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تمدید  60ساله پیمان آمریکا
با رژیم سعودی در دوره« بوش پسر»

...

تاریخمعاصر
سرنوشت وارثان میرزا رضای
« شاه شکار »

 73سال حمایت آمریکا از آل سعود؛ از «روزولت» تا «ترامپ

»

جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

پیدایش رژیم سعودی در شبه جزیره عربستان،
جــز بــا حمایت دول ـتهــای استعمارگر کــه در
پی به غنیمت بــردن بقایای امپراتوری رو به
زوال عثمانی بودند ،امکان نداشت .مد تها
طــول کشید تا انگلیسیها ،از همراه دیرینه
خود شریف حسین دست بکشند و برای ترمیم
غرور جریحهدار شدهاش ،عراق و اردن را به او
بسپارند و سپس ،از حاکمیت خاندان سعودی
در حجاز ،حمایت کنند؛ خانوادهای که پیوندی
ناگسستنی با جریان وهابیت داشت و اصو ًال ،
مشروعیت حکومت خود را از فتاوای سرکردگان
وهابی میگرفت؛ همانها که به راحتی ،حکم
قتل هزاران زن ،مرد و کودک را امضا میکردند
و خم به ابــرو نــم ـیآوردنــد .بــرای سعود یها،
حمایت خارجی رمز بقای حکومت است .آن ها
به خوبی میدانند که توان رویارویی با قدرتهای
خارجی اطــراف و حتی جریا نهای قدرتمند
داخلی خود را ندارند و به همین دلیل ،باید
همواره به شکلی ،اتصال خود را با کانو نهای
قــدرت جهانی بــرقــرار نگه دارن ــد .عبدالعزیز
بن عبدالرحمن ،بنیان گذار رژیم سعودی ،به
خوبی از این ضعف آگاه بود و به همین دلیل،
میکوشید تا آن را با عوض کردن و تغییر دادن
تکیهگاه خارجی خود ،پنهان کند .او پس از آنکه
در  22سپتامبر سال  1311(1932هـ.ش)،
تأسیس رژیم سعودی را اعالم کرد ،به تدریج
تصمیم گرفت جهت گیری مناسبات خود را از
سمت انگلیس که قدرتش آشکارا رو به زوال بود،
به سمت آمریکا تغییر دهد؛ ابرقدرت نوظهوری
که عطش فراوانی برای کسب ثروت و قدرت در
سراسر جهان داشت.
▪سرآغاز یک رابطه

ارتباط میان سعودیها و آمریکاییها ،در همان
سالهای نخست تأسیس رژیم کنونی حاکم بر
عربستان،آغازشد.عبدالعزیزازشرکت«استاندارد
اویــل کالیفرنیا» خواست که مسئولیت اجرای
عملیات اکتشاف نفت در عربستان را برعهده
بگیرد .در آن زمــان هنوز ذخایر هنگفت نفتی
این سرزمین ،برای بریتانیا شناخته شده نبود و
انگلیسیهاتالشمیکردندسلطهخودرابرمنابع
نفتی ایران تثبیت کنند .آن ها با سرمایهگذاری
در منطقه خوزستان و تأسیس پاالیشگاه آبادان
که در آن زمان بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی جهان
بــود ،منافع خود را به قیمت چپاول ثروتهای

عبدالعزیز بن عبدالرحمن ،پس
از آنکه در  22سپتامبر سال
 1311(1932هـ.ش) ،تأسیس
رژیم سعودی را اعالم کرد ،به
تدریج تصمیم گرفت جهت گیری
مناسبات خود را از سمت انگلیس
که قدرتش آشکارا رو به زوال
بود ،به سمت آمریکا تغییر دهد؛
ابرقدرت نوظهوری که عطش
فراوانی برای کسب ثروت و قدرت
در سراسر جهان داشت
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دیدار روزولت (سمت راست) با عبدالعزیزآل سعود

روایــت قتل ناصرالدینشاه و سرگذشت
ضاربش ،میرزا رضــای کرمانی را بارها و
بارها شنید هایم ،اما شاید از بالهایی که
بعد از این واقعه بر سر اهل خانهاش آمد،
کمتر خبر داشته باشیم .به گزارش «تاریخ
ایرانی» ،میرزا رضای کرمانی را این بار نوه
دختر یاش ،پرویز خطیبی ،در قالب یک
کتاب با عنوان «میرزا رضــا کرمانی» ،به
تصویر کشیده است .اما اجل به وی مهلت
نداد که شاهد انتشار کتابش باشد و این کار
به دست دخترش ،فیروزه خطیبی به انجام
رسید .طبق گــزارش این کتاب ،از دریچه
نگاه زهرا خانم ،همسر میرزا رضا ،تصویر او
سیمای مردی زخمخورده از مردان حکومت
است که به هیچ وجه حاضر به تحمل ظلمی
که در حقش شده است ،نیست و مدام در
مسیر احقاق حقوق مسلم خــود ،متحمل
زندان و شکنجه میشود .همسر میرزا رضا
از شب عروسی خود که به سادگی برگزار
شــده اســت ،حــرف میزند و قولهایی که
میرزا در آن شب به او میدهد« :اگــر خدا
خواست و توانستم حق خودم را از این حاکم
ظالم بگیرم که زندگی خوبی برایت درست
میکنم ،اگر نه ،به خاطر تو حاضرم تن به هر
کاری بدهم و لقمه نانی گیر بیاورم و همین
جا زندگی کنیم ،چون دیگر روی برگشت به
کرمان را ندارم».
امـــا ایـــن خــوشــی چــنــد مـــاه بیشتر دوام
نــمــیآورد ،چــون مــیــرزا کــه بــه دنــبــال پس
گرفتن حقوقش از حاکم کــرمــان اســت،
مـــدام بــه اتــابــک عریضه مینویسد و هر
روز به در خانه او مــیرود .وقتی میبیند
که نتیجهای عایدش نمیشود ،یک روز
خسته از بیکاری و دربـــهدری ،در مقابل
خانه اتابک به انتظار مینشیند« .موقعی که
اتابک میخواست سوار کالسکهاش بشود،
جلویش را گرفت و ماجرا را شرح داد .از قرار
معلوم اتابک ظاهرا سری تکان میدهد و
بیآن که کالمی به زبان بیاورد ،پی کار خود
میرود .به محض دور شدن کالسکه اتابک،
نوکرها و قراول و یساول حکومتی میریزند،
میرزا را میگیرند و با فحش و کتک او را
به محبس میدان مشق که زیــر ســردر باغ
ملی بوده است ،میبرند و توی سیا هچال
تاریک حبسش میکنند ».باالخره میرزا را
پس از دو سال از زنــدان آزاد میکنند .اما
آزادی این بار هم دوام چندانی نمیآورد و به
گفته همسرش «این بار پس از توقیف او را به
محبس قزوین میفرستند ».محبس قزوین
دیگر مثل سیاهچال باغ ملی نیست که زهرا
خانم بتواند هر روز به مالقات شوهرش برود:
«برای من که بچهدار و گرفتار زندگی بودم،
رفتن به قزوین و سرکشی به شوهرم کار
سادهای نبود ،اما در طول دو سال و چند ماه،
سه بار به سراغش رفتم ».پس از واقعه ترور
ناصرالدین شاه ،خانه میرزا رضای کرمانی
غارت شد .به گواه خواهرزن میرزا که خود
در متن ماجرا بوده است ،تا مدتها بعد از
آن واقعه« ،هیچکس جرئت نداشت از میرزا
حرفی بزند و اگر میزد ،خونش پای خودش
بود ».به گفته او ،کمکم وضع به حال عادی
برگشت و خانواده میرزا توانستند به خانه
تاراجشده خودشان برگردند.

جرج واکر بوش ،بین سالهای  2001تا  ،2009رئیسجمهور آمریکا بود .در دوران او ،آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرد .وی «،پیمان
کوینسی» با رژیم سعودی را ،برای 60سال دیگر تمدید کرد؛ پیمانی که بر اساس آن ،آمریکا انحصار بهره برداری از منابع نفتی عربستان را به
دست می آورد و در قبال آن ،از رژیم سعودی حمایت بدون قید و شرط میکند.

ملت ایــران ،تأمین میکردند.عملیات اکتشاف
نفت در عربستان ،طی ماهها و حتی سالهای
نخست،ناامیدکنندهبود.شرکت«استاندارداویل
کالیفرنیا» ،پس از مدتی تالش بیحاصل ،امتیاز
اکتشافنفترابهیکیازشرکتهایاقماریخود
سپرد .اما این شرکت هم توفیقی به دست نیاورد
و «استاندارد اویل» برای جلوگیری از ضرر بیشتر،
 50درصدازحقامتیازخودرابهشرکتآمریکایی
دیگری به نــام شرکت «نفت تکزاس»(تکزاکو)
واگذار کرد .چهار سال بعد ،در  ،1938سرانجام
جستوجوها به نتیجه رسید و آمریکاییها در
«دمام»،جاییدرچندکیلومتریشمال«ظهران»،
شهریکهامروزهیکیازمراکزمهمنفتیعربستان
است،بهنفتدستپیداکردند.بهاینترتیب،روند
اکتشاف نفت در عربستان ،با جدیت بیشتری
دنبالشدودرسال،1944شرکتنفت«آرامکو»،
با شراکت تعدادی از شرکتهای بــزرگ نفتی
آمریکایی تأسیس شــد؛ شرکتی که همچنان
استخراجنفتدرعربستانرامدیریتمیکند.
▪یانکیها در خاورمیانه

به این ترتیب ،پای یانکیها به خاورمیانه باز شد
تا در کنار انگلیسیها ،نقشی مؤثر در آینده این
منطقه و نیز ،غارت ثروتهای مادی و معنوی آن
ایفا کنند .هنگامی که جنگ جهانی دوم به پایان
رسید ،ابرقدرتها بیش از پیش به اهمیت مقوله
انرژی برای حفظ سلطه بر اقصی نقاط عالم پی
بردند .نفت اساسیترین منبع انرژی جهان بود و
سرزمین عربستان ،با منابع سرشار نفتی خود ،به
یک هدف ثابت برای توسعهطلبی و زیادهخواهی
قــدر تهــای جهانی تبدیل شــد .انگلیسیها
کوشیدند تا از نفوذ سنتی خود در منطقه برای
دستیابی به منابع سرشار نفت این خطه استفاده
کنند ،اما آمریکاییها که پس از جنگ جهانی
دوم ،جایگاه باالتری از هم پیمانان اروپایی خود
پیدا کرده بودند ،عرصه را به رقیب واننهادند و
سلطه خود را بر عربستان تثبیت کردند.

کسی نبود جــز عبدالعزیز بــن عبدالرحمن،
نخستین حکمران رسمی رژیم سعودی در حجاز.
روزولت با عبدالعزیز از هر دری سخن گفت و او را
مورد تفقد قرارداد؛ تأکید کرد که آمریکا دوست
دارد حامی سعود یها باشد؛ اما در این بین،
مسائلی مانند بهرهمندی از منابع نفت عربستان
وجود دارد که بهتر است درباره آن صحبت کنند.
خوش و بش یانکیها با عبدالعزیز ،ساعاتی به
طول انجامید .او آنقدر از این دیدار خوشحال
پیش روی او
بود که برای امضای قــراردادی که ِ
گذاشته بودند ،تردید نکرد .این قرارداد مشکل
حامی را برای سعودیها حل میکرد و آن ها،
میتوانستند در آغوش باز آمریکاییها ،امنیتی
را که طالب آن بودند به دست آورنــد؛ منتها در
ازای صــدور مجوز بــرای بهرهمندی همیشگی
و انحصاری آن ها از نفت سرزمین عربستان؛
نفتی که در واقع متعلق به مردمان این خطه بود
نه سعودیهای تازه به دوران رسیده .این قرارداد
که بعدها به «پیمان کوینسی» شهرت یافت،
آمریکاییها را متعهد میکرد که در هر شرایطی،
ازحاکمیترژیمسعودیحمایتکنندودرعوض،
ازموهبتمنابعنفتیاینکشور،برخوردارباشند.
مدت این پیمان  60سال بود ،اما در سال 2005
و در دوران ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش ،به
مدت 60سال دیگر نیز تمدید شد.
▪مجوزی برای دخالت بی قید و شرط

«پیمان کوینسی» در واقــع مجوز رسمی ورود
آمریکاییها به مسائل داخلی عربستان است؛
آن ها میتوانند به بهانه حفظ رژیم سعودی ،هر
زمان که صالح بدانند ،در امور داخلی عربستان
دخالت کنند؛ هر چند که برخی تحلیلگران
سیاسی با استناد به مفاد پیمان ،آمریکا را از اتهام

▪قرار و مدار روی عرشه کشتی «کوینسی»!

هنوز یکی دو سال به پایان جنگ جهانی دوم
باقی مانده بود که دو کنفرانس «تهران» و «یالتا»،
برای تعیین تکلیف قلمرو و سهم کشورهای پیروز
از غنایم جنگی برگزار شد .روز  14فوریه سال
 1324(1945هـ.ش) ،تنها سه روز پس از پایان
کنفرانس «یالتا» ،روزولــت که قصد داشــت به
آمریکا بازگردد ،در مسیر بازگشت ،در جلسهای
راهبردی و بسیار مهم شرکت کرد .مکان جلسه،
عرشه ناو «کوینسی» بود و مهمان آمریکاییها

ترامپ و ملک سلمان در حال رقص شمشیر در عربستان

هنوز یکی دو سال به پایان جنگ
جهانی دوم باقی مانده بود که
دو کنفرانس «تهران» و «یالتا»،
برای تعیین تکلیف قلمرو و سهم
کشورهای پیروز از غنایم جنگی
برگزار شد .روز  14فوریه سال
 1324(1945هـ.ش) ،تنها
سه روز پس از پایان کنفرانس
«یالتا» ،روزولت که قصد داشت
به آمریکا بازگردد ،در مسیر
بازگشت ،در جلسهای راهبردی
و بسیار مهم شرکت کرد .مکان
جلسه ،عرشه ناو «کوینسی» بود
و مهمان آمریکاییها کسی نبود
جز عبدالعزیز بن عبدالرحمن،
نخستین حکمران رسمی رژیم
سعودی در حجاز
دخالت در امور داخلی عربستان تبرئه میکنند؛
اما حمایت آمریکاییها از برخی شاهزادگان
سعودی و در همان حال ،دخالت در امور داخلی
عربستان ،امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست.
موضوعی که باعث شده است ،شاهزاد ههای
متعدد و نازپرورده سعودی ،برای باال رفتن از
پله قدرت ،دستشان را به سوی آمریکاییها دراز
کنند و هر گونه پیشرفتی را بدون کمک آمریکا،
غیرممکن بدانند.
طی 73سال گذشته ،آمریکاییها همواره حامی
رژیم سعودی بودهاند تا جایی که حتی رسوایی
قتل جمال خاشقچی هم نتوانست تزلزلی در این
حمایت ایجاد کند و ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا،
ضمن اب ــراز تأسف ظــاهــری از قتل وحشیانه
خاشقچی ،برخورد با سعودیها را به دلیل منافع
مالی سرشاری که برای آمریکا دارند ،غیرممکن
دانست و نشان داد که مبنای ارتباط آمریکا با
دیگر کشورها ،منافع است نه موضوعات دهان
ُپرکنی مانند حقوق بشر.
منابع:
اکنون روابط آمریکا با عربستان سعودی؛
گذشته و
ِ

سایت خبرگزاری RFI

تاریخ آل سعود؛ ناصر السعید؛ دارالکتاب اسالمیه

سیاست خارجی آمریکا؛ واقــع گرایی لیبرال؛
حسین دهشیار؛ نشر خط سوم
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مورخانمعاصر
مشیرالدوله ؛ احیا کننده
«تاریخ ایران باستان»

حسن پیرنیا ،مشهور بــه مشیرالدوله،
سیاستمدار و نخست وزیــر دوران قاجار
است که تاریخ سه جلدی «ایران باستان»،
دستاورد سالها تالش و تحقیق او است و هر
یک از مجلدات آن ،گنجینهای برای شناخت
پیشینه تاریخی و فرهنگی ایــران است.
به گــزارش ایبنا ،آغــاز جدی پژوهشهای
تاریخی نوین در ایران را باید مربوط به زمانی
دانست که کتاب سه جلدی و مفصل حسن
پیرنیا (مشیر الدوله) به نام «ایران باستان»
منتشر شد .پیرنیا که با روش پژوهشهای
تاریخی اروپاییان کامال آشنایی داشت،
شیوهای را در تنظیم تاریخ خود برگزید که
هنوز هم ،کم و بیش ،تازگی و اعتبار خود را
حفظ کرده است .او به سنجش باریکبینانه
متنهای تاریخی پــرداخــت و از تکیه به
تحقیقات جدید و یافتههای باستانشناسی
غافل نماند.
▪دیدگاه روانشاد دکتر باستانی پاریزی

زندهیاددکترباستانیپاریزیدرکتاب«محیط
سیاسی و زندگانی مشیرالدوله(پیرنیا)»
به کتاب سه جلدی «تاریخ ایــران باستان»،
اشاره میکند و مینویسد« :پیرنیا آخرین و
تازهترین و صحیحترین اطالعات عصر خود
را در باب تاریخ ایران باستان به دست آورده
است ،البته بعد از مرگ او تا امروز ،کتیبهها و
آثارتازهبهدستآمدهوکتبورساالتمتعدد
نوشتهشدهاستوصدهاشرقشناسدرباب
تاریخ اعصار گذشته ما تحقیقات کردهاند؛
ولی باز هم شاید بتوان ادعا کرد که مطالب
تازه آنقدرها نیست که بتواند مطالب ایران
باستانرا،حتیدرچندجملهمختصر،تخطئه
کند ».باستانیپاریزی سپس به آثار پیرنیا
اشاره می کند و معتقد است که دانش تاریخ
«ایــران باستان» وامــدار اوست و در این باره
مینویسد« :حق مرحوم پیرنیا از جهت ایران
باستان بر ملت ایران با قدری تسامح(یعنی
منهای شور و حال و ذوق و تعصب فردوسی و
قدرت ادبی او) ،کم از حق فردوسی نیست.
اینبیاناگرظاهر ًااغراقبهنظرآید،بایدتوجه
داشته باشیم که ما امــروز صحبت از ایجاد
تاریخی میکنیم که مربوط به  2500سال
این ایــران است و متاسفانه برای ما
پیش از ِ
مجهولونامعلومبود.مقاموشخصیتمردانی
مانند کوروش که نجات دهنده لقب گرفته و
حتی بعضی او را ذوالقرنین خواندهاند ،برای
ایرانیان مجهول بــود .کسی نام داریــوش و
خشایارشا را نمیدانست ،حیطه حکمرانی
و مقام فرماندهی هخامنشیان و پارتها و
مادهاراکسیتشخیصنمیداد،منابعایران
بهکلی از میان رفته بود و به منابع یونانی و
رومــی و اروپایی کسی دسترسی نداشت
و در حقیقت ایــران بــود و تاریخی مبهم از
ساسانیان به بعد ،پس چرا اغراق است اگر
بگوییم مشیرالدوله زندهکننده تاریخ ایران
باستان است .کار مشیرالدوله دیگر است
و خدمت او بر هیچ یک از اهل فن و تحقیق
پوشیده نیست».

