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 شکنجه های سازمان سیا  و اپوزیسیون همسو: الهیات لیبرالیسم

  محمد سهیمی

در باره جنایت اسرائیل در غزه و گزارش سنای آمریکا در باره " همسو"سکوت گورستانی اپوزیسیون 

آمریکا " کلنگ"از حقوق بشر و استفاده از " دفاع"های آنرا در باره  شکنجه بخوبی ورشکستگی ادعا

 .کند دموکراسی در ایران را اثبات میبرای 

 مقدمه

و جاسوسی سنای آمریکا،   سناتور دیان فاینستاین، دمکرات از ایالت کالیفرنیا، رئیس کمیته امور اطالعاتی

ای سنای آمریکا در باره برنامه شکنجه سازمان  صفحه ۰۰۶۶از گزارش  ای صفحه  ۵۲۵ خالصه یک 

در بسیاری از صفحات این خالصه خطوط زیادی . منتشر کرد راسیا برای متهمان به عملیات تروریستی 

های امن آنان در سراسر جهان، و همچنین همدستان  اند تا ظاهراً هویّت ماموران سیا و خانه کامال سیاه شده

دلیل انتشار این خالصه در این زمان انتقال کنترل سنای . ای مختلف فاش نشوده محلی آنها در کشور

های معتدل مانند خانم  دمکرات ها، به خصوص دمکرات. آمریکا به جمهوری خواهان در ماه آینده است

های نسبتا مترقی نظیر سناتور مارک یودال از کلرادو و ران وایدن از اورگان،  فاینستاین، و دمکرات

 .ن بودند که جمهوری خواهان این گزارش را منتشر نکنندنگرا

ترین انواع شکنجه توسط سیا را  این گزارش، که نتیجه پنج سال تحقیق است، استفاده وسیع از وحشتناک

در افغانستان، زندان ابو  جمله پایگاه بگرامها در مناطق مختلف جهان، از  این شکنجه. کند توصیف می

، و رومانی و لهستان نظیر  های مختلف اروپای شرقی های امن سیا در کشور غریب در عراق، خانه

از . خبر جدیدی نیستاستفاده سیا از شکنجه . شدند انجام می نظیر مصرمتحدان آمریکا در خاور میانه 

به  به ربودن مظنونان و انتقال آنانسازمان سیا مبادرت  ۰۹۹۶بیل کلینتون در دهه زمان پرزیدنت 

سیا . شدند های امن در سراسر جهان میکرد که در آنجا برای بدست آوردن اطالعات شکنجه می خانه

ود که نیروهای فرستاد چرا که آگاه ب همچنین مظنونان را که مسلمان بودند به کشور هایی نظیر مصر می

، به که بعد ثابت شد کامال بیگناه استدر یک مورد، یک مظنون، . امنیتی مصر از شکنجه استفادده میکنند

های وسیع در  افشا گری. قرار گرفت  و روحی  جه شدید روانیکه در آنجا تحت شکن سوریه فرستاده شد

، و همچنین در باره بدرفتاری کم سابقه با در ابو غریبهای مسلّح آمریکا  های سیا و نیرو باره شکنجه

و غیر   در کوبا پنجره هایی را بر روی این عملیات غیر انسانی نتاناموادر پایگاه گومظنونان زندانی شده 

 .قانونی گشود

 بودن آن است  رسمیاهمیت انتشار گزارش سنا در   ولی 

چرا اینچنین جنایاتی اتفاق افتاد؟ دلیل آن اعتقاد دولت آقای پرزیدنت جرج بوش پسر و معاون ایشان آقای 

دیک چینی به این اصل بود که در به اصطالح جنگ بر ضّد تروریسم دولت آمریکا میتواند از هر 

به اعمال تروریستی متعلق به یک ارتش منظم آنان مظنونان " استدالل"ای استفاده کند، چون بر طبق  وسیله

به . بودند"  جنگندگان غیر قانونی"و یک یا چند کشور در حال جنگ با آمریکا نبودند، و بنا بر این آنها 

که در دوره دوم ریاست جمهوری  آلبرتو گنزالزهمین دلیل، مشاور حقوقی کاخ سفید در آن زمان، آقای 

http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
http://www.spiegel.de/international/world/the-forgotten-guantanamo-prisoner-abuse-continues-at-bagram-prison-in-afghanistan-a-650242.html
http://www.nytimes.com/2014/07/25/world/europe/europe-poland-cia-black-site-extraordinary-rendition.html?gwh=68BE7A711FE47C48DF9152C331205D11&gwt=pay
http://harpers.org/blog/2011/12/inside-the-cias-black-site-in-bucharest/
http://www.cato.org/publications/commentary/longtime-us-ally-mubarak-also-cia-torture-partner
http://www.newsweek.com/cia-torture-practices-started-long-911-attacks-senate-report-notes-290746?piano_t=1
https://www.aclu.org/national-security/fact-sheet-extraordinary-rendition
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/rendition701/updates/updates.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
https://www.youtube.com/watch?v=-D43EHd9UIQ
https://www.youtube.com/watch?v=-D43EHd9UIQ
http://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib
http://ccrjustice.org/learn-more/reports/report:-torture-and-cruel,-inhuman,-and-degrading-treatment-prisoners-guantanamo-
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gonzales
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قوانین  ، ادعا کردمجبور به استعفا شدهای متعدد  بعد از دروغ  آقای بوش وزیر دادگستری آمریکا شد ولی

و یا  --کاخ سفید به سیا اجازه داد که از شکنجه . معاهده ژنو در باره اینچنین اسرای جنگی صادق نیست

. استفاده کند --" بازجویی غنی"ش و چینی و حامیان آنها بدان اطالق میکردند، آنطور که آقایان بو

کاخ سفید برخوردار   اند از پشتیبانی دهاند که آنچه که آنها انجام دا ماموران سیا نیز در دفاع از خود گفته

ها قبل ماموران سیا بطور غیر  جالب این جاست که ماه." مٔامور هستند و معذور"بوده و بنا بر این آنها 

تا از محتوی گزارش در دست تهیه آگاه شوند، که این  های کمیته سنا شده بودند وارد کامپیوتر قانونی 

 را براه انداخت  بزرگی موضوع خود جنجال بسیار

. میدهدآنرا مورد بحث قرار   های احتمالی گزارش، واکنش مقامات مختلف، و پیامد  این مقاله نکات اصلی

 .و چند گزارش مهم دیگر توسط منابع معتبر است اساس خود گزارشتمامی این مقاله بر 

 های استفاده شده درباره شکنجه گزارشنکات مهم 

گزارش سنا . ، سازمان سیا ادعا کرده بود که فقط تعداد بسیار کوچکی مورد شکنجه قرار گرفته بودنداول

نفر از آنها بطور غیر قانونی دستگیر شده بودند، و بر  ۲۰نفر در اسارت بودند، که دست کم  ۰۰۹گوید  می

 .سیا، استفاده از شکنجه در باره همه آنها بسیار وسیع بود  ی خالف ادعا

با   کند، از جمله تهدید به تجاوز جنسی ، گزارش موارد بسیار وحشتناکی از شکنجه هارا توصیف میدوم

برای  --ن  تزریق آب بسیار زیاد بداخل رکتم زندانیا --" نقیهت"از   و استفاده عملی" دسته جارو"استفاده از 

دستکم پنج زندانی مجبور به تحمل . ها که باعث درد بسیار شدید در قربانیان میشود ها و حتی هفته روز

رسد که  ، و به نظر میحتی برای بدست آوردن اطالعات نبودمواقع تنقیه   در بعضی. شدندشکنجه تنقیه 

 .ددلیل آن لذت ماموران سیا از انجام آن بو

آب ریختن بر روی سر زندانی بطوری که  -- "واتر بردین"نفر با   ، بر خالف ادعای سیا که فقط سهسوم

گوید که این شکنجه در باره  شکنجه شدند، گزارش سنا می --او تصور کند که در حال غرق شدن است 

را کشف کرد که وسائل   سنا عکسی بعنوان مثال، کمیته. تعداد بیشتری از زندانیان بکار گرفته شده بود

این  .در مکانیکه سیا ادعا کرده بود در آن هیچگاه آن شکنجه انجام نشده بود، را نشان میداد "واتر بردین"

 .خطاب میکردند" چاله نمک"مکان در افغانستان قرار دارد و ماموران سیا به آن 

ساعت نمیخوابیدند و یا ایستاده بودند، و یا در  ۰۸۶، در روش جلوگیری از خوابیدن، زندانیان تا چهارم

 .های آنان در باالی سر آنها مانند بستن دست. شرایط بدی قرار داشتند

هرگز از مراکز بازداشت بیرون نخواهند رفت، مگر در جعبه  ، سیا به چندین زندانی گفته بود که آنهاپنجم

 .هایی مانند تابوت

، دستکم در یک مکان زندانیان در سیاه چاله هایی زندانی بودند که در تاریکی کامل قرار داشت، ششم

برای   بسته شده بود، سر و صدا و موزیک بسیار بلند پخش میشد، و فقط یک سطل زنجیر های آنها با دست

ها  ن در این سیاه چاله یک مامور سازمان سیا گفته بود که زندانیا .رفع حوائج انسانی به آنها داده شده بود

 .مانند سگ هایی بودند که زانو بر زمین نشسته بودند

http://www.nytimes.com/2007/08/27/washington/27cnd-gonzales.html
http://lawofwar.org/torture_memos_analysis.htm
http://lawofwar.org/torture_memos_analysis.htm
http://www.nytimes.com/2007/06/03/weekinreview/03shane.html?gwh=8553D153C4DED46B2B0D10C5CC63FCC9&gwt=pay
http://dish.andrewsullivan.com/2014/12/08/the-torture-defenders-fan-out/
http://www.nytimes.com/2014/08/01/world/senate-intelligence-commitee-cia-interrogation-report.html?gwh=A042D045CD87E8CA89BF6E0D38C1D66E&gwt=pay&assetType=nyt_now
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
http://www.theguardian.com/us-news/2014/dec/09/cia-report-rectal-feeding-detainees
http://en.wikipedia.org/wiki/Waterboarding
http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-torture-salt-pit-20141210-story.html
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وسیله برای تحت فشار قرار دادن زندانیان استفاده شد، که در یک ، از سرمای شدید نیز بعنوان یک هفتم

 .از عواملی بود که باعث مرگ زندانی شد  مورد یکی

های آنان در باالی سر آنها بسته شده و نگه داشته میشد، لخت وادار به  ن را، در حالیکه دست ، زندانیاهشتم

حالیکه سر و صورت آنان کامال پوشیده شده بود، در مواقع دیگر زندانیان لخت، در . راه رفتن میکردند

 .به صورت آنان زده شده و به آنها مشت زده میشد  شدند، و در همان حال سیلی وادار به راه رفتن می

بردند، دچار توهمات، بیخوابی طوالنی، و پارانویا شدند،  ، بارها، زندانیانی که در تنهایی کامل بسر مینهم

 .داشتند  کشیو چند نفر از آنها خودرا مجروح کرده و قصد خود 

به زندانیان آسیب بدنی وارد  "واتر بردین" ، بر خالف گزارش سیا به وزارت دادگستری آمریکا، دهم

 "واتر بردین"از این   در طول یکی. بعنوان مثال، قربانیان حالت تهّوع شدید گرفته و استفراغ کردند. کرد

خود   اسناد داخلی. ها، آقای ابو زبیده بیحرکت شد و فقط حباب از دهان او که کامال باز بود بیرون میامد

شکنجه آقای ابو زبیده  .چندین بار تا مرز غرق شدن پیش رفت خالد شیخ محمدسیا نشان میدهد که آقای 

، در تایلندچندین مامور سیا . آنقدر دردناک بود که حتی ماموران سازمان سیا را به گریه انداخته بود

که آقای ابوزبیده شکنجه میشد، به مقامات باالی سیا اعتراض کردند و اعالم کردند که حاضر نیستند  جأیی

 . شرکت کنند" بازجویی ها"که دیگر در اینگونه 

ای و برای  بود، تا زندانیان دیگر، شکنجه تقریبا بدون هیچ وقفه ابو زبیده، از اولین زندانی، که آقای یازدهم

در مورد شخص آقای ابو زبیده سیا به ماموران خود گفته بود که . بکار گرفته شده بود  های طوالنی مدت

م داشت بر معالجه ایشان و جلوگیری از ایجاد عفونت بخاطر اعتراف و اطالعات از ایشان گرفتن حق تقد

در پاکستان  ۲۶۶۲ابو زبیده، یک شهروند عربستان بود که در سال . بودای که به ایشان خورده  گلوله

با شکنجه او، که توسط دو روان . دستگیر شد و به تایلند انتقال یافت تا در آنجا تحت شکنجه قرار گیرد

دکتر گریسن سویگرت و دکتر همند دان بار شناخته میشوند، برنامه   فقط با اسامی غیر واقعیشناس که 

خود دریافت " خدمات"میلیون دالر برای  ۸۶این دو نفر . شده سازمان سیا آغاز شد" بازجویی غنی"

اکنون فاش شده است که در واقع ایندو نفر هرگز  .میباشد جیمز میشل و بروس جسنآنها   نام واقعی .کردند

 .در هیچگونه بازجویی قبل از کار خود برای سازمان سیا شرکت نکرده بودند

های  اسناد موجود ادعای سیا را که در آغاز زندانیان شکنجه نمیشدند، و یا بازجویی با روش دوازدهم،

ها  در عوض، بدترین روش. مالیم شروع میشد و بعد اگر زندانی مقاومت میکرد بدتر میشد، را تائید نمیکند

 .از همان آغاز استفاده میشد

ها که شرح داده شد، سیا  ده از انواع و اقسام شکنجههای سیا، و با توجه به استفا ، بر خالف ادعاسیزدهم

 .بود که خود قبول کرده بود  بسیار بیرحمانه تر از انی

از دالئلی که مشاور حقوقی سازمان سیا شکنجه را قانونی ارزیابی کرده بود، حکم   ، یکیچهاردهم

به زندانیانی که آنها را " فشار معتدل فیزیکی"که اعالم کرده بود که  بود ۰۹۸۱دیوانعالی اسرائیل در سال 

اینگونه زندانیان انهأیی هستند که باید از آنها به . مینامند قانونی است" های در حال تیک تیک کردن بمب"

 .در باره عملیات محتمل تروریستی گرفت که از وقوع آنها جلوگیری شود  سرعت اطالعاتی

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalid_Sheikh_Mohammed
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=16752
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Zubaydah
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-torture-report-the-doctors-who-were-the-unlikely-architects-of-the-cias-programme-9913720.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30405918
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30405918
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30405918
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30405918
http://abcnews.go.com/International/pay-suffering-psychologists-made-80m-cia-interrogation-program/story?id=27483660
http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.630823
http://www.e-ir.info/2012/07/05/the-ticking-bomb-and-the-justification-of-torture/
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که سازمان سیا روش هایی را مورد استفاده قرار داد که به تصویب  نویسد می گزارش سنا ، پانزدهم

ه آیا استفاده از شکنجه از تعداد شکنجه شدگان نداشت؛ ارزیابی نکرد ک  نرسیده بود؛ حتی شمارش دقیقی

آگاه ]به ندرت ماموری را توبیخ کرد؛ تعدادی از منتقدین و نقد آنها را ندیده گرفت؛   ؛ خیلی مفید بود یا نه

حوزه  .برنامه شکنجه آن قابل ادامه دادن نبود، و به اعتبار آمریکا در جهان صدمه شدیدی زد[ بود که

که  از ماموران سیا خواسته بودمه شکنجه را به عهده داشت، رادریگز، مامور سیا که ریاست اجرای برنا

  یباق  به مقامات سیا ندهند، احتماال برای اینکه مدرکی[ نامه یا ایمیل]اعتراض خودرا به صورت نوشته 

 .نماند

ها  اختیار رسانه، بر طبق گزارش سنا، سازمان سیا اطالعات طبقه بندی شده را با هماهنگی در شانزدهم

 .های آن بود "موفقیت"استفاده از شکنجه و ادعا در باره ظاهراً، هدف از اینکار توجیه . قرار میداد

 .مجازات نکرد، سیا حتی ماموری را که مسبب قتل یک زندانی بود هفدهم

بر  ای برای اعمال فشار ، بعنوان وسیلهعقب افتاده بود  که از لحاظ هوش انسانی، سیا زندانی را هجدهم

 .خانواده او بکار برد

های دروغین  ، آنها را در قبربه مادران آنها تجاوز خواهد کرد، سیا زندانیان را تهدید میکرد که نوزدهم

  از بازجویان سابقه حمالت جنسی  برخی. استفاده میکرد ن حشرات برای شکنجه زندانیا، و از دفن میکرد

 .کرد خبر چین خودرا نیز شکنجه،  سیا حتی، بطور تصادفی. خود داشتند در گذشته

اول ریاست جمهوری آقای از مقامات مهم آمریکا، مانند آقای کالین پاول وزیر خارجه دوره   ، بعضیبیستم

، چون وحشت وجود داشت که در شد به آنها این اطالعات داده نمی. بوش، اطالع چندانی از وقایع نداشتند

 . صورت اطالع با عصبانیت آنها را فاش خواهند کرد

  برای جدول زمانی. ببینیدرا  گزارش روزنامه واشنگتن پستنکته کلیدی  ۲۶ خالصه برای خواندن

 .را مطالعه کنید ایندیپندنتروزنامه تا انتشار گزارش سنا  ۲۶۶۰سپتامبر  ۰۰اتفاقات از حمله تروریستی 

 ها در بدست آوردن اطالعات مفید موثر بودند؟ آیا شکنجه 

" اعتراف"که یک زندانی تحت شکنجه قرار دارد، حاضر است هر چیزی را   میداند که زمانی  هر کسی

ن  چند بار زندانیا. را در اختیار بازجو قرار دهد تا شکنجه و بازجویی خاتمه یابد"  اطالعاتی"کند و هر 

ها، از قبیل زنده یاد مهندس  اند؟ چند بار حتی واالترین شخصیت سیاسی خود ما در ایران اینرا تجربه کرده

ن توسط  کنند؟ برنامه شکنجه زندانیا" اعتراف"هللا سحابی، به جلو دوربین تلویزیون آورده شدند تا  عزت

  چگونه و چطور اینگونه متخصصین از این امر بدیهی. شده بود  طراحی ط دو روانشناس نظامیتوسسیا 

  ؟آگاه نبودند، و اگر بودند، چطور از کنار آن گذاشتند

تا کنگره، وزارت  از کاخ سفید گرفتهکند که سیا تقریبا به همه دروغ گفت،  گزارش سنا تصریح می

ن یا هما --سیا به دروغ ادعا میکرد که شکنجه . دادگستری، مقام خود سیا برای امور تفتیش، و رسانه ها

سیا همچنین ادعا کرد که اطالعات . برای بدست آوردن اطالعات دقیق ضروری است --" بازجویی غنی"

موثر بوده است، سیا مثال " واتر بردین"برای اثبات اینکه . بدست آماده بسیاری را از مرگ نجات داد

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/key-findings/
http://www.nytimes.com/2014/12/10/world/senate-intelligence-committee-cia-torture-report.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/key-findings/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/key-findings/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/key-findings/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://thinkprogress.org/world/2014/12/09/3601312/17-disgraceful-facts-contained-in-the-torture-report/
http://foreignpolicy.com/2014/12/09/coming-clean-with-bloodstained-hands-senate-torture-report-cia-bush-administration-obama/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/cia-interrogation-report/key-findings/
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-torture-report-the-doctors-who-were-the-unlikely-architects-of-the-cias-programme-9913720.html
http://www.nytimes.com/2009/08/12/us/12psychs.html?pagewanted=all&gwh=21D689BF0DE18BC22ED0470FCD1443D5&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2014/12/10/world/cia-kept-bush-ill-informed-on-interrogation-tactics-torture-report-says.html
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از آمده عات بدست با کمک اطال  های تروریستی عرضه کرد که قرار بود انجام شوند، ولی هایی از حمله

های  خود سیا در تناقض با گزارش  های داخلی از اسناد و گزارش  برخی. خنثی شده بودند" واتر بردین"

در  پرزیدنت بوش  سخنرانیسیا گزارش کاملی به کمیته اطالعات و جاسوسی سنا تا قبل از . دیگر آن بودند

گزارش هأیکه . آقای بوش به وجود شکنجه اعتراف کرد  در آن سخنرانی. ، هرگز نداد۲۶۶۰سپتامبر  ۰

هم که به کمیته سنا گزارش داده شد،   وقتی. های غیر دقیق بودند داده شده بودند هم مملو از خطا و ادعای

خواه از آریزونا، به سیا  یبعنوان مثال، سناتور جان مکین، جمهور. ض کردندچندین سناتور به آن اعترا

ها فاینستاین، وایدن  سناتور. و بیخوابی دادن به زندانیان غیر قانونی و شکنجه است "واتر بردین"گفت که 

 .های خود به سیا راجع به این موضوع ابراز نگرانی کردند و چاک هیگل در نامه

 ،همچنین اظهار داشتخانم فاینستاین 

کرد که سیا   های ضّد تروریستی سیا را بررسی "موفقیت"های  کمیته بیست مورد از مهمترین نمونه"

 ".خود اشتباه بودند  های اساسی نبهتک تک آنها در ج. خود نسبت داده بود" بازجویی غنی"را به  آنها

ها هیچ موفقیتی در باره بدست آوردن اطالعات درست و دقیق که مانع از یک  به زبان دیگر، شکنجه

از موارد اطالعات بدست آماده   کند در برخی گزارش تصریح می. تروریستی شده باشند، نداشت عملیات

در موارد دیگر، استفاده از شکنجه باعث شد . نداشتندبه جلوگیری از یک عملیات تروریستی   هیچ ربطی

که زندانیان اطالعات دروغین و یا غیر دقیق در اختیار سیا قرار دهند، و در موارد دیگر اطالعات بدست 

چون شکنجه موثر نبودند، سیا . ن از طریق شکنجه توسط منابع دیگر نیز بدست آماده بود آماده از زندانیا

کند که بر طبق آن اطالعات  گزارش سنا همچنین این ادعا سیا را رّد می. مه دروغ بگویدوادار شد که به ه

برای اثبات این . شدن اساما بن الدن موثر بود  در پیدا کردن محل مخفی بدست آماده از طریق شکنجه 

بود،   کند که آن اطالعات از یک زندانی بدست آماده بود که در یک کشور خارجی گزارش سنا تصریح می

 .قبل از اینکه توسط سیا مورد شکنجه قرار گیرد

به گزارش که  ای صفحه ۰۶۶در یک پاسخ . کند های گزارش سنا را رّد می البته سیا تمامی نتیجه گیری

همراه با گزارش منتشر شد، سیا ادعا کرد که تصور اینکه سیا قادر میبود از بسیاری از عملیات 

مدیر سیا، آقای جان برنن . تروریستی جلوگیری کند، بدون اینکه از شکنجه استفاده کند، غیر ممکن است

 ، اعالم کرد

های باالئی که برای خود داریم، و انتظارات مردم  ، ما همیشه با استاندارد[بازجویی]در انجام برنامه "

 ."بعنوان یک سازمان، ما از اشتباهات خود آموخته ایم. آمریکا کار نکردیم

 واکنش ها

ها در آمریکا با انتشار این گزارش مخالف  اکثریت بزرگ جمهوری خواهان، راست افراطی، و نئوکان

های تروریستی جدید بر  این گروه این است که انتشار این گزارش باعث حمله" استدالل. "بودند و هستند

زارش سال هست که در از اطالعات عرضه شده در گ  ضّد آمریکا خواهد شد، در حالیکه بخش عظیمی

و " مناسب،" "، عالی"  در عین حال، برای انتشار اینگونه گزارش هیچ زمانی. اختیار مردم بوده است

آن،   آمریکا بطور اصولی یک کشور دمکراتیک است، اگر چه که سیاست خارجی. بدون دردسر نیست

ها سال است که به بیراهه رفته  از عوامل ده  بخصوص سیاست آن در باره خاور میانه تحت تأثیر برخی

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html
http://www.motherjones.com/mojo/2014/12/dianne-feinstein-cia-torture-report
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2014-press-releases-statements/cia-fact-sheet-ssci-study-on-detention-interrogation-program.html
http://www.al.com/news/index.ssf/2014/12/cia_acknowledges_it_made_mista.html
http://www.al.com/news/index.ssf/2014/12/cia_acknowledges_it_made_mista.html


6 
 

در خارج و داخل آمریکا نیز حقوق بشر به طور سیستماتیک توسط دولت آمریکا همیشه نقض شده  .است

منافاتی با نقض حقوق بشر و شکنجه و تبعیض نژادی نداشته " دموکراسی آمریکایی البی ها"یعنی . است

های خود مواجه شود، با این امید  در هر حال، یک چنین کشوری باید با تاریخ خود و نتایج سیاست  .است

. نگارنده البته به چنین رویدادی امیدوار نیست. را تکرار نکند که از آنها درس الزم را گرفته تا دیگر آنها

مترقی امریکأیی، به  در نیو یورک در یک کنفرانس، آقای رالف نیدر، شخصیت بسیار ۲۶۶۵در سال 

توان  در این کشور شکسته نشود، نمی[ و چند ملیتی]های بزرگ  که قدرت شرکت  تا زمانی"نگارنده گفت، 

 .که از نظر نگارنده کامال درست است" به بهبود اوضاع امید داشت،

ای کنگره  ن دوره  ها در انتخابات میا جمهوری خواهان واضح بود که بعد از شکست سنگین دمکراتبرای 

و انتقال کنترل سنا به جمهوری خواهان در ژانویه، گزارش سنا در باره سازمان سیا قبل از  مبرنوا در ماه 

به همین دلیل از چند هفته پیش مقامات دولت آقای جرج بوش پسر به رهبری . ژانویه منتشر خواهد شد

ه در واقع جرج تنت رئیس سیا در دوره اول ریاست جمهرری ایشان، به دفاع از کارنامه سیا پرداختند، ک

بوش چنین ، آقای ۲۶۰۲دسامبر  ۱  ای در روز یکشنبه در مصاحبه. دفاع از کارنامه وحشتناک خود میباشد

 گفتند

اینها میهن پرست . ا در سیا داریم که سخت برای ما کار میکنندما خوشوقت هستیم که مردان و زنانی ر"

بگوید، اگر ارزش خدمت آنها به کشور را کم کند، بسیار بدور از [ سنا]هستند و هر آنچه که گزارش 

هستند، و به بعنوان یک ملت خوش شانس هستیم که آنها   اینها واقعا مردمان خوبی. واقعیت خواهد بود

 ".را داریم

که منتقدان  گتن پست نوشتای در واشن در مقالهحوزه رادریگز، مقام سیا که مسول برنامه بازجویی بود، 

سپتامبر دیگر تکرار  ۰۰کنونی در آن زمان به سیا فشار میاوردند که هر کاری که الزم است انجام دهد تا 

ما کاری را انجام دادیم که از ما خواسته شد، به ما اطمینان داده شد که کار ما قانونی بود، و ما "نشود، و 

ن ترتیب ایشان هم مانند آقای بوش از جنایات خود اظهار پشیمانی و بدی" ،میدانیم که کار مان موثر بود

 .نکرد

 ، ایشان به روز نامه نیو یورک تایمز گفت .آقای چینی به شدت از کارنامه سیا دفاع کرد

با اجازه [ برای بازجویی]برنامه سیا . های بازجویی کامال و بطور مطلق توجیه شده بودند روش"

مایل نبود بدون اجازه اینکار را انجام دهد، و وزارت دادگستری آنرا [ سیا]سازمان . بود[ پرزیدنت بوش]

  ."برنامه مرور کردهای قانونی قبل از آغاز  برای جنبه

  دارند که تاریخ را دوباره بنویسند، چون در جریان بودند، ولی  ها سعی ایشان همچنین گفت که دمکرات

 .شرمسار هستند از اینکه اینرا قبول کنند

آقای تنت  ۲۶۶۱در سال   اس  بی  در تلویزیون سی[ دقیقه ۰۶] برنامه سیکستی مینتزیک مصاحبه با در 

 . است  بکلی منکر شکنجه توسط سیا شد، و ظاهراً بر سر حرف خود هنوز باقی

. در مقابل سناتور مکین، یک راست گرای افراطی و اغلب جنگ طلب، از انتشار گزارش سنا دفاع کرد

تنام یک خلبان نیروی هوائی آمریکا بود که بر فراز ویتنام شمالی سرنگون شد ایشان که در زمان جنگ وی

 ، به منتقدین حمله کرد و گفتهای ویتنام شمالی شکنجه شد،  و اینطور که گفته میشود پنج سال در زندان

http://www.nytimes.com/2014/12/08/us/politics/bush-and-cia-ex-officials-rebut-torture-report.html
http://www.nytimes.com/2014/12/08/us/politics/bush-and-cia-ex-officials-rebut-torture-report.html
http://www.nytimes.com/2014/12/08/us/politics/bush-and-cia-ex-officials-rebut-torture-report.html
http://www.nytimes.com/2014/12/08/us/politics/bush-and-cia-ex-officials-rebut-torture-report.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/todays-cia-critics-once-urged-the-agency-to-do-anything-to-fight-al-qaeda/2014/12/05/ac418da2-7bda-11e4-84d4-7c896b90abdc_story.html
http://www.nytimes.com/2014/12/09/world/dismissing-senate-report-cheney-defends-cia-interrogations.html
http://www.cbsnews.com/news/george-tenet-at-the-center-of-the-storm/
http://www.dailykos.com/story/2014/12/09/1350555/-John-McCain-Calls-Out-the-Torture-Apologists?detail=email


7 
 

های آنرا  مقدار زیادی اطالعات غلط داده میشود که از انتشار این گزارش جلوگیری شود، نتیجه گیری"

 ". زیر سوال قرار دهد، و به هشدار دروغین در باره عواقب این انتشار در باره امنیت کشور بپردازد

گذشته، همچنین [ در واقع، جنایات]و قبول اشتباهات  ضمن حمایت از انتشار گزارش سیاپرزیدنت اوباما، 

چون ایشان از آقای جان برنن، مدیر سیا،   ولی .دآن به آمریکا تمجید کر" خدمات"از سازمان سیا برای 

صرف نظر از غیر قانونی بودن )دفاع کرد و در باره غیر مفید بودن شکنجه برای بدست آوردن اطالعات 

، ضّد جنگ ها، مخالفین دخالت آمریکا در امور خاور میانه، و قاد شدید مترقیانمورد انتسکوت کرد، ( آن

 .حتی متحدان دمکرات خود در سنای آمریکا قرار گرفت

 اپوزیسیون همسو و نقض حقوق بشر

در باره جنایت اسرائیل در غزه و گزارش سنای آمریکا در باره " همسو"سکوت گورستانی اپوزیسیون 

آمریکا برای " کلنگ"از حقوق بشر و استفاده از " دفاع"های آنرا در باره  ورشکستگی ادعاشکنجه بخوبی 

های گوناگون منتشر  همان هأییکه هر هفته چندین مقاله در رسانه .کند دموکراسی در ایران را اثبات می

از . ها خزیده اند میکنند و در آن به ستایش از غرب بعنوان پیشرو دفاع از حقوق بشر میپردازند، در النه

همه با تشویش منتظرند . اند خود فرو رفته" الک"همه در . از این جماعت خیر  دیوار صدا بلند میشود، ولی

 .تا آنها بتوانند مّشاطه گری خود برای غرب و اسرائیل را از سر گیرند" این نیز بگذرد"که 

با نئوکان ها، راست افراطی  ی"همسواپوزیسیون "در شرایط حساس کنونی فشار  ،، در عین حال ولی

ای با ایران به موضوع نقض  آمریکا و البی اسرائیل به دولت آقای اوباما برای پیوند دادن مذاکرات هسته

سابق که از بدو خروج از ایران آهسته  حقوق آموختگاناز   یکی .همچنان ادامه داردحقوق بشر در ایران 

ای در واشنگتن پست حتی پیشنهاد مضحک مذاکرات  آهسته به راست افراطی اپوزیسیون پیوسته، در مقاله

ای و دیگری برای نقض حقوق بشر در ایران را  برای برنامه هسته  همزمان در دو هتل در یک شهر، یکی

ای با مساله حقوق بشر در ایران پیوند نیابد، ایشان و  ات هستهآن دیگری تهدید نمود که اگر مذاکر. نمود

حال که جنایات وحشتناک دولت پرزیدنت بوش بطور  !یاران ایشان دست به مبارزه مسلحانه خواهند زد

 آشکار شده، هنوز هم باید دو موضوع را به یک دیگر پیوند زد؟  رسمی

از نظر نگارنده   ولی. سیستماتیک و هر روزه نقض میشودکیست که نداند حقوق بشر در ایران بطور 

آقای دیوید  .نیستند که به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنند  آمریکا و متحدان آنها در جایگاه اخالقی

 ،چنین نوشت، ۲۶۰۲دسامبر  ۰۶راتکاپف، سر دبیر وبسایت معتبر فارین پالیسی، در چهار شنبه 

ترین  تفاوتی بیرحمانه نسبت به ابتدایی  اینکار را با بی. اینکار را مکرراً انجام داد. آمریکا شکنجه کرد"

 ."المللی انجام داد آمریکا و قوانین بین  شر و نقض قانون اساسیحقوق ب

المللی با اعتبار، از  های بین باید توسط سازمان بنا بر این اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران

المللی، دیدبان حقوق بشر، خبرنگاران بدون مرز، پزشکان بدون مرز، پزشکان مدافع حقوق  قبیل عفو بین

های با اعتبار، و همچنین دولت هأیکه کارنامه درخشانی در زمینه احترام برای  دیگر سازمانبشر، و 

 .های اسکاندیناوی و دولت دمکراتیک آفریقای جنوبی، صورت گیرد حقوق بشر دارند، از قبیل کشور

http://www.nytimes.com/2014/12/10/us/politics/obama-says-senate-report-vindicates-his-ending-of-cia-program.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/12/11/us/politics/obama-effectiveness-cia-torture.html
http://foreignpolicy.com/2014/12/09/coming-clean-with-bloodstained-hands-senate-torture-report-cia-bush-administration-obama/
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تنها فردی که در  .در آمریکا قرار است که هیچ کس بخاطر شکنجه ها محاکمه و زندانی نشود ظاهراً،

مامور سابق  کریاکو جانآمریکا بخاطر این شکنجه  های فجیع زندانی شده، افشاگر این شکنجه ها، یعنی 

 قانون چارچوب در اوباما، پرزیدنت، یعنی دوران ریاست جمهوری ۲۶۰۰ سال در که سازمان سیا میباشد

 . شد محکوم زندان ماه ۰۶ به ضدجاسوسی

آقای . شدنداکبر گنجی و عمادالدین باقی بخاطر افشای قتل های زنجیره ای زندانی  آقایان در ایران هم

  غالمحسین آقایاناما . ناصر زرافشان را هم که یکی از وکالی پرونده مقتوالن بود، زندانی کردند دکتر 

خوشوقت و دیگران آمران آن  عزیزآیت هللا  دری نجف آبادی، قربانعلیومحسنی اژه ای، علی فالحیان، 

برای آنان حکم را محاکمه و  قتل هاالبته جمهوری اسالمی مجریان  .قتل ها هیچ گاه مجازات نشدند

 .قصاص آنها را نپذیرفتند و آنها زندانی شدند بدرستی قصاص صادر کرد که خانواده مقتوالن

 شنود از شجاعاسنودن  آقای ادوارد افشاگری های ستودنی " اپوزیسیون همسو"یکی دیگر از اعضای 

دیگری از نقض حقوق که جنبه مهم تمامی زندگی خصوصی رهبران و مردم جهان، و خود مردم آمریکا، 

در . را به گونه ای رد کرد و آن ها را بی ارزش خواند که حتی فایده اطالع رسانی نداشته اند بشر است

و روزنامه نیو ، جوایز حقوق بشر اهدأ کرده اند آقای اسنودنحالی که سازمان های حقوق بشری جهانی به 

" خدمت به کشور"کند افشا گری آقای اسنودن را  مییورک تایمز که معموال سیاست دمکرات هارا حمایت 

اسنودن و گزارش مفصل سنای آمریکا، چهره آقای  که گزارش های  آگاه است " اپوزیسیون همسو".نامید

برمال می کند و این در حوزه حقوق بشر، و حتی لیبرالیسم مورد ادعایش، را  نظام امپریالیستیواقعی این 

به همین دلیل با این نوع گزارش ها . زیبایی که انان درست می کنند، تنافر داردبا چهره ای کامال پاک و 

، در که هر چه شادی در دنیا وجود دارد استنوشته " اپوزیسیون همسو"اعضای یکی دیگر از  .مخالفند

  .غرب و آمریکا تولید می شود
صورت می گرفت  سازمان سیاها توسط  این شکنجهدرست در همان زمان هایی که  نکته مهم این است که

با دولت بوش را " همسویی"استراتژی  ستیزان-این ایرانو رسانه های مستقل آنها را گزارش می کردند، 

نوشت که هر کس با بسط هژمونی  این جریان" ایدئولوگ" یک .می کردند کرده و تجویز  "تئوریزه"

 دموکراسی و حقوق بشر،" مدافع"این جناب ، از نظر یعنی. ستیز است-آمریکا و غرب مخالفت کند،آمریکا

ستیز  -ستیز و امریکا -باید از سلطه آمریکا بر جهان حمایت کنند تا غرب جمهوری اسالمیهمه مخالفان 

ای نوشت،  جای تعجب ندارد، چون این جناب، همانطور که در مقاله  البته، چنین تجویز عجیبی .نباشند

" آدابی"  ما مهاجران در یک کشور خارجی  همه اندرز داد که زندگیخودرا وامدار آمریکا میداند، و به 

 . دارد

کند که در باره  توصیه میبه دموکراسی خواهان واقعی  ستیز-ایران ی جنگ طلب"اپوزیسیون همسو"

بر نقض حقوق بشر در   نقض حقوق بشر توسط آمریکا و متحدان آن سخن نگویند، چرا که این ماله کشی

احترام برای حقوق بشر و . بخوبی درک عجیب اینان از مفهوم حقوق بشر را نشان میدهد ایران است، که

  ی اگر ادعا .نیستند  های سیاسی، ملیتی، و فرهنگی حمایت از آنها مفاهیم جهان شمول هستند و دارای مرز

ماه اخیر درست باشد، همه نهادهای حقوق بشری و همه تظاهر کنندگانی که طی چند  "اپوزیسیون همسو"

جمهوری  توسط در سراسر آمریکا به تبعیض نژادی اعتراض کرده اند، ماله کشان نقض حقوق بشر

 . اسالمی هستند

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/10/cia-torture-prosecution_n_6298646.html
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اینان این است که راجع به هیچ موضوعی بجز نقض حقوق بشر در ایران سخن   در واقع، ادعای اصلی

خود . میشوند" بد بین"نباید گفت، چرا که در غیر این صورت مردم ایران به غرب و بخصوص آمریکا 

های آمریکا  رسانه. کاسه داغتر از آش است" همسو"اپوزیسیون   مردم آمریکا چنین ادعایی ندارند، ولی

مّخرب آمریکا   مملو از بحث درباره تبعیض نژادی در آمریکا و فقر در این کشور، و نتایج سیاست خارجی

در جهان، بخصوص خاور میانه است که این کشور با وجود تمامی مشکالت سهمگین اقتصادی و فاصله 

. ور میانه مشغول به جنگ استطبقاتی که روز به روز عمیقتر میشود، متجاوز از دو دهه است که در خا

ای بجز آسیب شدید به اعتبار  که نتیجه ،و خواهد شد هها شد تریلیون دالر خرج این جنگ ۲در این مدت 

این جماعت . های اسلحه سازی نداشته است و اقتصاد آمریکا و ثروتمند تر کردن هر بیشتر شرکت  اخالقی

های مخرب فقط آب به آسیای تندرو ها، چه در ایران و چه در خاور  هنوز متوجه نیست که اینگونه سیاست

ها  ها و رادیکال چنین سیاست هایی، بجز اسلحه سازان آمریکا، تندرو  میانه ریخته است، و برندگان اصلی

 .نا آگاه آمریکا  مردم آن منطقه و مردم با حسن نیت ولی  در خاور میانه هستند، و بازندگان اصلی

 نقد پیام یا فحاشی به پیام آور؟

که در پای مقاله های است این  "شجاعتشان"چند سالی است که تمام " همسو"برخی از افراد اپوزیسیون 

اینها حتی .میپردازند حقیقت گویانه، با نام مستعار، به جای نقد محتوای مقاله، به تخریب شخصیت نویسنده 

آیا فحاشی به محمد سهیمی هزینه ای دارد که خود .تا این اندازه شجاعت ندارند که با نام خودشان بنویسند

نظرات نام خود به و با  نویسد میمقاله  با نام خود نگارنده میکنند؟را در پشت اسم مستعار مخفی 

و احترام   اینان به دموکراسی واقعیاز همین رویه ها می توان میزان دلبستگی  .خوانندگان پاسخ میدهد

 .برای حقوق بشر را درک نمود

خوبی ها و بهشت غرب حرف زد و از  ،ها دائما باید از زیبایی میدهند که" دستور"ستیزان -این ایران

چون خود اهل . طرف دیگر، از ایران ابلیس و دراکوالیی درست کرد که حمله نظامی به آن ساده شود

وظیفه اینها فقط . مبارزه نیستند، مسئولیت حمله نظامی را بر عهده آمریکا و اسرائیل می گذارند

بارزاتی داشتند، نیازی به مخفی شدن در پشت اگر سوابق م. و تخریب و ترور ناقدان است" همسویی"

به افرادی تهمت می زنند که سال های زیادی در جمهوری اسالمی زندانی بوده  .اسامی مستعار نداشتند

موسوی  میر حسیناینها نگرانند، چون پایگاه اجتماعی ایران به مهندس . یعنی نیروهای ملی و مذهبی ،اند

، دکتر محسن  تاج زاده سید مصطفی ،قدیانی ابوالفضل ،سید محمد خاتمی ،کروبی آقایان مهدی و

به   دی، و شجاعان دیگری نظیر آنها تعلق دارد، نهزیدآبامیردامادی، دکتر محسن امین زاده، دکتر احمد 

  به همین دلیل است که برای مجازات یک قاچاقچی دعوت به بسیج میکنند، ولی. آنها" رهبران"اینها و 

های  نام .ها نمیبرند، که مبادا باعث آزادی آنان شود از این مردان و زنان شجاع در زندان  نامی هرگز

ها نگه خواهد داشت، چرا که اینان هنری بجز این  مستعار نیز برای همیشه این جماعت را در زیر مقاله

 .ندارند

 های آمریکائی به کره شمالی تبعید سناتور

حال به طرف   یک چپ افراطی بود ولی  ، که زمانی"همسو"های اپوزیسیون  "ایدئولوگ"دیگر از   یکی

های آمریکا و آنچه که این کشور در  سیاست انمنتقد میگذارد، چندی پیش اعالم کرد که" نماز"واشنگتن 

جناب را، که ادعای این . کنند بقیه دنیا، بخصوص خاور میانه انجام داده است، باید به کره شمالی مهاجرت

لقب دوران جوانی ایشان نام یک دیکتاتور غرق در خون بیگناهان بود، فقط ماورای راست افراطی در این 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/study-iraq-afghan-war-costs-to-top-4-trillion/2013/03/28/b82a5dce-97ed-11e2-814b-063623d80a60_story.html
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کند که این چپ سابق  حال که گزارش سنای آمریکا منتشر شده است، نگارنده پیشنهاد می  ولی. کشور دارد

از گزارش و انتشار آن حمایت کردند به  های آمریکائی که و راست افراطی کنونی تالش کند تمامی سناتور

 .کره شمالی تبعید شوند

 ...و هجنکش تایهلا لیبرالیسم

ادعای ایشان این ". الهیات شکنجه"تحت عنوان  منتشر کردندآقای محمد رضا نیکفر مقاله ای  چندی پیش 

محمد  دکتر  گرامی دوست . یعنی اسالم الهیات شکنجه است. بود که اسالم ذاتی دارد که همان شکنجه است

 .برقعی در دو مقاله ادعاهای ایشان را بخوبی رد کردند و نشان دادند که سست و بی بنیان هستند

که ماموران نظام لیبرال حاال که روشن شده لیبرال های سازمان سیا  :باید از جناب نیکفر پرسید 

لیبرالیسم الهیات شکنجه نیست؟ چندین دهه است که به شکنجه گری مشغولند، آیا   دموکراسی آمریکا هستند

وقتی جان الک و رهبران بنیانگذار امریکا همه از بزرگترین برده داران بودند، آیا لیبرالیسم الهیات برده 

داری نیست؟ وقتی هنوز لیبرال ها سیاه پوستان را می کشند، آیا لیبرالیسم الهیات تبعیض و سیاه کشی 

اسنودن روشن شد که لیبرال های آمریکایی همه دنیا را  ای ادواردآق نیست؟ آنگاه که پس از افشاگری های

می کنند، آیا لیبرالیسم الهیات کنترل دائمی حوزه خصوصی همه مردم جهان  آن شنودکنترل  با هدف

به تروریسم را بدون دادگاه " مظنونین"نیست؟ وقتی که لیبرال های آمریکایی با هواپیماهای بدون سرنشین 

، آیا  اند کشند و در کنار آنها تاکنون صدها زن و بچه و مرد غیر نظامی هم کشته شدهو محاکمه می 

برده داری میلیونی  لیبرالیسم الهیات کشتن انسان های بی گناه غیر نظامی با موشک های بهپادها نیست؟

نیست؟ پرونده  آیا لیبرالیسم الهیات دروغ و سفاکی. لیبرال ها در قرن های اخیر بسیار سفاکانه بوده است

البته، نگارنده . ای که سنای آمریکا درباره شکنجه انتشار داد، اثبات کرد که لیبرالیسم الهیات شکنجه است

همه اینها براساس چارچوبی است که آقای  .چیزی ندارد" کشف"نکرده و ادعایی در باره " جسارت"

 .محمد رضا نیکفر درست کرده اند

 کالم پایانی

ن توسط سازمان سیا در خارج از  های وحشتناک مظنونین و زندانیا گزارش سنای آمریکا در باره شکنجه

، و احترام برای حقوق  آمریکا بخوبی توخالی بودن این ادعا که آمریکا خواهان صلح، دموکراسی واقعی

کند  آنچه که تصور میاست و بدنبال   آمریکا یک قدرت جهانی. بشر در خاور میانه است، را نشان میدهد

های دیگر  کشور. آن هستند میباشد، و در اینراه آماده است که دست به هر کاری بزند  مصألح و منافع ملی

در باره " امامزاده"از این   ولی. نمیتوانند آمریکا را ندیده بگیرند، و میبایست با آن دارای روابط باشند نیز

اصوال باید برای رسیدن به یک   ای ساخته است، و نه معجزه  هدموکراسی و حقوق بشر در جهان اسالمی ن

های اسالمی از  راه دموکراسی در کشور. نظام دمکراتیک به آن دل بست و بر روی حمایت آن حساب کرد

از واشنگتن، و بخصوص از لنگلی در ایالت ویرجینیا، مقر سازمان   گذرد، نه ها می درون خود آن کشور

 .سیا

سیاست  به نظر نگارنده. آمریکا، بخصوص در باره جهان اسالم، میباشد  نگارنده منتقد سیاست خارجی

های  ای بجز جنگ، ویرانی، خونریزی، کودتا، و حمایت از رژیم های اسالمی میوه آمریکا در باره کشور

های منطقه خلیج  آن در عربستان سعودی و دیگر کشور  یکتاتوری فاسد و مرتجع، چه از نوع مذهبید

های محمد رضا شاه، انور سادات، حسنی مبارک و عبدلفتاح  فارس، و چه از نوع سکوالر آن از قبیل رژیم

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/06/180803.php
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ان خود به آنها ظلم و فقط توسط حاکم  مردم خاور میانه، از جمله ایران، نه. السیسی در مصر، نداشته است

های اقتصادی و آغاز  تعّدی میشود، بلکه حقوق بشری آنها توسط قدرت هایی نظیر آمریکا، با اعمال تحریم

های تروریستی  ، حمایت متحدان آمریکا از نیرو جنگ، نظیر تشویق عراق به حمله به ایران، جنگ در لیبی

گارنده، بعنوان یک شهروند آمریکا که متجاوز از در عین حال، ن .در سوریه، و غیره، نیز نقض میشود

توسط   کند، و هر ساله مالیات بسیاری سنگینی سال است به این کشور در پژوهش و آموزش خدمت می  سی

او و همسرش پرداخته میشود، مایل نیست پول مالیاتی خود صرف جنگ، کشتار، ویرانی، و خونریزی 

 دانشگاه را از او نگرفتهبخاطر این انتقادها توبیخ نکرده یا شغل استادی  نگارنده راتاکنون  احدی هم .شود

است و اگر  نگارندهنگران انتقادهای " ،اپوزیسیون همسو"  همان  های داغتر از آش، یعنی کاسهاست، اما 

 .را به کره شمالی تبعید می کرد نگارندهقدرت داشت، امثال 

 .میماند  ای ذغال باقییابد و روسیاهی فقط بر زمستان پایان می

برای   ؛مطالعه کنند در اینجا کند که بالگ انگلیسی هفتگی او را دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

ها در باره ایران و بقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از  ها و تحلیل دریافت آخرین خبر

های تلویزیونی  ها و دیگر برنامه و مصاحبه بازدید کنند، های خاور میانه اخبار ایران و گزارشوبسایت او، 

 .کنند اینجا تماشارا در  او
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