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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ جنوری ٠۵
  

  پيرامون قطع روابط عربستان سعودی وايران
  ذش استماھيت بحران منطقه جنگ شيعه و سنی نيست، تالش امپرياليسم برای گسترش مناطق نفو

.  عقب مانده و ارتجاعی، ھمدست صھيونيسم و امپرياليسم در منطقه استًدولت وھابيست عربستان سعودی دولتی عميقا

 بفروشند، باعث شده دالر عربستان سعودی با پذيرش اين خفت که نفتشان را در بازار جھانی فقط به ۀحکام  دست نشاند

ئی بپردازند که امريکاھای بی ارزش دالر ۀواد سوخت فسيلی خويش به تھي ممالک دنيا مجبور شوند برای خريد مۀتا ھم

 امريکا دالرارزش . ن می کنديي تعامريکا بدون دخالت رسمی دولت امريکا" فدرال رزرو"را  مقدار انبوه در گردش آن

 که ژاندارم همحمد رضا شاعربستان سعودی بعد از سرنگونی رژيم . از جمله به نفت عربستان سعودی وابسته است

ثيرات گرمای اين انقالب ھمه منطقه و از جمله أمنطقه بود به مقابله با انقالب ايران پرداخت، زيرا ھراس داشت ت

. اين قبيل اقدامات بودۀ  و ياری به وی برای حمله به ايران از جملصدام حسينتحريک . عربستان سعودی را فرا بگيرد

 شد و مردم را به آل سعود کعبه توسط ۀز نخست منکر پرده داری خانرژيم جمھوری اسالمی نيز از ھمان رو

سرنگونی اين رژيم وھابيستی فراخواند که اين موضعگيری در عرف ديپلماسی از زبان مقامات رسمی اقدامی تحريک 

 ه ناتو باين کار شبيه ھمان اقدامات دسيسه چينانه ای است که امروز عربستان سعودی، ترکيه و. آميز محسوب می شد

  . ضد دولت قانونی سوريه می کنند

فريقا ا اسالمی در آسيا و ۀ نيروھای تروريستی و عقب مانۀ مالی ھمۀطور عمده منابع تغذيه عربستان سعودی و قطر ب

. رژيمھای ارتجاعی منطقه توسط اين رژيم، با رضايت خاطر امپرياليسم ناتو، مورد حمايت قرار می گيرند. ھستند

ودی يار و ياور القاعده، طالبان، داعش، بوکو حرام و ساير جريانھای ارتجاعی و تروريستی در جھان عربستان سع

...  وا فساد در منطقه در تمام بمب گذاری ھا و آدمکشی ھا در پاکستان، عراق، افغانستان، سوريه، ليبيۀاين نطف. است

  . را کتمان کنند اسی بوده و آنھا ديگر نمی توانند آن آگاھان سيۀئيد ھأ دست دارد و اين امر امروز مورد تًمستقيما

در امور داخلی يمن دخالت کرده و در آنجا .  می دھدتعربستان سعودی سران کشورھا را با پول می خرد، به آنھا رشو

ِارتشش را پياده نموده است و به قتل عام مردم يمن دست می زند و کسی در جھان خودی ھا، زبان به اعتراض نمی 
برای سرکوب مردم بحرين تانکھای خويش .  ضد مردم يمن اعزام کندهبه دولت سودان پول داده تا ارتشش را ب. گشايد

ی ايران با ئبعد از توافقات ھسته . را به اين کشور گسيل داشته است و اعتراضات مردم را سرکوب کرده و می کند

 اين کشور عنان اختيار سياست خارجی خويش را از دست  که مورد موافقت اسرائيل و عربستان سعودی نبود،امريکا
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. داده و با روشھای ھيستريک و عصبی در منطقه به گرد و خاک و اقدامات نسنجيده و ماجراجويانه متوسل شده است

سياست کاھش بھای نفت که به عنوان .  خواھد داشتآل سعوداقداماتی که عواقب بسيار وخيمی برای منطقه و رژيم 

در تحت فشار اقتصادی قرار ... از جمله ايران، روسيه، ونزوئال ورا ای در دست حکام اين کشور بود تا مخالفان وسيله 

دھد، حال گريبان خود اين کشور را با توجه به ولخرجيھايش در حمايت از تروريسم جھانی گرفته و برايش مشکالت 

مرگ است و از رشد و شدت تضادھای درونی و بيرونی  تشنجھای آل سعودتشنجھای رژيم . اقتصادی ايجاد کرده است

 اروپائی نيز که صابون اين ماجراجوئی ھا با ھجوم پناھندگان به اروپا به یحتی امپرياليستھا. اين رژيم حکايت می کند

  .تنشان خورده است حاضر نيستند زبان انتقاد خويش را نسبت به آنھا ببندند

 اين یھر دو. ان در ترکيه استخی داعش در سوريه و دوست و ياور اردو رژيم عربستان سعودی بزرگترين حام

مين منافع اقتصادی و سياسی خويش در منطقه از ھيچ جنايتی أکشورھا ايران را دشمن خويش می دانند و برای ت

 ترکيه رياکاری و دروغگوئی از سراپای اين دو رژيم می بارد يکی به قتل عام کردھای انقالبی. رويگردان نيستند

مشغول است و شھرھای کرد نشين را با خاک يکسان می کند و ديگری ھمزمان و با ھمآھنگی شمشير شيعه کشی از 

 ضد شيعيان که هالبته اين سياست ايجاد نفرت در ميان سنی ھا ب. آستين بدر آورده و به جنگ شيعه و سنی دامن می زند

ِدر اين کارزار تبليغاتی . ثر نبوده استمؤ مردم سنی مذھب ۀان توديک تاکتيک موذيانه و برای رد گم کردن است در مي
. داشت به کمکھای مالی عربستان سعودی شريک اند آنھم بيشتر به علت چشمشيعه کشی، تنھا پاره ای حکومتھای سنی،

  . مردم اين کشورھا در اين برادر کشی شرکت نمی کنند

 نزاعی که در منطقه در گرفته است مبارزه با قطع نفوذ امپرياليسم که ماھيت به يک نکته بايد توجه داشت و آن اين

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم می ه خلقھای منطقه بۀاين مبارزه مبارز.  و امپرياليستھای سنتی در منطقه استامريکا

د و عمر  عربی، قطر، کويت و ممالک نظير، مورد نفرت خلقھای عرب ھستنۀعربستان سعودی و امارات متحد. باشد

 خلقھای ۀتحريکات و تبليغات ضد شيعه که راه انداخته اند، سياست منحرف کردن مبارز. آنھا به شمارش افتاده است

 عطف آن شرکت نيروی ھوائی روسيه در ۀشکست سياست عربستان سعودی و ترکيه در سوريه که نقط. منطقه است

دنبال داشت، تمام سياست ه ستی از جمله داعش را ب تضعيف سازمانھای تروريًمبارزه با تروريسم بود و ماال

 عرب را در آينده ۀ ھمآھنگی دائمی اتحاديۀقطر را برھم زده است و دسيس- عربستان سعودی- ِ محور ترکيهستراتيژيک

عربستان سعودی و ترکيه با شکست سياستھای ماجراجويانه و ارتجاعی خويش در پی برھم زدن . به گور سپرده است

 ياری به نيروھای تروريستی و شايد حتی دخالت نظامی در سوريه و اشغال بخشی از ۀر منطقه و ادامتوافقات د

شيعه کشی عربستان سعودی بازتاب اين شکست و تشنجی ناشی از . ھستند"  آزادۀسوري"سرزمين اين کشور به عنوان 

  .ضعف است

ويژه خلق ھای ايران و ترک و ه ان خلقھای منطقه و ب آزاديخواھان و دموکراتھا بايد از برادری ميۀکمونيستھا و ھم 

 ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی خويش را تقويت کنند و ۀعرب در منطقه به دفاع برخيزند و ھمبستگی مبارز

 ھم امپرياليسم و ھم صھيونيسم به اين . آنھا منحرف گرددۀ جنگ شيعه و سنی مسير مبارزۀمانع شوند که به بھان

در ميان اپوزيسيون خود . دروغھا دامن می زنند تا يک جنگ خانگی و نسل کشی در منطقه ايجاد کنندتبليغات و 

اين ايجاد نفرت ملی بخشی از . رو ھستيده  ايرانی نيز شما با تحريکات ضد عرب و ترک و حتی ضد فارس روبۀفروخت

 ضد اعراب تحريک کرده و از آب گل آلود برای ه صھيونيسم در منطقه است تا به ويژه ايران را بستراتيژيکسياست 

در کنار آنھا بخشی ديگر . اين ايران پرستان آريائی  و ضد عرب ھمدستان اسرائيل در منطقه ھستند. خود ماھی بگيرد

دشمن .  سياسی و طبقاتی را به جنگ صليبی و دينی بدل می کنندزۀاز اپوزيسيون خود فروخته قرار دارند که مبار
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 مکمل ھمين سياست ً صھيونيست، دقيقاِمنصور حکمت اسالم  و ايجاد اسالم ھراسی با الھام از تئوری ھای تراشی با

و ھمه " حزب کمونيست کارگری ايران"ان است که خاسرائيل و عربستان سعودی و پان ترکيسم عثمانی بزرگ اردو

  . به آن دامن می زنندمنصور حکمتمريدان 

ويژه در اوايل انقالب با سخنان متناقض در مورد حقانيت شيعه نسبت به سنی و تالش اما رژيم جمھوری اسالمی به 

اين رژيم با نفوذ در عراق به جای . برای درج آن در قانون اساسی که پس گرفته شد به اين نوع تبليغات ميدان داده است

ان عربستان سعودی، و طرد حضور  ھمبستگی ميان مردم با اديان گوناگون و خنثی کردن تبليغات حاميۀايجاد روحي

. ق قرار می داد، رفتار می کنديي که شيعيان را مورد تضصدام حسينسربازان ممالک اشغالگر، خود با ھمان منطق 

 بودند، ميدان را صدام حسينسياست کاھش تحريک آميز از نفوذ سنی ھا در قدرت سياسی حتی سنی ھائی که مخالف 

البته . رو ھستيمه رو می سازد که امروز با آن روبه از می گذارد و ما را با فاجعه ای روببرای تحريکات امپرياليستھا ب

کس را مورد تعقيب قرار نداده  اين يک واقعيت است که در ايران نه در زمان شاه و نه در زمان جمھوری اسالمی ھيچ

 دارا بودن مذھب ۀدر ايران کسی را به بھان. اند تا زمانی که به مخالفت آنھا با سراپای رژيم خودشان مطمئن نبوده اند

 ضد رژيم جمھوری هسنی، مسيحی، زرتشتی، و يا تعلقات ملی و قومی مورد پيگرد قرار نداده اند ولی ھرکس را که ب

اينطور نيست که در ايران . اسالمی در ھر سطحی مبارزه کرده است بيرحمانه مورد پيگرد و تعقيب قرار داده اند

بسياری از جان .  حقوق دموکراتيک برخوردار بوده و ديگران فاقد آن ھستندۀ و يا مليت خاصی از ھممذھب، جنسيت

در رژيم جمھوری اسالمی اساس .  شيعيان به حساب می آمدندء جزًباختگان مردم ميھن ما سياسيونی بوده اند که سنتا

  . ی زنند اين رژيم است و مخالفان و سرکوبھا را بر اين اساس محک مۀحفظ سلط

ھمين تجربه تجاوز مزدوران خارجی به سوريه که اکثريت مردم و حزب بعث حاکم نيز سنی مذھبند و يا حمايت از 

لبنان که حکومتش ترکيبی از اديان و نيروھای سياسی گوناگون است، چه از جانب ايران و چه از جانب عربستان 

نه کشور عمان سنی .  دعوای شيعه و سنی نيستًست ماھيتاسعودی نشان می دھد که نزاعی که در منطقه در گرفته ا

. مذھب و نه ممالک آسيای ميانه سنی مذھب حاضر شده اند از عربستان سعودی پيروی کنند و نه سنی ھای ساکن ايران

ماھيت نزاع کنونی يک . که آذربايجان شيعه مذھب در قفقاز ھمدست ترکيه و اسرائيل و عربستان سعودی است حال آن

حضور . نزاع سياسی برای سلطه جوئی امپرياليسم در منطقه است که به ميدان بی رقيب و بدون درد سر نياز دارد

به .  خارجی دارند باب ميل امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه نيستۀلبنان، سوريه و ايران با سياستھائی که در عرص

به ميدان آمدند و به تدريج ھمين سياست " ان، بعدش نوبت ايراننه غزه، نه سوريه، نه لبن"ھمين جھت نيز آنھا با شعار 

  .را به کار گرفته و می گيرند و به پيش می برند

را در ھر دو کشور محکوم کرده و خواھان تحقق حقوق دموکراتيک مردم ...  سرکوب ھر اقليت ملی، مذھبی وحزب ما

  . ھر دو کشورمی باشد

  . محکوم می کندًردم يمن توسط عربستان سعودی را قويا تجاوز به بحرين و قتل عام محزب ما

 ترکيه، عربستان سعودی و ناتو را در امور داخلی سوريه و قتل عام اين ۀ حمايت از داعش و دخالت بی شرمانحزب ما

از آن وسيله ای برای نقض حقوق ملل بسازند   نقض حقوق بشر در سوريه را تاۀمردم را محکوم می کند و بھان

ن شود و اين امر در يک انتخابات ييدست خود مردم سوريه تعه سرنوشت مردم سوريه بايد ب. رانه ارزيابی می کندرياکا

 مستبد بودن ۀ ديگری به بھانۀھر حيل.  دولت قانونی و مشروع سوريه امکان پذير استبشار اسدآزاد با حق شرکت 

 و عربستان سعودی، پان ترکيسم عثمانی، صھيونيسم ، نقض حقوق بشر در سوريه به معنی ھمدستی با داعشبشار اسد

  .و امپرياليسم است
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وی به جای تکيه بر برادری سنيان و شيعيان در جھان اسالم و .  ديگر در مورد سخنرانی ولی فقيه در ايران استۀنکت

 ۀکارانه و دشمنان خرابی سياستھای ضد صھيونيسم و امپرياليسم و افشاهری و ھمسرنوشتی مشترک آنھا بادتکيه بر بر

عربستان سعودی با خواستھای مترقی خلق عرب، بی توجه به تحليل از حرکت عربستان سعودی که از موضع ضعف 

تھديد عربستان سعودی که بايد از . انجام می شود، با ھمان ورقی به بازی آمده است که آل سعود با آن بازی می کند

ت تالفی جويانه و تروريستی بعدی از جانب ايران است که به اين دور شيطانی ِ بترسد، تنھا به معنی اقداما" انتقام خدا"

عربستان سعودی که در اين زمينه از امکانات مالی و تبليغاتی و ھمدستی . انحرافی در مبارزه امکان بقاء می دھد

 در ًجمھوری اسالمی عمالاين سياست رژيم .  دست باال را خواھد داشتًصھيونيسم و امپرياليسم برخوردار است مسلما

. خدمت اھداف امپرياليسم در منطقه و به ضرر دوستی خلقھای منطقه تمام می شود و به انفراد ايران منجر خواھد شد

امپرياليسم، صھيونيسم، پان ترکيسم  و وھابيسم عربستان ھجوم گسترده ای را عليه ايران آغاز کرده اند و خنثی کردن 

 وسيع ۀبه مردم ايران با به رسميت شناختن حقوق و آزادی ھای طبيعی آنھا و ايجاد يک جبھاين ھجوم تنھا با تکيه 

آنھم در .  مقاومت کشور ايران بی نھايت نيست و صدمه جبران ناپذيرمی بيندۀھمبستگی جھانی ممکن است وگرنه درج

و قانونی را در جھان به رسميت شرايطی که ما شاھديم فقط زور است که حرف اول را می زند و قدرتمندان ھيچ حق 

بايد . ديد آميز و تالفيجويانه ھمان خواستی است که دشمنان ايران به دنبالش ھستنداتخاذ سياست عصبی، تھ. نمی شناسند

مترقی عليه امپرياليسم و صھيونيسم صرفنظر از تعلقات ملی آنھا ...  مسلمانان، مسيحيان، يھوديان وۀاز ھمبستگی ھم

  . انقالبی و طبقاتی نمايندۀ اغفال و انحراف در مبارزۀمانع شد که دين را وسيلحمايت کرد و 

  )توفان(حزب کارايران  
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