
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

 
   تی يری ميسان:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ اکتوبر ٣٠

  

  خودکشی جمعی نزد سعودی ھا 

  

   

 طرحی را که قطر برای براندازی رژيم الئيک سوريه پی گيری می کرد، به عھده  در حالی که عربستان سعودی

 عقب نشينی ناگھانی اياالت نظر می رسد که رياض قادر به انطباق سياست ھايش باه گرفته است، ولی اينگونه ب

 را مردود می داند بلکه به جنگ ادامه داده و عالوه بر اين اعالم کرده امريکامتحده نيست، و نه تنھا توافق روسيه و 

از ديدگاه تی يری ميسان، پافشاری . است که برای مقابله به مثل اقداماتی برای تنبيه اياالت متحده در نظر می گيرد

  .نظر می رسده به مثابه خودکشی جمعی در خاندان سعودی ھا بعربستان سعودی 

  ٢٠١٣بر و اکت٢٨/دمشق/شبکۀ ولتر

  

  

 عربستان سعودی را در سوريه تنھا گذاشته است، ولی پرسش اين است که آيا در فقدان توان امريکاروشن است که 

  : از حوادث زير نتيجه بگيريم پيروزی سعودی ھا دست به خودکشی خواھند زد؟ اين موضوعی است که می توانيم

، شاھزاده بندر بن سلطان به روسيه رفت و نه تنھا مورد استقبال ھمقطار خود، رئيس سرويس ٢٠١٣ جوالی ٣١

در مورد اين مالقات دو . اطالعاتی قرار گرفت بلکه رئيس جمھور والديمير پوتين نيز از او استقبال به عمل آورد

  .روايت مختلف وجود دارد
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به شرط اين که . سعودی ھا بندر بن سلطان بياناتش را به نام سلطنت سعودی و اياالت متحده مطرح کرده استبرای 

  .  ميليارد دالر سالح روسی به مسکو سفارش خواھد داد١۵روسيه از پشتيبانی سوريه قطع نظر کند، او 

 پشتيبانی رژيم الئيک دمشق دست ولی برای روس ھا، شاھزاده بندر با تکبر تھديد کرده است که اگر مسکو از

 بسيج خواھد کرد، و سپس بر آن بوده »چیسو«اختالل در بازی ھای المپيک در برندارد جھاد طلبان را برای ايجاد 

حقيقت ھر چه باشد، رئيس جمھور والديمير پوتين بيانات مخاطب خود را توھين به . است که پوتين را خريداری کند

  .روسيه تلقی کرده است

 در برنامۀ سخنرانی عمومی شصت و ھشتمين اجالس عمومی سازمان »سعود آل فيصل«مبر، نام شاھزاده  سپت٣٠

ملل متحد به ثبت رسيده بود، ولی با عصبانيت به دليل گرم شدن مناسبات ايران و اياالت متحده، وزير امور خارجۀ 

ی شد که از پيش برای نمايندگان آماده کرده سعودی بی آن که عذر خواھی کند جلسه را ترک کرد و مانع پخش متن

  .بود

جفری «ول قديمی وزارت امور خارجه برای خاور ميانه ؤون دبير کل سازمان ملل متحد و مسبر، معاو اکت١١

، »اوباما« و بيشتر به نام رئيس جمھور »بان کيمون«با اشاره به نام . ت لبنانی مالقات کردأبا يک ھي) ١(» فيلتمن

ارجی عربستان سعودی که انباشته از کينه ورزی بود و در فقدان توانائی برای انطباق خود با شرايط از سياست خ

  . جديد و جھانی که در حال تحول است، با صراحت و قاطعيت انتقاد نکرد

 رأی، عربستان سعودی را برای دو سال از ١٩٣ رأی از ١٧۶بر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با و اکت١٨

 سفير عربستان »عبدهللا المعلمی«.  به عنوان عضو غير دائمی شورای امنيت برگزيدند ٢٠١۴ جنوری ١تاريخ 

با اين وجود چند ساعت . »کارائی سياست سعودی متأثر از ميانه روی بوده«سعودی از اين پيروزی خشنود بود که 

ود منتشر کرد و اعالم داشت که به دليل  بيانيه ای را که آغشته به با لحن ناصری ب»سعود آل فيصل«بعد، شاھزاده 

لۀ أ انگيزۀ رسمی و اصلی مطرح شده مساگر. ناکارآمدی شورای امنيت، رژيم سلطنتی بر اين کرسی نخواھد نشست

لۀ فلسطين و سالح ھای کشتار جمعی در خاور ميانه کوتاھی أقای وزير در عين حال از افشای مسسوريه بود، آ

  .ان و اسرائيل را به عنوان دشمن شمارۀ يک صلح معرفی کردنکرد، به اين معنا که اير

 ً  روسيه و چين را زير عالمت با آگاھی به اين امر که انتقاد از سياست سازمان ملل متحد در مورد سوريه، مستقيما

 چين در اين بيانيه در واقع توھين به چين بود، اگر چه. سؤال می برد که سه بار از حق وتوی خود استفاده کرده اند

ر لحن اگر چه موجب نگرانی سازمان ملل شد، ولی يياين تغ. حال حاضر مشتری اصلی نفت عربستان سعودی است

از سوی ديگر با تمجيد پر سر و صدای مقامات ترکيه و فرانسه مورد استقبال قرار گرفت و اعالم کردند که 

  .نارضايتی عربستان را در مورد سوريه درک می کنند

 وال استريت ژورنال نوشت که شاھزاده بندر بن سلطان ديپلمات ھای اروپائی در رياض را به منزلش بر،و اکت٢١

 و عقب نشينی امريکاگويا رئيس سرويس سّری از خشم سعودی ھا در مورد نزديکی ايران و . دعوت کرده بود

نان، او به شکل غافلگير در حضور مھما. نظامی اياالت متحده در سوريه برای مدعوين روايت کرده بوده است

 امريکاکننده ای اعالم کرد که رژيم سلطنتی بر آن است تا بر اساس اصل مقابله به مثل، سرمايه گذاری ھايش را از 

ً . خارج کند  روزنامۀ وال استريت با اشاره به واقعه ای که در مورد کرسی شورای امنيت روی داده بود، مشخصا

اين موضوع مشخص . نگتن تدوين شده بودينيه عليه چين نبود بلکه عليه واشمی نويسد که به گفتۀ شاھزاده بندر، بيا

  .نظر می رسد که به وضعيت پيش آمده مرتبط نمی گردده وقتی جالب تر ب
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 به »فيصلترکی بن «ناباوری در مقابل چنين بياناتی و با تفاسير تسکين بخش وزارت امور خارجه، شاھزاده 

 تمام رژيم سلطنتی را در بر می گيرد و ، کامالً »بندر بن سلطان«رويترز می گويد که گفتار، دشمن شخصی اش، 

 »شريم« و »سدير«در نتيجه انشعابی بين دو خانوادۀ سعودی حاکم، يعنی . سياست جديد زير عالمت سؤال نيست

  . متشکل از يک رويکرد مشترک استصورت نگرفته، و کامالً 

 به روسيه توھين کرده، دو ھفتۀ پيش جوالیبه شکل مختصر وضعيت به اين شکل است که عربستان سعودی طی 

 امريکارژيم سلطنتی اعالم داشته است که سرمايه گذاری ھايش را از .  ناسزاگوئی می کندامريکابه چين و حاال به 

يچ کارشناسی نمی داند چگونه اين انتقال سرمايه  به ترکيه و فرانسه منتقل خواھد کرد، حتی اگر ھنوز ھاحتماالً 

يا رياض در :  دو شکل توضيح دھيم   چنين رفتاری را می توانيم به؟صورت می گيرد و يا آيا ممکن ھست يا نيست

وليت آن را ؤۀ جنگ در سوريه است، بی آن که مسنقش خشم آگين خود در پی متقاعد ساختن اياالت متحد ه در ادام

  . ندازدبه شکل جمعی خودکشی سياسی راه بيکه خاندان سعودی می خواھد  ا اينذيرد، و يپب

اگر به شکل مخفيانه . نظر می رسده  از ديپلمات ھای اروپائی مردود ب»بندر«فرضيۀ اول با وجود دعوت شاھزاده 

  . امتناع می کردامريکابرای اياالت متحده نقش بازی کرده باشد، از تبليغ برای انقالب در مقابل ھم پيمانان 

قابليت . فرضيۀ دوم تداعی کنندۀ يکی از خصوصيات شتر، اين حيوان جادوئی نزد صحرا نشينان سعودی است

شھرت اين حيوان به اين علت است که يک روز به ھر بھائی  تحمل شتر در بارکشی طی سال ھا بسيار است ولی 

  .  انتقام می گيرد،که تمام شود

 چدر رأس سازمان سيا در مار) ٢ (»جان برنان«حيات عربستان سعودی از تاريخ گزينش در نتيجه موضوع ادامۀ 

پيش از اين او در عربستان خدمت می کرد و با راھکارھای جانشينان خود در رياض .  مطرح گرديده است٢٠١٣

ست که اگر اين  بر اين باور ا»جان برنان«. يعنی با جھاد طلبی بين المللی مخالف است: قاطعانه مخالف است 

مبارزان در افغانستان، يوگوسالوی و چچنی کار خوبی عرضه کردند، ولی تعدادشان خيلی زياد شده و اداره 

چيزی که در آغاز به چند عرب افراطی محدود بود و به ارتش سرخ ضربه وارد می آوردند سرانجام به . ناپذيرند

اين شبکه ھا به طور مشخص . ا چين گسترش يافته استتبديل شد که از مراکش تای يک مجموعۀ وسيع از شبکه 

  .بيشتر برای به پيروزی رساندن الگوی جامعۀ سعودی مبارزه می کنند تا از ميدان راندن رقبای اياالت متحده

مبر، در فکر  سپت١١القاعده در حملۀ تروريستی ول جلوه دادن ؤالت متحده با مسا، اي٢٠٠١ به سال پيش از اين،

 ، تصميم گرفت که اين شبکه را بازسازی ٢٠١١با اين وجود، با قتل رسمی اسامه بن الدن طی می . حذف آن بود

بدون القاعده ھرگز معمر قذافی سرنگون نمی .  و سوريه نيز از آن بيشترين استفاده را به عمل آورداکند و در ليبي

سازمان به عنوان حاکم نظامی طرابلس  سابق اين ٢ شمارۀ »عبدالقادر بلحاج«شد، ھمان گونه که امروز حضور 

، جھاد طلبان بين المللی بايد به »جان برنان«در ھر صورت، از ديدگاه . اين موضوع را به روشنی نشان می دھد

 و انجام برخی مأموريت ھای احتمالی »سيا«ابعاد ضعيفتری تنزل پيدا کنند و به عنوان نيروئی آماده برای سازمان 

  .حفظ شوند

 يگانه نيروی واقعی عربستان سعودی است و در شکل دو ارتش از دو بخش از خاندان سعودی  نه تنھاجھاديسم 

واشينگتن از اين پس به رژيم سلطنتی برای تأمين . تبعيت می کند بلکه تنھا علت وجودی آن نيز می باشد

ن به طرح قديمی به ھمين علت واشينگت. ھيدروکربور نيازمند نيست، و نه حتی برای صلح با اسرائيل

، چنين طرحی بر اساس عنوان »پرتاب سعودی ھا به خارج از عربستان«يعنی : نئوکنسروارتورھا بازگشته است 

اين طرح تجزيۀ کشور را به پنج منطقۀ .  به شورای سياسی وزارت دفاع پيشنھاد شد٢٠٠٢ جوالینظريه ای طی 
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تقل را تشکيل خواھد داد و دو منطقۀ ديگر به دولت ھای سه منطقه سه کشور مس. جدا از يکديگر پيشبينی می کرد

  .ديگر ضميمه خواھد شد

نا محتمل است که واشينگتن . ئی ھا، خاندان سعودی ھا به آنھا حق انتخاب نمی دھدامريکابا گزينش زورآزمائی با 

نھا را سر جايشان خواھد بپذيرد که چند صحرا نشين ثروتمند به او ديکته کنند، ولی می توانيم پيشبينی کنيم که آ

  .اين بار، وضعيت خيلی حساس تر است. خود راه نداده  در به قتل رساندن ملک فيصل ترديدی ب١٩٧۵سال . نشاند
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