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 : جنگ سرد جهان اسالمیرانو ا یعربستان سعود

 

 و برنارد زند یشاف یحهزان کوئلبل، سمسو

 1اشپیگل

 (2016مه  10) 1395اردیبهشت  21

 

 یدو دشمن سرسخت و در حال نبرد برا یو عربستان سعود یرانا

جنگ  یقنبرد را از طر ین( هستند و ایاآس )غرب یانهدر خاورم یبرتر

حال  ینکنند اما در ع یم یگیریو عراق پ سوریه یمن،در  یابتین یها

 رو به رو هستند.  یشابه ام یارهر دو کشور در داخل با مشکالت بس

را در  یحرمت یب ینتاکنون چن یکاجمهور آمر یاز روسا یچکدامه

در جهان عرب  یکامتحد آمر ینتر یککه نزد یهنگام سفر به کشور

ا اواسط که باراک اوبام یرود تجربه نکرده بودند اما زمان یبه شمار م

 یشد، ملک سلمان پادشاه عربستان سعود یاضر هوارد فرودگا یلآور

 یبرا یاضداد در کاخ خود بماند و در عوض شهردار ر یحترج

رود، حاضر  یمرد جهان به شمار م ینکه قدرتمندتر یاستقبال از فرد

 شد. 

 یدولت یزیوننبود و تلو یفاتیوجه تشر یچاستقبال از اوباما به ه مراسم

را پوشش زنده نداد. اوباما به نظر در  یاضورود اوباما به ر یزتان نعربس

تعجب را  ینکامال شوکه بود اما تالش داشت که ا یاضباند فرودگاه ر

 با لبخند پنهان کند. 

                                      
1 http://www.spiegel.de/international/world/saudia-arabia-iran-and-the-new-middle-eastern-cold-war-a-1090725.html 
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 یاحساس م یکامال آشکار بود: عربستان سعود یعربستان سعود پیام

 یهراس یچکشور را به حال خود رها کرده است و ه ینا یکاکند آمر

 یکاستقبال تنها  ینا یماجرا خود نداشت. یتیاز نشان دادن نارضا

بلکه نشان دهنده  یستن یالملل ینب یپلماتیکمربوط به صحنه د یماجرا

است که کل  یا یندهو مناقشه فزا یتیکعمده در صحنه ژئوپل ییراتتغ

موضوع به جنگ سرد دوران ما  ینمنطقه را در برگرفته است. ا ینا

قرار گرفته است، دو  یراندر مقابل ا یشده و عربستان سعود لیتبد

کامال  یدر منطقه هستند و به صورت یبرتر یکه در تالش برا یبیرق

 را گرفته است.  یکطرف کدام  یکاآمر یستواضح مشخص ن

 

  یعسر ییرابهام و تغ

به صورت قابل  یمشناس ی( آنگونه که ما میا)غرب آس خاورمیانه

از  یکیاز دست کم  یاضاست و تهران و ر ییرر حال تغد یتوجه

- یکنند. عربستان سعود یم یتها حما یریحاضر در درگ یطرف ها

خود را  -منوره ینهو نگهبان اماکن مقدس در مکه مکرمه و مد یزبانم

حکومت  یککه - یرانا یاسالم هوریداند. جم یم یخانه اسالم سن

را دارد که  یعیانش یبرره یادعا -شود یمحسوب م یعهش یمذهب

دهند. از نظر هر دو  یم یلدرصد از مسلمانان جهان را تشک یزدهس

 شود.  یقدرت محسوب م یمهم برا یمذهب، ابزار یم،رژ

سال خود  ینوارد ششم -یهها در سور یریدرگ- یکنون ینخون جنگ

و پنجاه هزار نفر  یستاز دو یششود و تاکنون سبب کشته شدن ب یم

کشور  یندر ا یشکه از دو ماه پ یرسد آتش بس ینمشد و به نظر 

 یریدر درگ ینو همچن یه،داشته باشد. در سور یدوام یگربرقرار شد د

http://www.irannuc.ir/
http://www.irannuc.ir/


 کانال تلگرامی مهدی محمدی

telegram.me/mahdi_mohammadi61 

WWW.IRANNUC.IR 
 

3 

 

 یقرار گرفته اند. صلح یعیاندر مقابل ش ها یسن یمن،ها در عراق و 

است که در هر  یصلح ینبرقرار است، اما ا ینشکننده در لبنان و بحر

 ر هم شکسته خواهد شد. ها د یبه سبب ناآرام یزمان

 یها سبب به راه افتادن موج یریدرگ ینو همه ا یابتین یجنگ ها همه

از  یشخانمان شده اند؛ ب یشده است که ب یافراد یاناز مهاجرت در م

. و از یمننفر از  یلیونسه م یباو عراق و تقر یهنفر از سور یلیونشش م

ظهور کرده است که  یوالیی( هیا)غرب آس یانهخاورم یها یرانهو یانم

نقاط جهان  یگراستانبول و د یس،ارعاب در بروکسل، پار یجادا یدر پ

 یخ( داعش نام دارد. تاریونیستیصه یریگروه )تکف یواله یناست. ا

را  یو عربستان سعود یرانا ی،سن یستیترور یاندهد شبه نظام ینشان م

 کنند.  یدشمنان خود قلمداد م

و نقش  یکا( به آمریا)غرب آس یانهاورمتنش ها در خ یداصل، تشد در

جمهور  یسشود. باراک اوباما رئ یجهان مربوط م ییرآن در تغ

 یریخواستار از سرگ یران،پس از چند دهه خصومت با ا یک،آمر

با تهران  یمعاهده هسته ا یککشور شد و درباره  ینگفتگوها با ا

 ییتوانا سبب محدود شدن یهسته ا افقرود تو یم یدمذاکره کرد. ام

 ینحال، ا ینشود و در ع یبه سالح هسته ا یابیدست  یبرا یرانا

کشور بتواند با غرب وارد معامالت  ینامکان را فراهم آورد که ا

 شود.  یتجار

و  یچیدهمنطقه پ یندهد از ا یم یحترج یکاحال، آمر یندر هم اما

روند  ینمحصول هم یزن یبحران خارج شود. تحوالت کنون یردرگ

  است.

http://www.irannuc.ir/
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 یدارد موضع قبل یلچند دهه انزوا، تما یدر پ یرانحال، ا ینهم در

در  یشتریب یدهد. هر چه کشورها ییرخود را درباره منطقه تغ

 یم یشتریاحساس قدرت ب یرانباشد، ا یعیانتحت کنترل ش یانهخاورم

تحت فشار قرار  یشاز پ یشکند ب یاحساس م یکند و عربستان سعود

به سبب معاهده با  یآن زمان کمانحاکه  یگرفته است، کشور

 . یدندبه قدرت رس -یونوهاب- یسن یادگرایانبن

گذارد و  یم یرتأث یزجهان ن یکشورها یگربر د یدجنگ سرد جد این

 یبپردازد که چه عامل یو موشکاف یقباره به تحق ینشود در ا یسبب م

تنش ها گام  یدتشد یردر مس یو عربستان سعود یرانشود ا یسبب م

به هر دو کشور سفر کردند تا در  یگلاز خبرنگاران اشپ یمیر دارند. تب

 ی،مداران، مقامات مذهب یاستانجام دهند و با س یقاتیباره تحق ینا

 ها گفتگو کنند.  یاباندر خ یفعاالن، روشنفکران و افراد عاد

 

 یو سن یعهش یانمناقشه م

طرف  یکت که واقع شده اس یآب یدر ساحل محدوده ا یهعوام شهر

. در یندگو یفارس م یجبه آن خل یگرو طرف د ی،عرب یجبه آن خل

 یردرگ یرسد که خود عربستان سعود یگونه به نظر م ینا یه،عوام

با  یبازرس یستشهر ا ینا یورود یاست. در مباد یجنگ داخل یک

در مقابل آن پارک  یزره روهایوجود دارد و خود یبتن یوارهاید

 شده اند. 

در اطراف  یهعوام یاصل یدانتوان در م یرا م یبتن وارهایید این

 ینمشاهده کرد. ا یزن یبرق و دفتر شهردار یعمرکز توز یس،پاسگاه پل

کشند  یآنها ما را م»نوشته شده است:  یوارهاد ینا یعبارت ها بر رو

http://www.irannuc.ir/
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 ی. برو به جهنم. ما هرگز دست از تالش بر نمیمهست یعهما ش یراز

. نمر ما یمکن یالنمر(، ما شما را هرگز فراموش نم. نمر )باقر یمدار

 «.نمرده است

که -نمر النمر را  یعهش یروحان یعربستان سعود یه،ژانو یکمشب  در

 یشترکه ب- یگرد یبه همراه چهل و شش زندان -مستقر بود یهدر عوام

اعدام  -مجرم شناخته شده بودند یستیترور یها یتآنها به اتهام فعال

از سه  یشدر ب یموج اعدام ها در عربستان سعود ینرگتربز ینکرد. ا

 دهه بود. 

داده است که ده  یرا در خود جا یعیاناز ش یتیاقل یزن یسعود عربستان

از برجسته  یکیدهند و نمر  یم یلکشور را تشک ینا یتدرصد از جمع

آل  یخاندان سلطنت یدبود. او از مخالفان شد یتاقل ینا یندگاننما ینتر

 یعیانش یستماتیککشور را به سرکوب س ینود و حاکمان اسعود ب

اتهامات را رد و نمر را به  ینا ی. دولت عربستان سعوددکر یمتهم م

محکوم کرد. آنها اعالم  یرانتحت کنترل ا یستترور یکعنوان 

 یعربستان سعود یتیامن یروین یکردند نمر عامل کشته شدن اعضا

 است. 

در  یبه سفارت خانه عربستان سعوداعدام نمر، آشوبگران  یپ در

 یپلماتیکروابط د یاضاقدام سبب شد ر ینتهران حمله کردند و ا

کشور  ینخود را از ا یها یپلماتد یزقطع کند. تهران ن یرانخود را با ا

 دو کشور حاکم شد.  ینسرد ب یخارج کرد و سکوت

 مستقر است. یهدر دفتر خود در حومه عوام یعهش یروحان ینا برادر

اعدام چهل و شش : »یدگو یم -که پنجاه و دو سال دارد-محمد النمر 

محمد النمر « کشتن برادر من بود. یبرا یبهانه ا یگر،د یزندان

http://www.irannuc.ir/
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محدود شده است. او  یبارسد بلکه او تقر یبه نظر نم آشفته یا ینخشمگ

از مدت ها قبل به اعدام محکوم شده بودند.  ندانیانز یگرد«  گفت:

  «.جوانان یبرا یژهام بخش ما بود به ونمر اله یخش

 یدترینشد که جد یرخود بارها دستگ یاتدوران ح یط یروحان این

بود. قبل از بازداشت او در سال دو هزار و  2012آن در تابستان سال 

مرد و نمر فقط  یعربستان سعود یعهدول یزبن عبدالعز یفدوازده، نا

د یشد یواهند خورد و او در قبر دچار عذابکرم ها او را خ»اعالم کرد: 

که سبب شده  یمخوشحال باش یدرباره مرگ مرد یدنبا یاشود. آ یم

 ؟«یمکن یبود ما در ترس زندگ

 یسمموضوع است اما ترور یک»سخنان برادرش  یدگو یالنمر م محمد

 یاطتاجر است و با احت یکمحمد النمر « است. یگرد یموضوع

د. او حمله به سفارت خانه عربستان در تهران را کن یم یانسخنانش را ب

 «.هستم که کشورم را دوست دارم یمن کس»محکوم و اعالم کرد: 

 یرنمر دستگ یخهفده ساله محمد النمر پنج ماه قبل از بازداشت ش پسر

به  یجهپسرش در اعتراضات شرکت کرد و در نت ی،بهار عرب یشد. ط

ت گردن زده و مصلوب شود. النمر قرار اس یاعدام محکوم شد. عل

 یکپسرم  یم؟توانم بگو یباره چه م یندر ا: »یدگو یمحمد النمر م

باهوش بود که در  یپسر یعل یدگو یاو م«. شد یربچه بود که دستگ

اکنون او پنج سال است که در »  دانشگاه ثبت نام کرده بود. او گفت:

 « برد. یزندان به سر م

برادرزاده او صادر  یکه برا یظالمانه ا و حکم یعهش یروحان ینا اعدام

موضوع نشان  یندر سراسر جهان شد. اما ا ییها یشد سبب بروز نگران

تحت فشار قرار گرفته است و  یرانا یاز سو یعربستان سعوددهد  یم

http://www.irannuc.ir/
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در  یمناقشه حت یکفشار در حال به راه انداختن  یندر واکنش به ا

 یکنشان دادن  یعودعربستان س ی. خاندان سلطنتستکشور خود ا

 را انتخاب کرده است.  یرانواکنش خطرناک به ا

خود خبر داد:  یخارج یاستدر س یکشور از ابتکار عمل ینا اخیرا،

 یهعل ینظام یتهاجم -عربستان یجنوب یههمسا- یمندر  یاضر

 ینرا آغاز کرد. اما با وجود ماه ها بمباران ا یحوث یعهش یانشورش

 یرکست مواجه شده است و انتشار تصاوبا ش یاتعمل ینکشور، ا

 یکمک م یرانکشته شده تنها به ا یاننظام یرشده و غ یرانو یشهرها

 کند. 

به عنوان  یگربار د یرانا یشینامور خارجه پ یروز یتیاکبر وال علی

 یناز نه شب گذشته است و آخر یکند. ساعت کم یم یتپزشک فعال

مطلب را  ینشراه والدبه هم -کودک هفت ساله است یککه - یمارب

 کنند.  یترک م

رهبر معظم  یخامنه ا یاهلل( عل یت)آ یخارج یاستمشاور س والیتی

از افراد چرخه  یکیموضوع سبب شده است او به  یناست و ا یرانا

 یمیرمذاکره با والد یبرا یتیوال یه،شود. در ماه فور یلنظام تبد یدرون

به مسکو سفر  یهر سوردرباره تحوالت د یهجمهور روس یسرئ ینپوت

سخن  یخارج یاستخواهد درباره س یکرد. هم اکنون، او در عمل م

 یسخن م یمنو  یرانا یندو هزار ساله ب ی. او از رابطه دوستیدبگو

 یروهاین یرانا  یش،کند هزار و پانصد سال پ یو خاطرنشان م یدگو

 یوپیتا یروهایعربستان اعزام کرد تا با ن یرهخود را به جنوب شبه جز

 یتدر نها یدگو یکند. او م مبارزهرا اشغال کرده بودند،  یمنکه 

 شکست خوردند. « مهاجمان»
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 یشکست»با  یمنآن زمان در  یوپیهم اکنون همانند ات یسعود عربستان

 یاست که عبد ربه منصور هاد ینا یقتمواجه خواهد شد. حق« کامل

قط تحت ( فیجمهور سابق و فرار یس)رئ یمنجمهور وقت  یسرئ

او را به  یزن یالملل ینقرار ندارد بلکه جامعه ب یعربستان سعود یتحما

 یرغ( »یدولت او)هاد یدگو یم والیتیشناسد .  یم یترسم

 « سرنگون خواهد شد.» یو به زود است «یقانون

در  یکردهاییرو یزن یامور خارجه عربستان سعود یروز یرالجب عادل

  اعالم کرد: یگلدر گفتگو با اشپ یهقبال منطقه دارد. او در ماه فور

  او گفت:« که بر اساس خواسته ما باشد. یستن یجنگ یمنجنگ در »

با  یمان( هم پیعه)ش یگروه شبه نظام یک. یمنداشت یگریما چاره د »

 ینا« کشور را تحت کنترل خود در آورد. ینو حزب اهلل ا یرانا

انجام شد.  یهفوردر ماه  یخکنفرانس مون یمصاحبه در زمان برگزار

 یدارخود د یرانیا یهمتا یفروز قبل از آن، او با محمد جواد ظر یک

بار از زمان قطع روابط  یننخست یبرا یهو درباره آتش بس در سور

 گفتگو کرد.  یپلماتیک،د

 یکدیگر یهرا عل ییها یدادند لفاظ یم یحدو ترج ینآن زمان، ا تا

نوشت  یمزتا یویورکامه ندر روزن یدر مقاله ا یفانجام دهند. ظر

 ینا یواقع یلدل ییاز افراط گرا یفعاالنه عربستان سعود یتحما»

راهبرد »نوشت  یناو همچن« شود. یمحسوب م یجهان یدهایتهد

تنش ها در منطقه است.  یدتشد یکردن و حت یمیدا «یعربستان سعود

عا در پاسخ به او اد یزن یامور خارجه عربستان سعود یروز یرعادل الجب

کند بلکه  یم یتحما یسمکه از ترور یستن یعربستان سعود ینکرد ا

 است.  یکار یندر حال انجام چن یرانا

http://www.irannuc.ir/
http://www.irannuc.ir/


 کانال تلگرامی مهدی محمدی

telegram.me/mahdi_mohammadi61 

WWW.IRANNUC.IR 
 

9 

 

که - یرانرسد: ا یگونه به نظر م یناوضاع ا یاض،نظر ر از

از سه برابر  یشب -دارد یتنفر جمع یلیونهشتاد م یباتقر

خواهد قدرت برتر در  یدارد و م یتجمع یعربستان سعود

 یکااست که آمر یدر حال ین( باشد. ایا)غرب آس یانهخاورم

 یایرو، اح ینمنطقه است. از ا یندر حال خارج شدن از ا

  .دارد یبستگ یتوازن قدرت در منطقه به عربستان سعود

قرار  یعربستان سعود یدجد یخارج یاستموضوع در کانون س این

 یکیشر»که چند دهه است غرب آن را  یکشور یدارد. برا

 ینظام یگرباز یکقابل اتکا و  یکننده نفت ینتأم یک ،«یبردراه

 دارد.  یدر پ یامدهاییپ یافراط ییجدا ینداند، ا یم یدفاع

 

  خصومت یشهر

مواجه نشده بودند:  یکدیگربا  یخصومت یندو قدرت هرگز با چن این

دو وجود داشته است.  ینا ینب یهمکار یاز درک و حت ییدوره ها

که هر دو به  یزمان- یستمدر مجموع در اواسط قرن بحاکمان آنها 

خوب  یروابط -شدند یلغرب تبد یبرا یکنندگان مهم نفت ینتأم

 داشتند.  یکامشترک به نام آمر یمانهم پ یک ینداشتند. آنها همچن

پادشاه عربستان  یصلو ملک ف یرانکه شاه ا 1960در اواخر دهه  اما

 یارنوشتند، رابطه دو کشور بس یم یکدیگر یبرا یینامه ها یسعود

 یرکه به شاهزاده بندر بن سلطان سف یدر اقدام یرانخوب بود. شاه ا

شود، به پادشاه عربستان  یمربوط م یکادر آمر یسابق عربستان سعود

کند  یرویباز پ یجامعه ا یجادا یاو برا یکرد از الگو یهتوص سعودی

ه صورت مختلط به مدرسه بروند. و به دختران و پسران اجازه دهد ب

 یاجازه م»نوشت:  یرانشاه ا یدر پاسخ برا یپادشاه عربستان سعود
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از نود  یشترب .یستیدکنم که شما پادشاه فرانسه ن یادآوریبه شما  یدده

 .« یدموضوع را فراموش نکن ینشما مسلمان هستند. ا مردمدرصد از 

آن در منطقه  یامدهایرخ داد که پ یاتفاق رانیدر ا 1979در سال  اما

اهلل( روح اهلل  یتشود. )آ ی( همچنان احساس میاآس  )غرب یانهخاورم

غرب قرار  یتشاه را که تحت حما یمرژ یعهش)ره( رهبر  ینیخم

ا حمله کردند یکبه سفارت خانه آمر یان. دانشجوداشت، سرنگون کرد

زود  یلیخ یرانخوانده شد. ا رانیا یاسالم یکشور، جمهور ینو ا

که جنگ با عراق  ییدنپا یریقدرت شد. د یبرا ینخون یجدال یردرگ

 صدام آغاز شد.  یتحت رهبر

که تا آن  یکرد، کشور یتحما یکااز صدام و آمر یسعود عربستان

 یاضر یبار به سو ینو تهران داشت، ا یاضبا ر یزمان روابط خوب

 یاضر یخوب برا ی، سال1979سال  یاآرو،  ینکرد. از ا یداپ یشگرا

 یسعود یها یستنوامبر، ترور یستمنه. در روز ب یقابود؟ دق

را به گروگان  یررا به اشغال خود در آوردند و هزاران زا راممسجدالح

پادشاه عربستان شده بود. خاندان  ی. رهبر آنها خواستار سرنگونگرفتند

 یفرانسو یژهو یتیامن یروهایت جز آن که از ننداش یچاره ا یسلطنت

 مسجد را آزاد کند.  ینتا بتواند ا یردکمک بگ

 یلیاردهاکشور با ارسال م ینا یشده بود و شاهزاده ها یرسعود تحق آل

بهبود وجهه خود  یدر تالش برا یواعظان مذهب یبرا یدالر پول نفت

 بودند.  یکه وهاب یبودند، واعظان

نبود که تنها شاهد صادر کردن  ی، سال1979 رو، ینا از

اهلل( روح اهلل  یتکه )آ یا یدهباشد، ا «یانقالب اسالم»

بود  یهمان سال ین)ره( آن را مطرح کرده بود. ا ینیخم

http://www.irannuc.ir/
http://www.irannuc.ir/


 کانال تلگرامی مهدی محمدی

telegram.me/mahdi_mohammadi61 

WWW.IRANNUC.IR 
 

11 

 

 ییبذر افراط گرا یدنشروع به پاش یکه عربستان سعود

حال  دراست که  یزیکرد و حاصل آن همان چ یسن

در  ینو همچن -داعش یتختپا-پاکستان، در رقه حاضر در 

. در یمکن یغرب در ذهن مردان جوان سردرگم درو م

در حال حاضر خود  یسن ییافراط گرا یزخود عربستان ن

 کند.  یم یدتهد یزکشور را ن ینا

مخرب  ییها یری، درگ1979گذشت هشت سال از اتفاقات در سال  با

در عربستان رخ داد که سبب  یتیامن یروهایو ن یرانیمعترضان ا ینب

 یبرادر پادشاه کنون- یفکشته شدن چهارصد نفر شد. شاهزاده نا

 ینمقصر دانست. او گفت ا ینهزم ینها را در ا یرانیا -عربستان

اهلل  یتحرمت کردن مسجدالحرام بودند. آ یب یدر تالش برا رضانمعت

حاکمان  یود و خواستار سرنگونب یناقدام خشمگ ین)ره( از ا ینیخم

 یفتوص« خدا یمنفور و ب یونوهاب»شد و آنها را  یعربستان سعود

 یو عربستان سعود یرانباره بود که ا ینواضح در ا ینشان ا ین. اکرد

خواهند  یردرگ یعهش یو فارس ها یاعراب سن ینهمچنان در مناقشه ب

 بود. 

را به  یعه( اسالم شیراناآغاز قرن شانزدهم بود که حاکمان فارس ) در

حال، محمد بن  ینخود انتخاب کردند. در هم یعنوا مذهب رسم

 یاربس یبه شاخه ا -متولد شده بود 1703که در سال -عبدالوهاب 

و  یگذار یانرا بن یتبزرگتر از اسالم تعلق داشت. او مذهب وهاب

واعظ  ینبا ا کرد. در اواسط قرن هجدهم، آل سعود یرتحق ار یعیانش

هم شد.  یلتبد یرسم یندکتر یکبه  یتکرد و وهاب یمانیاعالم هم پ

در هر دو کشور، حاکمان از مذهب به عنوان ابزار کنترل و  یزاکنون ن
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اهداف خود استفاده کنند و در هر دو کشور  یشبردپ یبرا یاهرم

جوامع  یو محافظه کاران وجود دارد. بررس ناصالح طلبا ینب یمناقشات

آنها، هر دو  ینب یدهد با وجود خصومت رسم یدو کشور نشان م ینا

 مشابه رو به رو هستند.  ییکشور با چالش ها

انتخابات مجلس خبرگان و دور  یروز برگزار- یهماه فور 26روز  در

در  یرانمداران برجسته ا یاستس -یراندر ا ینخست انتخابات پارلمان

صندوق حاضر شدند.  یال تهران در پادر شم یاز مراکز اخذ رأ یکی

 یات)ره( در زمان ح ینیاهلل خم یتاست که آ ییمکان همان جا ینا

بزرگ از رهبر  یریتصو یز. هم اکنون نیرفتپذ یخود را م یهمانانم

 خورد.  یمکان به چشم م ینا یوارد یانقالب بر رو

شعبه حاضر شد، محمد جواد  ینکه در ا یدهنده ا یرأ نخستین

که  یزمان یفشود ظر یبود. گفته م یرانامور خارجه ا یروز یفظر

تماشا کند تا در معرض نفوذ  یزیونکودک بود اجازه نداشت تلو

 یرفسنجان ی. پس از او، اکبر هاشمیردغرب قرار نگ یفرهنگ سم

 یرانمرد در ا ینبود. او به عنوان ثروتمندتر یرانجمهور اسبق ا یسرئ

دارد.  یرانجمهور ا یسرئ ین روحانقابل توجه در دولت حس ینفوذ

 یمورد نظر رفسنجان یها یدها یاجرا یتشود دولت مسئول یگفته م

 است.  یاقتصاد توام با کنترل مذهب یبر آزادساز یمبن

 یسرئ یو محمد خاتم -نوه رهبر انقالب- ینیاز او حسن خم پس

 یکها همچنان او را  یرانیاز ا یاریکه بس یمرد- یرانجمهور سابق ا

او را از  یمحاضر شدند. رژ یدر حوزه اخذ رأ -دانند یاصالح طلب م

عام منع کرده است اما او در هر حال  انجام مصاحبه و حضور در مالء

 یرانیشد. با وجود اختالف نظرها، نخبگان ا اضرح یدر محل اخذ رأ
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موضوع اشتراک نظر دارند: انقالب سبب شد آنها  یکبر سر  یهمگ

 خود برسند.  یکنون یگاهبه جا

کنترل دارد. او  یزبر همه چ یرانرهبر معظم ا یخامنه ا یاهلل( عل یت)آ

 یریگ یمکند اما به هنگام تصم یم یریگ یمدرباره موضوعات تصم

را در نظر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یژهمراکز مختلف قدرت به و

کشور  یکدر درون  یخود کشور یسازمان شبه نظام ین. ایردگ یم

قدرتمند است. عوامل سپاه در  یراندر ا یگرینهاد د راز ه یشست و با

 یتیامن ینهاد نه تنها بر همه ارگان ها ینهمه جا حضور دارند و ا

 دارد.  یالاست یرانیاز اقتصاد ا یکنترل دارد بلکه بر بخش بزرگ

 یماست اما بر خالف رژ ینظام قدرتمند مذهب یک یکتاتورید این

کشور همچنان به مردم اجازه حضور در  ینا یعودعربستان س یسلطنت

 یکدهند نظامشان  یم یحترج یرانا یدهد. مقامات انقالب یامور را م

شود  یکشور انتخابات برگزار م ینباشد و در ا «یاسالم یدموکراس»

است که در  یستمیس ینشده انتخاب شوند. ا تأیید ییاگر نامزدها یحت

به  یکنند که چه کس یقضاوت م باره ینمختلف در ا یآن، نهادها

 یگرشرکت در انتخابات را دارد. د یبرا یاسالم یباورها یاندازه کاف

افراد  یشترب یکه برا یرانده شوند همانند اتفاق یهبه حاش یدافراد با

که از  یاصالح طلب در انتخابات امسال رخ داد. اصالح طلبان واقع

 یم یتمستقل حما ییدستگاه قضا یکو وجود  یشتر،ب یانب یآزاد

 برند.  یکنند در زندان به سر م

کند که  یادعا نم یبه نوبه خود حت یزن یسعود عربستان

از مفسران  یکی یاست. جمال خاشقج یدموکراس یک
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اگر : »یدگو یم یدر عربستان سعود یاسیبرجسته س

 «.یستیمن یماردارو است در آن صورت ما ب یک یدموکراس

، ساختار قدرت در 2015سال  یل در اوازمان مرگ ملک عبداهلل تا

بود اما از آن زمان به بعد، آنها  یستاا یساختار یعربستان سعود

سلمان بن  یعنیاو  ینگرفتند. جانش یشرا در پ یاساس ییراتتغ

 یزدن بر کرس یهچند روز پس از تک -که هشتاد سال دارد- یزعبدالعز

مشاوران مهم خود را اخراج کرد  یشترب ی،عربستان سعود رد یپادشاه

 یفداد و شاهزاده محمد بن نا ییررا تغ ینانتخاب جانش یرو سپس مس

را به عنوان  -است یکشور باتجربه ا یرکه وز-پنجاه و شش ساله 

محمد بن  یعنیساله خود  یانتخاب کرد. او متعاقبا پسر س یعهدول

کشور انتخاب کرد.  یندفاع ا یرو وز لیعهدو ینسلمان را به عنوان جانش

را بر عهده دارد بلکه به  یامور نظام یتمحمد بن سلمان نه تنها مسئول

 ینا ینفت یرذخا یتو توسعه مسئول یامور اقتصاد یشورا یسعنوان رئ

او  یمت یک،از نظر تئور»  :یدگو یم یکشور را بر عهده دارد. خاشقج

 « قدرت کامل را در دست دارد.

محتاطانه اتخاذ کرده است. دولت  یکردیور یدتاکنون، دولت جد اما

موضوع است که از  یناز ا ینانابراز اطم یبه طور مداوم در تالش برا

قدرتمندتر برخوردار است.  یونروحان یقدرتمند و حت یلقبا یتحما

 اقدام ضرورت دارد.  ینحفظ انسجام ا یبرا یدگو یم یخاشقج

جدال تا چه  ینکند ا یماذعان  یخاشقج یحت یران،مناقشه با ا ینهزم در

 ید. بایمهست ینامیتو ما، مثل د یرانا» اندازه خطرناک است. او گفت: 

 یک یدها قرار داد. از نظر من، با یترا در صدر اولو یانهخاورم

 « کرد. یکار یدبرگزار شود. با یگرد یالتایکنفرانس 
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 زنان یدنقش جد

امر به معروف و  یئت)ه یقاخال یسشاهزاده ها و پل یون،وجود روحان با

 یناست. ا یجدر هر دو کشور در حال ترو یتهاز منکر(، مدرن ینه

 کند.  یم یدانقش زنان در جامعه نمود پ ییربا تغ یژهموضوع به و

 یندختکه شه ییاست تا جا یافته یشافزا یرانزنان در ا جایگاه

انتخاب شده است.  یرانجمهور ا یسبه عنوان معاون رئ یموالورد

که  ییکند تا جا یزن فعال است اما او چادر بر سر م یک یموالورد

 پوشاند.  یاز صورتش را م یبخش

 2013دولت را در تابستان سال  یبترک یرانجمهور ا یسکه رئ زمانی

چرا »  آشکارا انتقاد کرد. او گفت: یاز روحان یانتخاب کرد، موالورد

دولت صفر است؟ چرا او  یضاوسه نفره اع یسهم زنان در فهرست س

 حانیاز معاونان رو یکیدو ماه بعد، او به عنوان « به زنان اعتماد ندارد؟

 انتخاب شد. 

 یجمهور سمت یسبه عنوان معاون امور زنان و خانواده رئ موالوردی

اگر پارلمان  یبر عهده دارد حت یرانامور خانواده را در ا یرمعادل وز

 ینکند. موالورد ییدسمت تأ ینا یرا براهرگز او  یمحافظه کار کنون

شود. او هرگز اشکارا از  یمحسوب م یمترق یها ینیستفم یک

در  یاصالحات یشود او خواستار اجرا یاما گفته م دهانتقاد نکر یستمس

 یضدر کشور است که سبب اعمال تبع یفریمرتبط با ارث و ک ینقوان

نصف  یرانزن در ا یکمثال، شهادت  یشود. برا یزنان م یهعل ییها

توانند نصف  یشود. دختران تنها م یمرد محسوب م یکشهادت 
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 یراندر ا یاناز دانشجو دحال، شصت درص ینپسران ارث ببرند. در هم

 دهند.  یم یلرا دختران تشک

 

 یشگامزنان پ

 یخواستار حضور در جامعه م یکه زنان در عربستان سعود زمانی

راندن  یهسبب به حاش یطشرا یدر برختواند  یدرخواست م ینشوند ا

قرار داده  ینوشته ا یسیالجرا یدر شرکت هد یمردان شود. بر رو

مضمون که مردان اجازه ورود ندارند. در داخل ساختمان  ینشده با ا

و بلوز  ین. آنها جها نشسته اند یانهزنان پشت را یاض،شرکت در ر ینا

زبان  یسم به آموزش و تدردارند. آنها اقدا یشبر تن کرده اند و آرا

 کنند.  یزنان م یبرا

 یرنداتاق قرار بگ یکدر  یدساختمان شوند، زنان با ینمردان وارد ا اگر

از آنها  یاریخود را بپوشانند. بس یو حجاب بر سر کنند و موها

 پوشانند.  یم یزخود را ن یصورت ها

ر دارند. خود را ب یآزادند روسر ینجاآنها در ا : »یدگو یم الجرایسی

 « داشته باشند. یجا احساس راحت ینما مهم است که زنان در ا یبرا

که در  یزن در عربستان سعود یستاز ب یکیاست،  یشگامزن پ یک او

توانست به  یو شهردار یمحل یانتخابات ماه دسامبر در شوراها

 یبار است که زنان در عربستان سعود یننخست ینبرسد. ا یروزیپ

 ین. همچنیافتندرا  یاسیانتخابات به عنوان نامزد ساجازه حضور در 

 یدر انتخابات رأ یافتندبار اجازه  نخستین یکشور برا ینزنان در ا

 دهند. 
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شهر  یتوانستند در انتخابات شورا یرن یگردو زن د یسی،بر الجر عالوه

 یزن یگرجالب است که دو زن د یدگو ی. او میاورندب یرأ یاضر

 پوشانند.  یکامل مصورت خود را به طور 

ام که ما به عنوان زن اگر پوشش  یدهرس یجهنت ینمن به ا«  گفت: او

. یابیمبه اهداف خود دست  یمتوان یآسان تر م یمکن یتخود را رعا

 « کنند. یدهند و به ما اعتماد م یبه ما گوش م یشترمردان ب

 یجداگانه م یزنان در اتاق ینشهر، ا ینشست شورا یبرگزار طی

 یادعا م یسیکنند. الجر یبلندگو با مردان گفتگو م یقو از طر ندیننش

 یبرا»کند. او گفت:  ینم یجادآنها ا یبرا یموضوع مشکل ینکند ا

که در حال حاضر  یطیشرا یدگو یاو م« است. یازبه زمان ن ییرتغ

 یکآمد،  یم یانحرفش به م یشسال پ یستاگر ب»ممکن شده است 

 « داد. یرخ م یجنگ داخل

ندارند. آنها در  یهمچنان اجازه رانندگ یدر عربستان سعود نانز

مسافرت به  یبرخوردارند. برا یباالتر یالتبا مردان از تحص یسهمقا

هم  یدارند. تنها پانزده درصد از زنان در عربستان سعود یازن یاجازه ول

 است.  یشرقم در حال افزا یناکنون شاغل هستند و ا

خود در سال  یتواند بر اساس درآمدها یهمچنان م یسعود عربستان

 یاتبه ح -باال بود یالملل ینب ینفت در بازارها یکه بها-گذشته  یها

 -ینهپرهز- ینظام یاتکشور عمل ینحال، ا ینخود ادامه دهد. در هم

به عمد در  ینهمچن ی. عربستان سعودحضور دارد یمندر 

فت ن ینگه داشتن بها پایین یبرا ینفت اضاف یدحال تول

 است.  یرانزدن به اقتصاد ا یبدر بازار و اس
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داشته است.  یعربستان در پ یبرا یگزاف یاقدام بها این

 یبودجه سال دو هزار و پانزده عربستان سعود یکسر

 یشپ یابد،ن ییردالر بود. اگر اوضاع تغ یلیاردحدود صد م

خود را ظرف  یکنون یارز یرکشور ذخا ینشود ا یم ینیب

 تمام برساند. پنج سال به ا

-ساخت و ساز  ینهکشور در زم ینجاه طلبانه ا یاز طرح ها برخی

منطقه  یجادا ینسرخ و همچن یایدر در «یشهر اقتصاد»همانند احداث 

 در حال انجام هستند.  یبه کند -یاضدر ر یاقتصاد

 

 متنوع کردن اقتصاد است یگام بعد

همراه شود،  یشبا افزا یگرنفت در بازارها بار د یاگر بها یحت اما

محدود است. هر دو کشور  یرانهمانند ا یعربستان سعود ینفت یرذخا

 یک یآنها به منابع معدن یموضوع آگاهند که اتکا یناز ا یبه خوب

 شود.  یمشکل محسوب م

 یمشابه مواجه هستند که شامل اقتصاد یدو کشور با مشکالت هر

و  یریانعطاف پذ ش،یجوان که خواستار گشا یتینامتوازن و جمع

نشان  یاست. بهار عرب یاسیو س یاصالحات اجتماع یاجرا ینهمچن

ها را در  یکتاتورید ینتندروتر یتوانند حت یم یداد که افراد ناراض

که سبب بروز  یکنند، موضوع گون( سرنیا)غرب آس یانهخاورم

شده است.  یو عربستان سعود یرانحاکمان ا یبرا ییهشدارها

قابل  ییراتتحوالت از تغ ینبن سلمان در واکنش به ا شاهزاده محمد

 یعربستان سعود یاتیح ینفت مجرا یدخبر داده است. تول یتوجه

شود اما هم اکنون هدف متنوع کردن اقتصاد عربستان  یمحسوب م

 است.  عودیس
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 یکردن بخش ها یزهبرنامه مدرن یشامل اجرا ینهزم ینها در ا تالش

از  یبخش ها از جمله فروش بخش یبرخ یساز یمختلف و خصوص

 یآرامکو م یموسوم به سعود ینفت عربستان سعود یسهام شرکت مل

 یمیالنع یعل یاصالحات، عربستان سعود یناز ا یشود. به عنوان بخش

 کرد.  رکنارنفت خود را روز شنبه ب یروز

و عربستان،  یرانثبات در ا یب یاسیس یطاست که شرا یدر حال این

 یرا برا یفرصت ی،خارج یگذار یهجذب سرما یا براآنه یجاه طلب

خود  یهمانند آلمان که روابط تجار ییکند. کشورها یغرب فراهم م

 یشدر حال افزا یزحفظ کرده اند، هم اکنون ن یرا با عربستان سعود

نفوذ در  ینتوانند از ا یکشورها م ینهستند. ا یرانبا ا یروابط تجار

تواند به متوقف  یم یطیشرا ین. چناستفاده کنند  یزن یاسیجهت س

 یها یت( و گسترش فعالیا)غرب آس یانهخاورم یشدن روند نابود

 کمک کند.  یستیترور

غرب است. در  یمانجوان و قدرتمند و هم پ یکشور یسعود عربستان

 یافتهدست  یجهان یبا قدرت ها یبه توافق هسته ا یرانکه ا یحال

تواند در  یود و هم اکنون مش یمحسوب م یاجوان و پو یاست کشور

 سطح عربستان با جهان تعامل کند. 

منطقه بحران قلمداد کرده است اما  یکرا  یانههمواره خاورم غرب

 یزتنها شامل مناقشات تعصب آم یرانو ا یعربستان سعود ینجدال ب

اقدام به انتخاب  یو عربستان سعود یرانا ینب یدشود. اما غرب نبا ینم

 یدها ییها یکشر یو عربستان سعود یرانود کند. اخ یبرا یمانهم پ

 یینمخالف و تع یان. هر دو کشور اقدام به شکنجه زندانیستندآل ن

 کنند.  یکوچک م یمجرا یبرا یدشد یمجازات ها
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در  یاسیبهره مند بوده و بر مسائل س یانههمواره از نفت خاورم آمریکا

 یها یتمأمور منطقه اعمال نفوذ کرده است. واشنگتن پس از ینا

دهد منطقه  یم یحشکست خورده در افغانستان و عراق، هم اکنون ترج

سبب  یکار ینچن یرااشتباه بوده است ز یزاقدام ن ینرا ترک کند اما ا

آن را پر کرده  یهبا حضور در سور یهروس یراخالء شد که اخ یجادا

 است. 

 بهد بخشد. بهبو یروابط خود را با عربستان سعود یعاسر یدبا واشنگتن

روند  یدغرب با یه،ها در سور یریهمانند درگ یمنظور حل مشکالت

به  کند. یلو عربستان تسه یرانا ینرا ب یممذاکرات مستق یبرگزار

منظور اعمال فشار بر مقامات دو کشور، اروپا دو اهرم قدرتمند در 

 یاروپا زندگ یهمصرف کننده که در اتحاد یلیوندارد: پانصد م یاراخت

 یزاتبر صادرات تجه یدترشد یاعمال کنترل ها حتمالکنند و ا یم

 . یدفاع

 

 شود؟ یم یدهد یداز ام یینشانه ها یاآ

سفارت خانه متروکه  یهمچنان در پنجره ها یاسالم یجمهور پرچم

در اهتزاز است. در تهران، سفارت خانه عربستان  یاضکشور در ر ینا

. مقامات شهر سدود شده استم یهمچنان توسط موانع فوالد یسعود

داده اند:  ییربه سفارت خانه عربستان را در تهران تغ یمنته یاباننام خ

 نمر است.  یدن هم اکنون شهیاباخ یننام ا

آماده ارائه  یو عربستان سعود یرانرسد ا ینم به

هم  یسشود سوئ یم ینیب یشباشند. پ یکدیگربه  یشنهاداتیپ

 یها یپلماتعمل شود. دوارد  یانجیگریم یاکنون برا
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 یکا،و آمر یرانا ینب یامسال انتقال پ یپس از س یسیسوئ

 و تهران هستند.  یاضر ینب ینقش ینچن یفایآماده ا

 یبرا یدرس یبه نظر م یبه توافق هسته ا یابیدست  یپ در

 یاندر تهران به پا یسسوئ یتمأمور یمدت زمان کوتاه

 یازاز گذشته ن یشاست. اما در حال حاضر به آنها ب یدهرس

 است. 
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