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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 شيری  .م .ا

  ٢٠١٦ جنوری ١٦
  

 امريکا دائمی جنگھای و سعودی عربستان
 و تاج سعود آل شاھان" که نمايد، تصريح هگذشت سال پائيز در امريکا ۀخارج وزير کری جان که آن از پيش وقتھا بسيار

 شيخ ساير و سعودی عربستان باستانی عھد رژيمھای که بود ناروشن کسی کمتر بر ،"ھستند امريکا مديون را خود تحت

 امريکا ۀرابط ديگر، سخن به  .ھستند آن سياستھای مطلق تابع و امريکا متغير ۀاراد بی مطيع يک فارس خليج نشينھای

 ئیترسا گذشته قرن ھفتاد ۀدھ در دالر -نفت نظام شکلگيری آغاز از ويژهه ب متوالی، ھای دھه طی سعودی عربستان و

 که اين بر مبنی تصوری ھر وصف، اين با .است بوده استوار فرمانبردار و فرمانروا ستراتيژيک اصل بر ھمواره، 

 ھای سياست با داخلی يا المللی بينۀ صحن در کشور اين ديگر اقدام ھر يا و يمن به سعودی عربستان نظامی تجاوزً مثال

 .است باطل تصور يک دارد، تفاوت امريکا کالن

 سياست سطح به را تروريسم ميالدی ۀگذشت قرن ھشتاد ۀدھ در امريکا وریتامپرا رئيس ،ريگان رونالد که آن از پس

 تروريسم مالی و انسانی نيروی تأمين منبع ترين عمدهۀ مثابه ب سعودی عربستان داد، ءارتقا وریتامپرا دولت رسمی

 منابع یاتکاه ب انگليس بعدی، درجه در و امريکا دولتی نھادھایً اساسا .گرديد ظاھر صحنه روی در امپراتوری دولتی

 گروھھای تسليح و آموزش سازماندھی، تشکيل، به سعودی عربستان آنھا، رأس در و مستعمرات، انسانی و مالی

  .پرداختند )داعش( "اسالمی دولت" آنھا، آخرين تا گرفته "قاعدهال" از فريقاا و آسيا در تروريستی

 تمام جنگ يک .است جنگ يک شروع صدد در اقتصادی -مالی کامل ورشکستگی و رکود دليله ب امريکا امروز

 عیواق دارائی به جھان کشورھای ديگر تاراج حسابه ب را اش پشتوانه بی ھایدالر تا ،"شماره" بدون اما دائمی، جھانی

 در و جنگی ۀبرنام اين اجرای برای .رساند مصرفه ب و بفروشد را خود جنگی آالت ابزار توليد انباشت و نمايد تبديل

 غرب استعماری جنگھای ۀدامن دارد قصد کاری ھر از پيش امريکا آن، از عمومی اذھان فريب منظوره ب حال، عين

 تبليغاتی ماشين قدرت تمامی ھم، سبب ھمين به .دھد گسترش بيشتر چه ھر را داری سرمايه پيرامونی کشورھای عليه

 واقعی غير عناوين با را حاضر زمان استعماری جنگھای تا است گرفته کاره ب راستا اين در را وابستگانش و خود

 يا یئ قبيله -قومی رنگ جنگی، مناطق و کشورھا جمعيت دينی تعلقات يا ملی ترکيب به بنا آنھا، به و نموده تعريف

 .بزند مذھبی -دينی

 در و شوروی متحدً سابقا جمھوريھای برخی و شرقی اروپای کشورھای در "رنگی انقالبھای" ۀزنجير ھياھوی پر آغاز

 برخی که ٢٠١١ سال در فريقاا شمال و خاورميانه کشورھای از يکسری در ئیکذا "عربی بھار" ايجاد آنھا، ۀادام
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 ھای رياکاری ترين گستاخانه از يکی نمودند، قلمداد "اسالمی بيداری" را آن سھو،ه ب يا عمده ب نيز اسالم جھان نخبگان

 جون ماه در جديد ۀستراتيژيکبرنام اعالم با که بود آن نظامی دکترين دستآورد و محصول ،امريکا ھای جنگ طراحان

 بين جنگ و ھدف کشورھای لداخ در مداوم تنشھای و مرج و ھرج ايجاد شکله ب ًعمدتا نو، قالبھای در گذشته سال

 با کيفی و ماھوی تفاوت ھيچ امريکا نظامی دکترين آخرين .شد گرفته پی "ديگران" دسته ب ًعمدتا ھمسايه کشورھای

 تنھا عنوانه ب امريکا غالب موقعيت حفظ برای است ئیتقال و تالش مجموع در و ندارد آن پيشين ستراتيژيک اسناد

 ."جھانی ابرقدرت"

 جنگ به زدن دامن پايان، بی جنگھای استمرار و ادامه بر ناظر امريکا نود سالھای از بعد ستراتيژيک طرحھای ۀھم

 و آنھا توليدی صنايع و زيرساختھا نابودی کشورھا، داخل در ناامنی و آشوب ايجاد کلی، طوره ب و "ھمه عليه بر ھمه"

 مبداء، اين از حرکت با امريکا امپراتوری .اشدب می کشورھا ه ای ازمجموع ميان در جنگ آتش گيراندن آن، ضمن

 آن بر سعی و نموده بسيج را خود یئ منطقه عوامل تحريکاتی و جنگی امکانات تمامی تر، قوی دشمنان با جنگ برای

 است اساس اين بر .آورد فراھم تر فريبکارانه چه ھر پوششھای تحت را خود جنگی ۀبرنام اجرای مساعد ۀزمين تا دارد

 تحريکات و يافته شدت نژادپرستی شده، برقرار نظامی حکومت ًعمال اروپا سراسر درً تقريبا و امريکا در روزهام که

 گرفته، خوده ب تری گسترده ابعاد روزه ب روز امپرياليستی جھان در "سفيدھا غير" عليه کلی، طوره ب پناھندگان، عليه

 زنان به پناھندگان "تعرض" پيرامون ساختگی ھياھوی و ھيستريک جنجال يافته، انتشار ًمجددا ھيتلر "من نبرد" کتاب

 جنگھای طراحان وقاحت اوج متھمی ھيچ دادن نشان بدون مدرکی، و سند ھيچ ۀارائ بدون ميالدی نو سال شب در

  .دھد می نشان را استعماری

 جنگھای مناطق گسترشۀ دسيس سوريه عراق، ايران، روسيه، کنون تا که دھد می روی زمانی در درست اينھا ۀھم

 و سعودی عربستان ترکيه، ۀنشاند دست رژيمھای ۀواسطه ب جمله، از را، "ھا نيابتی يا ديگران" دسته ب امپرياليستی

 روسيه ٢۴ -سوخو ۀجنگند کردن ساقط از ترکيه ھدف .اند کرده آب بر نقش را فارس خليجۀ حوز گريھای خليفه ساير

 شدن ربوده يا االثر مفقود و منا در زائران عمدی کشتار يمن، به سعودی ربستانع نظامی تھاجم سوريه، آسمان در

 ايرانی، نوجوان دو به تجاوز او، کشتن و لبنان در ايران سابق سفير آبادی، رکن غضنفر دکتر جمله، از آنھا، از شماری

 قتل صنعا، در ايران سفارت به موشکی ۀحمل سعودی، عربستان سردمداریه ب نیولفيت تروريستی ضد ائتالف تشکيل

 یئ منطقه اھداف تحقق خدمت در ھستند تحريکاتی ھا کشور اين اقدامات ۀھم کلی، طوره ب غيره، و النمر باقر نمر شيخ

 بين يا ملتھا بين جنگ جعلی عناوين تحت روسيه و ايران حريم داخل به مرج و ھرج و جنگ گسترش بر مبنی امريکا

 رأس در سعودی عربستان و ترکيه ۀوابست ھای رژيم ديگر، سخنه ب  ."سنی و شيعه" ويژهه ب مذاھب، و اديان

 منطقه در امريکا امپراتوری سياستھای ئیاجرا عوامل عنوانه ب آن، از نمايندگیه ب و امپرياليسم یئ منطقه مستعمرات

 .کنند می عمل

 جدائی جزء ايران عليه سعودی بستانعر اخير تحرکات و تحريکات که گرفت قطعی ۀنتيج توان می اوصاف اين با

 ويژهه ب ،امريکا امپراتوری یئ خاورميانه سياست فاحش شکست با ًاساسا و ستامريکا ۀجويان سلطه سياستھای ناپذير

 جانبداری و روسيه و عراق سوريه، ايران، ۀجانب چھار ائتالف جدی مقاومت و مبارزه اثر در سوريه عليه جنگ در

 نيز تأمل قابلۀ نکت اين اگر .دارد ناگسستنی پيوند ،منطقه در المللی بين اصطالحه ب تروريسم با آنھا از لبنان هللا حزب

 فارس خليجۀ حوز نشينھای شيخ ساير و سعودی عربستان باستانی عھد رژيمھای که شود داده قرار توجه و مداقه مورد

 صادرۀ جبھ به آن ئیناتو متحدان و امريکا راتوریامپ با ھمراه ًعلنا دروغين "عربی بھار" شروع از بعد ويژه،ه ب

 عبارته ب سعودی، عربستان ضدايرانی رفتارھای واقعی ھدف پيوستتند، "بشر حقوق" مدافعان و "دمکراسی" کنندگان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 طول در حداقل سعودی عربستان اقدامات فھرست اينھا، ۀھمۀ اضافه ب  .شد خواھد آشکارتر ھم باز ،امريکا تر، دقيق

 به موشکی ۀحمل و النمر باقر نمر شيخ شيعه، مبارز روحانی عمد قتل تا گرفته يمن به نظامیۀ حمل از اخير، لسا يک

 .کند می تأئيد را فوق ارزيابی صحت نيز صنعا در ايران سفارت

 زا سعودی، عربستان اقدامات بعضی با مخالفت در امريکا رسمی مقامات برخی اظھارات اوقات گاھی اينھا، رغمه ب

ه ب را آن کنند می سعی غربگرايان و ليبرالھا اغلب که است يافته انتشار ھا رسانه در النمر شيخ قتل خصوص در جمله

  : است بنيان سست روشن دليل دو به آنھا استدالل اما .نمايند قلمداد امريکا از عربستان سياستھای استقالل یامعن

 آنھا، ۀجمل از کشورھا، ۀھم ۀحاکم تأھي داخل در سياستھا اجرای و تصميمات اتخاذ ھنگام نظر اختالف وجود  -اول 

 که اين کما .است طبيعی امر يک متغير و تابع کشور دو اين حاکمان بين و ،امريکا و سعودی عربستان حکام داخل در

 نئوکانھا :رددا و داشته وجود نظر اختالف ھميشه نيز ايران به برخورد در امريکا امپراتوری ۀحاکم تأھي ميان در

 آن مھم -دوم کنند؛ می پيروی درون از آن ۀاستحال و نفوذ سياست از "دمکراتھا" اما ايران، به نظامی ۀحمل طرفدار

 که است اين مھم بلکه، دارد، وجود نظر اختالف مشخص موضوع آن يا اين مورد در حاکمه دواير بين در که نيست

 نظرات اختالف برخی وجود اينھا، بر بنا .گردد می ئیاجرا و رود می پيش نھايت در حاکمه تأھي جناح کدام سياست

 .نيست مستثنی قاعده اين از نيز ايران "بستان" به )امريکا واقع در( سعودی عربستان ھای"پراکنی سنگ" پيرامون

 در بوش ولتد سوی از "جھانی ّشر منبع"ۀ مثابه ب ايران جمله من کشور، ھفت اعالم از پس که يادآوريست به الزم

 که آنھا ۀگفت اين خصوصه ب ما، کشور عليه امريکائی مقامات ھای ئیگو گزافه شاھد ھمواره جھان ،٢٠٠١ سال

 در ٢٠٠٩ سال در خود ئیآسيا ۀروز ھشت سفر در اوباما بارک که جائی تا بوده ،"است ميز روی نظامی گزينه"

 ھای ئیگو گزافه ۀھم اما .ندانست منتفی را شمالی وريایک و ايران عليه امريکا میوات تسليحات کاربرد حتی سنگاپور،

 -سياسی عميق تحوالت به توجه با امروز منتھا، .نبرد جائی به راه و ماند باقی شريرانه ئیگو گنده حد در فقط آنھا

 سنگين کستش آن، تبع به و المللی، بين حتی و خاورميانه ۀمنطق مقياس در ءقوا توازن در راتييتغ پيدايش و نظامی

 و عراق سوريه، در امريکا تروريستی -جنگی سياستھای رسوائی و شکست از بعد خصوص،ه ب و "قطبی تک" جھان

 زعمه ب آمده، بيرون "وھابی" عربستان آستين از امريکا دست بار اين ،"ھا قديمی" قوله ب زده، جنگ کشورھای ساير

 را امپرياليسم حاضر عصر استعماری جنگھای نظامی، رگيرید ۀعرص به "شيعه" ايران کشاندن با کند می سعی خود

 و غرب آميز رضايت سکوت و نيجريه شيعيان جمعی کشتار .سازد وانمود سنی و شيعه مذاھب پيروان بين جنگ

 اين صحت بر ديگريست بارز دليل ترديد بی سعودی عربستان جنايات ۀھم و ھولناک جنايت اين مقابل در غربگرايان

  .مدعا

 و اديان ۀھم پيروان ملل، و اقوام ۀھم جھان سراسر در بلکه خاورميانه، در تنھا نه که افتد می اتفاق حالی در ھااين ۀھم

 فرھنگ و ارزشھا اغلب کرده؛ زندگی و کار ھمديگر دوشادوش برادرانه، متمادی، اعصار و قرون طی مذاھب

 اگر .اند تأثيرپذيرفته ديگر يک از گذارده، تأثير ھمديگر ۀپسنديد سنن و ارزشھا شکلگيری در اند؛ نموده خلق مشترک

 در امپرياليستی ارتجاع ۀسران خيره ھای ھجمه و مداخالت اثر در بشری مشترک دستاوردھای و ارزشھا اين اغلب چه

ه ب )ديگر کشورھای برخی و يوگسالوی سابق فدراسيون و شوروی اتحاد خلقھای ميان در ًعمدتا( جھان از ئیبخشھا

 و سرعت اخير سالھای در امپرياليستی ارزشھای ضد از تنفر و انسانی ارزشھای به بازگشت اما ديدند، آسيب شدت

 را جھان خلقھای عليه غرب استعماری -تروريستی جنگھای است حاضر کسی کمتر و گرفته خوده ب یا سابقه کم ابعاد

 باعث واقعيتھا ھمين خود ،ءقضا از .کند تعريف مذاھب و اديان بين جنگ يا قبايل و طوايف بين ملل، و اقوام بين جنگ

 .است گرديده امپرياليستی ساالران جنگ خونخواری حرص تشديد
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 برنامه اجرائی مديران و عوامل که است اين در امپرياليستی جنگھای طراحان و استعمار سياستگزاران نادانی و کودنی

 ايران عليه باستانی عھد عربستان تحريکات  .کنند می انتخاب ھا ريننادانت ميان از را خود انسانی ضد طرحھای و ھا

 درايت و عقالنيت که داد نشان عينهه ب آن، با نظامی روياروئی از احتراز با ايران و است گزينش اين روشن مصداق

 بر و کرد کمانه رعتسه ب امريکا امپراتوری کمان از شده رھا تير و نمود غلبه امپرياليستی بالھت و حماقت بر ايرانی

 .آمد فرود عربستان ايالت قلب

 ١٣٩۴ جدی -دی ٢۵

 

  :يادداشت

وقتی از نادانی و بالھت زمامداران عربستان سعودی بدرستی ياد می کنيم، نبايد بالھت مضاعف رژيم واليت فقيه را 
 شيعه نيز وجود داشت، در  نفر در يک روز که در بين آنھا روحانی معترض۴٧زيرا به دنبال اعدام . فراموش نمائيم

حالی که تمام جھان عليه رژيم عربستان بسيج شده بودند، اين نابغه ھای بالھت در رژيم واليت فقيه بود که با حمله و 
  .تخريب قسمی سفارت عربستان سعودی، ورق را برگردانيده، با گول به خود، ميدان سياست را باختند

 AA-AAادارۀ پورتال

 


