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 Political  سياسی

  
  ِداويد گرن :تھيه کننده

  ی حميد بھشت: ازرگردانب
 ٢٠١٩ جنوری ٠١

  

 یکمتر از تمايل به معامالت ميليارد ارزش معيارھای غرب
  ن دوگانگی در قبال مشرق زميۀدر بار

   مبر دس٩ – ttt :لمان ا اول ۀمعرفی کتاب در شبک

-orient-im-armageddon/sendung/ttt/kultur-wissen/information/de.daserste.www://https

lhtm.102٨٢٠١  

 ئیاسالمگرا ۀ رانندگی داده اند و صادر کنندۀکشوری به شدت اسالمی که به تازگی به زنانش اجازچگونه است که 

 ندارد، ئیاحتمال قوی از دستور قتل نيز ابا افراطی است، که جنگ بی رحمانه ای را به راه انداخته و وليعھدش به

  ؟دار است و متحدينش برخورامريکاناگسستنی  چگونه است که چنين کشوری از دوستی

زنانش با تحصيالت عالی در باالترين مقام ھای کشوری و  و چگونه است که کشور ديگری به شدت اسالمی که

 که ئیسازد، اين کشور را با تحريم ھا می نمیو اتبًمطمئنا بم بوده و طبق قرارداد  اجتماعی شاغل اند و تحت نظارت

   اند؟موجوديتش را به مخاطره افکنده مواجه ساخته

  

  

معيارھای مختلف برخورد می کنند؟ اين مطلب را اسالمشناس و  چگونه است که با عربستان سعودی و ايران چنين با

  .ِلمانی ، ميشائيل لودرز بررسی نموده استا کارشناس سياسی خوشنام

  .می گويدو ھرگز آنجا را ترک ن دعربستان در استانبول وارد می شو نام جمال خاشقجی به سفارته روزنامه نگاری ب
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بودند،  اين منتقد رژيم را که تکه تکه و در اسيد انداخته

وليعھد عربستان سعودی، محمد : دستورش را او داده بود

  اسازمان سي  به نقل از–بن سالم 

که  علی رغم برآشفتگی جھانی، به او فقط پوتين نيست

  ؟آخر چرا. دوستانه تھنيت می گويد

  
گرايش گيج کننده است و ھمواره برآشفتگی شديد که چرا   غرب با عربستان سعودی و حاکمان مطلقۀدر واقع نيز رابط

   .ھيچ کاری صورت نمی گيرد

  
  جلد کتاب 

Michael Lüders: "Armageddon im 
Orient" 

Verlag: C.H.Beck 
Preis: 14,95 Euro 

ISBN: 978-3406727917
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ر به عربستان سعودی می لا ميليارد د٣۵٠اتی را به ارزش تسليح  پيش از انجام اين رقص،ترمپ ٢٠١٧در سال 

  .دوستی حيرت آور نھفته است را ميشائيل لودرز کوشيده در کتاب تازه اش توضيح دھد آنچه در پشت اين. فروشد

سو بسيار تنگ بوده، بر   و عربستان سعودی از پايان جنگ جھانی دوم بدينامريکاروابط معامالتی ميان   - لودرز 

 و متحدينش در غرب می گذارند عربستان ھر چه امريکا به ھمين جھت نيز. س اسلحه در مقابل نفت استوار استاسا

 حکومتی وھابيت که در آنجا حاکم است قرائتی است به شدت عقب افتاده از اسالم، اگر بخواھد انجام دھد، اگر چه اسالم

تا به دورترين نفاط  تی که از فروش نفت کسب می کند،عربستان سلفيسم را به خاطر ثروت ھنگف. نگوئيم ارتجاعی

  . می نمايدردلمان نيز صااجھان و از جمله به 

اسالم جھادگرا را در تمامی نقاط جھان تقويت نموده، سوای   سعودی ھا با ميلياردھا درآمدی که دارند- گوينده 

  .دنيز به افراطی نمودن مسلمانان پرداخته ان کشورھای اسالمی در اروپا

البی سعودی و قمقدم آنان القاعده و داعش به وضوح دارای   سازمان ھای بزرگ تروريستی سابق و در صف- لودرز 

 و اگر. ی حمايت مالی غيرمستقيم بوده و بيش از آن الھام ايدئولوژيک استاسو به معن اين از يک. وھابی می باشند

بايد تحت قرنطينه  ت عربستان سعودی کشوری است کهبخواھيم فارغ از سودجوئی سخن گوئيم بايست به صراحت گف

  .باشد

   .با عربستان سعودی بدون توجه به ايران قابل توضيح نيست روابط ما.  اما ما اين کار را نمی کنيم-گوينده 

  
تحت لوای خدا پرستی که در آن ھم سانسور حاکم است ھم  کشوری که پس از سرنگونی شاه تبديل به حکومتی گشت

  متوسطیۀ مدنی پرشوری است که در آن تفاوت ھای بسيار، آزادی ھای فردی و طبقۀجامع ران دينی و ھم دارایپاسدا

  .آن خيلی کم توجه می کنيم ۀخودآگاه وجود دارند و به قول لودرز ما بدين جنب

 ٢,۵زرگی است، بيش از  فرھنگی بۀايران دارای گذشت: ارزيابی کنيم  فرقی ندارد که ما رژيم ايران را چگونه- لودرز 

به  است که در آن اشخاص زيادی دارای تحصيالت عالی بوده، کارشناسان بسيار خوبی دارد که ھزار سال، کشوری

در حالی که . لماناشدت توجه به غرب دارند، به ويژه به 

  .عربستان سعودی نمی توان گفت ۀاين ھا را در بار

اينھا  می،وات تھديد اسرائيل و طرح ساختن بمب -گوينده 

اين که پس از سال ھا مذاکره در . نيز به ايران ربط دارند

. ی بسته شد پيشرفت عظيمی بودئ  قرارداد ھسته٢٠١۵

 متعاقب آن مردم ايران به اميد تحوالت اقتصادی و دست

سراسر گيتی نفس آرامی . يافتن به آزادی مسرور بودند

  .خطر صلح در پيش بود. تازه کرد
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  . خروج از قرارداد را اعالم نمودترمپ ٢٠١٨ در ماه مه. آن خوشحالی ھا بيش از دمی نپائيد

 و اواسط ٢٠١۵می است بين اواسط وول نظارت برقراداد اتؤمس می در وين کهو سازمان بين المللی انرژی ات- لودرز

 د نمود که ايران بهئي ھر بار تأمی بازديد ووعمل آورد، از تأسيسات اته ايران تحقيقات ب  بار در١٢ بيش از ٢٠١٨

   .تمامی مواد قرارداد عمل می کند

  
  زميشائيل لودر

. بلگه چنين بود که تھران عليه روح قرارداد عمل می نمايد. می کند  نيز اين نبود که ايران خالف آن عملامريکاايراد 

  ...بايد فھميد؟  حال ديگر اين را چگونه

و اين امر بيش از ھمه به مردم عادی . تحريمی شديدتری مواجه است يران با اقدامات ا٢٠١٨مبر  از چھام نو- گوينده 

اسرائيل  . برای اقدامات تحريمی حمايت از اسد و حزب هللا از جانب ايران استامريکااصلی  دليل. صدمه می زند

  .احساس خطر می کند

راھبه کاتوليک از خود گذشته ای که يار بی (ادر ترزا ايران، حتا اگر م حق به رژيم با وجود تمامی انتقادات ب-لودرز 

گشور را بگرداند،  نيز در ايران بر سر قدرت می بود و می توانست سکان سياست) دارای شھرت جھانی است نوايان و

   .قرار می گرفت  با اينحال نيز ايران تحت نظارت و فشار

لمان و مردمش دارای آموزش ا  ميليون جمعيت، مانند٨٢با لمان، ا برابر ٢,۵زيرا کشوری است بسيار بزرگ، بيش از 

  .و کارآمدی خوب و مکرر

  
اقتصادی  کشور از اقدامات تحريمی خالص گردد، عرض مدت کوتاھی رشد سرسام آور واھميت سياسی و اگر اين 

  . در منطقه استعظيم خواھد داشت و اين ھا بيش از ھمه موجب مخالفت اسرائيل و عربستان سعودی

گرفته اند واين اميد مردم را به پيشرفت بيشتر و فراخی اوضاع نابود   به ھمين جھت است که تحريم ھا صورت-گوينده 

  . جھان را از انجام معامله با ايران باز می داردۀکاريست که ھم اين. می سازد

ز معامله داشته باشد از جانب  نيامريکاباشد و به موازات آن با   ايرانۀلمانی که طرف معاملا يک شرکمت -لودرز 

بين الملل می  اينگونه اقدامات تنبيھی که اقدامات ثانوی ناميد می شوند خالف حقوق. کشيده می شود  به دادگاهامريکا
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ايرانيان اين را جنگ . الملل سازگار نيست  تحريم اقتصادی با حقوق بينًھمانگونه که تحريم ايران و اصال. باشند

  .ارزيابی درستی است  خود می دانند که البتهاقتصادی عليه کشور

ی پايبند ئپائيان مايلند به قراردارد ھسته ارو. تواند اعمال نمايد  يک چنين کاری را فقط يک قدرت جھانی می- گوينده 

ز دست مقاومت را ا ، توانامريکاکه شرکت ھا در مقابل اين گزينش قرار گيرند که يا ايران و يا  مجرد اين اما به. بمانند

لودرز حتا بيش  ۀواھم. شود سيستماتيک به باد داده می بدين نحو اميد به تحول صلح آميز در منطقه به طور. می دھند

  .از اين نيز ھست

و در اين بين يک . ر دھدييعربستان سعودی نظام ايران را تغ  می خواھد در ھمکاری با اسرائيل وامريکا - لودرز

 قصد آنھا اين است که عربستان.  آن صحبت نمی شودۀ به صراحت در بارً که طبيعتادارد گزينش نظامی نيز وجود

صورت گيرد پناھجويان به کدام سو  بله و آنگاه در صورتی که انفجار. سعودی در حمله به ايران با آنان ھمکاری نمايد

 به سوی عربستان سعودی نيز به سوی اسرائيل نخواھند رفت،  حرکت نخواھند کرد،امريکاخواھند رفت؟ آنان به سوی 

با تمامی   باز ھم با ميليون ھا پناھنده مواجه خواھيم بود،ًسوی اروپا خواھند رفت و ما احتماال اکثر آنھا به. نخواھند رفت

  .مشکالت داخلی سياسی ناشی از آن

 

 
  


