روزﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن و
آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آل ﺳﻌﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ رود و ﭼﻪ آﯾﻨﺪه
ای در اﻧﺘﻈﺎر آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮاب آرام از آل ﺳﻌﻮد رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﮐﻨﻮن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ،ﺧﻮاب آرام را از آل
ﺳﻌﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﻌﻮدی را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ]ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ[ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﺧﻮﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻫﺎﻟﯽ آن از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺗﮑﺎﭘﻮی اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮادران ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آل ﺳﻌﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و آﺗﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ،زﯾﺮا ﻣﺪﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در رﻓﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﭼﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻤﻞ ﺳﻼح و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺑﺤﺮﯾﻦ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ از دﯾﮕﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن وارد آﻣﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻌﻮدی در ﺳﺎل  2012آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻤﺮ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﻤﺮ
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ را راﻫﯽ زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﻧﺎن را از ﻓﮑﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺣﮑﻢ اﻋﺪام آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺣﻮﺛﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺎء
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺲ از  13ﺟﻠﺴﻪ ،ﺣﮑﻢ

اﻋﺪام ﺷﯿﺦ اﻟﻨﻤﺮ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺎء ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻤﻦ و ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ داﻋﺶ ،اﻟﻨﺼﺮه و ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﺶ ﺣﺎل او را
ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻤﮑﺶ و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ دوم ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻌﻮدی رو ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ دوم ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻮت ﮐﻨﺪ اﻣﯿﺮان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وارد درﮔﯿﺮی و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻮر را
از ﺧﻄﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺠﺎت داده و ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ای را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟

