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  اتحاد امريکا با عربستان سعودی برای ابد نيست
  
  

 .نشر شد" جنگ عليه شيوخ نفتی؟" ِمونی تحت عنوان مض (Spiegel)ۀ در صدر مجل)  ١٩٧۵(در ماه جنوری 

 سابق امريکا  را در ۀ وزير امور خارج"ھنری کيسينجر"ِ رئيس جمھور سابق و "جرالد فورد"پوش مجله عکس ھای 

در نمای عقبی عکس  برج ھای مخازن . داد لباس نظامی و تفنگ ماشيندار در حالت حمله به يک ساحل عربی نشان می

  .شد مینفت ديده 

  .ت را خيلی بلند برده بودندفقيمت ن) اوپک( نفت ۀکه کشور ھای توليد کنند بود، زمانی" بحران نفت"ِاين در زمان 

 نفت را با استفاده از نيروی ۀکشور ھای توليد کنند" اختناق واقعی جھان صنعتی"،  در صورت ه در مصاحبکيسينجر

در قطعات نظامی ". ريه، انعکاس ديدگاه رئيس جمھور استظاين ن"  تشريح کرد، که ً رسمافورد. نظامی تھديد کرد

زبان رسانه ھا خيلی ستيزه جويانه و . گی گرفته شد و توسط  مانورھا به نمايش گذاشته شدآمادغربی برای جنگ 

  .ُعشاير قرون وسطائی عليه مدرنيته و تمدن: نژادپرستانه بود

 برگشت يا چرخشی را ھدايت جيمی کارتر  رئيس جمھور یامنيت مليِ مشاور زبيگنيف برژينسکینج سال بعد  پفقط

 که امريکا باالی شان جھت تمويل مالی، مسلح - ُ رکن ديگر پاکستان–ُعربستان سعودی يکی از دو رکن بود . کرد

 )١٩٨٩-١٩٨١ (ِروالند ريگندر زمان رياست جمھوری . ساختن و سوق دادن مجاھدين افغانستان سرمايه گذاری کرد

  .ليارد ھا دالر شدي مۀ سالح ھای امريکائی با ھزينۀعربستان سعودی برای اولين بار دريافت کنند

 توانست، با کوشش ِريگن لیُرا عليه اين حرکت نو بسيج ساختند، و يل حد اکثر مقاومت شانئالبی يا طرفداران اسرا

  . کسب کنده را در کنگریزياد پيروزی اندک

 ١١بود، پس از ژی ، بين حلقات رھبری امريکا قطعی، بدون چون وچرا و تزلزل ناپذير ني که اين تغيير ستراتاين

ظاھر " پارادوکس عربی" ُ در واشنگتن پست با عنوان  ایکتوبر سرمقاله ا١١ به تاريخ .مشخص شد) ٢٠٠١(مر سپت

ی اند که ئ حکومت ھاً دقيقايگانه و بزرگترين عامل تروريست اسالمی، : "نويسندگان اين مقاله اين طور نوشتند. شد

رژيم "ناميده شد؛  " مثال مھم"کشور مصر به حيت يک ".  کنند  اکنون مدعی اند، که از ايالت متحده امريکا حمايت می

  ". حسنی مبارک از نگاه سياسی خسته و از نظر اخالقی  ورشکسته استزير حاکميتاستبدادی آن 
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 از تحوالت  ایيک نتيجه گيری نابودکننده) ٢٠٠١(کتوبر  ا١۵ ريکا در خبری امجلۀنيوزويک يکی از بزرگترين دو م

اغلب کشور ھای عربی امروزه کمتر . ُمدرنيزه يا نوسازی درين منطقه  به مقصود نرسيد: خاور ميانه به  نشر رسانيد

 سال ٣٠در .....) . (..ِرژيم عربستان سعودی يک بازی خطرناک را ھدايت کرد. " سال قبل٣٠آزاد اند، به مقايسه با 

ُ توليد کردند، که دنيای مدرن و  نيمه باسواد  و مسلمان  متعصبی را تمويل کرد، که ده ھا ھزار سعودی مدارسیگذشته
  ".مردمان غير مسلمان را  به نظر بی اعتمادی و بدگمانی عميق می نگرند

 امريکا و عربستان ۀ نوشت، که رابط ایلهدر سرمقا) ٢٠٠١( اکتوبر ٣٠ به تاريخ ،ُه کار نوظ محافۀوال ستريت، مجل

ده ع منبع اصلی تمويل مالی القا»دوست«امروزه يک واقيعت غالب است، که اين . "قرار دارد" دوراھی"سعودی  در 

 ديگری به قدرت برسد، الاقل يک فايده خواھد داشت؛  يا تندروتراگر در عربستان سعودی يک رژيم راديکال تر". ست

در آن صورت تسخير ميدان ھای نفتی عربستان توسط امريکا به طور مستقيم مطرح ]:  آنھااب [روشن شدن رابطه

  .خواھد شد

 به خصوص محافظه –که در آن زمان با آواز بلند خواھان قطع روابط امريکا با عربستان سعودی بودند       کسانی

 اکنون متعھد ترين مدافعان و حاميان – اسرائيل  در ميان جمھوريخواھان و البی يا طرفدارانَکاران نو، جنگ طلبانی

  .  فھميده نشودبدبايد به حيت يک حکم يا تصميم نھائی ] ر نظريتغي[اين . رژيم رياض اند

  . با رضايت ودرتوافق با دولت امريکا عملی شدندًاکثراشود،  ی که عربستان به خاطر آن نکوھش میئچيز ھا: ًو ضمنا

  

  :نیلماالينک مقاله به زبان 
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