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قسمت دوم
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بعنوان امیران جدیدی عرب شوند .
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بیروت :دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه (آی اس آی اس) درواقع یک بمب
واقعی درزما ن خود است که به قلب خا ور میا نه وارد شده است ؛ اما قدرت وپوتانسیل
مخرب آن بطورمعمول درک نمیشود،این نه باما رش سربا زان ویا نه به قتل وقتال بلکه
تصرف شهرها ودهات را باخشن ترین «عدالت» وهرچه وحشتنا کتر بسرعت بد ست
می آورند ،واین خود درواقیعت امر نا شی از قد رت ا نفجاری واقعی این بمب میبا شد
که در خود آن بمب نهفته است وازسوی هم این هنوز نما یش قد رتمند ی آن است که

جوانان مسلما ن را بسوی خود می کشاند که آن قد رت هما نا سالح ها وصد ها میلیون
دالر است که بحیث وسیله بغرض رسیدن به هدف بکا ر می برند.
" ما باید درک کنیم که تقریباً هیچ چیزی وجود ندارد که غرب
اکنون در مورد آن کاری را نتواند انجام دهد بلکه غرب آرام
نشسته ورویداد ها رایکی بعد ازدیگری تماشا میکند "
باید اذعان کرد که پتا نسیل واقعی نا بودی توسط این بمب فرود آمده درجای دیگری
ودرعربستا ن سعودی بعنوان سنگ پا یه خا ورمیا نه مد رن جا گرفته است ؛ ما با ید
درک کنیم که تقریباً هیچ چیزی وجود ندارد که غرب اکنون درمورد آن کاری را نتواند
از پیش ببرد بلکه غرب آرام نشسته ورویداها را یکی بعد از دیگری تما شا میکند .
سر آغا ز پتا نسیل واقعاً انفجاری آن آ نطوریکه یک دانشمند سعودی بنا م «ابراهیم
فواد» به آن اشاره کرده است چنین است  «:آنچه که سپری شده تقریباً کام ً
ال نادیده گرفته
شده است یا ازاهمیت آن چشم پوشی شده است » .ا ستفا ده دواطلبا نه وعمدی داعش که
در دکترین آن کالم عبدالوهاب بنیاد گذار وهابیزم درقرن نزدهم نهفته است » توام با
وهابیزم ابن سعود عربستا ن سعودی است .
ابوعمر البغدادی «نخستین» شهزاده وفادار در دولت اسالمی عراق درسال «»6002
بگونه مثال اصول دولت آینده خودرا فرموله کرد ...که درزمره اهداف اویکی هم ترویج
وپخش یکد ستی ( )Monotheismاست ؛ که هد ف { انسا ن های درنظر گرفته شده
که آنهارا باید به اسالم فراخواند} از معرفی نمودن این اصول است  ،اصولی که در آن
کالم ویا نظرو فرمول عبدالحسین دقیقاً وتلویحاً تکرار میگردد وهرگز جای تعجب هم
نیست که در نوشته های او نظرات وها بیزم درج نباشد یعنی نظریات وهابیزم شامل در
نوشته ها واثاراو درمناطق تحت کنترول داعش بطور گسترده ای ترویج وتوزیع وپخش
میشود ؛ واین نظریات واندیشه ها درجلسا ت و نشست ها تحت مطالعه وتوضیح وتفسیر
قرار میگیرد  .بغدادی بعد از آن در این زمینه چنین تصریح میکند :که ما این آموزه ها
را به آن نسل ازجوانان ترویج ویا می آموزانیم که آنها آموزه ها را فراموش کرده ویا
از آن بنا به دالیلی انکا ر نموده اند ویا به آن از وفاداری خود کا سته اند .
واین سنت «فراموش شده» اعم از وفاداری ویا انکا راز آن چیست ؟این فراموشی
ازآموزه عبد الوها ب ا ست که با ورمندی واعتقاد مردم به یک مرد با ید باشد (یعنی
به آن یک مرد انحصاری ) که تنها او سزاروار عبا د ت واطاعت است که این بخودی
خود کافی نبوده تا یک مرد یا زن که کسی ویا کسا نی را به اسالم فرا خوانده باشد ویا
اورا مسلمان ساخته باشد ؛ چونکه این ممکن است که آن زن ویا آن مرد به اسالم هیچ
اعتقادی نداشته باشند مگراینکه اگربطورفعال او(یعنی آن مرد ویا زن) هرگونه موضوع
عبا د ت به دیگرویا د یگران را رد کند ویا از آن انکا ر نما ید  .لیستی از چنین

افراد بالقوه پرسشی ایدیولوژیک را که عبدالوهاب آنها را بعنوان بت پرستا ن
محکوم کرده بود بسیا ر گسترده تر بمیا ن می اورد وآن اینکه تقریباً تمام مسلما نا ن
درمعرض همچو خطر قرار میگرفتند که آنها را عبدالوهاب بت پرست خطا ب کرده بود
وآنها تنها به ارتباط نظریات عبدالوهاب یک گزینش ویا یک انتخاب داشتند قبولی
نطریا ت عبد الوهاب ویا مرگ که درغیر آن همسرا ن ودختران وفرزاندان آنها مورد
تجاوزقرار میگرفت ملک واموال آنها مصا دره میشد یعنی این حکم عبدالوهاب بود که
آنها باید به همچو سرنوشت گرفتار شوند وهر کسی که درمورد نظریا ت ویا ایده های
او شک وتردید را بخود راه میداد باید که محکوم به اعدام شود .
دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه (داعش) با اتخاذ تصمیم عمدی مبتی برانطباق
وتحقق کالم .یا این زبان وهابی اشکار ًافیوز (فتیله مواد منفجره) را به خاطر شعله ور
ساختن یک انفجار مهیب وبزرگ درمنطقه سردست گرفته است که ممکن یکی از این
انفجارها به احتمال قوی وقوع آتش سوزی را درقبا ل خواهد داشت اگر تصمیم بر آن
باشد که خا ور میا نه را بطور قطع بخواهند تغیر دهند.
آنچه را که «ابراهیم» دراینمورد تصریح مینماید چنین است  :او میگوید که به باور
من صرفاً صرفاً ومجد د ًا تاکید بر اصالح افراط گرایی درد ید گاههای عبدالوهاب نیست
بلکه اشاره به چیزی کا م ً
ال متفاوتی است که به شکل از اشکا ل بگونه عمدی انطبا ق
کالم وهابیت ا ست  ،که دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه (داعش) بخاطر تحقق آن
بطور اگاهانه فیوز را بخاطر مشتعل شدن انفجار بزرگ در منطقه روشن می نماید،
آن یکی که به احتما ل قوی منطقه را درمعرض آ تش سوزی قرار خواهد داد  .اگر این
آتش سوزی بطور موفقیت آمیز بسر رسد خا ور میا نه را بطور قطع تغیر خواهد داد.
تحقق وانطباق کالم ونطریات عبدالوهاب بطور خا لصا نه ا رما نی بود که همچو
دکترین طرح شده توسط او فرمولبندی شده بود کسی را که امروز بنام (پدر) کل پروژه
عربستان سعودی می نامند ( نظریات عبدالوهاب توسط عثمانی ها درسال « »8181به
شد ت سرکوب شد اما در دهه « »8260مجد د ًا به شد ت احیا شد وموجب آن گردید
که عربستا ن سعودی به حیث یک دولت ویا نظام شاهی سلطنتی عرض اندام کند
آنطوریکه ما امروز می بینیم ) اما این دکترین پروژه عربستان سعودی ا ز زما ن
رنسا نس در دهه ( )8260همراه در داخل باخود (ژن) تخریب کننده ای خودرا نیز
داشت .

عربستان سعودی به حیث خلیچ بریتا نیا وایاالت متحده امریکا درخا ورمیا نه

این کام ً
ال متنا قض ویا پرادوکسیکل به نظر می آید ازاینکه یک مقام بریتا نیاوی
چنان کمکی بنماید که این«ژن» درخود نهفته ای درپروژه عربستا ن را مبد ل به دولت
جد یدعربستان سعودی بنما ید،این مقام ارشدمهاجم بریتانیایی ستت جان فیلبی ( St Jhon

 } )Philbyپدروبنیاد گذار وافسر « »M16بود که برای ( )KGBشوروی بنا م کیم فلیبی
جاسوس میکرد } وبا شا ه عبدالعزیز روابط تنگا تنگی داشت تا جا یکه برای پا د شاه
عبدالعزیز به صفت مشا ور او کا ر میکرد او ازمقا م خود به حیث یک افسر بریتا نیا
استعفا داد وتا اخرعمرخود به حیث یک عضو کلیدی در داد گاه حاکم سعودی با قیما ند
واو ما نند الرنس عربستا ن یک عرب بود اوهمچنا ن به تغیر مذ هب پرداخت وآیین
وها بی را پذ یرفت وبعد ًا مسما به شیخ عبد هللا شد.
سنت جان فیلبی ( یا شیخ عبدهللا) مردی بود به این تصور که دوستش شاه عبدالعزیز
را حاکم عربستا ن سا زد  ،درواقع این خود روشن بود که در پیشرفت این جا ه طلبی ،
اوهرگزبعنوان یک راهنما ویا یک د ستورالعمل دهنده بطوررسمی کاری نمیکرد بگونه
مثال  :هنگامی که او شاه عبدالعزیز را بخاطر گسترش نفوذ وتسلط اش درشما ل نجد
تشویق کرد به او دستورداده شد که از دادن همچو دستورالعمل ها دست کشد ) آنطوریکه
یک نویسنده امریکا یی ستیفن شوارتس« »Stephen schwartzخاطرنشان می سازد)
و آن اینکه شاه عبدالعزیز بخوبی میدانست که بریتانیا به با ربا رمتعهد شده است که
با شکست امپراتوری عثما نی ها میخواهد یک دولت عربی را ایجاد کند واین بدون شک
یک وعده وقول وقراربود که سنت جان فلیبی عبدالعزیزرا تشویق میکند که او در راس
این دولت قرار گیرد یعنی حاکم این دولت جد ید عربی شود .
دقیقاً تا هنوز مشخص نشده است که چه چیزی بین سنت جان فلیبی وعبدالعزیز حاکم
دولت جد ید عرب درمیا ن بود ( از جزیات ویا ظواهر آن چنین به نظر میرسید که بین
آن هردو هرچه که بود به شکل از اشکا ل ازبین برده شده است اما ظاهر ًا دید سنت
جان فیلبی به ساختا ردولتی بطور عنعنوی وسنتی محدود نمیشود ویا در محدوده دولت
های متعارف نمیخواهد قرارگیرد بلکه با ید تبد یل به یک نهادوسیعتری بنام امت اسالمی
(یا جامعه مومنان ) بصفت یک ابزار وها بیت وبه حیث نمونه ورهبر تما م جها ن
عرب تثبیت وعرض اندام کند  .برای آنکه این اتفاق بیفتد وشاه عبدالعزیز درآن برنده
شود باید که تایید بریتانیا ( وبعد از مد ت طوالنی تاید امریکا ) را از آن خود سازد.
شوارتس ( )Schwartzدراین مورد خا طرنشا ن میسا زد که شاه عبدالعزیز با تمام
توصیه های سنت جان فلیبی توافق نشا ن داده و آن توصیه ها را کا م ً
ال می پذیرد
ودرجهت تطبیق آن بدون وقفه عمل میکند .
بریتانیا بعنوان پدرخوانده عربستا ن سعودی  :به یک روایت ویا یک مفهوم
این ممکن است که سنت جان فلیبی را به صفت پد رخوانده عربستان سعودی بنامیم
چونکه او به همین اندازه درایجاد عربستان سعودی نقش قاطع داشت و چنان زمینه ای
را مساعد ساخت که رهبران عربستان سعودی به نفع (مدیریت) اسالم سنی که یکی
از اهداف غربی ها ( تخریب سویالیزم – با آتیزم « »Ba, athismنا صریزم ونفوذ

شوروی ) بود براورده شد وغربی ها در آزا وعوض آن موافقت خودرا با بکا رگیری
قدرت مطلق عربستا ن سعودی از وها بیت اسال می وامت اسال می (با تخریبات سنن
ورسوم اسالمی وتنوع فکری اسالم وکا شت بذر اختالفات عمیق در جهان اسالم ) نشان
دادند.
موفقیت سنت جان فلیبی از نظر سیا سی  ،ما لی واستراتیژی سعودی شگفت آور
بوده است که این امرهمیشه درفرافگنی « ابطال پذ یری» فکری انگلیس وامریکا ریشه
داشته است  ،امتناع از دیدن «ژن» خطرناک در پروژه وها بیت  ،پتا نسیل پنهان آن
درهرزمان با سوء استفا ده بردن ازآن منجر به خون ریزی شد ه است  .ولی بهرصورت
این فقط اتفا ق افتاده است که این «ژن» خطرنا ک دورازدید ویا بصیرت داعش()ISIS
بوده که اکنون سربلند کرده است.
درنتیجه از آن زمان تاکنون  ،سیا ست های استوار در سمت وسو خود شا ن محدود
شده است وبشد ت وابسته به عربستا ن سعودی برای دستیا بی به مسیرخوددرخاورمیا نه
است .
از لحاظ سیا سی وما لی وستراتیژی موفقیت سنت جان فلیبی شگفت انگیز بوده
است « اگر بصورت خود جوش  ،مشرط وخودخواهانه عمل کند ) ؛ اما این امر همیشه
درانگیزهای فکری انگلیس وامریکا ریشه دارد .امتناع از مال حظه «ژن» خطرنا ک
در پروژه وها بیت وپتا نسل پنهان آن درهر زمانی که بتواند جهیش ژنیتیکی خودرا
بخاطر خو نریزی ویژه ای میتواند تغیر دهد ؛ بهرحا ل این اتفا ق افتاده است ؛ که دولت
اسالمی افراطی عراق وسوریه «داعش» پا بعرصه وجود گذارد.
بهر حا ل با تاید وتاکید بخاطر برنده شدن غرب ( چونکه پافشاری وتاکید غرب تا هنوز
ادامه دارد) نیازمبرم به تغیر حا لت ویا وضع داشت ؛ بد ین لحا ظ «پروژه» غرب ویا
دست اندرکاران غرب مجبور شد ند که دست به حرکت پیشتا زانه ای تسلیحا تی زنند
وپیروان خودرا بخا طر آوردن تغیر از قبل طرح شده مسلح سا زندوبدین ترتیب جنبش
سبز به چیزی شبیهه حکومتداری تبد یل شد که این امر هرگز به دلیل تناقضات ذاتی
درگیری واختالف « اخالق ویا مورالیتی خالصانه درمقابل پول واعتماد به نفس» آنقد ر
ساده وآسان هم نبود  .وبا گذ شت زما ن مشکالت مربوط به «مد رینیته » که دولت
به آن نیاز داشت تا موجب آن گردد که این «ژن» خطرنا ک فعالتر شود بجای آنکه
دردرون خود بیشتر مواجه به تغیر واستحا له گردد.
حتی تا جا یکه خود شاه عبدالعزیزدرواکنش به آن به عکس العمل الرژیکی مواجهه
شد وآنهم درقالب یک شورش جدی توسط شبهه نظامیان خود وها بیها ی عربستا ن
سعودی  ،زمانیکه شاه عبدالعزیز گسترش سلطه وکنترول تمام ایخوانی های ()ikhwan
سعودی را به مرز سرزمین های تحت کنترول بریتا نیا دید  -تالش بخرچ داد تا ما نع

از دستگیری شبهه نظامیان خود شود چونکه ایخوان ها که قب ً
ال با استفا ده بردن از
تکنالوژی مد رن انگلیس شناخت داشتند و از آن با داشتن اگاهی قبلی امتناع ورزیده
بودند( مثل استفاده از تیلیفون  ،تلگراف واسلحه ) .لذا آنها با دلیل از دالیل در مقا بل
دشمن از جهاد ودست بردن به سالح د ست کشید ند وبجا ی آن با خشم وغضب به
شورش علیه پادشاه خود پرداختند که بعد از سری از درگیریها ی خونین باالخره آنها
درسال ( )8262ازهم پا شید ند واعضای ایخوانی که زنده و وفادار مانده بود ند بعد ًا
درگا رد ملی «عربستا ن» جذب شد ند.
پسر وارث شاه عبدالعزیز وسعود با یک فورم واکنش متفا وت مواجهه شد ند
«با خونریزی کمتر ولی با موثریت بیشتر » پسر شاه عبدالعزیز از تخت وتاج سلطنت
مذهبی به نفع برادرش فیصل به دلیل رفتا ر ظا لما نه وعجیب وغریب او از سلطنت
وپادشاهی کنا ررفت ،روش و سبک شا دا ب وظریفا نه اوازمجا زات دینی که امیدواری
امام مسلما نا ن بود شجاعانه به دنبا ل آن شجاعت ودلیری تا زید.
پادشاه فیصل جا نشین سعود به نوبه خود توسط برادر زاده اش درسا ل« »8291که
به ظاهر درداد گاه حضور رسانیده بود توسط فیر با تفنگچه د ستی از پا درآورده شد
برادرزاده با تحریم اعتقا دات و نوآوری های غربی در جامعه وها بی رو برو شد
وبه ضرر آرما ن های اصلی پروژه وها بیت د ست بکا ر شد .
تصرف مسجد بزرگ درسا ل « :»4101بهرصورت اوضاع بیشتر جدی تر
شد و شورس ایخوان ها به رهبری جهیما ن القبطی ( )Juhayman al otabiعلیه
سلطنت آغا ز شد که منتج به تصرف مسجد بزرگ دراثر تالش ومجا هد ت ()000
تا ( )100نفراعم از مردان وزنان درسا ل « »8292شد  ،جهیما ن از قبیله با نفوذ
اوطیبی ( )Otaybiازنجد « »Nejdبود که در دهه « »8260عنصر کلیدی ویا رهبر
اصلی ویک فعال مذهبی سعودی از ایخوان ها ( )ikhwansشمرده میشد ..
جهیما ن وپیروانش که اکثریت از آنها ازحوزه علمیه آمده بودند دربین عا لما ن دیگر
طرفدار مفتی سا بق عربستا ن سعودی شیخ عبدالعزیز بن «با ز ».پیشتیبا ن بیطرفا نه
او بودند؛جهیمان اظهار داشت که شیخ بن «باز» هر گز به آموزه های ایشان اعتراضی
نداشت ( آنطور که انتقاد از اراده اخالقی نسبت به کفر والحاد بود) اما بن با ز ( bin
 )Bazعمدتاً متهم به این شد که سلسله حاکم السعود مشروعیت خود را ازدست داده
فاسد وگمراه شده است واین ظالمانه خواهد بود که در مقا بل آن اقدام نشود ؛ چونکه
فرهنگ سعودی را با سیا ست تها جمی غربی درآمیخته است .
بطور قابل توجیهی پیروان جهیما ن پیا م خودرا درشما ری از مسا جد عربستان
سعودی بدون آنکه در ابتدا از طرف مقامات امنیتی آنوقت دستگیر شوند تبلیغ وترویج

کردند اما زمانیکه جهیمان وتعدا همراهان ایخوان او درنها یت امر در سا ل ()8291
مورد بازجویی قرار گرفتند ؛ اعضای والیت (ازجمله بن با ز » بنام حرافات پسند ها
تحت بررسی قرارگرفتند ولی بعد ًا نظر به هد ا یت مقا م عا لی آنها رها شد ند.؛ چونکه
مقا ما ت ذ یصالح بعد ًا درک نمودند که اینها بیش ازسنت گرایان قبلی وگذشته ایخوانی
ها همچو پدر جهیمان کسانی دیگری نیستند واص ً
ال از سوی آنها کدام تهد ید قوی قابل
تصور نیست .
حتی زما نیکه شورش وتشنج درمسجد بزرگ به شکست روبرو شد علما وروحانیون
بیش از حد تا یک سطح معین درقبال آنها از تحمل وشیکیبا یی کارگرفتند وهنگامیکه
دولت با استفاده از کسب تجویز فتوادرمورد آنها خواست تا شورشیا ن مسلح که
مسجد را به تصرف آورده بودند آنها را سرزنش ویا مها ر سا زند ؛ کالم (بن با ز )
ودیگر اعضای ارشد آنها بطرز شگفت آنگیز محدود شد – محققان ویا هییت برسی
وتحقیق اعالم کردند که جهیما ن و پیروانش غیرمسلمانان اند وباوجودیکه آنها تخطی
ازرعایت مواد پذیرفته شده ای تقد س مسجد بزرگ نموده بودند تنها آنها را المالح
المسلحه(گروه مسلح) ما نند پد ربزرگ جهیما ن دانستند .گروهی را که جهیمان رهبری
میکرد ازدسترسی به منا بع مهم قدرت وثروت بدور درحا شیه قرار نگرفت ؛ بلکه او
به یک مفهوم درآب دوستا نه شنا کرد ،پدر بزرگ جهیما ن یکی از رهبران اصلی
ایخوان ها بود وبعد از شورش علیه عبدالعزیز اغلب از رفقای پدر بزرگ اش درگارد
ملی عربستا ن جذ ب شد ند .؛درحقیقت خود جهیما ن درگاردخد مت میکرد لذا اوتوانسته
بود به وجهه درست سالح را بکا ر ببرد و مهارت های نظا می را از آن خود ساخته
بود وبا داشتتن همچو مها رت های نظامی اوتوانسته بودکه اغلب کسا نی از هواداران
خودرا ازگا رد بسوی خود بکشا ند واوهمچنان یک مقدارسالح ها ومواد غذایی ومهمات
جنگی را قب ً
ال در یک قسمت از این مسجد بزرگ ذخیره کرده بود که درصورت طوالنی
شدن محا صره مسحد بزرگ از آن مواد استفاده بعمل آورد او یعنی جهیما ن همچنا ن
توانسته بود که افراد ثروتمند را درامر سرمایه گذاری دراین شرکت دعوت وجلب
نما ید.

دولت اسالمی افراطی عراق وئسوریه«داعش» درمقابل سعودی غرب زده :
نقطه آغا ز تمرین این تاریخ چنین است تا تاکید شود که رهبری عربستا ن سعودی
به چه آسا نی درحا ل رشد وبا لند گی داعش ( )ISISدرعراق و سوریه بود -تظاهرات
ایخوانی های ( )ikhwansقبلی و پیشین سرکوب شد که سرکوبی همه ای آنها در داخل
دولت شاهی سلطنتی عربستا ن به انفاق افتاد.
با اینحا ل اعتراض غیر قا نونی داعش بمثابه یک ایخوان جد ید درخارج از پادشاهی
اتفاق می افتد که عالوه برآن طرفداران جهیما ن مخا لفت وانتقاد قاطعانه خودرا علیه

فامیل حاکم سعودی نشان دادند وگفتند که ما این شیاطین بزرگ را امروز درعربستان
سعودی می بینیم ازآنجمله جریا ن گروه مدرنیتی که پا د شاه عبدالعزیز بخشی از آن
است و از سوی هم طرفداران و جهت گیران جهیما ن که بن الدن وطرفدراران
سعودی داعشی وسنی مذهب عربستان یک بخشی آز آنها هستند -رویهمرفته اختالف
وتفرقه ذاتاً و سرشتاً درخا نواده ال سعود وجود دارد که از آن تا حا ل چندین با ریاد
نموده ایم .
بر اسا س گذارش روزنامه الحیات عربستا ن سعودی درماه جوالی سا ل ()6080
یک گذارش از نظر سنجی را درمورد سعودی ها درسا یت های شبکه های اجتماعی
به نشر سپا رید وچنین ادعا کرد که ( )26در صد از گروه های جمعی و یا تا رگیتی
معتقد هستند که دولت اسالمی درمطا بقت کامل به ارزش های اسالم وقوانین اسالمی
پابند می با شند – جمال خاجوجی ( )Jamal Khashaggiتحلیلگر برجسته عربستان
سعودی که دراین آواخر حامیان ومقامات سعودی ،که ( )ISISرا ازسا یه تما شا میکنند
به آنها چنین هشدار میدهد :
« امروز جوانان خون گرم وعصبا نی با ذهنیت ودرک ذهنی از زند گی توام با
رعایت از اصول شرع و شریعت وجود دارند که از قرن ها به آنها از اجداد شا ن
به ارث باقیمانده است ودارند که این نوع زندگی را ترک گویند چونکه اکثر آنها
متمایل به دستاوردهای مدرنیزه ای که تا هنوز به پا یا ن نرسیده ویا تکمیل نشده
است می با شند وآنها مخا لف وضد شورشیا ن  ،امیران و خلیفه اند از اینکه اینها
« شورشیان – امیران وخلیفه » باالی قسمت های زیاد ازسرزمین ها ی ما تجاوز
مینمایند ودر سرزمین های درتحت کنترول خود ذهن کود کا ن مارا می ربا یند
ومرزه ها را ازهم می پا شند تمام مقرارات وقوانین پذیرفته شده را رد میکنند
دیدگاه های شان را از سیا ست  ،حکومت  ،زندگِ ،جامعه واقتصا د رها وخا لی
ساخته خودرا برای شهروندان شا ن به حیث فرماندهان  ،قوماندانان و وفادار
ویا خودرا خلیفه اعالم می نما یند ودیگر هیچ انتخابی ندارند – آنها این را اهمیت
نمیدهند اگر شما درمیان مردم خود باشید واز آنها حمایت نماید ویا اگر شما یک
مرد تحصیل کرده یک مدرس ویا یک رهبر قبیله ای یا یک رهبر مذهبی یا یک
سیاستمدار فعال یا حتی یک قا ضی با شید –بلکه آنها ازشما میخواهند که از فرمان
وحکم ایشان پیروی کنید و متعهد به ا طاعت از آنها شوید  -ابو اوبیده الجزایری
( )Abu Obedia al Jazrawiهنگا میکه درمقا بل همچو سواالت شان قرار
میگیرد درپا سخ میگوید  :مرجع ما این کتا ب وسنت است وآن همینطور است » .
ما چسا ن اشتبا ه کردیم این را خشغلی ( )Khashoggiمی پرسد که امروز سعودی
با داشتن ( )0000تا ( )0000جنگجوی عربستا نی دردولت اسالمی افراطی عراق

وسوریه (داعش )  ،نیاز آنرا می بیند تا توصیه نماید که به افزایش «داعش» باید
ازدرون نگاه کرد وآنرا توضیح میدهد ودرضمن می افزاید که شا ید زمان آن با شد که
اشتباهات سیا سیی ما رااشتباهات گذ شتگا ن وپیشینا ن ما تصحیح کند تا آنکه اشتباهات
گذ شتگا ن خودرا تکرار نکنیم .
آسیب پذیرترین پادشاه مدرنیزه شده:پادشاه عربستا ن سعو.دی شاه عبدالعزیز
هرچه بیشتر ودقیقتر درمعرض آسیب پذیر ی قرار دارد چونکه او اکنون مدرنیزه شده
است واین پادشاه نفوذ نهادهای دینی ومذهبی وپلیس دینی یا تفتیش عقاید را محدود
کرده است ومهمتر از آن اینکه او مدارس چهارگانه فقهی اهل سنت را بوسیله کسانیکه
آنها به او نزدیک واحترام می گذارند مجوز تتدریس داده است ولی در ( عوض الوهاب
یا تمام مدارس دیگر فقهی بغیر از طرفداران خودرا منع قرارداده وبه آن مخالفت خودرا
ابراز داشته است ) .
سوال کلیدی واساسی این است که آیا واقیعت ساده موفقیت های داعش وتظاهرات
کامل (گلدهی ویا گل دستگی ) همه پارسا یی های اصلی وپیشگویی از برانگیختن آنها
چنین است که « ژن» مخا لف را تحریک وفعا ل خواهند ساخت یعنی دردرون پادشاهی
عربستان سعودی این ژن فعال خواهد شد ؟ پس اگر عربستان سعودی این کار را انجام
دهد واز طرزتفکر (داعش) غا فل شود ویا آنرا درنظر نگیرد درآنصورت خلیچ همیشه
مجد د ًا یکسا ن ویا به یک منوال با قی نخواهد ما ند ،عربستا ن سعودی نیست ونا بود
خواهد شد وخا ورمیا نه درمعرض غیر قا بل شناخت قرار خواهد گرفت .
حتی برای مسکونین وباشندگان اهل تشیع عربستان سعودی نیز ممکن است زمینه ای
مساعد گردد که به تتد ریس ازفقه جعفری بپردازند وبغرض گرفتن احکام به روحانیون
شیعه ای جعفری مراجعه نمایند ( حاالنکه الوهاب خصومت خا صی را علیه شیعه ها
واضح ساخته وآنها را خطا کا ران نامیده است ) .در دهه ( )8220روحا نیونی نظیر
(بن با ز) مفتی سا بق عربستا ن وعبد هللا جبرین ( )Abdullah jibrinاظهار نظر
کرده اند که شیعه ها کا فر هستند .
برخی ازعلمای معاصر سعودی چنین اصالحات را بعنوان یک تحریم علیه وها بیت
ویا حد اقل نمونه ای دیگری از غربی شدن می دانند  ،بگونه مثال «داعش» هرکسی
را که به دنبال صالحیت دیگر از آنچه که توسط خود دولت اسالمی ارایه میشود متهم
به عدم اعتقاد سازد – چراکه همه این «حوزه های دیگر» حاکی از نو آوری یا «قرض
گرفتن » از فرهنگ های بیگانه و دیگران است  .سزاوار جزا می داند یعنی هرکسی که
از فرهنگ دیگران وام گیرد نزد دولت داعش متهم به عدم اعتقاد میبا شد .
آنها سیما ویا وچهره عربستان سعودی رادرآینه تما شامیکنند وچننین تصورمیکنند که
عربستان چهره ای اصلی خودرا کام ً
ال از دست داده است .

بطورخالصه زما ن اینگونه بمب ا ست که درخا ورمیا نه قراردارد ویا آ ماده پرتاب
است ،که نشا نه ها وکنا یه های (آی اس آی اس ) را به عبدالوها ب و جهیما ن
{( که نوشته ها ی ناموافق ومخا لف آنها دربین حا میا ن داعش (آی اس آی اس)
پخش وترویج میشود)} گوشزد میکند که این خود نشا ندهنده تحریک قد رتمندی
مبلغین آنها میبا شد ،آنها همچنان چهره عربستا ن را درآینه تما شا میکنند وبرویت
آنها تصویری ازعدم (خلوصت وپاکیز ه گی ) مجسم میشود که درآن بعوض پاکیزه گی
حقیقتاً ثروت و آرامش جاگزین شده است .
این بمب داعش ( )ISISدرجا معه عربستا ن سقوط کرده ویا فرود آمده است ،
پا دشاه عبدالوهاب واصالحات وآموزه های او دربین مردم محبوبیت ونفوذ زیا د دارد
وشاید که آموزه های او بتواند یک طغیان جدید ازاختالف را درایخوانی ها ()ikhwans
دامن زند ولی آیا این گزینه بعد از مرگ او امکان پذیر خواهد بود .؟
دراینجا مسله ای وجود دارد که با سیا ست درحا ل توسعه ایاالت متحده امریکا
مواجهه ویا روبرو شده است وطوری به نظرمیرسد که یک ( رهبری ) وجود دارد که
اوضاع را ازعقب دنبا ل میکند ودرصد د آنست تا دولت ها وجوامع سنی را در همکاری
بینهم درمبارزه بر ضد ( )ISISدرعراق با بیداری شورا ها بسیج نماید .
این خود یک نوع از استراتیژی است که به نظر میرسد بسیار غیر قابل اعتماد است
وآن اینکه چه کسی میخواهد که خودرا دراین شکاف حساس در داخل عربستان سعودی
دریا بد ویا وارد سا زد .وآیا حمالت وهجوم سنی ها مشترکاً با داعش منجر به بهبود
وضیعت پادشاه عبدهللا میشود ؟ یا که حتی باعث انزجارداخلی درعربستا ن سعودی
میشود ؟ پس دقیقاً آیا ( )ISISتهدید میکند ؟ که البته تا هنوز این مسله واضح نشده است
واین خودبطورمستقیم غرب را به تهدید مواجهه نمی سازد «گرچه غربی ها باید مراقب
باشند .به این عقب نشینی خاص نپردازند ».
تاریخ ایخوانی های ( )ikhwansعربستان سعودی سهل وساده است  ،هما نطور که
ابن سعود وعبدالوها ب درقرن( هژدهم ) ساخته شده است وبنا م ایخوان ()ikhwan
عربستان درقرن ( )60ساخته ونامیده شد  ،وهد ف واقعی ( )ISISنیزباید تصرف حجا ز
(نام تاریخی ناحیه غرب شبهه جزیره عربستان است ،این ناحیه زادگاه اسالم ومحل قرار
گرفتن کعبه است وشهرهای مهم مذهبی مکه  ،مد نیه نیز در همین ناحیه قرار دارند
....ازویکی پید یا ) باشد  ،ولی سوال دراینجا اینست که آیا تصرف مکه ومد ینه توسط
داعشی ها برای خود داعشی ها ناحیه ویا قلمروی خواهد بود که داعشی ها را بعنوان
امیران جد ید عربستا ن ویا جاگزین خانواده سعودی خواهد ساخت ویا به آنها مشروعیتی
خواهد بخشید ؟
با تقدیم سالم ها «»774-70-14
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