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 !اقتصاد سياسی تقابل ايران و عربستان
  

  جنگ مذھبی؟:در آمد
يک به ابتکار سعودی ھا بحران خاورميانه را اعدام شيخ نمر، حمله به سفارت عربستان و متعاقب آن قطع روابط ديپلمات

اختالفات مذھبی و  عربستان را در زمين –خالف مباحثی که زمينه ھای نزاع ايران . ی کرده استا تازه ۀوارد برھ

 ۀ شيعه فراتر نرفته؛ نگارنده مايل است در اين مجال از يک دريچ- ئولوژيک يافته وازجنگ ھفتاد و دو ملتی سنیايد

 که حاال به يک جنگ – اين دعوا ۀبی گمان زد و خورد تفسيری از اسالم در ميان. د تبيين اين تقابل شودواقعی وار

تحليل ۀ ی از واقعيت باشد اما اگر مبنا به تمامی بر پايا می تواند بيانگر گوشه –نيابتی در سوريه و يمن تبديل شده 

يل بروند که عالوه بر ئی ايران بايد به مقابله با اسرااتعريف شود آن گاه عربستان و متحدانش به ج" جنگ مذھبی"

در نتيجه چنان که استدالل خواھم کرد بستر . ارضی نيز دارندۀ شکاف ھای عميق مذھبی و تاريخی مسائل حل نشد

اصلی اين مناقشه سياسی است و از آن جا که ما سياست و اقتصاد را از ھم تفکيک نمی کنيم به اين اعتبار بايد از 

 .قتصاد سياسی تقابل ايران و عربستان سخن گفتا

ۀ ھر يک از نکاتی که در اين مجال به اجمال گفته خواھد شد؛ خود سرفصل مباحث وسيعی است که می تواند دستماي

  .فاکت ھا و استدالل ھای من بر مبنای اثبات عنوان ياد داشت تبيين پذير استۀ ھم. مقاالت مستقلی قرار گيرد

  

  . قدرت ھژمونخالء يک. اول

 را از يک قدرت برتر سياسی نظامی تخليه مناوسيع ۀ  و سقوط شاه، منطق۵٧ ]دلو[چنان که دانسته است انقالب بھمن

. نيز ياد شده است" ژاندارم منطقه"از آن جزيره تحت عنوان . بود"  آرامشۀجزير"تا اين برھه ايران به تعبير شاه . کرد

 غالب قدرت ھای - کمپ ديويدۀ  و به ويژه بعد از معاھد–تا آن برھه . ھمی نھفته استدر متن اين ترم سياسی واقعيات م

پاکستان، افغانستان، ترکيه ، عربستان و يارانش در کنار مصر و . مريکا و ھمپيمان شاه بودندابرتر منطقه متحد 

به ويژه که . ای رقابت با آنان نبود را يارای را ساخته بودند که سه دولت عراق، سوريه و ليبيااسرائيل بلوک يکپارچه 

امری که عراق را نرم نرمک .  بر کل اين بلوک واضح بود-  از دوران برژنف به بعد- ثير منفی رکود اقتصاد شورویأت

می شدن وپاکستان بعد از اعدام بوتو و با وجود ات. خروج شاه اين ائتالف را دچار سرگيجه کرد. به سمت اروپا می راند

. ايفای نقش جايگزين شاه نبودۀ ترکيه در مسير کودتاھای پی در پی ھرگز در انداز. ثباتی دامنه دار گرديددچار يک بی 
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. منطقه يی بيرون راند و به شدت تضعيف کردۀ  ايران ھر دو دولت را تا يک دھه از رقابت ھای گسترد–جنگ عراق 

  ....الزم در ميان اعراب بود وۀ ِمصر حسنی مبارک فاقد اتوريت

  

  .... نظام نو جھانی.دوم

. خاورميانه را وارد عصر جديدی کردۀ  منطق-ترجمه شده" نظم نوين جھانی" که به اشتباه – دکترين نظام نو جھانی 

مريکای رونالد ريگان و عروج القاعده در افغانستان و اجرای اعصری که سيمای آن با فروپاشی شوروی و يکه تازی 

در اين برھه خالء يک قدرت ھژمون منطقه يی با دخالت . برژينسکی ترسيم تواند شد" بزکمربند س"راھبرد موسوم به 

شده و " تعديل ساختاری" با دولت رفسنجانی وارد دوران ." ا.ج". مريکا جبران می شوداسياسی و حضور نظامی 

دولت عراق . رده استسودای ادغام در اقتصاد سياسی سرمايه داری غرب در متن تناقض ھای حکومتی به بن بست خو

ترکيه درگير کشمکش ھای داخلی . پس از خروج از باتالق کويت با تحريم ھای کمرشکن به شدت ضعيف شده است

که دولت پراگماتيست  مضاف به اين. ثر نيستندؤعربستان و قطر ھنوز قادر به ايفای نقش ھای فرامرزی م. است

اگر از صدام "  ايرانی را پرکند و اين سياست رھبر پيشين را که رفسنجانی توانسته شکاف ھای ناشی از کشتار حجاج

آل سعود به . پشت سر بگذارد" از آل سعود نخواھيم گذشت....مريکا را فراموش کنيمااگر جنايت ھای ....بگذريم، اگر

خالف سنت ھای ديپلوماتيک به خدمت بايد " که به اعتبار خاطرات رفسنجانی تدريج تبديل به برادر بزرگی می شود

نيمچه امنيتی ميان ۀ دوران خاتمی نيز با يک معاھد! نقل به مضمون...." ھر چند نوبت او بوده باشد. امير عبدهللا رسيد

. ی برای ھژمونی آغاز نشده استئوجود خالء قدرت رقابت ھای منطقه ھنوز و با .  و عربستان سپری می شود." ا.ج"

به عربستان مشرف می شود و " تک پا"مراسم حج يه ۀ  دعوت نشده است به بھانً ھم با اين که رسما"ژاداحمدی ن"حتا 

  !دست در دست امير عبدهللا می نھد

  

  ....آغاز جدال. سوم

 افول -تبيين شده" بحران" که در کتابی از ھمين قلم تحت عنوان - ٢٠٠٨ يکی از مھم ترين عوارض بحران اقتصادی 

مريکا اشکست تمام عيار . مريکا به ھمراه اعتالی دو قدرت سياسی اقتصادی روسيه و چين بوده استای ھژمونی جھان

مريکا در عراق و واگذاری معنی دار اين اشکست . در افغانستان و سازمان يابی و تقويت مجدد القاعده يک فاکت است

 منطقه به مريکا ازال ھمه سويه و خروج نظامی به دنبال اين افو. کشور به ايران فاکتی فراتر از شکست نظامی است

ی اش قصد داشت به قدرت برتر منطقه تبديل ئھسته ۀ  که با پرو." ا.ج". ی سر بلند کردندئتدريج قدرت ھای منطقه 

وری تترکيه با حزب عدالت و توسعه در سودای تجديد دوران امپرا. شود، يک پای اين صف بندی ھای جديد است

ميدان اين جنگ از بطن . ر اين جنگ است و در کنار خود عربستان و قطر را نيز به ھمراه می کشدپای ديگ عثمانی

  .اوپک و توليد و حراج نفت ارزان تا شھرھا و بيابان ھای سوريه و عراق و يمن گسترده است

ت ژورناليستی از جنبشی که در ادبيا.  به طور مشخص سوت اين جنگ بعد از آغاز جنبش نان و آزادی به صدا در آمد

در . عروج اخوان المسلمين در مصر به نخستين صف بندی ھای جديد منطقه دامن زد. ياد شده است" بھار عربی"آن به 

مصر با کودتای شبه انتخاباتی . متن اين تحوالت بود که حماس از ايران و سوريه جدا شد و به ترکيه و قطر پيوست

راه جنبش حساب خود ۀ مدنی و سکوالر تونس در ميانۀ جامع. مبارک ايستادنظاميان به سرعت در ھمان مکان حسنی 

 را قربانی کرد اما در گرداب نوری مالکیعراق .  آرام گرفتً جدا کرد و موقتاراشد الغنوشیرا از اخوانی ھای 

 برای اما جنگ اصلی. تعارضات و تناقض ھای فراوان طبقاتی و قومی گير کرد و کماکان يک پای منازعه است
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 در متن يک عقب نشينی آشکار گريبان خود را از ." ا.ج"در اوج اين کشمکش ھا . ھژمون شدن در سوريه در گرفت

عربستان ھم . مريکا غرو لند زدادر مواجھه با اين توافق فقط اسرائيل نبود که بر سر . ی آزاد کردئھسته ۀ شر پروند

از درون تالش بلوک غرب و متحدانش برای . ه شمار می رودنزديک شدن اين دو کشور يک صف بندی جديد ب. بود

 و ساير گروه ھای "ارتش آزاد" و " اسالمیۀجبھ" و "ةالنصر"  و "داعش"جنبش ھای نان و آزادی ۀ مصادر

ظاھر . تروريستی بيرون آمده است که مھارشان از دست صاحبان و سازندگان شان نيز تا حدودی خارج شده است

 اما قتل عام ده ھا ھزار سنی و کرد و ،مشغول شيعه کشی است" خالفت اسالمی" داعش برای ايجاد قضيه اين است که

جنگی . يد اين است که جنگ بر فراز تمايالت مذھبی دولت ھا و دسته جات ترروريست جاری استؤايزدی و مسيحی م

نمی توانست به آن دامن ) کنونیۀ جوزير خار(مريکا اسفير سابق عربستان در " ترور"که حوادث يا شايعاتی مانند 

  .به شکست کشاندن جنبش نان و آزادی و برای گسترش قلمرو نفوذ شکلی واقعی يافته استۀ بزند، اينک در ادام

حتا يمن ھم . مرکز اصلی اين جنگ سفارت عربستان در واشنگتن و تھران و مشھد يا اعدام شيخ نمر و غيره نيست

شکست در . سوريه و بازار نفت. حال حاضر و تا اطالع ثانوی دو محور اصلی دارداين جنگ در ! نيست به عبارتی

 و حاميان –جنگ ايران و عربستان . ھر يک از اين دو جبھه به ويژه بازار نفت می تواند دخل دولت مغلوب را بياورد

 مانند کشتار حاجيان –ی ئقه ساير اختالفات از جمله مناقشات فر.  در اين دو عرصه ره يافتنی است- و متحدان شان

 ترور سفير سابق و وزير کنونی و اعدام شيخ نمر و کوکتل مولوتوف ھای ۀ و شايع-ايرانی و منا و برائت از مشرکين

   !  با چند لبخند آقايان جبير و ظريف به سادگی قابل حل است....فرود آمده در سفارت و

  ١٣٩۴ ]جدی[ دی١۴دوشنبه . تھران. محمد قراگوزلو 

  

  

  

  

  

 

 

 
 


