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  کودتای سلطنتی در عربستان
 

 

سلمان . لمانتحول به سوی تمرکز قدرت در دست فاميل شاه س:  سعودی بار ديگر شاھد يک تحول شده استنعربستا

را که وزير داخله و  آمر " شھزاده بن نيف"جانشين خود معرفی نمود و " محمد بن سلمان" سالۀ  خود را به نام ٣١پسر 

قدرت را در " سلمان بن عبدالعزيز"از روز اول که . عمومی ادارۀ ضد تروريسم بود، از مقام جانشينی اش خلع نمود

البته که  . فاميلی را به راه اندازد و به نسل جوان فاميل فرصت  تبارز دھددست گرفت، در صدد بود که تصفيه ھای 

تمرکز قدرت در دستش خودش است و می خواھد که وراثت ھم در حلقۀ اول فاميل خودش باقی " شاه سلمان"منظور از 

دست ه ا ھم در زمينه ببرای امريکا ناشناخته نيست و به احتمال زياد که موافقت واشنگتن ر" محمد بن سلمان. "بماند

  . استاورده

 اختيارات ۀًدر سلسلۀ قدرت در عربستان سعودی در حال صعود است و دير يا زود کال صاحب ھم" محمد بن سلمان"

تا چند سال ديگر زنده خواھد ماند، اما ضعف جسمانی اش  باعث " شاه سلمان"معلوم نيست که پدر بيمارش . خواھد شد

يکی از مخالفان سرسخت ايران است و اين ھم " محمد بن سلمان. " برای حاکميت آماده بسازدشده که او  پسر خود را

ارات يتًمحمد قبال ھم از اخ. موافقت کرده است" نائب السطنه"شايد يکی از داليلی باشد که امريکا به تقررش به حيث 

روش جوانی وی سبب شده است که محبوبيتی در ميان . اقتصادی برخوردار بودوسيعی در ساحات دفاعی و اصالحات 

می خواھد که دروازۀ عربستان را به سوی " محمد. "دست آورده جوانان تجدد طلب در يک کشور قرون وسطائی ب

  .اھش دھدع عايداتی کشور را از اتکای کامل به تيل وگاز کب نمايد و اقتصاد و مناز خارجی بایسرمايه گذاری ھا
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اين . ،  ادامۀ جنگ در يمن و يکی از مخالفان سرسخت ايران  است"ر اسدابش"از حاميان برکناری " محمد بن سلمان"

رساند که اين جوان با داشتن احساسات ضد ايران، توجه امريکا را به سوی خود جلب نموده و اشارۀ اين  روش خود می

يير، عربستان می غيک عده از صاحب نظران معتقد اند که با اين ت. کشور را در صعودش به سوی حاکميت داشته است

شورای .   آماده بسازد٢١اخته و برای سال ھای بعدی قرن سخواھد که خود را از حالت زنگ زدگی وتحجر  خارج 

. ده اندباز کر" محمد بن سلمان"به اين تغييرات اعالم نموده و راه را برای پيشروی را فاميل سلطنتی موافقت خود 

داند که با  ناگفته نبايد گذاشت که موافقت شورای سلطنتی اجباری بود، نه اختياری، زيرا ھر يک از اعضای شورا می

 .کمترين مخالفت چه بالئی سر شان خواھد آمد

شرق ميانه آبستن تغييرات  . ما بايست منتظر تحوالت جدی نه تنھا در عربستان سعودی، بلکه در  منطقه باشيم

  . ناکی است و عربستان سعودی ھم يکی از بازيکنان بيباک آن استخطر

    

 

 


