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 ۲۱/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!
 (ششم)قسمت 
 

، چه بوده باشد "سعودی، "عربستان اصلیخلق شود، که "انگیزۀ"  هم ممکن است، در ذهن خوانندگان محترم سؤالی
به ، در تحت نام "کمک" به "حکومت قانونی عبد ربو منصور الهادی"، م۲۰۱۵مارچ  ۲۶به تأریخ  درست که

عملیات هوائی و رهبری "ائتالف" چند کشور 
وارد میدان می   "شورشیان حوثی"، عربی، علیه

 "طیارات جنگی"یک روز قبل،  چنانچهگردد. 
، قصر "رئیس او"مخالفین "هادی" و "حکومت 

، اقالً سه راکت، مله قرار دادهحجمهور" را تحت 
. "شپیگل" می نویسد، که شده استبرین مقر فیر 

در عقب این حمله قرار  کیهیچ کسی نمی داند، که 
شهر "شورشی های حوثی" بسمت  داشته است.

 برای دستگیری  ، پیشروی داشته، همزمان"عدن"
 در جست جو بوده اند. ،نیز رئیس جمهور مستعفی"

نموده بود، از جانب "شورشیان حوثی و قسمتی از افراد « فرار»هم « عدن شهر»از  ، "هادی"در عین حال چون
 ۱۰۰۰۰۰مبلغ ، ند" پیوسته ای حوثیی هاشکه تحت رهبری پسر "علی عبدهللا صالح"، با "شورسابق"،  یحکومت
ً کوتاه، باز هم درین  .نموده بودند، تعیین "انعام"دالر  چنین یک اقدام از جانب "عربستان سعودی"، فرصت نسبتا

 عاجل صورت گرفت.
 

ها نیز این اقدام عربستان سعودی، در انجام عمل، علیه "شورشی های حوثی" در یمن، از جانب برخی از کشور 
می توان نام برد. جانب ایاالت متحده،  نیز "حمایت" ایاالت متحدۀ امریکا" و "برتانیه"حمایت می شود. در جمله از 

ضمن تأئید حمایت از عربستان سعودی درین اقدام، عکس العمل آنکشور را، با تسریع تسلیمدهی "اسلحه" و 
"مهمات"، به عربستان سعودی نشان داده است. جانب "برتانیه" هم چنان، از این اقدام استقبال نموده، متعهد حمایت 

 یری در عملیات نظامی، امتناع ورزیده است.شده است، اما از سهمگ
 

 حتی در سال های قبلکه قبالً با حکومت آن، بطور دسته جمعی استعفاء نمود، ، یمن "فراری" همین رئیس جمهور
می کرد. بدین معنی که ، درین "بحران" طلب کمک و شورای امنیت آن سازمان ، مکرراً از سازمان ملل متحدهم

 ۲۴بر اساس گزارش همین منبع، "هادی" بار دیگر، روز سه شنبه، تأریخ  طوالنی داشته است."بحران یمن" عمر 
لب کمک شده ام، از "شورای امنیت سازمان ملل متحد" هم، برای حل اختالف با "شورشیان حوثی"، ط۲۰۱۵مارچ 
 بود. 

 

 Jamalل بنومار" )ا، "جمرا به نام آن سازمان نمایندۀ خاصاز مدت ها قبل، سازمان ملل متحد، طبق معمول، 
Benomar)گزارش می یابد، سرمنشی سازمان کهطوری  "مراکشی" ،. این "دیپلومات"بوده ، به آنکشور فرستاد ،

" وجود داشته ی حوثیاست. تماس های نمایندۀ خاص، با "شورشی ها مطلع ساخته وقایع ملل متحد را از جریان
دیپلومات"، در سال قبل "پالنی" را در رابطه با "تقسیم قدرت" بین »در عین حال گفته شده است، که این  است.

"هادی" و "وابستگان حوثی" طرح ریزی نموده است. این توافق بر حسب همین گزارش، فقط "چند روز" دوام 
مسلحانۀ شورشی ها، علیه حکومت"،  نموده است. در همین گزارش، تذکار یافته است، که با وجود، آغاز "مبارزۀ 

عربستان سعودی، و غضب این "دیپلومات" با مذاکره با آنها، ادامه می داده است. این مذاکرات را علی الرغم قهر 
بالمقابل، "حسن روحانی"، جانب "سعودی"  بحیث، حامی نظامی، "حوثی ها" می داند، انجام داده است.که ایران را 
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، به زبان نیز علیه یمن متهم می داند و هوشداری "قتل عام" را علیه "شورشی های حوثی" را به "تجاوز نظامی"
 می آورد.

 

 جست جو، ،در جهت که ی خود راها الشت ، تمامدر طی مدت "چهار سال" سازمان ملل متحد، همین "دیپلومات"
حال با آغاز مرحلۀ نوین "منازعه"،  .است ناکام تعریف نموده ، براه انداخته است،یمن""در  ،راه "حل صلح آمیز"

دی"، تحت رهبری ، زیرا حامیان "هابه نسبت عدم همکاری، جوانب درگیر، مجبور به "استعفاء" شده است
گفته شده است، که درین فرصت،  می خواهند، "شورشی های حوثی" را تارو مار نمایند.، ""عربستان سعودی

دست داده است. منجمله "رئیس جمهور، عبد ربو منصور  یپلومات از، این دهم "پشتیبانی" کشور های خلیج را
 ۱۶تا تأریخ دیگر با او همکاری نماید.  تا، امتناع ورزیده است، قرار دارد تحت حمایت این کشورهاکه  ،هادی"
سعودی و متحدان آن در  هوائی دوامدار ،  طوری که درین گزارش ذکر شده است، با وجود عملیاتم۲۰۱۵ اپریل

 .ندبه عقب زده شده ا شوری ها بندرتباز هم، ضد شورشی ها،  ، بر"خلیج"
 

را بر طبق  اظهارات از منابع سازمان ملل متحد در "نیویارک"، "دیپلومات عوض احتمالی این "دیپلومات" 
 .اند پیش بین شده(، Diplomat Ismail Ould Cheich Ahmedمروتانیا، اسماعیل اولد شیخ احمد" )

 

که   در یمن، ،ۀ آن حرکات و جنبش هام، نام برده شد، که در نتیج۲۰۱۱، "بهار عربی" در سال قسمت قبلی ازدر 
، می شود"علی عبدهللا صالح" سقوط داده شناخته شده است،  ،و شبه جزیرۀ عرب در شرق میانه ،کشور "فقیرترین"

 احتماالً  کشور های عربی می نامند، اما ۀجمل"با ثبات ترین" کشور، در  وجود آنکه "عربستان سعودی" را ازبا 
که عربستان سعودی، الی عمان ، بر نظام سلطنتی و یمن  بحرینحوادث، در تونس، مصر، لیبیا، سوریه، این وقوع 

، بدون تأثیر ستتخمین نموده ا ۷۰۰۰تا  ۵۰۰۰از  "شپیگل" ،این خاندان را"شهزادگان"  دم، تعدا۲۰۱۱در سال 
 .نبوده باشد

 

صرفنظر از اینکه، این کشور از سالیان طوالنی، اهداف "تفوق طلبی" خود را درین منطقه کنار نگذاشته است، اما 
جنبش های "بهار نتیجۀ ناشی از سرنوشت، برخی از رهبران "عربی" در  را که می تواند نگرانی های آنکشور

کشور  در مقایسه با دیگر که اتباع آن، ،"سعودیعربستان "نظام سلطنتی،  در باشد، نمی توان نا دیده گرفت.عرب" 
جوانان و زنان، ، جوانان ، در عین حال، با سطح نسبتاً بلند تر تعلیم و آموزشزندگی می کنند"مرفع تر"  های عربی
خواهان تطبیق سیستم "ُمدرن" در همه ساحات می باشند. به برخی از موضوعات ذکر شده در گزارش خاصتاً 

با ، هم این کشوررهبری ببعد،  آغاز این نوع "جنبش" م، نظر می اندازیم، که ممکن از۲۰۱۱ل "شپیگل"، در سا
در دهه های طوالنی، بعنوان "تمویل کنندۀ" "نگرانی ها" مواجه شده باشد. نباید از نظر دور داشت، که این کشور، 

، . حال این کشور"، مظنون بوده است"افراطی" و "تروریستی" در تحت نام، "مسلمانان سنیشناخته شدۀ همه حلقات 
همچو به برخوردار باشد، که بیشتر در بارۀ فعالیت های "گروپ های" متعدد، افراطی  ممکن از "آگاهی های"

ً از هراسترو آورده  ، در جهت تبارز قدرت،تدارکات معین نگاه، چه در ساحۀ "استخباراتی" و چه از  . طبیعتا
مقایسه با "فقیران حوثی یمن"، درین لحظه، دست دراز تر و موقف "قوی تر" را نگاه، ظرفیت های "پولی"، در 

 نشان می دهد.
 

عالیم بی شمار نشان می  
دهد، که درین بازی ها، این 
"خاندان" و "افراطیون 

 ،نسبت به آیندهوهابی"، 
در مقایسه  رابیشتر  اطمینان

ممکن از دست داده با گذشته، 
می . بنابر همچو علت هم باشد

که رهبری  تواند، بوده باشد
 متوجه "حوادث سریعآن، 
. حال به شده است" السیر

 اصطالح، "به فرار به پیش" 
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مساعد دانسته  ،تبارز قدرت ، برای" را بهترین فرصت"بحران یمن فقیر ممکن فرصت،درین  متوسل شده است.
 .دانند میخطر" پر "برخالف باشد. با وجود آنکه، صاحبنظران، این اقدام را 

 

سؤال تحت عنوان: "عربستان سعودی:  ۲۸/۰۲/۲۰۱۱، که به تأریخ حال به نکات چندی از گزارش، "شپیگل"
آیا جرقۀ مقاومت درین کشور :"شوددر مقدمه، چنین افاده می  .توجه نمائید میلیاردها دالر" منتشر ساخته است،

تعویض در خلیج  قابل ، یک پادشاهی غیرانرژی جهان برای تهیۀ که سنگین، شعله ور خواهد شد،ثروثمند 
 ؟" این گزارش، زمانی تهیه شده است، کهبا طریق کهن بر آن مسلط می باشد یحکومتیک و  شمرده می شود
سال یاد  ۸۶ را عمر او ،در آنوقتم(، ۲۰۱۵جنوری  ۲۳ درمتوفی "پادشاه" "عربستان سعودی" ) "ملک عبدهللا"،

 خوانده است. "پدر ساالر"پیر مرد،آن  عربستان سعودی را فقط چند سال جوانتر ازاین و ، است نموده
)در پایان تصویر: "پادشاه عبدهللا )در وسط(*: ترس از "انقالب خواسته های داغ" و یا "دلتنگی"( )* در زمان 

 عودت خود از مراکش، در چهارشنبه گذشته در میدان هوایی ریاض.(
 

بسر می برند، در سده های طوالنی رشد نموده اکثریت وسیع مردم که در تحت نفوذ "وفاداری به قوم"  ،زمانتا آن 
سخت "عمیق، یعنی "وهابیزم" قرار دارد، که یکی از ت ادارۀ "تصویر جهانی محافظه کار در تح . این کشوراند

کشور تا اکنون درک نه نموده . شپیگل گزارش می دهد، که "رهبری "گیر ترین مکاتب اسالم شمرده می شود
در امر کارآئی دولت الزمی بوده باشد. آن "مدرنیزمی" که د، مگر شو " را روادار"ُمدرنیزم، تا به مردم آن "است

 )"شپیگل"( رنج می برند.در تحت حاکمیت این رژیم، نان است، زکه هدف از جامعه، ی از قبل از همه، نیم
 

این "گنجینه" ،ی کشوردارد، که فرمانروااعی آن، یک گنجینۀ عظیم ثروت نگه می اجتماین نظام کهنه را با قرارداد 
چون  کشور های همجوار "فقر اصلی"، مانند آنچه در ،تقسیم می کند. در نتیجه ""پدرساالری خاص مهارترا با 

که  هم، آنطوری یخشم انقالب ،ین حالدر به مشاهده نمی رسد.در عربستان سعودی، یمن، یا مصر دیده می شود، 
 "نومبر" وقتی دراما (. ۲۸/۰۲/۲۰۱۱است." )شپیگل  پخش نه شده ،، در عربستان سعودیه استدر مصر رخ داد

ی میالن کم ، باآرامش او، "ملک عبدهللا"، به سوی "نیویارک" برای معالجه، سفر کرده است، م(۲۰۱۰) قبلسال 
"نقاحت" و  دوره   "معالجۀ صحی" در "نیویارک"، و توقفپس از . همراه بوده استنیز  "دودلی" و "تزلزل"

به وطنش بر  مراکش واقع در (Agadir، از "اغادیر" )۲۳/۰۲/۲۰۱۱استراحت در مراکش، روز چهارشنبه، تأریخ 
صادر می نماید، که مجموعۀ پولی را حکومت برای جوانان را امر انتشار"خبری" در نخستین لحظات، ، می گردد

 یا ، فامیل اساسگذای نمایند وکنندخریداری ایش می دهد، تا بتوانند، "خانه" میلیارد "یورو" افز ۱۷میلیارد به  ۹از "
ً ایندنمشرکت ایجاد   ..."ه استآورد فیصد افزایش"، به عمل ۱۵"معاش کارکنان دولت  در . عالوتا

 

" ۲۰ابن سعود"، که تا آنزمان، هنوز " عبدالعزیز"، بشمول پسران، ""شهزاده ۷۰۰۰صرفنظر از تفصیل، در قطار 
پسر زنده بوده اند، "نگرانی ها"، بطور روز افزون در ذهن آنها راه می یابد. بر اساس همین گزارش، هیچ یک 

یکی  " در آن، نهفته نباشد.منفعت کدام "شهزاده در عواید، دیده نمی شود، که "سعودی ها" کشوراحد اقتصادی در و
می خیرات" "بیشتر از   از پادشاه لعزیز ابن سعود"، به پدر "میلیاردر" خود گفته است، که مردماز نواسه های "عبدا

. ، تذکر داده شده است"سهم در قدرت" و خواسته های مردم، از "اصالحات سیاسی" ۀدر جمل ،متن یندر خواهند.
، می باشد برادر اندر "ملک عبدهللا"(  Talal Bin Abd al-Asis"طالل بن عبدالعزیز؟" ) که پدر این "شهزاده"،

در صورتی که پادشاه به خواست مردم جواب مثبت ندهد، "بعد برای »گفته است که:  ،، یاد نمودهمسائل را با نام
همین منبع، سؤال اساسی را در بارۀ "آیندۀ" کشور، در مرحلۀ "انتقال  « کشور ما خیلی خطرناک خواهد بود."

دی، مطرح می سازند. حال همه منتظر آنند، که کدام "پادشاه" پسر خود را "جانشین" قدرت میراثی"، به نسل بع
اعالن خواهد کرد. مطبوعات هم چنان "وزیر دفاع" فعلی آنکشور، "محمد سلما"، "پسر" پادشاه فعلی را، 

 "جوانترین"، نامیده اند.
 

مطرح است، بلکه همچنان  "مسئلۀ میلیاردها دالر"نه تنها  ،"پادشاهی"در آنزمان، می نویسد که در برابر "شپیگل" 
 ."می باشد خرید قابلآیا ثبات در برابر سؤالی قرار دارد، که "

 
"بیرل" )بشکه(، در روز یاد میلیون  ۹"شپیگل"، در آن زمان حجم تولید نفت خام عربستان سعودی را، قریب به 

دالر دانسته است. درین گزارش ظرفیت تولیدی عربستان سعودی، را  ۱۱۴نموده است. نرخ فی "بیرل" را هم، رقم 
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این  بوده، (swing"نوسانی" ) ،بحیث صادر کنندۀ "نفت"، یگانه کشوری دانسته است، که دارای ظرفیت به اصطالح
عقبمانی هر کشور دیگر را  یا و  یقابلیتی است، که به تنهایی می تواند، کمبود توانمندی،

در مدت  هم چنان را کشور های "اوپک"در تولید  حجم در تولید، تالفی نموده، بدینترتیب
موقف،  این کشور در گذشته، ازین "ثابت" نگهدارد. هم نرخ نفت راتالفی نموده، کوتاه، 

 ه است.بحیث یک فشار سیاسی و اسلحه نیز استفاده، می نمود"قدرت" و نفوذ،  در تبارز
در همین "متن" حجم تولید، "لیبیا" را که هم چنان، با "بحران سیاسی"، روبرو بوده 

است. در هفتۀ گذشته، از بلند رفتن قیمت نموده میلیون "بیرل" یاد  ۱.۶است، به حجم 
 ۱۱۴بناًء با قیمت فی "بیرل" دالر تذکر بعمل آمده است.  ۱۰نفت خام، در فی "بیرل"، 

سال  همان " میلیون دالر در۳۷۴۴۹۰میلیون، با ضرب سادۀ اعداد، " ۹ حجم این دالر،
)در پایان این تصویر:  روز(، عواید تخمینی این پادشاهی را نشان می دهد. ۳۶۵)

به که   م،۱۹۳۸مارچ  ۴، اولین چاه نفت تجارتی عربستان سعودی. در ۷دامان؟" نمبر»"
 .«ه استنتیجه رسید

 

که یکسال قبل از  ،مقایسه نمائیدبا آغاز تولید "نفت"، حاال این رقم را، 
راه تحکیم و توسعۀ  ،. این وضعیتنشانی شده است آغاز جنگ دوم جهانی،

در "نفوذ" آنرا در داخل عربستان سعودی و هم  را هم  قدرت این "خاندان"
قبل از آن، . نموده استعرصۀ بین المللی، بطور روز افزون، تعیین می 

عرب، به این لحظات  موقف این کشور در جهان شناخت حد اقل، ازبرای 
 تأریخی توجه نمائید:

 

در "جهان عرب"، دریافت معلومات حقیقی در بارۀ "راز اصلی" قدرت 
سیاسی، در سه کشور، چون " پادشاهی عربستان سعودی"، "پادشاهی 

ند، که هر فته شده می توااُردن" و "پادشاهی مراکش"، نسبتاً دشوار است. چنین انتباه  گر
پیوند های "قبیلوی"  ،ارتباط با تأریخ پادشاهی آنها، می کوشندر یک ازین خاندان ها، د

سوب بدارند، که گویا "میراث" اصلی "پیغمبر نو "نژادی" خود را با اقوام و قبیله هایی م
 خود اختیار، در را بعنوان "میراث" و یا یک موقف "حقوقی" اسالم"، و "عنعنۀ" دیرینه

 .دارند
 

به "مؤرخین"  را بنابرین، درین نوشته، بهتر است، موضوع ریشه های عمیق تأریخی
فقط در  تا  ،است . هدف اصلی درین نوشته، جمعبندی "فکت ها" و "حقایق"بسپاریم

مورد نقش "عربستان سعودی"، یعنی "پادشاهی السعود" و فرزندان "عبدالعزیز ابن 
تا دیده شود که درین دهه  کمی روشنی انداخته شود،و بیست ویک سعود" در قرن بیست 

ها، این خاندان در داخل "جامعۀ عربستان سعودی"، چگونه نظام سیاسی را مستقر 
 ساخته است، و هم در خارج از خاک آن، در مناسبات بین المللی، چه نقشی داشته و دارد. 

 

م، ۱۹۳۲د، که در سال ن، "عبدالعزیز ابن سعود" می شناسرا "عربستان سعودی"ی مؤسس "دیناستی" یا پادشاه
سال از حاکمیت او می گذشت، که  ۲۱، تأسیس نموده است. قریب "کشور اسالمی کنونی را در"شبه جزیرۀ عرب

سالگی( وفات می  ۷۳م )به سن ۱۹۵۳"نومبر"، سال  ۹سال بعد از ختم "جنگ دوم جهانی"، به تأریخ  ۸ ،درست
م، درین پادشاهی میراثی، بحیث ۱۹۳۳"سعود ابن عبدالعزیز" را در سال ی خودش، پسر دوم خود، و در زندگیابد. ا

ً از  تا  ۵۰جانشین خود تعیین نمود. در مورد تعداد مجموعی تمام اطفال او معلومات دقیق در دست، نیست. بعضا
، حال طوری که در اند ن نمودهتخمی هسال ۶۵م، ۲۰۱۱نفر تخمین می نمایند. جوانترین پسران او را در سال  ۶۰

ساله شمرده شده  ۶۹انتشار یافته است، م، ۲۰۱۵جنوری  ۲۳ نشرات بعد از مرگ "ملک عبدهللا ابن عبدالعزیز" در
تصویر بعدی که  و از جانب پادشاه، بحیث جانشین بعدی همین پادشاه فعلی، "ملک سلمان" تعیین گردیده است. است

 .Franklin Dن دی. روزویلت" )یرفته شده است، "عبدالعزیز ابن سعود را با "فرانکلهم چنان از منابع "انترنت" گ
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Roosevelt( "و "ویلیم دانیل لیوی )William Daniel Leavy بر کشتی، "یو اس م۱۹۴۵"فبروری"  ۱۴(، به تأریخ ،
 .نشان می دهد( USS Quincyاس کوینسی )

 

آغاز یکسال قبل از که ، است با آغاز تولید "نفت"
طوری که قبالً نیز از آن یادآوری  جنگ دوم جهانی،
راه تحکیم و توسعۀ قدرت این  بعمل آمده است،

"خاندان" در داخل عربستان سعودی و هم در عرصۀ 
بین المللی، بطور روز افزون، تعیین می گردد. بر 
 ۸اساس منبع "ویکیپیدیا"، عاید دولت از رقم تقریبی 

میلیون  ۲۰۰م، به حدود ۱۹۳۸میلیون دالر در سال 
م، ، یعنی سال وفات "عبدالعزیز ۱۹۵۳دالر در سال 
افزایش  ،از ناحیۀ تولید و صدور نفتبن سعود"، 

نشان داده شده است. درین عواید، "اخوان" سوارکار" 
که طعمه سهمیۀ "شیر" را حاصل می داشته اند، 

 ای تشریفاتی پر قیمت، غربی عادت نمودند. بتدریج از "شتر سواری"، به موتر های "لیموزین" یا موتر ه
 

، که "عبد ربو ۵در سطر فوقانی تصویر شماره  
منصور الهادی" را نشان می دهد، چنین نوشته شده 

جنگ بر سر قدرت در شبه جزیرۀ عرب: در است: "
" در سطور پایان تصویر یمن هر یک علیه هر یک

"عبد ربو منصور الهادی"، "ظاهراً" » می نویسند: 
(pro forma تا هنوز هم رئیس جمهور کشور یاد ،)

می شود. اما بر حسب "فکت"، دیگر صاحب هیچ 
ه قدرت نمی باشد: "حوثی ها"، رئیس دولت را راند

ند. او به "عدن" فرار نمود. از آنجا از کشور بزرگ ا
عربستان سعودی" مجبور به طلب کمک هم جوار، "

 «بعد ها ازین شهر بندری فرار کرد.شد. 
 

 ۳۰م تا ۱۸۳۰)توجه: قسمت جنوب یمن از سال 
تحت اشغال برتانیۀ استعماری،  ،م۱۹۶۷ سال"نومبر" 

بسر می برده است. یمن که در قطار کمترین 
استعمار  از قید« جنوب»بعد از آزادی قسمت ، ۱۹۹۰، الی سال ساختار قبیلوی و قومی می باشدکشورهای دارای 

"یمن"، دو دولت، "جمهوری  برتانیه، در تمام قلمرو
دیموکراتیک یمن"، با پایتخت آن در "عدن" واقع در جنوب 
)حکومت "چپ"، با روابط نزدیک با "اتحاد شوروی" و 

و در شمال  رهای سوسیالیستی "اروپای شرقی"(کشو
" )با روابط نزدیک تر ءنعا"جمهوری یمن"، با پایتخت "ص

با "غرب" و منجمله با "عربستان سعود"(، وجود داشته 
است. هم چنان، یادآوری می گردد، که قسمت شمال و 
مناطق "قبیله نشین" شمال، از جملۀ کمترین نقاط دنیاست، 

، استعماری که هیچگاه، "مستعمرۀ" کدام قدرت خارجی
 نبوده است. 

 

تصویر انتخابی "شپیگل"،  ۸، از جملۀ ۶تصویر شماره  
از وزیر خارجۀ عربستان سعودی است. در پایان تصویر 
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عربستان سعودی" خود را از جهت عنعنوی قدرت حفاظتی "سنی ها" در یمن می داند. "ریاض" »"می خوانیم: 
در شبه جزیرۀ عرب، تحت خطر می با پیشروی "جنبش حوثی" که از جانب ایران حمایت می شود، منافع خود را 

بیند. "سعود الفیصل"، وزیر خارجۀ عربستان سعودی گفته است:"دولت های منطقه تصامیم الزم را اتخاذ خواهند 
نمود، تا در برابر این حمالت تجاوزگرانه، از خود 
محافظت نمایند." با این اظهار، هدف از همین پیشروی 

  .«حاد فعلی بوده است
 

، ویرانی های حمالت "انتحاری" را ۷شماره تصویر  
 :در "صنعا" نشان می دهد. در پایان تصویر، می بینیم

در جمعۀ گذشته، تعدادی از "انتحاریون"، وابسته به »
"دولت اسالمی" )مسمی به "داعش": نویسنده(، در دو 

"، خود آنها را به هوا منفجر ءمسجد، واقع در "صنعا
را هم خبر داده  یحمالت دیگرساخته اند. جهادی ها، 

 .«اند
منشر شده، در مجله  "شپیگل"، جریان  ۸تصویر شماره 

"تدفین" قربانیان عمل "انتحاری" در مساجد "صنعاء" 
بر اساس همین گزارش، درین حوادث،  نشان می دهد.

انسان کشته شده اند. صد ها انسان  ۱۳۰یش از 
 زخمی نیز از خود، بجا مانده است.

 

درین ان جهان، این اماکن متذکره را، مسلمان
سرزمین عربستان، "مقدس" می شمارند، نه 
سیاستمداران و پادشاهان و شهزادگان "سعودی"، و 
یا زمامداران سیاسی دیگر را. حکمفرمایان صاحب 

ری که امتیاز و نازدانۀ حاکم درین سر زمین، طو
رقابت با رقیب منطقوی آن،  قبالً نیز تذکار یافته، در

، اهداف تسلط جویانۀ سیاسی خاندان «ایران»یعنی 
سلطنتی سعودی را در منطقه، تعقیب می نمایند. این 

 اهداف با تقدس، "اماکن مقدسه" هیچ ربطی ندارد. 
)درین تصویر فضای دودآلود، پایتخت "صنعاء" را 
که در نتیجه حمالت هوائی سعودی، گزارش شده 

بینید. سازمان ملل متحد، درین جنگ یمن،  است، می
برای رساندن کمک های بشری آتش بس، ۀ "طلب وقف

 شده است..."(
 

 این مشی ف تسلط خط "وهابی" درین کشور،برخال
"جهان اسالم" مورد قبول همه مسلمانان نمی باشد. ر د

نظر سیاسی این پادشاهان و شهزادگان آنها را نمی 
"قرآن"، کتاب "مقدس" مسلمانان توان، مانند هدایات 

دانست و بیشتر از انسان های دیگر، ارزش داد، در 
کسانی که با  صورتی که دارای کیفیت معادل باشد.

 ۱۴۰۰تأریخ این منطقه حد اقل آگاهی داشته باشند، باید فراموش نکنند، که درین قلمرو، "اماکن مقدس" از قریب 
حدود یک و نیم "میلیارد مسلمان"، به این اماکن احترام داشته و دارند، بلکه  سال به اینطرف، موجود است. نه تنها،

هر یک در آرزوی انجام فریضۀ "حج"، که از جملۀ پنج "بنای مسلمانی" است، می باشند، اما واقعیت اینست، که 
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ی و صلح دارند، همه مسلمان، به آرزوی خود نمی رسند. اما تمام انسان های متمدن درک درست، از زندگی با هم
  هیچگاه موافق نخواهند بود، که به "اماکن مقدس" و میراث "کلتور بشر"، یا "گنجینه های" آن، صدمه برسد.

 

عربستان سعودی کشور "اسالمی" است، که قرار شواهد تأریخی، در رهبری دولتی آن  پیروان فرقۀ افراطی 
ی خوردار اند، که تفصیل آن درینجا، نمی گنجد. در سابقه هامذهبی، بنام "وهابی ها" از نفوذ و قدرت نیرومند بر

البته نقش آن، در سیاست منطقه و  ، از خود بجا مانده اند.، "وهابی ها" با فرقۀ "شیعه"، یک گذشتۀ خونیندور
 محدود نمی باشد. ادعا های بعضی ها، ویا بنا بر "سنی" تنها بر اختالف "شیعه" و جهان،

خالصه نمی گردد، که قبل از آن، باید به آن  هم اختالفات این کشور در منطقه تنها با "ایران"
اما بدون شک وقتی به این تصویر ها بطور نمونه، نظر می اندازیم، به این  .اشاره شود

"سرزمین" و زمامداران آن، موقعیت "مکه"،  یا "کعبۀ مسلمانان" جهان، در کسب نفوذ 
 . رین کشور، نقش مؤثر داشته استقدرتمداران د

 

 ثمانی" به "فروپاشی روبرو گردید.بعد از جنگ اول "جهانی"، "امپراتوری ترک های ع
، نخست ندرهبر گروپ "اخوان" که به عنوان "سوار کاران" نیز یاد می شده ا"عبدالعزیز"، 

؟، ۱۹۲۷جنوری  ۱۰مناطق "نجد" و "حجاز" را تحت کنترول در آورده، اوالً بتأریخ 
"عبدالعزیز" خود را "پادشاه حجاز"  اعالن نموده است. )"ویکیپیدیا"( در قرارداد "جده" 

(Gidda)،  در ساحۀ تصرفات  ،م، از جانب "برتانوی ها"، "حاکمیت"۱۹۲۷ماه می  ۲۰بتأریخ
م، ۱۹۳۲سپتمبر  ۱۸" برسمیت شناخته شده است. بتأریخ حجاز" و "نجد"عبدالعزیز"، در "

لعزیز" هر دو منطقه را متحد ساخته، "پادشاهی عربستان سعودی" را اعالن داشت و  "عبدا
خود را "پادشاه" آن، خواند. نا گفته نماند، که در سالهای اول، یعنی قبل از "استخراج نفت"، 

 در عواید دولتی، رقم "عاید" از بخش "حجاج" عمده بوده است. 
 

دولت با "تقلیل" حجاج، به مشکالت پولی روبرو  است.البته در همه سال ها، یکسان هم نبوده 
بوده است. واضح است، که در سال های اول پادشاهی، در سیاست جهانی از موقف، قابل 
مالحظه برخوردار نبوده است. بعد از اعالن پادشاهی، بیرق نو و نشان دولتی آنکشور را 

  چنین تعیین نموده اند.
 

ه جزیرۀ مام کشور های حوزۀ "شبتهمه دنیا، با جامعۀ "یمن" و 
عرب"، آشنائی داشته، واقف اند، که این قلمرو، تا چند دهۀ قبل از 
وضعیت "قیمومیت ها" گرفته، تا اشغال مستقیم، توسط 
استعمارگران و قدرت هایی هم قرار داشته اند، که ممکن "پیرو" 
ته دین اسالم نبوده باشند. مراسم "حج" در طول تأریخ انجام می یاف

ً بیشتر، دیده می شود، که از  است. امروز از نگاه "کمیت" حتما
 تفصیل در مورد عوامل، آن درین مطلب، خودداری می گردد.
)این تصویر هم از فضای شهر "صنعاء"، بعد از بمب باران 

 سعودی، گرفته شده است.(
 

ست و متمدن، صلحدوست و ضد "مقدس" بودن "حرمین و شریفین" برای هر مسلمان مومن و انسان های بشر دو
جنگ معلوم و قابل قبول است، اما "حاکمیت پادشاهان" و "شهزادگان" مستبد و "افراطی مذهبی" برای آنها، 
"مقدس" شمرده نمی شود. "یمن" سرزمینی است،  دارای تأریخ کهن و در جملۀ کمترین کشور های "فقیر" و 

لوی و مذهبی، در کلتور و فرهنگ آن، خیلی عمیق و وسیع جای عقبمانده محسوب می گردد، که مناسبات خاص قبی
گرفته است. جنگ های داخلی درین کشور و مبارزات "ضد استعمار" و ضد اشغالگران، در تأریخ این کشور، مانند 

راه حل عاجل  تمام ملت های دیگر، ثبت گردیده است. امید است، این ملت هم، به حیات صلح آمیز دایمی نایل آید.
 سیاسی، یگانه راه معقول شمرده می شود.
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