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 Political  سياسی

  
   توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١٧ دسمبر ٢۶
  

  شوند ھای عربستان سعودی يکی پس از ديگری نقش بر آب می توطئه
  اندھای خارجی تنھا موجب تقويت جمھوری اسالمی و توطئهدسيسه

سلمان، ريشه در  ش، محمدبن  ملک سلمان و وليعھدۀ عربستان و عملکردھای ماجراجويانۀرويدادھای اخير در شبه جزير

  .مشکالت و معضالت بنيادينی دارد، که آنھا با آن دست به گريبان ھستند

ت اساسی بر صادرات نفت  اقتصاد عربستان سعودی، که به صورۀآيند«ًاستريت ژورنال اخيرا ھشدار داد که   والۀنشري

 دوم سال جاری ۀتوليد ناخالص داخلی غيرنفتی در سه ماھ« ....»  فروپاشی خطرناکی قرار داردۀمتکی است، در آستان

 ».کمتر از يک درصد رشد داشته است

  :علل بروز چنين وضعی در

  پائين آمدن قيمت نفت، -١

 زای فسيلی در جھان، کاھش روزافزون اھميت مواد انرژی -٢

 ناپذير، ھزار پادشاه ميلياردر فاسد و عياش و سيری  ھفتوجود -٣

ه اين  آنھا به قسمی کۀروي بودن قيمت سوخت نفت و گاز در داخل عربستان و به طريق اولی مصرف بی پائين -۴

 ش در مقياس جھانی باالترين رقم مصرف نفت و گاز را در کشورش دارد،کشور به نسبت جمعيت

 آن قرار ۀ کالنی را به خود اختصاص داده است و آخرين نمونۀلھاست بودجآور اسلحه، که سا خريد سرسام -۵

 ... رسيد و ءمپ به اين کشور به امضار اخير دونالد ترری است، که در سفال ميليارد۴۶٠دارد 

  : اقدام ورزيده است که رئوس آن عبارتند از٢٠٣٠ اقتصادی تحت نام ۀسعود به تدوين برنام از اينرو حکومت آل

به شرکت سھامی و فروش سھام آن در بازار بورس » آرامکو«گذاری جايگزين در داخل و خارج، تبديل  يهسرما«

ھای نفتی جھان، نظير  گذاری در شرکت  گذاری و تمرکز بيشتر بر روی توليد گاز به جای نفت؛ سرمايه جھانی؛ سرمايه

ت رھائی از وابستگی عمده به فروش چينی، جھ» ساتيوپک«روسی و » لوک اويل«و حتی » بی پی«و » شورون«

  . نفت خام، افزايش قيمت نفت و گاز در داخل عربستان

ھای اصلی آن بر بازار بورس جھانی بنا   جديد اقتصادی اين کشور که پايهستراتيژيکآينده نشان خواھد داد که سياست 

  .شده است، تا چه حد با موفقيت قرين خواھد گشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ّحقوق، جھت رھائی از شر حکومت  ويژه زنان محروم و بی مومی مردم به جان آمده، بهرشد نارضايتی و اعتراضات ع

 ۀطرح برنام. جوئی واداشته است  سلمان را به چاره ِگر، سران دستگاه قدرت ملک گرا، متحجر، فاسد و سرکوب واپس

ه عليه وضع موجود و از ورشدن آتش مبارز گيری از شعله سو برای پيش اخير حکومت سعودی از يک» تجددگرايانه«

آنھا در واقع در نظر دارند از .  متحجر دستگاه حکومتی اين کشور در انظار دنيای غرب استۀسوی ديگر آرايش چھر

يک طرف وجاھت ملی خود را در انظار جھانيان به نمايش بگذارند و از جانب ديگر سوپاپ اطمينانی برای درون 

  .تعبيه کنند

ھای آزاد وجود داشته  ھا، تجمعات، مطبوعات و رسانه ی زمانی است که احزاب، سازماندر صورتی که آزادی واقع

در . ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و پارلمانی مشارکت کنند  سان قادر باشند در فعاليت مرد و زن به يک. باشند

وری که از احزاب و شود؛ در کش تشکيل می» مشورت«ًکشوری که پارلمان آن فرمايشی است و صرفا به منظور 

اند؛ در کشور  ھا و ھرگونه فعاليت سياسی خبری نيست؛ در کشوری که زنان آن از کليه حقوق محروم  سازمان

شود؛ در کشوری که قانون شرع حاکم است و ھنوز با شمشير ای که حتی يک فيلم سينمائی در آن توليد نمی مانده عقب

جديد، » تجددگرايانه«، دستورات ... اند و   متخلفين از قانون شرع مشغولزنند و به قطع دست و پا و انگشت گردن می

 حضور زنان ۀ، اجاز)رو گشته است ھای وھابی روبه که البته با مخالفت شديد مفتی(دادن رانندگی به زنان که در اجازه

تواند باعث  نھا میشود، ت ھای عمومی، خالصه می  سخنگوئی اخبار از رسانهۀھای ورزشی و يا اجاز در ستاديوم

يک چنين برخورد مردساالرانه و شوينيستی نه تنھا . استھزاء شاه و وليعھد متحجر سعودی در انظار جھانيان شود و بس

  . ای از مقاومت و مخالفت زنان نيز نخواھد کاست توھين به مقام زن در اين کشور است، بلکه ذره

گاه قطع نگشته  عبدالعزيز بنيان گذارده شد، ھيچ سال پيش توسط ملک ٨۶سعود، که قريب به  کشمکش در ميان خاندان آل

 اوج خود ۀ ميليون مردم اين کشور سوار ھستند، به نقط٢۵ ھزار شاھزاده بر ٧اين رقابت امروز، که بيش از . است

  .رسيده است

 از برادر به برادر ، پادشاھی در صورت فوت»ھفت سريری«سعود تاکنون مطابق قانون  از زمان تأسيس پادشاھی آل

زين پس ديگر نه برادر و فرزند وی بلکه فرزند . بار اين قانون را تغيير داد سلمان برای نخستين اما ملک . رسيد می

ھای دربار را وادار ساخت  او نه تنھا با فشار و تھديد، مفتی. پادشاه حاکم به عنوان وليعھد برگزيده خواھد شد» اصلح«

ھای مھم اين کشور بين آنھا تقسيم  اعالم کنند، بلکه ھزاران شاھزاده را، که کليه مقام» المیاس«که قانون جديد را 

  . سلمان محمدبن سلمان، ساخت بند وادار به تبعيت از خود و وليعھد، ملک گير و به سازی و به اند، با پرونده شده

اش، شمشير را از رو بسته  برای عقبهکردن آن  کردن قدرت در دست خود و نيز موروثی سلمان جھت انحصاری ملک

» متعب بن عبدهللا«شدن وی گشت و برکناری  ، که منجر به کشته»منصوربن مقرن« شاھزاده ھليکوپترسرنگونی . است

گيرانه به  آمدند، نيز جزئي از کودتای پيش شمار می ّاز رياست گارد ملی، که ھر دو از رقبای اصلی محمدبن سلمان به

تقابل  ديگری از ۀ رقيب نيروی زمينی، عرصۀعبدهللا، از رياست گارد ملی، به مثاببا برکناری متعب بن.  آيد حساب می

ثباتی بيشتر در اين کشور خواھد شد، زيرا که گارد ملی ريشه در قبايل  نمايد، که باعث بی ھای درونی اين نظام رخ می 

  .مختلف دارد

ھای مخالفين، سياست  ھای ميلياردر مخالف، دستگيری  برای شاھزادهسازی ، پرونده»مبارزه با فساد «ۀتشکيل کميت

 وليعھد، که تمام قدرت را در دستان خود قبضه کرده است، دستگيری مذھبيون وھابی، که مخالف سياست ۀماجراجويان

دتای جملگی جزئی از  اين کو... ھای دولتی و  ھای مخالف از مقام وی ھستند، برکناری شاھزاده» تجددگرائی«

  . آيند گيرانه به حساب می پيش
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ھای بانکی و  نمودن حساب الخروج و مسدود   کشور؛ ممنوعۀ تن از وزراء و مقامات بلندپاي٣٨ شاھزاده، ١١دستگيری 

 –سعود را فراگرفته است   فسادی که در واقع سراپای خاندان آل–!!! »فساد مالی«ھا به جرم  اموال برخی از شاھزاده

ُھمزمان با حضور پررنگ و اجباری سعد حريری، ....  ھا ھای خصوصی جھت ممانعت از فرار شاھزاده بستن فرودگاه

کشد، در واقع آغاز جنگ اری بر اين ھجوم کودتاگرايانه ب استتۀبايست پرد وزير لبنان، در صدر خبرھا که می نخست

فيائی قدرت در قدرت و آغاز استبداد فردی به اين يورش نشان از پايان فعاليت ما. آيد قدرت در اين کشور به شمار می

 ساله، طی دو سال اخير بيش از ھر کس در خاندان ٨١محمد سلمان، فرزند ملک سلمان پادشاه  ملک. تمام معنی دارد

مبارزه با « تازه تأسيس ۀاو نه تنھا وليعھد، که پست وزارت دفاع، رياست کميت. سعودی قدرت را قبضه کرده است

 اقتصادی کشور را در چنگال خود قبضه کرده ؤسسۀترين م ، اين مھم»آرامکو«و رياست شرکت » دیمفاسد اقتصا

  .است

 عربستان، که بدون شک تقويت نيروھای ضد تروريسم را از لبنان ۀپرورد ِ، اين گروه مخوف دست»داعش«شکست 

تر از پيش  عرصه را بر عربستان تنگگرفته تا سوريه و از عراق گرفته تا يمن و ايران را به دنبال خواھد داشت، 

ھای محمدبن  کردن قطر به عربستان و گرايش به سمت ايران برای پرھيز از ماجراجوئی ھمچنين پشت. خواھد کرد

 دريائی، گرسنگی، که باالخره عربستان را ۀرغم بمباران، محاصر ھای يمن، علی ناپذيری حوثی سلمان؛ مقاومت و تسليم

رغم  ؛ بازگشت حريری به لبنان و ايفای نقش خود در دولت اين کشور، علی. دريائی کردۀروادار به شکستن محاص

هللا لبنان، که در نھايت ھدف   پشتيبانی ايران از حزبۀاحضارش به عربستان و وادارساختن او به استعفاء، به بھان

  .سلمان و وليعھدش گشت باال برای ملکُ تبديل به تف سرًکرد، عمال ساختن جنگ داخلی در لبنان را دنبال می ور شعله

هللا و مسيحيان به رھبری عون   حزبًرسد، زيرا که اوالانست به نفع عربستان به نتيجه بتو  استعفای حريری، نمیۀتوطئ

مخالف ھر نوع درگيری مجدد، که يادآور ھا به رھبری جمبالط، ھای تحت رھبری حريری، و دروزی و حتی سنی

دميدند، ھنوز به  آثار جنگ داخلی لبنان، که عربستان و اسرائيل در آتش آن می. جنگ داخلی تلخ گذشته است، ھستند

آلودشدن  تواند با گل کرد می  گمان میءفرانسه، که ابتدا.  مردم لبنان زنده استۀ تلخ آن در حافظۀخورد و خاطر چشم می

يد کرد، ولی در اثر مخالفت ئ حريری را تأۀشد  ديکتهۀگيرد، به نوعی با عربستان ھمصدا شد و استعفاءنام بیآب ماھ

هللا و آغاز درگيری در لبنان،  شان در به زير سلطه کشيدن سوريه، با تحريک حزب ساير کشورھای اروپائی و شکست

ھای افغانستان، عراق، سوريه، يمن،  ه به دليل تداوم جنگاروپا، ک. به يکباره تغيير موضع داد و از در مخالفت برآمد

سودان و سومالی با مشکالت و معضالت الينحل اجتماعی و سياسی متأثر از ھجوم پناھندگان به سوی اروپا مواجه شده 

 ۀتوانست با اين حرکت ماجراجويان اجتماعی اين جوامع را تا حدودی دگرگون ساخته است، نمی-  سياسیۀاست و چھر

  .عربستان با ھمدستی اسرائيل جھت مقابله با ايران، موافقت کند

ھا قرار داده است  هللا موشک در اختيار حوثی که ايران از طريق حزب پسند عربستان مبنی بر اين دليل به اصطالح عامه

ه طرف رياض ھا موشک را زمانی ب اند، نيز کسی را قانع نکرد، زيرا که حوثی و آنھا به سمت رياض پرتاب کرده

مريکا به آنھا فروخته و وارداتی ا جنگنده ھای عربستان سعودی که ۀوسيله پرتاب کردند که در اثر بمباران ھوائی يمن ب

تر کليه  به بيان ساده.  نفر به ھالکت رسيده بودند٢٩شود عربستان سعودی محسوب نمی" ملی"است و از توليدات 

ھای قدرت خود در  ه عربستان در رقابت با ايران جھت تحکيم و گسترش پايهھای مستقيم و نيابتی ک ھا، جنگ توطئه

هللا لبنان و  حنای تبليغاتی عليه ايران مبنی بر تسليح حزب. اند منطقه در آن شرکت داشته است، با شکست مواجه گشته

  . ھای غرب رنگ باخته است ھای يمن در نزد افکار عمومی جھان و حتی قدرت حوثی
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هللا مطرح شد و آرزوی اسرائيل، که اکنون تنھا  زدن به حزب  ضربهۀيرودار گروگانگيری حريری، مسألگرچه در گ

ستان و ھای افغان طور عمده اروپا، که خود در منجالب جنگه آيد، نيز ھمين بود، ولی ب شمار میه متحد عربستان ب

البته داستان سعد حريری و . بنان نبودد، خواھان برافروختن آتش جنگ جديدی در لزن عراق ھنوز دست و پا می

هللا لبنان، برای عربستان آخرين برگ برنده در بازی قدرت در منطقه، پس از باخت در  زدن احتمالی به حزب ضربه

  . آمد، که آن نيز سوخت و دود شد و به ھوا رفت سوريه و عراق و قطر و يمن و داعش به شمار می

داشتن بازار فروش اسلحه از  سو و گرم نگاه  رضايت عربستان و اسرائيل از يکمريکا برای جلبارغم اين  اما علی

مپ باشد که ترر اسلحه میال ميليارد د۴۶٠ آن قرارداد فروش ۀآخرين نمون. سوی ديگر، مدام در حال تھديد ايران است

دفاع از «مريکائی اد ، رئيس بنيا»جيمز وولس«!. ُدر نخستين سفر خود به عربستان به پادشاه سعودی حقنه کرد

 ھزار تن ١٠، که قدرت تخريبی برابر )ھا مادر بمب( بمب جی بی يو١٢ تا ۶از پنتاگون خواسته است که » دموکراسی

  !.»خرج سپاه کند«دارد، " تی ان تی"

. رندريزی درازمدت دا زدن و تضعيف ايران برنامه مريکا برای ضربهادر اين راستا عربستان و اسرائيل در تعامل با 

طلبان در کردستان، آذربايجان،   نظامی، دفاع از تجزيهۀو تھديد ايران به حمل» برجام«عالوه بر مخالفت مدام در مورد 

شگردھای آنان در مقابله با ايران به شمار از خوزستان و بلوچستان و حتی کمک مالی و نظامی به آنھا يکی ديگر 

چنين به نظر . رکيه و سوريه نيز با اين کشور از در مخالفت برآيندھمين امر سبب گشته است که عراق، ت. آيد می

اما آنچه به ايران . که با شکست داعش احتمال وقوع جنگ قدرت ميان ايران و عربستان افزايش يافته باشد رسد، می

ر نه رغم تھديدات عناصر افراطی درون حکومت و برخی سرداران سپاه پاسداران، اين کشو شود، علی مربوط می

شرايط ورود به يک جنگ طوالنی را دارد و نه دليلی برای آغاز آن، زيرا در اثر اتحاد با روسيه و حمايت ضمنی چين 

  .از موضع برتر در منطقه برخوردار است

روست و نيز از آنجائی که ه المللی، که در باال بر شمرديم، روب  داخلی و بينۀھای عديد برای عربستان نيز که با چالش

اين چنين جنگی با . ًسلمان به وليعھد در پيش است، امکان ورود به جنگ تقريبا منتفی است ريان انتقال قدرت از ملکج

ِتجاوز به يمن، که آنجا ھم مثل خر در گل مانده است، قابل قياس نيست تواند عربستان را تا سر حد  چنين جنگی می. َ

نياز به آرامش » تجددگرايانه«ھای  دی درازمدت و بلندپروازیھای اقتصا به اصطالح برنامه. نابودی تضعيف کند

مريکا در حال حاضر با آغاز اکه کشورھای اروپائی و عربی و حتی  ًمضافا اين. خوانی ندارد درونی دارد و با جنگ ھم

دون مشارکت و تواند موافق باشد، اسرائيل است که او ھم ب تنھا کشوری که می. جنگی ديگر سر توافق نشان نخواھند داد

  .پشتيبانی امريکا، امکان شرکتش در جنگ بسيار ضعيف است

رساند که رويکرد محتاطانه قصد دارد اين پيام را به رياض بواشنگتن : گران سياسی نوشت که رويترز به نقل از تحليل«

تيلرسون به اسرائيل : "هافزايد ک اين تارنمای خبری می) ١٣٩۶ ]عقرب[بانآ ٢١تابناک (»در تقابل با ايران اتخاذ کند

کشورھای اروپائی نيز که بسياری از » نيز پيام فرستاده که اکنون زمان ماجراجوئی در خاورميانه نيست

ًيا در نظر دارند انجام دھند، شديدا با آغاز جنگ، ) نظير توتال(اند، گذاری کرده گذارانش يا در ايران سرمايه سرمايه

ای ايران و  وقوع جنگ به کشورھۀنبايد از ديده فروگذارد که دامن. اند ، مخالفجنگی که ايران در آن درگير باشد

خواھد شد، بلکه به افغانستان، سوريه، عراق، يمن، لبنان، بحرين، اردن، امارات و اسرائيل و عربستان سعودی ختم ن

 شروع چنين جنگ وسيع و و در حال حاضر ھيچ يک از اين کشورھا با. حتی روسيه و امريکا نيز گسترش خواھد يافت

  .ای موافق نيستند گسترده
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ًصرفا ... ، تبليغات ضد موشکی عليه ايران و »برجام«مريکا با اھای اسرائيل و  ھا عليه ايران، مخالفت وجود تحريم

  .ھراسی است برای تضعيف ايران و تبليغ ايران

 ندارد، از روی استيصال به کشور اسرائيل سلمان، که در منطقه متحد ديگری جز کشور امارات و بحرين اکنون ملک

مريکا و اھای منطقه آن کس که باخته است، عربستان، داعش، اسرائيل، ترکيه و  در قمار درگيری. پناه برده است

اش ھستند و آن کس که برگ برنده را در دست دارد، سوريه، عراق، ايران، قطر، يمن، چين  طلب اروپائی متحدين جنگ

اش شد، در  المللی روسيه، که با درخواست سوريه وارد عمليات مستقيم جنگی عليه داعش و حاميان بين. اند و روسيه

اتحاد و به موازات نيروھای نظامی عراق، سوريه و ايران نه تنھا بر اين نيروی اھريمنی پيروز شد، بلکه موفق شد که 

  . را حفظ و تحکيم کندپايگاه نظامی خود در سوريه و به طريق اولی حضور خود در منطقه

رو گشته است ه  ايران با شکست روبۀھای امپرياليسم برای تجزياوضاع منطقه به سود ايران تغيير يافته است و دسيسه

 ضد ه طبقاتی بۀ ايران بر مبارزۀسفانه وضع طوری است که ھر تھديد و دسيسه از خارج برای نابودی و تجزيأولی مت

 ۀکند و از تشديد مبارزافکند و رژيم را در برابر اپوزيسيون تقويت میسالمی سايه میرژيم ستمگر و فاسد جمھوری ا

ھيچ ايرانی ضدامپرياليست و . ھا فقط به نفع رژيم و در تقويت آن استاين تھديدات و دسيسه. گيردطبقاتی جلومی

 جاسوس و تروريست ۀيا دارودستطلبان و مريکائی سلطنتا" رژيم چنج"دموکراتيکی خواھان اين نيست که با سياست 

 کارگر و مردم ۀ طبقۀسفانه مبارزأمت. مجاھدين بر سرکار آمده و يا ايران تجزيه شده و مورد بلع ھمسايگان قرار گيرد

 اين ۀبدون ساي. گيردالشعاع تجاوز و دسيسه از بيرون قرار می تحتًدست خود، مستمراه ايران برای تغيير رژيم ب

دشمنی . تر بود طبقاتی عليه رژيم جمھوری اسالمی مناسبۀ شرايط برای مبارزًھای طوالنی، مسلماتھديدات و دسيسه

امپرياليسم و صھيونيسم نيز با ھدف جلوگيری از استقرار يک رژيم مردمی، ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی در 

نش در منطقه فقط موجبات تقويت اين دشمنی امپرياليسم و صھيونيسم با رژيم جمھوری اسالمی و متحدا. ايران است

 . آوردرژيم را فراھم می

  

  

  ٢٠١٨ سال جنوریـ ١٣٩۶  ]جدی[ دی ماه٢١۴بر گرفته از توفان شـماره 

   )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

  


