي خود در پروتکل نهایی به تاالر جداگانه

منتقل شدند.

محاصرهپیشرفت جهشی در بخش انرژي یا اشتراك مساعی براي شکستن 

بدون اینکه به تشریح جزئیات موضوعی مذاکرات که اهمیت چندانی ندارد، بپردازیم، مایلیم درباره موضوع اساسی کار کمیسیون 
یعنی همکاري در بخش انرژي، خاطرنشان کنیم که همانا شور و شعف عمومی (احساسی که ما مدتهاست که فراموش کرده 

ن تفاهم کارشناسان طرفین اجازه داد که حتی آن دسته از مسایل به سرعت هماهنگ اي و حسایم) آمیخته به صالحیت حرفه
شوند که طی مدت معینی در زمینه حل و فصل آنها هیچ پیشرفتی حاصل نمی شد. ایرانیان در این اواخر اغلب این عدم 

ها؟) از اجراي توافقاتی ممانعت قلمداد می کردند. طی مدت بیش از دو سال (حتماً تحت تأثیر تحریم»محاصره«پیشرفت را 
ضمن امضاي بیانیه مشترك توسط شماتکو وزیر وقت انرژي روسیه و میرکاظمی وزیر 2010می شد که در ماه ژوئیه سال 

پروژه هاي مشخص مشترك به فعلیت خواهد رسید. به همین »نقشه راه«نفت جمهوري اسالمی ایران حاصل شده بود. و حاال 
نشست کارگروه مشارکت همکاري در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی برگزار 2012ه شد تا ماه ژوئیه سال منظور تصمیم گرفت

شود.

کارشناسان، نیل به توافقات در باره پیچیده ترین مسایل نظیر فعال کردن مذاکرات درباره حل مسأله بدهی ها به شرکت 
را به عنوان پیشرفت مهمی »پارس جنوبی«دوم و سوم میدان گازي در رابطه با اعاده سرمایه گذاري ها در فاز هاي» گازپروم«

کنند. طرفین باالخره در صدد حل و فصل مسأله بدهی اساسی و جریمه ها بر آمده اند. تمایل به تشریک مساعی تعبیر می
ایرانی در زمینه هاي 	جهت برطرف کردن موانع از سر راه همکاري، به صورت عالقه شرکت هاي روسی به مساعدت به شرکت

میلیون تن 90تولید نفت در خاك ایران بروز کرده است. فعالً قرار است طرفین به صورت مشترك یک میدان نفتی با حداقل 
»کلید در دست«نفت را توسعه دهند. همین برخورد با حل مسایل در زمینه ساخت سازه هاي بخش نفت و گاز ایران با روش 

نبارهاي زیرزمینی گاز است، مشاهده شد.که شامل پاالیشگاه ها و ا

هاي 		در میان ویژگی هاي توافقاتی که در پروتکل کمیسیون مشترك امسال قید شدند، باید به شخصی کردن مسئولیت شرکت
مشخص روسی و ایرانی در قبال اجراي طرح هاي هماهنگ شده اشاره نمود. به همین علت کارشناسان، تجار و روساي شرکت 

سمشان در متون توافقات در رابطه با رشته هاي جداگانه صنعتی قید شد، در روند هماهنگی هر بند پروتکل شرکت هایی که ا
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نمودند. مسئولین سطوح مختلف از جمله وزارتخانه ها و نهادهاي دیگر و نیز نمایندگی هاي دیپلماتیک و بازرگانی طرفین در 
هند کرد. بخشنامه ها و دستورات ویژه اي در چارچوب نهادها صادر خواهند روسیه و ایران بر اجراي این توافقات نظارت خوا

شد. همین نحوه کار در کارگروه هاي مربوط به همه رشته هاي همکاري هاي بازرگانی و اقتصادي بین دو کشور به نمایش 
ري این ر چگونگی برگزاگذاشته شد. برآیند ارزیابی هاي گوناگون کارشناسان بخش روسی کمیسیون مشترك این است که د

اجالس، شرایط تشکیل جلسات کارگروه ها و در موضوع بخش هاي پروتکل یک نوع آزادي بیان مشاهده می شود که اجازه 
تهران «دریافت گردیده است. یک تاجر ایرانی گفت که شاید باالخره باید به جهانیان نشان داد که »از طرف مقامات باال«آن 

.»بر می آیندنند هر کاري انجام بدهند، با هم از عهده کارهاي فراوانی و مسکو حتی اگر نتوا

راه کارهاي دوجانبه در رابطه با اندیشه هاي ملی بقاي ایران 

سال وجود جمهوري اسالمی براي دفاع از این اندیشه ها عزم راسخ از خود نشان داده اند. این 34مسئولین ایرانی در طول 
اي را در بر دارد و نیز پیشرفته ترین فناوري هاي تولید نیروي برق که برنامه تسلط بر انرژي هستهاندیشه ها شامل بخش 

علمی، از جمله نانو فناوري، پژوهش هاي فضایی و سایر دستاوردهاي جهانی هستند.

درك کامل دومین کارگروه بزرگ در اجالس اخیر کمیسیون مشترك بود. طرف روس در چارچوب آنکارگروه نیروي برق
نیازهاي همکاران ایرانی را از خود نشان داد. به همین علت برنامه نسبتاً مفصلی که از قبل در تهران و مسکو طراحی شده بود 

که با مساعدت سازمان هاي روسی احداث »شهید منتظري«و نیروگاه حرارتی »رامین«و شامل به روز آوري نیروگاه حرارتی 
تخنو «و شرکت سهامی عام INTER RAO EESد و به سرعت هماهنگ شد. شرکت سهامی عام شدند، بود، به طور کارآم

در صدد هستند در این کار شریک شوند. همچنین شرکت هاي دیگري تعیین شدند که مسئول اجراي پروژه »پروم اکسپورت
هاي ساختمانی و تولید ژنراتور ها و توربین ها براي نیروگاه هاي ایران خواهند شد.

ادغام شبکه هاي نیروي برق روسیه،  ایران و جمهوري آذربایجان مانند سابق مسأله بزرگی باقی مانده است. فشار غرب بر 
اي برگزار آذربایجان باعث سیاسی شدن این مسأله می گردد. با این حال، طرفین توافق نمودند با باکو مالقات هاي دوجانبه

سه جانبه مربوطه را تشکیل دهند.کرده و سپس سعی کنند جلسه کارگروه 

کمیسیون مشترك نمی توانست همکاري طرفین در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژي اتمی (همین عنوان کارگروه به اتفاق 
مورد تحلیل مختصر قرار آرا توسط اعضاي آن قبول شد) را نادیده بگیرد که ما هم به صورت مختصر این بخش همکاري را 

نی است که این تقریباً کوچکترین کارگروه کمیسیون بود که می توان علل گوناگون این وضع را عنوان کرد. . گفتمی دهیم
بدون اغراق می توان گفت که بخش اعظم بشریت هوشیار و از جمله ملت ایران، نفس را در سینه حبس کرده و منتظر آن 

یران تا چه حدي تغییر ناپذیر خواهد بود. بقاي ملت ایران و هستند که ببینند موضع گیري روسیه در قبال برنامه هسته اي ا
تحمیلی وابسته شده است. هم در جلسات کمیسیون مشترك »ايبحران هسته«صلح در منطقه به تعبیري به حل و فصل این 

ب تحت تأثیر غرو هم در حاشیه آن در این مورد صحبت کردند. یک دیپلمات ایرانی صریحاً اظهار داشت که اگر روسیه ناگهان
و اسراییل باور کند که ایران واقعاً مشغول ساخت بمب است، چین هم این حرف ها را باور خواهد کرد. و بعد از آن اقدام جنگی 
در جهت از بین بردن رژیم فعلی ایرانی اتخاذ خواهد شد. همین اتفاق در لیبی افتاده و ممکن است در سوریه بیفتد. ولی روسیه 
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محو شود. از بین برود و»بهار یا پاییز فارسی«که رژیم فعلی حاکم بر ایران نمی تواند در نتیجه کودتا یا یک نوع باید بفهمد 
اي بجنگند زیرا این اندیشه ملی آنهاست. این اندیشه به معنی مردم ایران حاضرند تا آخر در راه اندیشه توسعه انرژي هسته

سال باقی مانده و در ایران براي سال هاي 60-70وسیه این مواد فقط براي مدت حراست از ذخایر نفت و گاز است که در ر
بیشتري کفاف می دهد ولی ایران بیش از این هرگز به تأمین کننده وابسته مواد خام به غرب تبدیل نخواهد شد. ایرانیان به 

جهت معالجه سرطان هاي پیچیده نیاز و بیشتر فقط براي توسعه فناوري هاي پیشرفته پزشکی %20اورانیوم غنی شده تا 
رد به آمریکا کمک نک«دارند. ایران به بمب کذایی احتیاج ندارد زیرا به گفته محمود احمدي نژاد رئیس جمهور ایران، این بمب 

.»جهان را دگرگون کرده و برنده جنگی بشود

اتم صلح«با امید به کمک روسیه در زمینه برنامه آید. طرف ایرانی احتماالً بر همین اساس و این تفکرات، منطقی به نظر می
خود را در جلسه کمیسیون مشترك مطرح کرد. باید گفت که این مواد دربرگیرنده مواردي نیست که باعث یازده ماده، »آمیز

عی سسوءظن به کتمان چیزي توسط طرف ایرانی شود که غرب دوست دارد در این مورد بحث کند و اسراییل با کف در دهان 
می کند این موضوع اثبات نشدنی را به اثبات برساند. در این مواد چشم انداز کمک واقعی طرف روسی منعکس شده است، از 
جمله در زمینه تکمیل همه کارها و بهره برداري از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر. به نظر می آید که در این نیروگاه نارسایی 

را به این نیروگاه راه دهند»تجارت با ایران«ایرانیان حتی حاضر نشدند هیأت نمایندگی مجله هاي جدي باقی مانده است زیرا 
.»امن نیست«چرا که این کار 

مطرح دو بندفقط »آمیز از انرژي اتمیاستفاده صلح«آنچه که نمایان و گویا به نظر می آید این است که طرف روس در بخش 
کرد که بند اول ناظر بر اشاره به تکمیل با موفقیت ساخت واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر و ارزیابی مثبت بهره برداري از ظرفیت 

به همکاري در «را آسوده خاطر بکند زیرا در آن طرفین توافق کردند »شرکاي غربی«هاي این نیروگاه است. بند دوم باید 
با مشارکت آژانس بین المللی انرژي اتمی و با عنایت به تعهدات بین المللی ز انرژي اتمی زمینه استفاده صلح آمیز ا

است).»ایران رو«(فونت سیاه از طرف هیأت تحریریه »طرفین ادامه دهند

ت ایران گله کنند. فقط معلوم نیس»ايتأسیسات هسته«ناظران متخصص آژانس نمی توانند از کمبود بازرسی هاي به اصطالح 
چرا مشارکت آژانس در این کار باعث تهیه گزارش هاي دور از واقعیت و در واقع کاذب درباره بازرسی ها می گردد. در زمینه 

اي با ایران قابل مقایسه نیست زیرا ایران بر خالف تل اویو می توان گفت که اسراییل هسته» تعهدات بین المللی طرفین«
اي را امضا کرده است.تههاي هسنامه عدم اشاعه سالحپیمان

بخش روسی کمیسیون مشترك اراده کافی از خود نشان داد تا اکثر بندهاي همکاري در زمینه اتم صلح آمیز را به نفع طرف 
ایرانی هماهنگ کند. البته ما فعالً براي اجراي بعضی پیشنهادهاي ایران آمادگی نداریم. با این حال، طرفین به رایزنی ها، تبادل 

اي و نمایشگاه هاي مشترك ادامه خواهند داد. قرار شد اي و برگزاري همایش هاي حرفهمتخصصین در زمینه امنیت هسته
راي تشخیص جزئیات همکاري و کنترل اج«مسأله تشکیل کمیته (کمیسیون) مشترك با عضویت متخصصین طرفین در جهت 

ه بعدي در این قسمت همکاري با روسیه که براي ایران بسیار بررسی شود. فقط با گذشت زمان روشن خواهد شد برنام»آن
اي است.مهم است، چگونه اجرا می شود. این موضوع شایان پژوهش تحلیلی جداگانه
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در تهران 2014قرار است جلسه یازدهم بعدي کمیسیون مشترك همکاري هاي بازرگانی و اقتصادي بین دو کشور در سال 
دقیق آن از طریق مجاري دیپلماتیک تعیین و هماهنگ گردد. برگزار شود. قرار شد تاریخ

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران بعد از پایان کار کمیسیون مشترك در جریان کنفرانس خبري از 
تفاهم کامل و مذاکرات به عمل آمده اظهار خرسندي کامل کرده و به اهمیت پروتکل امضا شده اشاره نمود که در آن حسن 

عالقه واقعی طرفین به پیشرفت در جهت ادامه همکاري، تعمیق و تحکیم روابط بازرگانی و اقتصادي بین روسیه و ایران منعکس 
گردید.
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نقض فاحش حقوق زنان در پادشاهی هاي حاشیه خلیج فارس
آنتون یفستراتوف

دفاع از حقوق زنان در کشورهاي حاشیه خلیج «غرب که با ضرورت انتخاب بین 
روبرو شد، با نهایت تزویر و دورویی گزینه دوم را »فارس یا دفاع از منافع خود

انتخاب کرده و به همین علت حق ایراد گرفتن از دیگران را به طور کامل از 
دست داده است.

بر کسی پوشیده نیست که در اذهان سیاستمداران و افکار عمومی  ایاالت متحده 
بشار اسد که گویا و کشورهاي اتحادیه اروپا دیدگاهی درباره خونین بودن رژیم

را می کشد و با ملت خود بی رحمانه رفتار می کند، ریشه دوانده است. جدیداً رهبران قیام کنندگان »تظاهر کنندگان صلحجو«
هم آزادي زنانی را که در زندان ها حبس می کشند، به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات مستقیم خود با مقامات سوریه اعالم 

این درخواست با چشم نیک نگریست. ایران، کشور متحد سوریه هم بارها در ازاي سیاستی که دنبال میکردند که غرب به 
آزادي، برابري و «کند و اوضاع حقوق بشر در خاك خود، با انتقادات و ایرادها روبرو شده است. مدافعان حقوق بشر و هواداران 

اي که بر سر جمهوري اسالمی اند. چه حرف هاي خشمگینانهشدهدر جمهوري اسالمی ایران متمسک »مسأله زن«به »برادري
ایران نریخته اند! در عین حال سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر سالهاست که از پایمالی کامل حقوق زنان در پادشاهی هاي 

حاشیه خلیج فارس و قبل از همه در عربستان سعودي چشم می پوشند.

فقدان کامل حقوق زنان در عربستان سعودي 

کند که چرا کسانی که حاضرند براي برقراري آزادي و حقوق بشر در سوریه پول بدهند، نمی خواهند به این سئوال بروز می
هنگاه بیاندازند که آنجا قانون به زن اجازه نمی دهد رانندگی کند و رفتن به سفر یا پرداختن ب»بی عیب و نقصی«کشور 

تحصیل تنها با اجازه پدر یا قیم یا شوهر مجاز است؟ البته زن بدون موافقت قوم و خویشان مذکور حتی نمی تواند ازدواج بکند. 
نام این کشور عربستان سعودي است. زنان این کشور مانند سابق حق ندارند در قهوه خانه کنار مردان بنشینند. آنها حتی در 

زن بر اساس فرمان پادشاه عضو آن خواهند شد، باید به وسیله 30رتی عربستان که بزودي ، نهاد عالی مشو»مجلس شورا«
پرده ویژه اي از مردان جدا شوند.

با شمشیر سر زنی را که به جادوگري متهم شده بود، بریدند. 2011مقررات این پادشاهی به قدري شدید است که در سال 
منعکس »عفو بین الملل«د تا او بیشتر زجر بکشد. این رویداد در گزارش سازمان روند سر بریدن از سه مرحله تشکیل شده بو

شد.

یک شخصیت رسانه اي در ازاي اجراي برنامه تلویزیونی که در آن مازن عبدالجواد، هموطن وي از زندگی » روزنه الیمی«خانم 
دیهی است که طرح این موضوع در یکی از ضربه شالق تعزیري محکوم شد. ب60جنسی خود قبل از ازدواج تعریف کرد، به 
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شبکه هاي عربستان سعودي غیر ممکن بود و به همین علت این برنامه از شبکه لبنانی پخش شد ولی این امر نیز خانم الیمی 
را نجات نداد. در عربستان سعودي مبارزه در راه اخالق نیک به عنوان ایدئولوژي ملی تلقی می شود ولی قضات مذهبی سعودي
و نیروي انتظامی این کشور به طور بسیار مخصوصی به این مبارزه می پردازند. اغلب زنانی که نه تنها مقصر نیستند بلکه به 

کمک نیاز دارند، هدف این مبارزه قرار می گیرند. 

اوز گروهی شده ماه زندان محکوم شد که قربانی تج6ضربه شالق و 200ساله به 19یک دختر 2007به عنوان مثال، در سال 
بود. او را مقصر شناختند زیرا او همراه با مردي نامحرم سوار یک ماشین شده بود. براي قضات مهم نبود که نه این شخص بلکه 
اشراري که ماشین را متوقف کردند، به این دختر تجاوز نمودند. تنها غوغاي بین المللی و فشار از سوي جامعه جهانی باعث 

پادشاه عربستان این دختر بیچاره را عفو کند. شد که عبداهللا دوم

ساله شوهر مرحومش و دوست 24ساله را در ازاي معاشرت با پسر عموي 75خانم خمیسه سوادي زن بیوه 2009در سال 
ضربه شالق محکوم شد. تقصیر این زن فقط آن بود که از دو مرد جوان خواست برایش نان بیاورند.40وي به 

ن مسن بلکه دختران کوچک در این پادشاهی رنج می برند. آنها را به زور به عقد نکاح وادار می نمایند. در سال نه تنها زنا
ساله لغو شد. جالب توجه 8ساله با دختر 58در پی جنجال بزرگی که به سطح بین المللی ارتقاي یافت، نکاح مرد 2009

ق را که مادرش کرده بود، رد کرده بودند. دولت آل سعود اعالم نمیاست که قبل از آن مراجع قضایی دو بار درخواست طال
انجامیده است.»خانواده«کند چند مورد از این قبیل فاش نشده و به تشکیل 

البته به احتمال قوي نباید از این برخورد عجیب و غریب با زنان برخورد کرد که در مجموع جنس لطیف محسوب می شوند 
هستند. باالخره واعظین دینی سعودي (که در این کشور دین از دولت جدا »جنس ضعیف«ولی در سرزمین عربستان سعودي 

زنان خود را کتک بزنند. چند سال قبل سخنرانی »درست«هند چگونه باید نشده است) از تلویزیون دولتی به مردان یاد می د
در همین مورد توسط محمد عارفی یک عالم و نویسنده معروف ارائه شد. به عقیده عارفی، زن را باید از آن قسمت »علمی«

ی در حق حیوانات ممنوع هاي بدنش مورد ضرب و شتم قرار داد که اثر ضربات باقی نماند در حالی که ضربه به صورت حت
است. این تشبیه جالبی است که بیانگر وضع اجتماعی حقوقی زن در کشوري است که یکی از متحدان اساسی ایاالت متحده، 

، در منطقه خاور میانه می باشد.»مدافع حقوق بشر«این 

شکنجه زنان بحرین، بهترین نشانه وضعیت حقیقی آنها در این پادشاهی است

نزدیک بود از متحد عربستان سعودي به چیزي شبیه به استان 2011–2013ه بعد از حوادث انقالبی سال هاي در بحرین ک
آن تبدیل شود، وضعیت زنان به ظاهر خیلی بهتر است. در این پادشاهی کوچک زنان حق دارند رانندگی کنند، در رستوران 

نند و حتی در انتخابات رأي بدهند و در زندگی سیاسی شرکت ها کنار مردان بنشینند، از پوشیدن چادر کامل خودداري ک
نمایند. البته حوادث در میدان لؤلؤ منامه حقیقت را بر مال ساخت. بر طبق گزارش هاي مرکز حقوق بشر بحرین، چهار زن به 

ضرب گلوله فشنگ جنگی کشته یا با گاز اشک آور کشته شدند. بسیاري از آنها به زندان افتادند.

سال 15ا کسی درباره رعایت حقوق آنها صحبت نمی کرد. آنها را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده و به حبس طوالنی، تا آنج
زندان محکوم می نمودند. یکی از آنها جراح زن به نام ندي ضیف بود که جرأت کرده بود به تظاهر کنندگان مجروح کمک 
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به او بستند و حتی از بدن ندي برق رد نمودند. »خنزیر شیعی«اده و فحش کند. او را در کالنتري مورد ضرب و شتم قرار د
او در این مصیبت بود، نه تنها مرتبًا از دست »خواهر«سال حبس محکوم شد. فاطمه حاجی که 15خانم دکتر ضیف به 

روز می زدند و به 9ا در طول ساله ر21محافظان زندان کتک می خورد بلکه مورد تجاوز آنها قرار گرفت. ایاد القرمزي شاعره 
او تجاوز می کردند و بعد از آن به یک سال حبس محکوم نمودند. البته ملک حمد این دختر جوان را عفو کرد زیرا حتماً فکر 
کرد که این مکافات در ازاي قرائت شعري که از پادشاه انتقاد می کرد، کافی بود. جالب توجه است که هر سه زن مذکور در 

سانی که آنها را شکنجه می دادند، نوره بنت ابراهیم آل خلیفه، امیره بحرین را شناسایی کردند. او به شکنجه با استفاده میان ک
از برق و امثال آن عالقه خاصی داشت.

رزنان بحرین عالوه بر این موارد اهانت آشکار به حیثیت و ناموس انسانی و تجاوز جسمانی و جنسی در کالنتري ها، اغلب د
کنند. در این کشور فاحشه گري رواج دارد و در واقع به یک کار مشروع تبدیل شده است. شرایط دیگر هم احساس نابرابري می

زنانی که در این کار دست داند، در واقع برده هستند. عمدتاً زنان سبک سر از کشورهاي مختلف اعم از جمهوري هاي شوروي 
آورند. جدیداً سفارت تایلند از یک مورد فاحش بردگی جنسی در سرزمین این پادشاهی سابق تا تایلند سر از بحرین در می 

ریق تایلند از ط»چاینگماي«سفیر تایلند منتشر شد، یک زن متولد شهر »فیزاك فرومبوبفا«خبر داد. بر طبق موادي که 
که نتوانست مبلغ اعالم شده را بپردازد، براي شرکتی که به او قول استخدام به عنوان پرستار را داده بود، وارد بحرین شد. او

کار پیش یک تاجر سعودي فرستاده شد که به خدمات پزشکی احتیاجی نداشت. بعد از سر رسیدن مهلت اعتبار ویزا، پاسپورت 
ی نمودند. زن این دختر را گرفتند و او را در خانه بستند و مرتباً مورد ضرب و شتم قرار داده و به ارائه خدمات جنسی وادار م

خود موفق به نجات جان خود گردید.»کارفرماي«تایلندي فقط با فرار پنهانی از پیش 

»نماي خارجی متمدنانه«کویت و قطر: بردگی جنسی پشت 

بردگی جنسی در زندگی اجتماعی کویت نیز جایگاه مهمی دارد. به عنوان مثال، سلوه المتعیري مجري سابق برنامه هاي 
تلویزیونی که اآلن به فعالیت سیاسی پرداخته است، پیشنهاد کرد زنان روس اسیر شده توسط جدایی طلبان چچن خریده شده 

. جالب توجه »کنداین کار عیب ندارد و احکام شرعی آن را منع نمی«ین خانم، و در خاك این امارت به فروش برسند. به گفته ا
براي مردان کویتی تهیه کرد. او پیشنهاد نمود که این فعالیت بر اساس »صیغه ها«است که او یک طرح تجاري براي تأمین 

کنند. البته او یک نوع انسان دوستی هم الگوي فعالیت آژانس هایی تنظیم شود که در خارج از کشور نیروي کار استخدام می
سال باشند.15از خود نشان داد و شرط مطرح کرد که برده هاي آینده باید باالي 

امکان دریافت گذرنامه بدون موافقت شوهر 2009البته شهروندان زن کویت نیز به طور کامل آزاد نیستند. آنها فقط در سال 
پاسپورت خارجی از زن بدون امضاي شوهرش قبول نمی شد. در همان سال زنان براي را به دست آوردند. قبل از آن تقاضاي

حق رأي داشتند.2005اولین بار وارد مجلس شدند در حالی که از سال 

زنان قطر در همین حالت قرار دارند: تنها در زمان سلطنت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر فعلی، به زنان اجازه رأي دادن، 
لباس در چارچوب موازین شرعی و رانندگی (که این موضوع در این مقاله چند بار ذکر شده است) داده شد. نشریات انتخاب

لی اشاره می نمایند. و»زن آزاد مسلمان«همسر امیر به عنوان نمونه موزه بنت ناصر بن عبداهللا المسندغربی معموالً به شیخه 
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او که فارغ التحصیل دانشکده علوم اجتماعی و مؤسس چند طرح فرهنگی و خیریه کمتر کسی به فکر این واقعیت می افتد که 
کودك به دنیا آورد و فقط زن دوم از سه زن امیر قطر است.7سالگی ازدواج کرده و 18است، در سن 

تالش هاي متواضعانه مبارزه در راه حقوق زنان در شبه جزیره عربستان

شورهاي مذکور حتی اگر نومید کننده نباشد، بسیار دشوار است. با این حال، زنانی پیدا به نظر می آید که وضعیت زنان در ک
واجهه الهویدر در عربستان سعودي نهضت زنان در راه حق 2007می شوند که حاضرند از حقوق خود دفاع کنند. در سال 

مه خود را تسلیم ملک عبداهللا بکنند. رویداد زن طرفدار دیگر حتی موفق شدند تقاضانا1100رانندگی را سازماندهی کرد. او و 
اتفاق افتاد که چند زن معروف سعودي با استفاده از حضور روزنامه1990دیگري که بازتاب بیشتري داشت، در سال دورافتاده 

. البتهنگاران خارجی در مرکز ریاض اتومبیل هایی به تصرف خود در آورده و در یکی از بولوار هاي شهر، مسیري طی کردند
این قضیه براي زنان فعال گران تمام شد: بعضی از آنها به زندان افتادند، دیگران سمت هاي باالي خود را از دست دادند و بقیه 

کشور را ترك گفتند. مبارزه خانم الهویدر هم تا کنون نتیجه مثبتی نداده است.

زنی که در ازاي شرکت در تظاهرات 45ون به تالش آنها از مدافعان حقوق بشر در بحرین دستاوردهاي قابل توجهی دارند. مره
نفر آزاد شدند. در آن زمان همه شیعیان کشور با برگزاري سلسله 25بازداشت شده بودند، 2011ضد دولتی در سپتامبر سال 

اعتصابات و تظاهرات طرف زنان فعال بازداشت شده را گرفته بودند.

فت که بهبودي اصولی وضعیت زنان در پادشاهی هاي شبه جزیره عربستان مشاهده نمی با این وجود، با کمال تأسف باید گ
شود.

»تاریک اندیش«زنان در ایران 

ولی وضعیت زنان در ایران که همیشه هدف انتقادات غرب قرار می گیرد، اصوًال متفاوت است. زنان تقریباً در همه حوزه هاي 
-2010جمهوري اسالمی ایران حضور دارند. بر طبق اطالعات مربوط به سال هاي زندگی اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی 

درصد افزایش یافته است. زنان در ارتش حضور 200کنند، به میزان هاي گروهی کار می، تنها شمار زنانی که در رسانه2005
خبرگزاري زنان جمهوري «وص خود به نام اي دارند و از جمله خلبانان نظامی زن وجود دارند. آنها از خبرگزاري مخصگسترده
تأسیس شده و مشغول بازتاب فعالیت و مسایل زنان ایرانی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ 2005برخوردارند که در سال »اسالمی

و ورزش است. در دولت اول محمود احمدي نژاد یک زن معاون رئیس جمهور حضور داشت و در دولت دوم وي دو مقام وزارتی 
نان اعطا گردید. تعداد زنان در میان دیپلمات هاي ایرانی هم نسبتاً زیاد است. تا ماه دسامبر سال گذشته خانم مرضیه به ز

%3کرسی هاي مجلس و %5زنان صاحب 2010وحید دستجردي وزیر بهداشت و درمان جمهوري اسالمی ایران بود. در سال 
تعداد جمعی دانشجویان دانشگاه هاي دولتی را %51دختران 2008-2009مقام هاي وزارتی بودند. تنها در سال تحصیلی 

تشکیل می دادند که میزان دختران عالقه مند به کسب تحصیالت عالی مرتباً رشد می کند. اگر تاریخچه این تحوالت را در 
افزایش %70ریبًا به میزان نظر بگیریم، باید بگوییم که در طول سالهاي جمهوري اسالمی، میزان زنان در میان دانشجویان تق

یافته است که این شاخص تقریباً بی سابقه است. زنان ایرانی از نظر تعداد صاحبان خودرو نه تنها در میان کشورهاي جهان 
اند. زنان ایرانی اند بلکه از بسیاري از کشورهاي اروپایی سبقت گرفتهاسالم مقام بی چون و چراي اول را از آن خود کرده
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کنند. آنها به طور فعال به ورزش می پردازند. به عنوان خلبانان هواپیما، راننده تاکسی و افراد نیروي انتظامی کار میهمچنین
تیم ملی تیراندازي زنان ایران در مسابقه آزاد هند به مقام دوم دست یافت. زنان جمهوري 2012به عنوان مثال، در سال 

می »ونین جیوتس«ل هستند. جدیداً ویدیوي تمرینات زنان ایرانی که به کشتی ژاپنی اسالمی ایران حتی در هنرهاي رزمی فعا
پردازند، در شبکه اینترنت غوغا کرد!

***

در کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، این واقعیت »جنس لطیف«متأسفانه با وجود موارد متعدد نقض حقوق نمایندگان 
ناپسند بر هم پیمانی این کشورها با ایاالت متحده و سایر کشورهاي غرب هیچ اثري نمی گذارد. با وجود انتقادات مدافعان 

ن امر حقوق بشر از پادشاهی هاي عربستانی که هر از گاهی شنیده می شود، نهادهاي رسمی نه در حوزه دیپلماتیک به ای
واکنش از خود نشان می دهند و نه در حوزه نظامی. به نظر می آید که از نظر واشنگتن مبارزه بشار اسد با شبه نظامیان مسلح 
از مبارزه شیوخ و علماي سعودي با زنان هموطن خود که تا سطح حیوانات تنزل یافته اند، اهمیت بیشتري دارد. ولی حکومت 

ران زنان ای»نقض حقوق«جهی فاحش به واقعیات زندگی عربستان سعودي، بحرین و کویت، به هاي غربی با وجود این بی تو
کنند در حالی که وضعیت آنها به طور اصولی و غیر قابل مقایسه از زنان کشورهاي متحد آمریکا در توجه فراوانی مبذول می

دوگانه و شکاف چشمگیر بین اهداف اعالم شده خاور میانه بهتر است. این چیزي جز نمونه جدید توسل به استانداردهاي 
یکایی آمر»برادر بزرگ«سیاست خارجی آمریکا و متحدانش و اهداف واقعی آن ها نیست. این نمونه بارز تزویر و دورویی بی پرده 

جامعه دیگراست. به آسانی می توان تصور کرد که اگر غرب حتی در حد ضعیفی براي دفاع واقعی از حقوق زنان و اقشار مظلوم
و نه تنها براي پیشبرد منافع ژئوپلتیکی خود تالش می نمود، نتیجه اش چه می شد. سکوت سازمان هایی که دفاع از حقوق 
بشر را به عنوان مأموریت و رسالت خود انتخاب کرده اند، از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل، دفتر نهادهاي دمکراتیک و 

همکاري اروپا و کمیته کارشناسان منشور عربی حقوق بشر، باعث تأسف می شود. حتی گزارش حقوق بشر سازمان امنیت و 
در شبه جزیره عربستان خیلی به ندرت و عمدتًا فقط به ابتکار »مسأله زنان«درباره »عفو بین الملل«هاي سازمان معروف 

با صداي بلند از نقض حقوق همه اقشار جامعه بعضی کارکنان این سازمان تهیه می شوند. در عین حال، سازمان هاي مذکور
ود؟ تعریف ش»سفارش سیاسی«ایران، سوریه و حتی روسیه دم می زنند. مگر این سیاست می تواند به عنوان چیزي غیر از 

عیت ربگویند، نه ملک عبداهللا »نه«باید خوب فهمید که اگر ایاالت متحده و سراسر جهان به زورگویی در حق زنان با قاطعیت 
خواهند توانست به تشویق این کار پلید »اي آمریکاایالت خاورمیانه«با وفاي واشنگتن و حمد الخلیفه پادشاه بحرین و رئیس 

اند و  کند، سکوت اختیار کردههاي دیگر خاور میانه. ولی ایاالت متحده و اروپا که از آن پیروي می»شاهک«ادامه دهند و نه 
گري هایی هستند که این دولت ها در حق زنان روا می دارند.طور غیر مستقیم مسبب همه وحشیبدین وسیله خودشان به 
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»خاور میانه بزرگ«بحران نظریه 
یفسییفوالدیمیر

بهکشورهاهمهقطبی،تکجهانبرقراريوشوروياتحادفروپاشیازبعد
درجه.  شدندمبدلمتحدهایاالتخارجیسیاستبالفصلتأثیرگذاريهدف
هب.  بودآمریکاملیمنافعبرايمربوطهکشوراهمیتبامتناسبگذاريتأثیر
هايپادشاهیبهکشوراینتوجهنفت،وارداتبهواشنگتنوابستگیعلت

درآمریکامتحدمهمتریناسراییلپذیريآسیب.  شدمبذولهمعربستانی
شمالمجاورمناطقدرومنطقهایندرآمریکافعالنقشمیانه،خاورمنطقه
یاتواقعاینبهعنایتباآمریکاییسیاسیکارشناسان.  نمودمیایجابراآفریقا
.  کنندمستدلراکشورهاایناموردرمتحدهایاالتمداخلهضرورتکردندسعی

بهمقالهاینکهآمدوجودبه»بزرگمیانهخاور«نظریههاتالشایننتیجهدر
.دارداختصاصمسألههمینبررسی

»بزرگمیانهخاور«نظریهظهور

بهسفیدکاخدر2003سالتابستاندرمیانهخاور»بازسازي«و»دمکراسیبرقراري«اندیشهروس،کارشناسانگمانبه
توسطقدرتازحسینصدامبرکنارينتیجهدرکهشدمطرحعراقیبستبنازخروجضرورتزمانآندرکهآمدوجود
وسازندهبرنامهبهراخودجايبایستیآمریکانامحبوبقهرياقداماتمنظوراینبه.  بودآمدهپدیدمتحدانشوآمریکا
.بدهدراراهبرديمهممنطقهایندر»درخشانآینده«جذاب

ودمکراتیکاصالحاتمیانهخاوردربایدکهداشتنداعتقادمتحدهایاالتخواهجمهوريدولتنمایندگانمرحلهآندر
وآمریکاعملیات.  آوردعملبه،»پرورانندمیراتروریسمکهماندگیعقبوفقربامبارزه«منظوربهرااقتصادآزادسازي
کردمیسعیواشنگتن. شدندگرفتهنظردرنظرموردمنطقه« بازسازي«جامعبرنامهاولمرحلهعنوانبهعراقدرمتحدانش

.بودآمریکا»دوست«دمکراتیکنظامبرقراريطریقازخاورمیانهکردنآرامبرناظرکهکنداجراراخودگستردهطرح

نوامبر6مورخسخناندرآمریکاوقتجمهوررئیسپسرشبوشجرجتوسطمیانهخاورمنطقهبازسازيبرنامهباراولینبراي
رددمکراسیوآزاديگسترشیعنیآمریکامأموریتکهداشتاعتقادآمریکاجمهوررئیس.  شدتشریحوي2003سال

پیشنهادي»مادهچهارده. «دادپایاناولجهانیجنگبهکهاست»ورسايصلحپیمان«منطقیادامهجهان،سراسر
درروزولتفرانکلین1941سالژانویهماهدر. بوددادهتشکیلراپیمانآناساسمتحدهایاالتوقتجمهوررئیسویلسون

.شدشناخته»آزاديچهاردربارهسخنرانی«عنوانبهاوسخنان. کردراکارهمینکنگرهاعضايدربرابرخودسخنرانی
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مجریهوهقنمایندگانوسیاسیعلومکارشناسانسایروگروسمانوولفویتس،پرل،رایس،چنی،رامسفلد،دوپرت،کیسینجر،
أمینتفراگیروعمومیوسیلهغربیدمکراسیکهکردندمیخاطرنشانآنها. بودند»بزرگمیانهخاور«نظریهطراحانآمریکا،

ارجامعهايمیانهخاوربازسازياساسبربایدلذاو. باشدمیهافرهنگگفتگويوعدالتشکوفایی،کشورها،آوريروزبه
آمریکامهورجرئیسملیامنیتسابقمشاوربرژینسکیزبیگنو.  باشدمتحدهایاالتملیمنافعجوابگويتماماًکهکردایجاد

آسیاي،جنوبیقفقازشاملکهدادقرارتأثیرتحترااورآسیاییبالکانسرزمینتوانمیصورتایندرکهمیکندخاطرنشان
.استپاکستانوترکیهافغانستان،مرکزي،

نجاایاز. »بغدادطریقازفلسطینمسألهفصلوحل: «شدبنديفرمولچنین»بزرگمیانهخاور«نظریهاساسیاندیشه
بهساختارهمینزیرانیستتصادفیامراین. کردمیشرکتآنطراحیدرنیزآمریکااسراییلیالبیکهشودمیمعلوم
.افتیتوسعهمیانهخاوروآفریقاشمالکشورهايبهنظریهایناعمالگسترهبزودي. بودکردهمساعدتعراقبهآمریکاتجاوز

عربیکشورهايواکنش

کثرامنفیشدیداًواکنشباشد،تلقیمنطقهکشورهايداخلیاموردرمداخلهعنوانبهکه»بزرگمیانهخاور«نظریهظهور
عربیعجوامتکاملیتوسعهبرآیندبایددمکراتیکاصالحاتکهنمودندخاطرنشانآنها. گردیدروبرومنطقهعربیکشورهاي

رزنشساسراییلواعرابمناقشهفصلوحلضرورتنکردنذکربههمزمانراهاآمریکایی. گرددتحمیلخارجازنبایدوباشد
.باشدمیانهخاورمنطقهدردمکراتیکاصالحاتاجرايموجباتازیکیبایدکهکردند

انامکدمکراسیوتوسعهگونههیچسیاسی،مسایلوجنگشرایطدر«کهکرداعالمفوراًسوریهجمهوررئیساسدبشار
بتکارالیبیانقالبرهبرقذافیمعمر.  »ندارداعتقادآمریکاییابتکاربهمنطقهسراسردروسوریهدرکسی. نیستپذیر

خستنالصباح.  »نداردربطیخاورمیانهدرتحوالتبهعربیمغرب«کهکردخاطرنشانودانست»نژادپرستانه«راآمریکایی
واجتماعیاصالحاتتحمیلوسیلهبهبزرگمیانهخاوربرقراريجهتدرآمریکاتالشهايکهداشتاظهارکویتوزیر

میانهرخاو«بازسازيآمریکاییاندیشهاساسیهدفکهکردنداعالمعربیممالکنمایندگانبعضی. نداردقبولرااقتصادي
.استاسراییلوآمریکامنافعتأمین،»بزرگ

ردندکمطرحرا»عربیخودجوشدمکراسیتوسعه«عربیابتکارآمریکایی،نظریهخالفبرسوریهوسعوديعربستانمصر،
:بوداستوارذیلاصولبرکه

شود،اجراخارجازتحمیلبدونوعربیجوامعداخلازبایداصالحات-1

نبیند،آسیبمنطقهايثباتوامنیتتاباشدتدریجیبایدبازسازيروند-2

باشد،منطقهکشورهايدشمناننهومنطقهمنافعخدمتدربایدبازسازيروند-3

است،منطقهدرسیاسیاصالحاتموفقیتبااجرايالزمهاسراییلواعرابمناقشهفصلوحل-4
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نمیاجراالگویکاساسبراصالحاتزیراگرفتنظردرراعربیکشورهرهايویژگیبایداصالحاتاجرايضمن-5

شود،

.گیرندبهره»انفتاح«سیاستواصالحاتثمراتازنبایددینیافراطیهايگروه-6

»بیعربهار«اصطالحبهبعديتحوالتولیداشتظاهريحالتبیشترعربیخودجوشدمکراسیابتکارکهاستبدیهی
ویبیلدراسالمگرایانتوسطقدرتتصاحب.  نبوداساسبیشد،ابرازعربیرهبرانتوسطکهنگرانیمراتبکهدادنشان
.ادعاستاینمصداقیمن،وتونسسوریه،درآنهاطلبیقدرتومصر

اروپاطرفازنگاهی

گراییعمومیازباید«فرانسه،سابقوزیرنخست»دویلپن«عقیدهبه. نکردپشتیبانی»بزرگمیانهخاور«نظریهازنیزاروپا
درنباید. گرفتنظردرفارسخلیجحاشیهوخاورمیانهکشورهايباسناریویکدررامغربکشورهاينبایدوکرداجتناب
اسی،سیهايجنبههمهبهتوجهبارافراگیرکارهايراهبایدبرسیم،موفقیتبهاینکهبراي.  کردتمرکزامنیتمسایل

.»گیریمکاربهآموزشیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،

ردهکاشارهدفعاتبهشیراكژاك. شوداصالحنظریهاینکهکردندپیشنهادآلمانوفرانسههمهازقبلواروپاییکشورهاي
اورخکشورهاي«وي،عقیدهبه. باشدآنهاآزادانتخابنتیجهباید»بزرگمیانهخاور«کشورهايوغرببینمشارکتکهبود

.»ندارنداحتیاجیدمکراسیهايمیسیونربهآفریقاشمالومیانه

سالمیماهدرکهعربکشورهايسراناجالسگیريموضعبهعنایتباوماههچندفشردههايرایزنیپیدرهااروپایی
ذاشتنگهمکنارآنها،عقیدهبه. شوداصالح»بزرگمیانهخاور«آمریکایینظریهکردندپیشنهادشد،برگزارتونسدر2004

کاره،نظرییکچارچوبدرعربیمغربوفارسخلیجحاشیهممالکپاکستان،افغانستان،چونگوناگونیکشورهايمصنوعی
خودهکحالیدرکنندتأمینمالیلحاظبهراآمریکاییطرحاینشوندمجبورکهبودندآننگرانهااروپایی. نیستدرستی

.بودآمریکانفعبهفقطآناروپاییمالیتأمینوطرح

برگزار)  جورجیاایالت(»آیلندسی«جزیرهدر2004سالژوئنماهدرکهبزرگ8گروهاجالسدرهااروپاییوجود،اینبا
یندهآوپیشرفتنامبهمشارکت: «بودچنینآننهایینامکهکردندموافقت»بزرگمیانهخاور«بازسازينظریهباشود،

ازوجهتمستلزمحوزهسه«کهبودآمدهاجالسایننهاییسنددر. »آفریقاشمالویافتهتوسعهمیانهخاورمنطقهبامشترك
ملیمنافعهازمینهایندرمسایلاستمرار. زنانحقوقرعایتوسواديبیآزادي،فقدانیعنیهستندجهانیجامعهسوي
مینامشروعمهاجرتوالمللیبینجنایاتتروریسم،افراط،رشدموجبوکردهتهدیدرا8گروهکشورهاياعضايهمه

.»گردد
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آمریکایینظریهبحران

شدندنموفقعلتچندبههاآمریکاییولیبودبستهکاربهرا»بزرگمیانهخاور«نظریهپسربوشجرجدولتتردید،بدون
ثباتی،یبتشدیدجزنتیجهاي»بزرگمیانهخاور«کردندمکراتیکبرمبنیواشنگتنهايتالشهمهاوالً،. کنندعملیراآن

اننمایندگبغداددر. آوردکاررويآمریکاییرژیمیکعراقدرنتوانستمتحدهایاالتثانیاً،. ندادتروریسموگراییاصول
کشورهايهايملتوهادولتثالثاً،. شدایرانوعراقبینروابطبهبودموجبامراینکهرسیدندقدرتبهشیعهاکثریت

ایاالتبلکهکردهنیپشتیبانظریهاینازتنهانهکهکشوريتنها.  نکردندپشتیبانیآمریکایینظریهازترکیهوایراننیزوعربی
عربیخودکامهدریايدرغربیدمکراسیجزیرهراخودکهبوداسراییلداد،میسوقآناجرايسويبهدائماً رامتحده

باطقهمنکشورهايروابطباشد،داشتهنیازبازسازيونوسازيبه»بزرگمیانهخاور«اینکهازپیشرابعاً،. کندمیمحسوب
استسیبهوکردهمداخله»بزرگمیانهخاور«اموردربیشترچههرآمریکا. داشتاحتیاجنوسازياینبهغربتماموآمریکا

میشدربیشترمنطقهدرآمریکاییضدروحیاتشد،میآمریکاییهايرژیمحفظضمانتوشدمیمتوسلدوگانهاستاندار
هرج«ایجادو»رنگینهايانقالب«آمریکاییسیاستادامهعنوانبهنظریهاینتحققسابقشورويفضايدرخامساً،. کرد

نترلکهايرژیمبرقراريوآنهاتجزیهطریقازهادولتتضعیفبرناظرجملهازاخیرنظریه.  شدتلقی»شوندههدایتمرجو
.باشدمیشده

»عربیبهار«

تونسدرقدرتازعلیبنالعابدینزینبرکناريبا2012سالژانویهدرکه»عربیبهار«ناظران،ازبسیاريدیدگاهخالفبر
اعاوض»بزرگمیانهخاور«نظریهاجرايبرايهاتالشاینکهوجودبا. بودناگهانیکامالًحادثهواشنگتنبرايشد،شروع

سنیحبرکناريازبعدحتیکهبودامیدوارواشنگتنکرد،میتروخیمراآفریقاشمالوخاورمیانهکشورهايداخلیسیاسی
.داردنگهخودنظرزیررااوضاعخود،مصريمتحدمبارك

در1990سالهاياوایل–1980سالهاياواخرحوادثبهراعربیبهارتحوالت،ایناولیهمرحلهدرخصوصبههاغربی
رفتهگشکلسردجنگدوراندرکهسیاسیودولتینهادهايبرچیدنبهکارمورددوهردر. کردندمیتشبیهشرقیاروپاي
شدنعوضرونداینولی. پرداختدمکراتیکگرایشاتازکاملحمایتبهشعفوشورحالتدرغرب. شدمیختمبودند،

سالمابلکههادمکراتنهآمدنکاررويموجباتبود،توأممردماقتصاديواجتماعیبااليحدازبیشتوقعاتباکهنخبگان
بودند،کردهبرقرارمحکمیپیوندهايمعتدلگرایاناسالمبا1980هايسالازکههاییآمریکایی.  کردفراهمراگرایان

ايهدیدگاهباکهدارندهاییبرنامهکهدادندنشانبزودينوظهور»سبز«هايدمکراسیولی. بودندآمادهتحوالتاینبراي
تنهانهاسالمجهانسراسردرآمریکادیپلماتیکهاينمایندگیبه2012سالسپتامبرماهحمالت. نداردمطابقتواشنگتن

کنندهراننگتصویراینبنغازيدرويهمکارسهوآمریکاسفیراستیونزقتل.  کردآشفتهبررادیگرهايقارهبلکهاروپا
.نمودتکمیلراعمومی

نمیکندترافاعواقعیتاینبهواشنگتنولی. است»بزرگمیانهخاور«قبلینظریهشکستمعنیبهواقعدرشد،بیانکهآنچه
موجوي،عقیدهبه. استتوجهجالبآمریکاخارجهامورفعلیوزیرووقتسناتورکري،جاناخیراظهاراتنظراینازکه

خودکامههايرژیمسرنگونی... استحاضرعصررویدادهايترینجالبازیکیمیانه،ونزدیکخاوردردمکراتیکهايقیام
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مکراتیکدتحوالتاینتأمیندرمتحدهایاالتکهگشودراترمسئولیتپروترشفافدولتبرقراريسويبهراهمصروتونس
.»میکندایفابرجستهاينقش

:نموداشارهذیلنکاتبه»بزرگمیانهخاور«درمتحدهایاالتسیاستاساسیمحورهايمیاندرکريجان

کردنوضعبرکهنیستمعترضانیمنافعتنهاخدمتدرسیاسیاصالحاتکهدارداعتقادواشنگتن.  دمکراسیتوسعه–الف
کراسیدمتوسعه. نمایندمیتأکید) خودملتپاسخگويومالیفسادازمبرایعنی(»ترشفاف«هايدولتبافعلیدولتهاي

حمایتوکمکهايبرنامهاجرايطریقازجملهازمتحده،ایاالتملیامنیتبرايبالقوهخطراتبروزازپیشگیريموجب
: اددهشدارخارجیکشورهايبهمساعدتهايبرنامهدربارهکنگرهبدبینیبهعنایتباکريسناتور. دهدمیرادمکراسیاز
.»کنیمکمکآنهابهما،ملیامنیتبرايفزایندهخطراتشرایطدربعداً،یاکنیماقدامجاريشرایطدرتوانیممیما«

هبتواندمیشوروياتحادفروپاشیکهاستمعتقدکريجان. شوروياتحادفروپاشیعبرتهايدرسگرفتننظردر–ب
.شودتبدیلهاانقالبوقوعپیدر»بزرگمیانهخاور«کشورهايبامتحدهایاالتروابطبرقراريتاریخینمونه

درجملهازجدیدهايدمکراسیاقتصادبرايآمریکاسنايمجلسحاضرحالدر. آنتوسعهوبازاراقتصادازحمایت–ج
.کندمیطراحیجدیديقانونیمبانی،»بزرگمیانهخاور«

بوشجرجزماندرکهآنچهازآفریقاشمالومیانهخاوردرجاريفرآیندهايبهدمکراتحزبعضوکريجانرویکردالبته،
مسألهولیکردهاندامتناع»بزرگمیانهخاور«بازسازيازهاآمریکاییکهمیآیدنظربه. استترسنجیدهشد،میانجامپسر

آنهارايبیافتهتغییرصورتبهحتی»بزرگمیانهخاور«نظریهلذا. استمطرحسابقمانندمنطقهایندردمکراسیبرقراري
.نمایدمیایجادمکملیخطراتمنطقههايملتهمهبرايامرهمین. استکردهحفظراخودمبرماهمیت

بزرگمیانهخاورآینده

هرباکهداردشباهتمرزيوقومیبالقوهمناقشاتشدهگذاريمینمیدانبهامروزي»بزرگمیانهخاور«تردید،بدون
:داردوجوداوضاعبعديتوسعهاساسیسناریويدو. شوندمنفجرتوانندمیاحتیاطازدورحرکت

مراههعثمانیامپراطوريعربیمستملکاتتقسیمبااروپامجددتقسیماول،جهانیجنگپایانازبعد.   »ورساي«راه–الف
ادي،اقتصنفوذازاستفادهبابتواندکهاستامیدوارآمریکا. نمودندایفارااساسینقشروندایندرخارجینیروهايکهشد

هاآمریکاییظاهراً.  کندکنترلرا»بزرگمیانهخاور«درجاريفرآیندهايمتحدانحمایتباوخودنظامیوسیاسی
اموردرواشنگتنمداخلهمواردهمهولی. دارندزیادياعتقادغربیدمکراسیجاذبهنیرويبهوکردهمبالغهراخودامکانات

زابعدگرایشهمینقوي،احتمالبه.  استشدهآمریکاییضدروحیاتسابقهبیرشدباعثکنونتامنطقهکشورهاي
یکاآمرنفوذحوزهشدنمنقبضمعنیبهامراینکهشدخواهدحفظاوباماباراكتوسطآمریکاايمنطقهسیاستتصحیح

.است
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درجدیدنظمسرآغازودادهپایانرممقدسامپراطوريدرسالهسیجنگبه1648سالوستفالصلح. وستفالراه–ب
قهمنطکشورهايکهمعناستبدان»بزرگمیانهخاور«دراصلاین. بوداستواردولتیحاکمیتحقاصلبرکهشداروپا

اذاتخراسازسرنوشتتصمیماتهمهالملل،بینحقوقموازیندقیقرعایتباولیخارجیمداخلهبدونمستقل،صورتبه
شمالومیانهخاورمنطقهکشورهايمنافعجوابگويتماماً گزینهاینزیرامیکنددعوتامرهمینبهروسیه. کردخواهند

شواردبسیارگزینهایناجرايلذا. دارنداعتقادخوداقتداربهآنرهبرانواستنیرومندحدازبیشغربولی. باشدمیآفریقا
.بودخواهد

دجدیمرحلهبهتواندمیشد،شروع»عربیبهار«جریاندرکه»بزرگمیانهخاور«خودکامههايرژیمفروپاشیبنابراین،
هاییدولتجامعهبهبالکانمنطقهوشرقیاروپايدنبالبهاستقادربزرگمیانهخاور.  گرددتبدیلتاریخیواحدروند

آنموافقتوغربسويازمتقابلحرکتمنظوراینبهولی. استاستوارواحدهايارزشبرآنهابینروابطکهشودملحق
چرايوچونبیرعایتمحلی،جمعیتدینیاحساساتبهاحترامتکوین،حالدرقطبیچندجهانواحدمقرراترعایتبا

جهانرهبرعنوانبهمتحدهایاالت. استالزمسیاسیمصلحتمالحظاتباآنجایگزینیازخودداريودولتیحاکمیتحق
»بزرگمیانهخاور«کردندمکراتیکنظریهازهاآمریکاییکهشودمیروشناینجااز.  نیستآمادهرفتاراینبرايغرب

شورکامنیتبروکردهایجادتوجهیقابلثباتیبیآفریقاشمالوخاورمیانهکشورهايدرسیاستاین. کنندنمیامتناع
.کنداغماضواقعیتاینازکندمیسعیواشنگتنمتأسفانه،. گذاشتخواهدمنفیاثراروپاییهاي
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عربستان سعودي، بزرگترین حامی تروریسم بین المللی است
سرگئی نیکیتین

هستنداسالمیتروریسم»دومتولد«نوعیکشاهدجهانیانحاضرحالدر
علیهجهانتمامتوسط2001سپتامبر11حوادثپیدرکهجنگیازبعدکه
رنگکهالقاعدهسازمان. بوددادهکاهشراخودفعالیتابعادبود،شدهاعالمآن
راخود»درخشانستاره«ورهبرالدن،بناسامهسازماناینورفتهرویشو
وکردهآراییصفجدیداًراخودنیروهايقوياحتمالبهاست،دادهدستاز
. استنمودهموجودیتاعالمسوریهومالییمن،لیبی،درعملیاتوسیلهبه

یکبهپیشسالچندکه»المسلمیناخوان«نیزونوظهورهايسازمانبعضی
سلفیافراطیسازمانهاي»جبهه«بهداشت،شباهتايموزهعتیقهوسیله

یاسیسمیدانبهبلکهمیکنندشرکتسوریهجمهوررئیساسدبشارعلیهخونینجنگدرتنهانهاخوان. اندگردیدهملحق
. اندهاندرسجمهوريریاستمقامبهراخودنامزدمرسیمحمدبلکهشدندمجلسانتخاباتبرندهفقطنهویافتهراهمصرمشروع

اروپااتحادیهمتحده،ایاالتنظیرجهانی»هايامپراطوري«چراچیست؟اسالمگرارادیکالهايسازمان»بودنالیزال«علت
کنریشهکاملطوربهراسلفیرادیکالهايخطبهازچاشنیبهآمیختهالمللیبینتروریسمشوندنمیموفقروسیهو

عوديسعربستان. استخارجیالینقطعمالیتأمینخاکستر،ازرادیکالهايسازمانرستاخیزاساسیعواملازیکینمایند؟
.باشدمیجهانسراسردرتروریسمحامیمهمترین

وزیرمعاون»لويستیوارد«2008سالدر. رسانندمیاثباتبهرااصلاینعربستانی،پادشاهیاساسیدوستانها،آمریکایی
منبعرینمهمتسعوديعربستانکهبودکردهتأکیدسنامجلسهايکمیتهازیکیدربرابرسخنانیطیمتحدهایاالتدارایی

ايهدرخواستخالفبرسعوديعربستانکهاستتوجهجالب. باشدمیدیگرافراطیسازمانهايبعضیوالقاعدهبرايمالی
دداريخوتروریستیهايگروهتاپادشاهیاینالمالبیتازمالیجریانکردنمسدودازعجیبیلجاجتبامتحده،ایاالتمکرر

رااوهاينتیجهگیريلوي،ازمهمترسیاستمداريوآمریکاخارجهاموروقتوزیرکلینتونهیالري2011سالدر. مینماید
.استشدهواقعسعوديعربستاندرجهانیتروریسممالیتأمیناساسیمنابعکهداشتاظهاروي. دادقرارتأکیدمورد

سوریهدرتروریسمحامیمهمترینعنوانبهسعوديعربستان

این. استاومخالفانواسدبشارجمهوررئیسبهوفادارهايسوريبینجنگمعاصر،عربجهاندررویاروییترینپرآوازه
هايسازمانباهمکاريراستايدرپادشاهیاینمقامات. گیردمیصورتسعوديعربستانتوجهقابلحمایتباهمجنگ

-بیشبکهخبرنگارانگذشتهسالاکتبرماهدرمثال،عنوانبه. کنندمیمنتقلسوریهبهرااسلحهونظامیانشبهتروریستی،
عوديسعربستانبهبودقرارکهکردندکشفرااوکراینساختاسلحهحاويکانتینرچندسوريمخالفاناردوگاهدرسی-بی
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اینوآوردنددرپايازگلولهضرببهراالحربیسالممحمدنامبهسعوديافسریکاسدبهوفادارسربازانبعداً . گرددارسال
.شودنمیختممالیتزریقاتبهسوريمخالفانبهسعوديعربستانکمککهمعناستبدان

هسوریاموردرریاضمداخلهدرکنندگانشرکتحتیوعینیشاهدانسوریه،درهاسعوديحضورآشکارشواهداینبرعالوه
کردندبازداشترامخالفنیروهاينظامیانشبهازچندتنیسوریهارتشسربازان2011سالسپتامبرماهدر. شدهاندپیدا
ازداشتبمجرمینازیکینشیواتیعبدالجوادسمیر. نمودندمیدریافتپولسعوديعربستاننمایندگانازکهدادنداطالعکه

فتگاسیراین. نمودندمیدریافتراسعوديپولخودفرماندهآلکانباللطریقازاودستهنظامیانشبهکهداداطالعشده
میپرداختاضافهدالر400جنگیعملیاتدرشرکتبابتکهحالیدرکردندمیدریافتدالر25روزهرنظامیانشبهکه
. دشمیدرجنیز»تلگرافدیلی«چونمعتبرينشریاتدرریاضتوسطسوریهآزادارتشمالیتأمیندربارههاگزارش. شد
»الردهامیلیون«اینکهویابدمیاختصاصسوریهآزادارتشافرادآموزشبهسعوديعربستانپولکهدادخبرروزنامهاین
.استکاردر

استپاکستانوافغانستاناوضاعثباتیبیعاملمهمترینسعوديعربستان

دستبهدیگرکشورهاياموردرمداخلهبهتمایلوآنهايمرزازخارجدرحوادثبهسعوديعربستاندقیقتوجهاین
قرارآزمایشموردافغانستاندر1980سالهايدرموفقیتبامداخلهاینمکانیزم. نیستجدیديپدیدهالمللیبینتروریست

باهککردندمیشرکتمجاهدینیمالیتأمیندرخصوصیصورتبهتجاربعضیوبنیادهاویژه،هايسرویس. بودگرفته
یماعزامکشوراینبههمسعوديداوطلبان. جنگیدندمیافغانستاندمکراتیکجمهوريارتشرزمندگانوشوروينیروهاي

رازیرسافغانستانبهسابقمانندسعوديعربستانازمالیهايجریانحاضرحالدر. بودآنهاازیکیالدنبناسامهکهشدند
کلینتون،الريهیگفتهبه. هستندپولایناساسیگیرندگانالقاعدهافغانینظامیانشبهوطالبانجنبشدفعهاینکهشودمی
.آورندمیدستبهدالرمیلیونهاسالهرآنها

بر. استگرفتهقرارمالی»اعانات«سعوديکنندگانپرداختدقیقبسیارتوجهموردنیزافغانستانهمسایهکشورپاکستان،
ازسالهرشد،منتشر»لیکسویکی«سایتدر2011سالمیماهدرکهآمریکاخارجهاموروزارتهايگزارشطبق

طریقازقاعدتاًپولاین. گرددمیارسالدالرمیلیون100پاکستان،ایالتترینجمعیتپرپنجاب،ایالتبهسعوديعربستان
عالیناسامه. برخوردارندسعوديعربستاندولتپشتیبانیازکهشودمیارسالخیریهسازمانهايواسالمیدعوتبنیادهاي
هنامکهداشتاظهارجالبیبیانطیافشاگرانهموادآنانتشارازبعدسعوديعربستانخارجهاموروزارترسمیسخنگوي

.هستند»مشکوکیمنابع«آمریکاخارجهاموروزارتهاي

طالبانضدائتالفنیروهايافغانستانوپاکستانبهسعوديمالیحامیانتوجهکلینتون،خانمگفتهبهکهاستحالیدراینو
دنکرمتوقفوترساندنبرايجدياقدامهیچبههمپیمانانشومتحدهایاالتولی. کندمیتهدیدراکشوردواینثباتو

.اندنکردهاتخاذ»حرمینخادم«اتباعفعالیتاین
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کردندمیتغذیهراعراقداخلیجنگ»حرمینهايخادم«

السدرلیکس،ویکینوشتهبه. شودمیشنیدهمختلفهايطرفازکههاستسالهاسعوديکارازجلوگیريبههادعوت
انرایوعراقدرامریکایینیروهايوقتفرماندهپتریوسدویدبامالقاتجریاندرعراقیوزیرنخستالمالکینوري2008
ويوعمتبکشوراوضاعتروریستیهايگروهکمالیتأمینباسعوديعربستانکهداشتاظهارعراقدرآمریکاسفیرکراکر

زورگویانههايفعالیتازپشتیبانیضمنوکشاندهداخلیجنگگرداببهراعراقریاضمالکی،گفتهبه. کندمیثباتبیرا
ورتصبهکهمتحدهایاالتواکنشازکسی. استکردهترویجرا»تروریسمفرهنگ«منطقهایندرسلفی،مسلحهايدسته
.ندارداطالعیباشد،آمدهدرمشخصاعمال

ساختفاشرااطالعاتیگزارشهايNBCتلویزیونیشبکهجدیداً. نبوداساسبیمالکیهاينگرانیکهاستحالیدراینو
میتشکیلراخارجیانی%55سعوديعربستاناتباعشده،منتشراطالعاتبامطابق. افکندنورعراقدرسعوديحضوربرکه

مقدساتنابوديآنموجببهکهکردندصادرفتواییسعودي»روحانیرهبران. «جنگندمیکشوراینخاكدرکهدهند
آمدپیجزچیزيعراقسراسردرشیعیمساجدناموفقوموفقانفجارهاي. شداعالمنیکیکارنجف،وکربالدرشیعیان

انعربسترهبرانامتناعبامنطقه،کشورهايبهزنجیرهايسفرحیندرالمالکینوري. نیستدینیهايرهنموداینآشکار
اهلکیالمالزیراداشتمذهبیبلکهفنینهدالیلامراینکارشناسان،ازبسیاريگفتهبه. شدروبروويپذیرشازسعودي

.دارندتنفراسالمیجریاناینازسعوديسلفیونکهاستتشیع

میکنندتغذیهراجهانسراسرهايتروریستسعودي»خیرخواهان«

زاتعدادي. شودنمیافغانستانوعراقسوریه،مظلومکشورهايحالشاملتنهاسعوديعربستانسازمانیومالیفعالیت
خیریهسازمان«مچشدموفقآمریکاداراییوزارتمثال،عنوانبه. میکنندفعالیتجهانسراسردرسعوديهايسازمان
هاتحادی«هايزیرمجموعهازیکیسازماناین. بگیردجهانسراسردرالقاعدهمالیتأمینزمینهدررا»المللیبیناسالمی
.استسعوديعربستاندولتبهوابسته»اسالمیجهانی

عزیزعبدالبنسلیمانامیرتوسطکه»بوسنیبهکمکسعوديعالیکمیسیون«فعالیتدرناتوبازجویان2002سالدر
آنجریاندر. کردندکشفجالبینکاتبود،برخوردارسعوديعربستانوقتپادشاهفهدملکحمایتازوشدهتشکیل

ها،ماستاینهدف. شدکشف»القاعده«رهبرانزبیده،ابووالدنبناسامهباسازماناینکارکنانتلفنیمکالماتتحقیقات
هايابحسناتونمایندگانآنکهازقبلکمیسیوناعضاي. بودبوسنیپایتختسرایوودرآمریکاسفارتبهحمالتتدارك
ازسعوديعربستانحمایتدربارهاطالعات. دارندبردالرمیلیون41آنهاازبودنشدهموفقباشند،کردهتوقیفراآنهابانکی

نایخاكدرسلفیوننظامیوتروریستیاعمالدرسعوديویژههايسرویسداشتندستویمندرسلفیهايتروریست
.ندکمیممانعتیمناوضاعصلحآمیزتثبیتازسعوديعربستانهماناکارشناسان،گفتهبه. استشدهدریافتکشور
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بحریندرهاسعوديمستقیمنظامیتجاوز

روزيپیبهوخودنیروهايکاملبرتريبهریاضوقتی. کندنمیبسندهسازمانیومالیحمایتبهگاهیسعوديعربستان
بحرین،بهسعوديعربستانسربازهزاریکازبیشتجاوز. بزنددستهمآشکارتجاوزبهنیستمیلبیدارد،اطمینانحتمی
»سعوديمهمانان«خودشبحرینحاکمالخلیفهحمداینکهوجودبا. استشدههمسایگانشباکشوراینبرخوردبارزنمونه

واردمردمهمینبامبارزهبرايسعودينیروهاي. نخوردندراهاحرفاینگولبحرینمردمکرد،»دعوت«خودکشوربهرا
ایگانهمس. افتادمحلیپلیسافرادباکنندگانتظاهرهايدرگیريولؤلؤمیداندرحوادثازبعداتفاقاینکهشدندکشور

تانعربسنیروهايتجاوزپیدرایرانمجلسامنیتکمیسیونعضوفالحتپیشهاهللاحشمت. بودندنشدهگمراههمبحرین
گردیباریکاست،سعوديعربستانسپروحامیمتحد،مهمترینکهمتحدهایاالتولی. خوانداشغالراحرکتاینسعودي

پاسخجزچیزيمستقلدولتاشغالکهمعتقدندامریکاییسیاستمداران. کردخودداريبحرینبهنظامیتجاوزشناساییاز
.نیستکمکدرخواستبه

آمریکاعلیهسعوديعربستانسالحعنوانبهوهابیواعظین

ینتأممشغولسعوديعربستان. داردقرارکشورایننیکوکارانوسعوديمسئولینمنافعحوزهدرهممتحدهایاالتالبته
وزارتنیعلجلسهدرصوفیعالمقبانیهشامشیخپیشسالچند. آمریکاستمساجددرسلفیاسالمتبلیغگستردهمالی
اظهاراتبهآمریکاییمقاماتزمانآندر. شدهاندمستقرکشورمساجد%80دروهابیونکهداشتاظهارآمریکاخارجهامور
این. نمودتأییدراقبانیهايحرف»هاوسفریدوم«بشريحقوقسازمانبعدمدتیولیبودندنکردهتوجهدانشمنداین

کلمبیاناحیهوایالت6درمسجد20حدودسازمانافراد. کردمنتشرصفحهاي95گزارشآمریکامساجداوضاعدربارهسازمان
ویهودیانقتلبهوکردهتبلیغرامسلحانهجهادکهکردندکشفراافراطیهايجزوهآنهاازیکهردروکردهبررسیرا

ستانعربازغالباً هاجزوهاینانتشاروتبلیغاتبرايپولکهنمودندکشفبشرحقوقمدافعان. نمودندمیدعوتمسیحیان
.گرددمیارسالمتحدهایاالتبهسعودي

روسیهدراسالمیافراطیونحامیعنوانبهسعوديعربستان

یقبلساختارهاي. بیندمیودیدهآسیبسعوديویژههايسرویسوهاسازمان،»خیرین«فعالیتازهمروسیهمتأسفانه،
،FalsalIslamicBankLtd،»االسالمیالعالمرابطه«ملی،تجاريبانک،»الحرمین«بنیادمانندسعوديعربستانفعلییا
ردتروریستیاعمالسازماندهیدروکردهپشتیبانیطلبانجداییازچچنجنگدوجریاندرغیرهو»الراجحهالمؤسسه»

میاسالمرکزبرايباکودرخودشعبهطریقازبارها»الحرمین«بنیادمثال،عنوانبه. داشتنددستروسیهفدراسیونخاك
کمکداغستانسلفیونبهبنیاداین1997سالدر. استکردهارسالتوجهیقابلمبالغماخاچقلعهدرواقع»قفقاز«وهابی
وچچنوداغستاناسالمیدولتایجادوخودمختارجمهورياینخاكدرقانونینظامسرنگونیآنهاهدفکهکردزیادي
Foundationچچنمقاومتازحمایتویژهبنیاد»الحرمین«1999سالدر. بودروسیهفدراسیونترکیبازخروج

Regarding Chechnyaسرپرستبنیادفعاالنوکردمیفعالیتآذربایجانخاكدرسازماناینشعبه. دادتشکیلرا
.بودندچچننظامیانشبهبرايمهماتواسلحهتأمین
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جوانانکهشودمیباعثآموزشاین. کندمیگذاريسرمایهفراوانیپولروسیهمسلمانان»آموزش«درسعوديعربستان
لمانانمسروحانیتمرکزيادارهرئیستاجالدینطلعتجدیداً. گردندتبدیلسلفیافراطیونبهروسیهفدراسیونمسلمان

وجوانانناعزامبرايسعوديعربستانازدالرهامیلیوندریافتبهرامفتیاتشورايرئیسالدینعینراویلپردهبیروسیه
میشههزیردستانشکهگفتولینکردهتکذیبرانوجواناناعزامالدینعین. کردمتهمتحصیلبرايخارجبهساله14-12
بعدفقطوکنندکسبعمومیتحصیالتروسیهدردهنداجازهخودفرزندانبهکهکردندمیتوصیهجدیدطالبوالدینبه
.نمایندانتخابراخودراهدبیرستاناتماماز

وفرهنگیمراکزمدارس،درنوجوانان. شوندمیروسیهفدراسیونسرزمینواردنیزخودشانسعوديعلمايوواعظینالبته
رزشابلکهعربیزبانوقرآنتالوتتنهانهشدند،دایرمذکورهايسازمانوبنیادهاپولباکهتابستانیاردوهايوآموزشی

یالنالتحصفارغنمونه،عنوانبه. کندمیتسهیلراسلفینظامیانشبههايدستهبهآنهاجلبکهگیرندمییادراهایی
ازعدب. بودندتاجیکستانوچچنافغانستان،درگرااسالممسلحهايگروهعضو»چلنینابرژنی«شهردر»یولدیز«مدرسه

ختراندبرايدینیمدرسهصورتبهفقطاکنونوشدهتعطیلمذکورمدرسهرسید،قضاییمراجعآگاهیبهاطالعاتاینآنکه
.میکندفعالیت

میکندپشتیبانیتروریسمازخودمرزهايازخارجفقطسعوديعربستان

راتروریسمدردخالتگونههرتنهانهخودرسمیبیاناتدرسعوديعربستانرهبرانفوق،مراتبوجودباکهاستگفتنی
پادشاهالعزیزعبدعبداهللاملک2008سالآوریلماهدر. نمایندمیتأکیدعملشیوهاینبودنناروابربلکهمیکنندنفی

وقاتلهايتروریستجناییهايگروهکردننابودبرايخودراسخعزمبردیگرباریکما: «داشتاظهارسعوديعربستان
عربستانالیعمفتیالشیخعبدالعزیزشیخ. »نیستافراطبرايجاییحرمینکشوردر. کنیممیتأکیدجناییرفتاربامبارزه

مدعیاشتباهاً ) افراطیون(آنهااگرحتیشود،محسوبدینازبخشیتواندنمیتعصب«کهگفتوشدهمآوااوباسعودي
...«باشندامراین

السئواینپاسخشود؟میسعوديعربستانسیاسیومذهبیرهبرانعملوحرفبینآشکارشکافاینباعثچیزيچه
پادشاهیاین،2004سالآماراساسبر. استپیگردتحتواقعاًسعوديعربستانخاكدرتروریسمودینیافراط. استساده

گاردکشور،وزارتنیروهاي. بوددادهدالريمیلیارد8,5بودجهکنند،میفعالیتکشورداخلدرکهايویژههايسرویسبه
هکگفتبایدپلیسویژهواحدهايمورددر. میکنندشرکتتروریسمبامبارزهدرارتشیویژهواحدهايونفريهزار100ملی

این. استبیشتردیگرداخلیهايسرویسهمهبودجهازآنبودجهکهاستGSSعمومیامنیتسرویسآنهامهمترین
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 ایران در پنجم ستون

 جمال حیدر

 

نه تنها حامالن روح انقالب اسالمی بلکه عده زیادی از روشنفکران لیبرال و 
مارکسیست و نیز بخش قابل توجه بورژوازی غربگرایی که به دالیل مختلف رژیم 

شاه را رد می کردند، در انقالب اسالمی ایران شرکت « سفید انقالب»شاه و 
نموده بودند. این اقشار طی مدت زیادی که مسأله مبارزه مشترک علیه خاندان 
پهلوی مطرح می شد، به ایفای نقش همراهان و هواداران بسنده می کردند. ولی 

له ماهیت پس از آنکه امام خمینی )ره( به میهن بازگشت و شاه فرار کرد، مسأ
 و روح انقالبی که در حال تکوین بود، با قاطعیت هر چه بیشتری مطرح گردید.

  

 

 ماهیت تجمع در جماران

 لطنتیس رژیم بر پیروزی پی در بایستی که اسالمی جمهوری که دهند اجازه توانستند نمی ها لیبرال که است روشن و واضح 

اشد. ولی رویارویی با روحانیت و نیروهای عظیم مردمی که از خط امام پیروی ب داشته اسالمی حالت بگذارد، وجود عرصه به پا

 این انیاً،ث و داشت بر در را اردوگاه دو هر تلفات می کردند، اواًل خطر تحریک جنگ آشکار داخلی با تعداد غیر قابل پیشبینی 

برخوردار بودند، ناگزیر بایستی این جنگ را  تنگی بسیار اجتماعی پایگاه از که ها لیبرال که چرا شد می محض حماقت کار

 های عکس که حالی در و آمده هم گرد ببازند. آنها در این شرایط راهبرد دیگری اختراع کردند. لیبرال ها در مرحله معینی 

. آنها افتادند راه جماران در امام خانه سوی به دادند، می سر «!ماست رهبر خمینی» شعار و داشته دست در را امام حضرت

ماهیت این شخصیت بزرگ را درک نمی کردند، همانطور که غرب امام را درک نمی کرد. آنها خیال می نمودند که امام خمینی 

شبیه به ماهاتما گاندی یعنی یک روحانی سالخورده دور از گرفتاری های زندگی است که دستخوش جاه طلبی شخصی شده 

 خود اعالم کنند تا او از تکیه گاه خود جدا شده و نفوذ او خنثی گردد!« رهبر»او را است... به خیال آنها، کافی بود 

ولی همه محاسبات لیبرال ها نقش بر آب شد. هنگامی که آنها به جماران نزدیک شدند، معلوم شد که کوچه هایی که به خانه 

ورودی این خانه پاسداری می کنند. امام خمینی  خمینی می برند، با زنجیر مسدود شده و اینکه دانشجویان انقالبی مسلح از

و مظهرِ همانا « شخصیت عالمت دار»به آسانی رمز نیات همراهان سابق ضد اسالمی را کشف کرد: آنها می خواستند امام را به 

 بخش لیبرال جنبش ضد شاه تبدیل کرده و او را به حاشیه صحنه سیاسی رانده و از توده های مردم جدا نمایند.
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 و المیاس انقالب تاریخ در که بود رفتاری افتاده جا های قالب آن از یکی الگوساز، عملیات گفت که این یکی از آن  توان می 

 یک از. بودند ایستاده هم روبروی جماران بسته درب جلوی مقابل نیروی دو. شوند می مشاهده وفور به ایران تاریخ تمام در

ز انقالب اسالمی، اصل روح و ماهیت باطنی ایران را تبیین می کردند و از سوی دیگر، ا پیروی با که داشتند قرار نیروهایی سو،

تالش می کردند این ماهیت باطنی را با سرنوشت پیش پا افتاده یکی از  -شاید حتی با بهترین نیات  -افرادی قرار داشتند که 

بدیل کنند که لیبرال ها قادر نبودند سرشت شیطانی آن را ت« نظم جهانی»اقمار غرب مبادله کرده و ایران را به بخشی از 

را حفظ نمایند ولی بدون شاه. قشر ویژه « جامعه مصرفی»تشخیص دهند. آنها می خواستند خط رژیم پهلوی در جهت ایجاد 

یران را اکنند، دسته ضربتی اساسی طبقه لیبرال تکنوکرات که نسل اندر نسل در غرب تحصیالت عالی را کسب کرده و می

ًا احساس می کنند و فور« فرقه برگزیده ای»تشکیل دادند. معموالً زبان انگلیسی زبان مادری دوم این گروه است. آنها خود را 

همدیگر را شناسایی می نمایند. فلسفه زندگی آنها به یک اندیشه بسیار ساده ختم می شود و آن اندیشه زندگی شیرین و 

 در این دنیا است. آنها به ارزش های آرمانی، دین اسالم و میهن دوستی ایرانی اعتقاد ندارند.راحت و بدون هیچ محدودیتی 

 فت،ن وزارت در آنها متراکم ویژه به حضور ولی هستند کار به مشغول نهادها و ها وزارتخانه همه در تقریباً  گروه این نمایندگان 

ب سعی می کند از طریق همین تکنوکرات ها در ایران غر. شود می مشاهده ایران اسالمی جمهوری خون حیاتی شریان این

بازی سیاسی خود را بکند و از آنها به عنوان چشم و گوش خود استفاده نماید. طبق بعضی اطالعات، هر یک از آنها با بزرگترین 

مهمترین وزارتخانه  از یکی نفت، وزارت داخل در ها شرکت این مأمور و داشته انفرادی محرمانه قرارداد غرب نفتی های شرکت

 های ایران، می باشند.

 توانب مشکل . بینند می را غرب نظارت حوزه به ایران بازگشت و اسالمی رژیم سقوط رؤیای و خواب لیبرال های تکنوکرات 

به مسجد  نماز اقامه برای و آورده زبان بر را درست های واژه همه آنها. داد تشخیص عادی ایرانیان از ظاهرشان روی از را آنها

می روند و هر گام خود را با منافع دولت و مواظبت از حفظ پول دولتی مستدل می نمایند. همین کارمندان دولت که در غرب 

تحصیل کردند، در زمینه انعقاد قراردادهای مهم دولتی با روسیه و چین از جمله در زمینه نفت و انرژی و در حوزه های دیگر 

های غربی فاصله نگیرد زیرا احیای سلطه غرب بر  کارشکنی می کنند. آنها تالش می کنند که ایران از فناوریهای باالفناوری

 ایران را امری مطلوب و تحقق پذیر میدانند.

 «مصباح معنی»سال رویارویی و پیدایش  0022

مفهومی وسیع تر از آن است که معموالً  سال پیش بر می گردد. منظورمان از غرب، 8000سابقه رویارویی بین ایران و غرب به 

بود. ایران در بدو تاریخ خود امپراطوری بابل را شکست داده « غرب»به کار گرفته می شود. بابل باستانی هم به لحاظ مجازی 

 و بنی اسراییل، تنها حامل اندیشه توحید آن زمان را از اسارت بابل آزاد کرد.

مبارزه ایران با غرب بود. در همان زمان روشن شد که آرزوی لیبرال ها مبنی بر  در ایحلهمر رویارویی با یونان بت پرست نیز 

پیوستن ایران به نظم جهانی می تواند برای یک تمدن منحصر به فرد واقع در مرکز قاره اورآسیا چه پی آمدهایی به دنبال 

به بخشی از فضای فرهنگی یونانی تبدیل کرد که در آن  داشته باشد. اسکندر مقدونی ایران را به تصرف خود در آورده و آن را

همه ویژگی های کم نظیر تمدن های آن زمان حل شده و فرهنگ های قدسی در قالب تنگ زبان مشترک واحد گنجانده شده 

 بودند که افالطون و نیز ارسطو، استاد و مرشد اسکندر بدان تکلم می نمودند.
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تاریخ بشری تعلق دارند. غرب در همه ابعاد خود به عنوان تمدن زور و قدرت تبلور می  ولی ایران و غرب به دو قطب متفاوت

را به وجود آورد، تبلور آن است. ولی ایران، تمدن معنی و مفهوم « جهان رومی»یابد که امپراطوری رم که در اوج توسعه خود 

هدف فرایند جهانی بود و آن پیروزی نور بر ظلمت است. حتی در دوران قبل از اسالم ذهنیت ایرانی مشغول بررسی مهمترین 

 آرمانی کمال آن به را ایران ملی روان و روح که آمد وجود به نیکی نیروی اسالم آمدن با و رهایی نور از اسارت ظلمت است. 

دست آورد. ولی ت و طبیعت کامل حقیقی خود را به سرنوش اسالمی ایران. بود آن جستجوی در ابتدا همان از ایران که رساند

این رویارویی از زمان شکل گیری امپراطوری روم شرقی شدت  رویارویی ایران با غرب حتی برای یک لحظه متوقف نمی شد که

خاصی یافت. بدون تردید، بیزانس تمدن خاصی بود که با جسارت آشکاری اصل توحید را جعل کرده و آن را به ابزار عادی 

 ی به اصل زور و قدرت تبدیل نمود.برای خدمت به امپراطوری یعن

به حکم مشیت الهی، تاریخ جهان اسالم به صورت کشف ساده و روشن حقیقتی که از اول اعطا شده بود، در نیامده بلکه روند 

ای می باشد که در جریان آن تعابیر گوناگون این حقیقت به وجود آمده و ملت های گوناگونی که اسالم آوردند، بسیار پیچیده

 ه ایفای نقش تاریخی خود پرداختند که گاهی با حقیقت اصیل آنها به عنوان ملتهای اسالمی سازگار نبود.ب

به عنوان مثال، عرب ها و ترک ها )عثمانی ها( در قرون وسطی و عصر جدید با وجود مسلمان بودن، به غرب وابستگی داشتند 

« دشیء در خو»کیفیت خود علیه ایران اقدام می نمودند که همیشه و بخشی از طرح غربی را تشکیل می دادند. آنها با همین 

بوده و خارج از چارچوب های روند خروشانی باقی می ماند که چهره کره زمین را تغییر می داد. غرب امپراطوری های استعماری 

بودند. آسیای صغیر تنها با امتناع را تشکیل داده و با کانون های استقالل مبارزه می کرد که هنوز در جهان اسالم باقی مانده 

بی پرده از اسالم موفق شد حق حاکمیت دولتی را حفظ کند. ایران تنها کشور مهمی بود که با وجود فشار عظیم از سوی 

 امپراطوری های اسالم هراس جهانی توانست حق حاکمیت و در عین حال، ماهیت اسالمی خود را حفظ نماید.

ر حد زیادی مرهون به استقالل معنوی و سیاسی روحانیون اهل تشیع از حکومت است. در حالی این دستاورد بزرگ ایران د

را فراهم کرد که در آن نهادهای بروکراتیک مفتیات و قضات از دولت سلطان « اسالم دولتی»که خالفت عثمانی نمونه منفی 

ت مسلمانان از دولت عثمانی الگو گرفت(، اوضاع بودجه دریافت می کردند )امپراطوری روسیه ضمن تشکیل اداره های روحانی

که توسط حضرت پیغمبر )ص( مقرر شده « خمس»ایران کاماًل متفاوت بود. روحانیون اهل تشیع با استفاده از حکم پرداخت 

ایرانی  نبود، هرگز به دولت وابستگی مالی نداشته و در طول تمام تاریخ به طور کمابیش فعال مخالف دولت بوده است. روحانیو

بر همین اساس نزد مردم مظلوم و ستم دیده اعتبار اینقدر باالیی داشتند. از قرار معلوم، حتی معتبرترین عالم دینی نمی 

 توانست نقش پیش نماز را ایفا کند چنانچه شایعاتی پخش شده باشد که او از حکومت کوچکترین هدیه ای قبول کرد.

باستان است که همه تمدن های قدیمی وابسته به رم و قبل از همه تمدن های بت  االت متحده آمریکا وارث معاصر رمای 

پرست را به عنوان حیطه سلطه خود به ارث برده است. جای تأسف است که مناطق مسلمان نشینی هم تحت تأثیر ایاالت 

 وابسته بودند.« رم بزرگ»متحده قرار گرفتند که البته از قرون وسطی به 

 و گرفته رونق قدرت و زور تمدن و بودند رسیده خود قدرت اوج به آن اقمار و متحده ایاالت یعنی غرب که ایمرحله در ولی 

 متمایل غرب دربرابر تسلیم به و شده داخلی های تردید دچار غرب بینی جهان جایگزین بینی جهان مدعی کشورهای همه

رادوکس خود را برداشت. ایران در همان لحظه به تنهایی از قیود نظم جهانی رها شده و انقالب اسالمی پا گام ایران بودند، شده
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، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی»را به عمل آورد که نه تنها غرب حاکم بلکه شرق رو به زوال را تکان داد. شعار 

عد الطبیعه داشت. امام خمینی در این شعار ایران را به سیمای قرآنی اساسی امام خمینی بود که بار نه تنها سیاسی بلکه ماب

کند که روغنی می دهد که نور الهی از باالی آن می تابد. این اصل از طریق پیوند با مفهوم قرآنی ، درخت زیتون تشبیه می

 رسالت جاویدان ایران به عنوان مصباح مفاهیم را مورد تأکید قرار می دهد.

می توان گفت که انقالب اسالمی، ایران را از پیوندها با ترفند های ژئوپلتیکی آزاد کرد که مانند سابق بر همسایگان  اغراق بدون 

کنند. همین امر مانع از آن شد که ترکیه و کشورهای دیگر غرب اسالمی به عوامل حقیقی اسالمی تبدیل آن سنگینی می

ش را به خود اختصاص داده است که این امر باعث ناراحتی شدید پیروان تفکر شوند در حالی که جمهوری اسالمی ایران این نق

 گرایانه اموی شده است که به خود نقاب دینی زده اند.عرب

 درباره سرمایه سیاسی و شرح حال آمریکایی

ن کشور به صورت از آنجا که در شرایط جاری ایران تنها تمدن کامالً عقیدتی )تمدن معنی و مفهوم( است، فشار غرب بر ای

فشار همه جانبه و فراگیر در آمده است. نیروهایی در داخل ایران که می خواستند با وانمود کردن به پیروی از خط امام، در 

واقع امام خمینی را به حاشیه صحنه سیاسی برانند، جایی نرفته و مانند سابق در صحنه حضور دارند. آنها نسل دوم و سوم 

ه وجود آورده اند که رسالت کشور خود را نمی فهمند یا به خاطر مسخ شدن شخصیت خود این رسالت را مخالفان داخلی را ب

می فهمند ولی از آن تنفر دارند و آن را رد می نمایند. سرمایه سیاسی این نیروها مبتنی بر آن است که آنها زمانی در رویارویی 

لی آنها در آن زمان از طرف همان غرب هم پشتیبانی دریافت می با رژیم محمد رضا پهلوی شرکت می کردند. عجیب است و

 کردند که شاه بدان وابسته بود.

البته این ادعا نباید باعث تعجب شود زیرا ایاالت متحده و بریتانیا همیشه مشغول اینگونه سیاست دو پهلو بوده و از مهره های 

نی معی ختلف جهان استفاده می کردند ولی در عین حال تا اندازهدست نشانده خود به عنوان وسیله اعمال نظارت بر مناطق م

از نیروهای معترض داخلی هم پشتیبانی می نمودند که مخالف دست نشانده های غرب در کشورهای خود بودند. غرب می 

 با مخالفان، اقدام ای موقت و گذرا می باشند و لذا برقراری ارتباطفهمد که رژیم هایی که بر عامل زور متکی هستند، پدیده

 مهم احتیاطی است که بخشی از فناوری های تأمین سلطه آینده غرب را تشکیل می دهد.

از همین رو است که بسیاری از اعضای لیبرال جنبش ضد شاه قبل از انقالب اسالمی هم در ایاالت متحده پناهنده شده بودند. 

ه عنوان استادان کرسی های ایران شناسی دانشگاه های معتبر آنها در این کشور کمک هزینه پژوهشی دریافت کرده و ب

استخدام می شدند. آنها با نمایندگان محافل حاکم بر آمریکا پیوندهای مفیدی برقرار نمودند. بسیاری از آنها بعد از پیروزی 

ه بازگشت این دگراندیشان ب انقالب اسالمی عجله نمی کردند به ایران آزاد شده از دیکتاتوری شاه باز گردند. روند گسترده

شروع شد که امام خمینی به خاطر مسایل سالمتی خود نمی توانست به اندازه گذشته بر همه روندها  7220میهن بعد از سال 

و گرایش های سیاسی نظارت دقیقی بکند. اواخر جنگ با صدام حسین بود که افراد زیادی به ایران باز گشتند که در آمریکا 

 عمر خود را به صورت سودمند برای خود و ظاهراً برای محافل سیاسی آمریکا، گذرانده بودند.چند سال از 
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 اداری محیط  در آنها شدن دار ریشه. شدند کشور اداری محافل وارد رفسنجانی هاشمی جمهوری ریاست دوران در افراد این 

یمی دستگاه اداری شاه به طور کامل ریشه کن نشوند. قد کادرهای بعضی انقالب از بعد که شد باعث معینی حد تا ایران دولت

خود از « وصیت نامه الهی سیاسی»این امر به خصوص در مورد وزارت امور خارجه صحت دارد که حضرت امام خمینی در 

توطئه  نقش دو پهلوی آن هشدار داده بود )به عنوان مثال، گروهی از دوستان ایران در ایتالیا که خواستند مواد مهم درباره

سال در مقام  80های ناتو را به سفارت ایران در رم منتقل کنند، کشف نمودند که سفیر وقت جمهوری اسالمی ایران بیش از 

 خود کار کرده بود یعنی دیپلمات کادر زمان شاه بود!(.

تا کنون نسل دوم و سوم  7220لیبرال هایی که بیوگرافی سیاسی آن ها شامل صفحات آمریکایی هم است، از اوایل سالهای 

جانشینان خود را بزرگ نموده اند. این علت واقعی کندی عمل در زمینه اتخاذ تصمیمات مهم یا تأخیر با اجرای این تصمیمات 

تقالل کامل از فشار خارجی در حالت آسیب پذیری قرار می دهد که این وضع برای است که ایران را در مبارزه آن بر سر اس

ناظران خارجی قابل درک نیست. بدیهی است که تحریم های ضد ایرانی غرب، سیستمی غیر قابل اطمینان با سوراخ سنبه 

ایران کسانی وجود نداشتند که بر طبق های فراوانی است که می توان همه آنها را کشف کرده و مورد استفاده قرار داد. اگر در 

باز گرداند، این تحریم ها کارگر نشده یا بر اقتصاد ایران اثر « هانیج نظم» صفوف به را کشور این باید اعتقادات پنهانی آنها 

 اینقدر منفی نمی گذاشت.

 «سبز ها»به عنوان انگیزه برای « گفتگوی تمدن ها»

 استسی در کنند سعی که آوردند دست به فرصتی ها لیبرال ایران، جمهوری ریاست اممق به خاتمی االسالم حجت رسیدن با 

طراحی و مطرح شد که در واقعی فرمول « گفتگوی تمدن ها»ایران نفوذ جدی بکنند. در همان مرحله نظریه  اسالمی جمهوری

بود. همین ثانوی بودن این شعار نخبگان سیاسی ایران را در حالتی « برخورد تمدن ها»وارونه شده هانتینگتون مبنی بر 

را به  جای خود« نه شرقی، نه غربی»صر به فرد امام خمینی شکست پذیر نسبت به غرب قرار داد زیرا بدین وسیله اصل منح

 قالب ذهنی دیگری داد که به صورت اصل عقیدتی وارونه شده دشمن در آمد.

 میقدی نظریه از تقلیدی واقعی در این زیرا داشت دیگری مهمتر عیب یک «ها تمدن گفتگوی» درباره خاتمی نظریه ولی 

گرایی نظام های متفاوت اجتماعی بود. الزم به یادآوری این واقعیت نیست که سیاست هم و «آمیزمسالمت همزیستی» شوروی

 های سال خراوا آمیز افتضاح تسلیم و شکست به را سوسیالیستی اردوگاه تمام و شوروی اتحاد که بود همزیستی مسالمت آمیز 

در پیام ویژه برای گورباچف به صورت هشدار  و داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را تحوالت آن خمینی امام که کشاند 7220

بود که اتحاد  7210تشریح نموده بود. نظریه همزیستی مسالمت آمیز، از اختراعات دفتر سیاسی ناوارد اتحاد شوروی سال های 

 شوروی در آن زمان هنوز همه برگ های برنده را در دست خود داشت.

ه جمهوری اسالمی ایران به کسب سریع امتیازها در سیاست بین المللی نیز زمانی مطرح شد ک« گفتگوی تمدن ها»نظریه 

ای تبدیل می نمود. در آن زمان ایاالت متحده از طرف پرداخته و رشد اقتصادی نیرومند به تدریج این کشور را به رهبر منطقه

را ترتیب  8007سپتامبر  77وادث علیه خاور میانه را شروع کرد و برای داشتن بهانه برای این اقدام ح« جنگ صلیبی»خود 

مدن نزاع ت»داد. بنا بر این، می توان گفت که شعار خاتمی ایران را در شرایط تعرض گسترده غرب که در عمل به اجرای نظریه 

 هانتینگتون پرداخته بود، خلع سالح می کرد.« های
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از گرداندن ایران به دامن غرب را احیا نمود. عصر در داخل ایران امیدهای تکنوکرات های لیبرال به ب« گفتگوی تمدن ها»اصل 

را ترتیب دهند که نظام قانونی جمهوری اسالمی ایران را به چالش کشاند. « جنبش»خاتمی به مخالفان اجازه داد یک نوع 

 8002کرد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال پیروان موسوی است که سعی می« جنبش سبز»منظورم به اصطالح 

 اسالم از کردند سعی – دست در خمینی امام های عکس با جماران به آنها راهپیمایی مانند –تراض کند. لیبرال ها بار دوم اع

 «جاویدان ایران» سالم غریزه از ایران مردم مطلق اکثریت که امر همین فقط. کنند استفاده خود واقعی چهره پوشاندن برای

ی پایبند هستند، در آن زمان به غرب اجازه نداد از بی ثباتی نسبی استفاده کند که اسالم واقعی های ارزش به و برخوردارند

 طرفداران موسوی برای ایجاد آن جد و جهد می نمودند.

 «ستون پنجم»ضعف انسانی 

ود که در شاین افراد به لحاظ عینی خائن نیستند. ویژگی بافت ژنتیک و منحصر به فرد بودن ذهنیت ایرانیان مانع از آن می 

میان آنها خائنان آگاه وجود داشته باشند. این افراد را به ظاهر نمی توان از ایرانیان عادی تشخیص داد: آنها حرف های درستی 

بر زبان می آورند، به مسجد می روند و هر گام خود را با منافع دولت و تالش برای صرفه جویی پول دولت مستدل می نمایند. 

ر سطحی دارند و به همین علت نمی توانند به خدمتگزاران تمدن معنی و مفهوم تبدیل شوند که به لحاظ ولی این افراد تفک

ی مانند پیشرفت، بهروز« حیات این دنیا»تبلور یافته است. آنها با مفاهیم و اصالحات مربوط به « ایران جاویدان»تاریخی در 

قایق اساسی مابعد الطبیعه چیزی جز یک بازیچه کودکانه نیست. کنند که در مقایسه با حفردی و چیزهای دیگری تفکر می

کنند که در اتخاذ و اجرای تصمیمات نفوذ دارند. ولی گمراهی فکری این افراد خطرناک است زیرا آنها در مقام هایی فعالیت می

 701-ای مسافربری روسی توبه عنوان یکی از نمونه های کارشکنی از سوی این افراد می توان به جنجال پیرامون هواپیماه

اشاره کرد که به دست آنها ترتیب داده شد. چند سال پیش دو هواپیما از این نوع که بر اساس مجوز فنی در ایران مورد استفاده 

قرار می گرفتند، یکی بعد از دیگری سقوط کردند. البی تکنوکرات غرب گرا بدون اینکه منتظر نتایج تحقیقات در شرایط 

ور شوند، در مطبوعات کشور کارزار تبلیغاتی سیاه کردن چهره هواپیماهای روسی را راه انداختند. روند بی اعتبار حوادث مذک

کردن هر چیزی که با توان فنی روسیه ارتباط دارد، شروع شد. تکنوکرات های لیبرال به چهره فناوری های روسی ضربه دندان 

اخت روسیه دعوت نمودند ولو اینکه آمار ابتدایی نشان می دهد که بویینگ ها و شکنی وارد کرده و به امتناع از همه وسایل س

کنند. این گروه با اجرای دستور العمل های غرب سعی نمودند بر سر راه ارباس ها بیشتر از هواپیما های روسی سقوط می

ادان یار کوتاهی همه مطبوعات لیبرال، استهمکاری فنی بین ایران و روسیه موانع ایجاد کنند. البی نیرومند لیبرال طی مدت بس

دانشگاه، کارشناسان نامدار و حتی بعضی اعضای مجلس ایران را بر این مبنای ضد روسی متحد کردند. چند سال بعد، از 

منتشر کرد، معلوم گردید که غرب به این کارزار ضد روسی بیش « ویکی لیکس»گزارش های محرمانه دیپلمات های غربی که 

کنند که افراد وابسته به شرکت های هواپیما سازی اروپایی و میلیون دالر اختصاص داده بود. عده زیادی سوء ظن می 70از 

 بودند.« توپولف»آمریکایی پشتیبان این سفارش جنجال ضد روسی با هواپیماهای 

اری جدی با روسیه دور از همین البی تکنوکراتیکِ جیره خوار غرب سعی می کند در هر فرصت مناسب ثابت کند که همک

کنند. و این در حالی بوشهر به عنوان نمونه اشاره می« ستم دیده»منافع و مصالح ایران است. آنها در زمان اخیر به نیروگاه 

است که تا کنون در عرف جهانی اتفاق نیفتاده است که یک شرکت ساخت نیروگاه اتمی را بر اساس فناوری های خود شروع 

 سپس شرکت دیگری با فلسفه اصواًل متفاوت فناوری ها اجرای این طرح را تمام کرده باشد. کرده باشد و
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که قرارداد درباره تکمیل ساخت نیروگاه بوشهر به امضا رسید، صنایع اتمی روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی  7220در سال 

ر نبودن سفارش ها تعطیل می شدند و متخصصین کم در آستانه نابودی کامل قرار داشت. صدها کارخانه این شاخه صنعتی د

نظیر صنایع اتمی مجبور می شدند به بخش خصوصی منتقل گردند. روسیه در آن زمان به هر قراردادی نیاز داشت تا متخصصین 

انی ف ایرای اتخاذ کرده و درخواست طرو حد اقل بخشی از صنایع خود را زنده نگه دارد. این بود که روسیه تصمیم بی سابقه

 عکس، بر بلکه نکرد دریافت سودی تقریباً  طرح این اجرای از روسیه شد، مدت بلند سازه این صرف وقت سال 71 را قبول کرد. 

 ارگذ سرمایه واقع در روسیه. ببرد پایان به را طرح این و کرده حفظ را خود آبروی تا نمود خرج دالر میلیون ها ده خود پول از

سال ساخته می شوند که تا  3-1ی بوشهر شد. در روسیه این گونه نیروگاه ها به طور متوسط ظرف اتم نیروگاه ساخت در دوم

 اند.کنون ده ها نیروگاه از این قبیل ساخته شده

در حقیقت امر برای نیروگاه اتمی بوشهر چه اتفاقی افتاده است؟ عده زیادی از ناظران سه علت ذکر می کنند. علت اول، عدم 

« زیمنس»الحیت کامل مسئولین ایرانی است که بر ادامه ساخت نیروگاه بر اساس تجهیزات نصب شده توسط شرکت ص

 1پافشاری نمودند. کمتر کسی به خاطر دارد که روسیه از همان ابتدا پیشنهاد کرده بود نیروگاه اتمی بوشهر را ظرف مدت 

افزایش می یافت )قرار بود این پول برای  %80ن طرح فقط به میزان ای سال از صفر بسازد که در این صورت بهای تمام شده

برچیدن تجهیزات قدیمی زیمنس و آماده کردن محل ساخت نیروگاه جدید خرج گردد(. علت دوم، احساسات بیمارگونه 

اخت نیروگاه میلیارد دالر صرف خرید تجهیزات و س 7.0مسئولینی است که خیال می کردند که در شرایطی که در زمان شاه 

بوشهر شده بود، باید از تجهیزات ساخت شرکت زیمنس که بیش از ده سال در محل ساختمان افتاده و زنگ زده بود، استفاده 

کرد. و اما علت سوم که از همه مهمتر است، وجود همان قشر تکنوکرات غرب گرای وزارت انرژی است که خوب می دانستند 

ای روبرو خواهند شد و امیدوار بودند که روس ها در ی و تکنولوژیکی فوق العاده پیچیدهکه متخصصین روس با مسایل مهندس

نهایت امر از ادامه ساخت این پروژه دست بکشند. لذا می توان گفت که نیروگاه اتمی بوشهر، بارز ترین نمونه فعالیت مؤثر 

 در ایران شده است.« ستون پنجم»

 مأمور نفوذی غرب استکسی که روبان به دست می بندد،  

 هک است اسالمی جمهوری دشمنان برای فرصت آخرین این. رسد می فرا حقیقت لحظه غرب و ایران بین رویارویی در اکنون 

 التایا که چرا دارند کمی فرصت ایران دشمنان. نمایند تحریک سیاسی بحران ایران در و داده تکان را کشور سیاسی قایق

ی مسلحانه خود در خاور میانه می پردازد. واشنگتن در آینده مجبور خواهد شد طلب توسعه کاهش برنامه اجرای به متحده

تحت تأثیر وضعیت دشوار مالی و داخلی خود به عوض کردن جهت گیری های فعالیت تن دهد. در داخل دولت ایاالت متحده 

مرتبط با هیالری کلینتون جای خود را به کسانی  گرایمبارزه پنهانی شدیدی بین تیم های مختلف جریان دارد: تیم اسراییل

می دهد که از البی اسراییلی فاصله گرفته و رویارویی مسلحانه با ایران را نمی خواهند. اگر این روند در نهایت امر به طور کامل 

 ای خود دست خواهد زد.عملی شود، کاخ سفید به بازنگری در راهبرد خاور میانه

نوز قوی است و حاضر است به اقدامات فوق العاده تن دهد تا میدان نبرد را به حریفان خود تسلیم نکند. ولی البی اسراییلی ه

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران « انقالب های رنگین»لذا انتظار می رود که از تمام طیف روش ها و فناوری های 

ارهای به ظاهر بی آزار ولی مخصوص تحریک جوانان ناپخته، آرم های استفاده شود. روبان ها، شال ها و بازوبند های سبز، شع
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جدید و پخش شایعات به وسیله مأموران پنهانی غرب از جمله فناوری هایی هستند که سرویس های غربی در کاربرد آنها 

 استاد بوده و در صدد هستند از آنها در همین شرایط علیه جمهوری اسالمی استفاده نمایند.

ایران باید بدانند که هر موقعی که یک بازوبند یا روبان جدید آویزان شده به آنتن ماشین هموطن خود را ببینند، نه با مردم  
کند بلکه با دشمنی سر و کار دارند که از یک فرد میهن دوست که نقطه نظر خود را درباره راه های توسعه کشور ابراز می

ت ایران پول دریافت می کند. بنا بر این، از نظر هر فرد ایرانی کاربرد هر گونه سرویس های غربی بابت کارشکنی علیه دول
 خود گر،دی عبارت به. شود تبدیل خود علیه دشمن افشاگرانه کار به باید لیبرال اعتراضات کردن یکپارچه و تجهیز فناوری 
 نمایند. خنثی را او های توطئه بتوانند تر راحت دوستان میهن تا کند می گذاری عالمت را خویشتن دشمن

امروزه مؤثرترین سالح هایی که دشمنان دارند اعم از فناوری های باال تا شیوه های زمبی کردن جوانان از طریق اینترنت و 

بازوبند های سبز پیروان موسوی، با هدف وارد کردن ضربه به ایران به کار گرفته شده است. استفاده ماهرانه از تویتر، فیس 

 سیاسی به روش های عادی جنگ اطالعاتی« سیاه»های که های اجتماعی، ارتباطات سیار، تلویزیون اینترنتی و فناوریبوک، شب

های تبدیل شده است که این جنگ نمی تواند بدون مشارکت فعال ستون پنجم صورت بگیرد. تلفیق جنگ سایبرنتیک با فناوری

 ر حضور لیبرال ها در خیابان ها ایجاد گردد.اینترنتی هم می تواند به کار گرفته شود تا ظاه

قشر حاکم بر جمهوری اسالمی ایران باید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر وقت دیگر متحد و یکپارچه شود و 

نباید فراموش کند که رسالت واالی آنها تعلق نگرفتن به شرق یا غرب بلکه ایفای نقش چراغی است که در ظلمت جهانی 

 .بدرخشد بشریت تمام برای امروزی 
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