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عربستان از سال 1945 و دیدار ملک »عبدالعزیز« 
بنیانگذار رژیم پادشاهی سعودی با »فرانکلین روزولت« 
رئیس جمهور وقت آمریکا، بر  روی عرشه ناو »کوینسی« 
در دریای سرخ، همواره به عنوان متحد آمریکا مطرح 
بوده اســت و حتی بحران های متعدد در جهان عرب 
نیز نتوانسته که این ارتباط را از هم بگسلد. در دوران 
»باراک اوباما« رئیس جمهور ســابق آمریکا این روابط 
سرد شده، اما هیچگاه تیره نشده است. پیروزی »دونالد 
ترامپ« در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، فصل 
جدیدی از روابط دوســتانه را میان دو کشور گشود. 
در دوره ترامپ، عربستان به بهانه های مختلف، حدود 
500 میلیارد دالر به واشنگتن باج داده و در این دوره، 
بزرگ ترین قرارداد تســلیحاتی به ارزش 110 میلیارد 
دالر، بین دو کشور منعقد شده است. اما نکته مهم این 
اســت که این باج دهی ها نیز باعث نشده است رئیس 
جمهور آمریکا نگاهی محترمانه به عربســتان داشته 
باشد؛ ترامپ به مناسبت های مختلف به عربستان توهین 
کرده و این کشــور را تحقیر می کند. عربستان نیز در 
برابر این توهین ها، واکنشــی نشان نداده و به عبارتی 
منفعل بوده است. اما راز توهین های ترامپ و سکوت 

آل سعود چیست؟
چند نمونه از توهین های ترامپ

- بعد از آنکه»محمد بن سلمان« فروردین ماه 97 
در دفتر کاخ سفید با ترامپ دیدار کرد، رئیس جمهور 
آمریکا از کارمندانش خواســت »همــه صندلی ها و 
اســبابی را که بن سلمان رویش نشسته یا دست زده، 
به خوبی تمیز کنند، تا مبادا شپشــی از خود به جای 

گذاشته باشد«. 

بررسی توهین های سریالی رئیس جمهور آمریکا به عربستان

راز سکوت بن سلمان در برابر ترامپ
 محمدرضا مرادی

*ترامپ:عربستانبرایماگاویشیردهاستکههروقتبخواهیمازآنطالودالرمیدوشیم
وهروقتشیرشتمامشودآنراسرمیبریم.

*توهینهای»دونالدترامپ«
بهولیعهدودیگرسرانرژیم
آلسعود،تبدیلبهامریمکرر
وهمیشگیشدهوجالباین

استکهسرانعربستاندربرابر
اینتوهینهاوتحقیرها،هیچ

واکنشیازخودنشاننمیدهند.

*واکنشبنسلمان
بهتوهینهایترامپ:

بایدبپذیریم
کههردوستی
همحرفهای

خوبمیزندوهم
حرفهایبد.منعاشقکارکردنباترامپهستم!

- رئیس جمهور آمریــکا در توهینی دیگر، اعالم 
کرد که عربستان برای ما گاوی شیرده است و هر وقت 
بخواهیم از آن طال و دالر می دوشیم و هروقت شیرش 

تمام شود، »آن را سر می بریم«.
- ترامپ شهریور گذشــته در واکنش به افزایش 
قیمت نفت خطاب به کشــورهای عربی گفت: »ما از 
کشــورهای خاورمیانه محافظت می کنیم. امنیت آنها 
بــدون ما مدت زیادی دوام نخواهــد آورد. اوپک باید 

همین حاال قیمت ها را پایین بیاورد.«
-ترامپ اخیرا با  اشــاره به گفت  وگوی تلفنی خود 
با »ملک ســلمان«، پادشاه سعودی گفت: »عربستان 
را دوســت دارم. گفت وگویــی طوالنــی با پادشــاه 
فوق العاده شان سلمان داشتم. به او گفتم، پادشاه! شما 
چندین تریلیون پول دارید. بدون ما چه کسی می داند 
برای شما چه اتفاقی می افتد؟« رئیس جمهور آمریکا 
اضافــه کرد: »با ما، آنها کاماًل ایمن هســتند. ولی ما 
چیزی که باید به دست بیاوریم را به دست نمی آوریم. 
ما از ارتش آنها حمایت مالی می کنیم. گفتم بگذار یک 
سؤال بپرسم: چرا ما داریم به ارتش این کشورهای بسیار 

ثروتمند کمک مالی می کنیم؟«
-روزنامه واشنگتن پســت 12 مهر 96 گزارش داد 
رئیس جمهور آمریکا، در ادامه اظهارات تحقیرآمیز خود 
درباره عربستان، چندی پیش در یک نشست انتخاباتی 
به عربســتان توهین کرده اســت. طبق این گزارش، 
ترامپ در یک نشست انتخاباتی غیرعلنی که با حضور 
حامیان مالی حزب جمهوری خواه در هتل بین المللی 
خودش )هتل ترامپ( در واشــنگتن برگزار شده بود، 
درباره موضوعات مختلفی از جمله رابطه با عربســتان 

صحبت کرده و با افتخار گفته بود که در ســفر سال 
گذشــته خود به عربستان بر خالف عرف معمول، در 
برابر پادشاه این کشور تعظیم نکرده است. او در ادامه 
گفته است که پیش از این دیده بود که چطور »باراک 
اوباما« )رئیس جمهور سابق آمریکا( تعظیم کرده و به 
همین دلیل، تصمیم گرفته در سفر خود به عربستان، 
چنین کاری انجام ندهد. ترامپ در ادامه اظهارات خود 
در این نشست، مجددا موضوع حمایت نظامی آمریکا از 
عربستان را تکرار کرده و گفته است اگر حمایت های 
آمریکا نباشــد، ایران ظرف دو هفته بر عربستان غلبه 
می کند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، رئیس جمهور 
آمریکا همچنین در این نشست انتخاباتی فاش کرده 
است که »ملک سلمان«، پادشاه سعودی، چندی پیش 
با او تماس گرفته و از او خواســته که آمریکا در انجام 
یک عملیات نظامی بزرگ به عربستان کمک کند اما او 

به پادشاه عربستان گفته که اگر عربستان خواهان این 
همکاری است باید چهار میلیارد دالر بابت آن بپردازد. 
ترامپ درباره ماهیت این عملیات و کمک درخواستی 
عربستان و حتی زمان این درخواست، سخنی به زبان 
نیاورده است. اما واشنگتن پست اسفند سال گذشته به 
نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا 
از عربستان خواسته برای کمک به کاهش نفوذ ایران 

در سوریه، چهار میلیارد دالر به واشنگتن بپردازد. 
در هر حال، معما این اســت کــه در مقابل این 
توهین ها، عربســتان نه تنها اعتراضــی نکرده، بلکه 
سطح روابط با آمریکا را نیز گسترش داده و در مسئله 
فلسطین، به دنباله رو ترامپ تبدیل شده و حتی به دنبال 
عادی سازی روابط با اسرائیل است. این در حالی است 
که عربستان اخیرا به دنبال یک انتقاد ساده دولت کانادا، 
روابط خود با این کشور را بسیار محدود کرده بود. اما 

چرا ریاض در برابر واشنگتن منفعل است؟
حمایت های ویژه

نخستین دلیل سکوت بن سلمان به عنوان فردی 
که عماًل حاکم عربســتان است، به نقش ترامپ در به 
قدرت رسیدن بن سلمان برمی گردد؛ ولیعهد سعودی 
قدرت گرفتن خود را مدیون حمایت های ترامپ می داند 
چند ســال قبل گزینه نخست آمریکا برای جانشینی 
ملک سلمان، »محمد بن نایف« بوده است. ولی ترامپ 
وی را برکنار و زمینه را برای قدرت گرفتن بن سلمان 
هموار کرده اســت. به همین دلیل، بن سلمان مجبور 

به اطاعت از فرامین ترامپ است.
ترامپ از زمانی که توانســت »هیالری کلینتون« 
را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست دهد، 

سیاست منطقه ای این کشور نیز دچار تغییراتی شده 
است. مهم ترین نمود این تغییر نیز در قبال عربستان 
رخ داده است. در زمان »باراک اوباما« محمد بن نایف 
به عنوان شخص مورد اعتماد آمریکا شناخته می شد و 
به نوعی واشنگتن وی را برای پادشاهی سعودی انتخاب 
کرده بود. اما نگاه تاجر مســلکی ترامپ باعث شد که 
وی به ســمت گزینه ای در عربستان حرکت کند که 
منافع اقتصادی بیشتری برای آمریکا به همراه داشته 
باشد. از این رو، تالش های چند ماهه »عادل الجبیر« 
در آمریکا باعث تغییر نگاه تیم ترامپ شد و بن سلمان 
برای پادشاهی، رضایت واشنگتن را نیز گرفت. انتخاب 
عربســتان به عنوان اولین مقصد سفر خارجی ترامپ، 
نشــان از اهمیت ریاض در سیاست منطقه ای آمریکا 
داشت. در این سفر، واشــنگتن و ریاض قراردادهایی 
بــه ارزش 500 میلیــارد دالر امضــا کرده اند. در هر 

حال، دالرهای سعودی در اقناع ترامپ برای پادشاهی 
بن ســلمان نقش اصلی را ایفا کرده اند. در واقع، نگاه 
امنیتی ترامپ به منطقه و اینکه مســائل خاورمیانه از 
طریق بازیگران متحد آمریکا پیگیری شود باعث شد تا 
بن سلمان در نقشه سیاسی منطقه ای ترامپ، صاحب 
جایگاهی مهم شود. دو هفته پس از این سفر، پادشاه 
سعودی با فرمانی، بن نایف را از ولیعهدی برکنار و بن 
سلمان را جانشین وی کرد. سفر ترامپ باعث شد که 
بن ســلمان حامی قابل اتکایی برای رسیدن به تخت 
پادشــاهی پیدا کند و همین مسئله، برنامه های وی 

برای رسیدن به پادشاهی را بسیار شتاب داده است.
در یک جمع بندی، با به قدرت رسیدن ترامپ در 
آمریکا، بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی نیز موفق 
شد خود را به عنوان گزینه ای مناسب در جهت منافع 
آمریــکا معرفی کند و از این رو، حمایت های ترامپ از 
وی باعث شد تا بن سلمان در کودتایی، محمد بن نایف 
را از ولیعهدی برکنار و خود بر این پســت تکیه زند. 
کتاب »آتش  و خشم درون کاخ سفید ترامپ« نوشته 
»مایکل ُولف«، روزنامه  نگار آمریکایی، بخشــی از این 

مسئله را افشا کرده است.
به خاطر اینکه بن سلمان ولیعهدی خود را مدیون 
ترامپ می داند، تحقیر ها و توهین وی را تحمل می کند. 
چرا که قدرت بن سلمان قائم به ترامپ بوده و در صورت 
عدم حمایت های ترامپ، بن سلمان نیز جایگاه خود را 

به سرعت از دست خواهد داد. 
نداشتن مشروعیت در داخل

نکته دیگر نیز به عدم مشروعیت داخلی، آل سعود 
بر می گردد. این رژیم به دلیل ضعف مشروعیت داخلی 
برای بقا مجبور به دنباله روی از یک قدرت بزرگ است 
و به اصطالح باید خود را زیر چتر امنیتی قدرتی بزرگ 
قراردهد تا از هرگونه تهدید در امان باشد. عربستان این 
چتر امنیتی را از سال 1930 در ابتدا، انگلیس و سپس، 
آمریکا قرارداده و به همین دلیل، مطیع سیاست های 

آمریکا است.

طبق گزارش المانیتور، ثبات در عربستان همزمان 
با افزایش فزاینــده تردیدها درباره تصمیمات ولیعهد 
این کشور، بسیار شــکننده شده است. طی نیم قرن 
گذشته ثبات در عربستان سعودی تا این اندازه به خطر 
نیفتاده بود. پس از آنکه »ملک فیصل« برادر خود را در 
ســال 1964 برکنار کرد، روند جانشینی در رأس این 
پادشاهی، کامال مشــخص بوده و هیچ رقابتی در آن 
مطرح نبوده است. در تمام آن سال ها، با وجود تحوالت 
ناگوار داخلی و خارجی که این کشور با آن مواجه بوده، 
تا این اندازه ثبات رژیم آل سعود به خطر نیفتاده بود.

یادداشت المانیتور در ادامه تأکید می کند که یکی 
از طرح های ابتکاری ولیعهد عربســتان که به شــدت 
ثبات این کشــور را به خطــر انداخته، به راه انداختن 
جنگ علیه یمن بوده اســت. »احمد بن عبدالعزیز« 
از شاهزادگان بلندپایه سعودی در مصاحبه  اخیر خود 

در لندن، علنا محمد بن ســلمان را مقصر جنگ یمن 
معرفی کرد. طبق گزارش المانیتور، محمد بن سلمان 
به حدی در داخل تحت فشار است که حتی شب ها را 
در کشتی 500 میلیون دالری خود در آن سوی جده 
سپری می  کند. مادامی که ملک سلمان در قدرت است، 
محمد بن سلمان محتمل ترین وارث تاج و تخت به نظر 
می رسد، اما شرایط فعلی عربستان به گونه ای است که 
در صورت مرگ پادشــاه، فرایند جانشینی وی ممکن 

است یک روند جنجال برانگیز و حتی خشن باشد.
طبق این گزارش، ثبات در عربستان تاکنون تا این 
اندازه به طور جدی، مورد نگرانی رؤسای جمهور آمریکا 
قرار نگرفته بود. دســت کم در 50 سال گذشته، روند 
جانشــینی آل سعود نسبتا مشخص و قابل پیش بینی 
بوده است، اما حاال با چک سفیدامضایی ترامپ برای 
عربســتان و حمایت بی چون و چرا از جنگ در یمن، 
به نظر می رسد که کاخ سفید رویکرد خطرناکی را در 
پیش گرفته است. در حال حاضر که ولیعهد عربستان، 
وجهه خود را بر ســر رهایی از باتالق وحشتناک یمن 
از دست داده، به نظر می رسد که دوست آمریکایی وی 
باید به دنبال روشی محترمانه برای پایان هر چه زودتر 

این تراژدی در یمن باشد.
از سوی دیگر، مجتهد افشاگر اسرار سعودی اعالم 
کرده، بن سلمان به خاطر درز اطالعات حساس دفتر 
پادشاهی به شاهزاده »احمد« )عمویش(، بسیار ناراحت 
اســت و در حال حاضر چند نفر مشکوک به درز این 
اطالعات هستند. مجتهد تاکید کرده، نگرانی و ترس 
بن سلمان در ماه های اخیر دوچندان شده است. این 
امر ســبب شده که او همه اوقات خودش را در کشتی 
تفریحی در حدفاصل جده و شهر نیوم در دریای سرخ 
بگذراند و اگر مجبور به حضور در جشن ها و مراسم یا 
دیدار با مسئوالن خارجی شود، این کار را در جده انجام 
دهد، زیرا از شــدت ترس نمی خواهد از دریا دور شود 
تا بتواند در صورت احساس خطر سریع فرار کند. این 
افشاگر اسرار آل سعود درباره محافظان شخصی ولیعهد 
سعودی نیز نوشته: »بن سلمان به عناصر سعودی برای 
حفاظت مستقیم از خود دیگر اعتماد ندارد و درحال 
حاضر، بن ســلمان به مزدوران آموزش دیده خارجی 
متکی است. و فقط هنگامی که می خواهد از دریا برای 
حضور در جشن ها و مراسم ها بیایید، به طور مستقیم 

از گارد سلطنتی کمک می گیرد.«
این شــرایط به خوبی نشان دهنده این است که 
بن ســلمان در بین نیروهای امنیتی نتوانســته است 
جایگاه مطمئنی کســب کند و یــا حمایت قبایل و 
شاهزاده های آل سعود را داشته باشد. بنابراین در سایه 
عدم مشــروعیت داخلی وی تنها قــدرت قابل اتکا را 

ترامپ دانسته و به همین دلیل سعی دارد تا به نحوی 
رفتار نکند که حمایت های ترامپ از وی کاهش یابد.

شکست های منطقه ای
عربستان در شــرایط کنونی در عرصه منطقه ای 
جایگاه مناسبی ندارد. شکست این کشور در پرونده های 
مهم منطقه ای مانند جنگ یمن ، بحران سوریه، لبنان 
و عراق باعث شده است تا سیاست خارجی عربستان 
به صورت کامل در این چهار پرونده با شکست مواجه 
شــود. در لبنان نیروهای حامی حزب اهلل در انتخابات 
پارلمانی موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی 
شدند. در عراق نیز عالوه بر اینکه عربستان تالش زیادی 
کرد تا نیروهای »حشد الشعبی« را در انتخابات پارلمانی 
با ناکامی مواجه کند، اما شکســت خورده است. نکته 
مهم تر این است که هم نخست وزیر هم رئیس جمهور 
و حتی رئیس پارلمان عراق از شــخصیت های طرفدار 
محور مقاومت هســتند. ســوریه نیز شکست کامل 
سیاست های عربستان را در حمایت از تروریست ها به 

نمایش گذاشته است. 
اما در یمن اوضاع بن سلمان بسیار ناگوار تر است. 
بن ســلمان از فرودین ماه 94 در حالی جنگ یمن را 
آغاز کرد که پیش بینی می کرد این جنگ در چند هفته 
با شکست انصاراهلل به پایان برسد. اما با گذشت بیش 
از 40 ماه از این جنگ، اوضاع کامال به سود انقالبیون 
یمن اســت. انصاراهلل به همراه دیگر گروه های انقالبی 
توانســته اند از 22 اســتان یمن بر 11 استان مسلط 
شوند. در واقع مهم ترین اســتان های یمن اکنون در 
اختیار انصاراهلل قرار دارد. در شرایط کنونی انصاراهلل بر 
استان های صعده، عمران، حجه، المحویت، الحدیده، 
صنعا، ذمار، ریمه، اِب، البیضاء و تعز مسلط است. البته 
عالوه بر این استان ها بر بخش هایی از استان های الجوف، 
مارب، لحج و الضالع نیز مسلط است. در واقع انصاراهلل 
در شرایط کنونی از 528 هزار کیلومتر مربع مساحت 
یمن بر 125 هزار کیلومتر مســلط اســت. البته باید 
توجه داشت که استان حضرموت با 193 هزار کیلومتر 
یعنی 36 درصد از مساحت یمن در اختیار گروه های 
تروریســتی)داعش و القاعده( قرار دارد. حضرموت از 
مناطق کم جمعیت یمن و جزیرةالعرب است و به جز 
بخش های معدودی در مغرب آن که تراکم جمعیتی 
بیش از هزار نفر در هر کیلومتر مربع دارند، تقریباً در 
سراســر حضرموت تراکم جمعیت کمتر از پنجاه نفر 
است. استان المهره هم با 82 هزار کیلومتر مربع، یک 
منطقه مستقل شده است و اخیرا)13 تیرماه 97( شبکه 
تلویزیونی الجزیره در خبری اعالم کرد، فرماندار استان 
المهره در شرق یمن ضمن اشغالگر خواندن نیروهای 
سعودی و اماراتی خواستار خروج سریع این نیروها از 

خاک یمن شده است.
عالوه بر این، اکنون شاهد نوعی تغییر استراتژی در 
جنگ یمن نیز هستیم. انصاراهلل اکنون از فاز پدافندی 
خارج شــده و به فاز آفندی و حمله روی آورده است. 
در این مسیر، موشک های بالستیک و انواع پهپادهای 
انقالبیون یمن تبدیل به کابوســی برای آل ســعود و 
امارات شده اند. ارتش و یگان های موشکی یمن تاکنون 
دو بــار فرودگاه بین المللی دوبــی را با پهپادها مورد 
هدف قرارداده و سال گذشته نیز تاسیسات هسته ای 
»البراکه« در ابوظبی را هدف قرارداده بود. عالوه بر این، 
کاخ »الیمامه« نیز به عنوان یکی از مهم ترین کاخ های 
ســلطنت عربستان، توسط موشک های انصاراهلل مورد 
هدف قرار گرفت و پهپادهای یمنی بارها به تاسیسات 
آرامکو و پادگان های نظامی عربســتان خسارت وارد 

کرده اند. 
این مسائل نشان دهنده این است که بن سلمان 
بــازی را در عرصه منطقه ای به محور مقاومت واگذار 
کرده و بنابراین، باید در برابر توهین های ترامپ ســر 
تعظیم فرود آورده و هیچ اعتراضی نکند تا شاید حمایت 

های ترامپ از وی همچنان ادامه یابد.
واکنش به سبک بن سلمان

ولیعهد سعودی که خود، پدر و کشورش طی چند 
هفته اخیر بارها از ســوی ترامپ تحقیر شــده اند، در 
گفت وگو با »بلومبرگ« و در واکنش به این تحقیر ها 
گفته: » باید بپذیریم که هر دوســتی، هم حرف های 
خوب می زند و هم حرف های بد.« بن سلمان در پاسخ 
به این مسئله که ترامپ اخیراً گفته بود در صورت قطع 
حمایت های نظامی واشنگتن از ریاض، ایرانی ها ظرف 
دو هفته این کشور را فتح می کنند، نیز اینگونه واکنش 

نشان داده: »عربستان پیش از آمریکا وجود داشت. ما 
از سال 1744 میالدی وجود داریم و فکر کنم که این 
یعنی بیش از 30 سال قبل از به وجود آمدن آمریکا.« 
خبرنگار بلومبرگ ســپس از بن ســلمان پرسید که 
»آیا اهمیــت نمی دهید که ترامپ این چیزهای واقعاً 
گستاخانه را درباره پدر شما می گوید؟« که بن سلمان 
پاسخ داد: »ُخب، می دانید، باید قبول کرد که دوستان 
چیزهای خوب و بد درباره ما می گویند. شما نمی توانید 
دوستانی داشته باشید که 100 درصد چیزهای خوبی 
درباره شما می گویند. این ماجرا حتی درون خانواده ها 
هم صادق اســت. همیشه سوءتفاهم هایی وجود دارد 
و مــا این )ســخنان ترامپ( را هم در همین دســته 
طبقه بندی می کنیم. «)!( خبرنگار بلومبرگ درخصوص 
همکاری های ترامپ و سعودی ها در موضوع نفت هم 

سؤاالتی مطرح کرد که ولیعهد سعودی در پاسخ گفت: 
»آمریکا عماًل از عربستان و دیگر اعضای اوپک خواست 
که به آنها اطمینان بدهند که کاهش تولیدی از جانب 
ایران نخواهد بود مگر اینکه ما آن را جبران کنیم. همین 
اتفاق هم افتاد. ایرانی ها اگر اشتباه نکنم اخیراً 700 هزار 
بشکه از تولید نفت خود را کاهش داده اند و عربستان، 
اعضای اوپک و حتی کشورهای خارج از اوپک روزانه 
یک و نیم میلیون بشکه )بیشتر( نفت تولید کرده اند. 
به این ترتیب، ما به ازای هر بشــکه نفت ناپدید شده 

ایران، دو بشکه نفت صادر کرده ایم.«)!(
نتیجه

سکوت عربستان در برابر آمریکا در این دوره حتی 
بر خالف دوره های قبل نیز است. به نوشته رای الیوم، 
ســکوت ریاض همچنیــن با موضعی که عربســتان 
پیشتر در برابر اظهارات »باراک اوباما« اتخاذ کرد نیز 
مغایرت دارد. اوباما مارس 2016 در مصاحبه با مجله 
»آتالنتیک«، از کاهش اهمیت کشور های خلیج فارس 
در برنامه های آمریکا ســخن گفت و این کشــور ها را 
مسئول مشکالتی دانســت که آمریکا را گرفتار خود 
کرده است. عربستان به این اظهارات، به شدت انتقاد 
کرده بود. به گفته منابع آگاه از سیاســت های جدید 
آمریکا، آنچه مقامات عربســتان را به سکوت در برابر 
اظهارات ترامپ وا داشته، این است که آنها می دانند، 
رئیس جمهــور آمریکا به هرگونه اظهارات نامناســب 
عربستان، با خشونت بســیار و چه بسا با تحریم های 
اقتصادی پاســخ دهد. همچنین، آنچــه ریاض را به 
سکوت واداشته، نگرانی آن از احتمال توقف حمایت های 
نظامی آمریکا در جنگ علیه یمن اســت. در صورت 
توقف حمایت ها، عملکرد نظامی عربســتان به شدت 

دچار ضعف شــده و این باعث حمالت بیشتر یمنی ها 
علیه خاک عربســتان خواهد شــد. حمایت آمریکا از 
عربســتان، در فراهم آوردن اخبار و اطالعاتی درباره 
مواضع نیرو های یمنی و نیروهای انصاراهلل، مشارکت 
افسران سابق به ویژه فرماندهان در جنگ، همچنین 
حضــور نیرو های فنی آمریکا بــرای نظارت بر برخی 
حمالت، از جمله رهگیری موشــک های بالستیک که 
انصاراهلل با آنها خاک عربستان را هدف قرار می دهند، 
نمود می یابد. به طور کلی، می توان گفت که بن سلمان 
به دلیل اینکه موجودیت خود را قائم به ترامپ می داند، 
از هرگونــه رفتار و یا اقدامی که احتماال باعث رنجش 
ترامپ شود حذر می کند. به همین دلیل، توهین های 
ترامپ هر قدر هم که باشد، نباید انتظار داشت که بن 

سلمان به این توهین ها، واکنش نشان بدهد.

گزارش بوستون گلوب از ارتباط میان عربستان و تروریسم

10 سند درباره پیوند ابدی میان رژیم سعودی و تروریسم

*برآوردهادرسال2007حاکیازآنبوده
استکهعربستانساالنهدستکمدومیلیارد

دالربرایترویجوهابیگری)منبعفکری
تروریسم(،درسراسرجهانهزینهمیکند.

پیوند وهابیت با تروریســم مسئله ای اســت که نیازی به اثبات 
نداشته و بسیاری از شبکه های غربی نیز به این امر اعتراف کرده اند. 
در این راستا، روزنامه »بوستون گلوب « در تحلیلی، از دوگانگی های 
سیاســت  دولت آمریکا در قبال ایران و سعودی انتقاد و خاطرنشان 
کرده هیچ کشــوری مستمرتر از ریاض، حامی تروریسم نبوده است. 
روزنامه »بوســتون گلوب « نوشت: »در تمام مطالعات جدی در قرن 
21 درباره تروریسم جهانی این نتیجه حاصل شده که غالب پول های 
مصرف شده برای حمایت از القاعده، طالبان، داعش و سایر گروه های 
تبهکار هم فکر آنها توســط عربستان تأمین می شوند.« این روزنامه 
ســپس به نقش شهروندان عربســتان در حادثه 11 سپتامبر سال 
2001  اشاره کرده و نوشته است: »تصادفی نیست که اسامه بن الدن 
)ســرکرده معدوم القاعده( و اکثر هواپیماربایان 11 ســپتامبر تبعه 
عربستان بودند. هیچ کشور دیگری، حتی پاکستان به اندازه عربستان 
، به طور بی وقفه از تروریســم حمایت نکرده است.« از میان 19 فرد 
دخیل در هواپیماربایی و انجام حمالت تروریستی در آمریکا در روز 
11 سپتامبر 2001، پانزده نفر شهروند عربستان بودند. هیئت حاکمه 
آمریکا معموالً سوابق عربستان در تأمین تروریسم را نادیده گرفته و 
در مقابل، بدون ارائه مستنداتی، تهران را به حمایت از تروریسم متهم 
می کنند. بوستون گلوب نوشته است: »تنها راهی که می توان ایران را 
یک کشور تروریستی قلمداد کرد این است که تروریسم را به عنوان 

مخالفت با قدرت آمریکا تعریف کنیم. این تنها گناه ایران است.«
مصداق های پیوند عربستان با تروریسم

بررسی برخی از مستندات و اعتراف مقامات و رسانه های غربی، 
به خوبی می تواند پیوند آل ســعود و تروریسم را نشان دهد در اینجا 

به 10 مورد از این مستندات،  اشاره می شود:
1- »هیــالری کلینتــون« نامــزد دموکرات هــا در انتخابــات 
ریاست جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود به صراحت اعالم 
کرد، عربســتان مهم ترین منبع کمک مالی به گروه های تروریستی 
ســنی در سراســر جهان است. سند سری منتشر شــده در پایگاه 
»ویکی لیکس« نشان می دهد هیالری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 
اذعان کرده اســت عربســتان اولین منبع حمایت مالی از گروه های 
تروریســتی در جهان است. کلینتون در این سند هشدار داده است 
که حامیان ســعودی قوی ترین منابع حمایت مالی از تروریســت ها 
در جهان هســتند. این سند همچنین نشــان می دهد کلینتون از 
مسئوالن عربستان خواسته است این مسئله را به عنوان یک اولویت 
استراتژیک که چالشی موجود و مداوم به شمار می رود حل و فصل 
کنند. وی می افزاید القاعده، طالبان و گروه لشکر طیبه در پاکستان 
از جمله بارزترین گروه های تروریستی هستند که چنین کمک هایی 

را دریافت می کنند.
2-شبکه های تلویزیونی آلمان و انگلیس فیلم مستندی را با عنوان 
»اسرار سعودی« درباره حمایت رژیم عربستان از تروریسم و ترویج 

افراط گرایی در جهان ســاخته اند که به تازگی پخش شده است. این 
فیلم مســتند، نقاب از چهره نظام ســعودی به عنوان رژیمی بسیار 
ثروتمند که ده ها ســال اســت درآمد های نفتی خود را برای ترویج 
افراط گرایی هزینه می کند برداشته است. این فیلم مستند را نهادی 
به نام »مجمع آلمانی - اروپایی« به نمایش گذاشــته اســت و آن را 
شــبکه تلویزیونی رسمی آلمانی »زد دی اف« و شبکه »بی بی سی« 
انگلیس به صورت مشترک تولید کرده اند. در این فیلم مستند با اشاره 
به تصاویر گلوله های تانک خریداری شده توسط سعودی ها در سوریه 
آمده است: شواهد نشــان می دهد این شاهزادگان و شخصیت های 
سعودی هســتند که به افراط گرایان کمک می کنند و شاهدش نیز 
پیدا شدن گلوله های تانک ها در مناطق گروه تروریستی داعش است 
که نظام سعودی این گلوله ها را از بلغارستان خریداری کرده و برای 

داعش در سوریه فرستاده است.
3- روزنامه ایندیپندنت اســنادی را منتشر کرد که بر اساس آن، 
سالح های بوســنیایی، صربی، آمریکایی و بلغاری، پس از فروش به 

عربستان سعودی، به دست نیروهای تروریستي )وهابي صهیونیستي( 
داعش در سوریه رسیده است تا علیه حکومت سوریه استفاده شود.

4-اسناد سفارت قطر در واشنگتن نشان می دهد »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد سعودی و »محمد بن زاید«، ولیعهد امارات از برخی سرکردگان 
تروریست های القاعده و داعش در یمن حمایت می کنند. بر اساس این 
اسناد، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم گفته است که 
بن سلمان و بن زاید با »علی ابکر الحسن« و »عبداهلل فیصل االهدل« 
یمنی، که نامشــان در فهرســت آمریکایی افراد مرتبط با سازمان 
تروریســتی القاعده قرار دارد، ارتباط مداوم داشته اند. در این اسناد 
جزئیاتی از فعالیت های دو سرکرده القاعده و همچنین کمک های مالی 
مستقیم از سوی »خالد بن علی بن عبداهلل الحمیدان« رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت ســعودی به علی ابکر برای خرید ملزومات و ارائه 
آن به اعضای داعش آورده شــده اســت. معاون وزیر دارایی آمریکا 
از ارتباط های بن ســلمان با گروه های افراطــی القاعده و گروه های 
تروریستی دیگر، بدون هماهنگی با واشنگتن ابراز نگرانی کرده است.

5- سند دیگر به چند سال قبل بر می گردد که »جفری گلدبرگ«، 
سردبیر آتالنتیک در مصاحبه با اوباما، از او درباره بنیادگرایی خشن 
پرسید که اوباما در جواب گفت: این قرائتی خشن، رادیکال، خشک 
و پوچ گرایانه از اسالم است و توسط بخش بسیار کوچکی از مسلمانان 
تبلیغ می شــود. به نوشته گلدبرگ، اوباما معتقد است درگیری های 
سال های اخیر در جهان اسالم از سوی کشورهایی تشویق شده است 
که دوستان آمریکا به شمار می آیند. بنابراین گزارش، رئیس جمهور 
آمریکا همچنین در دیدار با »ترنبال«، نخســت وزیر استرالیا، گفته 
است که اندونزی در طول زمان به سمت عقاید افراط گرایانه حرکت 
کرده اســت. او در پاســخ به این سؤال ترنبال که چرا چنین اتفاقی 
افتاده، گفته است به این دلیل که عربستان و دیگر کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس هزینه زیادی در این کشور کرده و شمار زیادی 
از مبلغین را به اندونزی اعزام کرده اند. اوباما گفته اســت که در دهه 
1990، سعودی ها هزینه هنگفتی برای گسترش مدارس و نشست های 

وهابیت، یعنی نســخه ای افراطی  از اسالم که مورد حمایت خاندان 
سعودی است، انجام داده اند.

6-موسسه »هنری جکسون« با استناد به تحقیقاتش، اعالم کرده 
که میان ارائه کمک  های مالی خارجی به ویژه از ســوی عربستان و 
گروه های مروج خشونت، ارتباطی آشکار وجود دارد. موسسه هنری 
جکسون بر اساس یافته  های تحقیقاتش می گوید گروهی از شهروندان 
و بنیادهای خیریه در عربستان سعودی در زمینه صدور نوعی وهابیت 
غیرلیبرال متعصب، به شــدت فعال هستند. از این رو متهم کردن 
قطر به »حمایت از تروریســم« از سوی این کشور، بیشتر به »طنز« 
می ماند. »تام ویلسون« از پژوهشگران »مرکز مقابله با افراط گرایی و 
تروریسم« و نویسنده این گزارش می  گوید: »در حالی که کشورهایی از 
حاشیه خلیج فارس برای پیشبرد افراط گرایی گناهکار شناخته شده  اند، 

عربستان سعودی بی  تردید باید در صدر این فهرست قرار گیرد.«
7- برآوردها در سال 2007 حاکی از آن بود که عربستان سعودی 
ساالنه دست  کم دو میلیارد دالر برای ترویج وهابی گری، در سراسر 

جهان هزینه می کند. این رقم تا سال 2015 به دو برابر رسیده است. 
بر همین اســاس در سال 2007 تعداد مســاجد وابسته به جریان 
سلفی گری و وهابی گری 68 مورد گزارش شده است. حال آنکه این 
رقم در سال 2014 به 110 مسجد افزایش یافته است؛ مساجدی که 

ظرفیت گردآوری حدود 45 هزار عضو وفادار را داشته است.
8- بنیاد خانه آزادی در گزارشــی که چندی پیش منتشر کرده 
بود نوشت: پشتیبانی مالی و لجستیک عربستان از افراد و مؤسسات 
و گروه های تروریستی در دنیا، نقش تعیین کننده ای در ترویج فرهنگ 
کینه توزی و نفرت پیروان ســلفی، تکفیری و وهابیت علیه دیگران 
داشــته اســت. در این گزارش آمده است: همه اسنادی که در تهیه 
گزارش های خود پیرامون عربستان و اقدامات این کشور برای انتشار 
فرهنگ کینه توزی و نفرت از آنها استفاده کرده است توسط نهادهای 
رسمی این کشور یا سفارت خانه های عربستان و یا نهادهای مذهبی 
رسمی این کشور و مساجد و مدارس دینی آن تهیه و توزیع شده است.
9-رادیو فرانسه سال 95 اعالم کرد که می توان گفت در 15 سالی 
که از 11 سپتامبر می گذرد، رابطه عربستان با پدیده تروریسم، رابطه 

پدر و فرزندی است.
10-با اینکه اســناد و شواهد تاریخی نشان می دهد که تروریسم 
وهابی- سعودی ریشــه در سه سده اخیر دارد، اما اظهارات »جیمز 
وولسی« مدیرکل سابق سیا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی 
)22 مه 2002(، هر چند اشــاره به این ریشه ها ندارد، لیکن اعترافی 
به حمایت های سعودی ها از تروریسم است. وولسی می گوید: ارتباط 
عربستان با گروه های تروریستی، واکنشی به پیروزی انقالب اسالمی 
در ایــران و حادثه »جهیمان العتیبی« در مســجد الحرام بود. او در 
ادامه می گوید: پس از سال 1979 تغییرات عمیقی در روابط ریاض 
و واشنگتن به وجود آمد. پیروزی انقالب ایران و  اشغال مسجدالحرام 
توسط افرادی که مدعی اسالم گرایی بودند )العتیبی(، شوک بزرگی 
به سعودی ها وارد کرد. وولسی معتقد است، پس از این سال بحرانی 
بود که سعودی ها پشتیبانی از جریان ها و گروه های تندرو وهابی را آغاز 
کرده اند. سران رژیم آل سعود نه فقط در داخل بلکه در سرتاسر دنیا 
اقدام به انتشار فرهنگ کینه توزی کرده اند. تندروهای وهابی توانسته اند 
کنترل خود را بر نظام آموزشــی عربستان بسط بدهند و حاکمیت 

نیز پشتیبانی گسترده ای از فعالیت های آنان در خارج کرده است.
بررسی تنها گوشه ای از اسناد و اعترافات مقامات غربی نشان دهنده 
این است که عربستان را به درستی می توان مادر گروه های تروریستی 
در غرب آسیا دانست. در این شرایط طنز ماجرا اینجا است که آمریکا 
به دلیل منافع مالی خود، تالش می کند که ایران را به عنوان حامی 
تروریسم جا بزند. این مسئله نشان می دهد که کشورهای غربی خودرا 
در پشت شعارهای رنگین حقوق بشری پنهان کرده و تنها ژست بشر 

دوستانه می گیرند.
منبع: بصیرت


