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 سيامک بھاری

 ٢٠١٧ نومبر ١۶
   

 مافيای تخت و تاج در عربستان سعودی

  
ھا و بگير و  شود تا عزل و نصب رويدادھای اخير در دستگاه رھبری عربستان، از آنچه اصالحات حکومتی خوانده می

که کل کشور عربستان،   "شاھزاده" سعود با بيش از شش ھزار ھای بی پايان در ميان خاندان آل ببندھا و غوغای رقابت

اند، رعد و برق در   به اسم خود ثبت کردهً است و رسما هاز اقتصاد تا سياست و حکومت را به تملک خود در آورد

بست  ل، حکومتی بيرحم و خودکامه، با اقتصادی به بنودر کشوری بشدت اختناق زده، تحت کنتر. آسمان بی ابر نيست

ه ھا و رقابت در خاورميانه گره خورد بندی ، صفءرسيده و با توجه به سير تحوالت پر شتاب در منطقه و توازن قوا

  .است

   

  ساختار ھيوالی فرتوت حکومتی

نزاعی بی پايان برای کسب قدرت .  آنھا بر کشور عربستان استۀھا به قدمت عمر سيطر جنگ قدرت در دربار سعودی

ويژه پيش از مرگ ه در سالھای اخير ب. و ثروت و اقتدار حکومتی، بخشی جدانشدنی از ساختار قدرت و تاريخ آن است

او برای تثبيت قدرت خود . اه پيشين، نزاع برای تعيين جانشينی و تقسيم قدرت به اوج خود رسيده بودملک عبدهللا، پادش

ای از ساختار و  از جمله پست گارد ملی را که بخش تعيين کننده. و ماندگاری فرزندانش از ھيچ کوششی فرونگدار نکرد

. عبدهللا را بر آن مسند نشاند بن  شاھزاده متعبد و فرزند خوداء د نماد قدرت حکومتی است، به سطح وزارت ارتقا

او پسران برادر خود  . قدرتۀ و شاھزادگان تشنءآغازی اجتناب ناپذير برای راھی پيچيده و پر مخاطره در ميان رقبا

 تا را از قدرت ساقط کرد  "فھد شاھزاده عبدالعزيز بن" و "فھد شاھزاده محمد بن" ،"فھد شاھزاده سلطان بن" ،)ملک فھد(

  . پادشاھی خود درا مستحکم کندۀسيطر
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بايد  ، می)اولين پادشاه عربستان(عبدالعزيز،  پسران ملک "ھفت سديری" گروه با مرگ ملک عبدهللا، بنا بر سنت پيشين

  .يکی پس از ديگری به تخت سلطنت بنشينند

دار امور بود، در   زمامًن، عمالعنوان جانشيه ملک سلمان برادر کوچکتر ملک عبدهللا که سالھا در پست وليعھدی ب

 بھار عربی، به قدرت ۀويژه پس از زلزله ی از تحوالت و نشيب و فرازھا در داخل و خارج کشور بئ غوغاۀميان

  .پادشاھی رسيد

ی از شر حکومتی فاسد و سرکوبگر از يکطرف، ئرشد نارضايتی عمومی مردم به جان آمده در داخل کشور برای رھا

ی در خاورميانه پس از افروخته شدن جنگ در سوريه و لشکر ئ ھای جديد منطقه رقابت و صف بندیداغ شدن نزاع و 

هللا لبنان  کشی جمھوری اسالمی برای دخالت مستقيم در اين جنگ، دخالتگری بی امان در عراق، به ميدان آوردن حزب

ی ئ ھای سياسی و نظامی فرامنطقه   صه عرۀی با جمھوری اسالمی، تنش را به ھمئ و تشديد اختالفات ديرپای منطقه

ملک سلمان برای حفظ بقای قدرت . عبدهللا کار ساز نبود از اين پس، سياست يکی به ميخ و يکی به نعل ملک. کشاند

ن و سرکوب خونين ھر اعتراضی در داخل و تشديد رقابت با جمھوری اقلع و قمع مخالف. خود، شمشير را از رو بست

نااميدی از . د اصلی سياست خارجی ملک سلمان بدل شدرون خاورميانه به ۀی در کل منطقاسالمی و جنگ نيابت

ک بار" ی در دوران رياست جمھوریئ   ھستهألۀھای امريکا در مماشات با جمھوری اسالمی بر سر مس سياست

  .داشتمريکا را در پی اويژه ه ی با غرب و بئھای ھميشگی و ھمسو  سرکشی عربستان از سياست "اوباما

. ژيک جدا از حکومت داشتند نيز شدت يافتيھا و منافع سترات   ديری نگدشت که سرکوب شاھزادگان ناراضی که سياست

ن، ااز گردن زدن شاھزادگان ناراضی، اعدام مخالف. ھای درون خانوادگی نيز به ھمين منوال باال گرفت عزل و نصب

متنفذين مذھبی در داخل ھرم قدرت . ای گرفت سابقه ی شدت بیئ  د منطقهھای جدي ی تا مرزبندیئگرا تقابل با ھر نوع تجدد

از لحاظ که ) آل شيخ( قدرت مفتيان منتصب به خاندان ۀمحدود کردن دامن. ھای خونين در امان نماندند   نيز از اين تسويه

 و ءکنار گذاشتن رقبا. کردند نيز محدود گرديد گذاری کالن حکومتی فتوای اسالمی صادر می  برای سياستیتاريخ

  .تر از پيش شده بود تر و ميسر منصوبين ملک عبدهللا در اوضاع کنونی ساده

ی با جمھوری اسالمی ايران به تشکيل ئ روياروۀخود گرفت و دامنه يمن ابعاد جديدی ب ، جنگ نيابتی در٢٠١۵ در سال

 ھمه چيز از سياست داخلی ًتقريبا. کار کردائتالف عربی به سرکردگی عربستان شکاف جديدی را در کل خاورميانه آش

ژيک در خارج با دوران ملک عبدهللا متفاوت يبندی ھای سياسی و سترات  قدرت شاھزادگان در داخل، تا صفۀو موازن

  .نمود تر از ھر موقع می الجرم تغييرات درون حکومتی موجه. گريده بود

 متحد و يار یتاريخاز لحاظ خواه که  و حزب جمھوری "مپ تردونالد" ی قدرت در کاخ سفيد و برسرکار آمدنئجاه جاب

مريکا اطمينان اپيمانی مجدد با  ھم. ھا گرديد   ديگری برای حاکميت سعودیۀاند، بارق ھميشگی خاندان آل سعود بوده

  .ھا می داد وری جديد سعودیتبيشتری به امپرا

   

  پازل جنگ قدرت و تغييرات جديد

در ماه  ھای قدرت خود، و جايگزينی فرزند خود محمدبن سلطان، ه به دنبال محکم کردن پايهسال ٨١ ملک سلمان پادشاه

عنوان ويز کشور نيز ه نايف وليعھد و فرزند ملک عبدهللا را از پست خود حتی ب ، محمد بن)١٣٩۶ خرداد ٣١(، جون

 خود، محمد ۀسال ٣٢ اه، فرزندپادش. کنار گذاشت و تحت بازداشت و مراقبت خانگی در قصر خود در جده قرار داد

  .عنوان وزير دفاع برگزيده سلمان، را به عنوان وليعھد و معاون رئيس شورای وزيران و ھمچنان ب بن
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 پادشاھی سعودی است که حکومت از پدر به پسر منتقل ۀاين اولين بار پس از مرگ ملک عبدالعزيز مؤسس سلسل

تخت و تاج از برادر به برادر منتقل گرديده ) رسم ھفت سديری(ابر شود، از زمان تأسيس پادشاھی آل سعود، بن می

عنوان وليعھد، يکی از ه يابد و جانشين پادشاه ب طبق دستور جديد، قانون نظام سلطنتی در عربستان تغيير می. است

  .پادشاه خواھد بود "اصلح" فرزندان

ٔھمه خيل عظيم شاھزادگان که ارکان سياسی و . يد و اسالمی اعالم کردئھای دربار اين گزينش را تأ شورای مفتی
اين اقدامی غير منتظره از . آنان تقسيم شده است موظف به بيعت با وليعھد جديد شدند اقتصادی و مملکت داری در ميان 

  .گرديد و پيامی روشن برای رقبای داخلی داشت سوی ملک سلمان تلقی می

مبارزه با فساد، ، طرفندی حساب شده و در عين حال عوامفريبانه برای مشروع  ۀکميت تشکيل دستور ملک سلمان به

  .ويژه در داخل کشور استه  در افکار عمومی جھانی و بءجلوه دادن قلع و قمع رقبا

وزرای کنونی و  وزير از ميان  ٣٨ ھای دربار سعودی و تن از شاھزاده١١ حکم بازداشت، دستگيری و برکناری صدور 

 تحقيق و بازرسی، ممنوعيت سفر، بلوکه کردن حسابھا و اموال، بخشی از تسويه حساب وسيعی است که حکم. سابق

 کار فرزندش در مقام وليعھدی به آن ۀملک سلمان برای خارج کردن رقبای اقتصادی و مالی و مستحکم کردن ادام

اند بخشی از   مالی و سياسی تکيه داده قدرتھایۀمرعوب کردن شاھزادگان ناراضی که ھر کدام بر اريک. نيازمند است

 ۀھای خصوصی برای ممانعت از فرار برخی از شاھزادگان گوش فرمان بستن فرودگاه.  تسلط بر اوضاع استۀدامن

  .کند وری مالی و قدرت نفوذ اين مافيای حکومتی را مشخص میتکوچکی از امپرا

 قدرت بخشی ديگر از ۀزی بر سلطنت و تکيه بر اريکاين پايان کار بخشی از مافيای قدرت درون حکومتی، و آغا 

ًھای قدرت سياسی و درون خانوادگی اين تغيير در ھرم قدرت نيز کامال   پايه. ھيوالی حکومتی است  بايد قابل مشاھده ِ

 و ءرا، سفءای از وزرا  بدين منوال تعداد قابل مالحظه. تری قابل پيش بينی خواھد بود از اين پس رخدادھای جدی.باشد

رقبای ديگر نيز برای تکميل ھرم . اما اين ھنوز آغاز راه است.  حکومتی نيز تغيير کردندۀپاي مستشاران و مقامات بلند

ی مالی درد سر سازی دارند، و يا از قدرت و نفوذ سياسی و ئی که يا توانائرقبا. قدرت بايد از سر راه بر داشته شوند

  .ند نيز بايد از سر راه برداشته شوند ارخورداری حکومتی بئنظامی در تشکيالت مافيا

 يورش و ۀادام )١٣٩۶ ]عقرب[آبان ١٣(مبر نو ۴ فرمان توقيف و برکناری و بخش ديگری از رقبای حکومتی در شنبه

ھا تن از منتقدان دولتی و مذھبی گرفته تا فعاالن  مبر، دهتر نيز در ماه سپت پيش. انده استم ی جاه تسخير سنگرھای ب

  .وق بشر، دستگير و زندانی و حتی سر به نيست شدندحق

ھای ر، از ميليارد"طالل وليد بن" فرزند ملک عبدهللا پادشاه پيشين و  "بن عبدهللا متعب" برکناری و بازداشت شاھزاده

 عمده و ن مالیای، بکر بن الدن برادر بن الدن، از متنفذئمشھور جھان، دريادار عبدهللا بن سلطان فرمانده نيروی دريا

ترين  بزرگ MBC وليداالبراھيم، مالک از اميران و شاھزادگان ناراضی عربستان، ترکی بن عبدهللا، استاندار رياض،

خالد التويجری رئيس دادگاه  ی،ئ ھواۀی در خاورميانه و کشته شدن شاھزاده امير منصور در سانحئ  ماھوارهۀشبک

دھد که مرداب متعفن قدرت سياسی و  بود، و موارد ديگر نشان می نخست وزير کشور ًسلطنتی ملک عبدهللا که عمال

  . مالی بايد مطيع وليعھد جديد باشدۀسرماي

   

   حکومتیۀشيوه اصالحات ب

ی حکومتی ئ اعطا  مردم، مسرور از آزادیۀتغييرات تند سياسی بايد با مرحمی از مالطفت اجتماعی ھمراه شود تا تود

ميليونھا زن که بيش از دو . ترين جامعه را به شھروندانش تحميل کرده است ن و پادگانیترين و مختنق تري شوند که بسته
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اند و   عنوان فرامين حکومتی در شمول يک شھروند عادی ھم به محسوب نشدهه قرن است قوانين شرعی اسالمی ب

ه طبق فرمان حکومتی ملک بار  متمدن جھانی بر چنين ستم آشکاری اعتراض دارد، به يکۀپيوسته افکار مدرن و جامع

 ھمين حکومت، تسمه از گرده ۀوسيله  که ب ھای قفسی که ھمين حکومت ساخته و قوانين فوق ارتجاعی  سلمان، درب

  . شوھر برداشته شودۀمردم کشيده است، به کناری رود و ممنوعيت رانندگی زنان و يا خروج از کشور بدون اجاز

 حساب شده ًاين فرمانی کامال. تماعات و مطبوعات، حق تشکل و غيره نيستاينجا اصالحات شامل آزادی بيان و اج

کرد، ھزاران زن در سدد کنار زدنش بودند و بارھا و بارھا ھمين قوانين را به  اش نمی است که اگر خود حکومت رسمی

ر زير چتر اختناق آنچه د.  حکومتی را از ھم دريده بودند– متعفن قوانين شرعی ۀ و پوستنبرد فرا خوانده بودند

  .حکومتی در جريان است، صدھا برابر حکومت را به عقب نشينی بيشتر مجبور خواھد کرد

ی ملک سلمان که يک عقب نشينی آشکار و پذيرش شکست از جنبش ئاين نه اصالحات حکومتی و آزادی اعطا

  .ن قرار داشتندعدالتخواھانه و دفاع از حق شھروندی جامعه است که زنان شجاع و جسور در رأس آ

ويژه زنان، سندی بر متحول کردن حق شھروندی و آزادی زنان ه حال توجيه عقب نشيينی در مقابل مبارزات مردم و ب

ھای دربار سعودی که تا پيش از اين حق رانندگی زنان را کفر و عملی غير اسالمی و  شورای مفتی. گردد تلقی می

نمود، اکنون به   محروميت زنان از آزادی رانندگی پافشاری میۀن ستيزانکرد و بر قانون ز تضعيف اسالم قلمداد می

  .دستور حکومت از فتوای خود صرف نظر کرده است

داری عربستان به سوی  ھای فصيلی سبب تغيير رويکرد سرمايه سقوط قيمت نفت در بازار جھانی و بی آيندگی سوخت 

قرار است اقتصاد متورم و بی رونق  ٢٠٣٠ قصادی موسوم بهسند تحول ا.  به صدور نفت استءاقتصادی بدون اتکا

واگذاری . تنزل سود ناخالص ملی نجات دھد  پرداخت و کاھش مداوم ارزش سھام وۀعربستان را از کسری موازن

  .ھای اصالحات اقتصادی است به بخش خصوصی يکی ديگر از پروژه) آرامکو(بخشی از سھام غول نفتی عربستان 

ھای   در جھانی که مديا و شبکهًی، مانند افتتاح سينما و پخش صدای زنان از تلويزيون دولتی عمالاصالحات فرھنگ

توان  ای است و نه می ، نه حرف تازهزير سؤال برده استاجتماعی و اينترنت بازار سانسور و بسته نگھداشتن جامعه را 

ً  سانسور را عمالۀعه خود سالھاست اين سدھای مسخرحقيقت اين است که جام. را به عنوان آزادی به خورد مردم داد آن

  .ی جلو زده استئھای اھدا  در ھم شکسته است و بارھا از اين آزادی

ی است که جز با توسل به سرکوب ئھا ای بارز از متالشی شدن حکومت دھد نشانه آنچه در عربستان سعودی روی می

  . حيات پليد خود نيستندۀقادر به ادام

 حکومت  به دليل وجه تشابه. ی ايران و حکومت عربستان سعودی از اين منظر دو روی يک سکه اندجمھوری اسالم

ی، مقابله و سرکوب فوق خشن شھروندان، تقويت تروريسم اسالمی و نمايندگی بخشی ئايدئولوژيک، ساختار اقصاد مافيا

  .دارند  می  در يک جاده قدم برًاز اسالم سياسی عمال

ن فاسد و ضد بشری امردم جان به لب رسيده چه در ايران و چه در عربستان خالصی از شر حاکم از تنميليونھا برای 

  .تر به حيات خود ادامه دھد تا کل جھان و منطقه بتواند راحت. امری است که ھر چه زودتر بايد عملی گردد

 


