بسم الله الرحمن الرحیم
نقش پلید حکومتهای خلیج در گذشته و حال
(ترجمه)

با وجود آنکه الله سبحانه وتعالی ،حرضت محمد صلی الله علیه وسلم را از بنی هاشم به عنوان پیامرب و رسو وود بگز ید؛
کاکایش عبدالع ی ابن عبداملطلب(ابو لهب) ،رسالتش را تصدیق ننمود و در موردش الله سبحانه وتعالی این آیات را ناز فگمود:
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[مسد]5-1 :

ترجمه :نابود باد ابولهب! و حتما هم نابود میزگدد؛ دارایی و آنچه(از شغل و مقام ) به دست آورده است ،سودی بدو
منیرساند(و او را از آتش دوزخ منیرهاند)؛ به آتش ب رزی در وواهد آمد و وواهد سووت که زبانهکش و شعلهور وواهد بود.
و هم چنین همرسش که(در اینجا آتش بیار معگکه و سخنچین است در آنجا بدبخت و) هی ومکش وواهد بود؛ در زگدنش
رشتۀ طناب تافته و بافتهای از الیاف است.
این در حالی بود که حرضت حم ه ابن عبداملطلب ،کاکا و بگادر رضاعیاش ایمن آورد و در راه الله سبحانه وتعالی جانش را فدا
منوده و سید و رسدار شهدا زگدید.

رسالت حرضت محمد صلی الله علیه وسلم آوگین دور رسالت در ج یگة العگب بود ،که جمعی از مگدم و مخاطبین دعوت اسالم
و ایمن آوردند و وود را شایستۀ آن ساوته اند که الله سبحانه وتعالی در رحمت وود شامل و داول زگداند .الله سبحانه وتعالی
میفگماید:
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[توبه]99 :

ترجمه :در میان عگبهای بادیهنشین ،کسانی هم هستند که به الله و روز رستاوی ایمن دارند و چی یکه رصف میکنند ،مایۀ
ن دیکی به الله و سبب دعای پیامرب میدانند .آزاه باشید! بیزمن رصف پو مایۀ تقگب آنان(در پیشگاه الله) است(به طور قطع)
الله آنان را غگق رحمت وود وواهد کگد ،چگا که الله آمگزنده(زناهان و) مهگبان(در حق بندزان است).
اما زگوه دیگگی از عگبها از وحی و پیامگ روی زگدانیدند و از پیوسنت به ویگیکه اکرثیت مگدم به آن پیوستند ،دوری جسته و
اعگاض منودند ،الله سبحانه وتعالی در موردشان میفگماید:
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[توبه]99 :

ترجمه :بگوی از بادیهنشینان عگب ،چی ی را که رصف میکنند ،زیان میدانند و چشم به راه بالیا و مصائب هستند که شم را از
هگسو احاطه دهند(بالها و مصیبتها زگیبانگیگ وودشان باد) بیزمن الله شنوا و داناست.
آنچه امگوز در میان بگوی از عگبهای زمان وود مشاهده میکنیم ،زویا چی ی نیست ج متابعت و پیگوی واضح و آشکار از
عملکگد نیاکان و اسالفشان است که مورد نکوهش و بدزویی قگآن قگار زگفته اند.
بعد از پایان یافنت دور او والفت عثمنی در سا 1361م و بگچیده شدن بساط آن از ج یگة العگب؛ انگلیس فگصت و قدرت این
را به دست آورد تا وود را به بحگ هند بگساند و کمپنی هند رشقی-انگلیسی را جهت تأمین راههای طوالنی انتقاالت بحگی ،بین
هند و انگلیس ،ایجاد منود .انگلیس قصد داشت تا با رسعت هگچه متام در منطقۀ ولیج جای پیدا منوده و والی ایجاد شده را
توسط عثمنیها پگ مناید .از جانب دیگگ انگلیس به سوی امارات که در وضعیت نامناسب و چند پارچگی در ولیج به رس میبگد،
رغبت و متایل نشان داده و با این کشور از دروازۀ صلح و سازش پیش آمد.
با پایان یافنت قگن  19و در نتیجۀ تالشهای انگلیس ،جهت جداسازی کشورهای ولیج از بدنۀ والفت عثمنی و ظهور این کشورها
به عنوان کشورهای مستقل ،انگلیس امارات متحدۀ عگب را مجبور ساوت تا با این کشور(انگلیس) موافقتنامههای دو جانبه امضاء
مناید که این موافقتنامه هگدو جانب را به امور واص و جدازانه مل م میساوت .در این پیمن و موافقتنامه ،امارات متحدۀ عگب
از بگقگاری روابط با هگ دولت دیگگ بدون اینکه دولت انگلیس را در جگیان قگار دهد ،منع شده بود.

با کشف و پیدایش نفت در اوایل قگن 12م ،اهمیت و جایگاه امارات در میان کشورهای ولیج بیشرت از پیش زگدید .البته پیدایش
و موجودیت نفت منحرص در امارات نبود ،بلکه از بحگین آغاز و کشورهای کویت ،امارات متحده عگب ،قطگ ،عمن و عگبستان
سعودی را نی در بگ میزگفت .قابل یادآوری است که رشکت نفتی انگلیسی(بگیتیش پطگولیم) ،صاحب امتیاز متام چاهای نفت
و کمپنی بیرقیب در منطقه به شمر میرفت .از جانب دیگگ ،انگلیس از نوع رژیم شاهی در امارات متحده عگب حفاظت منوده
و این کشور را از نوع حکومتهای جمهوری دموکگاسی که کشورهای مجاور ،نظیگ مرص و یمن را متالشی ساوته بود ،دور
نگهمیداشت.
در زذشته رژیمهای موجود در ولیج بگای حضور استعمر انگلیسی و جای پیدا کگدن آن در منطقهای که حضور هگ اجنبی در آن
بعید و دشوار به نظگ میرسید ،نقش واضح و مؤثگ ایفا منودند تا جاییکه دستیابی آنها به این منطقه تنها در وواب قابل تصور
بود ،واصتا ا بعد از آنکه کشتیهای انگلیسی تالش کگدند تا به بحگ عگب ن دیک شوند؛ اما توسط نیگوهای عثمنی در رویدادهای
زونازون از محل رانده شدند.
اما به مجگد فگوپاشی والفت عثمنی ،دستهای حگص و طمع انگلیس به سوی امارات ،که موافقت نامۀ صلح و دوستی با این
کشور امضاء منوده بود ،دراز شد و این دروواست دوستی از جانب اماراتیها پاسخ مثبت داده شد .در این مگحله سطح مشارکت
حاکمن دو ولیج در همکاری و همنوایی با انگلیس به حدی رسیده بود که عمالا در کنار نیگوهای نظامی انگلیس علیه والفت
عثمنی ،در جنگ جهانی او حضور پیدا منوده و جنگیدند ،چنانچه عبدالع ی ابن عبدالگحمن آ سعود در نجد و حجاز ،سعید
ابن تیمور در عمن و مبارک کبیگ در کویت ،به چنین عملی دست یازیدند .همچنین اماراتیهای کنونی فخگی پاشا را به سبب
تسلیم نکگدن مدینۀ منوره به انگلیسها در اواوگ جنگ جهانی او  ،متهم به ارتکاب جگایم جنگی در حق اهل مدینۀ منوره
میمنایند.
پس از آن که انگلیس مواضع وود را در ولیج مستحکم منود و با پیدایش نفت در منطقه ،امگ ونهیاش را در دست زگفت ،بگ
رسمایههاییکه منطقۀ ولیج در چاهای نفت وود داشت و 98درصد منابع این کشورها را تشکیل میداد ،تسلط پیدا منود و از
جانب دیگگ با رصف مقدار کمی از عوایدش ،تسلیحات جنگی وود را باالی دولتهای ولیج به فگوش میرساند و مبالغ هنگفت
از رسمایه و پولش را در بانکها بگای نیازهای احتملیاش آماده نگهمیداشت.
رابطۀ دولتهای حاکم در ولیج با سیاستهای انگلیس ،در همهنگی و پیگوی از سیاستهای دوستانه و یا هم وصمنۀ این
کشور با سایگ کشورهاییکه پس از توافقنامۀ سایکس-پیکو و سقوط والفت عثمنی در صحنه ظهور منودند ،استوار میباشد؛
کشورهاییکه تابع سیاستهای استعمر جدید "امگیکا" زگدیدند .امگیکا با ظهورش در صحنۀ سیاست جهانی ،رقابتش را با
انگلیس در ابعاد مختلف آغاز منود؛ در بعد سیاسی تالش میورزید تا جلو فعالیتها و نقشههایش را سد منوده و مانع توسعۀ
اهدافش شود .در بعد اقتصادی از اهگمهای چون نفت ،عدم داد و ستد تجاری و قگار دادنش در محارصۀ اقتصادی ،استفاده
میکگد .در بعد نظامی با وگیداری اسلحه و قگار دادن آن در دسرتس عم محلی-اروپایی ،که جهت سقوط و یا تضعیف انگلیس
با این کشور در نربد بودند ،رقابت و دشمنی میکگد.

از جانب دیگگ ،امگیکا کشورهای ولیج و نظامهای حاکم را در این منطقه همکاری و حمیت میمنود ،کشورهاییکه انگلیس با
سهولت و رضایت آنها را تابع وود ساوته بود؛ حا آنکه قبل از این دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج نقش مؤثگی در تطببیق
پگوژهها و اهداف سیاسی این کشور داشتند و در صورت عدم توامنندی این کشور در راهاندازی پگوژههای انکشافی و توسعوی
مثل باززشایی مکاتب ،اعمر و احداث شفاوانهها و جادهها ،نقش متویل کنندۀ اقتصادی را بازی میمنودند .در رشایط کنونی
ما میتوانیم به بسیار سهولت نقش نظامهای حاکم در منطقه ولیج را از چندین بعد و منظگ ،زیگ نظگ داشته باشیم:
در رسلوحۀ این ابعاد ،میتوان از دزگزونی که در ساحه تگکیب جمعیتی به نفع غیگ مسلمنان ،در این منطقه ایجاد شده یاد کگد؛ به
این معنی که نظامهای حاکم در منطقۀ ولیج ،با حضور انگلیسی غیگمسلمن در ج یگة العگب هیچ زونه حساسیت نشان نداده،
بلکه اعالن رضایت منودند .حا آنکه دولت انگلیس پس از بیگون راندن کارزگان مسلمن به اساس معیارها و ارزشهای غگبی،
در پذیگش کارزگان غیگمسلمن از رشق آسیا ادامه داد ،که به طور اوسط حدود 92درصد از باشندزانش را تشکیل میدهند.
همچنان دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج ،حیثیت انبارهای مملو از مواد ووراکی و معادن دستناوورده را داشتند ،که فگامین
دولت انگلیس را بدون چون و چگا اجگاء و تعمیل میمنودند .چنانچه کشور انگلیس در نومرب 1223م کنفگانسی را در لندن زیگ
نام "کمک کنندهها بگای یمن" بگز ار منود؛ این در حالی بود که بانک جهانی توانسته بود اقتصاد در حا فگوپاشی یمن را از زمان
آغاز بگنامۀ مشهور به اصالحات مالی و اداری ،که در سا 1995م بگای اولین بار راهاندازی شده بود ،نجات دهد .در نتیجه این
کنفگانس دولتهای حاکم در منطقه ولیج مأمور به پگداوت  3میلیارد دالگ بگای یمن زگدیدند .به همین زونه میتوان از نقش
نظامهای حاکم در منطقۀ ولیج ،در جهت نجات نظام رسمایهداری یاد کگد؛ البته این امگ زمانی به وقوع پیوست که امگیکا و
انگلیس پس از پایان بحگان اقتصادی جهانی در سا 1229م ،باالی صدها میلیارد دالگ باهم رقابت منودند.
به سلسۀ نقش متویل کنندهای که دولتهای ولیج بگای انگلیس داشتند ،میتوان از پگداوت پو بگای مرص که زیگ اثگ امگیکا بود
یاد منود؛ این کار پس از سا 1211م جهت نفوذ مجدد انگلیس بگ مرص و با شیوۀ کامالا متفاوت از نحوۀ همکاری انگلیس با
کشورهای زیگ نفوذش صورت زگفت و به همین تگتیب ،از مرصف شدن سیلآسای پو و ثگوت دولتهای ولیج ،با ایجاد
وی شها و انقالبات 1211م میتوان نام بگد که این پو ها در جهت ونثیسازی و تغییگ مسیگ وی شها ،که به هدف رهایی از زیگ
سلطۀ دولتهای استعمری راهاندازی شده بود ،به مرصف میرسید.
به سلسۀ نقشهای منفی و مخگب دولتهای ولیج در قبا امت اسالمی ،این بار نقش مهلک و وطگناکتگی را بازی منودند و
آن رقابت این دولتها در ایجاد و تأسیس پایگاهای نظامی و باززذاشنت دروازههای این رسزمینها به روی نیگوهای امگیکایی بود.
با وجود باال زگفنت احساسات ضد امگیکایی در ج یگۀ اوکیناوای جاپان ،کوریای جنوبی و آملان ،در نتیجۀ عملکگدهای زشت و
ناشایستۀ این نیگوها در پایگاهای نظامیشان ،از قبیل تیگاندازی ،قتل ،اعتیاد به موادمخدر ،تجاوزهایجنسی ،رانندزی در حاالت
نشه که منجگ به حوادث تگافیکی میزگدید و بگووردهای توهینآمی و غیگانسانی با باشندزان این کشورها ،موجودیت این نیگوها
را بگای باشندزان این رسزمینها غیگقابل تحمل ساوته بود .چنانچه کوریای جنوبی در سا 1226م به امگیکا هشدار داد که
پایگاهای نظامیاش را در واک این کشور از وجود نیگوهایش تخلیه مناید .در عین حا جاپانیها بعد از حادثۀ تجاوز جنسی بگ

یک دورت دوازدهسالۀ جاپانی توسط نیگوهای امگیکای ،تظاهگ بگ تخلیۀ نیگوهای امگیکایی از ج یگۀ "اوکیناوا" منودند .عین حالت
و داستان را میشود در شأن آملان تصور منود.
امگیکا پس از جنگ جهانی دوم سیاست ایجاد پایگاهای نظامی را در اطگاف و اکناف دنیا اتخاذ منود و پیمنهای ناعادالنهای را
با کشورهای می بان به امضاء رساند که بگ مبنای آن نیگوهای کشورش را از پیگگد قانونی دولتهای می بان مستثنی میساوت .با
وجود این همه ،دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج دروازههای این رسزمینها را به روی نیگوها و پایگاهای نظامی امگیکا باز منوده
و از حضورشان پذیگایی زگم منودند .امگیکا در مدت زمان بسیار کوتاه توانست پایگاه "الظهگان" را در رسزمین نجد و حجاز
بدست آورد و در جگیان جنگ جهانی دوم از پایگاه "ج یگۀ مصیگة" که از توابع عمن است ،استفاده منود .با آنهم امگیکا در فکگ
آن بود که چگونه پایگاهای نظامی ب رزرتی را در منطقۀ ولیج در اوتیار داشته باشد.
روی این ملحوظ ،با رسعت و پیشدستی هگچه متام در اواوگ دهۀ  ،92پایگاه نظامی سلطان عبد الع ی را که ه ینۀ ساوتار آن
بالغ به  2..1میلیارد میزگدید ،به دست آورد که از آن در جنگ علیه عگاق در سا 1991م کار زگفت .بخش اساسی و مهم این
پایگاه مگک عملیات هوایی مشرتک است که با پیرشفتهتگین سیستمهای حفظ و مگاقت رهربی شده تجهی زگدیده است و از آن به
عنوان مگک استخباراتی مشرتک استفاده به عمل میآید که در ماه جون 1211م بگای اولین بار مورد کاربگد قگار زگفت و این پایگاه
توسط آژانس ارتباطات نیگویی هوایی ،که یک نهاد مگموز و مخفیانه است ،طگاحی و تجهی زگدید.
این دستآورد متایل و حگص امگیکا را بگای در اوتیار داشنت پایگاهای بیشرت ،اف ونتگ ساوت؛ از این جهت در سا 1999م
اقدام به تأسیس پایگاه "عگیف جان" در کویت منود .این پایگاه توسط انجنیگان نظامی در اردوی امگیکا به ه ینۀ  122میلیون دالگ،
در جنوب پایتخت کویت طگح و دی این زگدید .نیگوهای امگیکایی پایگاه "احمد الجابگ" را که  .5میل از مگزهای عگاق فاصله
داشت ،به نیگوهای عگاقی تسلیم منودند و در سا 1222م پایگاه هوایی را در فاصلۀ  69میل از مگزهای عگاق تأسیس منودند.
اما در یمن نیگویی بحگی امگیکا ،پایگاه "منامه" را از انگلیسها به ارث بگد .دولت یمن در سا 199.م پایگاه هوایی "شیخ عیسی"
را تأسیس منود تا در اوتیار نیگوی پیادۀ امگیکا قگار دهد که ساوتار آن را به یکبارزی به پایان رساند؛ در سا 199.م توسعه و
انکشاف داده شد و در ماه جوالی سا 1995م بخش پنجم نیگوهای دریایی امگیکا به این پایگاه منتقل زگدیدند.
اما کشور قطگ که سه پایگاه نظامی امگیکا را در وود جای داده است ،پایگاه "العدَید" که به ه ینۀ ای  1.8میلیارد دالگ در اواوگ
دهۀ 92م توسط دولت قطگ با فاصله  19میل در جنوب رشق دوحه اعمر زگدیده است و در ماه مارچ 1221م مگک علمیات مشرتک
هوایی را نی ایجاد منود .دو پایگاه دیگگ امگیکایی در قطگ عبارت اند از :پایگاه "السیلیة" در نواحی دوحه و پایگاه "سنوبی" در
میدان هوایی دوحه که توسط رژیم حاکم در واک این کشور و با امکانات آن ساوته شده اند.
دولت عمن در سا 1992م موافقنامۀ همکاریهای نظامی را با امگیکا را به امضاء رساند؛ در سا 1992م مورد بازبینی قگار زگفته
و دایگۀ آن زسرتدهتگ زگدید و به زونه ای پنهانی پایگاه "املسننة" ،به ه ینۀ  112میلیون دالگ به فاصلۀ  92میل در غگب مسقط،
پایتخت عمن ،تأسیس و اعمر زگدید .این پایگاه عالوه بگ پایگاه هوایی "مثگیت" است که در ن دیکی یمن واقع شده و نیگوی

هوای امگیکا از آن در سا های  1991و 1999م استفاده به عمل آورد .در سا 1993م رسب الحصان األحمگ األمگیکی جهت
زسرتش و توسعه مسیگهای میدان هوای در داول پایگاه فگستاده شد .همچنان قابل یادآوریست که قوای بحگی امگیکا از میدان
هوای "ج یگۀ مصیگة" در بحگ عگب استفاده میمنایند.
در این سلسه دولت امارات متحدۀ عگب هم در سا 1998م پیمن همکاریهای دفاعی را با امگیکا به امضاء رساند که در نتیجه
این مواقفتنامه ،نیگوهای هوای امگیکا اجازۀ دسرتسی به پایگاه هوایی "الظفگة" را پیدا منودند .پایگاه هوایی "الظفگة" با فاصله 92
میل وارج از ابوظبی واقع شده است و نیگوهای نظامی امارات از رسیدن و جابجایی کشتیهای هواپیمبگ امگیکایی در مینا جبل
علی واقع در امارتنشین دوبی محافظت و مگاقبت منودند.
پایگاهای نظامی امگیکا متثیل کنندۀ یک جامعۀ امگیکایی است .این پایگاها عالوه بگ تجهی ات و وسایل نظامی ،موارد دیگگی از
قبیل :پوستهرسانی ،میدانهای بازی بگای بسکیتبا  ،والیبا  ،زلف ،تنس و میدانهای ورزشی ،که به اهداف زونازون ایجاد
شده اند و همچنان مگاک تگبیت بدنی ،حوضهای آببازی ،منایشگاهها ،مگاک صحی ،درمانی و کلیساها را در وود جای داده
اند.
دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج ،با باززذاشنت مگزهای این رسزمینها به روی پایگاهای نظامی امگیکا ،ج سهیم شدن در
نقشههای کشورهای استعمری غگبی(امگیکا) و واصتا ا کشور انگلیس؛ دیگگ هیچزونه انکشاف و پیرشفتی بگای وود نداشتند.
همچنان ،ارتشهای این دولت ها در همسویی و همهنگی با کشورهای غگبی در جنگ عگاق و افغانستان نی اشرتاک ورزیدند.
این اولین جنگ ولیج فارس بود که در آن امگیکا رهربی یک ائتالف متشکل از  66ارتش را به شمو ارتشهای ولیج فارس به
عهده داشت ،سپس در جنگ صلیبی ،که در سپتمرب  1221اعالم شد ،از این ائتالف در حمله به افغانستان استفاده صورت زگفت
و پایگاههای امگیکا در ولیج فارس نقش مهمی را در این حمالت ایفا میمنودند و پس از آن این ائتالف در اپگیل  1226در حمله
به عگاق ،با امگیکا سهیم زگدید و ما شاهدیم که پایگاههای امگیکا در کویت از عگاق چقدر فاصله دارد.
با پایان عملیات نظامی امگیکا در عگاق ،ناتوانی این کشور در پیشربد و ادامۀ جنگ صلیبیاش علیه اسالم تحت نام جنگ علیه
تگوری م ،که جهت پیشربد آن بگنامههای دهساله را طگح و پیشبینی منوده بود ،آشکارا و همگانی زگدید .بنا اء بگای حفظ جایگاه
بیناملللیاش تالس ورزید تا حضور نظامی وود را نگهداشته و جنگهای دایمی را در قلب رسزمینهای اسالمی(واور میانه) با
موجودیت نیگویهای هوایی وود ،اداره و کنرتو مناید و همچنان جهت پیشربد اهداف و بگنامههای وود و حفظ نیگوهایش از
عم و م دوران محلیاش در منطقه به عنوان بدیل قوای زمینیاش استفاده میمناید.
قوای هوایی امگیکا نقش مگبی و توجیه کنندهای بگای نیگوی هوایی ارتشهای کشورهای منطقۀ ولیج را دارند و امگیکا از این
نیگوها به عنوان اب ار دستیابی به اهداف وود استفاده میمناید؛ به زونۀ مثا  :میتوان از به کارزیگی این نیگوها توسط امگیکا
جهت رسکوب اهدافی در لبیا ،عگاق و یمن یاد منود .عالوه بگ این ،دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج مکلف هستند تا موادسووت
و ه ینۀ پگواز این هواپیمها را نی تأمین منایند .در نتیجه میتوان ادعاء منود که دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج به نیابت از
امگیکا جنگ صلیبی را علیه اسالم پیش میبگند.

در پی نابودی و فگوپاشی سلطه و اقتدار امت اسالمی ،دولتهای حاکم در منطقۀ ولیج توسط انگلیسها تأسیس و ایجاد
زگدیدند .این دولتها در رشایط کنونی حیثیت انبارهای مملو از پو و اسلحه و ذویگهزاه احتیاطی را داشته که در همهنگی با
طگحهای امگیکا و انگلیس تالش میورزند تا از باززشت مجدد زندزی اسالمی در محوریت والفت راشدۀ ثانی که ظهور آن به
یاری الله بسیار ن دیک است ،جلوزیگی و ممنعت منایند.
در زذشته صحگاهای پهناور و کم جمعیت منطقۀ ولیج ،پناهگاهی بگای آشوبزگان و شورشیانی زگدیده بودند که علیه حاکمیت
اسالم وگوج میمنودند و این یک رضبۀ ب رزی بگ امت اسالمی به شمر میرفت که با پیدایش و کشف نفت به ووامت اوضاع
در منطقه اف وده شد و اما امگوز با وی ش و تحگک امت اسالمی جهت ازرسزیگی زندزی دوبارۀ اسالمی با بگپایی دوبارۀ والفت
راشدۀ ثانی ،دولتهای موجود در منطقۀ ولیج ،جهت رویارویی و نربد با این موج عظیم ،از متام امکانات وود استفاده میمناید.
پس آیا فگزندان و اهل با وگد منطقۀ ولیج متوجه نقش و رو پلید نظامهای حاکمشان منیشوند تا از این نظامها وود را یک سو
منوده و ع ت دنیا و آوگت شامل حا شان زگدد؟
برگرفته از مجلۀ الوعی

