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آل سعود کیست؟
دیدبان: عربستان سعودي تنها از سال 1932 ميالدي زماني 
كه عبدالعزیز بن س��عود بخش اعظم شبه جزیره عربي را 
تحت كنترل خود در آورد به عنوان یك دولت رس��مي 
پا به صحنه بين الملل گذاش��ت. وي ن��ام قبيله خود را بر 
این س��رزمين گذاشت و خود را پادشاه آنجا معرفي كرد. 
اما خاندان س��عود قبل از آن، در قرن هجدهم بخش هایي 
از ش��به جزیره را تحت كنترل خود داش��تند، و آن زماني 
بود كه محمد بن عبدالوهاب روحاني تندرو و بنيان گذار 
فرقه وهابيت وارد »درعيه« – نزدیك ریاض كنوني- شد 
و با حاكم وقت این منطقه یعني محمد بن سعود به توافق 
رس��يد. قرار ش��د خاندان س��عودي فرماندهان و وهابي ها 

س��رباز تأمين نمایند و این 
ائتالف تا كنون تداوم یافته 
اس��ت گویي كه عقد این 
دو در آسمان ها بسته شده 

است ]1[
نف��ت این م��اده س��ياه بد 
ب��و یا هم��ان طالي س��ياه 
موجب ش��د كه عربستان 
س��عودي ك��ه ت��ا چندي 
قبل از جن��گ جهاني دوم 
ب��راي محافل اس��تكباري 
ارزش آن را نداش��ت كه 
حتي در تقس��يم بندي هاي 
سياسي بگنجد، در كانون توجه تمامي كشورهاي صنعتي 
و غيرصنعت��ي قرار گيرد و در معادالت اقتصادي به عنوان 
كش��ور »ثروتمنِد س��ردگردان« از آن یاد ش��ود. غربي ها 
اهميت فوق العاده اي براي نفت قائل هستند، چرا كه نفت 
یكي از پایه هاي اصلي اقتصاد آنان محس��وب مي ش��ود. 
به همين خاطر اهميت زیادي به نظام حكومتي عربس��تان 
مي دهند و از آن به منظور تداوم منافع و نفوذ خود حمایت 

مي كنند.
رونال��د ریگان رئي��س جمهور اس��بق آمری��كا در یك 
كنفرانس مطبوعاتي در كاخ س��فيد در اكتبر س��ال 1981 
گفت: »آمریكا هرگز اجازه نخواهد داد تا پادش��اهي آل 

آل سعود
از صعود تا سقوط
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سعود از اردوگاه غربي خارج شود... الزم است تا واشنگتن 
از امروز نوع نظامي را كه باید بر این كش��ور حاكم باشد 

و نوع دولتي را كه باید بر سر كار بياید، مشخص نماید«.
آل سعود در دو راهي وهابيت یا ليبرال دموكراسي غرب

خاندان سعودي بر سيستم سياس��ي عربستان تسلط داشته 
و اعض��اي ای��ن خاندان عمده ي پس��ت ه��اي كليدي و 
مهم این كش��ور را در انحصار خود دارند. تعداد اعضاي 
ای��ن خاندان در حدود 7 هزار نفر تخمين زده مي ش��ود و 
بيش��ترین قدرت و تاثير گذاري در اختيار حدود 200 نفر 
كه عمدتاً نيز از نوادگان ملك عبدالعزیز هستند، قرار دارد.

]2[ مراكز تجاري جده و دیگر شهرهاي عربستان متعلق به 
این خانواده سلطنتي است و فرزندان این خانواده سلطنتي 

و نزدیكانش��ان ریاس��ت 
520 ش��ركت عربستاني 
دارن��د.  برعه��ده  را 
پایتخ��ت  ری��اض،  در 
عربس��تان فرزن��دان این 
خانواده س��لطنتي تمامي 
در  اصل��ي  پس��ت هاي 
دولت را از جمله پس��ت 
وزارت دف��اع، كش��ور، 
و  اطالع��ات  س��ازمان 
وزارتي  پست هاي  دیگر 
را برعه��ده گرفته ان��د و 

هر منطقه به یك شاهزاده اعطا و بين اعضاي این خانواده 
تقسيم شده اس��ت. همچنين تمامي پست هاي حساس در 
ارتش تحت كنترل شاهزادگان است. آنها همگي همانند 

نمایندگان استالين بر كشور حكومت مي كنند.]3[
عربستان سعودي، ثروتمندترین خاندان جهان را در خود 
جاي داده است، و این كشور بر اساس نام همين خانواده نام 
گذاري شده است. اما این خاندان اصل و نسب ریشه داري 
ندارند. در حقيقت، خاندان پادش��اهي سعودي در گذشته 
جزو خانواده هاي فقير بوده اند اما اكنون ثروت بي شماري 
را از نفت بدس��ت آورده اند. این خاندان ثروتمند این پول 
ها را به هر نحو كه بخواهند خرج مي كنند و مسئوليتي در 
قبال مردم درباره چگونگي استفاده از این پول ها ندارند و 
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پاسخگوي آن ها نيستند.]4[
این ثروت، تعارض��ات زیادي در ميان خاندان س��عودي 
ایجاد كرده اس��ت. آل سعود از مذهبي پيروي مي كند كه 
سخت گيرترین مذهب جهان است. براي خاندان سعودي 
دش��وار اس��ت كه با در اختيار داش��تن چنين ثروت هاي 
هنگفتي بتوانند همچنان به این قواعد و هنجارهاي خشك 
و سخت وهابيت پایبند بمانند. خاندان سعودي هم اكنون 
خود را بر سر یك دوراهي مي بيند: آن ها یا باید از قواعد 
سخت وهابيت پيروي كنند یا به واسطه این ثروت هاي بر 
بادآورده، سبك زندگي غربي را كه مبتني بر آموزه هاي 
ليبرال دموكراسي است، در پيش گيرند.]5[ واقعيت نشان 
مي ده��د كه آنان در عمل مس��ير دوم را انتخاب كرده اند 
هر چند در ظاهر خ��ود را پایبند به اصول وهابيت معرفي 
مي كنند. با وجود اینكه عربس��تان س��عودي س��عي كرده 
اس��ت خود را از بقيه جهان دور نگ��ه دارد، اما این عملي 
نيست، زیرا دارا بودن ذخایر غني نفت این كشور را مجبور 
مي كند تا با س��ایر كش��ورهاي غربي بویژه آمریكا تعامل 
داشته باشد. همانگونه كه این پول هاي نفت وارد عربستان 
مي ش��ود، ارزش ها و آداب و رسوم غربي نيز به همراه آن 
وارد كشور مي شود. خاندان پادشاهي عربستان هم اكنون 
خود را ميان این دو گانه كه شيوه آزادانه تر سبك زندگي 
غربي را انتخاب كنند یا از اصول و قواعد سخت وهابيت 
پيروي كنند، گرفتار مي بينند. در عين حال خاندان حاكم 
به لحاظ اینكه به یك جامعه سنتي و قبيله اي وابسته هستند، 

نمي خواهند و نمي توانند به یكباره همه معيارهاي زندگي 
اصيل خود را به فراموشي سپرده و پایبندي ظاهري خود به 

دین و دینداري را زیر پا گذارند.]6[

فساد اخالقي در خاندان سعودي
آل سعود به اس��راف و فس��اد اخالقي در داخل كشور و 
خارج از آن معروف است و ذخایر عظيم نفتي این كشور 
كه گفته مي شود یك چهارم ذخایر نفت در سطح جهان 
را تش��كيل مي ده��د، به این مس��أله دامن زده اس��ت. این 
خاندان تحت پوش��ش نهاد دیني وهابيت و فتاواي علماي 
درباري در داخل، انواع گوناگون فس��اد، اسراف و تبذیر 
را مرتكب مي ش��وند. یك نویس��نده ع��رب در این باره 
مي نویسد: »در پش��ت پرده خاندان حاكم سعودي درباره 
امي��ر دزدان، امير حش��يش و امير قمار و امير س��ركوب و 
غيره مي ش��نویم، گویي كه ما در برابر گروهي از دس��ته 
جات مافيا یا دسته جات جنایتكار سازمان یافته قرار داریم، 
ن��ه خانواده اي كه رهب��ري با ارزش تری��ن و مقدس ترین 
اماكن جهان را برعهده دارند«]7[ این در حالي اس��ت كه 
رسانه هاي وابسته و نيز نهاد دیني تالش مي كند تا چهره اي 
به آل س��عود ببخش��د كه آنان خادمان حرمين شریفين و 
حافظان اسالمي هس��تند كه احكام آن در سرتاسر كشور 
پياده مي ش��ود؛ تا جایي كه حتي برخي لقب ائمه مسلمين 
را ني��ز به آنان مي دهند. اما با افزایش آگاهي سياس��ي نزد 
بسياري از افراد ملت از یك سو و رسوایي فساد آل سعود 
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در جهان اسالم بنيان هاي این تبليغات نادرست فروریخته 
و اكنون بسياري از افراد در داخل عربستان از اقدمات غير 
اخالقي و فاسد پادشاهان و اميران آل سعود و به هدر دادن 

اموال بيت المال از سوي آنان سخن مي گویند.]8[
این نوشتار مي كوشد تا به صورت اجمالي گوشه هایی از 

ابعاد فساد اخالقي خاندان سعودی را به تصویر بكشد.
شرب خمر؛ جایی که پادشاه سعودی از چرچیل 

هم پیشی گرفتند
برخي معتقدند اساساً یكي از دالیلي كه باعث شده خاندان 
سعودي به قدرت برسند و در قدرت بمانند، همين استفاده 
از مش��روبات الكلي و نيز اعتياد به مواد مخدر بوده است. 
طبق این نظر، همين نوش��يدن ش��راب از س��وي وینستون 
چرچي��ل وزیر خارجه انگليس در جن��گ جهاني دوم به 
همراه پادشاه سعودي در مصر، به ماجراجویي امپریاليستي 
انگليس در س��رزمين حرمين ش��ریفين خاتمه داد. در این 
جلس��ه كه فرانكلين روزولت هم حضور داشت، چرچيل 
گفت: »اگر این مذهب پادش��اه س��عودي است كه وي را 
از سيگار و ش��راب منع مي كند، من باید اعتراف كنم كه 
زندگي من مقدس تر بوده اس��ت. ب��ه گونه اي كه من تنها 
قبل و بعد و اگر نياز باش��د در بين وعده هاي غذا س��يگار 
مي كشم و یا ش��راب مي نوشم« این كنایه اي بود به ملك 
عبدالعزیز كه گویا ش��رب خمر را ترك نمي كرده است، 

حال آنكه مذهب وهابيت وي استعمال مشروبات را براي 
وي منع كرده است.]9[

 شرب تمامي مشروبات الكي به صورت كلي در عربستان 
ممنوع است اما »این تنها براي مردم است« اما اميران، خود 
آن را وارد ك��رده و مصرف مي كنند و حتي به بازرگانان 
و مشتري هایش��ان هم مي فروش��ند. این ممنوعيت ش��امل 
قهوه خانه ها، كافي ش��اپ ها و رس��توران هایي كه متعلق به 
امير یا ش��اهزاده اي هست، نمي شود. البته چنين مشروباتي 
در برخي قهوه خانه هاي مردمي هم یافت مي ش��ود، همان 
جاهای��ي كه به اجب��ار باید روزي پنج بار براي نماز بس��ته 
ش��وند در غير این صورت با ش��الق مأم��وران هيات امر 
ب��ه معروف و نهي از منكر روبه رو خواهند ش��د. پش��ت 
دیوارهای كاخ شاهزادگان سعودی شرب خمر و استعمال 
مواد مخدر موضوعی عادی است موضوعی كه اگر یك 
ش��هروند عادی خارج از كاخ، مرتكب آن شود، با مرگ 
یا مجازات ش��دید روبرو می شود. ش��اهزادگان سعودی 
حشيش مصرف می كنند و عاشق كوكایين هستند هر چه 

 جيمي كارتر و ملك فهد پادشاه سابق عربستان در حال نوشيدن شراب
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بخواهند از این مواد برای خود تهيه می كنند، زیرا بازرسی 
از آنها صورت نمی گيرد. رس��انه های دیداری جهان نيز 
چندی پي��ش در پایان نشس��ت گ��روه 20 در نيویورك 
صحنه ای را نش��ان دادند كه واقعاً شرم آور و حيرت انگيز 

است .
 The «رابرت الس��ي در كتاب خود با عنوان پادش��اهي 
Kingdom« مي نویسد: » فهد به مشروبات و نيز سيگار 
اعتياد داشت، و پزشكان بارها به وي هشدار داده بودند، اما 

هشدارها و توصيه هاي آنان فایده اي نداشت.«

 قصرها و حرمسراها
تا س��ال 1987، ش��خص ملك فهد پادشاه سابق عربستان، 
124 كاخ اختصاصي تنها در ش��هرهاي مختلف عربستان 
ریاض، مكه، مدینه، ظهران و دمام داشت و این جداي از 
كاخ هایي است كه در كشورهاي عربي و اروپایي ها براي 
خود س��اخته بود. نویسنده كتاب »پادش��اهي رسوایي ها« 
مي نویسد: »حرمسراي سعودي مشتمل بر 3000 زن است و 
سه نفر از این زنان باید در روز آماده باشند... و بسياري از 
این زنان در رنگ و سن و زیبایي و وزن با یكدیگر رقابت 
مي كنند... آل س��عود زندگي جنسي و لذت هاي مادي و 

ش��هواني را الزم و یكي از ملزومات پادشاهي مي دانند و 
كس��ي از كارمندان كاخ هاي رس��مي نمي داند كه تعداد 
دقيق دختران پادشاه »سعودي« چه ميزان است )خاندان آل 
سعود اهميت چنداني براي زنان قائل نمي شوند به گونه اي 

كه پادشاه اساساً اهتمامي به تعداد دخترانش ندارد(]11[.

 پارتي هاي شبانه
شاهزداگان سعودي پارتي هاي ش��بانه گوناگوني برگزار 
كرده و جوانان ضعيف النفس را نيز به این پارتي ها دعوت 
كرده و آنان را به فس��اد آلوده مي كنند.]12[ گفتنی است 
چندی پي��ش پایگاه اینترنت��ی ویكی ليكس از رس��وایی 
اخالقی ش��اهزادگان خاندان س��عودی و حضور آنها در 
مراس��م لهو و لعب ش��بانه در ش��هر »جده« پرده برداشت.

ویكي ليكس بخشی از تلگراف های دیپلماتيك آمریكا را 
منتشر كرد كه در آن آمده است: »در خانه های شاهزادگان 
سعودی در شهر جده مراس��م لهو ولعب شبانه با مصرف 
مش��روبات الكلی و مواد مخدر و با حضور زنان فاحش��ه 

برگزار می شود«.
یكي از زنان عربستاني كه با شاهزادگان زن زندگي كرده 
اس��ت، در این باره مي گوید: آنها س��اعت هاي طوالني را 
صرف مشاهده فيلم هاي ویدئویي و استراحت و مسافرت 
در اروپا براي خرید مي كنند. این زن عربستاني مي گوید: 
آنها پش��ت دیواره��اي قصر كارهاي غي��ر اخالقي انجام 
مي دهند مانند مصرف مواد مخدر و نوش��يدن ش��راب در 

 ملك عبداهلل و بوش در حال نوشيدن شراب]10 ]



www.Didban.ir

9

پايگاه تبييني
و تحليلي جريان شناسي

حالي كه ممكن اس��ت اگر كس دیگري غير از خانواده 
سلطنتي این كار را بكند به خاطر آن با شدیدترین مجازات 
روبه رو و حتي كشته شود. این زن عربستاني مي گوید كه 
آنها كوكائين مصرف مي كنند و عاش��ق حشيش هستند. 

]13[

 هتل هاي چند ستاره
اگر به هتل هاي موجود در كش��ور س��ري بزني��م، به این 
مس��أله پي خواهيم ب��رد كه برخي از این هتل ها فس��اد را 
ترویج مي كنند بویژه هتل هاي درجه یك به گونه اي كه 
مش��روبات بصورت مخفيانه فروخته مي ش��ود و فيلم هاي 

غيراخالقي در آن یافت مي شود.]14[

 تجاوز جنسي
در حقيقت تبعيض جنس��يتي كه در عربستان به نفع مردان 
وجود دارد، باعث شده است كه دختران و زنان آل سعود 
با عقده حقارتي كه برایش��ان ایجاد شده اس��ت، به انواع 
رذالت ه��اي اخالقي مبادرت  ورزند. به گونه اي كه آن ها 
مثال مردان را در خيابان ها مي ربایند و افراد ربایش شده را 
به نزدیكي و همخوابگي با خود مجبور مي كنند به همين 
خاطر »زنا« كه آل سعود شهروند عادي را به اتهام ارتكاب 
آن سنگسار مي كند، در ميان زنان آل سعود و دختران آن 
به امر بس��ياري معمولي تبدیل  شده اس��ت.]15[ در همين 
راستا، در س��ال 1985 ميالدی ملك فهد در شهرحلب از 

ملكه زیبایی سوریه »حسناء وفائی« خوشش می آید و علی 
رغم اینكه وی اعالم می دارد كه متاهل اس��ت، تقاضای 
همخوابگ��ی با وی را می دهد كه با برخورد منفی این زن 
روبه رو می ش��ود و درس��ت به همين دليل چند هفته بعد 
»وفائی« ناپدید و به طور مخفيانه به كاخ فهد در عربس��تان 

منتقل می شود.]16[

 حجاب
با نگاهی گ��ذرا به وضعيت حجاب برخی دختران و زنان 
خاندان س��عود به راحت��ی می توان فهميد كه بيش��تر آنان 
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به مس��أله حجاب وقع��ي نمي نهند و به مح��ض اینكه از 
كش��ور خارج مي شوند، حجاب خود را كنار گذاشته و با 
مفتضح ترین لباس ها در مراس��م ها و اماكن مختلف ظاهر 
مي ش��وند. دولتمردان آل س��عود، زنان خود را مجبور به 
پایبندی به احكام و اصول اس��المی و یا حتی وهابی نمی 
دانند و زن��ان و دختران خاندان حاكم آل س��عود مجبور 
نيس��تند مانند دیگر زنان عربس��تان س��عودی كه اكثرشان 
صورت خ��ود را با پوش��يه )نق��اب( می پوش��انند، رفتار 
كنند؟!بی حجابی، برهنگی در مهمانی ها، تعدد زوجين در 
زنان و... از نمونه های كوچك بی بند و باری ها و فس��اد 

جنسی زنان و دختران وابسته به آل سعود می باشد
 

س�وء اس�تفاده جنس�ي از کارگ�ران زن 
خارجي

دیدبان حقوق بش��ر در س��ال 2004 گزارشي از وضعيت 
كارگران خارجي بویژه آسيایي كه در عربستان مشغول به 
كار هستند، منتشر كرد. این گزارش به وضعيت 300 تن از 
زنان هندي، سریالنكایي و فيليپيني كه در بيمارستان هاي 
جده ب��ا ش��يفت هاي كاري 12 س��اعته در 6 روز هفته به 
كار نظافت مش��غول بودند و 14 نف��ر از آنان در یك اتاق 
كوچ��ك زندگي مي كردند، پرداخ��ت. در این گزارش 
آمده بود: برخي از كارگران زن كه با آنان مصاحبه ش��ده 
اس��ت از تجاوز و س��وء استفاده هاي جنس��ي كه از سوي 

مردان سعودي متحمل مي شوند، شكایت كرده اند. ]17[

طبق تحقيقي كه ش��وراي نيروي انس��اني عربستان – كه 
وظيفه نظارت بر كارگران خارجي را برعهده دارد- انجام 
داده اس��ت در هر یك خانه از سه خانه در شهرهایي نظير 
ج��ده، ری��اض و دمام و هر ی��ك خان��ه از چهارخانه در 
شهرهاي كوچكتري نظير مكه، مدینه و جبيل حداقل یك 
خدمتكار زن وج��ود دارد. این خدمتكاره��اي زن ارزان  
قيمت هستند – با حقوق ناچيزي كه بين 150 تا 200 دالر 
در ماه در نوسان اس��ت و این افراد بيمه، و یا مراقبت هاي 
پزشكي ندارند- و اینان عمده روز را در منازل كارفرمایان 
خود به سر مي برند. كارفرمایان سعودي هر استفاده اي كه 
بخواهن��د از این افراد به عم��ل مي آورند و تا كنون موارد 
فراواني از آزار و اذیت هاي جنسي، كتك كاري، شكنجه، 
تجاوز و س��قط جنين اجباري و حتي خودكشي گزارش 

شده است.]18[
خاندان س��عودي نيز به هيچ وجه از حقوق این كارگران 
حمای��ت نك��رده و ب��ه مثابه برده ب��ه آنان ن��گاه مي كند. 
كارگران خارجي اكنون به این مسأله پي برده اند كه اینكه 
براي چندین دهه به آن ها گفته ش��ده كه جامعه عربستان 
جامعه اي امن، بي نقص و در نتيجه مدني اس��ت، گزافه اي 
بيش نبوده است. به عنوان مثال كارگراني كه از سریالنكا 
به عنوان یكي از فاس��دترین كشورهاي جهان به عربستان 
آمده اند، معتقدند كه فس��اد موجود در این كشور بيشتر از 
فسادي است كه در كشورهاي خودشان وجود دارد. ]19[
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برده دانستن خدمتكاران و رانندگان
خاندان س��عودي خدمتكاران و رانندگان خود را پایين تر 
از انس��ان مي دانند، ك��ه در كثافت و جهل ب��ه دنيا آمده 
ان��د و باید به خاطر اینكه فرصت خدم��ت به این خاندان 
نصيب ش��ان شده است، خوش��حال باش��ند.]20[ در سال 
1979، دولت عربس��تان اعالم كرد كه 200 پرس��تار براي 
گارد ریاس��ت جمهوري از بلژیك وارد كش��ور خواهد 
كرد. اما بعدها كاشف به عمل آمد كه این تعداد نه پرستار 
بلكه روس��پي هاي حرفه اي بودند كه نزد پليس بلژیك به 

ثبت رسيده بودند.]21[

سفارت خانه هاي سعودي
 نزديك فاحشه خانه ها

پس از انتقال س��فارت عربستان در لندن به مقر جدیدش، 
روزنام��ه دیل��ي ميل س��ال 1983 درباره ای��ن خبر گفت 
كه كارمندان س��فارت عربس��تان در مقر قدیمي سفارت 
احس��اس راحتي نمي كردند و قادر نبودند برخي اقدامات 
مشخص را انجام دهند لذا دولت سعودي تصميم گرفت 
ت��ا مقر جدیدي براي س��فارت بخرد. ای��ن روزنامه ادامه 
مي ده��د این مقر جدی��د نزدیك منطقه »م��اي ویر« واقع 
ش��ده و در كنار آن تعداد زیادي باش��گاه هاي لهو و لعب 
و فساد و كلوپ هاي شبانه قرار دارد. كساني كه به مراكز 
س��فارت هاي سعودي در خارج از كشور بویژه در اروپا و 

امریكا در طول مراسم هاي مختلف رفته اند، با چشم خود 
دیده اند، س��فارت خانه هاي رژیمي كه شعارهاي اسالمي 
س��ر مي دهد، چگونه ب��ه محلي براي برگ��زاري رقص و 

نوشيدن شراب تبدیل شده است.]22[

عدم مخالفت با سايت هاي پورنوگرافي
تع��دادي از س��ایت هاي پورنو به طور ویژه در س��ال هاي 
اخير گس��ترش یافته است، برخي از این سایت ها از سوي 
گروهي كه مسئول فيلترینگ اینترنت هستند، بلوكه شده 
اس��ت اما نرم افزارهاي فيلتر شكن در بازار به راحتي قابل 
خریداري اس��ت. حتي فيلم هاي پورنو بص��ورت آزادانه 
براي هر كسي كه در خانه خود ماهواره دارد، در دسترس 
است. همچنين كارت هاي غيرقانوني در بازار سياه با قيمتي 
در حدود 2 دالر در س��وپرماركت ها به فروش مي رس��د 
كه دسترس��ي نامحدود به این شبكه ها در اختيار افراد قرار 
مي دهد. این بدان معناس��ت كه مقامات عربستان سعودي 
اغلب دسترسي هاي آسان و ارزاني در اختيار مردم بویژه 
جوانان جهت مشاهده سایت ها و شبكه هاي پورنوگراف 
در تمام��ي نقاط جهان قرار مي دهد. البته این سياس��ت ها 
اسالم گرایان تندرو را كه معتقدند ماهواره ها اخالق جامعه 
را تنزل داده و با ترویج الگوهاي غربي فرهنگ اسالمي را 

به انحطاط مي كشانند، خشمگين نموده است.]23[
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 ع�دم مخالف�ت ب�ا نش�ر 
فحشاء

اگر ش��ما یك كت��اب دیني آگاهي 
بخش،  یا نوار یك جلس��ه سخنراني 
دیني ی��ا اجتماعي هدفمن��د یا حتي 
كتاب دعا یا ق��رآن را بخواهي وارد 
كش��ور بكني، به این دليل كه ممكن 
اس��ت تحریف ش��ده باش��د، تحت 
پيگرد قرار مي گيري، و اگر كس��ي 
هنگام ورود به كش��ور این موارد را 
در كنار خود داش��ته باش��د، به اتهام 

اخالل گري، افراط گري و به خطر انداختن امنيت كش��ور 
دستگير مي ش��ود. اما اگر ش��ما یك مجله روسپي گري، 
یا نوار و س��ي دي ش��امل فيلم هاي مبتذل یا كاس��ت هاي 
موسيقي مفتضح با خود داشته باشيد، در فرودگاه هاي آل 
س��عود بابت این كار تش��ویق هم خواهيد شد )بویژه اگر 
این مجالت از آمریكا وارد ش��ده باش��د زیرا این خاندان 
شيفته آمریكا هستند( هر مجله اي كه بخواهد موقعيت آل 
س��عود در امور دیني یا سياس��ي را به خطر بياندازد، با تيغ 
تيز نظارت روبه رو خواهد ش��د اما تبليغات براي فحشاء و 
دعوت به فساد و منكرات نه تنها ممنوع نيست بلكه بعضا 

ترویج هم مي شود. ]24[

 ازدواج دائم با غیرمسلمانان
ملك فهد زماني كه وزیر كش��ور ب��ود، تصميمي صادر 
كرد كه طبق آن هيچ ش��هروندي حق نداشت با هيچ فرد 
خارجي – حتي عربي- ازدواج كند. اما اميران از ش��مول 
این قاعده مستثني بودند. به گونه اي كه اكثر همسران امراء 
از زنان خارجي هس��تند، حتي ظاه��را خود فهد با بيش از 
2000 نف��ر از همي��ن زنان خارجي بصورت غير مش��روع 
ازدواج ك��رده اس��ت.]25[ البته ازدواج با غير مس��لمانان 
موضوعی نيست كه در ميان خاندان شاهزادگان سعودی 
عجيب و غریب باش��د، چون تاكنون شاهزادگان بسياری 
با دختران و زنانی یهودی االصل ازدواج كرده اند. »الوليد 
بن طالل« از جمله این ش��اهزادگان سعودی است كه در 
سال 1990 ميالدی با یك یهودی آمریكایی به نام »دبورا« 

    روزنامه اسرائيلي »اسرائيل امروز« در گزارشي نوشت كه امير سلطام دخترش را به 
زن اسرائيلي اش باخت. اين زن پس از حكم دادگاه، به طرز مشكوكي به قتل رسيد



www.Didban.ir

13

پايگاه تبييني
و تحليلي جريان شناسي

ازدواج كرد و در س��ال 1993 ميالدی از او جدا شد تا در 
س��ال 2009 ميالدی دوباره ب��ا وی ازدواج كند. الوليد بن 
ط��الل از دبورا دارای دو فرزن��د به نام های »نجم« و »مونا« 
است. همچنين می توان از ش��اهزاده »هيا« دخرت »سلطام 
بن ناصر« نام برد كه مادرش »كاندك كوهن« فرانس��وی 
یهودی االصل اس��ت و س��ه ماه پيش در شرایطی مبهم و 

مرموز در پاریس كشته شد.]26[
قمار

مجله تایم آمریكا س��ال 1974 نوش��ت: س��ه نفر از اميران 
سعودي از جمله وزیر كشور وقت امير »فهد بن عبدالعزیز« 
بي��ش از 6 ميليون دالر خود را در س��ر ميزه��اي قمار در 
كازینویي در مونت كارلو از دست دادند. این مجله افزود: 
اميران سعودي ماه گذشته نيز در حالي وارد پاریس شدند 
كه تنها یك چيز در س��ر آن ها مي گذش��ت »ما آماده ایم 
تا قمار كنيم« اما با یك س��ري ش��روط معي��ن... اینكه ما 
مش��خص كنيم كه كازینو چه ساعتي تعطيل شود! نتيجه 
این ش��د كه كازینویي كه معموال ساعت 2 بعد از نصف 
ش��ب بسته مي ش��د تا صبح به كار خود ادامه داد و امراي 
سعودي با مبالغ هنگفت به قمار پرداختند و »ویسكي ها« را 

با ولع خوردند.]27[

خودکشي
شاهزادگان سعودي از زمان تولد از خدمات مجاني تلفن و 
خدمات دیگر مثل استفاده از برق، آب و پروازهاي مجاني 

برخوردارن��د و از هم��ان روز اول تولد این ش��اهزادگان 
هزینه هاي س��نگيني صرف این مس��ائل مي شود. كمترین 
حقوقي كه یك شيرخواره در این خانواده سلطنتي مي گيرد 
10 هزار دالر در ماه است. تعداد زیادي از این شاهزادگان 

به خاطر اینكه فرزندان این خانواده سلطنتي هستند، به غير 
از حقوقشان از مزایاي دیگري برخوردارند اما درآمدهاي 
نفتي نيز به شيوه هاي دیگر به این خانواده سلطنتي مي رسد 
به طوري كه ملك فيصل تمامي زمين هاي عربس��تان را به 
نام فرزندان خود كرده بود.]28[ رفاه و ثروت بيش از حد 
یكي از عواملي است كه باعث شيوع خودكشي در خاندان 
سعودي بویژه نوجوانان و جوانان شده است. زیرا با وقوع 
اندك مشكالت و رنج هایي، اعضاي این خاندان اقدام به 

كشتن خود و یا دست كم تهدید به خودكشي مي نمایند.
 

ت.
ش

ا ك
ش ر

ود
ر خ

ت تي
هف

 با 
كه

ود 
سع

ل 
ل ا

ص
في

تر 
دخ

ما 
ر ل

مي
   ا

 



www.Didban.ir

14

 همجنس گرايي
پروفس��ور سناتار كه زماني پزش��ك ویژه پادشاه سعودي 
بوده اس��ت، در كتاب��ي تحت عنوان »تج��ارب طبيب« از 
جزئيات پارتي هاي ش��بانه و مراس��م هاي روس��پي گري 
شاهزادگان س��عودي پرده بر مي دارد. وي مي گوید یكي 
از اميراني كه از من خواس��ت تا با او لواط انجام دهم، امير 
مقرن بن ملك عبدالعزیز بود.]29[ در همين راستاس��عود 
بن عبدالعزیز بن نصير آل سعود نوه  همجنس گرای ملك 

عبداهلل پادشاه عربستان سعودی كه به اتهام قتل بندر عبداهلل 
عبدالعزیز در تاریخ 15 فوریه 2010 در هتلی در لندن متهم 
ش��ده بود، چندي پيش به علت آزار جنسی خدمتكارش 
و در نهایت قتل بی رحمانه وی، از س��وی دادگاه كيفری 

مركزی لندن گناهكار شناخته شده است.
 

سقط جنین
پروفس��ور س��ناتار در كتاب خود از برخ��ي جراحي هاي 
كورتاژ كه روي برخي از زنان و دختران »آل سعود« انجام 
داده است، پرده بر مي دارد. وي مي گوید از هر پنج نفر از 
زناني كه مورد آزمایش قرار مي گرفتند، در سه نفر از آنان 
قطراتي از مني مرد یافت مي شد. وي همچنين اقرار مي كند 
كه 9 درصد از ش��اهزادگان زن و زنان »آل سعود« از زمان 
هش��ت یا نه س��الگي به صورت طبيعي یا از طرق غيرنادر 

تجربه جنسي داشته اند.

شبكه هاي ماهواره اي
اميران س��عودي چندین كانال ماه��واره اي معروف را در 
اختي��ار دارند كه در آن به ترویج فس��اد و فحش��اء و بي 
بندو باري مي پردازند و این مسأله صداي علماي سعودي 
را هم در آورده اس��ت. از جمله ای��ن كانال ها مي توان به 
»روتانا« كه وليد بن طالل ميليارد سعودي مالك آن است 
و نيز كانال »ام بي سي« اشاره كرد كه »وليد بن ابراهيم ال 
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    عالمت چشم نماد فراماسونرها؛ گفته مي شود كانال ام بي سي 
در جهت نشر فراماسونري تالش مي كند
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ابراهيم« شاهزاده سعودي ریاست آن را برعهده دارد. اخيرا 
دكتر یوسف احمد از علماي دین سعودي گفته است كه 
خطر این دو ميليارد س��عودي كمتر از خطر مروجان مواد 
مخدر نيست. وي ضمن درخواست براي محاكمه این دو 
ش��اهزاده سعودي، گفته اس��ت كه این شبكه ها در جهت 
غرب زده كردن و به فساد كشاندن جامعه و دور راندن آن 

از شریعت اسالمي عمل مي كنند.]30[
 

جمع بندي
ب��ا نگاهي اجمالي به انقالب و قيام هایي كه طي دو س��ال 
اخي��ر در جهان عرب اتفاق افتاده مي توان به عنصر فس��اد 
حاكمان به عنوان یكي از دالیل خيزش مردمي عليه آنان 
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با مخالفت هاي  منبع  از چهار  آل سعود 
سیاسي روبه رو است: فعاالن اسالم گراي 
سني، منتقدان لیبرال، شیعیان، و مخالفان 

قبیله اي و منطقه اي.
از زمان شكل گيري پادشاهي عربستان سعودي، تركيب 
ثبات سياسي  از هم گسيخته هویت ملي و  ناهمخوان و 
آسيب پذیر آن همواره چالشي خطرناك در برابر حاكمان 
این كشور بوده است. خاندان حاكم علي رغم صداهاي 
مخالف و ناراضي كه نسبت به وضعيت موجود اعتراض 
دارند، به حيات خود ادامه داده و بصورت ماهرانه اي از 
و  قومي  سياسي،  فكري،  مذهبي،  اختالفات  و  تفاوت ها 
قبيله اي موجود در عربستان به نفع خود بهره برداري كرده 
است. حاكمان سعودي خود را شایسته حكومت و تبعيت 
به تصویر مي كشند، زیر از منظر خودشان، تضمين كننده 

وحدت ملي هستند.
 هدف نوشتار حاضر آن است كه جریان ها و بازیگران 

سعودي  نظام  مخالف  اصلي 
اهداف  و  كرده  توصيف  را 
این  از  یك  هر  گوناگون 
قرار  بررسي  مورد  را  گروه ها 

دهد.
با  منبع  چهار  از  سعود  آل 
روبه  سياسي  مخالفت هاي 
اسالم گراي  فعاالن  است:  رو 
تا  گرفته  ميانه روها  )از  سني 
منتقدان  جهادي(،  سلفي هاي 
ليبرال، شيعيان )بویژه در استان 
و  قبيله اي  مخالفان  و  شرقي(، 
منطقه اي)به عنوان مثال در حجاز(. در مجموع، گروه هاي 
اسالمي بدنبال آن هستند كه زندگي سياسي،  اجتماعي و 
اقتصادي را منطبق بر آموزه هاي اسالمي كنند در نتيجه بر 
تحميل ارزش هاي سلفي بر دولت و مردم تاكيد مي ورزند. 
دستگاه  و  سياسي  فضاي  در  تغييرات  خواستار  ليبرال ها 
قضایي هستند و از دولت مي خواهند كه به حقوق بشر به 
سبك غربي توجه كرده و به لحاظ سياسي مجال بيشتري 
به دیگران داده شود. ليبرال ها همچنين اتحاد ميان خاندان 
حاكم و علما را كه از قرن هجدهم ميالدي وجود داشته، 
نيز كه در معرض سركوب  به چالش مي كشند. شيعيان 
و هم  نظام حاكم  از سوي  و ظلم هم  تبعيض  وحشيانه، 
رسميت  به  دارند، خواستار  قرار  سلفي  علماي  از طرف 
و  قبایل  نهایت  در  و  هستند.  خود  حقوق  شدن  شناخته 
مناطق متعددي وجود دارند كه با حاكميت نجدي ها )كه 

آل سعود نيز از این منطقه برخاسته است( مخالف هستند.

جريان شناسي
 مخالفان آل سعود
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 1-اسالم گرايان سني
نظام  عليه  تهدیدات  مهم ترین  از  یكي  اسالم گرا  فعاالن 
به  بار دست  سعودي هستند و در سال هاي اخير چندین 
انجام  كشور  در  مسلحانه  عمليات هاي  و  زده  خشونت 
داده اند. اگرچه اسالم سياسي به شيوه رایجي براي اعتراض 
عليه حاكميت دولت ها در تاریخ معاصر خاورميانه تبدیل 
شده است، در نمونه عربستان سعودي این مسأله گویاي 
نوعي پارادوكس است. اعتراضات و تظاهرات از سوي 
گروه هاي اسالمي داخلي عليه رژیمي صورت مي گيرد 
كه بر بنيادهاي اسالمي بنا نهاده شده است و طبق تفسير 
خودشان، قوانين و سياست ها در انطباق كامل با شریعت 
هاي  حوزه  تمامي  در  قوانين  این  و  دارد  قرار  اسالمي 
سياسي  فعاالن  مي شود.  اجرا  سياسي  مسائل  و  زندگي 

و  مسالمت جو  بازیگران  شامل  سني 
ترتيب  به  و  مي باشند  خشونت طلب 
سلفيه  و  الصحوه  عمده  جریان  دو  به 

جهادي تقسيم مي شوند:

1-1-جريان بیداري اسالمي
 )الصحوة اإلسالمیة(

انقالب  تاثير  تحت  و  هشتاد  دهه  در 
فكري  جریان  یك  ایران،  اسالمي 
منظومه دیني سلفي  از درون  سعودي 
ظهور كرد كه دنبال سازش ميان تفكر 

تفكر وهابي  به گونه اي كه  بود،  اخواني  تفكر  و  وهابي 
را در زمينه اعتقادي و تفكر اخواني را در زمينه سياسي 

پذیرفت.
زماني كه عربستان  به دهه 1960،  الصحوة  ریشه جریان 
خارج  جهان  با  خود  روابط  گسترش  به  شروع  سعودي 
مرزهاي  عربستان  این دوره،  در طول  برمي گردد.  نمود، 
خود را به روي هزاران پناهنده از مصر، سوریه، عراق و 
فلسطين كه در كشورهاي خود تحت فشار قرار داشتند، 
گشود. بسياري از این پناهندگان به اخوان المسلمين وابسته 
از  عمدتا  كه  را  انقالبي  ایده هاي  با خود  اینان  و  بودند، 
سيدقطب رهبر فكري اخوان الهام گرفته بودند، به عربستان 

آوردند. 
كه  باالیي  نسبتا  سواد  سطح  به  توجه  با  پناهندگان  این 

   سلمان العوده                                                            سفر الحوالي
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داشتند، حداقل در یك بازه زماني كوتاه مدت یك نعمت 
براي سعودي ها محسوب مي شدند. این هنگامي بود كه 
به  بي سوادي  نرخ  و  معلم داشت  به  مبرمي  نياز  عربستان 
موقعيت هاي  به سرعت  اینان  لذا  بود،  85 درصد رسيده 
اشغال درآوردند. رژیم  به  را  و آموزشي  اداري  حساس 
سعودي همچنين به تفكر اسالم سياسي اخوان المسلمين 
به عنوان ابزاري سودمند در درگيري ایدئولوژیكي خود 
ناصریسم  یعني  زمان  آن  پرنفوذ  و  رایج  ایدئولوژي  با 
بخشي  كه  سعودي  اسالم گرایان  شد.  متوسل  بعثيسم  و 
با  را  سلفي  سنتي  آموزه هاي  بودند،  الصحوة  جنبش  از 
دیدگاه هاي مدرن و جدید اخوان المسلمين تلفيق كردند.

از  به سال 1991 پس  ميانه رو  اسالم گرایان  اولين چالش 
جنگ خليج فارس بر مي گردد كه اینان بيانيه اي به ملك 

فهد نوشته و خواستار 
و  سفت  شدن  پياده 
ارزش هاي  سخت تر 
جامعه  در  اسالمي 
شدند. این جنبش در 
هنگامي   1994 سال 
از  تن  دو  رژیم  كه 
برجسته  روحانيون 
»سفر  یعني  جنبش 
»سلمان  و  الحوالي« 
دستگير  را  العودة« 

از  پس  كرد.  حركت  شدن  رادیكاليزه  سمت  به  كرد، 
را  الصحوة  اعضاي  ليبرال ها  سپتامبر 2001،  حوادث 11 
به دليل سوء استفاده از اسالم، رادیكاليزه كردن جوانان 
ایدئولوژي  رشد  براي  مناسب  بستري  ایجاد  و  سعودي 

جهادي سرزنش كردند.

1-2-ايدئولوژي هاي جهادي
عربستان سعودي همچنين با چالش مخالفان اسالم گراي 
با  بوده و هست. سلفي هاي جهادي  المللي روبه رو  بين 
»اسامه بن الدن« و هزاران مبارز جهادي عربستاني كه از 
جنگ افغانستان بر مي گشتند، همكاري كردند. اینان از 
اینكه نظام سعودي را كافر و رهبران آن را ملحد بدانند، 

    رهبران سازمان القاعده جزيرة العرب، به ترتيب از راست به 
چپ: محمد العوفي وناصر الوحيشي وسعيد الشهري وقاسم الريمي
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تردیدي به خود راه نمي دهند. همچنين مشروعيت دولت 
سعودي را به چالش كشانده و عملكرد رهبران سعودي 
را به باد انتقاد مي گيرند- مثال وابستگي مقامات سعودي 
به غرب و در رأس آن آمریكا را نمي پذپرند-  هم تفسير 
طرفداران الصحوة و هم تفسير جهادي ها از اسالم كامال در 
چارچوب گفتمان سلفي جاي مي گيرد اما اندیشه جهادي 
بر سه موضوع تاكيد ویژه اي دارد: مخالفت سازش ناپذیر با 
نظام سعودي، اعتقاد راسخ به مقاومت مسلحانه عليه غرب، 

تاكيد بر جهاد به عنوان وسيله و هدف. 
پس از حوادث 11 سپتامبر، روابط ميان طرفداران الصحوة 
و جهادي ها تيره شد. در طول دهه 90، در بسياري از مواقع 
رهبران الصحوة براي جهادي ها الهام بخش بودند اما پس 
از آنكه جنبش الصحوة از نظام حمایت كرد، جهادي ها 
این گروه را مزدور و نوكر نظام معرفي كرده و از آنان 

فاصله گرفتند.
القاعده  رهبران  دستورات  با  جهادي ها  جدید  نسل  این 
و  برگشتند  به عربستان  اهداف آمریكایي  به  براي حمله 
این  نمودند.  تاسيس  را  العرب«  جزیرة  »القاعده  سازمان 
گروه تاكنون چندین بار به اهداف آمریكایي در عربستان 
و بویژه یمن حمله كرده و مسئوليت حمله اخير به سفارت 

آمریكا در بنغازي را نيز برعهده گرفته است. 

2-لیبرال ها
پاتوقي  همواره  سعودي  عربستان  رایج،  باور  خالف  بر 

براي تعداد زیادي از چهره هاي ليبرالي بوده است. امروزه 
یك گروه نسبتا بزرگ از ليبرال هاي اصالح طلب در این 
كشور وجود دارند كه اغلب آنان در غرب تحصيل كرده 
و متشكل از روشنفكران و سرمایه داران و رهبران ميانه رو 

مذهبي مي باشند. 
یك  كرد:  تقسيم  طيف  دو  به  مي توان  را  ليبرال  جریان 
طيف بر اصالحات اجتماعي و مذهبي و طيف دیگر بر 
ضرورت انجام اصالحات سياسي تاكيد مي ورزد. طيف 
اول متشكل از اصالح طلباني است كه عمدتا محافظه كاري 
و سنت گرایي مذهبي و اجتماعي عربستان سعودي را به 
باد انتقاد مي گيرد. به نظر اینان، اصالحات سياسي بدون 
است.  ناممكن  اجتماعي  و  مذهبي  شرایط  مدرنيزاسيون 
بر  عمدتا  كه  است  اصالح طلباني  از  متشكل  دوم  طيف 
از  بسياري  اصرار مي ورزند.  تغيير شرایط سياسي كشور 
اعضاي این گروه علنا ایده تاسيس پادشاهي مشروطه را در 
كنار پارلمان منتخب و ایجاد سازماني مستقل براي حمایت 
از حقوق بشر را ترویج مي كنند. بسياري از اعضاي این 
یعني  جریان  برجسته  چهره هاي  از  تن  دو  مثال  گروه- 
در گذشته  عمدتا   - قاسم«  »عبدالعزیز  و  حامد«  »عبداهلل 

عضو جریان الصحوة بوده اند.
جریان ليبرال سعودي دچار چالش هاي فراواني است، زیرا 
این جریان برخالف بسياري از جریان هاي ليبرال در سایر 
كشورها كه عمدتا از كمك هاي مادي و معنوي غرب 
برخوردارند، معموال از كمك هاي مادي خارجي محروم 
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اجراي  براي  عمده  بصورت  گروه  این  نتيجه  در  است. 
سعودي  حاكم  خاندان  به  خود  اصالح طلبانه  برنامه هاي 
آینده اي  در  نظر مي رسد  به  بعيد  نيز  رژیم  است.  وابسته 
نزدیك ائتالف سنتي خود با سلفيه رسمي را بر هم زده 
و از جریان ليبرال حمایت كند. در حقيقت رژیم سعودي 
نمونه نظامي است كه از اصالحات بصورت ماهرانه تنها 
براي تقویت قدرت خود سود مي برد و اصالحات هدف 

واقعي آن نيست.
و  مطبوعات  از  خود  اهداف  پيشبرد  براي  جریان  این 
كرسي هاي دانشگاهي استفاده كرده و عمدتا بر نخبگان و 
گروه هاي تحصيل كرده متمركز است. در مجموع مي توان 
گفت اینان فاقد تاثير كافي هستند. از جمله اعضاي برجسته 
این گروه مي توان به تركي الحمد و عثمان العمير، شيخ طالل 

محمد رشيد و خانم مضاوي رشيد اشاره نمود.
3-شیعیان

با  پتانسيل را براي مخالفت  بيشترین  دیگر گروه مهم كه 

خاندان سعودي دارند، شيعيان هستند. طبق آمار غيررسمي، 
شيعيان 5 تا 10 درصد از جمعيت عربستان را تشكيل مي دهند 
)البته طبق آمار خود شيعيان 20 درصد( و اغلب آنان در 
استان شرقي زندگي مي كنند. عمده منابع نفتي عربستان در 
این استان قرار دارد و حدود 90 درصد از درآمدهاي دولت 
از منطقه شرقي تأمين مي شود، با این وجود این منطقه یكي 
از فقيرترین بخش هاي كشور است. در دهه 1970 و 1980 
شيعيان با زبان نظامي سخن گفته و خواستار انقالب بودند 
اما در دهه 1990 آن ها خواستار دموكراسي، كثرت گرایي 
سياسي و حقوق برابر شدند. به نظر مي رسد اكنون پس از 
بيداري اسالمي و سرنگوني چندین دیكتاتور خودكامه و 
مستبد در جهان عرب، شيعيان بار دیگر به خواسته براندازي 
از  پس  عربستان  شيعيان  بازگشته اند.  سعودي  نظام حاكم 
كردند.  توجهي كسب  قابل  انرژي  ایران  اسالمي  انقالب 
انقالب اسالمي ایران الهام بخش شيعيان عربستان بوده است، 
به گونه اي كه در همان سال وقوع انقالب اسالمي در 1979 
دست به قيام زدند كه در ميان فعاالن شيعه به انتفاضه استان 

شرقي شناخته مي شود.
در سال 1979 تحت تاثير انقالب اسالمي، شيعيان عربستان 
»سازمان انقالب اسالمي« را تاسيس نمودند. این جنبش بعدها 
نام خود را به »حركة  االصالحية« )جنبش اصالح طلب( تغيير 
داد كه »شيخ حسن صفار« از جمله برجسته ترین رهبران آن 
است. وي انقالبي گري و عمل گرایي را در هم آميخت و 
خواستار تسامح، تساهل، جامعه مدني و نظام سياسي مبتني بر 

   شيخ حسن صفار
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پايگاه تبييني
و تحليلي جريان شناسي

انتخابات آزاد و آزادي بيان شد. نمایندگان این جنبش موفق 
شدند، در سال 2005 كرسي هایي را در شوراهاي شهرها و 

شهرك هاي منطقه شيعه نشين شرق عربستان بدست آورند.
یاد  از »حزب اهلل حجاز«  باید  از دیگر سازمان هاي شيعي   
كرد كه در سال 1987 بدست روحانيون شيعي پيرو خط 
امام )ره( تاسيس شد. این جنبش همچنين به اصل والیت 
فقيه با مرجعيت »آیت اهلل خامنه اي« )مدظله( اعتقاد دارد. 
دو  و 1989  در سال هاي 1988  این جنبش  گفته مي شود 
حمله به خطوط انتقال نفت عربستان انجام داده و در حمله 
بانكوك و  دیپلمات هاي سعودي در شهرهاي آنكارا،  به 

كراچي دست داشته  است. 
 عالوه براین دو گروه اصلي، گروه هاي كوچك تر دیگري 
نيز وجود دارند كه با تردید به نظام سعودي نگاه كرده و 
حاضر نيستند این رژیم را به رسميت بشناسند چون معتقدند 
نظام سعودي به همراه علماي تندروي وهابي نشان داده است 
كه حاضر نيست از دیكتاتوري، فساد و طغيان و نيز تبعيض و 

تندروي عليه شيعيان دست بكشد. 

4-مخالفان منطقه اي و قبیله اي
بزرگترین تنش منطقه اي بطور سنتي ميان مناطق نجد و حجاز 
وجود داشته است. مردم حجاز كه به اماكن مقدس مكه و 
مدینه تعلق دارند، در مقایسه با سایر مناطق شبه جزیره عربستان 
از هویت منسجم و یكپارچه تري برخوردار هستند. اصالت، 
قدمت و تقدس حجاز نوعي حس برتري به مردم این منطقه 

مي بخشد و در عين حال اینان خود را نسبت به آل سعود كه 
از یك روستاي دورافتاده در نجد به نام »درعيه« برخاسته و 
دولت را در اختيار گرفته اند، براي حكمراني و نمایندگي 
اسالم محق تر و اولي تر مي دانند. حجازي ها با دولت سعودي 
كه روایت هاي جعلي از تاریخ جزیره عربي ارائه مي دهد، 

مخالفت مي كنند. 
نخبگان حجازي به تغيير نظام موجود و رها شدن از دولت 
سعودي- نجدي تمایل دارند و آن ها منتظر فرصتي مناسبي 
هستند تا دولت حجازي مصادره شده را باز پس گيرند. ملك 
فهد اندك مشتركاتي كه ميان نجدي ها و حجازي ها باقي 
مانده  بود، ویران كرد و امروزه دیگر نخبگان حجازي از 
اصالح نظام نااميد شده اند. پس از حوادث 2001 درخواست 
جدایي طلبي از مناطق مختلف عربستان شنيده شد و منطقه 
حجاز نيز از این قاعده مستثني نبود اما نظام توانست برخي 
از سران قبایل را بخرد و آن ها را با خود همراه سازد. در 
طول دهه هاي گذشته، برخي حركت هاي خشونت طلبانه در 
حجاز عليه نظام سعودي رخ داده است اما عمدتا از طرف 
قبایل حجاز بوده اند نه مراكز شهري و مدني و این را به عنوان 
مثال مي توان در قيام قبيله »بلي« مشاهده كرد. و یا براي اولين 
بار یكي از خلبانان حجازي به نام »عبداهلل مندیلي« در دهه 
چهل ميالدي خيمه ملك عبدالعزیز را با هدف كشتن وي 
بمباران كرد و یا گفته شده است كه افسران حجازي چندین 
بار براي انجام كودتا در نيروهاي مسلح برنامه ریزي كرده و 
در معروف ترین كودتاي نظامي در سال 1969 مشاركت 
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كرده اند.
كه  دیگري  مخالفت  منطقه اي،  مخالفت هاي  بر  عالوه   
متوجه نظام سعودي است، از سوي قبایل است. هرچند 
بر  عمدتا  سعودي  عربستان  در  امروزه  اپوزیسيون  كه 
بنيادهاي اسالمي سازماندهي مي شود، اما عصبيت قبيله اي 
براي چندین قرن متوالي در این كشور حاكم بوده و این 
عصبيت هنوز نيز در ميان قبایل به قوت خود باقي است. 
فرد قبيله بيش از آنكه به دولت وفادار باشد،  به قبيله خود 

وفادار  است. 
برخي از قبایل بزرگ عربستان مانند »شمر« تاریخ طوالني 
از خصومت با خاندان حاكم دارند و آل سعود با توسل 
زور و شمشير توانسته اند این قبایل را تحت سيطره خود در 
آورده اند و خصومت ها و كينه توزي هاي گذشته ميان این 
قبایل و آل سعود هنوز از بين نرفته است. امروزه، رهبران 
قبایل كارمندان رسمي وزارت كشور هستند و مسئوليت 
حل و فصل مشكالت قبایل خود به عهده آنان گذاشته 
است و نظام سعودي زیاد خود را با قبایل درگير نمي كند.

نتیجه گیري
براي  گوناگوني  روش هاي  از  سعودي  حاكم  خاندان 

كه  منتقد  صداهاي  با  مقابله 
مشروعيت نظام حاكم را زیر 
كرده  استفاده  مي برند،  سوال 

است:
سلفي  رسمي  علماي  از   -1
برده  بهره  مخالف  گروه هاي  از  مشروعيت زدایي  براي 
و این علماي درباري با صدور فتاوا هرگونه تظاهرات  و 
این  اعتبار  البته  دانسته اند.   اسالم  با  را مخالفت  مخالفتي 

رجال دیني كاسته شده است.
صداهاي  برخي  تاثير  از  كاستن  براي  مالي  منابع  2-از 
مخالف در داخل و خارج از عربستان )مثال خرید برخي 
رسانه هاي خارجي( استفاده كرده و بویژه از این حربه در 

مناطق قبيله اي كمك گرفته است.
به  توسل  با  و  خود  نظامي  و  امنيتي  دستگاه هاي  با   -3
و  بازداشت  طریق  از  و  پيشگيرانه  امنيتي  عمليات هاي 
فشارهاي رواني و رسانه اي و سركوب، گروه هاي مخالف 
نطفه خفه  در  را  تظاهرات ها  از  بسياري  و  مهار كرده  را 

كرده است.
در پایان با توجه به وضعيت كنوني خاورميانه و بيداري 
ملت هاي عربي، بعيد به نظر مي رسد اوضاع در عربستان 
به همين منوال پيش برود لذا احتمال آن مي رود كه نظام 
حاكم در عربستان تاب تحمل دربرابر مخالفت هاي مردمي 
را نداشته و در كوتاه مدت مجبور به انجام اصالحات بيشتر 
و گسترده تر و یا در درازمدت ناگزیر از ترك قدرت شود.

   پراكندگي قبايل در عربستان
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