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 الف 1

طریق »، توسط امیر دبی به «طریق االمارات»های دبی به نام ترین خیابانبود که یکی از مهم 2013اوایل سال 

شد که اوضاع ی که ولیعهد امارت ابوظبی بود، ولی در عمل چند سالی می«محمد»تغییر نام داد؛ « زایدبنمحمد 

محمد »هم بیراه نبود که به طریِق « امارات»فته بود و طریِق گردست گانه عربی را به کل امارات متحده هفت

 تغییر نام دهد...« زایدبن

 بود که در مصر نام راِه جدیدالتأسیسی که قسمت قدیم قاهره را به پایتخِت حکومتِی جدیدِ  2015و اواخر سال 

 د،رکاین کشور در جنب قاهره متصل می

د؛ گذاشته ش« زایدطریق محمد بن»

ی که حاکم امارات بود، ولی در عمل «محمد»

شد که نبض حرکتی مهم به چند سالی می

ر منطقه به ای جدید را دسوی خاورمیانه

آنطور که غرب و آمریکا میدست گرفته بود؛ 

صدا، و طوری که همه بی سرو ؛خواستند

حواسها به محمد بن سلمان و سیسی و ... 

  پرت شود...

 ب 1

، محمود مبحوح از سران شاخه نظامی حماس که از 2010بود... سال  برای دو محمدشاید اولین عملیات مشترک 

که برای انجام کاری وارد امارات شده بود، شب در هتلش رابطین اصلی انتقال اسلحه از ایران به غزه بود، درحالی

شود می بعد معلوم میکند که سکته کرده است. کشود و پلیس امارات در ابتدا اعالم میبه طرز مشکوکی خفه می

 در کمک اطالعاتی به موساد داشته است. مهمهم نقشی « محمد دحالن»اند و نیروهای موساد او را ترور کرده

ها داشت و طعم زندان ه با اسرائیلیفلسطینی اهل غزه که در عنفوان جوانی سرِ پرشوری در مبارز« محمد دحالن»

ها و پذیرفتن موجودیت به مذاکره با اسرائیلی 90ای دهه ، در ابتدمرادش یاسر عرفاتدر کنار هم چشیده بود، 

رغم سن جوانش علی، 1967های اشغالی سرزمینرژیم غاصب تن داد و با تشکیل دولت خودگردان فلسطینی در 

؛ با مأموریت ترین نیروی امنیتی دولت خودگردان تبدیل شدبه مرد شماره یک فتح در غزه، و مهم( 1961)متولد 

هزارهکتاری تجاری درمانی 20زاید به همراه سیسی در حال بازدید از مراحل ساخت شهرک محمد بن

 2016-نزدیک پایتخت جدید اداری مصر« زایدمحمد بن»آموزشی مسکونی تفریحی 
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ین سالاهای او در فعالیت حفظ امنیت اسرائیل و دولت خودگردان یا به عبارت دیگر مقابله با مبارزان فلسطینی!

ها باعث شد که دحالن ارتباط وثیقی با نیروهای امنیتی غربی و اسرائیلی بگیرد و خود را به یکی از مورد اعتمادترین 

  ها تبدیل کند.افراد نزد آن

که بعد از اولین حضور حماس در انتخابات دولت خودگردان و پیروزی قاطع اینه ادامه داشت تا سلطه دحالن بر غز

جنگ داخلی بین حماس و فتح پیش آمد و حماس موفق شد به طور کامل بر غزه تسلط  2007بر فتح، در سال 

الن به کرانه باختری فرار کرد. یابد و دیگر نه اثری از اسرائیل در غزه بود و نه اثری از دولِت محبوِب اسرائیل! دح

دعوای قدرت بین محمود عباس و محمد دحالن بر سر میراث یاسر عرفات و جنبش فتح، منجر شد که دحالن 

به همراه برخی دیگر از چهره های مهم فتح از کرانه باختری بگریزد و عمالً جنبش فتح به  2011در ابتدای سال 

ن . دحالزایدبندحالن جایی نبود جز امارات متحده عربی، سرزمین محمد انشقاق کامل برسد. مقصد نهایی محمد 

 های امارات شد.و مرد پشت پرده سیاست زایدبنمشاور امنیتی 

 الف 2

جزیره عربستان نبوده که در آن نفوذ در مصر و سوریه، جایی از شبه 60 و 50های دهه ها بعد از سرکوباخوانی

گاهی تبدیل شد که ها به کابوسبرای اخوانی 90از جمله امارات! اما امارات از دهه  نکرده و جریان نساخته باشند؛

از  جدایی دین»و « لیبرالیسم»رنگ جهنم به خود گرفت. برنامه توسعه امارات بر پایه  زایدبنبا روی کار آمدن 

تغییر فرهنگ اسالمی  ها به مسائلی همچوناخوانی ریخته شده بود و اعتراض« اجتماعی هایسیاست و عرصه

ها به طور کامل در کشور اسالمی امارات، مزاحم ضابطه توریسم و بازگذاشتن دست غربیجامعه در اثر رشد بی

ها گذشته، اسالِم سیاسی همیشه ته دلش دنبال از همه این آل مدرن بود.نهیان برای رسیدن به یک الگوی ایدهآل

هان است، خصوصاً که تجربه موفقی ولو از جنس شیعی باالی سرش در تشکیل حکومت اسالمی و براندازی پادشا

 کرد.تداعی می نهیانآل ، ناقوس مرگ و سقوط را برایسوی اخوان هر فعالیتی ازامارات باشد! این بود که 

 حالن در کنار سران نظامی اسرائیلد دمحم
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 باالسازی امارات را پی گرفت. این امر تنها خود را در ها با سرعت و جدیت زیادی طرح مدرندر این سال زایدبن

ها نشان نداد؛ اموری همچون ها و حضور روزافزون فرنگیها و سربرآوردن جزیرهها و پهن شدن فرودگاهرفتن برج

های جوانان، ارتباطات گسترده جوانان با غرب و تحصیالت حضور اجتماعی زنان، گسترش فضای مجازی، اتحادیه

ها خود را به غرب نآن سنتی خودش، به راحتی در مسایگاعالیه فرنگی، از مواردی بود که امارات به خالف ه

 !جلو زدنزدیک کرد و با فاصله بسیاری از دیگر کشورهای عربی ایستاد، تا آنجا که در برخی موارد از غرب هم 

اعالم کرد قرار است تغییرات مهمی در حکومت  زایدمیالدی، چند روز پس از اینکه بن 2016در ابتدای سال مثالً 

سال بود و  38شان وزیری که میانگین سنی 8وزیر زن رونمایی شد؛  8فاق بیفتد، دولت جدید امارات با امارات ات

هم به کابینه اضافه شد تا « جوانان»و « سعادت»، «تسامح»های سال سن داشت! وزارتخانه22شان تنها ترینجوان

  های مدرن را با قوت پی بگیرند.مأموریت بسط ارزش

های اجتماعی در نفوذ شبکه ضریبیا اینکه 

دو برابر درصد است که 70نزدیک امارات 

سعودی و سه برابر مصر بوده و بیست درصد 

امارات یکی از فعالترین و بیش از قطر است. 

اتحادیه های دانشجویی را در آمریکا دارد که 

آنها در واشنگتن با شعار  2016همایش سال 

  برگزار شد.« tolerance»و « تسامح»

لمللی ابیراه نیست که بسیاری از نهادهای بین

غربی، امارات را در بین کشورهای عربی به 

 هکردعنوان الگوی بسط زندگی مدرن معرفی 

عقیده جوانان عرب را هم با خود همو 

دانند!می
1
 

                                                      
ترین شود )بزرگکشور عربی انجام می 16در بین  «rMarstelle-Burson»سه به طور مثال در نظرسنجی مشهور ساالنه جوانان عرب که توسط موس 1

( جوانان عرب، زندگی در امارات را بر هر کشور دیگری ترجیح %35بیش از یک سوم ) 2017نظرسنجی در میان این قشر در بین کشورهای عربی(، در سال 

 در رتبه دوم قرار دارد! %15دادند و آمریکا با می

التحصیلی که بالفاصله بعد از فارغ-ساله 22در عکس زیر شما المزروعی  -جوانترین وزرای زن امارات

در حال بازدید از نظامیان زن ارتش امارات  -از دانشگاه آکسفورد لندن به وزارت جوانان منصوب شد 

 است
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 ب 2

ها صلی آنن اهای عبدالناصر بود، و ملک فیصل سعودی هم پشتیباها بعد از سرکوبعربستان مقصد اصلی اخوانی

میالدی. ولی ماه عسل اخوان در سعودی هم، همچون امارات چندان به طول نینجامید و بعد از قضایای  70در دهه 

ها در این کشور هم مطرود شدند.سعود، اخوانیجنگ خلیج فارس و مقابله اخوان و آل
2
 

چون امارات، با مطلقه شدِن هوویشان، به همتا ها نبودند رقیب اخوانیکت ،های لیبرالاما در عربستان، جریان

سوگلی سعودی تبدیل شوند. سلفیت و وهابیت جریانی قوی و پرنفوذ در سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و 

 آمد.الیسم کنار نمیو لیبرهای مدرن غربی چ وجه با ارزشسیاسی بود که به هی

ها از ند: لیبرالکردمول ساده توازن قوا استفاده میهمیشه برای حفظ تاج و تخت پادشاهی از فر سعودآلخاندان 

ترسند می هاها از لیبرالدانند؛ و سلفیها میکامل آن را عامل اصلی قدرت نگرفتنِ  سعودآلترسند و ها میسلفی

 به نفع هر طرف، به ضرر طرف دیگر سعودآلدانند! تضعیف را عامل اصلی قدرت نگرفتن کامل آنها می سعودآلو 

جریان، با وجود اینکه  دوکدام از این هیچ در قدرت بماند و سعودآلشد که بود و همین عامل ساده باعث می

، هر سعودآلکاران پیر خاندان به اپوزیسیون جدی نشوند! محافظه ندارند، تبدیل سعودآلچندان دل خوشی از 

جوان نشان « محمدِ »وازن را نداشتند، اّما کردند، جرأت دست زدن به این تکدامشان هم که قدرت را کسب می

 داد که تهّور خوبی دارد...

 ج 2

ها نبود، ولی با رانده شدن از عربستان و امارات، تنها کشور مهم در خلیج فارس اما قطر اگرچه مقصد اصلی اخوانی

ن کشور کوچک، جّنتی ها را با روی باز پذیرفت و با روی کار آمدن حمد در قطر و کشف گاز در ایشد که اخوانی

ها فراهم کرد. در قطر دیگر نه جریان سلفی سّنتی ضد اخوانی وجود داشت، و نه جریان زمینی را برای اخوانی

لیبرال ضد اسالمگرا. یک کشور ثروتمند بود و حاکمی که هرچند اعتقاد چندانی به اندیشه های بنا و قطب و 

کرد از اخوان حمایت کند. فرار عزمی بشاره از اسرائیل به ا میقرضاوی نداشت، ولی بازی قدرت در منطقه اقتض

( هم برای پیشرفت نه لیبرال، گراچپروزه هم اگرچه باعث شد قطر از یک جریان سکوالر )اما 33قطر بعد از جنگ 

بلکه قطر  ؛گرایان قرار نگرفتگاه این جریان مانند عربستان یا امارات، در مقابل اسالمخود استفاده کند، اما هیچ

سنی همان نقشی را بدهد که میشل عوِن مسیحی در کنار حزب توانست به عزمی بشارۀ مسیحی در کنار اخوانِ 

                                                      
 مراجعه بفرمایید.« اخوان قطبی»و « اخوان اصالحی»از اندیشکده مرصاد، بخش « اطلس رهبران»ورد، به کتاب برای توضیحات بیشتر در این م 2
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ِ شیعی داراست دند، شدر واقع دو جریان مخالف در قطر، نه مثل امارات به دو شمشیر تیز برای زدن هم تبدیل  .اّله

لکه به دو بال حیاتی برای پرواز بدل گشتند!ترازو برای توازن، ب ۀو نه مثل عربستان به دو کف
3
 

 الف 3

زاییده روباه پیر در منطقه است، و خوب یاد گرفته است نقش یک روباه جوان را بازی کند و با « امارات»کشور 

متفاوت باشد! امارات برای تبدیل شدن به کشور الگو و بسط نفوذ خود در منطقه، صرفاً با بعد « گاو شیرده»یک 

سرمایه آنبر ها هایی که امارات در این سالترین بخشتوانست کار خود را پیش ببرد. یکی از مهمی نمیاقتصاد

 «فضای مجازی»، «های تصویریرسانه»، «هااندیشکده»ند. بودساز از جنس قدرت نرم های قدرت، نهادگذاری کرد

 ترین این موارد هستند.از مهم« انتشارات»و 

های اخیر تأسیس یا حمایت کرده است، بازوی مهمی برای رشد که امارات در سال ایز دراسیها و مراکاندیشکده

مارات اال»، «مسبار»ل شوند؛ مراکزی همچون دارانی جهانی هم بدتاهی به ناماند در مدت کواند و توانستهامارات بوده

، 2012، 2013، 2007های تأسیس با سال« المومنون بالحدود»، و «مزماة»، «کز العربی للبحوثالمر»، «للسیاسات

 .2013و  2012

ای در راستای اهداف امارات از لحاظ اندیشهجود اینکه این مراکز همگی زیرکی کار امارات در اینجاست که با و

گویا برای هر مأموریت خاص و مخاطب خاص، مرکز خاصی ، طوری که ها متفاوت بوده، اما نحوه کار آنهستند

های مختلف جلو ببرد. مرکز پرکاِر مسبار در امارات به یکی از ها را در الیهیت شده تا بتواند نقشهتاسیس یا حما

ا ههای قوی در مورد این جریانهای اسالمی در جهان تبدیل شده و کتابشهیرترین مراکز برای شناخت جریان

ربی در مصر که به شکل کامل از سوی امارات کند. المرکز الع)با رویکرد نقد، و صد البتّه با ظاهری علمی( چاپ می

ا و گراسالمهای دائرةالمعارفی از جریان« بوابة»شود، با تأسیس سایت پرمطلِب حمایت می زایدبنو شخص 

ولی با زبانی گستاخ و غیرآکادمیک و  ؛پردازدها میکند و به آندر کشورهای اسالمی ایجاد میهای فکری اقلیت

به وضوح خود را طرفدار منافع کشور امارات و « مزماة»گرای شیعه و سنی! ه جریانات اسالمدشمنی آشکار با هم

« سازمان اخوان»و « جمهوری اسالمی ایران»تمام تمرکزش را روی تفضیح و کند، خاندان آل نهیان معرفی می

المللی ز خود را بر ارتباطات بینتمرک« مرکز االمارات للسیاسات»پردازد. های مختلف به این دو میگذاشته و از جنبه

                                                      
از  «المرکز العربی لالبحاث و دراسة السیاسات»های او در قطر و نقش او در این کشور، به گزارش و فعالیت« عزمی بشاره»برای کسب اطالعات بیشتر درباره   3

 مراجعه بفرمایید.اندیشکده مرصاد 
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در تمام جهان عرب مراکشی هم « مؤمنون بالحدود»گذارد. ای در راستای منافع امارات میهای اندیشکدهو البی

ا عیار بتمام ایِ ای از نخبگان و اساتید دانشگاه و روشنفکران گرد هم آورده است و مشغول مبارزۀ اندیشهشبکه

امارات هم با حمایت قوی از آن، این مبارزه را به شدت تقویت کرده است. امارات حتی  متحکوگرایان است؛ اسالم

« َرند»همکاری داشته و  -جزو سه اندیشکده برتر آمریکا در زمینه مطالعات خاورمیانه -« َرند»با اندیشکده مطرح 

رده است.ای تأسیس کشعبه منطقه -به شکل رسمی، و نه پنهانی - زایدبنبا حمایت مالی 
4
 

روتاناو  mbcای باید از دو غول در عرصه رسانه
5
ی هستند ولی سعودلانام برد که هرچند برای شاهزادگان لیبر 

هایی که در بسیاری از اوقات با پردازند، برنامههای خود میدر دبی است و از آنجا به پخش برنامهها آنمقر هر دو 

د.نشورو میبهاعتراضات نهادهای مذهبی رو
6
 

 ب 3

گرایان معتدل در ها و اسالمها در زمینه قدرت نرم، بسیار موفّق عمل کرده است. قوت اخوانیقطر هم در این سال

هایش در این راستا مثمرثمر به یاری قطر آمد تا تالشدر کنار توان عزمی بشارة ای کارهای تشکیالتی و رسانه

 2011و  2006های  که به ترتیب در سال« عالقات العربیة و الدولیةمنتدی ال»و « مرکز الجزیرة للدراسات»بیفتد. 

اری گرایانه آشکباشند که تمایالت اسالمترین و مؤثرترین مراکز فکری جهان عرب میتأسیس شدند هردو از بزرگ

ا بال د تکامل میکن -با ریاست عزمی بشارة -« المرکز العربی لألبحاث»ورزی قطر را دارند. مثلث مراکز اندیشه

کس بر هیچ« الجزیره»ای همچون ورزی حضوری جدی داشته باشد. تأثیر ابررسانهسکوالر پرواز قطر هم در اندیشه

علت نیست که بستن آن از مواردی بود که برای رفع تحریم قطر توسط عربستان و امارات پوشیده نیست و بی

هافینگتون »گرای اخوانی(، )طیف اسالم« 21عربی» همچونمطرحی های مجازی رسانهدر کنار الجزیره، شرط شد. 

                                                      
ر جهان ورزی داطلس مراکز اندیشه»آید، به کتاب های دیگری که در ادامه اسمشان میهای عربی و همچنین اندیشکدهبرای آگاهی بیشتر از این اندیشکده 4

جعه بفرمایید. بخشی از مقدمه کتاب: هایی که درباره این مراکز در اندیشکده مرصاد کار شده است، مرامحصول اندیشکده مرصاد و همچنین گزارش« عرب

ند، های شیعی عراق هم نفوذ کتوانسته حتی در دانشگاه -مراکش -که از دورترین نقطه جهان عرب « مؤمنون بالحدود»ای مثل المللیشبکه نخبگانی بین»...

حتی « راساتالمرکز العربی للبحوث و الد»مرکزی مثل  ....یم ایجاد بکنیم؟االمللی به کنار، آیا ما نسخه مشابه ملی آن را هم توانستهرا در نظر بگیرید؛ نسخه بین

سّنت که در دورترین کشورها هم از نگاهشان دور نمانده است. های مذهبی اهلهای شیعه و داخل ایران هم پرداخته است، چه برسد به جریانجریانبه خرده

از ماهی یک کتاب قوی در مورد جریانات اسالمی در کشورهای مختلف کار کرده که بعضا در ایران گذرد، بیش در این چند سال که از تأسیسش می« مسبار»

ها کار نشده است! جالب است که تعداد کارهایی که این مرکز در مورد رابطه ایران و اخوان داشته است هم، از ای هم در موضوعات آن کتابحتی مقاله

 «قالب نوشته شده بیشتر است!هایی که در این زمینه بعد از انکتاب

 پردازند.شبکه تلویزیونی دارد که عمدتا به پخش موسیقی می 13؛ دومی «mbc»و سلسله شبکه های « العربیة»شبکه تلویزیونی دارد از جمله  11اولی  5

چند ظاهرش نقد و تخریب داعش بود، ولی شد و هرپخش می mbcبود که در ماه مبارک رمضان از « غرابیب سود»آخرین نمونه پرجنجال آن هم سریال  6

 های اسالمی میپرداخت.عمالً به نقد ارزش
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گرا(، و هافینگتون پوسِت چپ -مدیر پرنفوذ سابق الجزیره -)تأسیس شده با همکاری وّضاح خنفر  «پوست عربی

)متعلق به عزمی بشاره و متمرکز بر فلسطین به شکل قوی( و « 48عرب»)طیف عزمی بشاره(، « العربی الجدید»

ر تا د شوندای برای قطر محسوب میی قویگرا و تحت حمایت وضاح خنفر( بازوهاان اسالم)جوان« نون پوست»

 درآیند!سلمان بهزاید و بنمواقعی همچون تحریم این کشور، حسابی از خجالت بن

ها در کشورهایی همچون مصر، سوریه، خصوصاً پس از فشار به آن -ها ها به ترکیه در این سالمهاجرت اخوانی

با حمایت  -گرایان ای در استانبول توسط اسالمورزی و رسانهگونه مراکز مختلف اندیشهو رشد قارچ -ی و یمنلیب

عامل دیگری برای افزایش نفوذ این کشور در نقاط مختلف جهان عرب شده است. -قطر
7
 

4 

ت منطقه غرب آسیا ترین و اثرگذارترین عامل در حوادث و تحّوالدر تمامی طول تاریخ مهم« مذهب»و « دین»

بوده است و چگالی شدید پیامبران الهی در این منطقه گواه بر این مطلب است. هنوز هم که هنوز است با وجوِد 

جوی غربی، این عامل نه تنها نقش خود را در این منطقه از دست به حضیض رسیدِن نقش دین در تمّدن سیطره

 تر هم شده است!نداده است، بلکه پررنگ

یا این قدرت و ثروت را از نهاد دین و  :اندند وثیقی با نهاد دین خوردههای قدرت و ثروت در منطقه ما پیوشبکه

اند خود را به نهاد دین گره شان مجبور شدهو یا برای حفظ قدرت و ثروت ،اندشان به عاریت گرفتهوجهه دینی

خود، ولی به درستی به این پی برد که باید برای خود بزنند. از این روست که امارات هم هرچند دیرتر از دو رقیِب 

ی کاف فوذنتواند قدرت هایی نمیسنت جور کند و لیبرالیسم به تنهای مذهبی اهلشریکی راهبردی در بین جریان

 برای او فراهم کند.

؛ تاسده د و قطر پیشتر آن را برای خود ربووشزاید محسوب میتفکر اخوانی و اسالم سیاسی دشمن اصلی آل

تواند خود را به عنوان مبلّغ و سلفیت هم ابزار مذهبِی حکومِت سعودی است و امارات هرچقدر هم که بدود، نمی

                                                      
 از اندیشکده مرصاد مراجعه شود.« القرای جهاِن...استانبول امّ »و گزارش « اطلس مراکز اندیشه ورزی»برای توضیحات بیشتر در این مورد هم به کتاب  7

 ( وزیر خارجه امارات، احمد الطیب شیخ االزهر در منتدی تعزیز السلمزاید )برادر محمدن بیه، عبداّله بنب
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 تواند خود را حامی اصلی آنماند گزینه اسالم سّنتی و صوفیانه که امارات میآن جا بیاندازد. پس می نماد اصلیِ 

؛ خصوصاً که این نوع اسالم در مقایسه با اسالم سیاسی و دهدا بسط آن، نفوذ خود را گسترش معرفی کرده و ب

 نند!کها و حتی شیعیان ندارد و همه از این موضوع استقبال میها و حتی شرقیسلفی، هیچ خطری برای غربی

عالم مطرح « بیهبن»گذاری زیادی روی این مسأله انجام داد. جدا کردن در چند سال اخیر سرمایه زایدبنمحمد 

ها بود. ارتباط گرفتن با االزهر و احمد الطیب و حمایت در این سال زایدبنلکی از قرضاوی شاید بزرگترین صید ما

بود. شیخ علی الجفری صوفی مسلک و موسسه طابه هم ضلع سوم این  زایدبنعملیات مهم دیگر  ،مالی از االزهر

 بودند.مثلث 

ی جمع کردن علمای اسالم پیرامون خود بود و برای سازمان سلفیت، در پ« رابطة العالم االسالمی»اگر عربستان با 

« مسلمینالعلماء ال ةاتحادی»تأسیس و تقویت اگر قطر با حمایت از قرضاوی در و تشکیالتی مذهبی ایجاد کرده بود؛ 

 «لمینسمجلس الحکماء الم»سیس اندیشید؛ امارات هم با تأبه بسط نفوذ خود در بین علمای کشورهای اسالمی می

گری گری و تفکر اخوانی، سّنیگانه جهان اهل سنت در فضای مذهبی را کامل ساخت: سلفیت سنتی، نوسلفیسه

سّنتی و صوفیانه.
8

 

منتدی تعزیز »امارات به همین مقدار اکتفا نکرد. 

یع وقادر پی نهاد مهم دیگری بود که امارات « السلم

خود ها تأسیس کرد تا سوریه و عراق در این سال

های مختلف مسلمین و را مخالف جنگ بین گروه

ترین فعالیت این حامی صلح نشان دهد. مهم

منتدی برگزاری نشست ساالنه با حضور علمای 

جایزه  مختلف جهان اسالم در امارات و اعطای

 ای کهاست. جایزه جهانی صلح امام حسن مجتبی

به علما یا نهادهای دینی در جهان   2015از سال 

 ،ندکنم که به صلح بین مسلمین کمک میاسال

که به گفته بر آن است امامی و نام  شوداعطا می

                                                      
 یید.مراجعه فرما« صالح بن فوزان»و « قرضاوی»، «بن بیه»از اندیشکده مرصاد، بخش مقدمه، « طلس رهبرانا»برای توضیحات بیشتر در این مورد به کتاب  8

رمضان قدیروف حاکم چچن در کنار: شیخ علی الجفری، روحانی مشهور ساکن امارات، در همایش 

 2016شیخ حسون مفتی سوریه در سفر به سوریه  -پوتین  -زاید محمد بن -گروزنی 
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با صلح خود با معاویه، باعث خاموش شدن جنگ بین  -طبق حدیثی در منابع اهل سنت - برگزارکنندگان همایش

 مسلمانان و رفع فتنه شد.

د. همایشی که با حضور ودر گروزنی چچن ب« ةالجماع اهل السنة و»ها همایش این ۀتر از هماما برای ما شاید مهم

همراه با امارات، این بار با حمایت روسیه و در چچن تشکیل شد و هدف اصلیش  های سّنتی و صوفیِ همان چهره

زدگی از گری و تقویت اسالم سّنتی بود. همایشی که با ذوقدر اوضاع نابسامان منطقه، هدف گرفتن هر نوع سلفی

ها و تحلیلگران ایرانی به آن پرداخته شد و کمتر کسی در ایران دست پنهان امارات را در آن مشاهده سوی رسانه

  س، یاد گرفته است مخفی بماند!کرد، دستی که همچون دست اربابش انگلی

به ای حمایت از روشنفکران دینی معروف همچون عدنان ابراهیم، محمد شحرور، السید ولد اباه و وزن دادِن رسانه

آنان، در کناِر ضریب دادن به داعیان مذهبی نوظهوری همچون وسیم یوسف، که همگی از مخالفان جدی اخوان 

  های مهم امارات در مبارزه با این دو جریان بوده است.باشند، از دیگر فعالیتو سلفیت می

5 

یا خزانی سرد معنای دیگری چه بیداری اسالمی، چه بهار عربی؛ به هر حال برای امارات جز کابوسی هولناک 

ا نهیان کافی نبود. اینجها در امارات، برای رفع سایه خطر از روی سر آلنظیر اخوانینداشت. سرکوب شدید و بی

ها در کشورهای عربی از هیچ دست به دامان محمد دحالن شد و برای خاموش کردن حرکت زایدبنبود که محمد 

آموخته موساد و هرچه باشد درس ؛ترین نیروهای اطالعاتی عرب بودیقوچیز فروگذار نکرد. محمد دحالن از 

های جاسوسی غربی بود برای حفظ امنیت اسرائیل در فلسطین و نوار غزه. غیر از توانایی اطالعاتی، دحالن سازمان

 زایدبند که ارتباط وثیقی هم با سازمان اطالعات مصر داشت که یادگار دوران حضورش در غزه بود. همین کافی بو

از طریق او به مخالفین مرسی برساند. هم های مالی را برای سرکوب جنبش مردم مصر روی او حساب کند و کمک

، و دوشزاید هم مدیون آل، به استسعود مدیون ان مقدار که به آلهم حداقل بهکه سیسی اگرنه بیشتر، این شد 

بیون انقالبرای کنار زدن و دحالن تمام تالش خود را  زایدبنهم  . در لیبیشهره گردد« قاهر بهار عربی»زاید به بن

.دهنداز قدرت، انجام داده و میها و اخوانی
9  

                                                      
های االسالم قذافی جهت خرید سالح از اسرائیل، و حمایتگری برای سیفبرای مواجهه با انقالبیون، واسطه -کما قیل-از جمله کمک نیم میلیارد یورویی  9 

 باشد. ها هم میه مورد حمایت غربیعلنی از ژنرال خفتر ک
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عش منافآنجا که ها بود ولی های مردمی و پررنگ شدن نقش اخوانیعربستان هم هرچند از مخالفین اصلی انقالب

با عربستان در یمن به خاطر منافع خاص خود اگرچه امارات شد. ولی ها همراه میبا آن مانند یمن، کرد،ایجاب می

 اما به محض میدان دادِن بیشترِ عربستان به نیروهای سیاسی اخوانی، با آن کشور به اختالف خورد وهمراه شد، 

.ور در یمن را به شکست نسبی کشاندعمالً ائتالف این دو کش
 10

 

کودتا شد، امارات از حامیان اصلی آن بود و با واسطه محمد دحالن  گرااسالم هعلیه اردوغاِن نیموقتی در ترکیه هم 

ورد مبه خالف عربستان که در این  ؛ای فتح اّله گولن فرستادمقدار قابل توّجهی پول یک هفته قبل از کودتا بر

تر عمل کرد.بسیار محتاطانه
 
 

ها حمایت مالی و سیاسی و از آن هکرد ی را تأییدهای مردمدر مقابل، قطر همیشه اّولین کشوری بود که انقالب

ایان در گرکرد؛ امری که با توجه به قدرت گرفتن اسالمکرد و بعد از پیروزی، امیرش به این کشورها سفر میمی

 تمام این کشورها کامالً عادی بود.

6 

 سعودآلشان نها پناهگاهها تها اگر در سالهای دور در عربستان تنها بودند و برای حفظ خود در مقابل سلفیلیبرال

سعود پیدا آلتر از ، یک پناهگاه و حامی مطمئنزایدبنبود، اما با رونق گرفتن کار امارات و قدرت گرفتن محمد 

می زایدبنها با کمک محمد و به هم نیاز جدی داشتند: لیبرالهر د زایدبنها و محمد کردند. در واقع لیبرال

ها در سعودی زند و دست برتر را در مقابل سلفیتری بساای و اجتماعی قویاندیشهای و توانستند جریان رسانه

ها، به رویای خود های سعودی و قدرت گرفتن آنلیبرال هتکیه ب توانست باهم می زایدبنداشته باشند؛ و محمد 

ضمن اینکه قدرت  گردان اصلی منطقه تحقق بخشد.سعودی و تبدیل کردن خود به صحنه برای نفوذ بر عربستان

زاید جای جهان اسالم و از جمله امارات، برای خود امارات هم خطرساز شده بود و بنگرفتن تفکر سلفی در جای

دید که بسیاری از مردم و حتی سربازان ارتشش، گوش به ندای علمای وهابی عربستان دارند و پررنگ شدن می

از ترس جریان قدرتمند  سعودآلاگر خاندان  زاید است.آل شان نسبت بهمذهب در آنها مساوی با متمردترشدن

                                                      
ترین عوامل حضور امارات در یمن، جلوگیری از تصرف بندرعدن گنجد؛ صرفاً به شکل مختصر باید عرض شود که از مهمداستان یمن در این مقال نمی  10

ست به رقیبی جدی برای بندر دبی تبدیل شود و موجودیت توانها و افتادن این بندر به دست نیروهای طرفدار ایران و رونق گرفتن آن بود که میتوسط حوثی

 ها و نیروهایخواست به دست حوثیاقتصادی امارات را به خطر بیاندازد. اما عامل اصلی حضور عربستان در یمن، بحث مرزهای جنوبی کشورش بود که نمی

که مبارزه را به سمت شمال ادامه دهد و عربستان را تقریبا تنها گذاشت. ولی  طرفدار ایران بیفتد. از این رو امارات بعد از تصرف بندر عدن، تمایلی نداشت

تواند در یمن جنوبی نفوذ بسیاری داشته باشد ولی عربستان برای سرکوب کامل حوثی ها بسیار حریص است. یا مثال امارات طرفدار تجزیه یمن است زیرا می

 ها میفتد و بسیار برای عربستان خطرناک است.الی عمدتا دست حوثیعربستان مخالف تجزیه است زیرا در آن صورت یمن شم
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این بود که چه دالرهای وجه نبود. زاید به هیچآلبال بدهد، این ترس در ها پروترسید که به لیبرالوهابیت، می

سعودی  های نخبه لیبرالسعودی همچون ولید بن طالل و ولید بن ابراهیم، و چه چهرهشاهزادگان و تاجران لیبرال 

سر سازمان و تفکر سلفیت در همچون ترکی الدخیل به سوی امارات رهسپار شدند و شروع به آتش ریختن بر 

ای و و در مسائل مختلف منطقهبگیرد تندی یا اهانتی به حاکمان سعودی صورت کردند؛ بدون اینکه  عربستان

 شود.های آنان حرف زده لف سیاستمخا و سیاست داخلی، جهانی

که هایی سلفی ؛از توابین بود این زمینه کرد، به خدمت گرفتن دستهمهمترین کارهایی که امارات در ای یکی از

کامال عوض شده و از گذشته خویش توبه کرده و به  اً خوانده بودند ولی بعددر مدارس دینی عربستان درس 

، داّله بن بجاد العتیبی، مشاری الذایدیگرایی تبدیل شده بودند. منصور النقیدان، عبمخالفین جدی سلفیت و اسالم

بسته و تحت این افراد بودند که همگی تابعیت سعودی داشتند ولی دل ۀاز جملالدحیم  محمدو عبدالرحمن راشد 

تندروهای سابقی که هیچ ابایی از مخالفت صریح با فرهنگ مذهبی حاکم بر سعودی نداشتند تا  حمایت امارات.

های گیر اتباع سعودی درون داعش و النصره و گروهۀ العربیة در واکنش به حضور چشمجا که نقیدان در شبکآن

ا ها رسعودی« استحمار»تروریستی در سوریه، صراحتاً بیان کرد که فرهنگ مذهبی در سعودی طوری است که 

در جنگ ها گرداند و مقصر این امر را شیوخ و خطبای مذهبی دانست که باعث حضور زیاد سعودیآسان می

افغانستان، بوسنی، چچن، کوزوو، عراق و سوریه شده اند!
11
 

 -مدارک  -مسبار»است، صاحب کنونی مثلث قدرت « ترکی الدخیل»یکی از محوری ترین افراد در این پازل 

 بود توابیناز . او خودش هم رودسلمان هم به شمار میزاید و محمد بنکه از رابطین اصلی بین محمد بن «العربیة

                                                      
ای به بار به زندان افتاده بوده که یک بارش به خاطر سوزاندن مغازه 4میالدی، به خاطر تندروی مذهبی  2000جالب اینجاست که این شخص قبل از سال  11

 آید.های عرب به شمار میهای فکری لیبرالترین چهرهاکنون از مهمخاطر فروش ویدیو بوده است! نقیدان هم

و اعطای  2016و تقدیر از او در اجالس ساالنه یونسکو در سال  2014در سال « AMIRECAN ABROAD MEDIA»ن المللی ترکی الدخیل در مراسم اعطای جایزه بی

 «گری وخشونتقهرمان مبارزه جهانی با افراطی»ها( و عنوان )تغییر دیدگاه« Changing Perceptions»جایزه 
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 کرفو درس دینی در دانشگاه محمد بن سعود را رها کرده و بعد از سفری که به آمریکا داشت، به قول خودش بیدار

اگر فیصل القاسم با ها در آن سال. آغاز شد 2002در سال او با ورود به شبکه العربیة  شدوران درخششده بود! 

 تگرایان، به شهراسالمدادن برنامه به سمت دلخواه  و سوقدر شبکه الجزیره « معاکسالتجاه اال»جنجالی  ۀبرنام

گرایان، به شهرت رسید. او از و دعوت از سکوالرها و غرب« ضائاتإ»جنجالی ترکی الدخیل هم با برنامه  ؛رسید

کاری نیست؛ امری که با هل محافظها مذهبی و به طور خاص سلفیها نشان داد که در مقابله با تفکر همان سال

های جهادی در ای که به بررسی انتقادی جریانمهتر شد، برناواضح« العربیة»در « صناعة الموت»نامه ساختن بر

 داد.و مورد حمله قرار میساخته ها مرتبط پرداخت و علمای سعودی را به آنجهان اسالم می

 2007 لار میکرد در سانکه در العربیة ک. او در عین ایداشت زایدبنبا شخص محمد  یترکی الدخیل رابطه نزدیک

های شاخص یس کرد و خودش رییس آن شد و چهرهالمسبار را در امارات تاس مرکز زایدبنبا حمایت مستقیم 

تواب را هم با خود همراه کرد. نقیدان رییس هیات تحریر مسبار شد و عبداّله العتیبی نایب رییس مسبار. با 

هم ارتباط وثیقی داشتند. محمد الهاشمی هم که از  -شده بود که حاال مدیر شبکه العربیة -عبدالرحمن راشد 

 نزدیکان محمد دحالن بود، در هیأت اصلی تحریر مرکز فعال شد.

ترین و آن را به یکی از مهمتاسیس  2010در سال را هم « مدارک»، انتشارات زایدبنترکی الدخیل با حمایت 

  زد.هم موج می« مدارک»های ناشران جهان عرب تبدیل کرد. سکوالریسم در کتاب

دن به ها برای نزدیک شبرال، طمع لی2015در سال  اما با روی کار آمدن سلمان و قدرت گرفتن محمد بن سلمان

نایف ا بندانست که عربستان بزاید، از دیرباز با نایف و پسرش اختالف داشت و میبن قدرت در عربستان بیشتر شد.

سلمان تشنه قدرت بود و برای رسیدن به قدرت، داشتِن بنزاید بازی نخواهد کرد. بن گاه زیر بلیت امارات وهیچ

 توانست در آمریکا هم برای به قدرت؛ مخصوصاً که او میزاید بسیار مغتنم بودبنیک حامی قدرتمند خارجی مانند 

ت ای و جریان اجتماعی خوبی پششد، قدرت رسانهسلمان میکارِ بنرسیدِن او البی کند. اگر جریان لیبرال هم پای

 2015آمد. این بود که از همان سال او می

زاید چه سلمان و بنرابطه خوبی بین بن

مستقیم و چه با واسطه افرادی همچون ترکی 

زاید با الدخیل ایجاد شد و همکاری بن

 سلمان در جنگ یمن هم آن را تقویت کرد.بن

 ترکی الدخیل و محمد بن سلمان
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سلمان در عمده سفرهای خارجیش بنبا جریان لیبرال در حال وقوع بود. سعودی تغییراتی در نوع رابطه حاکمیت 

از خاندان  ، جای خود را به نیروهای جوان ولی نه لزوماً پیرهای شاهزادهبرد. ترکی الدخیل را به همراه خود می

در لیبرال و تند  جوانِ  کار با عادل الجبیرِ محافظه پیرِ سعود الفیصِل دادند. اگر در ایران به جانشینی ، میسعودآل

در وزارت لیبرال جوان  عادل الطریفیِ  الدیِن پیر بامحی عبدالعزیز بنتوجه شد، ولی به جانشینی وزارت خارجه 

 وای که از دوستان نزدیک ترکی الدخیل و عبدالرحمن الراشد بوده سعودی توجه نشد. طریفیرسانه فرهنگ و 

مهم الشرق االوسط را تا  زنامهسردبیری روخود هم از توابین بود. او 

 به جای عبدالرحمن الراشد بهاز آن عهده دار بود و بعد  2014سال 

و هم وزیر فرهنگ  2015مدیریت شبکه العربیه رسید و در سال 

درسانگلیس ای کامالً لیبرال و عربستان سعودی شد. چهرهرسانه 

ف به خالبی عربستان نداشت، رابطه خوبی با سازمان مذه خوانده که

 !اش با اماراترابطه

جالب آنکه با رفتن طریفی از العربیه، ترکی الدخیل با توصیه محمد 

گانه خود را برای ریاست این شبکه سعودی رسید تا سهبه  زایدبن

  تکمیل کند. زایدبنتقویت جریان لیبرال به یاری 

زن او کافی بود نشان دهد آماده است تو ،جوان بود و جسور سلمانبن

و  2030ها جلو ببرد. سند تحول قوا را در عربستان به نفع لیبرال

پدیده اجتماعی آن، -بندهای فرهنگی

در عربستان سعودی و عبور از خط « ترفیه»

قرمزهایی همچون برگزاری کنسرت، 

اندازی سینما، محدود کردن هیأت امر به راه

های فشار به چهره ،معروف و نهی از منکر

 در سالها و ... دستگیری آن مذهبی و بعضاً 

زاید و محمد بن سلمان در بازدید از پایگاه هوایی طائف در محمد بن

 عربستان

 2015و  2000عادل الطریفی در سالهای 
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همگی نشان داد که بن سلمان آماده جدیت در این امر است. 2017و  2016
12
  

بدنه اجتماعی لیبرال در عربستان هرچند تا به حال اجازه پیدا نکرده در سطح مردمی بروز خارجی بیابد، اما فضای 

معروف و )هیأت امربه« نطالب بإلغاء الهیئة»هایی همچون گاه خوبی برای او بوده است. هشتگمجازی جوالن

ها )سعودی «السعودیین مع التطبیع»و حتی « الغاء قانون الولی علی المرأة»، «االختالط فطرة طبیعیة»ازمنکر(، نهی

های سازی روابط با اسرائیل( نمودی از جریان اجتماعی لیبرال سعودی است که در چندسال اخیر نمونهموافق عادی

عه ای را برای جامگرایاِن سعودی، جنگ مجازِی حقیقیار زیاد شده است و واکنش متقابِل هشتگِی اسالمآن بسی

 سعودی رقم زده است.

 ؛نداها بودههای محبوب جامعه لیبرال سعودی در این سالمحمد پسر سلمان و محمد پسر زاید، هر دو از شخصیت

دانند که این تغییرات چه برکت هرچند همه می

 زایدمحمد پسر باشد و چه آتش، از زیر سر 

حتی در بین لیبرال امارات انحاکم. خیزدبرمی

 ، وگرنهدنرهای سعودی هم محبوبیت بیشتری دا

سعودی  جوانبازیگر معروف « دارین البیاض»

را در صفحه اول توییتر خود ها یکی از آنعکس 

 گذاشت!نمی

7 

ن برای خودش خسته شده است. تفکری که هرچند برای ایستادن در و تبعات آوهابیت هاست که از آمریکا مدت

شود که خودشان بالی جان مقابل ایران و شیعه انقالبی مناسب است، ولی از یک سو نتایجش داعش و القاعده می

بر؛ و از سوی دیگر این تفکر شان برای عدم حضور در غرب هم بسیار سخت و هزینهغرب هستند و کنترل کردن

به  را متحّجر سلفیِ  توان یک عربستانِ را ندارد و نمی قابلیت الگوشدن برای نسل جدید در جهان اسالمن چندا

 اردوغان مطرح کرد. ۀجمهوری اسالمی ایران یا حتی ترکیهمچون هایی عنوان الگویی در مقابل حکومت

 تامین و تروریستی هایگروه کوبسر برای و دارند بیشتری عالقه نایفبن به هادموکرات که دانستمی زایدبن

 بن محمد ولی. کنند باز حساب او روی توانندمی آمریکا موردنظر مناطق و عربستان نفتی جزیره شبه در امنیت

                                                      
 از اندیشکده مرصاد مراجعه بفرمایید.« سال سخت وهابیت»برای اطالعات بیشتر درباره این موضوع به مقاله  12

وزیر دولت دارین البایض بازیگر معروف سعودی در کنار محمد بن راشد حاکم دبی و نخست

 عکسی که البایض برای توییتر خود گذاشته است -امارات 
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آمد، ولی ها از لیبرال شدن عربستان بدشان نمیآمریکایی. نبود اعتماد قابل و بود نشده آزموده جهت این از سلمان

جرأت لمان سشدند که بنبود؛ پس باید مطمئن می غربامن ماندن عربستان و تامین نفت ترین چیز برایشان مهم

دارد.  -کشانده نشود ثباتی عربستان به جنگ داخلی و بیکه  درعین حالی -و توانایی تضعیف سازمان وهابیت را 

تر ه است، خیلی راحتضمن اینکه شاهزاده جوانی چون او که تا دو سال پیش هیچ منصب حکومتی و نفوذی نداشت

 کند.های آمریکا برای رسیدن به قدرت همراهی میدهد و با سیاستباج می

 تبدیل و عربستان در امارات نفوذ به امیدی نایف،بن گرفتن قدرت با و داشت، جدی هایاختالف نایفبن با زایدبن

ها با محوریت کوشنر، فرصتی وباره نئوکانروی کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن د. نبود منطقه آقای به امارات شدن

یوسف  -سفیر جوان معروف و پرنفوذ خود در آمریکا های لطف تالشنهیان به بود زیرا آل زایدبنطالیی برای 

 .توانست کمک کندو دحالن هم در این زمینه می خواهان داشتندبا جمهوری تنگاتنگیاز قدیم رابطه  -العتیبة

 .رفت نیویورک در او برج به مخفیانه و نماند هم ترامپ رسمی ریاست معطلزاید بن

: بود کرده را عربستان بدگویی -خواهشجمهوری دوستان خصوصاً - هاآمریکایی با مخفیانه هم قبالً  البته زایدبن

 آشنایی هم اینترنت با که سالی80 باالی پیرمردهای دهد،نمی رانندگی اجازه ساکنینش %52 به که کشوری»

 خاندان بودن وابسته و ریاض، از تروریست صادرات ریاض، در نظام تغییر به عربستان مردم %90 عالقه ارند،ند

 زیرآبِ  زدنِ  برای زایدبن محمد شخص لیکس،ویکی اسناد طبق که است مواردی جمله از «دینی علمای به سعودی

 .است گفته آمریکایی مقامات به مختلف هایسال طول در هاسعودی

زاید های مورد عالقه دو طرف بود: سیسی که حمایت بنبته غیر از عربستان، آینده مصر و فلسطین هم از بحثال

و روسیه را داشت، حمایت ترامپ را هم کسب کرد و نقش مهمی در منطقه به عهده او گذاشته شد، نقشی که قرار 

ارِی پشت صحنۀ محمدی دیگر در این بین زاید ایفا کند؛ و با همکشد با همکاری محمد بن سلمان و محمد بن

  هایش را ثابت کرده بود: محمد دحالن.ها به او اعتماد داشتند و تواناییکه آمریکا و صهیونیست

ترامپ که از عربستان برگشت، کار تمام شده بود و 

تصمیم گرفته شده بود. فقط یک مزاحم در بین 

 مپکشورهای عربی این وسط بود که به قول خود ترا

در توییترش: همه سران کشورهای عربی به او اشاره 

 کردند!می
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8 

گرایان اهل سنت اگر ایران را کنار بگذاریم، تنها مزاحم مهم برای قدرت گرفتن جریان لیبرال در منطقه، اسالم

د هم هرچنها سلفی؛ داندآل خود میامارات را ایدهبودند. جریان اسالم سّنتی که مشکلی با این قضیه ندارد و 

نند توااست و در مقابل محمد بن سلمان نمی سعودآلگیری هستند ولی عنانشان در دستان مخالف این قدرت

کاری بکنند و حامی دیگری جز او ندارند! اّما بحث اخوان متفاوت است و حامی بزرگی در بین اعراب به نام قطر 

 سعودآلهای رود و سیاستلجزیره به جنگ با العربیه میبا ا ؛کنداز انقالب های عربی حمایت می دارد. قطری که

با مطرح کردن  ؛رسدتاکتیکی ولو کوچک با ایران میهایی در سوریه به تازگی به توافق ؛کندزاید را تضعیف میو آل

 تانزوای ایران را به شکسعمالً طرح  ،ظرفیت و قدرت ایران و حزب اّله به توجهی مسائلی همچون عدم امکان بی

. البته اینها برای رضای کندهای مالی خود از حماس، دولت خودگردان و فتح را تضعیف میبا حمایتو  ؛کشاندمی

 بازی را به عربستان و امارات باخته است! شوند و اگر قطر این کارها را نکند، عمالً خدا انجام نمی

های مهم اقتصادی همچون توریسم ی در عرصهاش را داشته است؛ رقابت دوحه و ابوظبزاید که همیشه انگیزهبن

های هواپیمایی بر همگان عیان است و تحریم اقتصادی بهترین راه برای ضربه زدن به رقیب و جذب و شرکت

مشتریان او است؛ به شرطی که تنها نباشی و عربستان همراه تو باشد تا تحریمت کارگر افتد! جسارت محمد بن 

سابقه قطر کلید خورد. مخصوصاً و تحریم بیزاید آمد به یاری بندر اینجا هم امارات ا او باشتراک منافع سلمان و 

 ۀبس بین نیروهای جبهما شده و آتشفراینکه التهاب اوضاع در سوریه خوابیده بود و آرامشی نسبی در فضا حکم

و عربستان بود و آن دو را ترین زمین بازی مشترک برای قطر ای که مهممقاومت و معارضین برقرار بود؛ سوریه

جا هم کرد ولو اینکه در همانداد و مجبور به همکاری میشان، در یک جبهه قرار میرغم همه اختالفاتعلی

اختالفات بروز داشت. و اگر نبود سوریه، و اگر نبود ایران، این اتفاقات خیلی قبل از این افتاده بود! همانطور که در 

 ای را با قطر انجام دادندسابقهعربستان و امارات کاهش روابط دیپلماتیک بی ،سوریهدر اوج قضایای  2014سال 

های تند کنونی علیه بعد مرتفع شد و به هیچ وجه لفاظیولی به تحریم و قطع کامل روابط نیانجامید و چندماه 

 همدیگر در آن دوره مشاهده نشد.

9 

در معادالت حل نخواهد « فلسطین»قا، بدون در نظر گرفتن اما هیچ قضیه ای در منطقه غرب آسیا و شمال آفری

ترین دغدغه امریکا در منطقه حفظ امنیت اسرائیل است و مهمترین دغدغه انقالب اسالمی شد، چه اینکه مهم
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در ایران مورد غفلت واقع شد و که بازی مهم دیگری طراحی شد ایران در منطقه نابودی اسرائیل. در این جا هم 

نایف و غای محمد بن سلمان در برکناری بنی اختالفات داخلی و حواشی زرد سیاسی، و همچنین غودر هیاهو

. در کردمی یپشتیبانهم او را و سیسی بازی کرده مقابله با قطر گم شد. در این بازی نقش اصلی را محمد دحالن 

ماند که موی دماغ غزه و حماس میمقاوم  ۀ، تنها باریکو اخوان مهار شود ر قطر ساکت شود، اگسنیعالم عربی 

 توان به مبارزه با ایران و هالل شیعیش پرداخت.های آمریکا برای منطقه است و آنگاه با خیال راحت میطراحی

م ه های بزرگ هستند که متاسفانه اکثراً دو سیاست مهم قدرت« پلیس خوب و پلیس بد»یا « چماق و هویج»

محاصره است و هیچ راهی جز از طریق مسدوِد مصر به خارج ندارد. با رفتن  هاست تحتجواب داده اند! غزه سال

 های نزدیک به حماس ی حل کردن مشکل غزه از طریق گروهمرسی و تثبیت حکومت سیسی در مصر، امید برا

 اختالفات با محمود عباس به اوج خود رسیده است و با وجود تفاهمات اولیه برای حل مشکل .از بین رفته است

ر حد اولیات هم به کدام حتی دهیچ -همچون پیمان مکه یا قاهره -ها انشقاق در فلسطین در طول این سال

کفایتی در حل مسائل تشدید شده و به بی -نه علیه مقاومت  -اند. اعتراضات مردمی علیه حماس عملیات نرسیده

 کند.اتی!( آن را تشدید مییف امارای شدید غربی و عربی )از طشود و تبلیغات رسانهمتهم می

ها عمده برق خود را از طریق اسرائیل و با آورد: قطع برق! غزه که در این سالچماق بزرگ را  باال می ،پلیس بد

گرفته استوساطت دولت خودگردان فلسطین می
13

کامل برق از سوی دولت خودگردان و تقریباً ، به ناگاه با قطع 

شود. ماجرا در ظاهر از این قرار است که محمود ماه مبارک رمضان مواجه میانه آستاسرائیل، و بحران شدید در 

ها زه کامالً قطع شود؛ و اسرائیلیهای حماس و فشار بر آن، برق غاسرائیل خواسته است به خاطر بدهیعباس از 

اند زیرا به ت موافقت کردهغزه، با این درخواسها از فشار وارده بر مردم آنو ناراحتی شان رغم میل باطنیهم علی

 شود.هر حال او رئیس حکومت است! ارسال سوخت، دارو و شیرخشک کودکان هم به غزه متوقف می

اش با که رابطه کسیشود: محمد دحالن! در این گیرودار، پلیس خوب هم با هویج بزرگ خود وارد صحنه می

دو طرفی که  ؛تعقیب او است نبش فتح شده و تحتمحمود عباس حکم کارد و پنیر را دارد و عامل انشقاق در ج

ساله داشته اند و هرکدام دیگری را به عامل اسرائیل و حتی قاتل عرفات بودن این چندهای شدیدی در لفاظی

اند! حماس که چند وقتی هست برای کاهش فشارها از جانب اسرائیل بر مردم غزه، دنبال بهبود روابط متهم کرده

                                                      
)که آن سوخت هم یا باید  برای تامین برق در غزه سه راه وجود دارد: اسرائیل، مصر، و نیروگاه داخلی غزه. مورد سوم به خاطر کمبود شدید سوخت در غزه 13

دهد که در دهند در بهترین حالت کفاف یک سوم نیاز غزه را میاز مصر بیاید یا از اسرائیل( تقریباً تعطیل است. مجموع برقی که مصر و اسرائیل به غزه می

 صر هم هست.شود، مخصوصاً اینکه حجم برق وارداتی از اسرائیل بیشتر از مهای تنش بسیار از آن کاسته میزمان
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است و از شور و شر اخوانی خود کاسته است، با پیشنهاد  -و از جمله ایران -سیسی ف از جمله های مختلطرفبا 

مشخص  شود: مذاکره با دحالن و حل مسأله غزه از طریق وی. هدف هم کامالً مواجه میسیسی عجیبی از جانب 

 طراحی بهاز امارات  ،مرسی زمان در که دحالنسال.  11است: بازگشت دوباره ابوفادی محمد دحالن به غزه بعد از 

حضور پررنگی در مصر پیدا کرده و در فوریه  سیسی زمان در ،بود مشغول سینا صحرای در کارانهخراب عملیات

 شعار با راکشند( )جوانان فلسطین نقشه آینده را می «شباب فلسطین یرسم خارطة مستقبل» همایش 2017

 .کند معرفی فلسطینی جوانان محبوب رهبر عنوان به را خود ات کندمی برگزار قاهره در «شرکاؤنا شبابنا»

شود. حماس البته قبال هم با فتِح ابومازن مذاکره داشته حماس با تیم دحالن در قاهره آغاز می ۀمذاکرات مخفیان

ن آ شود ولی همچنان چیزی ازاست، ولی با فتِح ابوفادی خیر. چهار دور مذاکرات منجر به یک توافق ابتدایی می

قطر نگذشته است،  هرصاحمای به آشکار کردن آن ندارد. هنوز یک هفته از آغاز کند و حماس اصال عالقهبروز نمی

کنند. سمیر المشهراوی، دست راست ای مصر مذاکرات را آشکار میالن با استفاده از بازوهای رسانهکه تیم دح

مهم حماس و تیم دحالن و مثبت بودن شدید این  هایحضور شخصیت محمد دحالن، خبر از چهار دور مذاکره و

کند که دور پنجم مذاکرات را در غزه انجام بدهند. او مخالفان مذاکرات و دهد و ابراز امیدواری میمذاکرات می

کند: معرفی می)پلیس بِد اسرائیلی!( های اسرائیلی توافق یعنی ابومازن و یارانش را از طرفداران لیبرمن و افراطی

های خود تنها از جالب است که مشهراوی در صحبتکه با مذاکره مخالف باشد، با اسرائیل هم نوا شده است! هر 

کردند دحالنی ها در عین اینکه از امارات و مصر به شدت تعریف میکند: مصر و امارات! دو کشور به گرمی تشکر می

 رفتند.گذشته است، در مقابل قطر موضع شدید میها گدادند که با حماس رابطه خوبی دارند و گذشتهو نشان می

 «وثیقة وفاق وطنی لبناء الثقة»ای را منتشر کردند به اسم بندی15های مخالف حماس، پیمان چند روز بعد رسانه

)پیمان همگرایی ملی برای اعتمادسازی( که طبق آن دحالن تعهد داده بود تا برق را به غزه برگرداند، واردات دارو 

جذب دولت خودگردان کند،  ر مواد مورد نیاز تسهیل شود، نیروهای اداری حماس را در کنار نیروهای فتحو دیگ

 ایش جوانان فلسطینی در قاهرهدحالن و مشهراوی در هم -سمیر مشهراوی و سیسی 
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حتی سالح حماس را نگیرد و و ها را به طور کامل تامین کند، گذرگاه رفح را به طور کامل باز کند، حقوق آن

وض وارد غزه شود و ریاست حکومت را در و وزارت کشور را به آنها بدهد؛ اما در عمقاومت را به رسمیت بشناسد 

رد کردند و بیان کردند موضوع ریاست دحالن را دو طرف، لبته حاضرین در مذاکرات از سوی غزه به عهده بگیرد! ا

 ۀبه غزه بیایند و به عنوان نمایندبه همراه دیگر سران فتحی جداشده از محمودعباس، او که صرفاً توافق شده است 

گذاری غزه شوند و در تعیین حکومت موقت )تا زمان تشکیل حکومت فلسطینی در پارلمان، عضو مجلس قانون

 کل غزه و کرانه باختری( دخالت کنند. ولی خب این که هدف نهایی دحالن، ریاست بر غزه باشد را کسی رد نکرد!

ی سازغزه در کنارِ تالش حماس برای دولتنفوذ دحالن در کشد، ولی حماِس مقاوم، از مقاومت مسلحانه دست نمی

خاصیت کردِن سالح حماس زنده داری تحت محاصره، امید را برای بیو درگیری با مشکالت روزافزون حکومت

لسنوار شخص یحیی ا در مذاکرات را حماستیم سرپرستی طرفه آنکه  تا دیگر لزومی به خلع سالح نباشد.کند می

 .بود ایران و شاخه نظامی حماس شهرهتمایل نسبی به به به درستی، بر عهده داشت که 

ها نوار غزه را ایام عید فطر از یک سو اسرائیل بعد از مدت

دستشان   کند؛ و از سوی دیگر نیروهای دحالنباران میبمب

شود و بعضاً عکسهای او هم به برای فعالیت در غزه بازتر می

شود!وصل میشود و برق هم دوباره در و دیوار زده می
14
 

10 

ها با توجه به که روسخالصه آنسخن گفت. دقت توان چندان به نمی ،در مورد نقش روسیه در شرایط کنونی

های مبارز در چچن دارند، و همچنین ترسی که از شورش مسلمانان سنی قفقاز و خاطرات بدی که از اخوانی

دانند، چه در کشور خودشان یا سلفی را دشمن خود میآسیای میانه علیه خود دارند، هر نوع اسالم سنی سیاسی 

کنند و دست ایران و امارات را برای تبلیغ تشیعِ روست که از سیسی حمایت میو چه در مصر و سوریه. از این

                                                      
گرایان، بحث قطع برق غزه و حمله اسرائیل به آن پررنگ بود و های اسالمکه در افکار عمومی جهان اسالم و رسانهانگیز در اینجاست که درحالینکته تأسف 14

اق نبود و روز قدس هم ایرانی برگزار شد! حتی ها و افکار عمومی ایران هیچ خبری از این دو اتّفشد، در رسانهترند می« القصف_علی_الغزة»#هایی مانند هشتگ

چرا در هیچ روزنامۀ »مهمان گفتگوی ویژه خبری صداوسیما بود، به این مطلب اعتراض کرد که  -نماینده حماس در ایران-در شب روز قدس که خالد القدومی 

ع چرا در روزنامه های عربی به قط»مترجم محترم اینگونه ترجمه کردند که  که البته« آمد اشاره نشدایرانی و عربی به قطع برق غزه و فشاری که به مقاومت می

 « برق غزه پرداخته نشد و فقط رسانه های ایرانی به این موضوع پرداختند!

 2017 -دحالن در بین جوانان فلسطینی در قاهره 
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دو نکته یان بصرفاً به ای های منطقهگذارند. در زمینه نقشهمخالِف سلفیت و اسالم سّنی سنتی و صوفیانه باز می

 شود:ا میاکتف

های عربستان و در همراهی نسبی با ایران، چند سیاست علیهای شدن سخنان امیر قطر هک شدن و رسانهاول: 

قطر بود. گفته شد  هراصحمبهانۀ اصلی کلید خوردن روز بعد از اجالس سران کشورهای عربی و ترامپ در ریاض، 

 اند.ها دخیل در این کار بودهروس

، اتدر مورد حضور شخص دحالن در مذاکرمذاکرات حماس و دحالن در قاهره، دو طرف در در حالی که دوم: 

های روسی به نقل از منابع آگاه، خبر از دیدار تصریحی بر آن نداشتند، رسانهچندان بسیار محتاطانه عمل کردند و 

ابتدایِی ن بیاری هم از صدادند، امری که رسانه های مدیگر میشخصی سنوار و دحالن و در آغوش گرفتِن گرم هم

 ابا داشتند.آن 

11 

ای، ناچار از قرائت درست طرفین منازعه هستیم. در نگاهی بسیار برای اتخاذ راهبرد مناسب در منازعات منطقه

گرفتن ازیبسلفی تصویر نمود. عربستاِن وهابی با به-اندیشانه، می توان قضایای اخیر را در دو قطبی اخوانیساده

تر همچون امارات، به مبارزه با تفکر اخوانی و پشتیبانش قطر آمده است. خامِی این تصور با وچکچند کشور ک

 سلمان و بازیگری فعال امارات عیان است. گفته پیرامون تمایالت لیبرالی بنتوجه به توضیحات پیش

لیبرال -لفیاید: تقابل ائتالف ستر باشد، شاید صحنه درگیری را این چنین قرائت نمبینناظر بیرونی، اگر کمی واقع

ای ههای جامی و سنتِی سلفیان به جریانهای همیشگی طیفگرای اخوانی. خاصه اگر پرخاشبا جریان اسالم

 سازِی سیاسِی این روزهای ما، بینبنویسد و به تبعِ ساده« وهابیت»ها و با کلیدواژه اخوانی را به پای کل سلفی

 یک برقرار نماید.بهی یکسعود نیز نگاشتوهابیت و آل

ت های عربی و خیانها هرچند مزۀ تلخ انقالبها نیست. اخوانیها در این نزاع به این سادگیگذاری سلفیاما جای

مچنان ه - بزرگترین حزب سیاسی سلفیان مصر که از همراهان مهم کودتا علیه مرسی بود -النور های حزبسلفی

را هم در  70و  60های ها در دههها و ناصریها علیه چپش همکاری با سلفیزیر زبانشان است، ولی خاطرۀ خو

د النور همراه نشدنوجه با حزبهای مصر هم بودند که به هیچخاطر دارند. عالوه بر آن بخش قابل توّجهی از سلفی

ت و ها بوده اسسلفی ها وای برای اخوانیزاید دشمن مشترک قویها از مصرِ سیسی گریختند. بنو همراه اخوانی

روزنی و ها به نشست گها شده است. واکنش تند اخوانیگرایی نسبی بخشی از بدنه سلفیت با اخوانیمنجر به هم
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سیر نزاع زاید است. تفهای بنهای همگرایی در مقابل نقشههای اماراتی یکی از نشانههای ضدمذهبِی شبکهفعالیت

د زن در پی خواهتفسیری غلط است که نتایجی ره« سلفی با اخوانی-یبرالل»به نزاع « سعودی با قطر-امارات»

ترین مأمنش عربستان است و به همین خاطر همچنان مهم« سلفیِت رسمی»داشت. هرچند در آیندۀ منطقه، 

ی یها داشته باشد، ولی اگر همگراجهت با لیبرالسعود، ورودهایی همای، با فشار آلمجبور است در مسائل منطقه

تاده و از ها افشود؛ خصوصاً اگر قطر به فکر تصاحب سلفیها به ثمر نشیند، اوضاع متفاوت میها و سلفیاخوانی

ها نزدیک کند. بله، اکنون علمای ها استفاده کند و خود را به آنسلمان در به حاشیه راندِن نسبی آنجسارت بن

عربستان با حصار
15
ان قطر خود را از نوادگان محمد بن عبدالوهاب معرفی کنند و وقتی امیرقطر همراهی می 

ه چندان هایی نتوان انتظار داشت که سالخوانند؛ اما میدهند و آن را جعلی میشیِخ وهابی بیانیه میکنند، آلمی

 دور فرجی حاصل شود و این انتساب تأیید شود!

 اند و در همین ایام که داعیانی عربستان جزم کردهها عزمشان را برای مبارزه با فرهنگ مذهبخصوصاً اینکه لیبرال

ند. ها دست برنداشتها در کوبیدن قطر هماهنگ شدند، باز جریان لیبرال از مقابله با سلفیمذهبی سعودی با آن

های توییتری، به طور نمونه در همین ایام عدنان ابراهیم به شبکه روتانا آمد و در بحث حقوق جدای از هشتگ

هایی را مطرح کرد که مورد اعتراض شدید مفتی سعودی واقع شد. حمله به ن تعریف از امارات، بحثزنان، ضم

 عریفی هم نمونه دیگری بود که او را متهم به پول گرفتن از قطر و همراهی با قرضاوی و اخوان کردند.

یدن به راهبرد مناسب نباید های کنونی منطقه را باید فراتر از جنگ چند دولت و حکومت دانست و برای رسنزاع

ها در تعیین آیندۀ منطقه غافل شد. حکومت قطر هرچند تاکنون به خوبی های مردمی و نقش آناز توجه به جریان

مقاومت کرده است، ولی معلوم نیست چندان در مقابل فشارهای محمَدین طاقت بیاورد. نباید این احتمال را نادیده 

های درجه همچون اخراج برخی چهره-وتاه آمدن جزئِی قطر در بعضی موارد با ک 2014گرفت که همچون سال 

ای شبکه الجزیره ها، و کاستن از حجم تحرکات رسانههای درجه یک با رسانهدو و سه، قطع نسبی رابطه چهره

                                                      
15
 برندقطر به کار می تحریمهای عربی برای اصطالحی که رسانه 

 2015در ضیافت افطار امیر قطر سال ناصر العمر، العریفی و عائض القرنی از علمای مشهور سلفی عربستان



24 

 

د خلیجی به هایشان، اتحاسازی کامِل خواستهدر کنار کوتاه آمدن امارات و سعودی از پیاده -علیه مصر و امارات

نفع سعودی و امارات برقرار شود. قطر چه با امارات و عربستان درگیر بماند و چه مصالحه بکند، جریان مردمی و 

رو در زاید و جریان لیبرال را فراموش نخواهد کرد و تغییری در سناریوهای پیشِ های بنگرا خیانتنخبگانِی اسالم

 شود.ایجاد نمی« سلفی-اخوانی»رابطه 

ای مهم است. از جهت سیاسی، مصر مهره اصلی های منطقهجه به نقش مصر و سیسی هم در طراحیتو

شود و حمایت ترامپ و پوتین را هم پشت سر خود هایی است که با همراهی امارات در منطقه پیاده میسیاست

زاید و ز عمق رابطه بنبین امارات و مصر در این چند سال نشان ا 2و زاید 1رزمایش مشترک نظامی زایددارد. 

سلمان، که در اجالس سران کشورهای عربی با ترامپ زاید و بنرابطه صمیمانه و خاص سیسی با بنسیسی دارد. 

هم مشهود بود
16

 نفر در محاصره قطر هم نشان داد. ، خود را در همراه شدن این سه

ام است، القای شکاف بیشتر در اخوان هایی که با محوریت سیسی در منطقه در حال انجترین طرحیکی از مهم

« طیف سنتی و تقلیدی»در مقابل « طیف ثوری و تغییری»مصر و به سوِی خود کشاندن طیف سّنتی آن است. 

ای است که در همین چندساله بعد از سرکوب اخوان در مصر و برخی دیگر از کشورهای منطقه ایجاد شده دوگانه

طیف »تر کردن این اختالف هستند. تر کردن و پررنگآن، به دنبال عمیقهای همسو با و دولت سیسی و رسانه

های ظالم کند و به دنبال سرنگونی حکومتگیری میسعود موضعزاید و آلاخوان آشکارا علیه بن« ثوری و تغییری

چند با داند و هرای خطا میخصوص سیسی است و اعتماد به آمریکا در زمان انقالب مصر را تجربهمنطقه به

                                                      
16
قبال وی از تمیم امیر قطر در این اجالس توجه شود. فیلم این استقبال را کارشناس سلمان از سیسی و مقایسه آن با استکافی است به نحوه استقبال بن 

 اند.بین منطقه( گذاشتهخبره مسائل منطقه برادر علیرضا مجیدی در کانال تلگرامی پربار خود )کانال ذره

 2014سال« 1زاید»زاید و سیسی در رزمایش نظامی مشترک بن
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های ایران در منطقه همراه نیست، ولی دل در گروی تجربه ایران در انقالب و یاری ایران برای انقالبی سیاست

اخوان از حرکات تند و انقالبِی « کار و سنتیطیف محافظه»دیگر در مصر و حتی دیگر کشورهای منطقه دارد. اما 

داند که امکان هرگونه فعالیتی در آینده تشکیالت اخوان می دوباره هراسان است و آن را نابودکننده اصل جریان و

البناء همچون هضیبی و تلمسانی در برد؛ یعنی همان رفتاری که بزرگان سابق اخوان بعد از حسنرا هم از بین می

جیح رها مماشات کنند. از این رو این طیف تپیش گرفتند و ترجیح دادند به جای درگیری با ناصر یا سادات، با آن

ود های خبه فعالیت -ها با اخوانبا وجود عداوت آن -دهد با ورود در زدوبندهای سیاسی با سیسی و عربستان می

ولو در حد حفظ حیات سازمان اخوان، ادامه دهد.
17
 

 ای بر این است که مشابِه بازِی حماس، برای این طیف اخوان هم پیاده شود؛تالش طراحان و بازیگراِن بازِی منطقه

ها، در مقابل همراهی کردن های محدود در مصر و آزادسازی بعضی زندانییعنی با دادن امتیازاتی از جمله فعالیت

ها را به خود نزدیک کرده و از تندروی دور هایش در منطقه، آندر قضیه غزه و همراه نشدن با ایران و سیاست

و طیف ثوری که به شدت با سیسی دشمن و از عربستان تر از آن، انشقاق در اخوان را تشدید کرده کنند؛ و مهم

های امارات و عربستان ها منزوی شود و چه با سیاستکنند. قطر هم چه بر اثر تحریمدور شده است را تضعیف 

ا ای خود رهمراه شود، تیر سهمگینی بر پیکر این جریان وارد خواهد آمد زیرا حامی اصلی مالی، سیاسی و رسانه

دهد. در تماِم این مراحل هم به محض احساس خطر در مورد از کنترل خارج شدن یک از دست میتا حدودی 

هی، روزنۀ پناتوانند وارد عمل شوند و در فضای بیها و طیف اوباما میجریان، پلیس خوب آمریکایی یعنی دموکرات

 ها باشند.امیدی برای اخوانی

را  تواند کل پازلها یک بازیگر مزاحم در این میان وجود دارد که میروند؛ و تنها ظاهراً خیلی خوب پیش مینقشه

 به هم بزند: ایران انقالبی!

سّنت در سوریه و یمن و مصر خورده بر کسی پوشیده گرایان اهلهایی که ایران در طول سالیان اخیر از اسالمزخم

راق ر و مقابلۀ صریح داعش با شیعیان در عنیست؛ سلفیت هم تا بوده است، دهانش علیه شیعه باز بوده است. تکفی

دیگر،  از طرف -شودکه به عنوان نماینده تفکر سلفیت شناخته می -سعود از طرفی، و وقاحت و دشمنی آشکار آل

توّجهی از مردم ایران تبدیل کند. مقابله دست در دست هم داده تا سلفیت را به دشمن اصلی در بین بخش قابل

                                                      
17
یشکده از اند« اخوان ثوری»به گزارش مورد این در ای توضیح بیشتر برکه از سابق در اخوان بوده است، اختالف دارد. « اصالحی -قطبی»این دوگانه با دوگانه  

 مرصاد مراجعه شود.
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تواند بهانه خوبی برای همکاری با دنیای متمدن غرب باشد! همراهِی ایران با جریان ت میبا تفکر متحجر سلفی

داخل  گرایدلخواه جریان غربانگیزی است که پیشنهاد وسوسه« سلفی-اخوانی»لیبرال در مقابله با همگرایی 

داشته شده و راه برای گرایان از دوش ایران برهای همراهی با اسالمباشد. در این صورت هزینهکشور هم می

اکنی در پرآید؛ وجهۀ مثبت مقابله با منبع تروریسم و خشونتهای بیشتر با نظم حاکم جهانی فراهم میهمکاری

ه توان بخورد و میهای پرحجم اقتصادی ایران با امارات ضربه نمیشود؛ همکاریجهان یعنی وهابیت عاید ما می

 هم دل بست.منافع اقتصادی بیشترِ رابطه با غرب 

گیرند و های تکفیری حیات شیعیان را میگرا باشد تا این گزینه را ترجیح دهد؛ سلفیاما الزم نیست کسی غرب

اندازند! )ظاهراً البتّه!( ایران و اخوان در بدترین سطح از روابط خود در طول ها حداکثر دین را به خطر میلیبرال

گ شده است. رنها، اعتماد متقابل بین آن دو بسیار کمهای تلخ این سالتجربهتاریخ انقالب قرار دارند و با توجه به 

شدیدتر از  هاها، ادبیات ضد ایرانی در بین آنسنت در این سالگرایان اهلبه علت درگیری مستقیم ایران با اسالم

زم هم نیست ایران با کند. تا وقتی سیسی هست، الها را در ظاهر غیرقابل تعامل میها هم شده و آنلیبرال

 هایی از سوی سیاستمداران ایرانیزاید همراه شود که در افکار عمومی ایجاد استیحاش کند! پالسسلمان یا بنبن

ای همچون گراها، در کنار سخنان نسنجیدههای سعودی بر اسالممبنی بر بهبود روابط با سیسی، یا ترجیح لیبرال

زند، سنی به شدت دامن می-عربی و شیعی-که به نزاع ایرانی« ار پایتخت عربیاشغال چه»یا « امپراتوری ایرانی»

 گرایان را بیشتر هم کرده است.فاصله بین ایران و اسالم

 اما معایب این سناریو را هم باید دید.

 نابودی گفتمان متمیّز جمهوری اسالمی ایران و تضعیف استقالل فرهنگی .1

نظر از حقانیت گفتمانی انقالب اسالمی، نفِس داشتِن گفتمانی که شاخصۀ این، خالصۀ اولین ایراد است. صرف 

ای برای ارزیابی رفتارهای یک واحد سیاسی باشد را نباید دور هویت سیاسی یک ملت حساب شده و بتواند سنجه

از سر  زاگیِ از نظر داشت. گفتمان معقول، یکی از پارامترهای قدرت ملی در دنیای امروز است و بازی های زیگ

 منِد ایجاد اقتدار را از دست حکومتنفسه این عامِل قدرتهای مکرر از شعارهای گفتمانی، فیطلبی و عدولمنفعت

ارز با استقالل سیاسی و اقتصادی، مزیت اصلی ای مهم همبه عنوان شاخصه« استقالل فرهنگی»نماید. خارج می

شودم انقالب، در هیچ کشوِر دیگری یافت نمیجمهوری اسالمی ایران است که به فرموده رهبر معظ
18
و این  

                                                      
 96له در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان سالرجوع شود به سخنرانی معظم 18
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ست ای به داستقالل و اصالت گفتمانی، قدرت نرم زیادی برای ایران ایجاد کرده است که با هیچ توان اقتصادی

جوی غربی عمالً ایران را نخواهد آمد. نابود کردن این گفتمان و تعریف کردِن خود در زیرمجموعه گفتمان سیطره

خواهد ای برسد، چه رسد که بکند که باید بدود تا به گرد برخی کشورهای منطقهویی بیشتر تبدیل نمیبه پاد

های اجتماعی جهان عرب بزنیم، در حال حاضر ایران به انواع سازی کند! اگر سری به شبکهتمدنی جهانی را زمینه

ار تهمت ای را در کناگر تعامالت اخیر هستهمختلفی از این عدول گفتمانی متهم است. از قضیه سوریه که بگذریم، 

ر بیابیم. گیری ضدگفتمانی دیگتوانیم جایی برای یک موضعقدیمِی گرفتن سالح از اسرائیل بگذاریم، خیلی نمی

 های مردمی قائل نبوده، و صرفا به زدوبندهای سیاسی بیندیشیم! مگر اینکه اصالتی برای تصورات ذهنی توده

 تقویت لیبرالیسم .2

رسد طالب پاراگراف قبل، همان طور که ذکر شد، با صرف نظر از حقانیت گفتمان انقالب اسالمی بود. به نظر نمیم

ها کنار نهاد. أ فی اّله شٌک...؟! باید از بتوان ضدیت مکتب امام خمینی )ره( با جریان لیبرال را به این راحتی

گفته( به تقویت جریان لیبرال در منطقه کمک ات پیشجریاناتی که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه )با توضیح

د، خواهد پایبند باشاسالمی هم نمی« ظواهر»پیمانی با جریانی که علناً دیگر به کنند سوال نمود که آیا هممی

 اندک ارتباطی با برافراشتن پرچم ال اله اال اّله بر فراز قلل رفیع کرامت دارد؟!

ای هوابط با اسرائیل در بین کشورهای عربی از جمله عربستان را همین طیفسازی رتوجه کرد که عادیباید 

هایی همچون انور عشقی و ترکی الفیصل در عربستان که این روزها به داللی رابطه اند و چهرهلیبرال کلید زده

فکار مقاومت اظنی به نهادهای مذهبی عربستان ندارند و اگر عربستان با اسرائیل مشغولند، هیچ ارتباط و حسن

ان هم در ایر« نه غزه، نه لبنان»که از شعار « سعودیین مع التطبیع»هایی از جنس گرا نبود، هشتگعمومی اسالم

 رسید.تندتر بودند، به عرصه عملیات هم می

 تقویت سلفیت .3

ت آن یاز قضا سرکنگبین صفرا فزود! این مثل کسانی است که در این سناریو با هدف ضدیت با سلفیت به تقو

کنند! به اختصار، باید توجه کرد که در حال حاضر جریان سلفیت به لحاظ سیاسی، با توجه به شرایط کمک می

برد. حامی همیشگی خود، یعنی جریان پادشاهی را تا حدود زیادی داخلی سعودی، در وضعیت بغرنجی به سر می

ش های خویسنجیلوهاب را که تمامی مصلحتهای سنتی اسالم محمد بن عبدابیند، و ارزشدر مقابل خویش می

ها نموده، در حال از دست رفتن! و این یعنی جریان سلفیت سعودی مستعد باز شدن شکافی را صرف برپایی آن
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دیرینه است. شکافی که از پس جنگ خلیج فارس و جریانات صحوه رخ نمود، ولی حکام سعودی به هر 

ن زندانی کردن و فشارهای آشکاری که به تعداد معتنابهی از علمای الحیلی، سرش را هم آوردند! جریالطایف

خل ها در داتواند علمای بنیادگراتر را به واکنش نسبت به حزب قاعدین وادارد. تازه اینآید، میسعودی وارد می

م مار هشترین نکته در مورد سلفیت، بدنۀ اجتماعی سلفیت در کشورهای دیگر است که کمسعودی است. مهم

سزایی داشته است، ولی هویت خویش را وابسته به ها تأثیر بهنیستند و اگرچه کمک مالی سعودی در نضج آن

هم هستند. این جریان که بیشترین استعداد را برای  سعودسعودی تعریف نکرده اند و حتی بعضاً از مخالفین آل

 روز در حال تقویت است و حتیبهمی روزگسیختن از سلفیت حکومتی عربستان دارد، در کشورهای مختلف اسال

 شود، ولی قطعا متوقف نخواهد شد. با نابودی کامل عربستان، اگرچه رشدش کُند می

ان ها، یعنی جریسنتی سلفیت، یعنی ایران شیعی، در کنار دشمن حال حاضر سلفی« غیر»در این صورت، اگر 

از بین برده و آنان را در برابر دشمن دیرینه متحد کند. حداقل تواند این شکاف کامال بالقوه را لیبرال بایستد، می

تر اکتتر، آنان را در برابر فشارهای لیبرالیسم ستواند به عنوان مستمسکی سیاسی، به عنوان ترس از لولوی بزرگمی

 نماید.

اره در اند و دوبقمجوس مناف»ها خواهیم بود که سلفی« دیدید، دیدید، گفتیم»در کنار این، بیش از پیش شاهد 

آید، در این ؛ و این حربه که به نظر ما مضحک می«زنندکنار جریان لیبرال دارند به تیشه اسالم راستین ضربه می

 ها سخت در اذهان جهان عرب کارگر افتاده است!سال

 سلفیزه کردن اخوان .4

فتن در جبهه قرار گر ها است! ان و سلفیشکاف بالفعل بین اخوها، پرکردِن بدتر از نابودِی شکاِف بالقوه بین سلفی

دار ها را نیز بیش از پیش از ایران ناامید خواهد کرد. اخوانی که زمانی طالیهسلفی، طبعا اخوانی-مقابل پیوند اخوانی

ترین همگرفت و مهای سلفیت علیه تشیع موضع میپراکنیتبریک پیروزی انقالب اسالمی بود و در مقابل سم

های غزه بود، اگر در جریانات سوریه به ناحق از روزه لبنان و جنگ33نت حامی مقاومت در جنگ سجریان اهل

 ایران مکدر شده باشد، این بار به حق رشته ارتباطش را قطع خواهد کرد!

ها اگر هم با ایران خصومتی دارند، منشأش سیاسی است و قابل مقایسه با سلفیت سنتی نیستند که مسأله اخوانی

 «و جاء دور المجوس»تر است و در همان ابتدای انقالب هم فات اعتقادی با شیعه برایش از همه چیز پررنگاختال

های های سالگیریگوید. اما همین اخوان اآلن در مقابل اشکاالت اعتقادی سلفیت به تشیع، دیگر آن موضعمی
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ان ای همچون احسهای ضدشیعهبینیم چهرهمیکند. از این روست که گذشته را ندارد و حتی بعضاً همراهی هم می

اند و ردهها پیدا کتری با اخوانیالفقیه، نزار السامرائی و بسام الضویحی )رییس مرکز معروف امیّه( رابطه دوستانه

شند، به ها با شیعیان داشته باها اگر هم مخالفتی با نحوه برخورد سلفیشود. اخوانیحرفهایشان بیشتر شنیده می

ل ترین جریانات بالفعل اهو این یعنی یکی از نزدیکر دوقطبی و تقابِل ایجادشده، موضعی نخواهند گرفت. خاط

 سنت را نیز از دست داده و فضای دوقطبی شده فعلی تشدید خواهد شد.

آرزوی ضربه زدن به سلفیت و از بین بردن حکومت پادشاهی در سناریویی دیگر، اگر نخواهیم اخوان را بزنیم، 

سعود ممکن است طمع همراه کردن امارات و قطر علیه عربستان را به سر بیاورد؛ خصوصاً که امارات و عربستان آل

جزیره کم نیست.زاید برای مقابله با سرورِی عربستان بر شبهای هم دارند و انگیزه بناختالفات کهنه
19
این سناریو  

باید  تر بود ولیتأملقتدر و غیر همراه با امارات، اگرچه قابلهای منایف یا دیگر شاهزادهبا فرض قدرت داشتن بن

شاند کزایِد لیبرال با هر کشوری در منطقه همراه شود، او را بیشتر به سمت غرب میتوجه داشت که به هرحال بن

کند، میو همراهی او با قطر خطرناک است. این سناریو برای کنار زدن عربستان، تنها سازمان وهابیت را تضعیف ن

شود که فارغ از نامطلوب بودِن زماِن تمام نهادهای مذهبِی غیرسکوالر در اهل سنت میبلکه منجر به تضعیِف هم

های غرب برای جهان اسالم است. ضمن اینکه جریان اجتماعی اخوان به خاطر شرعی، کامالً در راستای نقشه

شود و قطر مجبور است برای تضعیف عربستان و همراهی زاید، با این حرکت سیاسی همراه نمیعداوت شدید با بن

تر از همه آنکه این بازی صرفاً یک بازی سیاسی است که به چینش با امارات، این جریان را هم تضعیف کند. مهم

منطقه بر اساس منافع مشترک حاکمان نظر دارد و حتی در صورت موفقیت کامل، تاثیر تمدنی چندانی ندارد، 

 است.ها گذاشت را نادیده گرفتههای اجتماعی و نخبگانی و تاثیری که باید بر آنم و جریانزیرا نقش مرد

های فیها و سلاخوانی»در مقابل « هالیبرال»توان به متشکل شدِن جبهه گفته، میبا عبور از دو سناریوی پیش

فوبیای موجود، آن را ریم سلفیاندیشید، که البته امیدواپیمانی جمهوری اسالمی با جبهۀ دوم و هم« معتدل

پیمانی، صرفا نباید در سطح دولتی قرائت شود. ماموریت غیرممکن نداند! به عنوان مقدمه باید گفت که این هم

هایی گفتمانی خواهد بود دهند، طرف ما، جریانطور که کلمات انتخاب شده برای اطراف این اتحاد نشان میهمان

 باید بهره برد.« رشد گفتمانی»برای تسهیل و حمایت از این ها که البته از ظرفیت دولت

                                                      
19
 مراجعه شود. از حمید عظیمی در اندیشکده مرصاد« دول بی ملت و ملل بی دولت، آینده نزاع خلیجی»در این زمینه به مقاله  
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های ای را در مستوای تمدنی قرائت نمود و بالطبع، نباید صرفا به تالشاساسا، همواره باید سطح منازعات منطقه

 هسیاسی )به معنای معهود این کلمه( بسنده نمود. باید قبول کنیم که نزاع حق و باطلی در واقعیت جاری و صحن

های منطقه وجود دارد که چون غبار فتنه آن را پوشانده است، بایستی به درستی آن را تشخیص عینی درگیری

ها دهیم و به خاطر منافع کوتاه مدت از زیر بارش شانه خالی نکنیم. باید قبول کنیم که حقانیت دایر مدار دولت

رم است، هر چند که منجر به ساختارهای سخت هم خیزند و جنس اصالیشان نها برمیها از جریاننیست؛ گفتمان

توان تنها دوگانه واقعی و رسمی جهان را حل کرد و الجرم باید وارد نزاعی شوند. صرفا با زد و بند و معامله نمیمی

کنند، بلکه دولت ساز هستند، و البته، غلبه جریان حق در نهایت باید شد که اطراف آن لزوما در دَول حلول نمی

های موجود جستجو نماید. این را این ساختار سخت منجر شود؛ نه این که همیشه شریکش را در میان دولتبه 

من دیگر امید چندانی به »های موجود، و نیز جلمۀ معروف اگر بگذاریم کنار سکوالر بودِن عملی تمامی دولت

فضای واقعِی موجود اقتضا دارد که مقام معظم رهبری، خواهیم پذیرفت که « سیاستمداران جهان اسالم ندارمِ 

 های گفتمانی ارتقاء یابد.ها به جریانسطح درگیری از دولت

خصوصاً اینکه در اوضاع کنونی منطقه هیچ از یک بازیگرها دوست ندارد به رابطه با حاکمیت ایران شناخته شود؛ 

دن ؛ بلکه قطر هم در مقابل، با پیش کشیکندطرفه آنکه این تنها امارات نیست که قطر را متهم به ایرانی بودن می

های خاص مذهبی اهل سنت، این کشور های این دو کشور با سازمانروابط تجاری وثیق ایران و امارات و ضدیت

با قطر داشت، و  2008تا  2006های ای که ایران در سالکند! نمونه روابط حسنهرا به ایرانی بودن متهم می

تواند جمهوری دهد که اکتفا به زدوبندهای سیاسی نمیحاصل شد، نشان می 2011حضیضی که بعد از سال 

 اسالمی را به هدف تمدنی خویش برساند.

طلبد که باید جداگانه به آن پرداخت.البته تبعات چنین تغییر روندی، بحث مفصلی می
20
 

منطقه بیابد، عواید زیر حاصل  پیمان خویش را به درستی دراگر جمهوری اسالمی، بتواند جایگاه واقعی و نیز هم

 خواهد شد:

 ها و پازل ایاالت متحدهتضعیف لیبرال -1

                                                      
 های مهمی انجام داده است که جای توضیح آن در این مقال نیست.اندیشکده مرصاد بر روی این موضوع بحث 20
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طبعا، اثبات اینکه لیبرالیسم و سکوالریسم، در تضاد با هویت انقالبی و منافع ملی ناشی از فرهنگ و گفتمان 

ن نوشتار نیز سال از پیروزی انقالب اسالمی، وظیفه ای 40ماست، عالوه بر شدت وضوح، خاصه پس از گذشت 

 نیست. ساکنین وادی استراتژی عادت به مشاهده مباحث نظری در گزارشات به اصطالح راهبردی ندارند. 

 -سویی با لیبرالیسم را در سر دارنددر حال حاضر، گذشته از خرده جریاناتی که به لحاظ ایدئولوژیک سودای هم

ستیم که با نوعی تکنوکراسی دیپلماتیک، منافع ملی را با جریانی روبرو ه -که در این نوشتار مخاطب ما نیستند

توان تصور نمود که متحدان راهبردی یک حکومت جویند. ولی آیا میپیمانی لیبرال میدر اتحاد راهبردی با هم

 های سیاسی و فرهنگی آن در امان باشد؟اسالمی، لیبرال بوده و این نظام از نفوذ ارزش

گرا، پازل آمریکا در ای اسالمی منطقه اگر جمهوری اسالمی بتواند با ایجاد جبههاز طرف دیگر، در شرایط کنون

اندازی جدی در مسیر لیبرالیزه شدن بیشتر امت اسالم ایجاد نماید، به درجات، منطقه را به هم بریزد و دست

 های قدرت نرم خویش را افزایش داده و اقتدار خود را به اثبات خواهد رساند.مؤلفه

 ف سلفیتتضعی -2

این راهبرد، باعث ایجاد شکاف در سلفیت و تضعیف طیف درباری و جامی آن، حداقل به لحاظ بدنه اجتماعی 

سلمان در حال پیگیری است، عمال ضربات کاری به های ضد هژمون سلفیتی که از سوی بنخواهد شد. سیاست

امیدوار بود در اثر کاهش حمایت ملوکانه،  تواناعتماد همیشگی نهاد وهابیت به حاکمیت سعودی وارد کرده و می

جریان سنتی آید، زیر  های معتدل، اخوان و قطر، و حتی امارات به آن وارد میو حمالتی که از سوی جریان سلفی

سلفیت سرزمین وحی، با ریزش جدی روبرو شود. هر چند در این میان، حاکمیت ایران بر خالف مسیر کنونی باید 

تی های معتدل و حش داشته و از منازعه مستقیم با این جریان خودداری نماید تا انگیزه سلفیدستی از دور بر آت

 ها را برای مقابله با سلفیت تندرو نکاهد!اخوانی

شامل متمایلین به جریان صحوه و متأثرین از جریانات اخوانی داخل سعودی -تر های معتدلاز سوی دیگر، سلفی

هایی مانند مرکز نماءمثل در مجموعههای نوگراتر متو نیز سلفی
21

تر و متمایل به اخوان در های سیاسی، وسلفی

گرایی باعث از ضدایرانی بودنشان کاسته شده و همراهیشان با جبهه اسالم  -کشورهای مهمی همچون مصر

مِن ل مخالِف دشها حتی اگر همراهی جدی هم با ایران نداشته باشند، الاقتقویتشان خواهد شد. این طیف از سلفی

                                                      
 از اندیشکده مرصاد مراجعه شود.« مرکز نماء»در مورد این مرکز سلفی در عربستان و کارهای قوی و تمایالت پررنگ تمّدنی آن به گزارش  21
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شوند و سازمان مذهبِی وهابیِت تندروی ضد شیعه اصلی بودِن ایران و در اولویت قرار ندادِن آمریکا و اسرائیل می

 کنند.را تضعیف می

 تثبیت گفتمان انقالب اسالمی در ایران -3

مترابط از  ای متماسک وگری برای خود ایران است. با تشکیل جبههترین فایده این سناریو، تثبیت انقالبیاما مهم

ل قرائت سلفی )که به طبیعت حال قاب-گرایان در برابر جریان لیبرال منطقه، تعریف نزاع از تقابل فرعی شیعیاسالم

های سنی نیز خواهد بود( به نقطه طبیعی و اصیل بازخواهد گشت. باید توجه نمود که خاصیت تقابل-به شکل شیعی

پیمانی با طرف منازعه است که ناخودآگاه و یا خودآگاه، جبهه خودی را به سمت همفرعی، از جمله در اینجا، این 

 حقیقی سوق خواهد داد و گرایش به لیبرالیسم را ایجاد خواهد نمود.

توجه  اند موردخویش را وهابیت تعریف کرده« غیر»و این نکته بیش از هر چیز باید از سوی جریانات انقالبی که 

ضدسلفیت رایج در این دوران، قطعا گفتمانی اصیل نیست. امری که بالبداهه و آشکارا، بارها از  قرار گیرد. گفتمان

سوی امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله( بر آن تاکید شده و همواره دشمن اصلی، جریان استکبار و 

م ولی باید توجه داشت که دهیسر میهم « مرگ بر آمریکا»صهیونیسم جهانی تعریف شده است. بله، ما شعار 

 آمریکا با این شعار مشکلی ندارد اگر در عمل به مرِگ او منتهی نشود!

 به نقل از امام -های کامالً انقالبیهرسانحتی در -در افواه و مکتوبات را ای جملهجالب است که چندوقتی است 

«. بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت ما اگر از آمریکا»شنویم که امت )ره( آن هم در پیام مهم قطعنامه می

محتاج تحریف معنوی مجددی « وهابیت»به کار رفته، و تحویل آن به « آل سعود»اگرچه در همین جمله نیز 

است، ولی اساسا این جمله از سوی حضرت امام )ره( به کار نرفته است! مشابه این جمله نه در پیام قطعنامه، که 

مسئله حجاز، مسئله بزرگترین مقامات مقدس »دولت به کار رفته و چنین است: در صحبت در جمع اعضای هیئت 

[ شکسته شد. کعبه احترامش پیش ما تنها نیست، پیش مسلمین تنها نیست؛ کعبه را اسالمی و دنیایی ]است که

ل خلقت بوده اى است که از زمان اوشمرند؛ همه مللی که به دین ]اعتقاد[ دارند. کعبه، کعبههمه ملل محترم می

اى نیست که بشود ازش همین طورى گذشت. اگر اند. شکستن کعبه مسئلهاست و همه انبیا در او خدمتگزار بوده
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وانیم تما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدى کردند بگذریم، نمی

«]از[ مسئله حجاز بگذریم.
22
 

فینیان با نهروانیان خطری بزرگ است که در کمین انقالب است! معاویه از خدایش بود که ردیف کردِن صهم

امیرمؤمنان با او بر علیه دشمن مشترک یعنی خوارج همراه شود. ولی اصوالً امیرمؤمنان کاری به خوارج نداشت و 

 شان وزد و پس از نصیحت اند، سری هم به خوارجدر میانه جنگ اصلی صفین، وقتی دید که راه را ناامن کرده

 ها هم نداشته باشند.ها، دوباره رو به صفین کرد و دستور داد که کاری به بازماندگان آنبازگشت دو سوم از آن

ای خوش آمده که راهِی اندک ما با آمریکا در جنگ افغانستان در زمان دولت اصالحات، ظاهراً به دهان عدهمزه هم

ای در این مورد از همان تخت پروراندند. امام خامنهمبارزه با داعش را هم در سر می سودای همکاری با آمریکا در

 شود، وقتیمیدان گاهی عبور از خطوط قرمز را باعث می بیمارستان مخالفت شدید خود را ابراز کردند، ولی جبرِ 

 زمین بازی را ما طراحی نکرده باشیم.

ونی شده کنای که در هر صورت خودش برنده باشد! شطرنج طراحییبرد استاد است، باز-غرب در چینش بازِی برد

گرایان شیعه و سنی منجر شده، از همین جنس است. در بهترین حالت برای غرب، ایران که به نزاع روزافزون اسالم

خورد. در فرض بعدی، ایران برای پیروزی بر رقیب، به همراهی با غرب تن به خاطر فشارهای موجود شکست می

را  اشدهد که باز هم بسیار مطلوب است؛ چه از جنس ائتالف رسمی علیه داعش که آمریکا پیشنهاد رسمیمی

 های غربی برای تبلیغ وها و رسانهمطرح کرد و برخی هم در ایران دنبالش بودند؛ چه از جنس استفاده از تریبون

شود و غرب ها علیه ایدئولوژی شیعه همراه مینوشتار علیه ایدئولوژی مذهبی سلفیت که با واکنش متقابل سلفی

می گرایی تاکتیکی اندِک نظاکند؛ و چه از جنس همگر پرخاِش مسلمین به همدیگر از طریق مشرکین میرا نظاره

از جنس آنچه در الرمادی و موصل برای حشدالشعبی اتفاق افتاد. در بدترین فرض هم ایران یا به تنهایی یا با 

شود و با دست خودش زمینه نفوذ در گرایان اهل سنت درگیر مینی همچون روسیه، با اسالمکمک قدرتی جها

برد و افکار عمومی انقالبی متوجه دشمنی غیر از آمریکا هم بین این شرکای بالقوه راهبردی و تمدنی را از بین می

طراحِی بازی توسط خود ماست؛  شود! تنها راه، به هم زدن بازی غرب وشوند و راه نفوذ آمریکا تسهیل میمی

های چندجانبه در الیهو اجتماعی ها محور آن نباشند، بلکه نفوذ گفتمانی ای که زدوبندهای سیاسی و دولتبازی

                                                      
22
بار از آمریکا اسم برده و به آن تاخته است 40جالب اینجاست که در پیام قطعنامه یا پیام سالگرد کشتار حجاج، امام بیش از  - 369 ، ص:20صحیفه امام، ج 

 ت.بوده اس« سعود نوکر آمریکاآل»و « سعودجنایت آمریکا و آل»سعود اسم برده که نیمی از آن در کنار آمریکا و با عناوینی همچون بار از آل10و تنها حدود 
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کومتی های دولتی و حو مردمی هدف قرار گیرد و ظرفیت ای، تکنولوژیک، رسانهمختلف نخبگانی، فکری، آکادمیک

 کاری است.گری هوشمندانه و عدم محافظهاین تغییرِ بازی، انقالبی اشند؛ و الزمهدر خدمت این ظرفیت اجتماعی ب

ودآگاه های جدی خودآگاه یا ناخسیاست ما اگر صرفاً در تقابل با وهابیت و سلفیت شکل بگیرد، باید منتظر همراهی

هی که سیسی هم به خاطر همرا ای تفسیر شودبا جریان لیبرال در منطقه باشیم، تا آنجا که محور مقاومت به گونه

با بشار اسد داخل آن قرار بگیرد! قدرت ممیزه انقالب در گفتمان توحیدی آن است و این منفعت عظیم نباید 

 گرایان شیعه و سنیمدت شود. اگر همگرایی راهبردی در سطح نخبگانی و مردمی بین اسالمفدای منافع کوتاه

های مختلف در کشورهای اسالمی به شود، باید منتظر جذب شدِن جریان روز تشدیدها روزبهشکل نگیرد و نزاع

 ها باشیم و فاتحه نفی سبیل را بخوانیم!آنهای خارجِی غربی یا شرقِی نزدیک به قدرت

12 

های زیرکانه برای یا شاید تمیم! در این وانفسای نقشه ، سیسیزاید، محمد بن سلمان، محمد دحالنمحمد بن

های جهانی از جمله آمریکا و روسیه، ایران اگر به دنبال بسط گفتمان قدرتمؤثر ر منطقه و حضور تغییر صحنه د

برای منطقه داشته باشد. و متهورانه کارانه غیرمحافظه ای هوشمندانه،و نفوذ تمدنی خود است، باید نقشهتوحیدی 

یا  و اکتفا به رفتارهای متداول دیپلماتیک دخواهواهد یا کدخدا چه میخنگاه کردن منفعالنه به اینکه خدا چه می

گرایانه، گاه انقالب است، چه اصولکاری قتلنخواهد داشت. محافظه ای جز برجام دوم، نتیجههای نظامیفعالیت

 طلبانه، و چه معتدالنه!چه اصالح
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