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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ مارچ ٠٣

  
 سلمان را دوست دارد بنا ترمپچرا 

آوری کرده و آنھا را در قالب يک   را جمعامريکا، رئيس جمھور ترمپپست در گزارشی اظھارات دونالد  واشنگتن

   .ويديوکليپ انتشار داده است

 آن به پيش از ۀربستان سعودی، که سابق در رابطه با معامالت تجاری با عترمپدر اين ويديو، از جمله اظھارات 

 در پاسخ به خبرنگاران ترمپ آغازين ۀجمل. اند گردد، به نمايش گذارده شده رسيدن به مقام رياست جمھوری او باز می

   :چنين است

ُضمنا با صراحت و رک می«   ولق  ھای و متعاقب آن به نقل. »ًگويم که بدانيد، من ابدا با عربستان سعودی تجارتی ندارم ً

 من با ۀکسی به انداز... کنم من فکر نمی«: شود که در موارد مختلف بيان داشته است ديگری از او اشاره می

ھا  سعودی«. »خرم سازند، می کنم در جھان می ھائی را که فکر می ترين آپارتمان گران«. »معامله کند.... ھا سعودی

گويم، حجم تجارت انبوھی  من ھيچ چيز عليه عربستان سعودی نمی«. »اند، من دوستان زيادی در آنجا دارم سرگرم کننده

خرند، باعث ثروتمند شدنم  ھايم را می اند، آپارتمان العاده کنم که آنھا عالی ھستند، فوق من فکر می«. »با آنھا دارم

ِمن از قبل عربستان سعودی خيلی پول درآورده» «.شوند می َ ستان سعودی را عربستان سعودی؟ من عرب....«. »ام َ

 بازی  ھمه نوع اسباب«. »خرند اند، من از آنھا خيلی پول درآوردم، آنھا ھمه چيز از من می دوست دارم، آنھا خيلی خوب

عربستان سعودی؟ من با آنھا ....«. »دھند  به من میدالر و صدھا ميليون دالرآنھا يک ميليون «. »خرند  میترمپاز 

کنند، آيا نبايد دوستشان   خرج میدالر ميليون ۵٠، دالر ميليون ۴٠خرند، آنھا  ارتمان میآنھا از من آپ«. »خيلی دوستم

  !!»داشته باشم؟ من خيلی دوستشان دارم

جای . »ًابدا با عربستان سعودی تجارتی ندارد«گفته بود که » ُرک«ًاين بيانات کسی است که قبال در کمال وقاحت 

واشنگتن پست به مناسبت ھفتصدمين روز رياست جمھوری .  آفاق استۀی شھرگوئ تعجب ھم ندارد، زيرا وی در دروغ

 بار، يا دروغ گفته و ٧۵۴۶ طی اين مدت ترمپ. ھای وی را منتشر کرد گوئی  دروغسمبر بيالن دس١٣، پنجشنبه ترمپ

ًی، شديدا سير ئ دوره  به ويژه قبل از انتخابات ميانترمپھای  منحنی دروغ. يا نظرات گمراه کننده ارائه کرده است

 حتی –به بيان ديگر !  بار دروغ گفت١٣٩مبر  انتخابات مذکور تنھا در پنجم نوبه قسمی که او قبل از. صعودی پيمود

   ! دقيقه يک دروغ گفته است١٠ او ھر –اگر ساعات استراحت شبانه را ھم کسر کنيم 

  .چگونه دوستانی ھستند» دارددوستشان « که او خيلی ترمپ» دوستان«بينيم اين و اما ب
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ّحب سرخ( “Die rote Pille„ تحت عنوان DIR روبرت اشتاين در فرستنده  اين ۀخصايل برجست«به تفصيل ) َ

  : را واشکافته استامريکاويژه با ه ھا با غرب، ب  سعودیۀ و علل مناسبات نزديک و حسنترمپ ۀديرين» دوستان«

 نام خاشقجی به کنسولگری کشورش؛ عربستان سعودی در شھر استانبول ای به  برگشته يک روز جمعه خبرنگار بخت

در ھمان آخر ھفته يک ھواپيمای خصوصی محمد . رود که مدرک الزم جھت ازدواج با نامزدش را دريافت کند می

نشينان اين سر. نشيند کار عربستان سعودی در فرودگاه استانبول به زمين می ّسلمان، حاکم بالمنازع و به شدت محافظه بن

يک نفر از سلمان، يک مأمور ارشد اطالعاتی، يک متخصص پاتولوژی و  يک باديگارد بن: ھواپيما عبارت بودند از

وارد فرودگاه ) ُبری در چمدان ّش را آنچنان جدی گرفته بود که با يک اره مخصوص استخوانکه شغل(پزشکی قانونی 

آنچه که از . نسولگری کشورش برود، تيم مذکور در آنجا حضور داشتکه خاشقجی به ک روز دوشنبه قبل از اين. شدند

ھای   سازمانۀترين جناياتی دارد که تاکنون در عرص آن روز به بعد به تدريج علنی گشت، حکايت از يکی از ھولناک

   .ُاطالعاتی جھان رخ داده است

اما در ويديوی مخفی دولت ترکيه خالف اين . شد که خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است  اول مدام ادعا میۀدو ھفت

زنی با   نفره درگير شده و درپی مشت١۵سپس گفتند که خاشقجی در حين بازجوئی با يک گروه . گردد ادعا ثابت می

 او چه ۀگويند با جنازاما اکنون درمانده بودند که ب! شود کشته می(!!) زده  يکی از مأموران ھيجانۀآنھا، در اثر ضرب

شود  خوب اتفاق است ديگر کاری نمی!  دروغ بگويند؟– ترمپ اين دوستان خوب –ھا  ًاصال چرا بايد سعودی! اند کرده

سرکنسول اما، بعد از آنکه يک تيم نظافت؛ آثار جرم را از . اما پليس ترکيه درخواست وارسی کنسولگری را داد!! کرد

از آن به بعد رژيم خونخوار سعودی روز به روز رسواتر . اد ورود به کنسولگری را دۀليس ترکيه اجازوبين برد، به پ

 وی را شکنجه کردند، سپس کالبدشکاف ءکه خاشقجی را به قتل برسانند، ابتدا به تدريج برمال شد که قبل از اين. شد

 که با معمای اين. گروه با اره مخصوصش، نخست انگشتان و سپس دست و پا و در پايان سر او را از بدنش جدا کرد

قطعات «: مبر حل کرد، اين روزنامه نوشتروزنامه واشنگتن پست در چھارم نوقطعات بدن او چه کردند را باالخره 

کردن و عاقبت در اسيد محو کردن يک  ُشکنجه، مثله. بدن او را در اسيد حل کردند تا اثری از آثار خاشقجی باقی نماند

دوست «، اين ترمپاين جنايت ھولناک برانگيخت، اما جناب خبرنگار مخالف، گرچه خشم جھانيان را از ارتکاب 

 و نه خاندان سعودی قادر به درک اين مسأله نبودند که چرا جھانيان ترمپنه . خم به ابرو نياورد» سلمان صميمی بن

مل زيرا با توجه به مناسبات حاکم در آن کشور، قتل خاشقجی ع! ؟ حق ھم با آنھاست!اند چنين برآشفته و معترض

کند و قرون   مشاھده می٢٠١٨زمانی که انسان زندگی در رياض را در سال . العاده و دور از انتظاری نبود خارق

ُ بودن مچ پا از زير روپوش، روزانه در مالء عام بدنشان  آيد، زمانی که زنان به خاطر پيدا وسطی به نظرش مدرن می
ارتکاب جرم ھر چند ناچيز؛ اعضای بدن مجرم را در مالء عام گيرد، زمانی که به خاطر  آماج ضربات شالق قرار می

کنند و اگر ھنوز زنده مانده باشند، توسط متعصبين وھابی  بام پرت میگرايان را از پشت جنس کنند، زمانی که ھم قطع می

ّسپارند، زمانی که روزھای جمعه عمال رژيم ارتجاعی وھابی در مالء عام  در زير مشت و لگد جان می  -مجرمين را ُ

  .نمايد زنند، طبيعی است که قتل فجيع خاشقجی عادی جلوه می گردن می– مورد در سال ١٠٠حداقل 

 دالرکه اين کشور ساالنه ميلياردھا  اين. ھای اسالمی است از سوی ديگر عربستان سعودی بزرگترين حامی تروريست

ھيچ . ھاست که برمال گشته است يده نيست و سالکند، بر کسی پوش به القاعده و داعش کمک مالی و تسليحاتی می

کش  ھای اسالمی وحشی و آدم ھا انسان از چنگال تروريست ، از اين که ميليونترمپمداری و کمتر از ھمه  سياست

چرا چنين است؟ چون عربستان . شود و به عربستان اعتراضی ندارد اند، برآشفته نمی  جھان گشتهۀگريخته و آوار

شوند و سپس به سمت غرب   به عربستان سرازير میدالرھا پترو  ليونيتر.  خيلی ثروتمند استثروتمند است،
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ھای خصوصی غول پيکر و لوکس، قراردادھای ميلياردی برای صنايع غربی و  قصرھای عظيم، کشتی. گردانند  بازمی

" روابط دوستانه و نزديک"اد اين  اول درصدداند که در ايجۀ در درجامريکادر نتيجه اين کشورھا، و در رأس آنھا .. 

تفاوت است که مردم چه رنج و مصيبتی را در  مداران غربی بی داران و سياست از قافله عقب نمانند، لذا برای سرمايه

پرورده و  و يا خاورميانه در آتش نيروھای تروريستی دست. شوند ريز سعودی متحمل می نظام به شدت ارتجاعی و خون

داری  برند، زخمی و گرسنه آواره جھان گردند، برای سرمايه ھا بسوزد و مردم اگر جان سالم به درمورد حمايت سعودی

ِجوکزر«طبيعی است که رئيس کنسرن زيمنس . غرب اين سود است که در رأس ھمه امور قرار دارد ِ« JOE 

KAESER  ،به اين ھمه جنايات و وحشيگری، که خاندان سعودی در کشور خود و در خاورميانه حاکم گردانيده است

به اين کشور سفر کند، زيرا که سرنوشت يک » کنفرانس اقتصادی رياض«چشم فروبندد و به منظور شرکت در 

  . ميلياردی در کار است٢٠قرارداد 

 اسلحه به عربستان سعودی را دالر ميليون ۴١۶ صدور قريب به ۀ اجاز٢٠١٨مبر  تا سپتنوریج از المانتنھا دولت 

جای . اند را گرفته) G36(٣۶ عربستان سعودی مجوز مونتاژ مسلسل ژ ۀزاد  ھزار شاه٢٠٠٨از سال . صادر کرده است

شود که چرا صدور   اعتراض میالمانمانی که به دولت ز. ھا در جنگ يمن مشاھده شوند تعجب ندارد که اين مسلسل

کنند  شوند، استدالل می کنيد، زيرا که در جنگ عليه مردم يمن به کار گرفته می اسلحه به عربستان سعودی را قطع نمی

مانی اين امر تنھا ز(!!) کند ل وجود ندارد که پس از فروش، کشور خريدار با اسلحه چه میوبرای ما امکان کنتر« : که

  !!»لی موافقت کندوپذير است که کشور خريدار با چنين کنتر امکان

 به عربستان فروخته است، و اين کشور در يمن از آنھا استفاده امريکاھائی که  طبق گزارش نيويورک تايمز سالح

از اين گذشته . »انددقت عمل چندانی برخوردار نيستند و به ھمين دليل باعث مرگ ھزاران غيرنظامی گشته«کند، از  می

،که ... رسانی دارو و غذا به مردم يمن و  ھای کمک  راهۀتخريب امکانات توليد محصوالت غذائی، تحريم و محاصر

شود که غرب در مقابل نظام آدمکش و به   انسانی تاريخ معاصر گشته است، نيز سبب نمیۀترين فاجع منجر به بزرگ

از سوی ديگر در اثر فشار عربستان سعودی، بانک مرکزی يمن ، .  دھدغايت ارتجاعی عربستان واکنش از خود نشان

که از صنعا به عدن نقل مکان کرده بود، آنقدر اسکناس چاپ نمود که ارزش پول يمن آنچنان سقوط کرد که مردم با 

ًقريبا عاجز و شود، ت اندازھای ناچيزی که در اختيار دارند، از قدرت خريد مواد غذائی کمی که در کشور يافت می پس

سه سال است که روزانه ھزاران کودک يمنی در اثر گرسنگی و . اند محروم شده و در نتيجه به خيل گرسنگان پيوسته

 دقيقه يک کودک در يمن بر ١٠طبق آمار يونيسف در ھر . رندسپا شان جان می داروئی مقابل چشمان پدران و مادران بی

ھشدار داده است که متحد ملل . ھزاران کودک به شدت دچار سوء تغذيه ھستند. دھد اثر بيماری جان خود را از دست می

 ١۴زودی به ليون نفر است که به احتمال قوی ب مي٨گذرانند، حدود  شان را با جيره غذائی می ھائی که زندگی تعداد يمنی

 جنگ ۀکشد، به اضاف نابودی می يمن که کشور و مردم آن را به ۀکاران گرچه بمباران جنايت. ميليون خواھد رسيد

کشد و روزانه ھزاران  ھا انسان را به نابودی می عليه اين کشور به راه انداخته است، ميليوناقتصادی که عربستان 

نه تنھا عربستان »  جھانی بشردوستۀجامع«. شود جنايت محرز عليه بشريت محسوب می... سپارند و  کودک جان می

جھان «. کند، بلکه حتی از مداخالت بشردوستانه و انسانی در يمن ھم خبر و اثری نيست را تحريم و محکوم نمی

رساندن به مردم ستمديده و گرسنه و در حال مرگ در يمن، در  به عوض ياری» ھای خوب بشردوست غرب و انسان

ای اخالقی جھان جالب اين است که اين غرب تبھکار؛ ھمواره از ارزشھ. عمل به کمک عربستان سعودی آمده است

آنھا دنيای غرب را دنيای ارزشھای مشترک . راندغرب که بايد برای حفظ آن تالش نمود و از آنھا دفاع کرد سخن می

  .زنندجا می
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 ۀدادن به کودکان يمن، شکنج سلمان در گرسنگی گيرد؟ شھوت بن ُکشی بربرمنشانه انجام می ًو اما چرا اصوال اين نسل

ھای ارشد سعودی در محافل  ؟ گرچه مقام.پذيرند تقدان برای رسيدن به چه ھدفی صورت میکردن من ُزنان، مثله

کنند،  سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است، اما در مقابل افکار عمومی سکوت می گويند، بن خصوصی می

 برای امريکاگويند  آنھا می! تتر از قتل يک انسان اس  و عربستان سعودی مھمامريکاچون معتقدند که حفظ رابطه ميان 

 امريکاکوشد در اتحاد با اسرائيل و  از يکسو عربستان می. حفظ ثبات در منطقه بايد در کنار عربستان سعودی بايستد

در پی تحقيقات گوناگون، «:  نوشت٢٠١٨بر و اکت٢۵ مصری االھرام در ۀايران را مھار کند و از سوی ديگر روزنام

 ذخائر ۀذخايری که حجم آن معادل مجموع. باشد ت که حاکی از وجود ذخائر نفتی در يمن مینتايجی به دست آمده اس

ش  که چرا عربستان سعودی و متحدينالؤدر واقع پاسخ به اين س. »کشورھای عربستان سعودی کويت و امارات است

 اسرائيل، ۀک ھمه جانبگال به انضمام کمي عربی، کويت، بحرين، سودان، مصر، اردن، مراکش، سنۀامارات متحد

برند، بايد در اين  کارانه عليه يمن را به پيش می  اين جنگ خونين و جنايتالمان، فرانسه، انگلستان، اسپانيا و امريکا

آنھا به منظور غارت شن صحرا به . ای بيش نيستجلوگيری از نفوذ ايران در يمن بھانه. جو کرد و خبر االھرام جست

   .گران را آب انداخته است  غارتۀکه منبع عظيم نفت است که دھان ھماند، بل يمن تجاوز نکرده

از اينرو . ولی دير يا زود ذخائر آنھا به پايان خواھد رسيد.  کافی نفت داردۀدانيم که عربستان سعودی به انداز می

 از اينرو بايد با .عربستان سعودی به خاطر حفظ موقعيت برتر اقتصادی خود در منطقه مدتھاست که در فکر چاره است

ل خويش و ممکن از تداوم وجود يک يمن مستقل که قادر باشد ذخائر نفتی احتمالی را تحت کنترۀتمسک به ھر وسيل

ل منابع نفتی و وھا در يمن از عربستان سعودی تبعيت نکنند، کنتر اگر حوثی. داشته باشد، جلوگيری به عمل آورد

ُ کشی و جنايت عليه بشريت در يمن آنطور که  ه ھمين دليل است که نسلاقتصادی جھان به ھم خواھد خورد و درست ب

 ۀگيرد، بلکه در بھترين حالت با طرح مسأل ھای عمومی در معرض گوش و چشم جھانيان قرار نمی بايد در رسانه 

  .دھند ھا با ايران و افسانه جنگ شيعه و سنی؛ اين جنايات را مشروع جلوه می  حوثیۀرابط

  
  ٢٠١٩  چـ مار١٣٩٧ ]حوت[ اسفند ماه٢٢٨از توفان شـماره بر گرفته  
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