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   کعبه يک سنگ نشانی است که ره گم نشود

 ؟کـجـاسـتجــی احــرام دگـر بند ببيـن يارحــا
 

 قسمت اول -عيد وحج ازيک ديد ديگر

 
 صباحاستاد 

  

 
 به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 که دربرون چه کردی که درون خانه آيی؟
 بروي؟؟؟ميخواهي حج 



 
 کجا؟؟؟

 عرب و کعبه را ميکرد تکرار
 به اوگفتم چه ميخواني تفنگدار؟
 رواني ميروي حاجي شوي تو؟
 ولي بت خانه ها دارد زتو عار.

 پيش خدا
 خدا را چونکه مهمانی کنم من

 قربانی کنـم من همه چيزم را
 زظلم طالب و مجاهد  بگويم 

 تقاضــاهای پنهــــانی کنم مـن.
هموطن متدين وخداپرست ، ميخواهي حج بروي ؟؟؟ وتوميداني اين پولي که درخانه خدامصرف ميکني زمامداران بي 
بندوبارعربستان با اين پولها ، مصروف عياشي وعيش وعشرت ميشوند وباهمين پول توتروريزم، افراطگرايي مانند 

وريه، يمن، افريقا، بنگله ديش ، سوماليا، پاکستان  مجاهد وطالب درافغانستان ، تروريستان قاتل وآدمکش درعراق، س
پرورش داده ميشوند؟. به زبان ساده توباهمين پول خانه ات راخراب وفرزندانت رابه کام مرگ مي فرستي؟ پول هاي 

توازطريق عربستان به پاکستان سرازيرشده وکمپ هاي تروريستي ومدرسه هاي افراطگرايي ساخته ميشود واينان 
وجهاد به سرزمين مادري ات يورش مي آورند وهمه داروندارت راچپاول ، خانه ات راآتش وفرزندانت غرض جنگ 

 ؟ مجاهد وطالب چپاول وقتل عام نکردند؟؟؟ .راشاهد نبوديمراقتل عام مي کنند. مگرطي سه ونيم دهه يي اخيراين اتفاق 

 هموطن عزيز!

 
بلي هموطنم! وطنت درمشکالت وجنجال اسالم گرايان افراطي ودرزورگويي وچپاولگري قدرت پرستان جنگ ساالر دست 
وپنجه نرم ميکند وهموطنانت هزاران درد ناگفته وغم ناشنيده دارندوفرزندان يتم وطنت بخاطرتکه نان ولباس فرياد مي 

 ميخوانيم.  حديث قدسیدرزنند وتوحج ميروي؟؟؟ 
  :اکرم ميفرمايند پيامبر

 .به لرزه می آيد وقتی که يتيم گريه کند، عرش خدا



  :می فرمايد خداوندپس 
هر کس اين يتيم را  جاللم،من پدرومادرش را ازاوگرفتم. قسم به عّزت و چه کسی اين بنده ی مرا به گريه انداخته؟

 .را برايش واجب می کنم من بهشت آرام کند، ونوازش 

 پول حج 

 
مسلمين خانه  زيارتدرآمد کشورعربستان از توريسم يا به زبان ساده ازدکان  2008طبق ارقام بانک جهانی در سال 

 دالر يا قريب سی ميليارد دالر بوده است.- 29٫865٫000٫000٫معادل مبلغ کعبه
نفر بوده اند که مجموعا مبلغ  1٫937٫000رفته اند مکهدر همان سال به  عمرهو يا  تمتعکه بصورت  زائرين

پادشاهان عربستان کرده اند تاآنان  اقتصاددالر يا بعبارتی قريب به مبلغ پنج ميليارد دالردرآمد تقديم  4٫879٫000٫000
 .ازين پول درعيش وعشرت بگذرانند و در ميان تمام کشورهای اسالمی مقام اول را به خود اختصاص داده اند

 شاگری محافظ شخصی شاهزاده های سعودیاف

 
« Mark young »  نگهبان انگليسی االصل شاهزادگان سعودی سال ها در خدمت بزرگان آل سعود فعاليت کرد و از

  کتابی تحت عنوانبا يادداشت صدها توييت و انتشار خود، ترک وظيفهنزديک شاهد رفتارهای آنان بود، وی بعد از
saudi bodyguard-mark young» ،» قماربازی ها و انحطاط اخالقی شان را برای همگان فاش کرد. 

طالل بن » ، شاهزاده «ملک فهد عبدالعزيز» وی بيش از ده سال را به عنوان باديگارد شخصی پادشاه سابق سعودی 
فتارهايی را مشاهده می کرد که اين مدت رسايرشاهزادگان خدمت می کرد و درو « فواز بن عبدالعزيز» ، «عبدالعزيز

 .هيچ گاه به ذهنش خطور می کرد
شاهزادگان سعودی از نظر اخالقی فاسد، قمارباز، دزد، » نگهبان شخصی در بخشی از پرده برداری های خود گفت: 

 .دين بازيچه ای برای فعاليت های خود ساخته اندر، همجنس گرا و معتاد هستند و ازتجازوگ

 ادامه افشاگري 

 
تاکيد کرد: وی تاجر مواد مخدر بود و در پايان به « فيصل بن فهد » وی با اشاره به رييس سابق مبارزه با مواد مخدر 

همجنسگرايی بود که به دليل ايدز در اوج « عزالدين بن سعود» دليل استفاده بيش از حد مواد اعتياد جان داد. همچنين 
 .عهده داشتم جوانی وفات يافت و من مراقبت از او را به

مارک به افشاگری های خود ادامه داد و برای اثبات نوشته هايش از عکس های واقعی استفاده می کرد ، اما زمانی که 
کاربران وی دليل افشاگری هايش را پرسيدند ، پاسخ داد: تاريخ را مطالعه کنيد، آل سعود شما را عقب مانده به بار 



آن را نمی کاريد، چيزی را می پوشيد که آن را نمی ريسيد و بر چيزی سوار می آوردند، چيزی را می خوريد که خود 
 .شويد که آن را نساختيد، دينی داريد که بزرگ است اما در تمام جهان هيچ کشوری آن را به بدی عربستان تطبيق نداد

 فساد دربار سعودیاز گوشه ی

 
وزير دفاع عربستان که فرمانده نيروهای مشترک آزاديبخش معاون « خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود»شاهزاده 

بازيگر سرشناس « بريژيت نيلسون»برای آزادسازی کويت از دست ارتش اشغالگر صدام بود، چند سال پيش به 
بندر »، برادر شاهزاده «خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود»شاهزاده  آمريکايی پيشنهاد يک رابطه جنسی داده بود.

 رئيس سازمان اطالعات و امنيت عربستان است.« سلطانبن 

 ويکي لکس چه ميگويد؟؟؟

 
آنها در مراسم لهو و لعب شبانه ی شاهزادگان خاندان سعودی و حضورليکس" از رسوايی اخالق پايگاه اينترنتی "ويکی

های ديپلماتيک آمريکا را منتشر کرد که در آن آمده است:  ليکس بخشی از تلگراف ويکی در شهر "جده " پرده برداشت.
جده مراسم لهو ولعب شبانه با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و با های شاهزادگان سعودی در شهر خانهدر »

 «شود. حضور زنان فاحشه برگزار می
دی بار ديگر نگاهها را به سوی خاندان سعود و فساد اخالقی و افشای يک مورد ديگر از فساد اخالقی شاهزادگان سعو

 مالی و حيف و ميل سرمايه های عربستان در سايه فقر و بيکاری گسترده در اين کشور معطوف کرده است.

 شهزاده نايف بن عبدالعزيز

 
ز وليعهد متوفی عربستان روزنامه ديلی ميل انگليس به تازگی يک مورد از فساد اخالقی شاهزاده نايف بن عبدالعزي

اين شاهزاده سعودی درقبال ارتکاب فساد اخالقی خود مبالغی از دارايی های مردم کشورش  سعودی را فاش کرده است.
دوشس يورک ساره فرگوسن همسر سابق پرنس اندرو پسر ملکه انگليس در گفت و گو با  را بذل و بخشش کرده است.

هزار ليره استرلينگ به  ۵۰رد که شاهزاده نايف بن عبدالعزيز در قبال بوسيدنش، روزنامه انگليسی ديلی ميرور فاش ک
من در يک ضيافت شام خصوصی ، با شاهزاده نايف بن عبدالعزيز وليعهد سابق عربستان  حساب او واريز کرده است.

خودم بودم که از سعودی ديدار کردم و شاهزاده مرا بوسيد وپس از آن يک روز در حال بررسی حساب های بانکی 
 هزار ليره استرلينگ به حسابم از سوی شاهزاده نايف شگفت زده شدم. ۵۰واريز مبلغ 

فرگوسن در ضيافت شامی خصوصی که در آن شمع روشن کرده بودند؛ حضور يافت و در جريان ديدار از شاهزاده نايف 
 ليره استرلينگ است، ياری کند.درخواست کرد که وی را در پرداخت قرض هايش که بالغ بر دو ميليون 

شاهزاده نايف به فرگوسن گفت که به خاطر يک دوست حاضر است در اين زمينه به او کمک کند اما او بايد قول بدهد 
فرگوسن و شاهزاده نايف درباره برنامه ای برای نجات فرگوسن از بدهی و قرض هايش  که بار ديگر بدهی باال نياورد.

اين آخرين ديدار آنها نبود. در ديدار دوم شاهزاده نايف به دوک فرگوسن نزديک شد و وی را  به توافق رسيدند اما



فرگوسن وقتی متوجه می شود که رابطه اش با شاهزاده سعودی به مرحله ای بی بازگشت رسيده است، خود را  بوسيد.
نايف نشود اما وقتی که در حال بررسی  از دست نايف رها کرد و انتظار داشت که از آن به بعد ديگر خبری از شاهزاده

هزار ليره استرلينگ از سوی شاهزاده شد و فهميد که اين مبلغ  ۵۰حساب های بانکی خود بود، متوجه واريز مبلغ 
 پيش از اين نيز موارد فساد اخالقی و مالی شاهزادگان سعودی فاش شده بود. بهای بوسيدن آن شب بوده است.

 فساددرارکان رژيم سعودي

 
فساد اخالقی و مالی در ارکان رژيم سعودی ريشه دوانده است به گونه ای که باوجود منابع مالی هنگفت و پولهای نفت، 

فقر و بيکاری در عربستان گسترش يافته و باعث آسيب های اجتماعی در اين کشور از جمله خودکشی در بين جوانان 
ترين کشور صادر  اين کشور را به ستوه آورده است و در بزرگاين درحالی است که فقر و بدبختی مردم  شده است.

آوری  افراد خير و مؤسسات خيريه با جمع  رسد، ر میلاميليارد دکننده نفت جهان که درآمدهای نفتی آن به ساليانه صدها 
 شهر عربستان کردند.شش زمستان ميان فقرای کمپلهزار تخته پتو در 25های مردمی اقدام به توزيع  کمک

 بنت طالل بن عبدالعزيز هسار

 
سعود به لندن گريخت"؛ اين شاهزاده سعودی کسی نبود جز "ساره  چندی پيش در خبرها آمده بود که "يک شاهزاده آل

اين شاهزاده سعودی پس از فرار  .بنت طالل بن عبدالعزيز" که به انگليس فرار و از اين کشور درخواست پناهندگی کرد
ام.  ترسم. من مورد سو استفاده فيزيکی و روحی قرار گرفته درباره علت پناهندگی خود به انگليس چنين گفت: من می

وکيل ساره بنت طالل  !شان هستم کنم و مخالف اند که از ايران دفاع می هايم توقيف شده است. آنها مرا متهم کرده دارايی
ميالدي  2007طور رسمی به وزارت کشور انگليس تحويل داد. اين شاهزاده سعودی از سال  ندگی وی را بهتقاضای پناه

  .تا کنون با پدرش قطع رابطه کرده است
مانده از مادرش نيز در عربستان، سوئيس، مصر و لبنان با  ميليون پوندی برجاي 325ساره بنت طالل بر سر ميراث 
های اخير تحت سرپرستی عمويش، نايف  ساره در سال  .دالعزيز دعوای حقوقی داشته استبرادرش ترکی بن طالل بن عب
عهد و رقيب پدرش( زندگی می کرد اما پس از مرگ نايف در ماه گذشته، شاهزاده سعودی  بن عبدالعزيز آل سعود )ولي

ر سر قدرت در دربار سبب شد که يکی از حاميان اصلی خود در دربار را از دست داد و به ظاهر فشار ناشی از رقابت ب
 .وی به انگليس پناه ببرد

اين پرسش مطرح است که آيا بايد فرزند کسی چون شاهزاده طالل که در ميان خاندان سعودی و پسران ملک عبدالعزيز، 
اصطالح روشنفکری معروف است، به چنين سرنوشتی دچار شود که عمويش، نايف بن  بنيانگذار پادشاهی سعودی به

دالعزيز سرپرستی او را برعهده بگيرد و پس از مرگ او مجبور به فرار از کشور شود يا با برادرش برسر ميراث عب
مادرش گالويز شود، مگر پدر او طالل از ثروت های ميلياردی کم دارد، آيا کسی که خود را داعيه اصالح و روشنگری 

 .ل مشکالت دختر خود برآيدتواند حتی از پس ح و روشنفکری در عربستان می داند، نمی

 شهزاده طالل 



 
ترين آنها شاهزاده "وليد بن طالل"  فرزند است که معروف 15شاهزاده طالل دارای چهار همسر است که از آنها صاحب 

 .هايش معروف است اش به اندازه دارايی شاهزاده ميلياردر سعودی که فساد اخالقي
که از آمار دقيق آن کسی تاکنون آگاه نيست. "المجتهد" کسی که در عربستان  ها و ملک و امالک بسياری را دارد دارايی

سعودی به "جوليان آسانژ" اين کشور معروف شده و هر از چندگاهی دست به افشاگری هايی عليه شاهزادگان سعودی 
درصد  80يف و سلمان شاهزاده طالل به همراه ملک عبد هللا و شاهزاده مشعل و نا :می زند، در اين ارتباط می نويسد

اراضی کشور عربستان را تملک می کنند و دارايی ها و امالک طالل به حدی زياد و غيرقابل شمارش يا بيان است که 
وی برای اداره آنها ساختمانی چند طبقه مقابل کاخش در منطقه "الفاخريه" رياض به همراه صدها حسابرس و کارمند 

ميليارد لایر  25ترين حالت، بالغ بر بيش از  بينانه اش در خوش ها و سرمايه دارايی شود اختصاص داده است و برآورد می
هاست، اما کسی از آن خبردار نيست و همه،  های پسرش "الوليد" در بانک گذاری سعودي باشد که بيشتر از تمام سرمايه

 .دانند الوليد را ثروتمندترين شاهزاده سعودی می
تنهايي از  رسد، به نت الوليد" نوه جوان طالل که ثروتش به پاي ثروت پدر و پدربزرگش نمياين در حالي است که "ريم ب

 ثروتي برخوردار است که وي را تبديل به يکي از ثروتمندترين زنان جهان قلمداد کرد. 

 ترين مردعرب ثروتمند وليد بن طالل

 
 اينهم هواپيماي شخصي شهزاده عرب 

مت خصوصي بيش از هشتصد گرانقيموترچندين وهلکوپترجمله سه هواپيما و دوطالل ازش وسائط نقليه وليد بن ارز 
وليد بن طالل نخستين بار جزئيات دارايي هاي خود را فاش کرده است. دارايي شرکت المملکه که وليد  .ر استلاميليون د

  .ر برآورد شده استلاديليارد و نهصد و هشتاد ميليون نود و پنج درصد سهام آن را در اختيار دارد هفت م
ر مي رسد. وي همچنين سه لاميليون دثروت وليد در دو شرکت ال بي سي و روتانا هم به يک ميليارد و ششصد و ده 

  .ر سرمايه گذاري در بخش مستغالت داردلاميليون دصدميليارد و دو

 ادامه دارد


