ﯾﺎدداﺷﺖ/ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آلﺳﻌﻮد
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﺳﺎزان ﺳﻌﻮدی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮن
]ﺷﻬﯿـﺪ آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﻧﻤـﺮ[ داﻣﻨﺸـﺎن را ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺪرﺷﺎن را در
ﻣﯽآورد .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮔﺬرد94/10/13.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

داﺧﻠﯽ

و

ﻣﻨﻄﻘﻪای

آلﺳﻌﻮد

اﮔﺮﭼﻪ

ﻫﻤﻮاره

ﻣﻮرد

اﻧﺘﻘﺎد

دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻣﻠﮏ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﮐﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻤﺎن،
ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻌﻮدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ،ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺟﺎﻫﻼﻧﻪی
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:
ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ
رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻌﻮدی ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،از
ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای زﯾﺎدی روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روزﻧﺎﻣﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ«
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان
»وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد» :اﻋﺪام روﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪی
ﻣﺤﺒﻮب ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﻤﺮ و  ۴۶زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺳﺎﻟﯽ ﺗﯿﺮهوﺗﺎر و
ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﺼﻮر اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اذﻫﺎن از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
داﺧﻠﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺤﺎد دﯾﺮﯾﻨﻪی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ آلﺳﻌﻮد ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﯽﭘﺮوا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.

۱

در ﺧﺼـﻮص »وﺿﻌﯿـﺖ ﺳـﺮﮐﻮب« ﺳـﻌﻮدیﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ
ﭘﻮﻟﺘﯿﮑﻮ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺖ و از
ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ داﻋﺶ ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻮده و از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﺑﯿﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﺗﺮورﯾﺴﺖ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺛﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﻫﺎﺑﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎی داﻋﺶ وﺟﻮد
دارد و روش ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد را ﭼﯿﺰی
ﺷﺒﯿﻪ داﻋﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ۲.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ آلﺳﻌﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺳﻌﻮدی را ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺪام روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی وﺳﯿﻊ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه
۳

اﺳـﺖ ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺷﻌﻠـﻪور ﻣﯽﮐﻨـﺪ «.اﻧﺪﯾﺸﮑـﺪهی »دﻓـﺎع از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ« ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »دﯾﻮد آﻧﺪرو وﯾﻨﺒﺮگ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن
»اﺑﻌﺎد اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﻧﻮﺷﺖ »اﻋﺪام
ﺷﯿـﺦ ﻧﻤـﺮ ﺳـﺮﮐﻮب اﺳـﺘﺒﺪادی ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ اﻋﻤـﺎل
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ«.

۴

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻠﺪ در ﺗﯿﺘﺮ اول ﺧﻮد در

روز  ۱۴دی  ۱۳۹۴ﻋﻨﻮان داﺷﺖ» :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻔﺖ ،ﺧﺮﻣﺎ و
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻧﺪارد«.
واﺷﻨﮕﺴﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رژﯾﻢ ﺑﯽﭘﺮوای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﻠﻤﺎن ،ﺳﺎل اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﻫﻢ در درون و ﻫﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻋﺪام ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ او ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.

۵

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ
ﺿﺮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد اوﺿﺎع را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی
آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮورش ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﻌﻮدی در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
اﯾﺮان در ﺣﺎل اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ،وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪی
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﺿﻊ وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻗﺒﺎل ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را
اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.

۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻏﺮب در ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ،
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ را ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﺪف از آن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺗﻼشﻫﺎی اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ«.

۷

ﺳﻮرﯾﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮد.
رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ آلﺳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از
ﭘﯿﺶ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﻤﻠﻪی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻋﯿﻨﯽ و اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در
آﺑﺎن  ۱۳۹۴ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻤﻼت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ،

ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ
ﻧُﻪ ﻣﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ۲۷
 ۶۰۴ﮐﻮدک

ﯾﻤﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪ و  ۹۸۰ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،از ﺣﻖ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﻨﮓ در ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﺑﺎرا ﺑﻮدﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج ﺗﺎون و ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﻤﻦ ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﯾﻤﻦ در ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وودرو وﯾﻠﺴﻮن در واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ «.وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه و زﯾﺎد اﺳﺖ «.او اداﻣﻪ داد» :ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدن ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﯾﻤﻦ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺗﺎﺳﻒآور اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
درﺑﺎرهی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری در ﯾﻤﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺎﻧﻊ
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد… آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﺳﺖ و
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ۹«.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﯾﻤﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻧﻪﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺒﺎت در آن ﮐﺸﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﺣﻤﻼت آلﺳﻌﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
۱۰

اردوﮔﺎهﻫﺎی آوارﮔﺎن در ﯾﻤﻦ ۴۰ ،ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﻤﻦ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮج ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۱
ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﯾﻮرش و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻋﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﻌﻮدی ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺪود ﭼﻬﻞ درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﺖ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺴﺘﺮدهی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘـﯽ از آن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻧﯿﺎ و
ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﯿﻼدی در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی
ﺳﻔﺮ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻤﺎن ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف
دﻟﻮار ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز »ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را در
ﻣﯿــﺎن  ۱۸۰ﮐﺸــﻮر ،در راﺳــﺘﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨــﺪی ﺟﻬــﺎﻧﯽ آزادی ﺑﯿــﺎن،
۱۱

ﺻﺪوﺷﺼﺖوﭼﻬﺎرم اﻋﻼم ﮐﺮد«.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ وارد
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻔﺘﯽ اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺳﻔﺮی
ﺳﻪروزه ﻋﺎزم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮدهی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﻧﻘﺾ آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺰب و رﺳﺎﻧﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪی

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،دوﮔﺎﻧﻪ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ژورﻧﺎل دو دﯾﻤﺎﻧﺶ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻔﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮا اوﻻﻧﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اوﻻﻧﺪ ﻃﯽ
ﺳﻪ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریاش ،ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد«.
داﮔﻼس ﻫﺮﺑﺮت ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪی »ﻓﺮاﻧﺲ«۲۴
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اوﻻﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮآﻣﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آن
را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ۱۲«.ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪﺗﺮ اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی »اﺧﺒﺎراﻟﺴﺎﻋﻪ« اﻣﺎرات ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ رﯾﺎض اﻃﻤﯿﻨﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ
۱۳

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﭘﺎرﯾﺲ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﺟﺎم ﺳﺨﻦ
ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮداد ﺳﻌﻮدی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ رو ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از
اﻇﻬﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﯿﺸﯿﻦ و روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻮان ،ﭘﺮده از ﺻﻮرت
واﻗﻌﯽ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺎده و ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎی
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ زدهاﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن،
ﻋﺮاق ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از آﺷﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در ﯾﻤﻦ ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺑﺎرز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اﻋﺪام ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺗﺎوان ﺧﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
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