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   توفان–حزب کارايران 

 ٢٠١٢ جوالی ١١

  مبارزات مردم بحرين و ارتجاع عربستان سعودی
   

تان چھاردھم را زمانی که محمد رضا شاه اين اس.  روزگاری استان چھاردھم ايران محسوب می شدکشور بحرين

امپرياليست فرتوت انگلستان پايگاھھای خويش را در خليج فارس ترک می کرد و آنھا را در اختيار امپرياليست 

البته ظاھر قضيه اين بود که مردم بحرين در يک ھمه پرسی . ساخت می گذارد، با رضايت از ايران جدا امريکا

اين جدائی تن در داده اند، ولی حقيقت اين بود که شاه در قبل از ھمه پرسی آزاد تحت رھبری سازمان ملل متحد، به 

در بحرين، جدائی آن را از ايران وجه مطلوب خود عنوان کرد و کوچکترين تالش و مقاومتی در مقابل خواست 

 ۀ گماشتوی نوکر و. امپرياليست انگلستان و عربستان سعودی انجام نداد تا از حقوق تاريخی ايران دفاع کند

  . امپرياليست بود و جز اين نمی شد از وی انتظاری داشت

 عربی را اختراع کردند، از جان و دل ۀشاه نظم نوينی را که امپرياليستھا در منطقه مستقر ساختند و امارات متحد

ھای رھائی بخش را بخشيد تا جنبش" ژاندارم خليج فارس" به شاه ايران مدال افتخار امريکاامپرياليست . پذيرفته بود

 با امريکاشاه به عامل فعال و سرکوبگر منطقه به نيابت امپرياليست . و دموکراتيک را در منطقه سرکوب کند

  .شدت مورد نفرت ھمه خلقھای منطقه قرار داشته ماليات مردم ايران، بدل شد و به ھمين جھت نيز ب

 مذھبی ۀ تاريخی نداشته، جنبۀاين کشش تنھا جنب.  از کشش مردم بحرين به ايران ھمواره خبر داشتندحکام بحرين

اکثريت مردم بحرين که شيعه مذھب ھستند توسط يک اقليت سنی ارتجاعی و ھمدست عربستان سعودی . نيز دارد

 بيعت ۀ شيعيان را کافر و مرتد می داند و معذالک خالفت خويش را نتيجحکومت بحرين اساساً . سرکوب می شوند

   .مردم جلوه می دھد

با پيروزی انقالب در ايران و سرنگونی رژيم شاھنشاھی و پيروزی آخوندھا و اعالم يک جمھوری اسالمی، ايران 

رشد مبارزات دموکراتيک در ممالک عربی .  به قطبی مذھبی در منطقه از لبنان تا عربستان سعودی بدل شدعمالً 

ل خليفه مورد سرکوب و ستم قرار می گيرند شدت از جانب آه بحرين را نيز متالطم کرد و مردم بحرين که ب

خالفت بحرين نه تنھا به اين اصالحات تن در نداد بلکه بسياری از دستآوردھای . خواھان اصالحات در بحرين شدند

مردم بحرين ولی . دست آورده بود، بازپس گرفت و به قتل و کشتار مردم متوسل شده خلق بحرين را که از گذشته ب

که ارتجاع منطقه به رھبری عربستان سعودی و حمايت ممالک امارات  طوریه  ادامه دادند، ببه مقاومت خويش
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. بحرين به کشور اشغالی در منطقه بدل شد.  عربی و کويت به بحرين لشگر کشيدند و مردم را به گلوله بستندۀمتحد

  .د را در آنجا حفظ می کنندخوۀ ھنوز ارتش عربستان سعودی و متحدينش ساکن بحرين ھستند و رژيم دست نشاند

. اين کار عربستان سعودی تجاوز به يک کشور محسوب می شود و بايد از جانب سازمان ملل متحد محکوم گردد

ولی شما می بينيد که کوچکترين اعتراض و . اين کار عربستان سعودی نقض آشکار حقوق بشر و حقوق ملل است

 از امريکا ۀونسردی خود را از دست می دھد و نه وزير امور خارجنه سازمان ملل خ. اتفاقی در جھان نمی افتد

تنھا سازمانھای ايرانی خود . اپوزيسيون بحرين به حمايت بر می خيزد و نه سازمانھای حقوق بشر فعال می شوند

بحرين و  ألۀفروخته فعالند تا با جنجال بر سر دخالت بی شرمانه در سوريه که مملو از اکاذيب امپرياليستھاست، مس

 بحرين به ما می آموزد ۀ سادۀھمين نمون. اشغال آنجا و مبارزه مردم را که ھنوز ادامه دارد، تحت الشعاع قرار دھند

از اين حربه . شوی مغزی است و فريب افکار عمومی است و  سياسی برای شستۀ حقوق بشر يک حربۀکه حرب

عبدالھادی الخواجه . نداآنھا رياکار و غير قابل اعتماد. ند اساس منافع سياسی خود استفاده می کنهامپرياليستھا ب

سس مرکز حقوق بشر بحرين با شرکت در نمايشات اعتراضی به حبس ابد محکوم شده است و در حال اعتصاب ؤم

 در ميانمار، جايزه صلح امريکادر حالی که خانم آنگ سان سوکی، رھبر اپوزيسيون مطلوب . غذا به سر می برد

 کند و نامش مرتب در مطبوعات  جھان منتشر می شود و وقت بسياری از برنامه ھای اخبار را در دريافت می

جھان می گيرد، از آقای عبدالھادی الخواجه که وضعش به مراتب نامناسبتر از خانم سان سوکی است کسی خبر نمی 

  .ن می شوندييارزش بشرھا بر اساس منافع امپرياليسم تع. دھد

ين نشان می دھد که تجاوز به حقوق ملل از جانب ارتجاع و امپرياليست امری پذيرفته شده است و  بحرۀھمين نمون

 مھم است، که امريکابرای امپرياليست . مقررات و موازين سازمان ملل و منشور آن پشيزی برای آنھا ارزش ندارد

 ھرمز و تجارت و ۀه، انتقال نفت از تنگ می باشد، تا از آنجا به نظارت بر منطقامريکابحرين پايگاه دريائی پنجم 

ر ييتغ. مين منافع حياتی اين امپرياليست در منطقه استأ برای تامريکاپايگاه دريائی . بنمايدکشتيرانی را حراست 

 اين است که آنھا طالب يک رژيم سرکوبگر، زن ستيز،  باشد،امريکا سختی به ۀرژيم بحرين می تواند ضرب

حتی رژيم مرتجع بحرين حاضر نشد، به . عقبگرا، مرتجع، ضد دموکرات و اسالم وھابيستی در بحرين ھستند

. سخنان و پيشنھادات اپوزيسيون بحرين که طالب يک نظام سلطنتی مشروطه با پادشاھی آل خليفه ھستند، تن در دھد

قدری ارتجاعی و عقبگرا است که استقرار يک رژيم سلطنتی مشروطه در بحرين، گام بزرگی به ه  برژيم آل خليفه

عربستان سعودی از .  بحرين را از ميان بر می داردۀپيش محسوب می شود و بسياری از سدھای پيشرفت جامع

ويژه بحرين با شيعيان ه  بآنھا از پيوندھای شيعيان ايران و بحرين و. قدرت گرفتن شيعيان در منطقه می ھراسد

بنای پلی ميان بحرين و عربستان سعودی در .  با خبرند،عربستان سعودی که در مناطق نفت خيز آن کشور ساکنند

راه تجاوز ارتش عربستان سعودی را به بحرين باز می گذارد که گذارد و وابستگی " خطر"که در مواقع  عين اين

 مردم دو کشور را نيز تسھيل می کند و ۀزايش می دھد، در عين حال رابطسياسی آنھا را به عربستان سعودی اف

  . پيوند ميانشان را افزايش می دھد

رغم سرکوب مردم بحرين و سکوت بی  رغم تجاوز عربستان سعودی و شيوخ ارتجاعی منطقه به بحرين، علی علی

  .رين ادامه دارد و پايان يافتنی نيست مردم بحۀ رياکاران امپرياليست و ھمدستان ايرانی آنھا، مبارزۀشرمان

 ميليون ١۵٠گفته می شود که اين مسابقات .  در بحرين مسابقات ماشين رانی فرمول يک برگذار شده استاخيراً 

سياستمداران .  اختناق و آدمکشی در بحرين منحرف کندألۀدالر خرج برداشته است تا افکار عمومی جھان را از مس

 را با دخالت دادن سياست در ورزش اعالم داشتند و خواھان برگذاری فرمول يک در غرب يک صدا مخالفت خود
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اين سياست بی طرفی در ورزش به موقعيت آنھا در اجرای سياستشان که حمايت از ارتجاع عريان . بحرين شدند

و که شارالتانی يوليا تيموشنکولی ھمين سياستمداران در مورد اوکرائين و حمايت از خانم . است ياری می رساند

مافيائی و کالھبرداری بی سابقه بوده و خود را به تمارض می زند، فريادشان از پيوند سياست با ورزش به ھواست 

خواست آنھا نيز بی شرمانه است و از دولت مستقل . و می خواھند مسابقات فوتبال در اوکرائين را تحريم کنند

 تمارض می کند، برای درمان از زندان در آورده و به بيمارستانی در اوکرائين می طلبند که خانم تيموشنکو را که

  .در پی نقض حق حاکميت ملی اوکرائين ھستند" بشردوستانه"و " انسانی"آنھا با ھمه شگردھای . برلن منتقل کند

م رسانه ای امپرياليس. بحرين و مبارزات مردم آنجاستألۀ  آنھا به مسۀاين نمونه ھای روشنی از برخورد رياکاران 

  .حتی اخبار مربوط به اين مبارزات را نيز پخش نمی کنند

اين سالحھا به صورت رسمی در اختيار . دولت آقای اوباما دستور داده است که به دولت بحرين اسلحه فروخته شود

  .نيروی دريائی و گارد ملی بحرين قرار می گيرند

ری خليج فارس در پی اتحاد سياسی بحرين و عربستان  امسال شورای ھمکا]ثور[    در اواخر ماه ارديبھشت

اين تصميم به معنی الحاق بحرين به عربستان سعودی است، زيرا از اين ببعد سرنوشت سياسی . سعودی بر آمد

سميره رجب وزير امور اطالع رسانی . بحرين در دست عربستان سعودی قرار می گيرد و اين امر نقش قطعی دارد

:  خود در مورد انضمام بحرين به عربستان سعودی تحت نام اتحاد سياسی گفتۀضيح مسخردولت بحرين در تو

کشورھا، حاکميت ملی خود را از دست نمی دھند و ھر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواھند "

 روابط مھم ۀ اين آقا ھمبه اعتراف". اتحاد بر سر روابط خارجی، امنيتی، نظامی و اقتصادی صورت می گيرد. ماند

 از اين ببعد اعم از خارجی، امنيتی، نظامی و اقتصادی بحرين تابع تصميمات عربستان سعودی می شود و عمالً 

 استقالل ۀ نشانعضويت صوری در سازمان ملل، حتماً . ی خواھد بودأعربستان سعودی در سازمان ملل دارای دو ر

 ی است، در حالیأ کرزی نيز در سازمان ملل دارای حق رۀدست نشانددولت . و دارا بودن حق حاکميت ملی نيست

ست و بود و نبودش به حضور نيروھای تجاوزگر در افغانستان وابسته امريکاکه کشورش اشغالی و خودش نوکر 

  .است

 جديدی از ۀ و منضم کردن آن به خاک عربستان سعودی که مورد اعتراض جھان نيست، عرصاشغال بحرين

تا مردم اين ممالک . عربستان سعودی به اسرائيل دوم تبديل می شود.  خليج فارس گشوده استۀا در منطقمبارزه ر

برای خواستھای خود مبارزه می کنند، نه اسرائيل و نه عربستان سعودی موفق به استحکام قدرت خويش نخواھند 

  . لرزداين اقدامات سرآغاز سقوط عربستان سعودی است که ارکان بارگاھش می. شد

*****  
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