


ی اصالت اثر و تعهدنامه رعایت حقوق دانشگاه

  

ی مترتب بر نتایج، تمامی حقوق ماّدی و معنو

هایِ ناشی از ابتکارات، اختراعات و نوآوری

دانشگاه محقق انجام این پژوهش، متعلق به 

باشد. نقل مطلب از این اثر، با می اردبیلی

رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه 

محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو 

 بالمانع است.

 

مقطع کارشننناسننی ارشنند  یآموختهدانش نیمهدی روحا اینجانب

ی عنلنوم سننننینناسننننی و رواب  بین الملننل                     رشننننتننه

ی ادبیات و دانشنننکدهیش مطالعات منطقه ای            گرا

ی علوم سنننیاسنننی   دانشنننگاه محقق اردبیلی به شنننماره

ی نامهاز پایان 79/70/1966که در تاریخ  6017170179دانشننجویی

حقوق بشر در حوزه  یچالش ها یبررسخود تحت عنوان تحصیلی 

آن با  سننننهیو مقا رانیا یاسننننالم یجمهور هیجنگ نرم عل

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نمودهد جانیعربستان و آذربا

گونه مدرك ننامنه را الًالب براد درینافت هی ( این پناینان1

تحصننیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشننی در سننایر  

ها و مؤسنسنات آموزشنی و پژوهشی داخل و خارز از دانشنگاه

 ام.کشور ارائه ننموده

ی تحصیلی نامه( مسنوولیت صحّت و سق  تمامی مندرجات پایان2

 گیرم.خود را بر عهده می

نامه، حاصنل پژوهش انجام شنده توس  اینجانب ( این پایان9

 باشد.می

ان ( در مواردد كه از دسننتاوردهاد علمی و پژوهشننی دیگر0

ام، مطابق ضنننواب  و مقّررات مربوطه و با اسنننتهاده نموده

رعایت اصننل امانتداری علمی، نام منًع مورد اسننتهاده و 

ست منابع و مآخذ ذكر  صات آن را در متن و فهر شخ سایر م

 ام.نموده

( چنانچه بعد از فراغت از تحصننیل، الصنند اسننتهاده یا هر 0

تراع و ... از بردارد اع  از نشننر كتا ، ثًت اخگونه بهره

ی معاونت پژوهشی نامه را داشنته باشن ، از حوزهاین پایان

و فّناوری دانشننننگاه محقق اردبیلی، مجوزهاد رزم را اخذ 

 نمای .

نامه در ی مسننتخرز از این پایانی مقاله( در صننورت ارائه9

ها و انواع ها، سننننمینارها، گردهماییهنا، کنهران همنایش

گاه محق نام دانشنننن نام مجالت،  نار  ق اردبیلی را در ك

نویسننندگان ادانشننجو و اسنناتید راهنما و مشنناور( ذکر 

 نمای .

( چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شنننود، 0

، طرح عواالب ناشننننی از آن امنجمله ابطار مدرك تحصننننیلی

پذیرم و دانشگاه محقق شنکایت توسن  دانشگاه و ...( را می

  بنا اینجنانب مطابق ضننننواب  و داناردبیلی را مجناز می

 مقّررات مربوطه رفتار نماید.

 
 نام ونام خانوادگی دانشجو: مهدی روحانی

 امضا

 70/70/1966 تاریخ
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  حقوق و علوم سیاسیگروه آموزشی 

 

 
 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 مطالعات منطقه ایگرایش ل علوم سیاسی و روابط بین الملی در رشته
 

 عنوان:

بررسی چالش های حقوق بشر در حوزه جنگ نرم علیه 

جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با عربستان و 

 آذربایجان

 

 

  :راهنما)اساتید(  استاد

 جناب آقای دکتر امین نواختی مقدم
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 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 مطالعات منطقه ایگرایش  علوم سیاسی و روابط بین المللی در رشته
 

 عنوان:
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 مهدی: نام                                                     روحانی: دانشجو خانوادگی امن  

آن با  س  هیو مقا رانیا یاماس  ل یجمهور هیحقوق بش  ر در حوزه جنن نرم عل یچالش ها یبررس   :نامهپایان عنوان

 جانیعربستان و آذربا

 جناب آقای دکتر امین نواختی مقدم :راهنما )اساتید( استاد 

 جناب آقای دکتر مرتضی ابراهیمیر: مشاو )اساتید( استاد 

                          لمللعلوم سیاسی و روابط بین ا :رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                          مطالعات منطقه ای: گرایش

 911ات:صفح تعداد                60/60/9911دفاع: تاریخ                        ادبیات و علوم انسانی:دانشکده 

 :چکیده

 ابزار ها جنن نیاز ا یکیاز بدو تولد با ابزار مختلف مورد هجوم مخالفان قرار گرفته است.  رانیا یاسلام ینظام جمهور

 نیه راستچهر بیدر تخر یت سعومتفا یرسانه ها وبا کمک حربه ها قیاز طر یمنف یها ینرم بوده که با چهره ساز

کشور به صورت  هیبا هدف اعمال فشار نموده اند.جنن نرم عل شورارج از کنظام در چشم مردم هم در داخل و هم در خ

 کردیها ،رو کردیرو نیاز ا یکی کهشود.  یدنبال م کایآمر ژهیمخالفان به و یمختلف از سو یها کردیو بارو یچند وجه

ر د رانیچهره ا در مخدوش کردن یمساله سع نیا ییباشد که با بزرگ نما یحقوق ملت م تیحقوق بشر و مساله رعا

 یاز مولفه نورم افزار یگذاران غرب استیناقص حقوق بشر دارند. اصولا س یبه عنوان نظام یالملل نیو ب ینظام داخل

 ستایمخالف خود ، با س یر کشور هاابه رفت یگذار ریتاث یشده برا یزیطرح ر یروان تیلحقوق بشر به صورت فعا

 نیا در برند. یخود بهره م یو نظام یاسیبه اهداف س یابیدر جهت دست و از آن رندیگ یمطلوب خود بهره م یگذار

 ، مساوات ینید یآزاد ریآن نظ یچرا دشمن از حربه حقوق بشر و مولفه ها میاست که روشن ساز نیما بر ا یمقاله سع

جنن نرم  یبرا یوان ابزارها و ... به عن تیاقوام واقل یهایو آزاد انیوب دهیعق یها یحقوق زنان ، آزاد تی، رعا یوبرابر

تان از جمله آذربایجان و عربس  ولی در مقابل در برابر تضییع حقوق بشر در بعضی کشورها کند یاستفاده م رانیا هیعل

در قبال نقض حقوق بشر توسط عربستان در جهت سود  کایآمر یچشم پوش که در آنها منافع دارد سکوت می کند.

بستان عر یوجود دارد که فروش سلاح به ائتلاف تحت رهبر یست. شواهد گسترده ابوده ه یحاتیهنگفت معاملات تسل

و  ایانفرانسه، اسپ س،یانگل کا،یسبب نشده آمر نیشده است اما ا یمنی انیرنظامیگسترده به غ یها بیمنجر به آس

 یجهان مانیتمسخر پ ان،یرنظامیکار افزون بر کشتن غ نیکنند. ا یخوددار حاتیدلار تسل اردهایلیاز فروش م ایتالیا

ر حقوق بش یاز نقض ها کایامر یتوان گفت که چشم پوش یم جانیرابطه با کشور آذربا دراست.  حاتیتجارت تسل

از  یکی یبطور جد کایهست آمر یاز رشد اسلام خواه یریو جلوگ ییبه جهت مهار اسلام گرا جانیتوسط کشور آذربا

 یریجلوگ نیاعلام کرد،همچن ها یجمهور نیدر ا ییاز رشد اسلام گرا یریجلوگمنافع و اهداف خود را در منطقه قفقاز، 

پس از  یایدر منطقه اوراس یکیتیتوسعه ژئوپل یاستراتژ میتحک یدر پ کایدر منطقه، آمر هیمجدد روس یلایاز است

ل به دنبا جانیاقفقاز از جمله آذرب یرصد حقوق بشر در کشورها یبجا کایآمر نیاست. همچن یاتحاد شورو یفروپاش

 یاز نفت کشورها یریرپذیتأث زانیو کم کردن م یانتقال انرژ یرهایمس یدر جهت متنوع ساز یاسیس یباجده

 گرید یبا قدرت ها ،رقابتینفت یها یو کمپان یخصوص یحضور سهامداران و شرکت ها شیافزا یبرا انه،تلاشیخاورم

 باشد. یم تر شیب یازهایبه دست آوردن امت یبرا

 جانی،عربستان ، آذربا رانیا یاسلام یجنن نرم ، حقوق بشر ، اسلام ، رسانه ها ،  جمهور: هاواژه یدکل
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 موضوع تحقیق -1-1

 جمهوری علیه نرم جنگ حوزه در بشر حقوق های چالش بررسی»

 «آذربایجان و عربستان با آن مقایسه و ایران میاسال

 کلید واژه ها-1-2

جنگ نرم ، حقوق بشر ، اسالم ، رسانه ها ،  جمهوری اسالمی 

 ایران ،عربستان ، آذربایجان

 بیان مساله:-1-3

نظام جمهوری اسالمی ایران از بدو تولد با ابزار مختلف مورد 

ابزار ها جنگ  هجوم مخالهان الرار گرفته است. یکی از این

نرم بوده که با چهره سازی های منهی از طریق رسانه ها وبا 



کمک حربه های متها.ت سعی در تخریب چهراه راستین نظام در 

چش  مردم ه  در داخل و ه  در خارز از کشور با هدف اعمار 

فشار نموده اند.جنگ نرم علیه کشور به صورت چند وجهی و 

خالهان به ویژه آمریکا دنًار بارویکرد های مختلف از سوی م

 می شود. 

که یکی از این رویکرد ها ،رویکرد حقوق بشر و مساله رعایت 

حقوق ملت می باشد که با بزرگ نمایی این مساله سعی در 

مخدوش کردن چهره ایران در نظام داخلی و بین المللی به 

عنوان نظامی ناالص حقوق بشر دارند. اصور سیاست گذاران غربی 

ورم افزاری حقوق بشر به صورت فعالیت روانی طرح تولهه از م

ریزی شده برای تاثیر گذاری به رفتر کشور های مخالف خود ، 

با سیاست گذاری مطلو  خود بهره می گیرند و از آن در جهت 

 دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی خود بهره می برند.

ا دشمن در این مقاله سعی ما بر این است که روشن سازی  چر

از حربه حقوق بشر و مولهه های آن نظیر آزادی دینی ، مساوات 

وبرابری ، رعایت حقوق زنان ، آزادی های عقیده وبیان و 

آزادیهای االوام وااللیت ها و ... به عنوان ابزاری برای جنگ 

و بررسی می کنی  که حقوق  نرم علیه ایران استهاده می کند.

و جمهوری آذربایجان توس  بشر در کشورهای عربستان سعودی 

از سوی  حاکمان و سردمداران این کشورها نقض می شود ولی

گرفته  نادیدهآشکار حقوق بشر  غربی ها و آمریکا این نقض

که از شود الًته علت های زیادی می تواند داشته باشد  می

جمله آن می تواند به شعار نه شرالی و نه غربی که از سوی 

اده شد همچنین اصرار جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران د

ایران به استقالر سیاسی و آمریکا دید که ایران مانع اصلی 

در مقابل زیاده خواهی ها و منافع منطقه ای اش می باشد لذا 

 .از حربه حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ایران استهاده کرد 

حقوق  تیکشورها در رعا نیترفیاز ضع یکی جانیآذربا یجمهور

 یهابشر است. در چند سار گذشته فشار بر منتقدان دولت به روش



 لیاز در یکی شودیاست. گهته مبوده شیگوناگون در حار افزا

 نیمذاکره در ا ایاروپا به مجازات  یشورا یاعضا لیعدم تما

منابع نهت خام و گاز  طربه خا جان،یآذربا یمورد با جمهور

 کشور است. نیا یعیطً

 تیکه فعال عهیش یکنون دهها چهره برجسته مذهً باکو تا دولت

و  ریرا دستگ یداشتند و دهها فعار جامعه مدن زیصلح آم یها

در  یاسیس یزندان ۰۱۱بازداشت کرده است. در حار حاضر 

 یها سندهیاز نو یکیبرند.  یکشور به سر م نیا یزندانها

 یمل دگاهدر فرو «یسلیلیاکرم آ»کشور به نام  نیا یاسیس

 «یرلیفائق ام»داشت شد و نتوانست از کشور خارز شود. باز

 یحز  جًهه مردم  یرئ اریو دست قیروزنامه آزادل یمال ریمد

شد.  ریکشور دستگ نیا یتیامن یروهاین یاز سو جانیآذربا

 و بازداشت شدند. ریدستگ زین یاسیمخالهان س گرید

 جانیآذربا یدر جمهور یاسیس تیتوان با صراحت  گهت که وضع یم

با  یاف الصد دارد  رفراندوم یتر خواهد شد. حکومت عل  یوخ

برگزار کند.  یحکومت استًداد  یالدرت خود و تحک شیهدف افزا

آن  جهیمشخص است و مجل  مطمونا نت زیرفراندوم ن نیا جهینت

، مدت دوره  اندومرفر نیخواهد کرد. بر اساس ا بیرا تصو

پست معاون  فته،ای شیسار افزا ۷به  ۵از  یجمهور استیر

کاهش  ندگانیمجل  نما یدایو سن کاند جادیا یجمهور استیر

منظور است  نیبه ا یجمهور استیپست معاونت ر جادی. اابدی یم

پست را برعهده گرفته  نیاف ا یخانواده عل یاز اعضا یکیکه 

. ردیامور کشور را در دست گ مامو بتواند در موالع ضرورت ز

شده تا پسر  یطراح لیدل نیبه ا زینمجل   ندگانیکاهش سن نما

اف بتواند در انتخابات شرکت کرده و وارد پارلمان شود.  یعل

و  یالانون اساس رییرفراندوم جهت تغ یگهت که برگزار دیبا

 یاف در جمهور یحکومت عل  یتحک یکسب حد نصا  رزم به معن

 است. جانیآذربا



 یپلماسید ندیگو یم ییکایآمر استمدارانیس تیوضع نیا در

 یدر جمهور کایمنافع آمر نیراه حل جهت تام نیسکوت بهتر

 تیموالع استمداران،یس نیا لیاست. بنا بر تحل جانیآذربا

 نیا یگیخزر و همسا یایدر در جانیآذربا یجمهور کیاستراتژ

نهت  نافعبا م یونیلیهشت م یو کشور رانیو ا هیکشور با روس

متحده در منطقه  رتایتواند به عنوان متحد ا یم یو گاز غن

 ییگهت که اگر استًدادگرا دیداشته باشد. اما با ینقش پررنگ

 یو اجتماع یاسیبحران س ابدیگسترش  جانیآذربا یدر جمهور

در  کایمنافع امر جهیکشور رخ خواهد داد و درنت نیدر ا

 گرفت. هددر خطر الرار خوا جانیآذربا یجمهور

 یها کیتاکت رویپ جانیآذربا یدولتمردان جمهور نیبر ا عالوه

 کایهستند که چهره آمر هیدر روس نیپوت ریمیورد یرسانه ا

مقاله  کیدهند.  یجلوه م یرا به عنوان دشمن در اذهان عموم

 ارتیمنتشر شده ا جانیآذربا یروزنامه جمهور کیدر  رایکه اخ

کشاندن  » ،«جانیذربااز دست دادن آ»متحده را مته  به از 

با ارزش با  یاز همکار کایغهلت آمر»، «وابه انز جانیآذربا

متحده هشدار  ارتیمقاله به ا نیمته  کرده است. در ا« باکو

 نهیرا رها کند گز جانیآذربا یداده شده است که اگر جمهور

و  هیخود روس گانیبا همسا جانینخواهد داشت و آذربا یا

الهام  انیبرالرار خواهد نمود. حام یتر کیرواب  نزد رانیا

اشاره کرده  زین هینافرجام در ترک یاف به والوع کودتا یعل

مته   هیاز مخالهان دولت ترک تیمتحده را به حما ارتیو ا

 هیعل  جانیآذربا یرا در جمهور ییکرده تا بتوانند کودتا

 کنند. یدولت طراح

 ندهیکه دسامًر گذشته توس  نما یشنهاداتیاز پ گذشته

در مورد نقض  یوجرسین تالیا ندهینما «تیاچ اسم ستهریکر»

فعارن و  یارائه شد و نگران جانیآذربا یحقوق بشر در جمهور

جهت  یاالدام مهم کایدولت آمر کا،یحقوق بشر امر یگروهها

. به تتاکنون انجام نداده اس جانیمقابله با دولت آذربا



 جانیمتحده در آذربا ارتیکه سهارت ا  یکن یندرت مشاهده م

 نیدر مورد نقض حقوق بشر در ا کایآمرو وزارت امور خارجه 

 جانیآذربا یتیامن یروهایحمله ن یکشور صحًت کرده باشند. حت

که تحت  یآزاد ویآزاد و راد یاروپا ییویراد ستگاهیبه ا

خًرنگار  «لوایاسماع جهیخد»و بازداشت  کاستیکنترر دولت آمر

 اریمنجر به واکنش بس ۴۱۰۲در سار  ییویراد ستگاهیا نیا

 یسار جار لیدر اوا لوایاسماع جهیشد. خد کایدولت امر فیضع

کشور را  نیبه مدت پنج سار حق خروز از ا یآزاد شد اما و

 زین یآزاد ویآزاد و راد یاروپا ییویراد ستگاهیندارد. ا

 اوردهیرا به دست ن جانیخاک آذربا در تیتاکنون اجازه فعال

 است. کایامر یردولتیغ یسازمانها نیاز مهمتر یکیهر چند 

  -  یگذشته  فعارن حقوق بشر  بارها خواستار اعمار تحر در

مقامات  هعلی – زایصدور و تیها و ممنوع ییمسدود کردن دارا

کشور شده  نیو مسوورن نقض حقوق بشر در ا جانیآذربا یجمهور

 دیجد ینیالوان بیندارد تا به دنًار تصو یازین کایاند. آمر

 باشد. جانیآذربا یدولت جمهور هیجهت االدام عل

 کایجهور آمر  یکشور رئ نیعلت نقض فاحش حقوق بشر در ا به

خود االدامات رزم در  یجمهور استیر اراتیتواند تحت اخت یم

 کایمتحده امر ارتیا نیکشور را انجام دهد. عالوه بر ا نیا

به  یپور و بانک جهان یالملل نیصندوق ب یاز کمک ها دینًا

مقابله با چالش  تجه جانیدولت آذرباکند.  تیکشور حما نیا

 نیب یمال ینهادها یمطمونا خواستار کمک ها یاالتصاد یها

دولت مخالهت  نیبا درخواست ا دیبا کایاست که امر یالملل

 کند.

 یشرکت ها یگذار هیسرما یها تیبه فعال دیبا نیهمچن کایامر

خاتمه داده و اجازه ندهد بانک صادرات  جانیدر آذربا یخصوص

 نیمتحده همچن ارتیکشور وام اعطاء کند. ا نیواردات به او 

را فراخوانده و  جانیآذربا یخود در جمهور ریسه دیبا

 یها ینگران رددر مو یرزم را به و یدستورات  و مشاوره ها



 ییکایضد آمر یشعارها شیافزا جان،ینقض حقوق بشر در آذربا

 کشور بدهد. نیا یدولت یتوس  مقامات و رسانه ها

مورد با خود  نیاروپا را در ا دیبا نیمتحده همچن ارتیا

که  یانجام شود تا زمان دیاالدامات با نیهماهنگ کند. ا

که  یکشور آزاد شده و رفراندوم نیدر ا یاسیس یها یزندان

 تیشود، باطل اعالم شود. در نها یاف م یالدرت عل شیباعث افزا

شود  کینزد هیو روس رانیبه ا جانیگهت که اگر آذربا دیبا

متحده را مد نظر الرار دهد،  ارتیتوازن با ا نکهیبدون ا

 یگزاف یها نهیرا به دست خواهد آورد که بابت آن هز یتجارب

 خواهد پرداخت.

نه براساس پدر  یعنیفرد است، عربستان منحصربه ینظام پادشاه

بلکه براساس برادر ارشد تر استوار است و پسران  یفرزند

بر تخت  تیارشد بیعربستان به ترت گذارانیبن زیعًدالعز

 ریاغلب موجب تحق ،یحکومت وهیش نی. ا کنندیجلوس م یپادشاه

ها چراکه آن ده،ش یغرب کردگانلیمردم و بخصوص تحص یاز سو

حقوق بشر، حق  یعنی یغرب یهاخود را با ارزش یحکومت وهیش

در  یو حق شهروند یدموکراس یساررانتخا  نخًگان، مردم

. کنندیم سهیمقا یاسیدر الدرت س شیسه  خو زیو ن یاسیمشارکت س

با خروز از کشور  زین یاز مخالهان داخل یاریاساس بس نیبرهم

اند مخالف خارز از کشور کرده یهاگروه لیاالدام به تشک

کانون مخالهان حکومت  نیتراکنون لندن، فعار کهیطوربه

 در خارز از کشور است.  یعربستان سعود

 یپادشاه ست یس کی یعربستان سعود ست یس کهنیبه ا اتوجهب

احزا ،  تیاست، فعال یالهیبر نظام الً یبسته و مطلق مًتن

از  یممنوع است و هرگونه انتقاد یاسیس یهاها و گروهدسته

حکومت و انتقاد از مسوورن  یها استیس ای یدولت یهاسازمان

خالد  ریشود . ااام یم یممنوع بوده و جرم تلق ینظام بطورکل

انگلستان که چرا  یونیزیسوار تلو نی(( در پاسخ به اصلیاله

و به و به  دهدینم تیاجازه فعال یاسیعربستان به احزا  س



است و  نیگهت:اا اسالم هم نیچن ست،ین یاسیفکر اصالح نظام س

 لیاست...(( درهرحار، تشکاحزا  را ممنوع کرده تیاسالم فعال

 یریمنظور جلوگکشور به نیدر ا یاسیاحزا  س و هیهر نوع اتحاد

و  یاسیممنوع و مًارزات س یاز هرگونه حادثه احتمال

 لیندارد. تنها مورد استثنا تشک یمههوم زین یانتخابات

نگاران است که آن ه  بر اثر کارگران و روزنامه یانجمن صنه

عربستان بر اثر   یبود که سًب شد تا رژ یغرب یروهایحضور ن

 از خود نرمش نشان دهد.  یکم ریاخ ترتحو

 نییخارز از آ یمذهً تیکشور عربستان، هرگونه فعال در

شود . الًته در  یممنوع است و بشدت با آن برخورد م تیوهاب

متعصب ،  یافراط یمختلف تندرو یهاشیگرا زین انیوهاب انیم

در نصب  یوجود دارند ، دولت سعود روانهیگرا، معتدر و مسنت

 کندیصرف م یادیزکشور دالت  یو االتصاد یاسیس ،ینیرن دمسوو

 تیو فرصت فعال دانیآر سعود م یهااستیتا مًادا مخالهان س

 کنند.  دایپ

 1620و  1622و  1690 یهاسار یکه ط یمل تیالانون امن براساس

 یهااستیکه با س یافراد یبرا ینیسنگ یهاصادرشده، مجازات

شده است. براساس در نظر گرفته ،ورزندیحکومت مخالهت م یرسم

از حکومت به شکل  یالانون هرگونه انتقاد نیاز موارد ا یبرخ

 رینظ یگریبه هر صورت د ایها آشکار را در کتب، روزنامه

 شودیکه به اطالع مردم برسد، جرم محسو  م رهینامه ها و غشب

ها سازمان یبه سو شیگرا ایو  یاسیدخالت در امور س نیهمچن

بر اعتراض به دولت،  گرانید قیتشو ایو  یاسیس یهاوهو گر

از  گرید یکیشود .براساس  یم یتلق یمل یتیجرم و اخالر امن

شرکت در آن ظل   ایبه اعتصا   قیتشو ن،الانو نیموارد ا

 . شودیمحسو  م

مرتکب جرائ   یاساس الانون فوق، هر گاه ثابت شود که فرد بر

در داخل  دیزندان، تًع الانون شده و مجازات نیموردنظر ا

 حیتصر نیالانون همچن نی. در اگرددیاعدام محکوم م ایکشور و 



که مردم را به افکار مخالف با مصالح دولت  یشده است، افراد

. جرم شوندیمحکوم م ردر داخل کشو دیبه تًع ند،ینمایدعوت م

 یهابا گروه ایدارند و  شیگرا یاسیکه به احزا  س یافراد

زندان است که مدت  ند،ینمایارز ارتًاط برالرار ممخالف در خ

نظام  یدرصدد برانداز یرسد . اما اگر فرد یسال  م ۰۵آن به 

باشد به مرگ محکوم خواهد شد . براساس  زیالهرآم قیاز طر

 یپرونده افراد ،یبراساس عرف جار نیهمچن والانون  نیا ۲ماده 

اند شده دهیو عق انیب یرا که مرتکب جرائ  مربوط به آزاد

الرار  یتحت عنوان المًاحث مورد بررس ژهیو یدر دادگاه ها

 گونهنیبه ا یدگیحق پرداختن و رس ،یعاد یهاو دادگاه ردیگ یم

بدون  معمورب  یاسیس یهاتیموارد را ندارند . متهمان به فعال

اگر محاکمه  ایو  شوندیم یانجام محاکمه و حق دفاع، زندان

و  رسدیشان نمآنان به اطالع تیممدت محکو ایگردند، نوع 

با عهو دربار آزاد  تیشدن مدت محکوم یمعمورب پ  از سپر

 تیاز علت محکوم یها ذکرآن یاما در احکام آزاد گردند،یم

 انیب زیاز اتهام ن هاآنبرائت  نیو همچن دیآینم انیبه م

 . شودینم

 نهیباشد که در زم یم یعرب یازجمله معدود کشورها عربستان

 ینموده است . به طور کل یاریبس یهایگذارهیمطًوعات، سرما

و  یبه دو دسته مطًوعات داخل توانیکشور را م نیمطًوعات ا

 یهاعًارت از رسانه ،ینمود . مطًوعات داخل  یتقس یخارج

 نی. ارسندیماست که در داخل عربستان به چاپ  ینوشتار

و غالب صاحًان آن  نظر دولت بوده ریطور کامل زها بهرسانه

خاندان  نیوابسته به ا ایو  یمتعلق به خاندان سلطنت ای زین

عربستان ملزم به  یگروه یهاهستند. به هرحار تمام رسانه

حق ندارند دولت را  وجه یهدولت بوده و به یهاخواسته تیرعا

 سوار بًرند.  ریز

و مذهب در مطًوعات و احزا   دهیعق یآزاد کهنیا لیدل به

و از  شودیشدت کنترر مبه انیجود نداشته و صاحًان الل  و بو



ممنوع  زین زیآممسالمت ییهرگونه تظاهرات و گردهما گرید یسو

. لذا برخورد شودیاعمار م یاژهیو یهاتیزنان محدود یو برا

و اتًاع  یسعود یبا عوامل فوق که منجر به نقض حقوق شهروند

  یداشت، اما رژ یاتردهشود، بازتا  گس یم یخارج یکشورها

در برابر اعتراضات محافل  یو پاسخ حیاز هرگونه توض یسعود

 یبرخ یهرچند که مقامات سعود کندیم یخوددار یالمللنیب

از انتقادات پاسخ داده اند . افراد  یااوالات به پاره

بدون محاکمه و اثًات  یدیمد یهادتم یبرا یشهروندان سعود

وجود ندارد که  یالانون  یرژ نیدر ا شوند . یم یجرم، زندان

ضمانت آزاد شود .  دیبر طًق آن الًل از محاکمه با ال یزندان

 یوجود ندارد که از خانواده فرد زندان یالانون  یرژ نیدر ا

 یدر زندان به صورت انهراد رشدهیشود . افراد دستگ تیحما

 یدوران گاه نیرسد ا انیبه پا قیتا مراحل تحق برندیبه سر م

در برابر   یرژ نی. اانجامدیم زیها نها و ماهههته به

سکوت کرده  یاسیس انیبر شکنجه زندان یگزارشات متعدد مًن

الرار ندارد،   یرژ یهامجازات فیدر رد دیتًع کهییاست ازآنجا

 . شودیم یخوددار یاسیس انیزندان دیلذا از تًع

مثابه به زیاز منکر ن یامر به معروف و نه یدولت یهاگروه

و در االدامشان کامالب آزاد و مختارند  کنندیعمل م یتیامن  یپل

 یهاکسب اجازه، وارد خانه ایو  یآنان بدون هرگونه اخطار الًل

و  پردازدیم یاماکن شخص شیو تهت ییو به بازجو شوندیمردم م

صاحًان خانه را سرکو   یاز سو یهر گونه واکنش و مخالهت

 یو خارج یداخل یمکالمات تلهن هیلک یتیامن  ی. پل کنندیم

در اداره پست در خصوص مکاتًات  تیوضع نی. اکندیرا کنترر م

نظر وزارت  ریز  یاالدامات پل هیبرالرار است . کل زیافراد ن

بر وجود عناصر  یمًن یاری. گزارشات بس ردیگ یکشور صورت م

در دست است. مأموران  یو مؤسسات شخص یدولت اداراتدر  نیخًرچ

ها را باز بسته ها و پاکت هیکل زیو اداره پست ن یرک سعودگم

 کنند.  یریو اطالعات ممنوعه جلوگ ایتا از ورود اش کنند،یم



مطلقه   یرژ کی یدارا یازآنجاکه عربستان سعود هرحاربه

نظر پادشاه  ریالوا و ارکان کشور ه  ز هیاست و کل یسلطنت

به اعتراض مردم  ییگوپاسخ یبرا یزمیدارند لذا مکان تیفعال

شدت ها بهها و تنشوجود ندارد و بحران عهدیبه جز شاه و ول

 یسازمان ها یهدف نیدر انجام چن  یو ابزار رژ شوندیسرکو  م

 یکی ریاست . روبرت با یکارت مل نیو همچن یتیو امن یاطالعات

 نیچن یهازهیانگ انهیو کارشناس خاورم ایس یمیالد یاز اعضا

را در مقاله خود تحت عنوان سقوط خاندان  یتیضاها و نارشورش

حاک  در   یکه رژ کندیآورده است. عطف و استدرر م یسعود

 یخاندان نیت خود را از دست داده است. چنیعربستان مشروع

 ی. خاندان سعوددهدینم یتوجهبه شهروندان شکل مشارکت الابل

در  شکست ،یفراوان مانند انحرافات اخالال یبه علت فسادها

متحده،  ارتیبه ا کشینزد یبه وابستگ نیآزاد کردن فلسط

مقدس در فرهنگ  یهانیعنوان مدافع سرزماعتًار خود را به

 از دست داده است. یالماس

ش  ش چ شر حقوق نقض الًار در کایآمر یپو س  ب ستان تو   عرب

 شننواهد. هسننت بوده یحاتیتسننل معامالت هنگهت سننود جهت در

  یرهًر تحت ائتالف به سننالح فروش که دارد وجود یا گسننترده

ستان س به منجر عرب سترده یها بیآ  یمنی انیرنظامیغ به گ

ست شده شده سًب نیا اما ا سه،  ،یانگل کا،یآمر ن  فران

  حاتیتسنننل درر اردهایلیم فروش از ایتالیا و ایاسنننپان

 تمسخر ان،یرنظامیغ کشتن بر افزون کار نیا. کنند یخوددار

 . است حاتیتسل تجارت یجهان مانیپ

 بر یسنننعود مقامات با دارید در کایآمر مردان دولت

شنگتن یًندیپا سعه و حهظ به وا   ژهیو به اضیر با رواب  تو

 آنها.  کردند دیتاک یحاتیتسننل و یاالتصنناد یها نهیزم در

  ردیبگ یشتریب شتا  عربستان به سالح صادرات که دادند وعده

  انتظار رد عربسننتان اند گهته زین یعربسننتان نیمسننوول و

 .است کایآمر جانب از هوشمند یها بمب افتیدر



شنگتن  دادند نانیاطم یسعود مقامات به ها یکایآمر   وا

ستیس از  جنگ از.  کرد خواهد تیحما اضیر یا منطقه یها ا

ند ، منی مک قیطر از کایآمر و گذرد یم ماه چ   یها ک

سل شار برابر در سکوت و ها یسعود به یحاتیت   ، منی مردم ک

س نقش سا  در را نقش نیهم کایآمر.  دارد تجاوز نیا در یا

  ، یریتکه گروه از و کند یم هایا زین عراق و هیسور تحورت

س  که داعش یستیترور   تیحما ، شود یم تیحما ها یسعود تو

 و جهان یعموم افکار انتقاد یپ در الًته کایآمر. کند یم

  اتیجنا از یبشننر حقوق ینهادها و ها سننازمان  نیهمچن

 ها ستیترور از خود تیحما کند یم تالش ، داعش یها ستیترور

 یحام عنوان به یسعود عربستان از ظاهر در و کند پنهان را

 .کند انتقاد کمرنگ یا گونه به داعش

  و یاالتصنناد نهیرید رواب  یسننعود عربسننتان و کایآمر

  نهت یاصننل انیمشننتر از یکی کایآمر.  دارند یحاتیتسننل

  حاتیتسل  بزرگ انیمشتر از یکی زین عودس آر و است عربستان

ست کایآمر    تلهات کاهش یبرا ریاخ یها سار در کایآمر.  ا

سان یروین ستیس ، یجنگ یها نهیهز و یان "   یابتین جنگ" ا

  ، نهیزم نیا در.  است کرده دنًار جهان مناطق یبرخ در را

  شده منی در نهیپرهز و نافرجام یجنگ ریدرگ یسعود عربستان

  فیتوص ده ریگاوش را عربستان یو زین ترامپ دوره در.  است

 .کرد استهاده عربستان پور از دیبا کرد اعالم و کرده

  یپوش چش  که گهت توان یم جانیآذربا کشور با رابطه در

  جهت به جانیآذربا کشور توس  بشر حقوق یها نقض از کایآمر

 کایآمر هست یخواه اسالم رشد از یریجلوگ و ییگرا اسالم مهار

  الهقاز، منطقه در را خود اهداف و منافع از یکی یجد بطور

  اعالم ها یجمهور نیا در ییگرا اسننالم رشنند از یریجلوگ

  منطقه، در هیروسنن مجدد یالیاسننت از یریجلوگ نیکرد،همچن

 منطقه در یکیتیژئوپل توسعه یاستراتژ  یتحک یپ در کایآمر

  بدنًار کایآمر. است یشورو اتحاد یفروپاش از پ  یایاوراس

 گسترده تالش مستقل، یها دولت به آن هیتجز و یشورو یفروپاش

 ونیفدراسننن رامونیپ یکیتیژئوپل خالء تا کرد آغاز را یا



  در کایآمر یاستراتژ نیتدو در که یبطور. کند پر را هیروس

سعه کردن سد ضرورت بر منطقه، س نهوذ تو   بر دیتأک و هیرو

ستیس از یریگ بهره سب یابزارها و ها ا  نیا تحقق یبرا منا

 اهداف از است، داشته الرار کایآمر دولت مدنظر همواره هدف،

  هیروس یهژمون مجدد یبرالرار از یریجلوگ کایآمر کیاستراتژ

  هدف نیا به دنیرسنن یبرا و اسننت یشننورو از پ  منطقه در

سوله، نیمهمتر س انحراف م سیس یها تیاولو از هیرو   در یا

  یکشورها در بشر حقوق رصد یابج کایآمر نیهمچن. است منطقه

سیس یباجده دنًار به جانیآذربا جمله از الهقاز   جهت در یا

  زانیم کردن ک  و یانرژ انتقار یرهایمسننن یسننناز متنوع

 شیافزا یبرا انه،تالشیخاورم یکشننورها نهت از یریرپذیتأث

  یها یکمپان و یخصننوصنن یها شننرکت و سننهامداران حضننور

  آوردن دسننننت به یابر گرید یها الدرت با ،رالابتینهت

  یرهننایمسننن کنترر در ژهیو بننه تر، شیب یازهننایننامت

جدیانرژ قاز در یطلً دنظری،ت هت در اله   توازن رییتغ ج

ستراتژ س منافع ضد بر کیژئوا   انتقار خ  تیامن نیه،تأمیرو

 .باشد یحان،میج- یتهل-باکو نهت

ستیس و علوم شکدهیاند ریمد  « یکوزرر چاردیر»  یگذارا

شگ در یانرژ  در کایآمر نیشیپ ریسه و سونیم جرز اهدان

ا   نیهرزگو و یبوسننن و و( ۰۹۹۷-۰۹۹۲ا جانیآذربا یجمهور

  حقوق ناالض جانیآذربا یجمهور نکهیا باره در( ۰۹۹۷-۰۹۹۹

شر ست ب ست کرده سکوت کایآمر چرا  و ا    یشرا در: گهته ا

شورها با ارتًاط در و خاص   که جانیآذربا یجمهور مانند ییک

  به یجهان یدسننترسننا مشننترک منافع یدارا هاآن با کایامر

  مشننترک یها چالش و( جانیآذربا یجمهور گاز و نهت بازار

ست( س یترور هیعل جنگا سید از کند یم یسع کایامر ا   یپلما

ستهاده آرام و سکوت ساس نیا بر. کند ا سانه در ا  یها ر

شورها نیا مثًت یها جنًه بر یعموم   یط در و کرده دیتاک ک

 مورد در یخصوص طور به و کشورها نیا استمدارانیس با مالالات

شر حقوق یها ینگران شورها نیا در ب  در یو. کند یم صحًت ک

 ادآوری جانیآذربا یجمهور با کایآمر حرکت نیا گهته ادامه



  تر کیدموکرات کایامر دوسننتان» که اسننت المثل ضننر  نیا

ستند   مقوله به کایامر کردیرو دیگویم  یکوزرر چاردیر. «ه

  کشورها ریسا با سهیمقا در دوستان با ارتًاط در بشر قوقح

  یجهان استیس در ظاهر در کایامر متحده ارتی،ا ستین کسانی

شها ارتقاء به را تیاولو س یارز شر حقوق و یدموکرا  داده ب

  یتیامن موضوعات موارد از یاریبس در که گهت دیبا اما است

صاد و ستیس تیاولو در یاالت شور نیا یخارج ا .  دارند الرار ک

ستیس در متهاوت یها تیاولو ن،یبنابرا شورها یخارج ا   یک

 آنها یها استیس که شود یم باعث  خاص یها نهیزم در و خاص

 .دیآ نظر به متناالض

 :قیتحق نهیشیپ -1-4

ها به  قیموضوع ما پژوهش ها و تحق ی نهیتوان گهت در زم یم

صورت  نیدپژوهشگران واالع شده ب یصورت جدا از ه  مورد بررس

 یالسمت بعد ایشده هست و  ی"جنگ نرم" واکاو یمًان ایکه 

واالع شده و  قی"حقوق بشر" مورد بحث و تحق یعنیموضوع ما 

 یابزار عنوانصورت که حقوق بشر به  نیو پژوهش به ا یبررس

به چش   زندیم رانیکه آن را به سر ا کایدر دست امر یو چکش

مثل  یگریها موضوعات د قیاز تحق یاریدر بس ایخورد و  ینم

...به عنوان ابزار جنگ ایو  ینهوذ فرهنگ نترنت،یرسانه ، ا

 یالرار گرفته لذا رزم و ضرور یمورد بررس رانیا هینرم عل

مه  جنگ  یاز ابزارها یکی وانهست تا بحث حقوق بشر به عن

الرار  یمورد بررس رانیا یاسالم یجمهور هیعل کاینرم امر

ق بشر را در جمهوری اسالمی ایران با و بعد رعایت حقو .ردیگ

کشور جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی مقایسه می کنی  و 

در این مقایسه به نتایج خوبی رسیدی  از جمله نقض صریح و 

آشکار حقوق بشر و حقوق مردم در این کشورها را بدست آوردی  

و به این نتیجه رسیدی  که حقوق بشر در مقایسه با این 

ا در ایران به خوبی رعایت می شود پ  چرا آمریکا نقض کشوره

حقوق بشر در این کشورها را نمی بیند و لی  بحث نقض حقوق  



بشر درایران را مطرح می سازد که علت های زیادی از جمله 

 منافع آمریکا مطرح می باشد.

 

 سوال اصلی-1-5

چرا دشمن از حربه حقوق بشر و رعایت حقوق ملت به عنوان 

ولی  ری برای جنگ نرم علیه ایران استهاده می کندابزا

دربرابر نقض آشکار حقوق بشر در کشور جمهوری آذربایجان و 

 ؟عربستان سسعودی سکوت کرده هست 

 سوال فرعی -1-6

 الًار در آمریکا دولت خصوص به و بزرگ کشورهای رفتار تهاوت

 چیست آذربایجان و عربستان و ایران.ا.ز در بشر حقوق مساله

 ؟و منافع آمریکا در این کشور ها چه چیزی می باشد

 فرضیه اصلی -1-7

هدف دشمن از حربه حقوق بشر علیه ایران ،اعمار فشار های 

دی ،و تغییر نظام به نهع خود است و مختلف سیاسی ،االتصا

ایران را به عنوان رالیب جدی در منطقه می بیند و به دلیل 

ان و آذربایجان دربابر منافع بیشمار خود درککشور های عربست

 نقض حقوق بشر در این کشورها سکوت می کند.

 فرضیه فرعی -1-8

ریکا ناالضان اصلی حقوق بشر کشورهای غربی به سرکردگی آم

هستند و تهاوت رفتار آشکار آمریکا در رابطه با نقض حقوق 

 بشر در عربستان و آذربایجان  امری پنهان ناپذیر می باشد.

 هدف تحقیق  -1-9

دف ما در این پژوهش آن است که مساله رعایت حقوق بشر و ه

آزادیهای اساسی شهروندان را در کشور با توجه به الانون 

اساسی و مًانی دینی اسالم روشن سازی  و همچنین به این 

مساله که هدف غر  از اعمار رویکرد حقوق بشر و مولهه های 

وده ؟ آن در حوزه جنگ نرم علیه جهری اسالمی ایران چه ب



پاسخی الانع کننده ارائه دهی  و از طرف دیگر روشن سازی  

که آیا دشمن خود واالعا آنچه را که حقوق بشر می نامد آن 

را رعایت می کند ؟ و به این سوار پاسخ دهی  که چرا با 

وجود نقض حقوق بشر در عربستان و جمهوری آذربایجان آمریکا 

 هی  واکنشی به این نقض ها ندارد.

 روش تحقیق: -1-11

 توصیهی می باشد. –روش تحقیق ما در این پژوهش تحلیلی 
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the presence of shareholders and private companies and oil companies in order to increase 

the presence of shareholders and private companies and oil companies to compete with 

other powers . 
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