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ی خلیج زهچالش کشیدنِ کشورهای قدرتمند حوهرگونه تغییر و واژگونیِ نئولیبرالیسم در خاورمیانه نیازمندِ به

ی تحوالت سیاسی در جهان عرب امروز معطوف به نقش محوریِ شش عمالً همه یاست. ویژگیِ برجسته

ی عربی، یعنی عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده (GCC) کشوِر عضو شورای همکاری خلیج

عربی در  هایخیزش همان آغاز از -ویژه عربستان سعودی و قطر به -ها بحرین و عمان است. این دولت

مقاِم  ماتیک و نظامی دخالت داشتند و دردیپلای از اقدامات چشمگیر مالی، دامنه ، در0202اواخر سال 

 در تضعیف و کنترلِ  کنند وای آمریکا و اروپا در میان اعراب عمل میسیاست خاورمیانه ترین مجاریمهم

 کوشند.می مبارزات در سراسر منطقه وسویسمت

اعتراضاتی بسیار  -تر از همه، بحرین سعودی، عمان و مهمعربستان  - ی خلیج فارسسه کشور حوزه

ربی از های غسروصدای دولتبی هایآمیزِ دولتی و ضمانتگسترده را تجربه کردند که با سرکوب خشونت

یز که خرو شدند. پشتیبانی نامحدوِد غرب از کشورهای پادشاهیِ نفتوضعیت موجود روبه تداوِم حمایت از

گیرد، خ میپاس های ایاالت متحده و اروپا در منطقهاساسی خلیج در پشتیبانی از سیاست متقابالً در نقش

 ت دربایساین محور قدرت است که می. داردی امروز برمیحاکم بر خاورمیانه پرده از الگویِ منافع مشترکِ 

 ی مدرن جایگاه محوری داشته باشد.های خاورمیانههر فهمی از سیاست

اعی، های اجتمها به ویژگیچپ ی بسیاری ازی فزایندههمانا عالقه ،اهمیتِ نوظهور خلیج یکی از پیامدهای

اندکی را  توجه خلیج که، چرا خوشایند از گذشته است گسستی امر،اقتصادی و سیاسی خلیج است. این 

های ی استعارهشیفتهها نیز غالبًا کرد که آنمیآکادمیک به خود جلب  ی محدودِ متخصصانِخارج از دایره

ی هرغِم این دغدغعربستان بودند. به هر حال، به یجزیرهشناساْن پیرامون زندگی ایلیاتی در شبهشرق

ی گرایانههای سادهها پیرامونِ خلیج و نقش آن در منطقه هنوز بر نظریهگسترش، بسیاری از تحلیل به رو

 کرات با بهو  گرایی استوار استو یا فرضِ ظهور فرقهای و عوامل مذهبی و قبیله« های رانتیدولت»

 حدوحساب پُر شده است. هولناک از انحطاط سلطنتی و ثروت بی هایحکایت

 هایشده در سراسر رسانههای یافتهبازتاب کلیشه ،صورتِ ناخودآگاهبه که غالباً های مرسوماین روایت

گونگی اقتصاد سیاسی کل منطقه هستند. درک چ ترده درشناختی عمیق از تغییرات گس فاقد شرکتی هستند

اسِی برای توضیح و تفسیر قدرتِ سی رهای اخیو تغیییرات آن در دهه یاعملکرد این اقتصاد سیاسی منطقه

 ضروری است. رو به رشد خلیجْ

 ایهی منطقمسئلهسرآغازِ فهم این  موضوع اصلی در ی امروزینموارد دیگر در خاورمیانه چون بسیاری ازهم

به بعد است.  0992ی های عربی از دهههای نئولیبرالی توسط دولتفراگیِر سیاست همانا پذیرِش تقریباً
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مستند شده  خوبیها بر ساختارهای گوناگون طبقاتی و دولتی گوناگون در سطح ملی بهتأثیر این سیاست

 زمان برایصورتِ همهایی بهنین سیاستدانیم این است که چمی تراست. با این حال، چیزی که کم

گام هم دگرگونی نئولیبرال طور مشخص،اجرا شدند. به ایالگوهای انباشت در مقیاس منطقه بازپیکربندی

 وقوع پیوست.ی خلیجْ بهسازِی سرمایهالمللیبین با

بودند،  غبغب انداخته باد در 0222ی نخست سال که از مازادهای نفت در سراسر دهه گذاراِن خلیجسرمایه

های کشاورزی و مناطق روستایی، جایی که زمیناز آن .کوشیدند تا در بازارهای همسایه گسترش یابند

 گذاراِن خارجیعربی به روی سرمایه صنایع، بنادر، مخابرات و مؤسسات مالی به تاراج رفت و کشورهای

رسی خود ی دستدامنه ،نفعانِ اصلیِ آزادسازیذی عنوان یکی ازبه ،ی مستقر در خلیجگشوده شدند، سرمایه

 را در سراسر منطقه گسترش داد.

 یگذارانِ عربِ خلیج در کشورهای حوزهگذاری مستقیِم خارجی اعالم شده توسط سرمایهارزشِ سرمایه

درصد  02ی دیگری فراتر رفت. بیش از از هر منطقه 0229 تا 022۲های ی سالمدیترانه در سراسر دوره

اردن، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه سرازیر شد و  ی مدیترانه بههای خلیج در حوزهگذاریاز کِل سرمایه

ا و ی اروپهای اتحادیهگذاریبیش از سه برابرِ سرمایه ،های خلیج در این پنج کشورگذاریارزش سرمایه

گذاری در پیِ بحراِن اقتصادی ای سرمایههاین جریان دوازده برابرِ آمریکای شمالی بود. با این که سرعت

شده در مصر، گذاریِ اعالمهای سرمایهپروژه ترین ارزش کُلِکاهش یافت، کماکان خلیْج بزرگ جهانی

 اینعالوه، در اختیار داشت. به 0202تا  0222های ی ساللبنان، اردن، فلسطین، لیبی و تونس را طی دوره

تر از واقعیت موجود نشان همسایه را کم ی خلیج در اقتصادهایمداخلهگیری میزان چشم شکلارقام به

گذاری درسهام و خرید ]سرمایه های غیرمستقیمگذاریسرمایه اصطالحدهد، چرا که این آمار شامل بهمی

 هاهای ارائه شده به دولتی مستقیم و کمکهای دوجانبهیا وامو  اوراق بهادار[ در بازارهای سهام منطقه

 نیست. 

 های سرمایه مستلزم آن است که در هر نوع ارزیابیِ نئولیبرالیسم در جهان عربثیرات این جریانأبررسی ت

وقوع برال بهبا اصالحاتِ نئولی پیاپی صورتساختار چشمگیرِ مناسبات طبقاتی که به تجدید گنجانده شود.

های خودکامه برخوردار بودند غنی کرد، بلکه دولت از حمایتکه  داِر ملی رانه تنها طبقات سرمایه پیوست

ی تر نیز عمل کرد. سرمایهای گستردهی خلیج در نظم منطقهدر جهت تقویتِ موقعیتِ کشورهای حوزه

 صادیِ های اقتو بر بسیاری از بخش نهادینه شده ی عمیقی در ساختارهای طبقاتی ملیْ خلیج تا گستره

دود از ای محمثابه توده بایست خاورمیانه را به. به همین دلیل نمیاصلی جهانِ عرب تسلط یافته است
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المللی جدا شده بخش بین بخش ملی کامالً از ،محدودی در نظر گرفت که در آن های قائم به ذاتِ دولت

 است.

عی اولویت نو توصیف شده است، «مندانهناسیونالیسم روش»عنواِن این ویژگی بارزِ آن چیزی است که به

وند. مشکل شمی تفسیر های اجتماعیدیدگاه مسلطی که از آن ِ پدیده عنوانشدن برای فضایِ ملیْ بهائلق

های یانجر مناسبات اجتماعی مرتب و منظم در مرزهای ملی محصور نشدند؛ اصلی این رویکرد این است که

اهای فض که شوندجب میمو ها هستند،گذاری که میانجی آنهای مختلف سیاستسرمایه و کار و چارچوب

قش هنوز ن گمان، مرزهای ملیبی. رود، در هم تنیده شوندفراتر می از هر دولتی درون کلیتی که ،مختلف

 بینیمب« مرزهای ملی»درون  ایمکه ما عادت کرده مناسبات اجتماعی کنند، اماایفا می مهمی مانند گذشته

 ی شود.ای تلقملی و منطقهاز کلیت فرا ناپذیرجداییبه معنای واقعی کلمه در حکم بخشی  بایستمی

 ی ناموزونای و توسعهسازی منطقهقطبی

ناموزونی در  دهد: گسترش مداومی جهان عرب معاصر را نشان مییک ویژگی برجسته اندازْ این چشم

بقی جهان اسازیِ قدرت و ثروتِ بین خلیج و مای که به شدیدترین وجهی در قطبیاقتصاد سیاسی منطقه

های بخش مستغالت در شهرهایی نظیر دبی، رغم ترکیدِن ابتدایی حبابعرب، بروز پیدا کرده است. به

در بردند و از آن زمان به انباشتِ ذخایرِ  جان سالم به0222 - 0229کشورهای خلیج از بحران جهانی 

 اند.به بعد ادامه داده 0202ا از سال هی مازاد در کنار افزایشِ مجدد قیمت هیدروکربنرشدِ سرمایهروبه

ترین شریک تجاری منطقه، یعنی ویژه در ارتباط با مهمبه -از سوی دیگر، رکود مداومِ بازارهای جهانی 

های سیاسی و اجتماعی که کشورهایی نظیر مصر، تونس و سوریه را عذاب و بحران -ی اروپا اتحادیه

کند که اند. این مسیرهای مختلف به ما یادآوری میبخشیده ای را شدتمراتب منطقهدهد سلسلهمی

در  برای کسانی که غالباً  های سیاسیشوند و فقدان چالشصورت یکساْن احساس نمیها هرگز بهبحران

 مناصب مختلف قدرت هستند نوعی موهبت است.

یر موسسه مالی های آماری بسیاری از این تباینِ فزاینده وجود دارد. بر اساس گزارش اخشاخص

خارجی  های خالصها و مؤسسات مالی جهان، داراییبزرگترین بانک نهاد اصلیِ (IIF) المللیبین

میلیارد دالر در  279های ناخالصِ خارجی بدونِ بدهی خارجی( کشورهای شورای همکاری خلیج از )دارایی

بینی شده است که تا پایان سال یشافزایش یافت. پ 0200تریلیون دالر در پایان سال  79/0به  0220سال 

درصدِ تولیدِ ناخالص داخلی  002تریلیون دالر برسد که رقمی معادل بیش از  0این رقم به بیش از  020۲
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های خارجی مصر، سوریه، اردن، لبنان، تونس و مراکش از مازاد خلیج است. در عین حال، خالص دارایی

 دالر سقوط کرده است. میلیارد  ۲/0۴ میلیارد دالر به کسری ۴/02

، شش 0200های جاری نیز دیده شده است. تخمین زده شد که در سال ها در مانده حسابهمین تفاوت

میلیارد دالر مازادِ کلِ حساب جاری را در دست داشتند که بیش از  ۴22شورای همکاری خلیج حدود  شورک

 ،که این مازادگرانه اینی روشنبوده است )و نکته 0202تا  0220ها از سال ی آندو برابرِ میانگینِ سالیانه

است(. در حالی که مازادهای خلیج به این درجاتِ  0200 بیش از دو برابر مازاد کل حساب جاری چین در سال

ی مالی خود را با سقوط خطرناکی رویت کردند. مجموع سابقه رسیده بود، مابقی کشورهای عربی ترازنامهبی

میلیارد دالری  ۲3به کسری  0200مصر، سوریه، اردن، لبنان، تونس و مراکش در سال  ترازِ حساب جاری

 بود. 0220 - 0202ی رسید که بیش از سه برابر میانگین کسری در دوره

های سات دولتی یا صندوقدر اختیار موس برخالف باورهای غلط و رایج، ذخایر عظیم سرمایه در خلیج صرفاً

سطِح  گزارشی ارائه کرد که 020۲در اواسط سال  فایننشال تایمزقرار ندارد.  (SWFs) ثروت ملی

تریلیون  ۲ها به های خصوصی و ثروتمندترین افراد و خانوادههای شورای همکاری خلیج، شرکتثروتِ بانک

ر خلیج د شود. ثروت بخش خصوصیِصندوق ثروت ملی نمی دالر رسیده است، رقمی که شامل ثروت

های اوج سال - 0227درصد باالتر از سال  02درصد رشد کرد و اکنون در سطح  7گذشته خالل سال 

یونِر های میلنسبتِ خانواده توجه این موضوعْ های قابلیکی از شاخص .قرار دارد -رونقِ قبل از رکود جهانی 

ز منظر ا بر اساس گزارش اخیر گروه مشورتی بوستون، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج. خلیج است

ود اختصاص خ ی نخست را بههای میلیونر در سطح جهانی، پنج رتبه از یازده رتبهنسبت خانواده گستردگیِ

 ها( قرار دارد.درصد از خانواده ۲/0۴ی اول جهان )اند و قطرِ بسیار کوچک در رتبهداده

همه، این  تر ازشود و مهمنمی منصفانه در سرتاسر شورای همکاری خلیْج توزیع یشیوهالبته این ثروت به

وقت و با دستمزد ناچیز که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار خلیج نیمه ها کارگر مهاجرِ ارقام حضور میلیون

گیرد. در واقعیت امر، یکی از دالیل اصلیِ قطبی شدن ثروت در جهان عرب دهند نادیده میرا تشکیل می

و فروپاشی رونق امالک و  0229الی  0222ر مواجهه با بحران موقعیت این کارگران در خلیج است. د

مستغالت در دبی و دیگر مناطق، کشورهای خلیج توانستند از اتکای شدید خود به نیروی کار مهاجر موقت 

استفاده کنند تا  -ی کشورهای شورای همکاری خلیج یعنی معادل حداقل نیمی از نیروی کار در همه -

 اخراج پذیر و راحتیْثیرات بحران را بر سر کشورهای همسایه خالی کنند که نیروی کاِر بهأبتوانند بدترین ت

 بسیار قابل استثمارِ خود را در اختیار این منطقه قرار دادند.
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هنگامی که استخدام کارگران جدید در پی بحران، کاهش چشمگیری یافت، هزاران کارگر مهاجرِ موقت از 

آمار خروج کارگران هندی از امارات متحده عربی  0229تا  0222ند. از سال خلیج به خانه فرستاده شد

درصد سقوط کرد. در مورد بنگالدش، تعداد کارگرانی که به  ۴۴درصد و قطر،  ۴3درصد، بحرین  7/00

درصد کارگرانِ خارج از کشور بنگالدشی(  02عربستان سعودی و امارات متحده عربی )یعنی مقصد بیش از 

درصد کاهش یافت. در مورد پاکستان،  ۲2درصد و  29میزان به 0229و  0222ترتیب در سال نند بهکسفر می

ا هدف برای کارگرانی که ب - شدت کاهش یافتی خارج از کشور در خلیج نیز بهنام شدهتعداد کارگران ثبت

درصدی، قطر  ۲0کاهش  با - ترین مقصد کارگران پاکستانی خارج از کشور(روند )بزرگکار به امارات می

های همراه بوده است. در جهان عرب یکی از نشانه 0229و  0222درصد در سال  73درصد و کویت  02

اش در کاهش انتقال کارگران به یمن )کاهش جایی اثرات بحران به محیط پیرامونیدر جابه توانایی خلیج

 د.ش مشهود 0229درصد( در خالل سال  0/3درصدی( و اردن ) 7/07

ان جهانی داریِ خلیجْ به بحرواکنش ساختارهای طبقاتی زیربنای سرمایه ای است کهتایید شیوه این ارقام در

ی بایست با فشارهای فزایندهشکل داده شد. برخالف سایر کشورهای منطقه که در داخل مرزهای خود می

رین اثراتِ ی خلیج توانستند بدتحاشیهپنجه نرم کنند، کشورهای وبیکاری و کسادیِ بازارهای صادراتی دست

ی نیروی کاِر موقت و عظیمی را فراهم کرده بحران را به کشورهای مجاور منتقل کنند که خطوط عرضه

شهرزدایی از آرمان ای ازپذیری بازار کار نشانهداد. این انعطافبود و طبقات در خلیج را شکل می

 مثابه زمینِ بازیِ اَبرثروتمندان پنهان شده است.خشان خلیجْ بهداری بود که در پسِ تصویر دراَبرسرمایه

 پرسش سیاسی

کردن این الگوهای جایگاه محوری کشورهای خلیج در ساختار قدرت امپریالیستی، بدون شک، روکش

گاهانه آ داری جهانیِ متکی بر نفت در پی جنگ جهانی دوم، خلیجبا تثبیتِ کاملِ سرمایه ای است.منطقه

ی ایاالت متحده که در آن دوره به وجود آمده بود ادغام شد. دو نوان ستون اصلی درون بنایِ سلطهعبه

به صادرات کاال و مازاِد  -شدن سرمایه المللی شدن و مالیهروند بین -داری معاصر ویژگی مهم سرمایه

رن بیست ن دالیل، در قمالی خلیج، وزن استراتژیک عظیمی در اقتصاد سیاسی جهانی بخشید. بر مبنای ای

های غربی باقی مانده است. ایاالت متحده، بریتانیا و یکم کنترل و تسلط بر خاورمیانه هدف اساسی قدرت

ها با قیمت مناسب به بازار جهانی و ی هیدروکربنوقفهو سایر کشورها در ازای ضمانتِ مستمرِ جریان بی

داری ایاالت متحده(، تر خزانهلی غرب )از همه مهمهدایت مجدد مازاد دالرهای نفتی به بازارهای ما

  های خلیج ارائه کردند.چون و چرایی به پادشاهیسیاسی بی نظامی وهای حمایت
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وه ی رشد رقبای بالقهای اصلی امروزین، خاصه در زمینهی نگرانیهای رابطه با خلیج در زمرهاین ویژگی

( های نوظهور به نفت خلیج )و نیز گاز و پتروشیمیاتکای این قدرتنزد قدرت ایاالت متحده باقی مانده است. 

عنوان ند. بهکتری پیدا میبه معنای آن است که امروزه تسلط ایاالت متحده بر منطقه اهمیت به مراتب بیش

درصد نفت خامش را از عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات وارد کرد  ۴۴، 020۲ی مثال، هند در ژوئیه

ی چهارِم وارداتش به کشورهای حاشیهبود. اکنون چین برای یک 0200درصدِ  ۲0ین رقم باالتر از که ا

های متقابلی درصد بود. در حالی که وابستگی 00، 0227خلیجْ متکی است، در حالی که این رقم در سال 

ه ها را بروابط آن توان صرفاًکه بین اقتصاد ایاالت متحده و چین وجود دارد به این معنا است که نمی

ی مستمر ایاالت متحده بر خاورمیانه، در صورت نیاز، منبع ی رقابتْ تقلیل داد، اما با این وجود، سلطهرابطه

 کند.ی قدرتمندی از نفوذ را به آن اعطا میبالقوه

 یویژه فروش تسلیحات و قراردادهاعنوان یک بازارِ عمده برای کشورهای غربی، بههمچنین خلیج به

فروش جهانی تسلیحاتِ ایاالت  0200وساز و بخش مهندسی، اهمیتی حیاتی دارد. در سال مختلِف ساخت

 افزارهایِ چهارمِ بازار جنگمیلیارد دالر رسید، رکودی باال که بیش از سه ۲/00متحده سه برابر شد و به رقم 

ی به وجود کشورهای حاشیه داد. دلیل اصلی چنین جهشی در فروش کامالً جهان را به خود اختصاص می

میلیارد دالر  ۴/۲۲شود، چرا که با امضای قرارداد عظیم عربستان سعودی برای خرید خلیج مربوط می

درصد خرید تسلیحات  99ترین مشتریِ ایاالت متحده در جهان )بزرگ که آن را -تسلیحات از ایاالت متحده 

ی سومِ خرید از ایاالت متحده سال امارات متحده عربی رتبهدر همان  بندی کرد.عربستان از آمریکا بود( رده

نخستِ خرید  یعربستان سعودی رتبه 0200تا  0222میلیارد دالر( را به خود اختصاص داد. از سال  3/۴)

هایِ نامهچهارمِ کلِ توافقنسبتِ تمامی کشورهای جنوب جهانی را دارد که بیش از یکتسلیحات جهانی به

 ات در این چهار سال بود.انتقال تسلیح

وت های آلمان در ابرد. روزنامهآمریکا تنها کشورِ غربی نیست که از این بازاِر سترگِ تسلیحات سود می

سطوح به صورت عمدهْ قطر در آن سالو به گزارش دادند که فروش نظامی این کشور به خلیج 020۲

لحه و ی تجهیزات کنترل جمعیت، اسفروش خود در زمینهدلیلِ بازار رسید. همچنین بریتانیا به ایسابقهبی

هم در حالی که پادشاهی این کشور سرگرمِ سرکوب شدید اعتراضات داخلی بود، مورد مهمات به بحرین، آن

 انتقاد شدید قرار گرفته بود.

تر در شیاز دگرگونی نئولیبرالی منطقه که پ دهدلیج را به قدرت غرب پیوند میبندِ نافی که کشورهای خ

ن شد)های( گنجاندههای متفاوتی از راهی شیوهدهندهباال مورد بحث قرار گرفت جدا نیست؛ هر دو نشان
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گون ناهم یی خود با امپریالیسم و تداوم توسعهبازار جهانی هستند. سهم ِ خلیج در حفظ رابطه خاورمیانه در

دارد. به همین دلیل است که کشورهای اصلی همراه و ترکیبی منطقه پیامدهای سیاسی بنیادینی را به

نقش بسیار  -ویژه عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی به - شورای همکاری خلیج

هایی که جهان عرب را در سه سال گذشته به لرزه تری را در تالش برای هدایت نتایج شورشتهاجمی

 اند.درآورده است ایفا کرده

ی خلیج، هم به لحاظ سیاسی و هم ه در حال حاضر عمدتاً از طریق کشورهای حاشیهمنافع غرب در منطق

شورهای های متفاوتی بین کشود. این بدان معنا نیست که هیچ رقابت یا دیدگاهاز منظر اقتصادی مطرح می

ی فع مشترکدر چارچوب منا را باید هاو کشورهای غربی یا درون خود خلیج وجود ندارد، اما این رقابت خلیج

سمیت به ر ی همان فرآیندهاییای در حکم نتیجهجایگاه خلیج را در راس سلسله مراتبِ منطقه قرار داد که

 ای ایجاد کرده است.های تودهشرایط را برای خیزش ،ی نخستشناسد که در وهلهمی

 مصر و سوریه

 های استبدادیور شورش علیه رژیمدر هر دو کش ها را در مصر و سوریه دید.توان این پویشوضوح میبه

یبرالی ی اصالحات نئولی مردم که نتیجههای یکسانی دارد؛ سلب مالکیت و محرومیِت اکثریت تودهریشه

ثیر یک أهای مستبد دارند تحت تثروتمندشدنِ قشر کوچکی از نخبگان که ارتباط نزدیکی با رژیم است و

 تر کرد.دن ثروت و قدرت را عمیقتوجه، قطبی شصورتی قابلبحران جهانی و به

با هدف تالش در جهِت خاموش کردِن  0200کشورهای خلیج از زمان برکناری حسنی مبارک در فوریه 

با  ی نخست، این امری تغییرات سیاسی و اقتصادی نقشی راهبردی در مصر ایفا کردند. در مرحلهدامنه

صورت گرفت که رهبری آن تالش کرد تا  (MB) المسلمینی قطر از اخوانحمایت سرسختانه و ناشیانه

دمی را های مردر همان مسیر نئولیبرالیِ رژیم مبارک پیش رود و اعتصابات، تظاهرات و سایر بسیج توده

ی سال همیان درمصر المسلمین توسط ارتش دوم، پس از سرنگونی اخوان یغیرقانونی اعالم کرد. در مرحله

های سیاسی از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر حمایت ها و، هجوم کمک020۲

تماعی های اجو جنبش المسلمیناخوان تداومِ حمایت از سرکوب نظامی حامیان ی خلیج بهکشورهای حاشیه

گرداندنِ باز زند. در هر دو مرحله، هدف اصلیِ قدرت سیاسی و اقتصادی خلیجتر دامن میو سیاسی گسترده

به وضعیت فعلیِ بازسازی شده از طریق خنثی نمودنِ هرگونه تالش برای رسیدگی به اعتراضاتی بوده مصر 

 ها را برافروخته است.ی قیامکه جرقه



9 
 

ویژه عربستان سعودی، در تالشی مداوم برای ایجاد نفوذ و در ارتباط با مورد سوریه کشورهای خلیج، به

بر موافقت  هایی مبنیکنند. اخیرا، گزارشنی رژیم اسد مبارزه میحمایت از نیروهایی هستند که برای سرنگو

پادشاهی سعودی با تامین مالی و سازماندهی آموزشِ سپاه اسالم )از طریق پاکستان(، نیرویی که اواخر 

 سپتامبر از طریِق گرد هم آمدنِ بیش از چهل گروه شورشی سوری تاسیس گشت، منتشر شده است.

ی که عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج همواره در جستجوِی گسترش با این وجود، در حال

ام بایست بدین معنا باشد که خودِ قیاند، اما این رویه نمیهای مسلح مختلف سوریه بودهنفوذ خود بر گروه

رای ب تر( ترسیم کرد. جنبشها )امپریالیسم آمریکا خیلی کمعنوان بسط آن دولتتوان به دروغ بهرا می

هرچند شوند )یک اقلیت محسوب می« بنیادگرایان اسالمی»که در روند آن گروهک  ،سرنگونی رژیم اسد

های ی رژیم و هم با تالش جهِت ایجاد شکافرسد در حال رشد هستند(، هم با قوای مسلحانهنظر میبه

 ای مواجه است. فرقه

رو هی بسیار دشوار روبهت قیام سوریه با دو مبارزهی اخیر است و از این جبازیگری اصلی در زمینه خلیجْ

مال ی اعاست، یکی علیه خوِد رژیم و دیگری علیه نفوِذ مخربِ نیروهای متحد خلیج. استراتژِی عامدانه

یام بد تا با سرنوشِت ق در این بافتار به این معنی است که زمانهْ گری و سلب مالکیت توسط دولتوحشی

شرحِ نزدیکِی آشکاِر ایاالت متحده و روسیه بر سر نوع نگرش نسبت به  تبیینکرده است. چنین درکی به 

 حداقل در جستجوی نوعی تداوم رژیم رسد که هر دو قدرت جهانینظر می دولت اسد کمک می کند و به

 هستند. آیندهبرای 

نیروهای خارجی برای برداشت خودشان از وضعیتی که پس از  یرود که همهدر درازمدت احتمال آن می

دولِت  ی اصلیشده که اسد را حذف اما هستهنمایی کرد، برای یک تغییرِ تا حد زیادی بزکقیام در یمن رخ

ند کای را حفظ میتوانایی آن برای دفاع از منافع نخبگان داخلی و توازن قدرت منطقه و سرکوبگرش

 نند.شکدست می و سر

 هاجدال

ه آن هم ک - گرِ کشورهای خلیج و قدرت غربی در خاورمیانه استدر پیوند با اجماع عیانِ منافعی که نمایان

ی اخیر و مرکزیت همیشگی آن در موازنهنئولیبرالِی ی ی منطقه در دورهی توسعهریشه در شیوه نهایتاً 

های مختلف وجود دارد. این رویه با شدتی کماکان بین دولت هاییها و جدالرقابت -قدرت جهانی دارد 

حداکثری از داخلِ خودِ شورای خلیج در جنگِ سیاسی میان قطر و عربستان همراه با پشتیبانی متفاوت هر 
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 المسلین، عربستان سعودی و سایرهای اسالمی در سراسر منطقه )قطر، اخواندو دولت در مخالفت با جنبش

 گری( نمود پیدا کرده است. های سلفیسویه

های بین شورای همکاری خلیج بود. قطر سرنگونی ی روشنی از این جدالدر مصر نشانه 020۲وقایع سال 

محکوم کرد، در حالی که عربستان سعودی، مصر ارتش  المسلمین را توسطمحمد مرسیِ از حزب اخوان

میلیارد  00حمایت کردند. در واقعیت امر بیش از تر از اقداماِت ارتش کویت و امارات به شدتِ هرچه تمام

هم بالفاصله پس از کودتا، توسط سه کشور های مختلف، آندالر کمک به دولت نظامی جدید در شکل

 برده در خلیج مهیا شد.نام

شدنِ عیانِ روابط دولت آمریکا با جمهوری اسالمی در موردی مشابه پیرامونِ ایاالت متحده و خلیج گرم

ی چنین از سوی اسرائیل، در نمایشی آشکار از سویهایران با واکنش منفیِ مقامات عربستان سعودی )و هم

د ها زمانی برجسته شدیگر منافع مشترکی که در سراسر منطقه وجود دارد( مواجه شده است. این درگیری

را رد کرد. مقامات  ی شورای امنیت سازمان مللکرسی دو ساله 020۲که عربستان سعودی در نوامبر 

المللی در سوریه و همچنین تنش با ی بینسعودی دالیل عدم پذیرش کرسی را با اشاره به عدم مداخله

 آمریکا بر سر از سرگیری مذاکرات با ایران برشماردند.

 اقعیتِوبایست توجه را از این های انکارناپذیر واقعی هستند، اما چنین امری نمیکه این تنشرغم اینعلی

قه ی در ارتباط با کُلِ منطی کشورهای خلیج و ایاالت متحده دیدگاه مشترکبرجسته منحرف کند که همه

ی خط سیر ی خلیج اساسًا دربارهکه حتی یکی از کشورهای حاشیهای دال بر این. هیچ نشانهدارند

ای طقهیا ماهیت نظم من هایالمسلمین یا دولتی تحت رهبری نظامنئولیبرالیسم در مصر، چه توسط اخوان

ایست بهای غربی طی چند دهه گذشته، اختالف نظری داشته باشند وجود ندارد. ما نمیبرآمده توسط دولت

ی های ملی با هرگونه تباین استراتژیِک بنیادین بر فراِز آیندهاختالف عقاید زودگذر یا حقیقت جارِی جدال

های گیریزیستیِ جهتم. در واقعیت امر از بسیاری جهات، هممنطقه را به مثابه یک کل اشتباه بفهمی

شود و ها در یک مسیر کلیِ مشترک میهای مختلف باعث تقویت تکثر آنتاکتیکی و متفاوت این قدرت

 عنوان یک نیروی هژمونیکْ بازتولید کند.دهد تا خود را بهاجازه می« خلیج-ایاالت متحده»به محور قدرتِ 

 قدرِت خلیج چالش کشیدنبه

ی نئولیبرالی شود این است که هرگونه تغییرِ الگوهای توسعهای که از این روایت حاصل میگیری عمدهنتیجه

در خاورمیانه و تبعیت منطقه از قدرت غربی، لزوما با به چالش کشیدن خود خلیج در ارتباط است. به همین 
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میانه د مستقیمی با مبارزاتی دارد که در سایر نقاط خاوردلیل، مبارزات سیاسی در خلیجْ بسیار مهم است و پیون

وضوح برجسته است که با وجود سرکوب شدیدِ رژیم آل خلیفه، شود. در این زمینه، مورد بحرینْ بهنمایان می

هایی ، تظاهرات0200و  0200های شوند. طی سالچنان در سراسر کشور بسیج میهای اعتراضی همجنبش

ی، عمان و کویت با حضور شهروندانی که از منظر سیاسی و اقتصادی از ثروت عظیمِ در عربستان سعود

ستگی( همبو خارج از منطقه مورد توجه )و  راه افتاد. این مبارزات در داخلها محروم هستند بهاین دولت

ولت در خلیج د برانگیز سرمایه وبسیار کمی قرار گرفته است. اما فراتر از این تحرکات، عنصرِ اساسیِ چالش

ی ناپذیری از نحوهبایست دفاع از کارگران مهاجر منطقه باشد. استثمار این کارگران بخشِ جداییمی

د چنان قدرت خوداری خلیج همهایی که سرمایهگیری طبقات کارگر در خاورمیانه است و برای روششکل

 است.کند ضروری ها مقابله میگذارد و با بحراننمایش می را به

ای با کارگرانی که از خارج از خاورمیانه های فرامنطقهبسیار الزم است تا تالش جدی جهتِ ایجاد کمپین

آمدند، با هدفِ گسترش حقوق شهروندی، حق سازماندهی و ارتقای شرایط کار صورت پذیرد. کارگران هند 

موانع  .«کارگر خانگی»یا  و «نکارگر مهما»نه خارجی،  و فیلیپین بخشی از طبقات کارگِر منطقه هستند

 -های زبانی، فرهنگی، و سیاسی بزرگی بر سر راه چنین کارزارهایی وجود دارد )موانعی نظیر دشواری

گرفتن دار علیه مهاجران که در بسیاری از کشورهای عربی وجود دارد(، اما نادیدهبگذریم از نژادپرستی ریشه

شود. شایان ترِ شکاف همبستگی طبقاتی در سراسر منطقه میبیشاین مبارزه تنها منجر به تقویتِ هرچه 

عنوان نمونه، قتل دو کارگر مهاجر در عربستان سعودی در اوایل نوامبر و در جریان کارزار ذکر است که به

ها هزار کارگر مهاجر در آن مشاهده شد واکنش کمی را از داخل یا خارج اخراج کارگران که دستگیری ده

شود که یک میلیون کارگر مهاجر تنها در سه ماه گذشته مجبور به ترک رانگیخت. تخمین زده میاز خلیج ب

 ( شدند.0200تا  0220عربستان سعودی )دومین منبع بزرگ انتقال پول جهان پس از ایاالت متحده از سال 

نین امی که کنترل چرویِ خاورمیانه وجود ندارد، ماد حل ملی و بلندمدتی برای مشکالت پیشگونه راههیچ

 های انقالبین معنا نیست که جنبشسپارند. البته این بداثروت هنگفتی را به دست افراد بسیار کمی می

ن شود؛ اما موضوع ایای و بدون عبور از رویارویی با طبقات حاکم ملی آغاز میبالفاصله در مقیاس منطقه

ورت صای که بهگیری منطقهانیم. بدون جهتناپذیر بدهای مختلف مبارزه را تفکیکاست که مقیاس

نطقه گونه تغییر اساسی در مهای خلیج اشاره کند هیچاستراتژیک به مقابله با موقعیت و قدرت پادشاهی

 ایجاد نخواهد شد.
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