
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ فبروری ١٢

 شيوخ عربستان،
  ! محمد پيامبر مسلمانان ھستندئیھای قرون وسطا ترين وارث سياست  اصلی

  

  مقدمه

اما در عين . ، يعنی نفت است»طالی سياه«ی جھان و اولين صادرکننده عربستان، يکی از ثروتمندترين کشورھا

در اين کشور قدرت و ثروت و ايدئولوژی اسالمی . آيد  جھان نيز به شمار می ترين حکومت حال فاسدترين و مرتجع

ارث ترين و شيوخ عربستان اصلی«: توان گفت چنان در ھم تنيده شده است به طوری که به معنای واقعی می آن

  ». محمد پيامبر مسلمانان ھستندئیھای قرون وسطا سياست

خاندان سعودی حاکم بر عربستان در حالی داعيه رھبری جھان اسالم را دارد که بسياری از اعضای اين خاندان، 

  . ھای اين خاندان است غرق در فساد ھستند و اين موضوع  شاھزاده

ترين   کيلومتر مربع وسعت، بزرگ۶٩٠/٢/١۴٩بود، با » حجاز«د عربستان سعودی که نام آن پيش از تسلط آل سعو

جزيره عربستان در ھمسايگی کشورھای کويت، عراق و اردن در شمال،  شبه. گردد کشور خاورميانه محسوب می

عربستان از سوی . يمن در جنوب، امارات متحده عربی، و قطر در شمال شرقی و عمان در شرق واقع شده است

  . فارس و از سوی خاور با دريای سرخ و از سوی جنوب شرقی با دريای عرب دارای مرز آبی استشمال با خليج

  . کيلومتر مربع مساحت داد که حدود چھار برابر مساحت فرانسه است۶٩٠ ھزار و ١۴٩عربستان دو ميليون و 

تباع خارجی ھستند و  ھزار نفر جمعيت دارد که حدود ھشت ميليون نفر از آنان ا٨٣٠ ميليون و ٢٨اين کشور 

انجام . اند البته حدود ده درصد مردم اين کشور شيعه. مذھب رسمی در عربستان، تسنن است .پايتخت آن رياض است

  .اعمال مذھبی مذاھب ديگر در عربستان ممنوع است

اه و در شب ھوا معتدل و اغلب سرد است و شدت تابش نور م. آب و ھوای عربستان عموما گرم و ناسازگار است

ً .دھد ستاره به شب جلوه خاصی به آسمان می  آب و ھوا طی روز شديد تغيير  دمای ھوا در طول روز باالست و غالبا

ھا و  تابد و گرما و نور از سطح سنگ  چنان صاف و روشن است که خورشيد به شدت میآسمان معموالً . است

  . افتد اب در طی روز چندين بار اتفاق میوزش بادھای سوزان، گردباد و سر. شود ھای خشک منعکس می ماسه

. شود الق اين کشور محسوب میياای است که آب و ھوای معتدل دارد و به ھمين جھت  شھر طائف تنھا منطقه

ھای کارمندان و کارگران  است و شامل خانه) آرامکو( امريکادھران يا ظھران، اين شھر مرکز شرکت نفت عرب و 

  .است
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ترين مسائل از  توان در ساده ھای نقض آن را می ان سعودی، يکی از مسائلی است که نشانهوضعيت زنان در عربست

جمله گواھينامه رانندگی و انتخاب ھمسر مشاھده کرد، اين در حالی است که حتی چھار دختر پادشاه در حصر 

  .اند خانگی شده

کنند به عنوان  که رانندگی میرا  زنانی حتی اکنون. در اين کشور، به خصوص زنان به معنای واقعی حقوقی ندارند

  .فرستند ، به دادگاه می»تروريست«

در مرتجع و وحشی است تی ندارد که حاکميت اين کشور چقھای جھان و منطقه اھمي اما با اين وجود، برای دولت

داری جھانی و  ست که در آغوش گرم سيستم سرمايه داری است کافی ھمين که حکومتی پولدار و مدافع سيستم سرمايه

  .ھای به اصطالح دموکراتيک غرب قرار گيرد س ھمه دولتأدر ر

  

  سپاری ملک عبدهللا ھای جھان برای شرکت در مراسم خاک  سران حکومتۀمسابق

ھای ارشد کشورھای  ساعاتی پس از اعالم خبر درگذشت ملک عبدهللا، پادشاه عربستان سعودی، رھبران و مقام

ھای بلندپايه در مراسم  ھيأتگذاشتند که کدام يکی زودتر پيام تسليت بفرستند و با مختلف با ھمديگر مسابقه 

، بازديد خود از ھند را نيمه امريکاس جمھور دموکرات ئيبرای مثال، بارک اوباما ر. سپاری او شرکت کنند خاک

 تحرير ھيأتتن سردبير و در حالی که در ترور پاريس و کش.  بلندپايه راھی عربستان شدھيأتتمام گذاشت و با يک 

 نمايشی سران کشورھای مختلف ئیپيما کسی را نفرستاد و فقط سفيرشان در فرانسه در راه نشريه شارلی ابدو، ھيچ

 .جھان در پاريس، شرکت کرد

توصيف کرد که در مورد   بارک اوباما، حتی ساعتی پس از اعالم خبر درگذشت ملک عبدهللا، او را رھبری رک

ی و جھانی واشينگتن به شمار ئ پيمانان منطقه ترين ھم  البته عربستان سعودی از مھم. شجاعت داشتباورھای خود

 .رود می

کردند، من ھمواره  ھا با ھم ھمکاری می که کشورھای ما برای گذشتن از بسياری چالش در حالی «به گفته اوباما 

 ».گذاشتم مان احترام می گرم و خالصھای فکری ملک عبدهللا ارزش قائل بودم و به دوستی  برای جنبه

 برای ادای احترام به پادشاه درگذشته را امريکائی ھيأتجمھوری اياالت متحده، گفته است  س ئيجو بايدن، معاون ر

 .رھبری خواھد کرد

» دوست و شريکی عزيز« جمھوری پيشين اياالت متحده، نيز پادشاه درگذشته عربستان را  سئيجرج بوش، ر

 . استخطاب کرده

شديدا «پيمان نزديک غرب به رياض، گفته از شنيدن اين خبر   وزير بريتانيا، ديگر ھم ديويد کامرون، نخست

چنان ادامه پيدا  ط عميق و طوالنی مدت دو کشور ھمبارو« او ابراز اميدواری کرده است که .شده است» اندوھگين

 ».کند

توصيف کرده است که »  مھمئیصدا« خود، ملک عبدهللا را  جمھوری ھند، در صفحه توئيتر سئينارندرا مودی، ر

 .ی عميق گذاشته استتأثيربر کشور خود 

 .عبدهللا منتشر شده است ای از سوی دولت فرانسه در ستايش از نقش ملک بيانيه

 .ناميده است» مدافع قوی صلح« وزير کانادا، نيز او را  استفن ھارپر، نخست

 جھانی اقتصاد در داووس جلسۀاردن، عبدالفتاح سيسی و ملک عبدهللا، سفر خود به جمھوری مصر و پادشاه   س ئير

  .کاره گذاشتند سپاری پادشاه عربستان سعودی نيمه را برای شرکت در مراسم خاک
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مصر و .  روز عزای عمومی اعالم کردند۴٠ھای اردن و بحرين، به مناسبت درگذشت پادشاه سابق عربستان  دولت

 . روز عزای عمومی اعالم کردند٣ روز و ٧دان فلسطين نيز به ترتيب تشکيالت خودگر

چنانی نيز با  از سوی ديگر، در حالی که حکومت اسالمی ايران و عربستان سعودی رقيب ھم ھستند و روابط آن

ما در ھای گذشته از سفر به رياض امتناع کرده، ا ھمديگر ندارند و وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران در ماه

ھا از  باره نوشت و خبرگزاری س جمھوری ايران پيام تسليتی در اينئيحسن روحانی، ر پی درگدشت ملک عبدهللا،

ای که حکومت اسالمی به قدرت   در اين بيش از سه دھه.س به رياض خبر دادندوسفر محمد جواد ظريف از داو

کومت عربستان از موضع سنی، در آموزش و  است حکومت اسالمی ايران از موضع ايدئولوژی شيعه و ح رسيده

اگر در عراق حکومت اسالمی . اند ھای مسلح تروريستی اسالمی در منطقه با ھمديگر مسابقه گذاشته تسليح گروه

و طرفداران ھر دو حکومت، عراق . کند ھا دفاع می کند حکومت عربستان از سنی مذھب ھا دفاع می ايران از شيعه

اند و ھنوز  ھا ھزار انسان را گرفته اند و تاکنون جان صد ستی دولتی و گروھی خود تبديل کردهرا به جوالنگاه تروري

  .گيرند ھم می

  

  خانواده سعودی

ملک سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه جديد عربستان .  سالگی درگذشت٩٠ملک عبدهللا، ششمين پادشاه سعودی، در سن 

  .ھای ملک عبدهللا خواھد بود ه سياستسعودی در نطقی تلويزيونی گفت که ادامه دھند

ت پيرامون آينده اين کشور و روابطه سؤاالاکنون پس درگذشت پادشاه عربستان سعودی و روی کار آمدن شاه جديد، 

يعنی به .  عادی استمسألهدر حالی که اعالم پادشاھی سلمان، يک . ی آن را پررنگ کرده استئ المللی و منطقه بين

 سال است که در حاکميت ۵٠چنين بيش از  او ھم. است. شد  بوده و بايد جانشين ملک عبدهللا میھر حال او وليعھد

ھايشان در داخل کشور و  ات چندانی در سياستتغييررسد که او  بنابراين، به نظر نمی. عربستان نقش پررنگی دارد

  . منطقه و جھان بدھد

ھای اسالمی سنتی تربيت شده بود  او مطابق انديشه.  دنيا بودکارترين سران ملک عبدهللا حاکم مطلق يکی از محافظه

آوردند و ھمان طور که   حساب می به» طلب اصالح«اما برخی او را يک . ھای به غايت ارتجاعی داشت و سياست

 . شوند ناميده می» طلب اصالح«، ...خلخالی، موسوی اردبيلی، موسوی تبريزی، خاتمی و 

او در ميان .  دنيا آمد  در رياض به١٣٠٣ ]اسد[ برابر با مرداد١٩٢۴ گست سعود در ماه اعبدهللا بن عبدالعزير آل

 .ھا بود  پسر ملک عبدالعزير آل سعود، سيزدھمين آن٣٧

 . مادر ملک عبدهللا که فھده بن العاصی الشريم نام داشت، ھشتمين زن در ميان شانزده ھمسر ملک عبدالعزيز بود

بود و عبدهللا در کودکی زمان زيادی را در بيابان و مطابق آداب و رسوم سنتی ) بدوی( ناننشي خانواده او از باديه

 .گير بود و شاھزاده جوان مطابق اعتقادات پدرش تربيت شد خانواده او بسيار سخت. زندگی کرد

 به نخست ١٩۵٨برادر ناتنی او، فيصل، در سال . او مذھب، ادبيات و علوم را از علمای اسالمی دربار آموخت

ل دولت را و بر تخت سلطنت نشسته بود، پذيرفت که کنتر١٩۵٣وزيری رسيد، و برادر ديگرش، سعود، که در سال 

 .به او واگذار کند

اين ارگان از جمله وظيفه .  فيصل برادرش عبدهللا را به فرماندھی گارد ملی سعودی منصوب کرد١٩۶٢در سال 

ش يکی از اعضای خاندان آل سعود  کند و رسم اين بود که فرماندھتأمين داشت که امنيت خاندان سلطنتی کشور را

تر شد و جديدترين تجھيزات موجود در اختيار آن قرار  در دوران فرماندھی عبدهللا شمار نيروھای گارد بزرگ. باشد
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ملک خالد بعد . قتل رسيد، و برادرش، خالد، جانشين او شد به) ١٣۵۴فروردين (  ١٩٧۵ چملک فيصل در مار. گرفت

سمت معاون دوم نخست وزير  چنين او را به از رسيدن به سلطنت، عبدهللا را در رياست گارد ملی نگاه داشت و ھم

 .منصوب کرد

 در امريکاتر شد و او به يکی از منتقدان صريح سياست  ، جايگاه او در خارج از کشور برجسته١٩٧٠در دھه 

تواند نفت و  عبدهللا معتقد بود که تنھا ھمبستگی ميان اعراب می.  تبديل شدخاورميانه و طرفدار اتحاد ميان اعراب

 در جلوگيری از بروز جنگ ميان ١٩٨٠او در سال . ھا را به سالحی قوی در مقابل قدرت غرب تبديل کند پول آن

ھای ديپلماتيک  چنين در حلقه اردن و سوريه پيشگام شد، و توانست موقعيت خود را در داخل عربستان سعودی و ھم

 .خارج از کشور تقويت کند

، ملک فھد، پادشاه جديد، عبدهللا را به وليعھدی خود و سمت معاون اولی ١٩٨٢بعد از مرگ ملک خالد در سال 

شود که انتصاب او به وليعھدی با مخالفت ھفت برادر تنی ملک فھد روبرو شد،   گفته می.نخست وزير منصوب کرد

 .ھا و روابط پيچيده خاندان سعود گذشت و جايگاھش را تثبيت کرد  از ميان رقابتاما عبدهللا با موفقيت

 در امريکائی بعد از حمله ارتش عراق به کويت، عبدهللا چندان تمايلی به حمايت از استقرار نيروھای ١٩٩١در سال 

.  پيدا شودمسأله برای حلی جای جنگ از طريق مذاکره راه عربستان سعودی نداشت، و معتقد بود که بھتر است به

 ً ھا را در کنار   ملک فھد تصميم ديگری گرفت، اما به سربازان سعودی گفت که اميدوار است در آينده آنالبته نھايتا

 .سربازان عراقی و در ميدان مبارزه برای اعاده حقوق فلسطينيان ببيند

 حالی که روابطش با ياسر عرفات، رھبر کرد در ھا حمايت می  از فلسطينیاو در مقام وليعھد عربستان، ظاھراً 

ً . ھا، پرتنش بود فلسطينی   . گرفت  رھبران فلسطينی را به باد انتقاد میاو، علنا

داری  ، بعد از يک سلسله درگيری ميان فلسطينيان و اسرائيل در نوار غزه، طرفين را به خويشتن١٩٩۴او در سال 

 . نکردھا دفاع  و به اين ترتيب، از فلسطينی.دعوت کرد

البته . دست گرفت  قدرت را به، ملک فھد دچار سکته مغزی شد و عبدهللا عمالً ١٣٧۴ ]عقرب[آبان   ١٩٩۵در نوامبر 

ھا اطمينان داد که روابط نزديک دو  امريکائیعبدهللا به .  مخفی نگاه داشته شد١٩٩۶ جنوریانتقال قدرت به او تا 

 .کشور ادامه خواھد داشت

توانيم  ما نمی« ادامه خواھد داشت، اما امريکا لبنانی گفت که دوستی عربستان و ۀ يک روزنام، به١٩٩٧او در سال 

 ».منافع ما ھمان منافع اعراب و مسلمانان است. ھا را بر منافع خودمان ارجحيت بدھيم منافع آن

 عربستان تأسيسناسبت ھای ملی ساالنه به م ھا جشن امريکائی، عبدهللا به احترام ٢٠٠١مبر  سپت١١بعد از وقايع 

 ١١از حکومتش بعد از حمالت » ارائه تصوير منفی«خاطر   بهسعودی را در مقياسی محدود برگزار کرد، اما بعداً 

ً سپت  و متحدانش به عراق، عربستان اعالم کرد مادامی که امريکاپيش از حمله . ھا انتقاد کرد  از رسانهمبر علنا

 اجازه نخواھد داد از پايگاه امريکائیع جنگ را صادر نکند، به ھواپيماھای ای مجوز شرو سازمان ملل طی قطعنامه

 . استفاده کنندئی شاھزاده سلطان واقع در اين کشور برای انجام حمالت ھوائیھوا

در اين . ، اتحاديه عرب پيشنھاد عبدهللا برای پايان دادن به منازعه فلسطين را به تصويب رساند٢٠٠٢در سال 

 ١٩۶٧شد به مرزھای سال  بينی شده بود، و از اسرائيل خواسته می  يک کشور فلسطينی پيشستأسيپيشنھاد 

 .نشينی کند عقب
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 اين طرح نشد، و در پی آن، عبدهللا گفت که احساس تأئيد، حاضر به امريکاس جمھوری وقت ئيجورج بوش، ر

بعد از يک سری حمالت . ستدرستی در مورد جزئيات محتوای طرح توجيه نشده ا  بهامريکاکند رھبر  می

 . امنيتی گسترده روی آوردۀ، عبدهللا به سرکوب و اجرای يک برنام٢٠٠٣تروريستی در عربستان سعودی در سال 

 باشند که از مواضع طرفدار غرب حکومت خشمگين ئیگرا ھای اسالم رفت که عامالن اين حمالت گروه گمان می

 ]اسد[مرداد   ٢٠٠۵او پس از مرگ ملک فھد در اوت . کن کند بستان ريشهعبدهللا قول داد تروريسم را در عر. ھستند

١٣٨۴ ً   .  جانشين او شد، رسما

 ميالدی ١٩٧٠ سياستی پرداخت که عربستان سعودی، از دھه ۀملک عبدهللا در طول مدت حکمرانی خود، به ادام

  ». اسالمسياست گسترش جھانی قرائت آن کشور از«: تاکنون در حال اجرای آن بوده است

ھای دين  ترين مکان  »مقدس«کشوری که به اصطالح . گذار در منطقه استتأثيرعربستان سعودی کشوری بزرگ و 

  . داند اسالم را در خود جای داده و خود را رھبر مسلمانان سنی جھان می

، ميلياردھا »وھابی«گيرانه، يعنی گرايش اسالمی  عربستان سعودی در ھمين چھارچوب، تحت لوای ديدگاھی سخت

ھای نظامی يا آموزش افراد در خارج از مرزھای خود کرده   حاصل از درآمد نفت خود را صرف درگيریدالر

 .است

 ميالدی و زمانی که ١٩٨٠مثال، در دھه . سو بوده است  اين رويکرد عربستان سعودی، با منافع غرب ھمئیھا  دوره

، عليه نيروھای  شوروی در افغانستان امريکاد که با حمايت  شودی، صرف حمايت از مجاھدين افغانھای سعدالر

معروف است القاعده را به وجود آوردند و مجاھدين افغان را تقويت » جھادی« اين دوره که به جنگ .جنگيدند می

 .کردند

در  ميالدی، در جنگ داخلی يوگسالوی سابق، عربستان سعودی از نيروھای مسلمان ١٩٩٠به ھمين ترتيب در دھه 

 .بوسنی و بعدھا کوزوو، دفاع کرد و مذھب را در ھر دو منطقه تقويت و تثبيت کرد

 مدارس دينی، به رواج اسالم بين جوانان سرتاسر منطقه منجر تأسيسدر پاکستان ھم سياست بلندمدت عربستان در 

 .شد

ھای تلويزيونی  شی و شبکهھای آموز چنين به حمايت از برنامه شھروندان ثروتمند و حکومت عربستان سعودی، ھم

 .اند ھای اسالمی در سراسر اروپا، پرداخته گروه

مبر  سپت١١ده است؛ حتی بعد از حمالت با وجود اين، وابستگی غرب به نفت عربستان، مانع انتقاد از آن کشور ش

 . نفر عامالن آن، شھروند عربستان سعودی بودند١٩ نفر از ١۵که 

ھزينه نبوده   از عربستان سعودی، در داخل و خارج آن کشور بیامريکااکميت س ھمه حأاما حمايت غرب و در ر

ل مکه از دست گروھی از و نيروھای عربستان ناچار شدند که برای خارج کردن کنتر١٩٧٩در سال . است

ر اين درگيری، به کشته شدن صدھا نف. ھا درگير شوند ھای دولت بودند، با آن که منتقد سياست ھای مسلح وھابی

 .انجاميد

در سوريه و عراق، نتيجه سياست عربستان سعودی ) داعش( »دولت اسالمی« پيدايش گروه اسالمی موسوم به اخيراً 

 حکومت .در استفاده از جنگ داخلی سوريه و در جھت منزوی کردن حکومت اسالمی در اين کشور بوده است

روھای سپاه قدس حکومت اسالمی در کنار ارتش و  نيکند و عمالً  اسالمی ايران، از حکومت بشار اسد حمايت می

 .جنگند نيروھای امنيتی حکومت سوريه عليه مخالفين حکومت بشار اسد می
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ھای داعش، ناسازگاری با اھداف اسالمی حاکميت عربستان سعودی ندارد، اما اين تفاوت را  ھر چند که سياست

  .رود رانی موروثی سعودی نمی خود است و زير بار حکم» خالفت«دارد که داعش به دنبال 

داد انتقادھای ماليمی  او به مطبوعات اجازه می. شد نگريسته می» طلب اصالح«چشم يک  در داخل عربستان به او به

 .رسيد با اشتغال زنان موافق است نظر می به دولت بکنند، و به

البته اين .  عربستان لغو خواھد شد، اعالم شد که ممنوعيت رانندگی زنان در١٣٨۵ ]دلو[بھمن  ٢٠٠٧ بروریدر ف

 .فرآيند بسيار طوالنی خواھد بود و تشريفات اداری زيادی خواھد داشت

ھای اعدام در مالءعام،  ی در اجرای مجازاتتغييرش، ھيچ  املک عبدهللا در نزديک به ده سال دوران زمامداری

زنان از بسياری . ان روال سابق ادامه دادھای شريعت اسالمی نداد و به ھم زدن مجرمان و اجرای مجازات گردن

 .حقوق اجتماعی خود، از جمله رانندگی محروم ماندند

  

  شاه جديد عربستان سعودی

 و بار ١٩۶٠ تا ١٩۵۵ متولد شد و از سال ١٩٣۵ملک سلمان بن عبدالعزيز، برادر ناتنی ملک عبدهللا، در سال 

با درگذشت برادرش امير سلطان، وليعھد . برعھده داشت سمت استانداری رياض را ٢٠١١ تا ١٩۶٣ديگر از سال 

، امير نايف به واليتعھدی و نخست وزيری رسيد و سمت وزارت دفاع را به ٢٠١١و نخست وزير اسبق در سال 

 .امير سلمان سپرد

ت  وليعھد به عنوان نايب اول نخسدر عربستان سعودی، پادشاه سمت نخست وزيری را ھم در دست دارد و معموالً 

 .شود شود و مناصب مھم دولتی نيز بين اعضای ارشد خاندان سلطنتی تقسيم می  میئیدار امور اجرا وزير، عھده

او يکی از ھفت پسر . است» پسران سديری«سلمان از اعضای يک جناح قدرتمند خاندان سلطنتی موسوم به گروه 

به نام حصه بنت احمد السديری است که چند تن گذار پادشاھی سعودی، از يکی از ھمسرانش  ملک عبدالعزيز، بنيان

 .شوند از آنان ھنوز زنده ھستند و از افراد متنفذ خاندان سعودی محسوب می

 پس از درگذشت ملک . نيز يکی از پسران حصه بود٢٠٠۵ تا ١٩٨٢ھای  ملک فھد، پادشاه پيشين سعودی در سال

زيز، از پسران حصه به وليعھدی منصوب شد اما در سال فھد و آغاز سلطنت ملک عبدهللا، امير سلطان بن عبدالع

 درگذشت و سلمان به ٢٠١٢امير نايف ھم در سال .  در گذشت و اين سمت به امير نايف، برادر تنی او رسيد٢٠١١

 .عنوان قدرتمندترين عضو اين جناح، وليعھد عربستان شد

کاران خارجی در ارتباط بود و  گذاران و مقاطعه يهاو در اين سمت با سرما. ملک سلمان، دوره استانداری رياض بود

 .المللی داشت ای در سطح بين ھای گسترده از اين طريق، تماس

 و شمار ديگری از کشورھای عربی ائتالفی را برای امريکادر دوره وزارت دفاع او، عربستان سعودی ھمراه با 

مان با سه زن ازدواج کرده و دارای دوازده پسر و ملک سل. تشکيل داد» دولت اسالمی«مقابله با گروه موسوم به 

 .يک دختر است

سی، سلطان سلمان به ھمان اندازه پادشاه قبلی عربستان به اصالحات داخلی  بی به گفته فرانک گاردنر، خبرنگار بی

نين گفته چ ھم.  حفظ امنيت و ثبات سياسی و اجتماعی در مرکز توجه او قرار خواھد گرفتگرايش ندارد و احتماالً 

تری بر اجرای قوانين  کيد بيشأرود که ت تری دارد و انتظار می کارانه بيش شود که پادشاه جديد گرايش محافظه می

 .مذھبی بگذارد
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شود که پادشاه جديد  گفته می. شرايط جسمی ملک سلمان از موضوعاتی است که با آغاز سلطنت او مطرح شده است

 .ه که حرکت دست چپ او را محدود کرده استکم يک بار دچار سکته مغزی شد دست

. ملک سلمان در آغاز سلطنت خود گفت که برادر ناتنی خود، مقرن بن عبدالعزيز را به واليتعھدی برگزيده است

 .وليعھد جديد عربستان ھفتاد سال دارد

  

   ھمسر٢٢پسران عبدالعزيز از 

ھای مختلف و کليدی در دست پسرھا و  و پستخاندان سعودی، قدرت مطلق را در عربستان در اختيار دارند 

ھای اين  نام. شود گذار کشور عربستان سعودی دست به دست می ھای عبدالعزيز بن سعود نخستين پادشاه و بنيان نوه

شوند که شايد به سختی بتوان کالف پيچيده  ھا ديده می قدر زياد است و در ھر پست و مقامی يکی از آن ھا آن سعودی

  .ھا سر درآورد نخانواده آ

 ھر کدام تا زمانی که عمرشان کفاف داده قدرت را در ١٩۵٣طبق گزارشات پسران عبدالعزيز بن سعود از سال 

ھا آن طور  خاندان سعودی. اند اند و پس از آن پادشاھی را به برادر نانتی خود واگذار کرده عربستان در اختيار داشته

ھا يعنی   ھزار نفر از آن٢تر در دست  اند اما قدرت و ثروت بيش  بوده ھزار نفر١۵که تخمين زده شده تاکنون 

ھای نجومی  داشتن تمامی امور حساس کشور، ثروت ھا عالوه بر در دست آن. نوادگان عبدالعزيز بن سعود بوده است

اختيار خود حاصل از فروش نفت و گاز و تمامی امور کشور را بدون داشتن ھيچ نھاد انتخابی يا نظارت مردمی در 

 .دارند

» وھاب« شديدا سنتی و مذھبی ۀگذار کشور عربستان، در يک خانواد ملک عبدالعزيز بن سعود اولين پادشاه و بنيان

 در حالی که خاندان او به کويت تبعيد شده بودند، عبدالعزيز جوان توانست با ١٩٠٢در . رشد و تربيت شده بود

  .ران خود رياض را دوباره به چنگ آوردگزا کمک گروه کوچکی از نزديکان و خدمت

 حجاز را به قلمرو خود اضافه کرد و ١٩٢۵مسلط شد، از ) مرکز عربستان(  بر کل منطقه نجد١٩٢٢عبدالعزيز از 

دوران سلطنت او با کشف نفت در عربستان .  کشور جديدی را با نام عربستان سعودی بنيان گذاشت١٩٣٢در سال 

ملک ( تمامی پادشاھان بعدی عربستان.  ھمراه شد١٩٣٨منابع نفت اين سرزمين از سال برداری گسترده از  و بھره

اما واقعيت اين است . اند نان مختلف بودهزفرزندان او از ) سعود، ملک فيصل، ملک خالد، ملک فھد و ملک عبدهللا

 نفر تخمين ٢٢ تا ١٧ھای رسمی او را  ھر چند که تعداد زن. که تعداد دقيق ھمسران عبدالعزيز مشخص نيست

  .داند کس نمی ھا را ھيچ زنند که حتی نام بعضی از آن می

 ۴۵تر گزارش شده حداقل  چه بيش اما آن. توان به درستی تخمين زد تعداد دقيق فرزندان او را ھم به ھمين خاطر نمی

  !م گفته شده است نفر ھ٢۵ نفر و تعداد دخترھا تا ١۵٠ھر چند در برخی منابع تعداد پسرھای او . پسر است

تر از  تر برسد؛ مگر آن که پسر بزرگ عبدالعزيز وصيت کرده بود که وليعھدی در زمان ھر پادشاه به برادر بزرگ

در پادشاھی ملک عبدهللا پس از . تر بعدی برسد اين سمت امتناع کند تا در اين وضعيت وليعھدی به پسر بزرگ

تر بودند که در نوبت  عبدالرحمن، طالل و ترکی برادران بزرگبه ترتيب ) وليعھد( مرگ سلطان بن عبدالعزيز

وليعھدی بودند ولی پس از مرگ سلطان، نايف بن عبدالعزيز وليعھد شد و پس از مرگ او نيز سلمان بن عبدالعزيز 

  .ای که اختالف در بين خاندان سعود را به دنبال داشت  مسألهوليعھد شد؛ 

اند به پادشاھی برسند و تا وقتی عمرشان تمام  پنج پسر عبدالعزيز ھستند که توانستهسعود، فيصل،خالد، فھد و عبدهللا 

  . که البته ھمه برادر ناتنی ھمديگر ھستند و مادرھای متفاوتی دارندئیپسرھا. شود بر اين کشور حکومت کردند
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 ھمسر اولش بود او که فرزند عبدالعزيز از.  حکومت را در دست گرفت١٩۵٣سعود پس از مرگ پدرش از سال 

ً در سی سال آخر عمر پدرش،عمالً  جزيره   ھمه فتوحات سعودی در شبه ھمه امور کشور در دست داشت و تقريبا

پس از . ملک سعود مدت يازده سال بر عربستان سلطنت کرد. عربستان و خليج فارس به دست او انجام گرفت

  . به سلطنت رسيد١٩۶۴سعود، فيصل که وليعھد او بود در سال 

اما او به . را به وليعھدى انتخاب کرد) ترين فرزند عبدالعزيز بزرگ( فيصل، فرزند عبدالعزيز از زن سومش، محمد

سبب بيمارى وليعھدى را نپذيرفت و به ھمين خاطر وليعھدی به خالد، که عالقه چندانى به امور سياسى نداشت 

او . توانست به سلطنت برسد) يز از ھمسر دومشفرزند عبدالعز( با مرگ ملک فيصل، خالد١٩٧۵در سال . رسيد

قدر   بود شانس رسيدن به سلطنت را به خاطر بيماری محمد بن عبدالعزيز پيدا کرد اما عمرش آن١٩١٣که متولد 

  .  فوت کرد١٩٨٢ جون ١٣ سال سلطنت در ٧دوام نداشت و تنھا پس 

حصا «. ش بود به پادشاھی رسيد او از ھمسر پنجمو پسر» آل سعودعبدالعزيز «پس از خالد، فھد که ھشتمين فرزند 

 زن ديگرش بوده است و به ھمين ٢٢ترين ھمسر ملک عبدالعزيز از ميان  پنجمين و محبوب» بنت احمد السديری

  .خاطر پسرھای او از قدرت و نفوذ زيادی در عربستان برخوردار بوده و ھستند

 جانشين ملک خالد شود در ١٩٨٢ جونا پيش از آن که در ھ فھد به عنوان پنجمين پادشاه عربستان سعودی مدت

، تصدی وزارت ١٩۵٣انتخاب به عنوان اولين وزير فرھنگ در سال . پشت صحنه سياسی يک چھره با نفوذ بود

ھای اصلی او قبل از رسيدن به   پست١٩۶٧وزير در سال   و ارتقا به عنوان معاون نخست ١٩۶٣کشور در سال 

 .سلطان، نايف، سلمان، عبدالرحمن، احمد، ترکی ديگر برادرھای تنی فھد ھستند. مقام وليعھدی بود

او به . ش رسيد، فرزند عبدالعزيز از ھمسر ھفتم سال سلطنت درگذشت و پادشاھی به عبدهللا٢٣ملک فھد پس از 

دهللا ھر چند در ملک عب.  به عنوان وليعھد انتخاب شد١٩٨٢گذار عربستان جديد از سال  عنوان دھمين فرزند بنيان

گير شدن ملک   و پس از بيماری و زمين١٩٩۵اش به پادشاھی رسيد اما از سال   با مرگ برادر ناتنی٢٠٠۵سال 

  .  تمامی اختيارات يک پادشاه را در دست داشتفھد به خاطر سکته قلبی عمالً 

اند اما دو نفر آنھا يعنی  تخاب شده تاکنون سه برادر او از ميان ھفت برادر سديری به عنوان وليعھد ان٢٠٠۵از سال 

 وزيران، ھيأتسلطان وليعھد، نايب رئيس . سلطان و نايف در انتظار رسيدن به پادشاھی عمرشان تمام شده است

بنيانگذار » عبدالعزيز آل سعود«وزير دفاع و ھوانوردی و بازرس کل عربستان سعودی، پانزدھمين فرزند 

  .عبدهللا پادشاه کنونی عربستان سعودی بودعربستان جديد و برادر ناتنی ملک 

 تا پايان عمر ٢٠٠۵ت گس بن عبدالعزيز، و از تاريخ اول ا است پس از مرگ برادرش فھد١٩٣١او که متولد سال  

 سالگی بر اثر سرطان در نيويورک ٨٠ در سن ٢٠١١بر و اکت٢٢ سال وليعھد عربستان بود اما در ۶مدت  به

 خانواده سديری پنج روز پس از ۀز برادر تنی سلطان و يکی ديگر از اعضای باقيماندنايف بن عبدالعزي. درگذشت

  .مرگ برادرش به وليعھدی رسيد

س شورای عالی اطالعات در سال ئي، ر١٩٧٠، معاون وزير کشور در سال ١٩۵۴ تا ١٩۵٣او استاندار رياض از 

رای رسيدن به پادشاھی کفاف نداد و ھمين عمر نايف ھم اما ب.  بود٢٠١١ تا ١٩٧۵، وزير کشور از سال ١٩٧٠

  .و از دنيا رفتي سالگی طی سفر درمانی خود در ژن٧٨ در سن جون ١۶چند وقت قبل در 

سلمان بن عبدالعزيز يکی ديگر از برادران سديری است که اکنون عنوان وليعھدی ملک عبدهللا را پس از مرگ دو 

او که بيست و پنجمين فرزند بنيانگذار . بتواند به سلطنت برسدبرادرش در اختيار دارد و منتظر است که شايد 

که   در اين سمت باقی بود تا اين١٩۶٠مبر  دس٢۵ حاکم رياض شد و تا ١٩۵۵ اپريل ١٨عربستان سعودی است در 
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 نيز به ٢٠١١مبر  نو۵در .  بار ديگر حاکم رياض شد١٩۶٣ بروری ف۴در .  دادءدر اين تاريخ از سمت خود استفعا

  . فرزند پسر دارد١٣شود  سلمان سه بار ازدواج کرده است و مجموعاً گفته می.  دفاع عربستان سعودی رسيدارتزو

طالل ھجدھمين فرزند عبدالعزيز است که اکنون به خاطر انتقادھايش از نحوه حکومت فرزندان عبدالعزيز در 

 نايف به عنوان نخست وزير، از تعيينای او تنھا کسی است که پس از صدور حکم پادشاه بر. حاشيه قرار دارد

 ١٩٣۵طالل که متولد سال .  بيعت صادر شدھيأتچرا که اين حکم بدون مراجعه به . پادشاه توضيح خواسته بود

  .کند که خواستار اصالحات در اين کشور ھستند است که گروھی از فرزندان جوان عبدالعزيز را رھبری می

ھای مختلف نامش در فھرست ثروتمندترين مردان جھان در  ربستان است که در سالوليد پسر او ثروتمندترين مرد ع

» طلب اصالح«طالل يکی از رھبران عربی و اسالمی عربستان است که دومين جريان . مجله فوربز ھم آمده است

  .او ھيچ پست رسمی در عربستان ندارد. آيد در عربستان به حساب می

  ادامه دارد

  ٢٠١۵ بروری دھم ف- ١٣٩٣ ]دلو[م بھمنسه شنبه بيست و يک

 


