
 ))بـاحكومت عربستان سـعودي رويـاروئـي اسـالميسـتها؛(( 
 
 

 اميرطاهری درنيويورک تايمز :بقلم
 

 تجربه ميکند کـابوسی را مکشتـه به جاگذاشت؛عربستان سرانجا١٧کـه حداقل بـاحادثـه تروريسـتی ريـاض؛
 آنها ميسم که خودغـول اسـال :رژيمهای عرب واسالمی با آن روبرو شـده اند که پيش ازآن بسياری از

 .اينک روی به سوی آنان برگردانده اسـت آفريـده اند؛
 
توسـط   سال عليه چپ هاوليبرالهااستفـاده کرد وسـرانجام خودبه مـدت بيسـت تهاادشـاه ايران ازاسالميسپـ

پان  برابر در اسالم گرائی را ٧٠انـورسـادات درسالهای. سرنگون شـد١٩٧٩  يک انقالب اسـالمی در
 .ازپـای درآورد١٩٨١درسال را او  يک اسالميست وسرانجام؛ عربيسم تشويق نمود

 
به  اسـالم درارتـش؛ به ترويج و ذوالفقــارعلی بـوتونخست وزيـرپاکستان دسـت ازباده نوشی شسـت؛
توسـط ژنرال ١٩٧٩درسـال وخـود عنـوان جنبشـی عليه چپگرايـان وميانه روان مخالف خـود پـرداخـت؛

رابفـرماندهـی ارتـش منصـوب کرده  وآقای بوتـواو کـه افسـری مسلمان بـود الحـق به دارآويخته شد؛ضياء
 .بـود

 
سخـت  اسالميسـتها اينسـتکه مدت اين تعامل بـا آنـچه که درمـوردعربستان سعودی اسـباب شگفتی است؛

پـادرآوردن  موفق به از عوديهاسـ اين است که آيـا آنـچه راکه نميتوان دانست؛. به طول انجاميده است
 غـولی که به آفرينشـش کمک کرده اند ؛ خـواهنـدشـد؛ يــانـه؟

 
نهضت  آنهـم بيشتربرای مقابله با وع کردند؛درآغازدهـه شصت شر را ســعوديـهابـازی باورق اسالميسـتها

 ری برای آنـها ديـگرخط؛وهنـگاميکه نـاصريـسم .پـان عربيسـم جمال عبـدالنـاصررئيس جمهورمصر
آنها ازاسـالميستهابرای مقابلـه باخطـرکمونيسـتهای يـمن جنوبی وعمان  درسالهای هفتـاد نـداشت؛

 .سودجستند
 

 ل مملکت عليه تمايالت ليبراستی طبـقه متوسـط شـهردرداخ ورق اسـالميستها ؛١٩٩٠ـالهای ازآغـازس
ه وجودآوردکه اسباب وحشـت شهرونـدان بـ» مطـوی« بنـام دولت يک پليـس مذهبی .بکارگرفته شـد

 .شـد که ممکن بود روزی مـدعی جائـی درحکومـت عربستان سعودی بشـونـد؛ متمايـل بغرب شـد؛
 

 توسـعه اسالميسـم به اشکال  ودهـه گدشـته صـدهامليون دالربـرایدرد؛ سـعوديهابرابــربرخی تخميـنها
 :مختلف درداخـل وخارج مملـکت خرج کرده اند

مـدارس وبيـمارسـتانهاوسـايـراماکـن  بـازارها؛ ـرخی ازاين مخـارج ازراه جمـع آوری پـول درمساجـد؛ب
ازبـودجـه خـودمملـکت تاميـن گرديده  امـابخـش عمـده ايـن پولـها  تاميـن شـده؛عمومـی درسـراسرمملکـت

 .است
  

 جنـگ خليــج فـارس نخسـتين نـشانه های تنـش ميان دولـت واسـالميسـتها درجـريـان
استقبال دولـت پـادشاهی عربسـتان ازسربازان  از تهادراين زمان اسالميس. پـديـدارشـد١٩٩٠درسـال

 . صـدام حسـين به شـدت برآشـفتندآمريـکائی به عنوان متحـدخودعليـه
 

ن سـعی درجلب نظرپـان عربيسـتهاوليـبرالهاوحتی گـروهـی ازمردمـا١٩٩۶ملـک عبـداهللا درسال
باين مناسـبت اوچنـدشـورای  .بـه وجـودآورد ادلی دربرابراسالميستهاتا تع هـوادارعـرف کـرد؛"الکام

ک آنهـاسال پيـش شـ .حکومتی تاسيس نمـود؛ کــه اسـالميسـتهااعضـای آنـرابه ديـده شـک وظـن مينـگرند
لتهای اسـالمی درصورتيـکه هنگامی قـوت گرفت که ملک عبـداهللا طرحی راارائـه دادکـه بموجـب آن دو

آن روابط  با و دولـت فلسطينی تـن دردهـد؛ کشـوريهـودرابه رسميت بشـناسند اسـرائيل رابه تشکيل يک
نقشـه  حـذف اسـرائيل از ايـن طـرح باآمـال اسـالميستها کـه . وتجـاری برقـرارکنـندديپلـماتيـک

 .مغـايـرت داشـت"کـامال جغرافيـاسـت؛
  

پيـش  بـی اعتبـارکردن آنـان در تمام راههارابرای"اهللا دربـرابراين جبهـه گيری اسالميها؛ متقابـالمـلک عبـد
 مالقات با مبنی بر تصميـم وليعهد ش ازپيـش به خشـم آورد؛بيـ کاری که بخصوص اسالميستهـارا .گرفـت

 .شـيعه عربستان بودکـه ازحقوق شهروندی کامل برخوردارنيسـتند گروهی اقليـت



 و بـه چشـم ملحـد ميـدهند؛ درصدجمعيـت اين مملکت راتشکيل١۵اسـالميسـتهای سعودی به شيعيـان که
 چند و کرد درشورای مشورتی واگذار کرسـيهائی چند  اينهمه؛ ملک عبداهللا به شيعيان با .زنـديق مينـگرند

 .وديـپلماتيـک برگمـاشـت شيعه رابه مقامات باالی کشور
 

 در .اسـالميستهای افراطـی زد خشــم اسـالميون هنـگامی بيشـترباالگـرفت که دولت دست به کارسرکوب
اعضـای اسالمـی گروههـای  .واعـظ وموذن لغـوشـده است  تـن٨٠٠ششـماه گـذشته جـوازکاربيـش از

 ـده عکه برابرآمـارتقريبی؛ ؛گـذاشـته شده اند سيسـتمهای آمـوزشـی کنار از اسالميست؛
   .تـن اسـت٢٠٠٠بيـش از آنـها

  
 و کتابهـای درسـی شده اسـت؛ به دسـتوراميرعبداهللا کميته ای مشغول تجـديـدنظـردر همـزمان باايـن کار؛

ماننـدمسيحيـت ويهـوديگری است؛  تحقيـراديـان ومـذاهب ديگر؛ و قراراسـت مطالبـی ازايـن کتـب که در رد
بهتـرين صورت  در را ديـگر ايـن کاردرچشـم اسـالميسـتهاکه صاحبان اديــان .بيـرون کشـيده شـود ازکتابها
 .بسـی زشـت ونـامـوجه اسـت ودربـدتريـن شکل دشمن خداميدانند؛ منحـرف؛

 
 گرفـت؛ آيـنده صورت خواهد اسـالميون ازاعالم ايـنکه نخستيـن انتخابات درتاريخ حکومت سعودی درسال

آنـهم درمملکتی که درآن  زنـهاحـق رای خواهنـدداشت؛ ين انتخابات کـه درآندرا .سخـت برآشـفته انـد
توهيـن  ســفرنميتوانندکـرد؛ يـک  ولـی؛وبـدون اجازه کتبـی راننـدگـی نـدارند؛ حتـی حـق زنـها؛

 .آشــکارميـداننـد
 

حمـله  وضـوع؛اوليـن م .که اسـالميستهامصمـم بمقابـله بشوند دواتفـاق ديـگرنيـزسـبب شده است؛
تمام پايـگاههای خودرادرعربسـتان سعودی برمـی  آمريـکابه عراق اسـت؛که طی آن اعالم شـدآمريکا

وآنـراباتخليـه جنوب  ايـن تصميم راناشـی ازوحشت آمريکاازقـدرت خودتلقی کردند؛اسـالميسـتها .چيـند
ـدندکه آمريکائيهابعلت اشتغال فوق العاده بـرخی ازاسـالميسـتهامعتق .لبنـان ازطرف اسرائيل برابـرنهادنـد

مناسبـی  زمـان نبرد بنابرايـن .يعنی عربستان نخواهندبود ديـگرقـادربه حمايت ازمتحدديـرينه خود؛ درعراق
 .افغانسـتان بجنـگند همچون پاکسـتان و وآنهاميتوانند درعربستان سعودی وعـراق فراهم آمده است؛

سـفرملـک عبداهللا درماه   ساخـت؛ربسـتان سعودی راسخـت خشمگيناتفـاق دومـی که اسـالميون ع
که سخت درميان مسلمانان به  جمهوری روسيه بود؛ به مسـکو؛ ومالقات اوباآقای پوتين رئيـس سـپتامبر

 .منفــوراسـت خاطرسرکوب مسلمانان چچن؛
 

وخيــم  ـالمی کـواالالمپـوراسـ وليـعهدعربسـتان سعودی وضع رابادعـوت ازپوتيـن برای شرکت درکنفرانس
 .تـرکـرد

 
کـه درافغانستان می  سـابق؛ تـن ازمجاهدين٣٠٠٠مـوقعيـت درداخـل مملکت عربستان بابازگشـت قريب

 ازپاکستان وافغانستان به عربستان بازگشته اند؛ طی دوسال گذشته وپس ازحمله به افغانستان؛ جنگيدند
 امـا .ان درقبايـل وشهرهای اصلی خودمستقرگرديده انـدبازگشـتگ برخی ازاين .وخيـم ترشـده است

ازحمـالت  که درسلولـهای تروريستی فعاليت دارندوبسياری  مسلحی هستند؛تروريســتهای بيشــترآنها
 .تروريسـتی سال گـذشـته به آنـهانسـبت داده ميشـود

 
. ودرهـم پـاشـی آنـهاداشت دولـت عربستان سعودی درآغازسعـی درناديده انگاشتن اين سلولهاوسرکـوب

 فقره عمليات٨٠ماه گـذشته در١٨وزارتخـانه در برابرگزارشهای وزارت کشورعربستـان؛ ايـن
 .دسـتگيرکرده اند تن را٧٠٠تـن ازآنهاراکشـته و١٠٠وتابه حـال بيش از ضداسالميسـتهادخالت داشـته

شـرق که اکثريـت  خيـز ثروتمندنفتازمناطق "آنهاعمال .اسـالميستهاازحمايت اندک مردم برخوردارند
شيعيان  از جنـوبی که پايـگاه گروهی ديگر آنهاهمچنان درمناطق .رانـده شده اند ساکنان آن شيعی هستند؛

 .به چشم غريبه نگريسته ميشوند است؛
هم بعلت پيوندهای  ولی درآنجا .فـالت نـجداست تنهامنطقـه ای که هواداران آنهادرآن بسـرميبرند؛

 .اينان چندان کاری ازپيش نميبرند اوندی قبايل باآل سعود؛خويش
 

سـال ١٢دولـت الجـزاير بـا سال بطول انجاميدوجنگ اسالميستها٢٠جنـگ ميان دولـت مصرواسالميسـتها
هرکـس  ـد؛ـولـی راکـه خودپـرورده اسـت بکشتـاغ کنـد؛ حاالعربسـتان چقدربايدوقت صرف .طول کشـيد

قـطع سـرايـن   ولـی قـدرمسلـم اينسـتکه شکسـت اسالميها درعربستان؛.ن باره بـزنددرايـ حدسی ميتوانـد
 .اژدهـای هفـت سـر رادرجهان آسانتـرخواهـدسـاخـت

 
 


