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  ٢٠١٢ اگست ١٣

  عربستان سعودی
  

دمکراسی در آن ممنوع . ھيچ کشوری در جھان نيست که مانند عربستان سعودی تا اين حد بی رحم و مستبد باشد

ويژه در اين کشور تحت فشار ه زنان ب. ندارد و مردم آن از ھيچ حقی برخوردار نيستنداست، قانون اساسی وجود 

. احزاب سياسی و انتخابات در اين کشور ممنوع است و پادشاه، دولت و اعضای آن را تعيين می کند. قرار دارند

 رسانه ھای ۀھم. نتی ھستندسلطۀ  آنھا نيز از اعضای خانوادۀحتی استانداران نيز از سوی او تعيين می شوند و ھم

گروھی در اين کشور تحت کنترل قرار دارند، بسياری از سايت ھای اينترنتی مسدود شده و به جز اسالم، ديگر 

درآمد اين کشور که بيشتر از نفت است . تجمعات و تظاھرات در اين کشور ممنوع است. اديان در آنجا ممنوع است

. ست که در حقيقت به جيب خاندان سلطنتی، شاھزاده ھا و بستگان آنھا می رود ميليارد دالر ا۴٠٠ساالنه بالغ بر 

 مردم ۀميانگين درآمد سران. ی زندگی کرده و در نقاط مختلف جھان نيز دارای امالک ھستندئآنھا در قصرھای طال

 نرخ بيکاری .بسياری بايد گدائی کنند.  درصد کشور فقير ھستند۶٠ دالر است و بيش از ۴٠٠معمول اين کشور 

 درصد از جوانان در اين کشور شغل ندارند و وضعيت برای زنان ھم به ھمين منوال ۴٠ويژه ه بسيار باالست و ب

ھشتاد درصد از کارگران در اين کشور را خارجيان تشکيل می دھند که ھيچ حقوقی ندارند و مانند بردگان . است

اقليت شيعه در . ی اين کشور اسالم و در مدل افراطی آن استدين رسم. تجارت انسان آزاد است. نگھداری می شوند

. اين کشور به حاشيه رانده شده و تحت تعقيب قرار دارند و به ھمين خاطر نيز تنش ھای اجتماعی بسيار باالست

شکنجه، . قوه قضائيه و اجرائی، بسيار بی رحم ھستند. حقوق بشر در عربستان سعودی موضوعی ناشناخته است

  . روزانه قرار داردۀ برنامۀدن در مالء عام و اعدام افراد در سرلوحشالق ز

 و امروز اويژه آنھائی که قبال در ليبيه خاندان سلطنتی عربستان سعودی حامی اصلی تروريسم اسالمی در جھان ب

اه با ديگر سازمان امنيت عربستان ھمر. در سوريه برای سرنگونی رژيم ھای اين کشور به کار گرفته شده اند، است

مين کرده أ اين عمليات را نيز تۀ سھيم بود و حتی ھزين٢٠٠١مبر ازده سپتسازمان ھای امنيتی غربی در حمالت ي

شرکت عربستان .  سوء قصد کننده در اين عمليات تابعيت عربستان سعودی داشتند١٩ سوء قصد کننده از ١۵. بود

. و يا به عبارت ديگر، اين امر از سوی بوش بلوکه شدسعودی در اين حمالت اصالً مورد بررسی قرار نگرفت 
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مريکا و اال را بکنيد که چرا غرب از اين رژيم جنايتکار تا اين حد حمايت می کند؟ چرا ؤحال شما می توانيد اين س

لمان در رأس صادرکنندگان سالح به اين کشور قرار اويژه ه اروپا اين ھمه سالح به اين کشور صادر می نمايند؟ ب

مريکا خريداری ا ميليارد دالر از ۶٠ سالح ھائی به ارزش ٢٠١٠برای اين که عربستان سعودی در سال . دارد

صدور سالح ھای کشورھای اروپائی ھم به اين مبلغ اضافه می .  تسليحاتی تاريخ استۀکرده که بزرگ ترين معامل

 آنچه در اين ۀرسانه ھای گروھی غربی در بارچرا . ديگر پولی برای مردم عادی در اين کشور باقی نمی ماند. شود

 کشور می گذرد سکوت می کنند؟

خير افتاده، اين کشور عربستان أاگر کشوری بايد در ليست کشورھای شرور قرار گيرد و تغيير رژيم در آن به ت

مريکا و رژيم مصنوعی اچرا اياالت متحده . ولی ھيچ يک از اين کارھا صورت نمی گيرد. سعودی است

 پرواز داده شد تا از آن طريق عراق بمباران ۀھيونسيتی دوستان خوب عربستان سعودی ھستند؟ چرا از آنجا اجازص

ھای نفتی الرن ھا به د ايۀ عربی در آنجا قرار دارد؟ ھمۀمريکا در شبه جزيراشود؟ چرا بزرگ ترين پايگاه نظامی 

در اين قرارداد .  شد، ارتباط داردء ھفتاد امضاۀکه در دھاين ھا ھمه به توافقی بين واشنگتن و رياض . ارتباط دارد

 قدرت خاندان سلطنتی در رياض حمايت خواھد کرد که عربستان سعودی ۀمريکا تا زمانی از اداماتأکيد شده 

ھای نفتی، سالح، اوراق قرضه ھا و الرضمنا رياض بايد با د.  فروخته شودالرتضمين نمايد که نفت اوپک به ارز د

واشنگتن فقط يک منافع دارد و آن اين که بايد نفت جريان داشته و . مريکا را خريداری کندارھای صنعتی ساختا

 .سرنوشت مردم عادی عربستان سعودی برای آنھا ھيچ اھميتی ندارد. رايگان ھم باشد

 آشکارا گفته بود واشنگتن ھميشه ٢٠٠١ی در اکتبر مريکا طی مصاحبه اا سابق ۀجميز بيکر، وزير امورخارج

مند است به خاطر امنيت ملی جنگ انجام بدھد تا از عربستان سعودی و ديگر کشورھای نفتی ه آمادگی دارد و عالق

مريکا ندارد بلکه بايد ا ھيچ اھميتی برای استبداد و ماھيت ديکتاتوری آنھا ظاھراً . حاشيه خليج فارس حفاظت نمايد

در اين مسائل .  جھان حمايت به عمل آيدۀمريکا به عنوان ارز ذخيرا الرمريکا تضمين شود و از دار نفت به صدو

مريکا و اروپا ادعا می شود که ھمه کارھا برای دمکراسی است، امی توان به خوبی متوجه شد اين موضوع که در 

آن چه . ويند جز رياکاری چيز ديگری نيستآن چه را اوباما، کامرون و مرکل می گ. جز دروغ چيز ديگری نيست

. بر سر مردم اين کشورھای می آيد برای آنھا اھميت ندارد و فقط منافع اقتصادی و ستراتژيک برای آنھا مھم است

ن ، وقتی زنان در عربستان سعودی سرکوب می شوند تو کجا ھستی؟ ھيچ کالمی از تو در اين نتری کليلآھای ھي

ويژه در ايران ه ولی وقتی حقوق زنان در جای ديگر و ب. ، ھر چند که مرتبا در آنجا ھستیزمينه شنيده نمی شود

يعنی فقط در آنجا زنان بايد ھر کاری می خواھند بتوانند بکنند . مطرح است، دھان دروغگوی خود را باز می کنی

نان حق انتخاب دارند، می توانند در ايران ز. ولی نه در عربستان سعودی که حتی زنان در آنجا حق رانندگی ندارند

 درصد از دانشجويان ٧٠در ھمه مشاغل کار کنند، حتی اتوبوس برانند و يا در مسابقه اتومبيلرانی شرکت نمايند و 

تصوير يک جانبه و اشتباه دادن از ايران از سوی رسانه . (*)در دانشگاھا در اين کشور را زنان تشکيل می دھند

 .نمودن اعمال نادرست در عربستان سعودی يک اقتضاح استھای گروھی ما و پنھان 

 ھر ۀامروز يک واقعيت وجود دارد و آن اين که ديکتاتورھائی که خوب بازی می کنند و حرف شنو ھستند اجاز

آنھا ضمنا ھمه چيز ھم . می توانند مردم خود را سرکوب کرده و حقوق آنھا را از آنان دريغ نمايند. کاری را دارند

 با ءو آنھا که حاضر به تسليم و حرف شنوی نيستند، ابتدا. فت می کنند و تحت تحريم نيز قرار داده نمی شونددريا

تبليغات به عنوان شرور اعالم می گردند، يا گفته می شود که خطر برای اسرائيل اند و يا سالح کشتار جمعی داشته 

 عليه آنھا اعمال می شود و ھمزمان تروريست ھا را به سپس ھم تحريم. و يا اين که در حال ساخت بمب اتمی ھستند
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يا مردم را . کشورھای آنھا اعزام می نمايند تا بمب گذاری کرده و يا دست به قتل بزنند و جامعه را دچار تنش نمايند

، سوريه، ابيعليه ديگر می شورانند و يا قيام به راه می اندازند و آن وقت آنھا را دمکراتيزه می کنند مانند عراق، لي

وجود می آورند و اگر موفق نشدند، با انجام جنگ به ھدف خود می ه يعنی يا يک شورش برای تغيير ب. و ايران

 .رسند

نوع اسالم . در عربستان سعودی تروريست تربيت می کنند تا بعدا در سوريه دست به عمليات انتحاری بزنند

ی است که ئمريکاااين امر فقط يک برداشت .  دين نداردعربستان سعودی ھيج ارتباطی با واقعيات درست اين

ھر مسلمان واقعی، آن چه در عربستان سعودی صورت . خاندان آل سعود بتواند در عربستان به حکومت ادامه دھد

افرادی مانند . مانند ھر مسيحی درستی که بايد عملکرد کشورھای عضو ناتو را رد کند.  را رد می کند،می گيرد

بوش، بلر، کامرون و ھمچنين مرکل که خود را مسيحی می دانند، اصال مسيحی نيستند بلکه از اين امر به اوباما، 

را نقض می » تو نبايد بکشی« آنھا مرتبا فرمان پنجم . عنوان پوششی برای کارھای نادرست خود استفاده می کنند

 .حقيقتاً که آنھا شيطان پرستان ھستند. کنند
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Alles Schall und Rauch  )مقاله از فريمن( 

 

  :يادداشت

اين که در ايران زنھا می توانند رانندگی نمايند، و يا اجازۀ درس خواندن دارند، به ھيچ صورت نمی تواند (*) 

  .ماھيت ارتجاعی و زن ستيز رژيم واليت فقيه را کتمان نمايد

 AA-AAادارۀ پورتال


