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  فروپاشی در حال استبدادیسلطنت : سعود - لآ

سعود، بل  - لآما شاھد نمایشی نھ تنھا از فامیل شاھی  ،در مراسم تدفین ولیعھد سلطان

. از تمام حاکمانی کھ بمنظور شرکت درین مراسم حضور بھم رسانیده بودند، بودیم

  .مس بودقابل ل کھ نھایت عصبانی بودند ترس از شورش مردم منطقھدرین مراسم 

 

کھ نامزد ولیعھد خویش را انتخاب  و ھمسرش کماریال تردید ملک عبدهللا پادشاه ھشتاد سالھ و بیمار

از و  کھ از بیم توده ھا پیوستھ تحت فشار قرار دارند ده عدم اعتماد بھ نفس حاکمانید نشان دھندنمینمو

ده ھزار تن شاھزاده ھا و  بیش از درگیری ھای وحشی در درونکھ در اثر شکاف عمیق  جانب دیگر

  .بود است، در غارت ثروت عظیم کشور سھیم اند ایجاد گردیدهسعود کھ  - خانوادهً آل  اھالی

» دموکراسی«کلمات  رژیم مستبد ینکشورھای غربی ازامپریالیزم حمایت خلل ناپذیر ایاالت متحده و 

جامعھ نامنھاد «نایت بار سکوت ج .را از فرھنگ آن دیار بکلی حذف نموده است» حقوق بشر«و 

در قبال تھاجم و بیرحمی ھای عربستان سعودی در » آزاد«و نمایشات گویا مطبوعات » بین المللی

این شبھ دولت و سلطنت توسط ھمین  و اما .آنھا میباشدریاکاری و خیانت  آشکار اوج بیانگر بحرین

و ثروت نفتی آن را  هدتحمیل نمودر منطقھ  آنان را تا سلطھ دستکاری شدقدرت ھای امپریالیستی 

بود، در آغاز قرن گذشتھ از  تصنعیکھ برخی از آنھا  ،را در واقع آنھا دولت ھای مختلفی. غارت کند

از این دولت ھای کرایی بنفع چپاول ثروت و  ،حاکمان نصب شده .پیکره دیگر کشورھا تراشیدند

   .ویش استفاده نمودندبرای خ و تجملیفراھم آوری زنده گی غیر معمول اشرافی 

سس دودمان سعودی ھای کنونی در عربستان، ابن سعود،  ً در یک دادخواھی تملق آمیز بھ یک تبعھ مو

گفتھ  ،در اطراف خلیج زیست داشت ١٩٠٤تا سال  ١٩٠٠کمبال کھ از سال . ا. بریتانیایی بنام سی

ن لحاظ ما زیر حمایت شما قرار احتماال دولت بریتانیا بر ما چشم دوختھ باشد و شاید از ھمی« :بود

با نمایندهً بریتانیایی بنام سر پرسی کاکس،  ١٩١۵در سال  eaDarپس از عقد قرارداد . »گیریم

جاز بعد از اشغال الح .وضعیت قلمرو ابن سعود اساسا بھ یک ساحھ زیر حمایت بریتانیا کاھش یافت

  .فتگر قراردولت شاھی  بطور رسمی زیر چتر حمایت امپریالیستیسلطنت  ١٩٢۵در سال 
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تاجر غیر نظامی نفت چارلس کرن و الید  .در آنجا حضور یافتند ١٩٣٠آمریکایی ھا در سالھای 

ایی بھ دنبال تامین تجارت بریتانی. عربستان شدندوارد  با تھاجم ایاالت متحده ١٩٣٣ھملتون در سال 

دیپلومات . تشکیل میدادی ھای نفتی تنھا کمپنرا ھدف آمریکایی ھا  در حالیکھد، اھداف استعماری بو

روزولت . بھ ثروت دست یابندبا حاکمان محلی  آمریکایی اساسا در پی آن بودند تاھا و سیاستمداران 

بھ کشیدن سیگار سپری نکرد، اما چرچیل اوقاتش را ھرگز با ابن سعود در دیدارش  ١٩٤۵در سال 

  .از امپراتوری بریتاینا از این کار صرفھ ننمود

ًمین امنیت فامیل سلطنتی پادشاه را، کھ از جانب رییس جمھور پیشین ری یس جمھور ترومن تضمین تا

ایاالت  .این امر تا امروز نیز صراحت دارد .تضمین دوباره نمود و اعالم شده بود،آمریکا طرح 

ای در سالھ .با عربستان سعودی را بھ کمپنی ھای نفتی واگذار کردخویش متحده چگونگی مناسبات 

شعبھ قبوالند تا مناسبات ) شرکت نفتی عرب آمریکا(دولت آمریکا بر شرکت آرامکو  ١٩٤٧- ٤٨

سی آی ای را  شناسانو کار ی تحت پوششدیپلومات ھاانتقالی و تیم  بخشددولتی خویش را گسترش 

معروف است بھ این شرکت » نیرنگ طالیی«بدین مناسبت معافیت مالیاتی کھ زیر نام  .سازمان دھد

 ،افراد رسمی سی آی ای .یافت توسعھپایگاه نظامی ایاالت متحده در شھر نفتی ظھران  .نفتی اھدا شد

ار سلطنت توظیف شدند تا پادشاه را در درببھ  ،از جانب واشنگتن تعیین شده بودند ١٩۵٠کھ در سال 

 ھیل و ناول تون، امبن مناسبات اجتماعیموسسھ  سترتا  گرفتھ تمام امور، از استفاده از آدمکشان سیار

  .است یافتھ تر شده انکشاف اکنون جریاناین  .رھنمایی نمایند مشوره دھی و

حکمروایی امپریالیستی را بھ پای ابن سعود و پسرانش پادشاھانی بودند کھ عربھا را بھ غالمی و 

 -  ١٩۶٠رژیم عربستان سعودی در دھھ ھای  .کشانیدند مسلمان بھ اصطالح کشورھایخاور میانھ و 

، زمانی کھ ناسیونالیزم ضد امپریالیستی عرب و جریان ھای جناح چپ در حال رشد بودند، ١٩۵٠

سعودی ھا با جمال ناصر در مصر و دولت ھای چپ گرای کھ در  .نقش ضد انقالبی را بازی کرد

پول خویش برای سرپا  از آنھا .سوریھ، عراق، یمن و سایر کشورھا بھ قدرت رسیدند مخالفت نمودند

شبھ قاره ای جنوب شرقی و یخاور میانھ تا آس ابی کھ پیشتاز بنیادگرایی مدرن ازنگھ داشتن اسالم وھ

ضدیت با  بمنظور.) ف. ا. س(آنھا بھ سازمان آزادی بخش فلسطین  .استفاده کردند استجنوب آسیا 

  .این جنبش پول ریختنددر درون جناح چپ 

ھ ھژمونی امپریالیستی منحصر بھ خودش در سراسر منطقھ را بھ تجربھ این نظام سلطنتی توسع

اقدامات عربستان سعودی «: ابو ریش در کتاب خود زیر عنوان کاخ سعود مینویسد. سید ک. گرفت

ی را پیروی میکرد و راه سعود تا زمانی کھ مشیپاکستان . در جھان اسالم بھ دنبال ھمان خط است

رییس جمھور پاکستان علی بوتو وقتی این . ، از جانب آنھا حمایت میشدمستقلی انتخاب نکرده بود
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تر باالو  وعده امداد مالیمول را رد کرد، مالحظھ نمود کھ عربستان سعودی اردوی این کشور را فر

  ».دتا او را برانداز مینمایداز آن 

اعضای بدن  ھا، قطعبریدن  سر. ستسیاره مادر غلب در امور داخلی این خشن ترین رژیم ابھ گمان 

حذف مخالفان میتواند با شنیع ترین  .بدون محاکمھ تا امروز ادامھ دارد و اعدام ھای خودسرانھ و

را کھ مظنون تن از پیلوتان نیروی ھوایی  ٢٩شاه عربستان دستور داد تا  ،فیصل. اشکال اجرا گردد

دشاه عربستان سعودی نظر بھ درجھ پا .بھ توطئھ بودند از ھواپیما بدون چتر نجات بھ بیرون بیفگنند

 –رییس خانواده آل : وظایف خویش القاب و صالحیت ھای ذیل را اضافھ نموده استحلقھ در  ،اھمیت

ً شریفھ،  سعود، صدر اعظم و رییس اجرائیوی دولت مرکزی، امام اعظم، سر نگھبان کعبھ

تصمیم ھای وی ھیچ مرجع  عمال در مقابل. سرقوماندان اعالی نیروھای مسلح و رییس عمومی قضا

  .اجرایی، قضایی و تقنینی وجود ندارد

قرار یک گذارش . این پادشاه ھا برای ارضای شھوات و لذت ھای زنده گی خویش رسوا و بدنام اند

ً آلمانی بنام شترن  میلیون دالر را  ٢٠، ملک فھد در مونتی کارلو تنھا در یک شب .)ستاره، م(مجلھ

قصرھای متعددی بر روی زمین، قصر در حال پرواز وی، یعنی بوئنگ غیر از  .در قمار باخت

و قصر در حال شنا، یعنی قایق  مجھز میباشدوسایل طالیی حمام  ، قندیل وبا حمام سونا، لفت ،٧٤٧

پسر ابن  ٤٢یک ژورنالیست عرب،  بھ قول .میلیون دالر ارزش دارد ۵٠، وی نیز باالتر از )یاخت(

  .دارند ھزوج ١٤٠٠سعود  بیش از 

شرایط توده ھا، مخصوصا برای میلیون ھا کارگر مھاجر از پاکستان و دیگر کشورھای آسیایی، اسف 

ًمین کننده ھای ثروتمند نیروی بشری کار در عربستان سعودی یک . انگیز است شرایط انسانی تا

گران کار .بھ فروش میرسند فرما ھابھ دیگر کار مزدورانسپس  خیلی بیرحمانھ است وتجارت 

خرده . ندیی یافتھ و کار دیگری برگزیننمیتوانند بھ ساده گی از تاجرانی کھ آنھا را وارد کرده اند رھا

خوابیدن در  .در صد دستمزد شان را طلب میکنند ۵٠از آنھا  ،فروش ھا محض برای اخد ویزه اقامت

عودت  .ت اجتماعیکانتینر ھای متروک حمل و نقل و عدم موجودیت ھیچ نوع تامین و تضمین امنی

نحوه . زنان بھ منوال قرون وسطی تحت ستم قرار دارند. مزدور بیمار وابستھ بھ لطف کارفرماست

  .است بینھایت بیرحمانھ برخورد این کارفرمایان مانند برده دار ھای سابق

توسط کارگران شرکت نفتی آرامکو در ظھران  ١٩۵٠اولین جنبش قھر آمیز سیاسی در سالھای 

اعتصاب ھای بی شمار و تظاھراتی کھ ھیچ گاھی از جانب وسایل اطالعات جمعی  ،آمدبوجود 

در حال حاضر رشد و ساختمان بھ . ندگردیداغلب این تظاھرات با خونریزی سرکوب  .گذارش نشدند
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 اشرافی نشیمن گاه ھای سعود بر اقتصادمخارج نظامی و ھزینھ ھای . سرعت رو بھ کاھش است

و  با وجود درآمد ھای عظیم نفتی، از سالھای متمادی کسر بودجھ وجود دارد. ندسنگینی میکن کشور

  .بیکاری بسرعت رو بھ افزایش است

یک انفجار انقالبی در تنھا . نددانمی محتملتعداد کمی در اینجا نمونھ انقالب ھای مصر و تونس را 

سرنگون  پی حفظ آن است کھ نظام سرمایھ داری در سلطنت استبدادی رامیتواند عربستان سعودی 

  .و بدین اساس ضربات خفھ کننده امپریالیزم درین منطقھ شکستھ خواھد شد کند

  منږخو. و: ، برگرفتھ از تارنمای مارکسیست، برگردان از متن انگلیسی٢٠١١اکتوبر سال  ٢٨لعل خان، : قلمی شده
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