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   مي دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از

  )83بخش (

  

  عياشی ھا و ولخرچی ھای شھزاده گان آل سعود

ِو حلقات وھابيت آن کشوراز يکطرف تحت ِعنوانمقام ھای عربستان سعودی  ، با "خدمت به دين و مذھب  " ِ
ِمخارج گزاف مليارد دالری درسراسرجھان افراد و کتله ھای عقب گرای تاريک انديش می پرورند تا ملتھا را در خون  ِ ِ

درلحظاتی که نشريۀ . ندِو خاکستر بنشانند و ازسوی ديگر، درعياشی و سفله گی و فساد اخ�قی شھرۀ جھان شده ا
: افتاد که ميگفت " ان . تی. آی" را ميخواندم، نظرم به اظھارات مدير شبکۀ " اپرات " م 2012الکترونيکی ماه نوامبر

ِاتاق يکی از شاھزاده ھای آل ِسعود در ھتل مونارک "  ِ، طبقه ی بيست و نھم کنار اتاق بنده قرار }ُواقع در دبی {ِ
ِای موزيک بصورت وحشتناکی تا آخر باM بود و تعجب اينکه مسوول ھتل ھم نميتوانست به او ِاز شب اول صد. داشت

ِاگر ميخواھيد اتاق تان را عوض کنيد و به " بمن گفت } ِمسوول ھتل{ ِوقتی شب سوم اعتراض کردم، ... حرفی بزند
ِوشگل عرب و غير عرب، با شکل ھای ِدخترکان خ. . . طبقه ديگری منتقل شويد، ما نميتوانيم به او چيزی بگوييم  ِ

  ..."رفت و آمد ميکردند} اتاق{عجيب غريب مدام دراين سويت 

ويکيلکس بخشی از تلگراف ھای دپلوماتيک ِ امريکا را منتشر کرد که در آن آمده " : ھمين نشريه افزوده بود 
ِشھزاده گان سعودی در شھر جده مراسم لھو و لعب شبانه با مصرف ِمشر{است  ِوبات ِالکلی و مواد مخدر و با حضور ِ ِ

  ..." اين در حالی است که فقر و بد بختی مردم اين کشور را به ستوه آورده است . زنان فاحشه بر گزار ميکنند

ِفلم مستندی را دراواخر سال ) نويسندۀ اين اثر(من،  ِدراين فلم . مشاھده کردم" يوتوپ "  مي�دی از طريق 2012ِ
ِزاده ھای عربستان سعودی با دامن درازبه تن و چلتار به سر، در کنارزن زيبای مستند، يکی ازشھ ِِ عربی  ِ◌(آوازخوان(ِ

ِنشسته و درھرچند ثانيه و دقيقه، بسته ھای ضخيم نوت را که خادمانش پيھم به او پيشکش مينمايند، مانند کاغذ پاره ھای 
مضحکتر . ِتراکم ِنوت، بدن آن زن مه رو را تا کمر می پوشاندِبی ارزش باjی زن آوازخوان می پراگند؛ تا بدان حد که 

يا " jيتر" ِو سفله گرانه ترازھمه اينکه شھزادۀ مذکور، چند تا ازنوتھا را دريک دست گرفته با دست ديگر، آنھا را با 
  .  ِروشن کنندۀ سگرت، آتش ميزند و نگاه ھای تبختر آميزی بسوی آوازخوان زن می افگند

ِ خورشيدی، گزارشی را از قول روزنامۀ 1392ِبتاريخ چھاردھم ماه جوزای سال " پيام آفتاب" رنتی سايت انت
ِفھد آل سعود، پارک تفريحی ديزنی لند پاريس را برای خود وشصت ميھمانش در "  : لوفيگاروی فرانسه چنين نقل کرد ِ ِ

بيشتر از بيست مليون دالر { انزده مليون يورو ماه می اجاره کرد و در ازأ اين سه روز، مبلغ پ24 تا 22روز ھای 
  ..."ِبه مسوولين اين پارک درفرانسه پرداخت}  امريکايی 

" خورشيدی خويش  نگاشت که 1392ھمچنان، شبکۀ اط�ع رسانی افغانستان درشمارۀ شنبه سوم ماه حوت سال 
ِوليعھد عربستان با پرداخت  سی مليون دالر، جزاير مالديو را از  ِ برای سفر } م2014{ ماه فبروری 25 تا 19} يخ تار{ِ

ِسلمان بن عبدالعزيز وليعھد عربستان برای سفر يک ھفته ای به جزاير مالديو، ...و خوشگذرانی اجاره کرده است 
ِسراسر اين کشور را اجاره کرده و با يک قايق تفريحی مجلل به ھمراه کادر پزشکی، يک شفاخانۀ مجھز و بيش از  ِ

  " شخصی عازم اين کشور خواھد شدِيکصد محافظ

پادشاه سعودی، " ملک سلمان " به سلسلۀ عياشی ھا، ولخرچی ھا، اصراف و بی بند وباريھای آل سعود، شخص 
به اجاره گرفت تا ) البته دربرابر پرداخت مليونھا دالر(م، وي�يی در نزديکی مارسی فرانسه را 2015درماه جوjی سال 

. " يکان، عمله و فعلۀ خويش که تعداد مجموعی آنھا را يکھزارنفرگفتند، به خوشگذرانی بپردازدمدت سه ھفته را با نزد
ُرييس ھوتلداران فرانسه اظھارداشت که سفر پادشاه سعودی به جنوب فرانسه، رخداد خوبی است؛ زيرا " ميشل شويلون 

به جنوب فرانسه، ھرچند پولھای گزافی را به کيسۀ اين سفرپادشاه سعودی .  ِآنھا افرادی با قدرت خريد بسيار باj ھستند
مقام ھای آن کشور سرازيرميکرد، ولی درعين حال، بخاطراتخاذ ترتيبات بيشتر عياشی و امنيتی ونيز دراثر ممانعت 

اين سفر و اين . ازورود شھروندان فرانسه به ساحۀ موردنظر، اعتراضات صدھا ھزارنفرفرانسوی را نيز برانگيخت
وأم با مخارج مليونھا دالری، درحالی انجام می يافت که ازيکطرف ھزاران شھروند عربستان سعودی عياشی ت

و از سوی ديگر، شھرھای کشوريمن و ھزاران نفرساکنان ) وميبرند(درمنج�بی ازفقر و محروميت به سر ميبردند 
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ورد بمباران شديد، بيرحمانه و بيگناه آن اعم از زن و مرد و کودک، به فرمان ھمين ملک سلمان، ھمه روزه م
  .ويرانگرانه قرار ميگرفتند

jِزم است اين موضوع را نيزبگوييم که باساس آمارمنتشر شده، مجموع حيات و ممات شھروندان عربستان  ِ ِ
سعودی، نظام اقتصادی، نظامی، اط�عاتی و امنيتی آنکشور، پس ازشاه، بدست ھفت ھزارشھزادۀ مفتخوار،عياش و 

ِردارد و اين شھزاده ھا، نواسه و نبيرۀ ملک عبدالعزيز، سردستۀ آل سعود ھستندفحاش قرا گفته شده که ملک عبدالعزيز . َ
بنابرآن،  . به تعداد سه صد زن نگھداشت و ازآن زنھا، به تعداد چھل و چھار پسر و دھا دختربه دنيا آورد

يعنی . ياد ميکنند" ھفت ھزارشھزاده با ھفتادھزار مسجد شبکۀ " ِدرحلقات ِدپلوماتيک جھان، نظام دولت سعودی را بنام 
ِاموردينی و مذھبی درحيطۀ قدرت شيوخ وھابی وامورسياسی و اقتصادی در قبضۀ آل سعود قرار داشته بگونۀ مشترک  ِ ِِ

  . بر گردۀ نزده مليون شھروند ِعربستان سعودی سواراند

ترومن . و وحشتناکترين رژيم اس�می درجھان استرژيم وھابی عربستان سعودی، مذھبی ترين، مختنق ترين 
ِرييس جمھور وقت امريکا، امنيت خانوادۀ سلطنتی آل سعود را دربرابروفاداری آن به امريکا و دستور پذيری ھايش،  ِ ِ ِ

  . ًرسما تضمين نمود و اين تضمين و تعھد تا کنون پا برجاست

ِملک فھد پادشاه وقت سعودی، تنھا دريک شب، مبلغ بيست " افشاکرده بود که  "  شترن " يک مجلۀ المانی بنام  ِ
  . "مليون دالر را درقمار باخته بود

ِپادشاه عربستان سعودی، ع�وه ازعيش و نوش بی حد و حصر برروی زمين، گفته شده که کاخ مجلل ھوايی  ِ ِ
  . ِات تفريحی نيز دراختيار داردِوکشتی گرانقيمت پنجاه مليون دالری مجھزبا ھمه گونه امکان) ھواپيمای بسيارمجلل(

مربوط شھزاده ط�ل را درپايين " قصرپرنده " ِنمونه يی ازساختمان داخلی ھواپيمای پنجصد مليون دالری بنام 
  :م�حظه ميفرماييد  

  
  يا طيارۀ پنجصد مليونی شھزادۀ سعودی" قصر پرنده " نمای داخلی 

ِ موترنوع بنزمزين با سی ھزارکرستال ھمچنان، شھزاده الوليد بن ط�ل بن عبدالعزيز، به قيمت ِ ) الماس(ِ
  .چھارمليون و ھشتصد ھزاردالر امريکايی دارد که درجھان بی نظيرميباشد

ِبايد متذکرشد که ابن سعود چھل و دو فرزند داشت و تعداد مجموعی زوجه ھای آنان به يکھزار و چھارصد تن 
  .بالغ ميشود

ِفحاش، بی ھنر و بی تحصيل آل سعود، ع�وه ازآنکه ازنظرمالی و اقتصادی بردوش ِوجود چند ھزارشھزادۀ عياش،  ِ
ِاکثريت مردم آن سرزمين سنگينی ميکنند، بلکه ازنگاه اخ�قی نيز روز تا روز رسوايی ھای عظيم جھانی را نيزبه  ِ ِ

ِرسوايی ھای اين شھزاده گان م، ازروی برخی از2014درماه مارچ " گروه بين الملل مشرق " روزنامۀ .  بارمی آورند
ِمث�، از قول روزنامۀ انگليسی . عربستان سعودی پرده برداشت ِيک مورد از فساد اخ قی " نوشت که  " ديلی ميرور" ً

" دوشس يورک ساره فرگوسن "شاھزاده نايف بن عبدالعزيز وليعھد متوفای عربستان سعودی به نقل از 
ِگليس اينست که شاھزاده نايف بن عبدالعزيز درقبال تنھا بوسيدن ِھمسرسابق ِپرنس اندرو پسر ملکۀ ان دوشس " ِ

  . "ِوجه پنجاه ھزار ليرۀ استرلنگ به حساب موصوفه واريز کرده است ..."  يورک
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ِمحافظ شخصی خاندان آل سعود و نويسندۀ کتاب " مارک يونگ " ِھمچنان ازقول " مشرق " ِ " ِمحافظ سعودی" ِ
آنھا فاسد، قمارباز، ... ِزاده گان مرتکب اعمالی شده اند که به ذھن ِھيچ انسانی خطور نميکنداين شاھ" : مينويسد 

اين شاھزاده گان با دين بازی ميکنند، ... ِدزد، متجاوز به عنف، ھمجنسگرا واز مصرف کننده گان مواد مخدر ھستند 
  ."که آنھا را در راه مردم صرف ميکننددرحاليکه به غارت ِاموال و دستکاری دربودجه مشغولند و ادعا دارند 

ِھمين محافظ سابق خاندان سعود نوشته است ِ ِ :   

  ِ  قمار باز، معتاد به مشروب و مواد مخدر-شاھزاده احمد بن عبدالعزيز * 

  ِ ھمجنسگرا، قاتل، فروشنده و معتاد به مواد مخدر–شاھزاده فيصل بن فھد * 

ِار بازان بزرگ ِعربستان سعودی و معتاد به مواد مخدر يکی ازقم- شاھزاده فواض بن عبدالعزيز*  ِ  

  )ًقب  در گذشته است (  ھمجنس باز و مبت  به بيماری ايدز -شاھزاده عزالدين بن عبدالعزيز* 

   قمار باز–شاھزاده محمد بن فھد * 

   قمار باز–شاھزاده سعود بن نايف * 

   قمار باز–شاھزاده ميا بنت مشعل * 

  ِ دارای روابط نا مشروع– بن سعود شاھزاده مشاری* 

ِ با داشتن ثروت بيست و پنج مليارد دالری، ثروتمندترين فرد جھان، عياش، متجاوز - شاھزاده وليد بن ط ل*  ِ ِ
  وزن باره

    زن باره ، عياش ، قمار باز- شاھزاده خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود * 

 عربستان سعودی، زمين ھای وسيع به مساحت يکصد و شصت ِ فرزند وليعھد–شاھزاده محمد بن سلطان * 
ِاين درحاليست که ھشتاد درصد جمعيت ھجده مليون نفری عربستان از ملکيت { . مليون مترمربع راغصب نموده است

  }زمين و خانه محروم ھستند 

درلندن مورد مي دی دراتاق ھوتلی 2010  خدمتگارش را در سال -سعود بن عبدالعزيزبن نصير آل سعود* 
  .اذيت جسمی قرار داده و او را به قتل رسا نيد

ِم از آپارتمان شھزاده سعود بن عبدالعزيز، مقدار يکصد و ده کيلو گرام 1989ِپوليس فرانسه در سال * 
  کوکايين کشف کرد

  ِ از بزرگترين زمينداران عربستان سعودی–شاھزاده  مشعل بن عبدالعزيز * 

  ِ بزرگترين زميندار عربستان سعودی-لعزيزشاھزاده متعب بن عبدا* 

  ِ بزرگترين زميندار عربستان سعودی–شاھزاده سلطان بن عبدالعزيز * 

  ِ بزرگترين زميندار عربستان سعودی –شاھزاده خالد بن سلطان * 

ِ ميخواست بدون پرداخت مبلغ شش مليون يورو، ازھوتل مجلل –شاھزاده مھاالسديری *  ِ ِ " M در " شانگری
  .فرانسه فرارنمايد

  واقع " الثمامه" ِ يک جوان سعودی را بدون ھيچ دليلی در پارک –شاھزاده ترکی بن سعود * 

  .رياض به قتل رسانيد

م بود که برخی ازروزنامه ھای درايالت کاليفورنيای امريکا، براساس گزارش ھای منابع 2015درماه نوامبر
به ) مجيد عبدالعزيز السعود(شھزادۀ عربستان )  مليون دالری37(دم درقصرپوليس آن ايالت افشا نمودند که سه زن مستخ

زنان .  سالۀ سعودی، آنان را مورد تھديد، خشونت و آزارجنسی قرار داده است29پوليس شکايت برده اند که شھزادۀ 
رسانه ھای ايالت . جاوزکندشاکی به پوليس گفتند که مجيد عبدالعزيز، آنان را مورد اذيت قرار داده ت�ش نموده برآنان ت

کاليفورنيا ھمچنان نوشتند که يک زن که قصد داشته با پريدن از بالکن قصری که برفراز يک تپه قرار دارد، فرارکند، 
به پوليس گفته است که شھزاده درجريان يک محفلی که درآن کوکايين استفاده ميشد، ازآنان با خشونت خواسته است که 

ًضمنا اين زنان، مجبور ساخته شده اند که از .  مھمانان رسيده گی نمايند، درغيرآن کشته خواھند شدًکام� برھنه شده به
  .صحنه ھای قبيح روابط جنسی مردان با مردان ديدن نمايند

 خورشيدی 1395 ماه ثورسال 11در شمارۀ مؤرخ " شبکۀ اط�ع رسانی افغانستان" ھمچنان نشريۀ الکترونيکی 
پيرامون يک جنايت ضد بشری و ضد اخ�قی يکی "  شرق اjوسط –پاناروما " به نقل از وبسايت خويش، گزارشی را 

سفيرعربستان در رومانيا به منشی رومانيايی :  " از سفرای عربستان سعودی در کشور رومانيا چنين به نشر رسانيد
  . "خود تجاوز کرده و وی را به قتل رسا نده است
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  شھزادۀ عياش سعودیمجيد عبدالعزيزالسعود 

وزارت خارجۀ رومانيا ابراھيم عبدالرحمن الراسی را احضار و وی را به تجاوز جنسی به  : " نشريه افزود که
براساس . ..  ساله متھم کرده است که به عنوان منشی درسفارت عربستان در بخارست کار ميکرد25ايوانا ويلسيکو 

جسد ايوانان که ...سی قرار گرفته و سپس با کمربند خفه شده استگزارش پزشکی قانونی، قربانی مورد تجاوزجن
  مايلی 24دانشجوی پزشکی است، شناور روی سطح آب يک حوضچه در نزديک نيرو گاه برق کرورزاويستی در 

رومانيايی نيز که در محل اقامت سفير } ديگر{اين درحاليست که يک خدمتگار ... جنوب شھر بخارست پيدا شد
  ..."در بخارست کار ميکرد، امسال مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته بودعربستان 

اين، نمونۀ کوچکی ازمجموع جنايتھا، ولخرچی ھا، بد اخ�قی ھا و ستمکاريھای برخی ازشاھزاده ھای آل ِسعود 
  . بود که خوانديد

ِدرسراسر جھان و مزيد " ِمرکز اس�می " ِرژيم شاھی عربستان سعودی، ع�وه ازايجاد صد ھا مدرسه و 
ِبرتمويل صد ھا حزب وسازمان بنياد گرای مذھبی درآسيا و افريقا و حتا درجھان غرب،  سازمان ھا و تشک�ت عمدۀ  ِ ِ ِ

ِتروريستی آتی را نيزدر کشورھای مختلف بوجود آورده و يا تمويل مالی و حمايت ايدئولوژيک و اط�عاتی ميکند  ِ:  

  ستانالقاعده درشبه جزيرۀ عرب* 

  القاعده در مغرب ِاس می* 

  القاعده درپاکستان و افغانستان* 

  الشباب در سوماليا به رھبری احمد عبدی غودان* 

  ِداعش يا دولت اس می شام و عراق درکشور ھای سوريه و عراق به رھبری ابوبکر البغدادی* 

  بوکوحرام در نيجريه* 

  طالبان در افغانستان و پاکستان* 

  يعه در ليبياانصار الشر* 

  انصار الشريعه در تونس* 

  ابوسياف در فلپين* 

  انصار بيت المقدس درصحرای سينا* 

  شبکۀ حقانی در پاکستان* 

  لشکرطيبه در پاکستان* 

  سپاه صحابه در پاکستان* 

  حزب التحرير در ازبکستان و منطقه  * 

  القاعده درمالی واقع در قارۀ افريقا* 

  " ابو مصعب عبدالودود" ھبری القاعده در الجزاير به ر* 

  )مقتول(گردان عبدهللا عظام در لبنان، مصرو سوريه به رھبری ماجد الماجد * 

  جبھۀ انصره درسوريه به رھبری ابو محمد الجوMنی * 



  
 

 

  6تر 5  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئ مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

  گروه حوثی در يمن* 

  انصارهللا در يمن * 

  گروه خراسان در سوريه * 

  جنبش اس می احرار در سوريه *

  وريه  تيپ صفور در س * 

  تيپ توحيد در سوريه * 

  انصارالشريعه  در ليبی و تونس* 

  جندالخليفه  در الجزاير* 

ًغالبا " (علی شريفی "  مي�دی، دريکی ازروزنامه ھای کانادا، مقالۀ جالبی به قلم شخصی بنام 2012درسال 
بد نخواھد بود . حث را آشکارا مينمودِبه زبان انگليسی بچاپ رسيد که بخشی ازحقايق مربوط به ھمين ب) پاکستانی تبار

  :ترجمۀ آن مقاله را درھمينجا درج نمايم 

راه آسان و مؤثری وجود دارد که بتوان با استفاده ازآن، با انديشه ھای رجعت گرايانۀ تند روان در جوامع " 
ِاس می در سراسر جھان به مبارزه برخاست و آن اينست که کشورھای نفت خيز و ثروتمند عر بی را از ايجاد و ِ

ِپرورش مليشه ھای اس می مانع شده امکانات سرشار مالی آنھا را درجھت ِباز سازی کشور ھايی مانند افغانستان و  ِِ
ِازآسيای جنوبی تا قارۀ افريقا، عفونت سياسی ناشی از اين بيماری منتشر شده و ريشه ھای آن، . پاکستان کانال داد

ًبخصوص، در خاور ميانه عميقا ِمليونھا تن درسراسر دنيا معتقد اند که تند روان مذھبی، توسط منابع .  فرو رفته استِ ِ ِ
مغزشويی ھای مقدماتی . ِمالی رژيم ھای ثروتمند عربی، بخصوص توسط ِعربستان سعودی ساخته و پرداخته ميشوند

ِاساسا در مکاتب مذھبی بنام مدرسه ھای اس می صورت ميگيرد ، با انديشه و زنده گی مليونھا ِاين مدارس مذھبی. ً
ِانسان فقير و نادار درجھان سر و کار دارند که مردمان زيادی را از آد م ھای با حيا و جنگ گريز اولی، تحت ِنام ِ ِ "

ًاگرواقعا نيت بدی { ِاياMت متحدۀ امريکا و متحدان اروپايی آن . به آدم ھای وحشی جنگ افروز مبدل ميکنند" جھاد 
ِبايد از توانمندی و نفوذ کافی شان عليه رژيم ھای نفت خيز عربی و اطراف خليچ فارس کار گرفته ريشه ھای } ندارند  ِِ

آنھا بايد مدرسه ھای مذھبی را به مکان ھای دانش  و کانون ھای معارف و . ِزھر آلود تند روی مذھبی را بخشکانند
ِضافی شان را برای سازمان ملل بپردازند تا در ساز و ساخت ِکشورھای عربی ثروتمند بايد عوايد ا. معرفت مبدل سازند

ِدانشگاه ھا و نجات مليونھا انسان مستمند دنيا به مصرف برسد  ِھمچنان بايد تمام پولھای منجمد شدۀ سازمان ... ِ
فرستاده شود ِتروريستی القاعده و ساير ِتند روان مذھبی، تحت شرايط ِدقيق و حساب گيرنده، به افغانستان و پاکستان 

ِتا ازآن در جھت ِاعمار مکاتب ِعلمی و تعليم  و تربيۀ سالم عامه استفاده صورت گيرد نخست :  اين کاردو مزيت دارد. ِ
ِاينکه آتش تند روی مذھبی و امير بازی ھای عربی  را خنثی ميکند و دوم اينکه نيروی کار تحصيل کرده را به وجود  ِ

ً جنگزدۀ آنان مجددا آباد گردد؛ زيرا  افزايش ِمدرسه ھای مذھبی در کشورھای فقير، ُآورده  کمک ميکند تا کشور ھای
ِمدارس مذھبی، در واقع، بچه ھا را از گذشته . ِدر حقيقت  در نبود تحصي ت ِعلمی مردم آن کشور ھا صورت ميگيرد

ِھای شان بيگانه نموده بسوی تند روی و وھابيت ميکشاند که مورد خواست و حمايت تا .  عربستان سعودی ميباشدِ
ًجاييکه ھويداست، انارشيسم و عدم تحمل مذھبی در چندين کشور اس می، مستقيما از منابع مالی رژيم ھای عربی آب  ِ ِ

ھندوستان قدم به قدم بسوی پيشرفت می . ًمث  پاکستان را می بينيم که در مقايسه با ھند، عقب مانده است. ميخورد
ِت جھانی کسب ميکند، ولی پاکستان ھنوز درعصر حجر باقيمانده استشتابد و نفوذ و اھمي ِاکثريت نفوس آن ھنوز . ِ ِ

ِچنانکه رژيم ھای ثروتمند عربی مدارس مذھبی . ِبيسواد است و پيوسته  به کار مليشه سازی  مذھبی مشغول ميباشد ِ
ِجنگ ساMران مذھبی که از مدارس دينی سر بر آورده. آنرا تمويل ميکنند } ھا {ِ اند، حاضر اند کشور را بخاطر اسامه ِ

ِبرای آنھا بسيار ارزش دارد تا ثبات پاکستان و حکومت } ھا { صحت و س متی بن Mدن . به ويرانه مبدل نمايند ِ
ِمقامات حکومت پاکستان، با جلو گيری از نفوذ وھابيت در پاکستان که از سوی عربستان سعودی ترويج .  مرکزی آن ِ ِ
ِآنھا بايد مدارس مذھبی و ھابی ساز را به مؤسسات علمی و .  بايد آبروی ازدست رفتۀ کشور را اعاده نمايندميگردد، ِ

  . تعليم و تربيۀ مدرن مبدل سازند

ِکشورھای ثروتمند عربی نه تنھا ت ش دارند تند روان مذھبی درکشور ھای جھان ِسوم را تمويل نمايند، بلکه  ِ
ِھمين چند روز پيش، يکنفر نزديکم آمد و تقاضای مساعدت . ُ ِمذھبی را کمک مالی ميکنندحتا در کانادا نيز مؤسسات

ِمالی بخاطر ساختمان يک مدرسۀ مذھبی درتورنتو را نمود و من آنرا رد کردم ِاو گفت؛ قراراست بقيه پول مخارج . ِ ِ
 کافی که از مدرسه سازی ھای ِحال با تجارب. ُمدرسه را از صندوق کمکھای مذھبی عربستان سعودی بدست آوريم

ِمذھبی در کشورھای مختلف اس می در اختيارما قرار دارد، موجوديت  مدرسه ھای مذھبی در کشور ھای غربی و از  ِِ  
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   )310(  . " جمله کانادا، بسيار سنگين تمام ميشود

ِھرگاه قرارباشد عياشی ھا، ولخرچی ھا، زورگويی ھا، انحرافات اخ�قی و ساير جفا  ھا و ريا ھای ِ
ِچندھزارشھزادۀ مفتخوارعربستانی را چه درداخل عربستان و چه درخارج آن کشوربرشمريم، ھمان ھفتاد من کاغذ را  ِ

ِولی ھمينقدربايد گفت که علی رغم عوايد مليارد دالری عربستان سعودی ازناحيۀ استخراج و فروش ِنفت و . می طلبد
ِؤثق، ھمين اکنون ھزاران شھروند آن کشوردچار محروميت ھای مالی و ب�ی ِگاز، باساس احصائيه ھا و گزارشھای م ِ ِ

ِزيرا، مقام ھای رژيم پادشاھی عربستان سعودی، بخش اعظم درآمد ھای نفتی را برای خود و . جھل و بيسوادی ھستند
ِه ايجاد، پرورش و ِاعضای خانوادۀ شاھی دربانکھای جھان ذخيره ميکنند و بخش بزرگِ ديگر آنرا ھمه ساله در را

ِتقويت تروريسم، ترويج وھابيت و گروه ھای تکفيری درسراسرجھان اختصاص ميدھند اما از آنجا که گفته اند ھرپديده، . ِ
ِضد خودش را دراندرون خودش می پرورد وتکامل اين تضاد ھاست که باjخره موجب جدال و اصطکاک گرديده  ِِ انتی (ِ

عۀ عربستان سعودی نيزتضاد ھا، اخت�فھا، اعتراض ھا و عصيان ھا درسالھای اخيربه درجام. را ايجاد مينمايند) تز
ِوجود آمده اند که ھرچند با شدت و قساوت ازسوی رژيم سلطنتی سرکوب ميشوند، ولی ديری نخواھد پاييد که مجموع 

چنانکه شبکۀ پرس تی . ل گرددِستم ھا، اختناق ھا و فشارھای سياسی، اقتصادی و طبقاتی به توفان وعصيان عمومی مبد
ِکارشناس مسايل خاورميانه راجع به سرکوب ھواخواھان دموکراسی درعربستان " زياد العيسی" وی با شخصی بنام  ِ ِ ِ

} جنبش مردمی{ من فکر ميکنم اين جنبش " : کارشناس ِمذکور با صراحت اظھار داشت . سعودی، گفت وگويی داشت
ِو غيرقابل تحمل و تبعيض عليه مردم عربستان وجود داردخشم ِعميق . بسيار قدرتمند است ِ سؤ استفاده ھای غير . ِ

ِمردم ساکنان اصلی اين منطقۀ نفت خيز که بيشتر ... ِقابل تحمل و آزار و اذيت ھای گسترده عليه مردم انجام ميشود
ِثروت کل عربستان سعودی در آن قرار دارد، مورد تبعيض غيرقابل تحمل ِرژيم آل  ُِ مردم اين . سعود قرار ميگيرندِ

ُمنطقه به طور کلی و به شدت با رژيم ِحاکم در عربستان سعودی مخالف ھستند ِ   ) "...311(  

ِکه پيرامون مسايل درون جامعۀ سعودی تحقيق و تتبع جامع بعمل آورده و نتايج آنرا " کارن اليوت ھاوس " خانم  ِِ
درکشوری با جمعيتی اندک که يکی : " وی ميگويد . ه نشر رسا نيده استب" آن سعودی عربيه " در کتابی  تحت عنوان 

از ثروتمند ترين کشور ھای جھان است ، بيش از چھل در صد مردم در فقر زنده گی ميکنند، شصت درصد مردم خانه 
ان و انبوه ندارند، چھل در صد جوانان بيکار اند، ھشتادو پنج درصدکارگران خارجی اند و باديه نشينان، روستائي

   ) 312." ( حاشيه نشينان شھری از فقير ترين Mيه ھای اجتماعی اين کشور اند

ِ، به معنای غير شھروند يا بدون حق "بدون " حاشيه نشينانی ھستند بنام : " بازخانم ھاوس می افزايد  ِ
ِشھرونديکه در زاغه ھا می زيد، کودکان آنھا اجازۀ تحصيل در مدارس دولتی را ندار ِ ( ِمردم از امکانات عمومی . ندَ

ِوقتی نزد ِآنھا رفتم، شب بود و تنھا نوری که در آنجا می تا بيد، نور ماه بود و . محروم اند...) آب و برق و راه و 
کشوری با چھارصد مليارد دالر ذخيرۀ ارزی در خارج از کشور و دوصد مليارد دالر در آمد ساMنه از نفت، . بس

ِمی ابتدايی و اساسی ای چون آموزش، بھداشت و درمان و حتی ايجاد يک شبکۀ مطمئن فاض ب ِازعھدۀ خدمات عمو ِ
  ..."ِدر برابر سيل ھای ناگھانی بر نمی آيد

  ."مؤسسۀ اس می آل سعود " ًعربستان اساسا يک شرکت ِعظيم ِخانواده گی است، شرکتی به ثبت رسيده بنام " 

ِ در ميان ِھمۀ اخت فات اجتماعی موجود درعربستان ، ھيچ : "ينويسد ِخانم ھاوس درجای ديگرازکتاب خويش م
ِطبق ِشعاير اس م ِوھابی، مردان بايد از هللا اطاعت کنند و . يک ژرف تر و فاجعه بار تر از تبعيض عليه زنان نيست 

ِاما مسأله اينست که خدا از دسترس دور است و کاری به چند و چون اطاعت ر. زنان ازمردان وزمرۀ مردان ندارد، اما ِ
ِنظام آموزشی : "   باز درجای ديگر چنين مينگارد ..."زنان در دسترس اند وآنھا را از اطاعت ِمردان گريزی نيست

ًچنان زير تسلط ِاخوان المسلمين وھابی است که اگر اساسا بنا باشد اص حی در آن صورت بگيرد، بيست سال طول  ِ
  ."رش را پايۀ کار خود قرار داده اند و در اين زمينه، به ھيچ وجه کوتاه نمی آيندوھابی ھا آموزش و پرو. ميکشد

ِاختناق سياسی وفشارھای ايدئولوژيک درعربستان سعودی تا آنجا سايه افگنده است که حتا واکنشھايی را در 
خويش 1392ماه حوت سال ِبتاريخ بيست و پنجم " پيام آفتاب " ِوبسايت . ِدرون کاخھای سلطنتی نيز برانگيخته است

ِچھار دختر پادشاه عربستان دست به دامان سازمان ملل شدند: " نوشت که  شاھزاده ھای " و ادامه داد که   " ِ
ُعربستانی که به مدت سيزده سال در قصر پادشاھی زندانی ھستند، از سازمان ملل درخواست کمک کردند ِِ"   

ساله، دو 38 ساله وجواھر 42ايسنا " نقل کرده بود، " نيشن " ۀ که از روزنام" پيام آفتاب " ِباساس نگارش 
ِبه دليل ِاعتراض به پدرشان به خاطر فقر در عربستان، از زنده گی مجلل محروم و " شاھزادۀ عربستانی گفته اند که  ِ

  . "محبوس شدند

  )ادامه دارد (


