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  ٢٠١۶ جنوری ١٢
  

  به سوی فروپاشی عربستان سعودی
Vers l’effondrement de l’Arabie saoudite 

نمر باقر ی که سعودی ھا آخرين روزھای ديکتاتوری شان را می گذرانند، بريدن سر رھبر اپوزيسيون، در وضعيت

از ديدگاه تی يری ميسان، سقوط رژيم پادشاھی به مرحلۀ .  نيمی از مردم سعودی را از ھر اميدی محروم ساختالنمر

 .اری ھم راه خواھد بودسقوط رژيم سعودی با دوران بسيار خشونت ب. اجتناب ناپذير رسيده است

 ٢٠١۶ جنوری ١١/) سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر 

 

 ساله، وليعھد جانشين، دومين نخست وزير جانشين، وزير دولت، وزير دفاع، ٣٠شاھزاده محمد بن سلمان آل سعود، 

  .دبير کل دربار پادشاھی، رئيس شورای امور اقتصادی و توسعه

، بيست و پنجمين پسر بنيانگذار سلسله در تثبيت اقتدار شخصی اش توفيق به سلمانطی يک سال پادشاه جديد عربستان، 

 و طائفۀ بندر بن سلطاندست آورد، البته به بھای تضعيف ديگر شاخ و برگ ھای خانواده از جمله طائفۀ شاھزاده 

قراری گذاشته است تا در با وجود اين، نمی دانيم واشنگتن با بازندگان دربار سعودی چه قول و .  پادشاه قديمیعبدهللا

ولی انتشار نامه ھای بی نام و نشان در رسانه ھای بريتانيائی حاکی . صدد بازپس گيری قدرت از دست رفتۀ شان نباشند

  .از اين امر است که بازندگان شطرنج سياسی دربار سعود از بلند پروازی ھای خودشان صرفنظر نکرده اند

ً را به عنوان وليعھد برگزيد، ولی فورا او را منزوی ساخت و محمد بن نايفزاده  شاھسلمانزير فشار برادرانش، شاه 

 نيز در تصميم ھای محمد بن سلمانشاھزاده .  محدود کردمحمد بن سلمانصالحيت او را به نفع پسر خودش شاھزاده 

 نمی بيند زيرا که اين عجوالنه و در واکنش ھای آنی و خشونت آميزش مانعی مثل شورای خانواده را بر سر راه خود

ًعمال او و پدرش به تنھائی و به عنوان ديوان ساالر مطلق حکومت می کنند و ھيچ . شورا  ديگر تشکيل نمی گردد
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قدرت ديگری که از سوی پارلمان انتخاب شده باشد وجود ندارد، يعنی پارلمانی که ھرگز وجود نداشته به انضمام 

  .منوع بوده استممنوعيت احزاب که در واقع ھميشه م

 رياست شورای اقتصادی و توسعه را به عھده گرفت و رويکردھای محمد بن سلمانبر اين اساس ديديم که شاھزاده 

را به تصاحب خود در ) سعودی آرامکو(رد و سپس شرکت ملی نفت عربستان  تحميل کبن الدنجديدی را به گروه 

ار می کرد تا در رأس شرکت ھای بزرگ دربار سلطنتی مردان در ھر مورد، او عموزاده ھايش را بايد برکن. آورد

  .مطيع ديگری را جايگزين کند

 

به محض اين که پا به دنيا « : شيخ نمر باقر النمر زندگی شيعيان در عربستان سعودی را به اين شکل ترسيم می کرد 

 آئيد و قربانی سوء استفاده ھای می گذاريد و متولد می شويد، به محاصرۀ  ترس  و وحشت و آزار و اذيت در می

چه کسی از ما با تھديد و بی عدالتی . از ديوار ھم می ترسيم. ما در فضای تھديد به دنيا آمده ايم. قدرت حاکم می شويد

از روزی که به دنيا آمدم تا . ستم، بيش از نيم قرن زندگی کرده امھ ساله ۵۵در اين کشور بيگانه بوده است ؟ من 

و ھميشه در تھديد به سر می . شما ھميشه به چيزی متھم ھستيد. در اين کشور احساس امنيت نداشته امامروز ھرگز 

: وقتی من را بازداشت کردند، به من گفت . رئيس امور امنيتی دولت در حضور خود اين موضوع را پذيرفت. بريد

  ».منطق آنھا ھمين است. »ھمۀ شما شيعه ھا را بايد بکشند«

ست داخلی، رژيم تنھا روی نيمی از جمعيت سنی مذھب يا وھابی تکيه دارد، و نيمۀ ديگر جمعيت در زمينۀ سيا

 را گردن بزند نمر باقر النمر به پدرش توصيه کرد که شيخ محمد بن سلمانشاھزاده . عربستان قربانی تبعيض ھستند

يسيون را به مرگ محکوم کرد و گردنش به عبارت ديگر، دولت رھبر اپوز. زيرا او نسبت به پادشاه جسارت کرده است

شيعه بودن اين رھبر . پا فشاری کرده بوده است» استبداد غير قانونی است« به اين دليل که در تکرار شعار را زد تنھا

ھبی و ممنوعيت در ذاحساس تبعيض را نزد نيمی از جمعيت کشور بيش از پيش تحريک کرده، ممنوعيت در آموزش م

در مورد غير مسلمانان که يک سوم جمعيت را تشکيل می دھند، حق اجرای آئين مذھبی . ی دولتیاشتغال به حرفه ھا

  .نداشته و از داشتن مليت سعودی محروم ھستند

 

ًرسما پسر رفيق حريری و به شکل . سعد حريری، با مليت مضاعف لبنانی و سعودی، رھبر جريان سياسی المستقبل

  .ی سعودیغير رسمی شاھزادۀ خانوادۀ سلطنت
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ی را ھدايت می کنند که روی قبائل باديه نشينان عربستان ت سياسسلمان و پدرش شاه محمددر سطح بين المللی، شاھزاده 

تنھا با شناخت چنين موضوعی است که می توانيم تداوم تأمين مالی طالبان افغان و جريان سياسی . بنيانگذاری شده است

 .حرين، پشتيبانی از جھاد طلبان در عراق و سوريه، و حمله به يمن را درک کنيمالمستقبل در لبنان، سرکوب انقالب ب

ی که به وھابيت نزديک می دانند پشتيبانی می کنند، ولی از سوی ديگر نه تنھا عليه ئسعودی ھا ھمواره از سنی ھا

اسماعيلی، زيدی، (ب ديگر ًا عليه سنی ھای روشنفکر ھستند، سپس عليه تمام مذاھتبلکه مقدم شيعيان دوازده امامی،

به ويژه، در ...).  ھا، ايزدی ھا، زرتشتی ھا، ھندوھا و غيرهئیعلوی، دروز، سک ھا، کاتوليک ھا، ارتدکس ھا، شبتا

  . پشتيبانی می کنند،طور اخص از رھبرانی که به قبائل بزرگ سنی مذھب سعودی تعلق دارنده تمام موارد ب

 ٣۴جاد اتحاديۀ بزرگ ضد تروريستی ي پس از اعالن انمر باقر النمرطور مختصر بايد يادآوری کنيم که قتل شيخ ه ب

با آگاھی به اين امر که مقتول ھميشه کاربرد خشونت را محکوم کرده ولی به . دولت پيرامون رياض صورت گرفت

ديۀ ضد تروريستی در واقع اتحاد سنی عليه تمام بايد دانست که اين اتحا. محکوم به مرگ شده است» تروريسم«جرم 

  .مذاھب ديگر است

 با اين ادعا که می خواھد به نجات رئيس ءوليت خودش جنگ عليه يمن را آغاز کرد، ابتداؤ به مسمحمد شاھزاده 

  صالحعلی عبدهللا بشتابد که توسط اتحاد بين حوثی ھا و ارتش رئيس جمھور سابق ربه منصور الھادیالعبد جمھور 

ھمان گونه که می . سرنگون شده بود، ولی در واقع ھدفش تصاحب ذخائر نفتی و بھره برداری مشترک با اسرائيل بود

توانستيم پيشبينی کنيم، جنگ به کام شاھزاده پيش نرفت و شورشيان وارد مرزھای عربستان سعودی شدند و ارتش 

  .سعودی با برجا گذاشتن تجھيزات نظامی فرار کردند

بستان سعودی تنھا دولت در تمام جھان است که ملک شخصی يک نفر است و توسط يک ديوان ساالر اداره می عر

آنچه از .  و تنھا تبعيت قبائل را می پذيرد شود، و ھيچ گونه بحث ايدئولوژيک يا تشکالت اپوزيسيون را نيز برنمی تابد

نون دوباره فراخوانده شده تا با جھان مدرن انطباق يابد، و مدت ھا پيش به عنوان رسوبات گذشته بازشناسی شده بود، اک

  .در نتيجه انجامد و ارتجاع به ھويت سلسلۀ سلطنتی تبديل شده است

در نبود قابليت اصالحاتی برای ادامۀ حياتش، دستگاه . سقوط کاخ سعودی ھا می تواند با کاھش بھای نفت تحريک شود

ی گيرد، بر اساس گمانه زنی ھای تحليل گران امور مالی، از حاال تا دو سال انه ای قرض مطاتسلطنتی به شکل غير مح

 می تواند اين بازۀ زمانی را) شرکت ملی نفت سعودی(فروش جزئی آمارکو . رو خواھد شده ديگر با ورشکستگی روب

  .ندازد، ولی به بھای از دست دادن خود گردانیبرای فروپاشی به تأخير بي

 از آن نوع بوالھوسی ھائی بود که سقوط سعودی ھا را اجتناب ناپذير ساخت زيرا ھيچ قر النمرنمر باگردن زدن شيخ 

در نتيجه کشور در مجموعه ای از شورش ھای .  باقی نگذاشت،اميدی برای آنھائی که در اين کشور زندگی می کنند

  .شين در خاورميانه خواھد بودی و انقالب ھای اجتماعی گرفتار خواھد شد که مرگبارتر از جنگ ھای پيئقبيله 

ًدائما از . ئی رژيم سلطنت سعودی با بی صبری انتظار می کشندامريکادور از مخالفت با چنين پايان تراژيکی، حاميان 

مبر در سپت. باھات بيشتری تشويق کنند  تجليل به عمل می آورند تا او را بيش از پيش به اشتمحمدشاھزاده » خردمندی«

 ۵کار می کرد و تقسيم عربستان را به » خاورميانۀ بزرگ«يسۀ ستاد فرماندھی روی ترسيم مجدد ت رئأ ، ھي٢٠٠١

 واشنگتن Defense Policy Board، طی گردھمآئی مشھور ٢٠٠٢ جوالیدر حالی که در . کشور پيشبينی کرده بود

  . بستگی داردله تنھا به گذشت زمانأودی ھا می انديشيد، امروز اين مسبه خالص کردن خودش از سع

  :به ياد داشته باشيم 
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 را با موفقيت حل کرد، ولی امروز درپی تشويق عربستان به ارتکاب اشتباه عبدهللالۀ جانشينی شاه أاياالت متحده مس) ١

  . کشور است۵ از اين پس تجزيۀ عربستان به امريکاھدف . است

تنھا روی قبائل سنی تکيه می کنند و در مورد وھابيت مذھب رسمی دولت است، ولی سعودی ھا در داخل و خارج ) ٢

  .بقيه تبعيض قائل می شود

  محمدشاھزاده.  ساله سپرده است٣٠ محمدشاه سلمان ھشتاد ساله قدرت را به يکی از پسرھايش يعنی شاھزاده ) ٣

نمر شی کرد، و سپس رھبر اپوزيسيون سعودی ھا شيخ کرککشور را تصاحب کرد و عليه يمن لششرکت ھای بزرگ 

  .را نيز گردن زدباقر النمر 

  ترجمه توسط حميد محوی

  

  :يادداشت

ما را عقيده بر آن است که در عصر کنونی، برای تمام زمامداران و حاکمان سراسر گيتی اعم از مسلمان، يھود، 

ا به ميان  و مذاھب رادياننھا می خواھند پای آمسحيت و غير آن، تعلقات مذھبی کمترين ارزشی نداشته، آنجائی که 

  .مذھب جھت تحميق توده ھای بی اطالع از عمق قضايا می باشددين و آورند، ھدف آنھا استفادۀ ابزاری از 

کاريکاتوری از قطب شيعه و سنی را به نمايش می ميانه که در ظاھر ن اساس، درگيری ھای فعلی در خاوربه ھمي

له ايران، عربستان سعودی، ترکيه و با يک کوشۀ چشم گذارد، چيزی نيست به جز تالش قدرت ھای رقيب منطقه از جم

  .که از زمان سقوط شاه ايران تا کنون بی صاحب مانده است" ژاندارم منطقه"پاکستان، جھت احراز کرسی 

تاريخ گواه و مؤيد اين ادعای ما در رابطه با تمام کشور ھای نامبرده می باشد، چنانچه به ھمان سانی که دستان رژيم 

ستان سعودی، ترکيه و پاکستان در ضمن کشتن شيعه ھا، به خون افراد سنی نيز آغشته است، قربانيان سياست ھای عرب

ھای ضد انسانی آخوندی ايران از بين شيعه مذھبان اگر چند برابر قربانيان پيرو تسنن نباشد، در دو و سه چند بودن آن 

اھريمنی شان با ھم در تقابل قراردارند و مذھب را تنھا اين رژيم ھا برای دوام سلطۀ . ھيچ جای شکی وجود ندارد

  .وسيله ای جھت رسيدن به اھداف شان مورد استفاده قرار می دھند
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