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   کابل- عبدهللا امينی: برگردان از
 ٢٠١۴ جنوری ٢١

 

 »بندر« ترور ۀشبک :تروريسم جھانی و عربستان سعودی

  

   :تحقيقات جھانی

عربستان سعودی از  تمام رذايل برخوردار بوده و ھيچ يک از فضائل يک دولت نفتی غنی مانند ونزوئال  را دارا 

اين کشور با يک ديکتاتوری خانوادگی که تحمل ھيچ مخالف را نداشته و به شدت مدافعان حقوق بشر و مخالفان . نيست

ر از درآمد تيل توسط استبداد سلطنتی نظارت شده و الياردھا دصدھا ميل. سياسی را مجازات می نمايد، اداره می شود

نخبگان حاکم برای حفاظت خويش متکی . سرمايه گذاری ھای تقلبی واحتکار آميز را در سراسر جھان تقويت می کند

م سعودی ثروت ملل توليد کننده  به سوی  خاندان حاک. به خريد سالح ھای غربی و پايگاه ھای نظامی اياالت متحده اند

 زن ستيزترين يک  وترينمانده نخبگان حاکم متعصب ترين ، عقب .  شود تا مصارف آنھا را تمويل کند سرازير می

  . را تمويل می نمايد" وھابيت  " يعنیمذھب تسننشاخۀ 

سو مواجه با مخالفان داخلی که متشکل از افراد سرکوب شده و اقليت ھای مذھبی اند، ديکتاتوری سعودی  از ھمه 

در خارج از کشور ، سکوالرھا ، ملی گرايان و  حاکمان  دولتی شيعه، در : تھديدات و خطرات را احساس می نمايد

، دموکرات ھا و فمينيست ھا، دار و دسته سلطنت طلبان، عنعنعه پرستان و سطح  داخلی، ملی گرايان معتدل سنی

 بين المللی تروريست ۀمويل، آموزش و مسلح کردن يک شبکدر پاسخ، نظام سعودی توجه خود را به  سوی ت. نوگرايان

 ديکتاتوری عربستان - ھای اسالمی معطوف ساخته که ھدف آن حمله و از بين بردن رژيم ھای مخالف رژيم مذھبی 

 .است

 تروريست سعودی بندر بن سلطان  است که روابط ديرينه و عميق به سطح باال با مقامات سياسی، ۀمتفکر  شبک مغز

ی و پوھنتون جانز ھاپکينز تعليم و پايگاه نيروی ھوائبندر در ماکسول . ظامی و اطالعاتی اياالت متحده داشته است ن

. خدمت نمود) ٢٠٠۵ -  ١٩٨٣(آموزش ديده و به عنوان سفير عربستان سعودی در اياالت متحده برای بيش از دو دھه 

 به عنوان رئيس  دستگاه استخباراتی عربستان ٢٠١٢ سال   او منشی شورای امنيت ملی بود و در٢٠١١ -  ٢٠٠۵بين 

در .  فرو رفتعميقاً .  ای. آی.در اوايل،  بندر در عمليات ھای مخفی تروريستی با ھمکاری  سی. سعودی منصوب شد

ب ر به جناح ضد انقالال  ميليون د٣٢ ، بندر مبلغ ١٩٨٠ در دھۀ  CIAخود با " عمليات کثيف" ميان تعداد زيادی از 

در زمان تصدی خود به عنوان . کونترا  فرستاد تا با خلق ترور، نظام انقالبی ساندانيستا در نيکاراگوئه را سرگون سازد

 سلطنتی عربستان به ارتباط  به حادثۀ  بمب گذاری در برج ھای سه گانه و ۀسفير طور فعال در حفاظت از خانواد
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 از ۀ سلطنتی قبالً  موجود است که بندر و متحدان او در خانوادشک و ترديد.  داخل بود ٢٠٠١پنتاگون در ستمبر 

 ۀآگاھی داشتند که  با پرواز ناگھانی اعضای خانواد) ١٩ از ١١(عمليات بم گذاری توسط تروريست ھای سعودی  

ند مريکا در مورد پيوااسناد و مدارک اطالعاتی . سلطنتی پس از اقدام تروريستی اين تيوری بيشتر تقويت می شود

 . بندر تحت بررسی کانگرس می باشد-سعودی 

ی  تجربه و آموزش در اجرای عمليات تروريستی مخفی ، به دست آمده از دو دھه ھمکاری وی با سازمان ئم ھابا عالَ 

 در يک موقعيتی بود که  شبکه ھای تروريستی جھانی خود را در دفاع از »بندر«مريکا ، ا ۀھای اطالعاتی اياالت متحد

  . تجريد شده، عقب گرا،  آسيب پذير و مستبد عربستان سازماندھی نمايدسلطنت

  

 »بندر« ترور ۀشبک

 ه وابسته به قدرت نظامی اياالت متحدظام درون گرا ، قبيله ئی و کامالً  عربستان سعودی را از يک ن»بندر بن سلطان«

فعال مالی ديکتاتوری راستگرای ی  گستردۀ تروريستی، حامۀی شبکئبرای بقای خويش،  به يک مرکز مھم منطقه 

.  ر شکل داده استيتغي)  بحرين(ۀ خليج فارس ومداخله گر نظامی در منطق) يمن(و رژيم ھای وابسته ) مصر(نظامی 

 از عمليات یبندر با استفاده از گروه ھای وابسته به القاعده، شاخۀ وھابی و ساير گروه ھای مسلح سنی، شبکۀ وسيع

  . نمايد مويل و تسليح میمخفی تروريستی را ت

مين مالی تروريست ھای القاعده أسرکوب مخالفان القاعده در عربستان سعودی و ت:  بندريک تروريست واقع بين  است

 بندر يک سرمايۀ  طويل المدت سرويس ھای اطالعاتی ارکدر آوان . افغانستان و جاھای ديگردر عراق، سوريه، 

ی حکومت خودکامۀ سعودی از  ئمستقلی را در پيش گرفته  که در آن منافع منطقه  اخيراً راه  مگر ویمريکا بود، ا

که عربستان سعودی يک دشمنی ديرينه نسبت به اسرائيل دارد، بندر در  ھمچنان در حالی. اياالت متحده مجزا می شود 

دشمن مشترک يعنی ضديت با مخالفت با قرارداد موقت بين اوباما و روحانی،  يک تفاھم مخفی و ارتباط عملی را در 

  .تانياھو به وجود آورده استايران با رژيم ن

بندر طور مستقيم  و يا از طريق وکالتی در تغيير شکل صف بندی ھای سياسی ، بی ثبات کردن دشمنان و تقويت و 

ريقا ، گاھی فريقا تا جنوب آسيا، از قفقاز روسيه تا شاخ آفاگسترش دسترسی سياسی ديکتاتوری عربستان از شمال 

 عربستان  مداخله ۀ ديگر به خاطر پيش کشيدن خواسته ھای سلطه جويانیاوقات در ھمکاری با امپرياليسم غربی و زمان

 . کرده است

  

  و مصراتونس، مراکش ، ليبي: فريقا اشمال 

 به حاشيه بردن و ر را برای تقويت رژيم دست  راستی اسالمی در تونس و مراکش ، برای سرکوب ،البندر ميلياردھا د

افراط گرايان اسالمی از دريافت حمايت . ی مصرف کرده استئتضمين ناکامی جنبش ھای متمايل به دموکراسی توده 

  ،در دولت برخاسته" معتدل"شوند که  به حمايت از اسالم گرايان  مالی عربستان برخوردار بوده و  تشويق می

روش بندر تا .  ی اتحاديه ھای کارگری را در جناح مخالف نابود نماينددموکراتيک  ھای سکوالر و رھبران سوسياليست

  . و مصر امريکا و فرانسه در تونس و مراکش  منطبق بوده  اما نه در ليبيا ۀحد زيادی با روش اياالت متحد

ا در يک خط ليبيپشتيبانی مالی عربستان از تروريست ھای اسالم گرا و وابسته به القاعده در برابر قذافی رئيس جمھور 

رژيم مورد حمايت  ناتو متشکل بود از نئوليبرال ھای  :  ظھور نمودھر چند که اختالفات بعداً . تو بودی نابا جنگ ھوائ

بندر افراط . سابق در مقابل القاعده مورد حمايت سعودی و گروه ھای ترور اسالمی و افراد مسلح قبيله ئی و غارتگران

 تمويل نموده تا عمليات خود را در سوريه گسترش داده، جائيکه رژيم سعودی  يک عمليات اگرايان اسالمی را  در ليبي
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درگيری ھای خونين  ميان ناتو و گروه ھای مسلح سعودی  . وسيع نظامی را برای سرنگونی رژيم اسد سازماندھی نمود

 خود  از سرنگونی قذافی ، بندر عالقۀپس.   در بنغازی گرديد. ای. ای.مريکا  و اعضای سیا باعث قتل  سفير ادر ليبي

آنھا به نوبۀ خود از طريق غارتگری، .   در حمام خونی که توسط افراد مسلح او به راه انداخته بود، قطع کردرا متعاقباً 

 .  سرقت بانک ھا، دزدی تيل و خالی ساختن خزانه ھای محلی حالت اکتفاء به خود گرفتند

 مستقل يژی تخريب و تضعيف رژيم نسبتاً ، يک سترات)اما به داليل مختلف(رائيل  در مصر، بندر در ھماھنگی با اس

بندر و ديکتاتوری سعودی . محمد مرسی مربوط به اخوان المسلمين را  که طور دموکراتيک انتخاب شده بود، خلق نمود

ھای بيشتر، بندر به   بيليون  کمک و وعده ١۵با . حمايت مالی از کودتای نظامی و ديکتاتوری جنرال سيسی کرد

ون فی جويانۀ بين المللی مصاردوی مصر يک شاھرگ  اقتصادی  و مالی داد تا مصر را از ھر گونه انتقام مالی تال

به زندان انداخت و تھديد نمود که رھبران منتخب آن را را اردو اخوان المسلمين را درھم کوبيد و اعضای آن . نگھدارد 

وجيه غضب قدرت، بخشی از اپوزيسيون ليبرال چپ را که مورد استفاده قرار داده بود، غير برای ت.   اعدام خواھد کرد

را که در تقابل با  " دموکراتيک"در حمايت از کودتای نظامی، بندر، يک رژيم اسالمی منتخب  .  قانونی اعالم کرد

 در يک کشور مھم عربی را حفظ او يک رژيم ديکتاتوری ھمفکر. استبداد عربستان ايستاده بود از صحنه حذف کرد

نمود،  حتی اگر چه که حاکمان جديد نظامی سکوالر، طرفدار غرب ، طرفدار اسرائيل و کمتر ضد اسد نسبت به اخوان 

ون نگھداشت اما به   مصموفقيت بندر در چرب کردن  چرخ برای کودتای مصر، يک متحد سياسی را. المسلمين اند

  .دشو آيندۀ نا معلومی مواجه می

عالوه بر آن،  بندر اتحاد  . ی جديد ضد ديکتاتوری، پيوند عربستان را ھم ھدف قرار خواھد داد ئاحيای يک جنبش توده 

  ميليارد دالر آن را ۵قطر رژيم مرسی را که کمک مالی نموده و : دولت ھای خليج فارس را  تخريب و تضعيف نمود

 .به رژيم گذشته تمديد کرده بود

ر در دراز مدت به پيمانۀ وسيع در تمويل ، مسلح ساختن ، آموزش دادن  و حمل و نقل ده ھا ھزار نفر  ترور بندۀشبک

فريقا و جاھای ااسالمی از اياالت متحده، اروپا، شرق ميانه، قفقاز ، شمال "  داوطلب"از تروريست ھای 

ده ھا تن از . در سوريه شدند" الم شھدای اس"تروريست ھای القاعده در عربستان سعودی ... ديگربيشترمشھود است 

مراکز آموزشی با . گروه ھای مسلح اسالمی در سوريه برای دريافت پول و اسلحه از عربستان به رقابت پرداختند

بندر گروه عمدۀ مسلح . سيس شدأمين مالی عربستان در اردن، پاکستان و ترکيه تأی و تامريکائی و اروپائمربيان 

شورشی تروريستی اسالمی، دولت اسالمی عراق و شرق مديترانه را  برای انجام عمليات ماورای سرحدی تمويل 

 .نمود

با حمايت حزب هللا از اسد، بندر پول و اسلحه به سازمان عبدهللا اعظم در لبنان تحويل داد تا انفجارات را در جنوب 

 بيليون دالر  به ارتش لبنان داد تا جنگ داخلی جديدی را بين ٣بندر .  و شھر تريپولی  انجام دھدبيروت، سفارت ايران

در ھماھنگی با فرانسه و اياالت متحده، اما با کمک ھای مالی به مراتب بيشتر و . اردوی لبنان و حزب هللا دامن بزند

ريت اصلی سه جبھۀ نظامی و يورش  ديپلماتيک گسترده تر در استخدام تروريست اسالمی، بندر نقش رھبری و مدي

 سوريه اسالمی در ۀبرای بندر، تصاحب اسالمی سوريه به حمل.  دوش گرفته عليه سوريه، حزب هللا و ايران را ب

 تھران ھدف تھاجم بعداً . منزوی کردن ايران شکست دھدحمايت از القاعده در لبنان منجر ميشد تا حزب هللا را به اميد 

  .ژی بندر بيشتر تخيل است تا  واقعيتيسترات.  و اسرائيل و امريکا قرار می گرفتعربستان

  

 تعرض در عراق و ايران: شود بندر از واشنگتن دور می
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خصوص يک حالتی ه اين ب. عربستان يک وابستۀ بسيار مفيد، اما بعضی  اوقات  خارج از ادارۀ  واشنگتن بوده است

، او  ھمچنان آزادی . ای. آی.يک سرمايۀ طويل المدت سی:  دوش گرفته استه را  بشده که  بندر رياست  استخبارات 

که چنين توجھات پبشرفت   وقتیرا جلب نموده، خصوصاً دست  آورده که در بدل خدمات خود التفات ديگران ه عمل را ب

دست آوردن طيارات ه ر بی اش دازينرو، به عنوان مثال، توانائ. دصعودی وی را در ساختار قدرت سعودی باال ببر

ی بندر ھم در خارج ساختن  چند صد  که  توانائطوری.  شايستگی وی را تثبيت نمودAIPACآواکس با وجود مخالفت 

 با وجود سطح عالی محدوديت امنيت ملی بعد از ٩/١١اعضای فاميل سلطنتی  عربستان با داشتن روابط با حادثۀ از تن 

  .حاثۀ بم گذاری شناخته شد

که سرپيچی ھای دوره ئی در گذشته اتفاق افتاد، بندر در گزينش دوری جدی تر از سياست اياالت متحده در  الیدر ح

 حتی در -او به ساخت شبکه ھای تروريستی خود در به حداکثر رساندن سلطه عربستان به پيش رفت . حرکت افتاد

 .اين کشور در تصادم قرار گرفتکه با کشور ھای مشتری و وابسته به امريکا و عمليات مخفی  جائی

که اياالت متحده متعھد به حمايت از رژيم دست راستی مالکی در عراق است، بندر کمک  سياسی، نظامی و  در آوانی

توافق "که اياالت متحده  ھنگامی. تدارک می بيند"  اسالمیۀدولت عراق و سوري"پشتيبانی مالی به تروريست ھای سنی 

عربستان سعودی . کرد" خريداری"ذاکره کرد، بندر صدای مخالفت خود را بلند نموده و پشتيبان را با ايران م" موقت 

در بدل تعزيرات شديد تر عليه ايران، موافقتنامۀ يک بيليون دالری اسلحه را در جريان  سفر رئيس جمھور فرانسه، 

ستی اسرائيل در کانگرس در جھت تخريب بندر ھمچنين حمايت خود را  از ترکيب قدرت صھيوني.   کردءاوالند،  امضا

  .مذاکرات امريکا با ايران ابراز داشت

سای جمھور ؤروابط نزديک او با ر. بندر پا را فراتر از اطاعت اصلی خود به مربيان استخباراتی امريکا  گذاشت

ماجراھای قدرت "ت که در نفوذ سياسی، او را تشويق نموده اس  اروپا و افراد ذیۀگذشته و حال اياالت متحده و اتحادي

او با رئيس جمھور روسيه، پوتين مالقات کرد تا او را متقاعد سازد از حمايت سوريه دست . مشغول گردد" ھای بزرگ

ری فروش اسلحه  برای قبولی  و تھديد در رھا  کردن المعاملۀ چند ميليارد د:  تھديد و پاداش ۀبردارد، يعنی ارائ

او اردوغان را از يک ھم پيمان ناتو و حامی  . ھم زننده ی ھای المپيک سوچی  را بتروريست ھای چيچن  تا  باز

مورد حمايت سعودی  که  وابسته به سازمان  " شامدولت اسالمی عراق و " راسد به پذيرش امخالفان مسلح ميانه رو  بش

ا در امضای معامالت  با ايران و بندر تالش ھای فرصت طلبانۀ اردوغان ر. ر داده است يتروريستی القاعده است، تغي

عراق،  ادامۀ ھمکاری نظامی اش را با ناتو و حمايت قبلی اش  را از رژيم از بين رفتۀ مرسی در مصر ناديده گرفته 

 لبنان ش ديدۀ سعودی به سوريه و احتماالً که  پشتيبانی اردوغان را برای حمل و نقل آسان تروريستان  آموز برای اين

 .بدست آورد

در روابط خود را با طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان  تقويت نموده و مقاومت مسلحانۀ آن ھا را تمويل و تسليح بن

 .  ھمچنان برای عزيمت امريکا محلی را برای مذکرات پيش کشيده است.  می کند

 اسالمی قفقاز در روسيه  که تروريست ھای مسلمان اويغور را درغرب چين و چچن ھا و تروريست ھایبندر احتماالً 

که عربستان موافقت نامه ھای تيل  را با چين توسعه داده و با شرکت گازپروم  را حمايت مسلحانه نموده،  حتی حينی

  .روسيه ھمکاری می کند

که نيروھای ئی تنھا منطقه ای که عربستان در آن دخالت مستقيم نظامی کرده دولت کوچک بحرين  درخليج بود، جا

 . جنبش طرفدار دموکراسی ا در ھم شکست و  سلطان مستبد محلی را به مبارزه طلبيدعربستان
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بدترين از . بندر يک تحول فوق العاده را در  سياست خارجی عربستان آغاز کرده و به نفوذ جھانی اش افزوده است

کم ارتجاعی به قدرت می رسد و نظم دموکراتيک را مضمحل می سازد، ھمه، مانند اسرائيل، ھنگامی که يک حا

 ترور ۀکه يک شبک ھر زمانی. ر وارد صحنه می شود تا به تحکيم رژيم مورد نظر بپردازدالعربستان با خريطه  ھای د

پول و اسلحۀ تواند به  شود تا  يک حکومت ملی، سکوالر و يا شيعه را  منھدم سازد، اين جريان می اسالمی ظاھر می

" تالش شکننده ای برای آزاد سازی و مدرن سازی" که  برخی از نوشته ھای غربی آن را  چيزی. سعودی متکی باشد 

 توصيف می کنند، در واقعيت  ارتقای نظامی فعاليت ھای تروريستی در خارج از برای رژيم عقب گرای سعودی تأکيداً 

درن از ترور می خواھد نمونۀ ارتجاعی سيستم سعودی را  بر نظام ھای بندر با استفاده از تکنيک ھای م. کشور است

  .ھمسايه و دور با جمعيت مسلمان  تحميل نمايد

وسيع بندر در خارج از کشور با سبک درون نگری حاکميت برخی از " حادثه جويانۀ"مشکل اين است که عمليات 

ت  به اذيت نشوند تا  صدھا ميليارد جمع آوری شده از باآنھا می خواھند ک. گيرد  خاندان سلطنتی در تصادم قرار می

بنزين را در ملکيت ھای قابل توجه  در سراسر جھان  سرمايه گذاری نموده و بی سر و صدا دختران بلند  باال را ۀ اجار

اکن مقدس  و  نگھبان مکه، مدينه و اماکه خود را مردم با تقو در واشنگتن ، لندن و بيروت نگھداری کرده  در حالی

 درونی حاکم احترام ۀتا کنون بندر به مبارزه  کشانيده  نشده است، زيرا  او با  دقت به پادشاه و حلق. دارند معرفی می

سای جمھور و ديگر رجال قابل احترام را خريداری و به رياض ؤاو  صدراعظم  ھا را از شرق و غرب،  ر. می گذارد

با آنھم، رفتار خواست گرانه . تعارف و احترام  خوشی  حاکم مطلق را باعث شودآورده تا با امضای  معامالت و ادای  

اش برای  نظارت عمليات بيرون مرزی القاعده و تشويق افراط گرايان عربستان در رفتن بيرون از کشور  و انجام 

 مسلح، آگاه و آموزش آن ھا نگران ھستند که تروريست ھای. عمليات تروريستی، حلقات  سلطنتی را آشفته ساخته است

ممکن  از سوريه ، روسيه و عراق برگشته  و قصر ھای شاھان "  رزمندگان مقدس"ۀ عربستان سعودی به عنوان ديد

مثل ه  ترور بندر قرار گرفته مقابله بۀی که مورد  ھدف شبکئعالوه بر اين، ممکن است رژيم ھا. را بم گذاری نمايند

ه  به ، مصری ھا ، پاکستانی ھا ، عراقی ھا ممکن است با استفاده  از ابزار خود مقابلروسيه و ايران ، سوری ھا: نمايند

به غير از . با وجود خريداری صدھا ميليارد اسلحه ، رژيم عربستان  در تمام سطوح بسيار آسيب پذير است. مثل کنند 

عربستان به کارگر مھاجر، . وعيت دارندحمايت کم مردمی داشته و حتی کمتر مشر ی، نخبگان ميلياردر،ئسپاھيان قبيله 

نخبگان عربستان نيز توسط افراد بسيار مذھبی از . خارجی و نيروھای نظامی اياالت متحده متکی است" متخصص"

که بندر قدرت  در لحظاتی. در سرزمين مقدس مورد نفرت قرار دارند " کفار"روحانيون وھابی به خاطر اجازه دادن 

که  او با  در لحظاتی. شور را گسترش می دھد، پايه ھای داخلی حاکميت باريک می گرددعربستان در خارج از ک

اران اياالت متحده در سوريه، ايران و افغانستان  در ضديت قرار می گيرد، رژيم برای حمايت خود از صف زسياست گ

 . می شودی و قوای  ھفتم امريکا وابستهل رشد نظام ھای خصم به نيروی ھوائآرائی ھای در حا

است که يک امپراتوری جديد " صالح الدين " بندر ، با غرور حس خودی، ممکن است به اين باور باشد که او يک 

ش  پادشاه می تواند به اخراج سريعکند، اما در واقعيت، با  تکان دادن يک انگشت حامی اش يعنی اسالمی را بنا می

نفع   و تحريک آميز عليه مردم ملکی توسط  گروه ھای ذیاری ھای بيش از حدذکه بمب گ يکی اين. منجر شود

نش جھانی زتروريستی اسالمی خود می تواند به يک بحران بين المللی منجر شده که در آن عربستان سعودی آماج سر

 .قرار خواھد گرفت

ه و به آن اسلوب در واقعيت، بندر بن سلطان دست پرورده و جانشين بن الدن است، او تروريسم جھانی را عميق ساخت

 ترور بندر به مراتب بيشتر از بن الدن قربانيان بی گناه را به قتل رسانده است که  البته  چنين ۀشبک. و قاعده داده است
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