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ای بوده است  عرصه  ی اصل  گرانیباز   میان  کشمکش  تعمیق    شوم  یها نشانه  از  سرشار  ]*[  ر یاخ  یهاماه
  ، ۲۰1۸  مارس   در[  1.]نامدیم  انهیخاورم  کیتیژئوپل  «ی چندسطح  شطرنج   ی باز»آن را    کوس ینیکال  الکس که  
کردها    کهکردند    نیعفر  ی همنطق  از  فرار   به   مجبور   را   نفر  هزار   هاده  و   شدندوارد    ه یسور  به  هی ترک  ی روهاین

که  در سوریه فی ااهد  به یتر شیب یموشک حمالت بعد، هفته چند[ ۲دهند.]ی آن را تشکیل میجمعیت عمده
  یکوره  هیسور  در  مدتدراز  کشمکش[  3صورت گرفت.]  بودند  ران یا   متعلق به  یلی اسرائ  انیگو نسخ  به ادعای

  منی  وسوریه    در  یخارج  ینظام  یهمداخل  و  یداخل  جنگ   یرها یمس  اما.  است  بوده  تحوالت  نیا  از  یاریبس
.  است   یجهان  و  ی امنطقه سطوح   در  هاسرمایه  و  هادولت  نیب  قدرت یهموازن  در  رییتغپنهان    یندهایفرآ بازتاب

ـ   ترامپ  دونالد  ی کنندهمختلظاهر  به  مشی خط  رییتغدلیل     و   میاورشل  به   متحده االتی ا  سفارت  انتقال   مانند  ـ
  ای  دمدمی مزاج   به شخصیت (  گران ید  و   جمهور سیرئ  خود  ی سو  از )  اغلب   ــ  ران ی ا   با   ی اهسته  توافق   از  خروج

  ی ستیالیامپر  رقابت   دینامیسم  رییتغ  اما [  4].شودیم  نسبت دادههای انتخاباتی او  حوزه فشارهای وارده از سوی
در  نیز    دهد  وفق  آن  با  را  خود  است  تالش  در  متحده  االت یا  حاکم  یهطبق  که  یجهان   سطح  در  و  منطقه  در

   .موثرندتصمیمات   گیری اینشکل 

  و  هارمن  سیکر  مانند  ،الملل{}سوسیالیسم بین   مجله  نیا  سنت  سندگانینو  آثار  از   یرو یپ  هب  مقاله  نیا
  حرکت   یهزیانگی  ریشه  ن، یبوخار  و   نیلن  جمله   از  ست،ی مارکس  متفکران   پیشین  یهانسل  و   کوس،ینیکال  الکس

  یی هادولت  میان   جه ینت  در  و   ها سرمایه  میان  رقابت .  داندیم  ه یسرما  انباشت  خود  دینامیسم  در   را  جنگ  به سوی 
  نیب  ی اقتصاد  و   ی نظام  رقابت  ی ندهایفرآ  آمیزش  به  منجر  هستند،  وابسته  هاسرمایه  به  یساختار   نظر  از  که

  های کنشبرهم  گرفتن  نظر  در  یمعنا  بهن نه فقط  خس  نیا[  5].شودیم  یدار هیسرما  یهادولت  نیقدرتمندتر

  و   فرانسه   مانند  ،ییاروپا  یها قدرت  متحده، االتی ا  نخست  یهدرج  در)  است  منطقه  از  خارج   بزرگ  ی هاقدرت
آورد  ی امنطقه  ی هادولت  بلکه   ،( هیروس  و  ا،یتانیبر حساب  به  باید  ی  نظامچوب  رچا   در  که  را 

در    که  رادینامیسمی    همان  از  یانسخه»  که  اندهقرار گرفت(  sub-imperial system) امپریالیستیخرده
  رفتار   یبرا   ی برچسب  صرفا    سم یالیامپر[  6]«.دنکنیم  دیبازتول  شد  ی دارهیسرما  سمیال یامپر  ظهور   به  منجربدو امر  

  ، عالوهبه.  ستین  متحدانش  و  متحده االتیای  امتیاز ویژه  فقط  نیا .  ستین  هاتدول   قدرتمندترین  گرانهتغار
  برابر   در   ترفیضع  ی دار هیسرما  یهادولت  حاکم   طبقات  مقاومت« »   که   معناست   نی ا  به  ه یسرما   انباشت  منطق
  د یبازتول  نظام   تر نییپا  سطوح   در  را  سمیالی امپر  یندهایفرآ  ری ناگز  ،یجهان  ی دارهی سرما   یهاقدرت  یهاغارت

  ها کشمکش  گونهنیا  با   رابطه  در  گویی ندانم  موضع   توانندیم  هاستیالیسوس  که  ستین  معنا   بدان   ن یا.  کندیم
دارد اعتالی    اغلبچه  آن  عوض،  در.  کنند  اتخاذ   حمالت   برابر   در  فان یضع  از  ی اصول  دفاع  تی ظرفضرورت 
  از   د یبا  که  سم،یالیامپر  برابر  در  ی واقع  مقاومت   جادیا  یچگونگ   ی استراتژ  بندین حال مفصلیو در ع  ست،اقویا

  خواهیجمهور   را  خود  خواه) بازرگانان  و  هاژنرال  محفل  کوتاه کردن دست  مستلزم  ت ی نها  در  و   ابدی  توسعه  نییپا
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  تی هدا  ترشیب  یهاجنگ  سمت  به  را  شان منطقهاز قدرت است، آنان که ایادی(  بخوانند  دار سلطنتطرف  ای
 [ 7].دنکنیم

  نظام   ی خیتار  ی ههست  از  خارج  در  ه یسرما   انباشت  مراکز   ظهور   بر   یمبتن  امپریالیستیخرده  نظامی  توسعه
متکی    {سرمایه}نظام    ی«رامون یپ»  یها دولت  حاکم  طبقات  به  اغلبداری  نظام سرمایهخود  ؛  است  یدار هیسرما
  خام  مواد  دکنندگانیتول  نقش  در  را  هانآ  که  گریزند، نظمیمی  یاستعمار ی  اقتصاد  و  یاسیس  نظم  از  که  است

  معنا  بدان  نیا   البته.  ه بودانداخت   دام   به  مادر«»  امپریالیستی   یکشورها  در  یدیتول  ی کاالها   اجباری  یبازارها  و
  در  کند،یم  خاطرنشان  کوسینیکال  که  طورنهما.  کنند  فرار  سمی الیامپر  از  تمامی  به  اندهتوانست  هانآ  که  نیست
  دنبال   را   ی امپراتورنوعی    جاد یا   یکل  طوربه  متحدهاالتیا   حاکم   یهطبق  ،ویکمبیستم و بیست  یها قرن  طول 
امپراتوری  یمرزها   از  بیرون در    نیزم  ی هکر  از   ی عیوس  مناطق   بر  آن  ی هژمون  که  است   کرده   جاد یا  به   ،این 

  تا  متوسل شده است  یگرید ی هاراه به بلکه. است نبوده میمستق مستلزم حاکمیت ا یوابسته نبوده   مستعمرات
  ،حال  نیا  با  [۸کند.]  خودی  خواست و ارادهتمکین به  وادار به    را  سوم  و  دوم  یهدرج   یدارهی سرما  یهادولت
  بزرگ   یها قدرت  به  نسبت  و  ،گریدکی  به  نسبت  هی سرما  انباشت  نوظهور  مراکز  نیا  ی کهترشیب  تیعامل
  قرن  لیاوا  در   ن یبوخار  و   نیلن  که   یسمی الیامپر  یهمرحل  میان   تفاوت   از   است  یمهم  گر ننشا  ، دارندی،  ستیالیامپر
 [ 9امپریالیسم.] مراحل بعدی و کردند میترس ستمیب

  ینابرابر   یهچیدر   د ازیبا  زیچ  هر   از  و بیش  پیش  را   [1۰]انهیخاورم  در  امپریالیستیخرده  نظام  کی  ی هتوسع
  جمله   از  عوامل،  از  یفیط  توسط   ینابرابر   نیاساختار  .  کرد   درک   ها«نآ»  ی هادولت  و   بیرق  هایسرمایه  میان
نیز به   و  کرد، ظهور  (زمانمه طور  به  جا  همه  )و نه  جهان از   بخش ک ی در  ابتدا  یدار هیسرما آن در  که  یروش

گرفته  ،یباز  این  در  مختلف  گرانیباز   رییتغ  حال   در  شهیهم  یهاتیموقع  یواسطه   نظام .  است   شکل 
  شکل   یدارهیسرما  بزرگ  یهاقدرت  میان  رقابتدینامیسم    یبه واسطه  هم  انهیخاورم  درامپریالیستی  خرده
  در پی آن   و  ستمی ب  قرن  لی اوا  در   فرانسه  و  ایتانیبر  «،یم یقد»  یاستعمار   یهاقدرت  افول  مانندــ    است  گرفته 
  ت ینها   در  و   افول   و   ،یشورو  ریجماه  اتحاد  و  متحدهاالتیا   د« یجد»  یجهان  یست یالیامپر   ی هاقدرت  ظهور 
  نوظهور  یدار هی سرما  یهادولت  میان  مشابهدینامیسمی    باهم    و  ــ  ستمی ب  قرن  اواخر  در  ی شورو  قدرت  یفروپاش
به    اساسا   همواره   ها،نآ  ی نظام  ت یظرف  جه ینت  در  و  نوظهور،   یهاقدرت  یاسیس  و   یاقتصاد  یهتوسع.  منطقه
  ی ستیالی امپر  یاصل  یهاقدرت  ییْنها  داوران  آن  در  که  ردیگیم  شکل  یستمیس  در  عمل  یهاتی محدود  یواسطه
  تر نییپا  سطوح  در   مداوم  نفوذ  اعمال  به  قادر  شه یهم  هاقدرت  آن  که  ستی ن  معنا  بدان  نیا  حال،  نیا   با.  هستند

  مین و دهه  کی  در  انهیخاورم  در  یکنون  امپریالیستیخرده  نظامفراگیر    یساختار  یژگی و  واقع،  در.  هستند  این نظام
  صدام   بر  کشور   نیا  [1-1۰] زیآمشکست  یروزیپ  از  پس  متحدهاالتیا  قدرت  ینسب   ینینشعقببه    گذشته،

  دهدیم نشان عراق در قبال متحده االتیا استیس یهفاجع . است  بودهمرتبط  ۲۰۰3 سال در عراق در نیحس
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.  کنند  عی سرت   یجهان  سطح  در را    یی هاگرایش  توانندیم امپریالیستی  خرده  یهاستمیس  در  ندهایفرآ  چگونه   که

  گر جزءبازییک    یاقتصاد  نظر   از   که کشوری    است،  بوده  متحده  االت یا  ی نسب  افول   نفعان یذ  از   ی کی  هیروس
  با  یکیتیژئوپل  رقابت  در  و  است  یشورو   ر یجماه  اتحاد  کیپلماتید  و   ینظام  راثیم  یدارا   اما  ،شودمحسوب می

 .  مدعی است بیش از پیشه  یسور در  و یشرق یاروپا در متحدانش و متحده االتیا

 
 (  هیترک و  رانی ا شامل  قا،یآفر شمال یاستثنا  به) انه یخاورم برتر  کشور پنج:  1ی شماره  جدول 

 ی جهان  بانک : منبع - دهه  حسب  بر ،(کایآمر  یفعل  دالری بنام بر)  یداخل  ناخالص   دیتول مبنای بر

 

1970 1980 1990 2000 2010 2016 

 ترکیه 
عربستان  

 سعودی
 ترکیه  ترکیه  ترکیه  عراق 

 ترکیه  ایران  ایران 
عربستان  

 سعودی

عربستان  

 سعودی

عربستان  

 سعودی

 ایران  ایران  اسراییل  ایران  ترکیه  مصر 

 عراق  اسراییل 
عربستان  

 سعودی
 ایران 

امارات متحده  

 عربی

امارات  

 متحده عربی 

عربستان  

 سعودی

امارات متحده  

 عربی
 اسراییل 

امارات  

 متحده عربی 
 مصر  اسراییل 

 

  متحدانش   و  رانیا  میان  یا منطقه  یهژمونسر    بر  رقابت تعمیق  همانا    که  نظام،این    یساختار  یژگیو  نیدوم
  و  « رأس»  در  ندهایفرآ  تقاطعو    زمانیهم  از  است،  گرید  ی سو  از  متحدانش  و  یسعود  عربستان  و  سو   کی  از

  مرکز  ک ی  ظهور   از   بازتابی  یسعود  عربستان  ظهور .  شود ناشی می  یجهان  ی دارهی سرما  نظام   « یمیان»سطوح  
  یا منطقه  قدرت  کی  عنوان  به  رانیا   مجدد  ظهور   که  ی حال  در  است،  جیخلی  منطقه  در   هیسرما  انباشت  دیجد
سکته  اغلب  و )  یجیتدر  یابیباز  هب با    در   عراق  با  جنگ  در  بارفاجعه  شکست  از   رانیا   یدارهیسرما(  همراه 

  متحده االت یا  ی نظام  تجاوز  که آن  نخست.  است   مهم  جانیا   در  گر ید  یهنکت   دو.  پیوند خورده است  19۸۰ یهده
  ی جهان  یاقتصاد  یهسلط ی آهسته  افول :  شود  درک  مدت یطوالن اریبس  یندیفرآ  چارچوب   در  دیبا  زین  عراق به  
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  در آمریکا    که  یا فاجعه  ،دوم   [11].ایآس  شرق  در  هیسرما  انباشت  یهمنطق  قلب  در  نیچ  ظهور  با  متحده االتیا
:  گرفت   نظردر  را  هانآ  حاکم  طبقات  یحت  ای  هادولت  ت یعامل  دیبا  که  است  یمهم  یادآوری  شد  متحمل  عراق
  انداخت   راه  به  را  یشورش  روند  نیا  در  اما  کرد،  نابود  و  شکست درهم    را  بعث  دولت  حاکم   یهطبق  و  صدام  کایآمر
  یهطبق  یهع یش  هواداران  جمله   از)گرفت  می  عراق  یهجامع  از  ی ترگسترده  ار یبس  ی هاهیال  از  را   خود   قدرت  که

  نه   ومتمایل شدند    یعراق  ی هاستیونالیناس  سمت  به  و  دادندیم  لیتشک  را  صدر  یمقتد  جنبش  بستر  که  کارگر
 [ 1۲.](رانیا  طرفدار عهیش  انیگرااسالم هایسیاست

  نیا.  کندمی  فایا  انهیخاورم   امپریالیسمخرده  یمعمار  در  لیاسرائ  که  است  ینقش  ،یساختار  یژگیو  نیسوم

  ه یعل  خود  یزدنمثال  خشونت  ق یطر   از   را  منطقه   ساکنان  ،ینظام  شدتبهو    ی استعمار  ـنینششهرک  دولت
  یسازی خنث.  دهدیم  نظم  گر،ید  یسو  از  ینظام  یفناور  در  مانندشیب  یامنطقه  تی مز  و  سو  کی  از  هاینیفلسط

  رش یپذ  با  ابتدا  1967 سال  در  مصر  شکست.  بود  مرتبط  لیاسرائ  ظهور  یهیاول  یهمرحل  با  مصر  ینظام  و  یاسیس

  در  دیوید کمپ  در  ی کهصلح   یهمعاهد  با  آن  از  پس  یکوتاه  مدت  و  واشنگتن  ی برالینئول  یاقتصاد  یبرنامه

رسید  لیاسرائ  با  197۸ سال امضا    به   رفتن   یبرا   را   هایشفرصت  بارها   مصر  حاکم   یهطبق .  شد  دنبال  ،به 
  نقش   نیتضم  ی براتر  بیش  ی نظام  ی هاکمک  عظیم  انیجر  ، و داد  دست   از   ی صنعت  ی هتوسع   تر شرفتهی پ  یهمرحل
  مقابل،  در.  یا منطقه  هژموننیروی  شدن به  تبدیل  تا  بود  شده  ریزیطرح   یداخل  ژاندارم   عنوانبه  مصر  ارتش
  سودآور متقابل    مشارکت   ی ربنای ز  که   است   شده  داده  سوق  افته« یتوسعه»  یکشورها  ی جرگه  به   لیاسرائ

 است.  همتحد  االتیا  و لیاسرائ حاکم طبقات  میان ینظام و ی اقتصاد

  خاندان  که  دورانی  ،دانست  قبل  یها دوره  تداوم   از  یعنصر   توان یم  را  ی امنطقه  قدرت   عنوانبه  ران ی ا  نقش

  طور به  1979 انقالب  البته،.  دادیم  لیتشک  را  انهیخاورم  در  کایآمر  یهژمون  «ی دوقلو  یها ستون»  از  یکی  یپهلو

  لیاسرائ  چرا  کند درک کنیمکمک می  ای که، نکتهکرد  خارج   متحده االتیا  نفوذ  یهحوز  از  را  رانی ا  یناگهان

هژمونی    گرید  ستون«»  کسون،ین  نیدکتر  اساس  بر.  است  یاتیح  اریبس  متحده االتی ا  منافع  از  دفاع  یبرا
  بلوغ   به   در نوع خود  امپریالیستیخرده  قدرت   کی  عنوان  به   ریتأخ  با   اکنون  که  بود  یسعود   عربستان  ،آمریکا

 . است دهیرس

 ی خلیجی منطقهسرمایه ظهور و یسعود عربستان 

  خارج   در   سختقدرت    سوی  به  نرم   قدرت  اعمال   از  ی ناگهانطور  به  گذشته   سال  چند  درعربستان سعودی  

  ۲۰11 سال  در  یا منطقه  ضدانقالب   خدمت  در  نیرومند  یجی بسدر پی  عربستان    یپادشاه.  تغییر جهت داده است

تودهاعتراض  جنبش  سرکوب   ی برا   ن یبحر  به   حمله   یعنی   از  ی مال  ت یحما  و   ، ۲۰11 مارس  در نوظهور    ای ی 

  دری مهم  نقشبه این سو    ۲۰15 سال  از  ،۲۰13 هیژوئ در  مصر   در  یسی الس عبدالفتاح   ی رهبر  به   ینظام  یکودتا
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  نقش   نیا   . است  به کام خود کشیده  ها یسعود  دیشد  بمباران   ی هجینت  در   را   منی  که داشته    ای یانسان  یهفاجع
  اقتصاد   و  کشوراین    اقتصاد  در  یدگرگون  بلندمدت  یندهایافر  در   شهی رامپریالیستی  خردهقدرت    ک ی  مثابههب  دیجد

  دار هی سرما  یهطبق  لیتشک  است،  کرده  دیتاک  هیهن  آدام  که  گونه نهما   واقع،  در دارد.    یکل  طوربه  جیخل  یهمنطق

  مرکز   کی  ی هتوسع   در  یاتیح  یعامل  ردیگیدربرم  را  ( GCC)  جیخل  یهمکار   یشورا   ی اعضا  که  یجیخل

  بر   جانیا  در  ما  ،حال  نیا  با   [13.]است  بوده  گذشته  یهده  چهاردر    جیخلی  منطقه  در  هیسرما  انباشت  مستقل
  ی هایطلبجاه و تیجمع اقتصاد، یهانداز حیث از جیخل  یهی سرما یمحور  یمؤلفه  عنوان به یسعود عربستان

 [ 14.]کرد میخواه تمرکز ینظام قدرت  به ی دارهیسرما ی هوسعت لیتبد  یبرا آن رهبران یکنون

  اقتصاد  در  یعطف  نقطه  عنوانبه  اغلب  هامتیق  دی شد  شیافزا  یدر نتیجه  197۰ یهده  ی«نفت  شوک»از  
اکتشاف و  نفت )باالدستی    د یتول  بر   یدولت  کنترل   تثبیت  حال،   ن یا  با .  شودنام برده می  منطقه  ی انرژ  یاسیس

.  دارد  یمحل  و  یالمللنیب  یهی سرما  و   دولت   ن یب  یهرابط  در  ی تریدائم  و   مهم  رییتغنشان از  (  خام   نفت استخراج  

  بنیان  و   رخ داد  19۸۰ یهده   لیاوا  در کنترل دولتی اکتشاف و استخراج نفت خام    ،یسعود  عربستان  مورد   در
  ژه ی وبه)  نفت   دستیپایین  ع یصنا  بر  را   خود   یها تیفعال  که   کرد  جادی ا  را   ی سعود  دار هیسرما   ی هطبق  ی هتوسع
 مجدد،   صادرات  و  واردات  وساز،ساخت  مان،یس  و  فوالد  وم،ینیآلوم  دیتول  مانند  بریانرژ   یهابخش  ،( یمیپتروش
 [ 15.]کرد متمرکز،  یمال امور و  دیخر مراکز   و  هاپرمارکتیها قالب در می عظ یفروشخرده ی هاپروژه

  ی برالینئول  چرخش  از طریق  ی خلیجمنطقه  در  طبقات  لیتشک  و  هیسرما  انباشت  یهدیتنمدره  یندهایفرآ
براساس    نفت  یبازارها   کهینا  از  نانیاطم  حصول  با  هانآ.  یاری رساند  آن   به  و   گرفت  شکل  یجهان  اقتصاد  در

  یها بانک  قیطر   از  را  ینفت  یدالرها  همان  کردند،  کمک  متحده االتیا  یهژمون  میتحک  به  کنندمی  دالر عمل
  یجهان  جنوب   در  بردگی  د یجد  اشکال  به  هانآ  لیتبد  امکان  گردش درآوردند و به  دوباره    ییکا یآمر  و  ییاروپا
 [ 16]شتاب بخشیدند.  را  نظام  سراسر در هی سرما شدن یمالی روندهابه  و ،فراهم کردند  را

  در   که  است  یزیچ  از   ترپیچیده  خلیج  ی سرمایه  ظهور  در   متحده ایاالت  حاکم  یطبقه  با  مناسبات  نقش
که  .  رسدیم  نظربه  ابتدا است  اشتباه  وضوح    ی هی سرما  از  امتدادی  صرفا را    ی سعود  عربستان  یهیسرما به 

  یریناپذاجتناب  میان  تضاد  با   آن  ساختار   کهقرار دارند    یا رابطه  در   بلکه این دو سرمایه.  بدانیم  متحده  االتیا

به سبب    خود  نفع  به  رقابت  نیا  یهرانیشگی پ  تیریمد  و  مهار  یبرا  متحده االتیا  ییتوانا   و  نفت،  دیتول  در  رقابت

سعودیو  بودنش    تر یافتهتوسعه عربستان  برای  نظامی  ضمانت  است.   تامین  گرفته    مشی خط  شکل 

  سمیالیامپر  یعنی   تر،یمیقد  سمی الیامپر  با  رقابت  منطق  بر   ابتدا   در   البته   ی سعود  عربستان  قبال   در  متحده  االتیا

نهفته در  ر یمس  197۰ یهده  از  حال،  نیا  با.  بوداستوار    ایتانیبر   اندنپرور   متحده، االتیا  مشی خط  بنیادین 
  ران یا  در  انقالب  بیترک.  است  بوده  }آمریکا{  تابع  یدارهی سرما  متحد  عنوان یکبه  یسعود  عربستان   ی هتوسع
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  و  میمستقنظامی    حضور  تثبیت   به   منجر   و  کرد  خارج  تعادل  از  را   است یساین    عراق،  و  رانیا  جنگ  ی هجینت  و

  یسعود عربستان  در  متحدهاالتیا  یهاگاهیپا  اندازیراه  جمله  از  شد،  ی خلیجمنطقه  در  متحده  االتی ا  یهگسترد

  درون  از   حاکم   خاندان  یاسیس  بزرگ   چالش   نیاولی  مسئله جرقه  ن یا  [ 17.] 1991 از  پس  بار نخستین    ی برا
  به  القاعده  حمالت  قالب در به آن ده سال بعد  یی نهاواکنش   البته  وور کرد  را شعله  یسعود عربستان ی هجامع
 بروز کرد. متحده االتیا خود

  با   مقابله  ی برا  دیجد  یها یاستراتژ  یهتوسع  یبرا  ی سعود  حاکم  ی هطبق  یها تالش  که   رسد یم  نظر   به

محمد  .  است   او تجسد یافته  یهااستیس  و  ،عربستان  عهدیول  سلمان، بن  محمد  شخص  در  یحد  تا  راتییتغ  نیا

خودمانی بن نام  به  را  او  دارد  دوست  که    در  انتصابش  زمان  از  ،بشناسند  ( MbS) .اس«.بی»ام  اشسلمان 

را    بی رق  اقوام   که  «فساد   ضد »  یهبرنام   کی  ی اندازراه  با  او.  است  افتهی  دست  یجهان   شهرت  به  ۲۰17 سال
می  یراحتبه میبرکنار  مقام  تنزل  یا  کرده    دهدکند  کسب  اعتبار  خود  زبان    کهای  برنامهاست،  برای  به 
  ی رانندگ  تی ممنوع  لغو  و  نفت   به   یوابستگ  از  شدنردوو    سعودی   عربستان   اقتصاد  به   یبخشتنوع  « ی دورنما»

  داشته  نظارت یمن  در سعودی عربستان  نظامی  یمداخله بر  دفاع  یروز  در مقام  او  [ 1۸.] آیدبه بیان در می زنان
نابودی  به  وبا    و  هیتغذ  سوءبر اثر    را  کشور  تیاکثر  وبوده    بار  فاجعه  یمن  مردم  برای  که  شده  ثابت  که  ــ  است

  نشان  امسال  مارس  در  یسعود   ارتش  یرهبر  یپاکساز .  است   کردهوابسته    بشردوستانه  ی هاکمک  بهکشانده و  

  کارکنان   در  ات رییتغ  ایجاد  حال  در  ی اقتصاد  تنوع   ی برا  خود  ی کل  یاستراتژ   یراستا  در   سلمان بن  چگونه  که  داد
  یی هااستیس  آغاز   با  بودزمان  مه  عربستان   ییهوا  و  ینیزم  یروهاین  یروسا   و  ستاد  سیرئ  تغییر  اعالم.  است
 شده   یطراح  یالمللنیب  ینظام  یهیسرما  مشارکت   با  عربستان  یداخل  حاتی تسل  صنعت  یهتوسع   در جهت   که

  جمله   از  برال، ینئولالگوی    با  ی اقتصاد  اصالحات   در جهت   سلمان  بن  ی پرانرژکارزار    حال،  نیهم  در   [ 19.]بود
 [۲۰.]است  گرفته  قرار  پول  یالملل  نیب  صندوق  دییتا  مورد  وکار،کسب  و مقررات  مجوزها  ،یقانون  ستمیس  در  رییتغ

   یحی مس سمیون یصه در آغوش تالیجی د ی گر ینظام:  لیاسرائ

ی این  رابطه  اگر  یحت  ،کندمی  فای ا  انهیخاورم  در  سمی الیامپردینامیسم    در  یمهم  نقش  هاستمدت  لیاسرائ
  یامپراتور  را  یستیونیصه  یهپروژتخم  .  باشد  کرده  رییتغ  هادهه  طول   در  یستیالیامپر  بزرگ  یهاقدرت  باکشور  

  بر  را  یستیالیامپر  یحام  نقش   متحده االتیا  ،194۸ سال   در  لیاسرائ  کشور  جادی ا  از  پس  اما  ،کاشت  ایتانیبر

  ش یب مجموع در  متحده االتی ا ی نظام و  ی اقتصاد  یهاکمک ل، یاسرائ جاد یا  از  پس سال  7۰ در . گرفت  عهده

  مهم ینقش که  ،یاقتصاد می مستق ی هاکمک[ ۲1.]است ( دالر بودهیفعل متیق ر حسبب) دالر اردیلیم 131 از
  در   تقریبی  شکست   از  پس  ی نظام  ی هانهیهز  ش یافزا  و  دیشد  تورم  با  مواجهه   در   لیاسرائ  اقتصاد  حفظ   در

  یهسران   و  یداخل  ناخالص  دیتول  حال،   عین  در.  است  شده  حذف  جی تدر  به   داشت،  هی سور   و مصر  با  1973 جنگ

  کی  ظهور  و  ،( ۲ و  1 یهاشکلبنگرید به  )  است   قابل توجهی داشته  رشد  زین  لی اسرائ  یداخل  ناخالص  دیتول
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  یبر یسا  تیامنبخش    در  جهان   ریپذریسک  یگذار هیسرما  از   درصد 15  حدود  که  شرفته،یپ  یفناور  دیجد  بخش
  ما  یمستق  تواندیمدست و پا کرده است که    که  «نوپا  یملت »  عنوان  به  لیاسرائ  برایای  تازهنام    کند،یم  جذب  را
 [ ۲۲].شودتزریق   شکوفایی حال درجهانی  «یتالیجی د اقتصاد»  به

 

 (آمریکا ی فعلبر حسب دالر   -  دالر اردیلیم) اردن  و  لیاسرائ  یداخل  ناخالص د یتول: 1 شکل 

 ی جهان   بانک: منبع

 

 ( کایآمر فعلی  دالربرحسب )  سرانه یداخل ناخالص  دیتول: 2 شکل

 ی جهان بانک: منبع 
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  ینظام  یهاکمک.  است  گرفته  صورت   لیاسرائ  و  کایآمر   ینظام  ی همکار  افزایش  ستر ب  در   هانیا  یهمه

نظامی  حفظ   یبرا  متحده االتیا کیفی  »برتری    ی رقبا  برابر  در  [1- ۲۲]لیاسرائ  ( QME) «سیاست 

  یکشورها   گر ید  به  متحده االتیا  حاتیتسل  فروش قراردادهای    ،۲۰۰۸ سال  از.  است  شده  یطراح  اشیامنطقه
شود  تواندینم  منطقه   ی منف  ریتأث  لیاسرائ  بر  هاسالح   نیا  که  کند  ثابت  بتواند   دولت   که نیا   مگر  ،منعقد 

به    بلندمدت  و  میعظ  یمال  ی هاکمک  کل   ارزش  دهد،یم  نشان  ۲ ی شماره  جدول  که  همان   [۲3].گذاردینم

  های دولتجایی قدرت میان  جابهی متناوب  دوره  چند  طول   در   ی متوال  (MoU) تفاهم  یها ادداشتی  ی واسطه
  نیا  از   ی توجهقابل  بخش.  استبوده    شیافزا   حال   در  وقفه بی  طور  به  دیسف  کاخ   در   خواه یجمهور   و   دموکرات 

  اساس   بر  که  ۲۰14 قرارداد  مانند  است،  شده  عرضه  مشترک  همکاری  یها نامهتوافق  قالب  در  ینظام  یهاکمک
 ی موشک  دفاع  ستمیس  یهتوسع   ی برا  تا  کردند  توافق  لیاسرائ  ینظام  عیصنا   و  ییکای آمرتولیدکنندگان سالح    آن

 . کنند یهمکار دیگر ( با یکIron Dome)نیآهن گنبد

 ل ی اسرائ و کا یآمر  تفاهم  یهاادداشتی: 2 یل شمارهجدو

 Sharp, 2018منبع: 

 

یادداشت  تاریخ اجرای 

 تفاهم 

جمهوری امضای  دوران ریاست

 یادداشت تفاهم 

کل ارزش  

 نامه تفاهم

 میلیارد دالر  7/۲6 بیل کلینتون 1999-۲۰۰۸

 میلیارد دالر  3۰ جورج دبلیو بوش  ۲۰۰9-۲۰1۸

 میلیارد دالر  3۸ باراک اوباما  ۲۰19-۲۰۲۸

 

  19۸7 انتفاضه  از  پس   ،199۰ ی هده  لیاوا  از  دیجد  کار  یروین  مهاجرت  یهااستیس  حال،  عین  در

  خدمات   و  وسازساخت  ،یکشاورز   مانند  ییهابخش  دررا    توسعه درحال  یکشورها  از   یخارج  کارگران  ن،یفلسط

  تعداد   ،199۰ یهده   طول  در.  است   کرده  یاشغال  یهانیسرزم  از  ینیفلسط  روزمزد  کارگران  نیگزیجا  یمراقبت

  ی شیپ  بودند  کرده  کار   لی اسرائ  در   حال  به تا  که   ییهاینیفلسط  کل  تعداد  از   ینیرفلسطی غ  رشهروندیغ  کارگران
  عرفات،   اسری  یرهبر  به  نی فلسط  خودگردان  التیتشک  جادی ا  و  اسلو  صلح«  ندیفرا»  حال،  نیهم  در  [۲4].گرفت
  آمدن پدید  در  که   وجود آوردبه  لیاسرائ  دولت   با  میمستق  ی همکار  در  را   ینیفلسط  مقامات   از  یدیجد  دستگاه

 دست بودند. هم لیاسرائاقتصادی و نظامی   یهسلط تحت کامال   ینیفلسط یشدهکوچک التی تشک کی
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  ی حت.  است  گرفته  شتاب  دهه  نیچند  طی  لیاسرائ  از  ینظام  تیحما   شیافزا  ی برا  متحده االتیا  استیس

  ی هسلط  تحت   متحده االتیا  یهکنگر  توسط  ابتدا  میاورشل  به   متحده االتیا  سفارت   انتقال   یبرا  میتصم

  را   ی اماهه  شش   یهاتیمعاف   یو   نان یجانش  و  نتونیکل   اگرچه   شد،  ب یتصو   1995 سال  در   خواهانیجمهور
بیش از پیش    را  گرایش  نیچند  ترامپ  روی کار آمدن.  انداخت   ریتاخ  به  را   قانون  نیا  ی اجرا  که  کردند  امضا

 پیوند ها از این گرایش مورد  نیاول.  است  کرده دیتشد  هاینیفلسط  شدن میتسل یبرا  را فشارها   و همسو ساخته 
  ی حام  ک ی  یحت  اهوینتان  نیامیبن  و   ترامپ.  است  ستیونیصه  ی هاراست  و   کایآمر   های وانجلیکیا  نامقدس 

  حاضر   حال  در  که  یمشاوران  و  ترامپ[  ۲5].نو یکازمتنفذ صنعت    غول  ادلسون،  شلدون:  دارند  مشترک  یاسیس

  سازمان  در  متحده االتیا  ری سف  کوشنر،  جرد  جمهور،سیرئ  داماد)  کنندیم  اداره  را  انه یخاورم  در  کایآمر  استیس
اجرا    را   ییهااستیس(  است  لیاسرائ  مشاور  اکنون  که  نبالت،یگر  سون یج  او  لیوک  و  ،یلیه  یکین  ل،مل به 

  یبرا   متحده االت یا  یهبودج  کاهش   جمله   از  ،آهنگ استراست اسرائیلی خوش  گوش  بهنوایش    که   انددرآورده

  (UNRWA-اونروا ) نزدیک  خاور  در  ینیفلسط  آوارگان  یبرا   یابیکار  و  یامدادرسان  آژانس

 . دهدیم ارائهآموزشی و بهداشتی  خدمات منطقه  سراسر در شدهثبت ینیفلسط یهپناهند هزار  صدها  بهکه 

  در   د یبارا    ن یفلسط  و  ل یاسرائ  یر یدرگ  به  دادن  انیپا  ی برا  «یی نها  توافق »  نی تضم  یبرا   ترامپ  یادعاها

  ی اقدامات  توان یم  را  هردو،  اونروا  یهبودج  به   حمله  و  دیجد  سفارت  افتتاح.  تر درک کردوسیع  ی هنیزم  نیا

  حاکم   یهطبق  رسد یم  نظر  به   که   خواند   « یینها  تیوضع» در    سازمسئله  موضوع   دو   با   مقابله  ی برا  رانهیگشیپ

 ل یاسرائ  نفع   به ها را  آن  ی خلیج و منطقه  ی سعود  عربستان  ت یرضاجلب    با  خواهدیم  اکنون  متحده  االتیا

 یابیدست  یهاسمیمکان.  ین یفلسط  آوارگان  بازگشت  حق  و  المقدستیب  بر  تیحاکم  یهمسئل  :کند  فصل و حل
  ی واقع  یها گلولهسو  کی  از مییبگو است  بهتر ا یاست؛   جیهو  و ماقچسیاست  شامل مدت کوتاه  در امر ن یا به
  و  ه، یسور در  یرانیا ی فرض  اهداف   هیعل یموشک  یرگبارها و  ینیفلسط  رمسلحیغ معترضان انبوه  به شدهک یشل

که    الفتحکسانی از    یبرا  دهیدبیآس  یهغز  یبازساز  منافعکیک    از  سهمی  اندازچشمی  ارائه  دیگراز سوی  

 .هستنددر این عرصه   یباز به لیما

  برق  و   یدنیآشام  آب  از   استفاده   ی برا  ییها راه  است به  ی اپنجره  ، یجار  سال   لی اوا  در   بروکسل   ی هانشست

  ی برا  یدالر  اردیلیم کی  یطرح  لیاسرائ  ندگانینما.  ندیفرآ  نیا   در  یزنچانه  ابزار  عنوانبه  غزه  ساکنان  یبرا
  ی ارتقا  و  گاز  یهلول  خط  برق،  دیجد  یهارساختیز  ،ییزدانمک  یهاروگاهین  شامل  که  کردند  ارائه  غزه  یبازساز

  یبرکنار   ،یبازساز   آغاز  و   محاصره   انیپا  شرطشیپ[  ۲6].شودیم[  1-۲5] ایرز  گذرگاه   در  یصنعت  یهمنطق
  قطر  یهمحاصر  زمان از  که  یروند است،  غزه  بر  نیفلسط خودگردان  کنترل  مجدد یبرقرار  و  قدرت   از   حماس
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 جنبش  متحدان  حاکی از فقدان  و  است  گرفته  سرعت(  شد  آغاز  ۲۰17 ژوئن  در  که)  یسعود  عربستان  یرهبر  به
 [ ۲7است.]  ی امنطقه سطح در  گرااسالم

 ای؟ ی یک قدرت منطقهدوبارهبیداری : ایران
  19۰۸ سال  در  این کشور  در  نفت   کشف با  .  است   داشته  منطقه  یاسیس  اقتصاد  در  یمهم  نقش   ربازید  از  رانیا
  نقش   ایتانیبر  و  شد  آغاز  یی اروپا  ی استعمار  یهاقدرت  میان   انهیخاورم  نفت  ریذخا  میتقس  ی برا  مسابقه  که  بود
  یکشاورز  ،ی خلیجمنطقه  خالف  بر  حال،  نیا  با.  گرفت   عهده  بر  ران یا  ینفت  نیادیم   تیمالک  ی ادعا  در  را   یاصل
  یجهان  یدارهیسرما  اقتصاد  در  رانی ا  ادغام  در  یمهم  نقش   زین  پنبه  مانند  یصادرات  محصوالت  دیتول  قیطر  از
  که است  زیادی  عناصر  یدارا  رانیا  که دیرسیم نظربه ،یجهان اسیمق در ی دارهیسرما  بلوغ  با . است  کرده فایا

 یداخل  ناخالص  دیتولکل    به  توجه  با  197۰ در.  دهد  سوق  توسعه  یبعد  یهمرحل  به  را  این کشور  اقتصاد  تواندیم
  ت یجمع  با  یکشور   ،یجنوب  کره  ای  ،هیترک  اشهی همسایا    ران،یا  کهنیا  ینیبشیپ  ،یداخل   ناخالص  دیتولی  سرانه  و

  ی بندرتبهدر    داشت،  قراری اقتصادی  از توسعه  یمشابه  نسبتا   یهمرحل  درکه    زمان  آن  ایران    یکسان با   نسبتا 

 (. 3 شکل) به چه جایگاهی خواهند رسید دشوار بود یجهان

  1979 انقالب  در  یسلطنت  میرژ  یسرنگون  ،یاصل  انیجردانشگاهیان    و  یغرب  گذارانتاسیس  تیروا  اساس  بر
  سمت  به یجهان یروندها با آشکار  مخالفت در) یدولت یدار هی سرما یهااستیس سمت  به رییتغ  ،آن متعاقب و

  مبارزه   ن یا  حال،   ن یا  با [  ۲۸را طی کند.]  کره  مسیر  نتوانست همان  ران ی ا  چرا   که   دهد یم  حیتوض(  سمیبرالینئول
  نسبتا    یدولت  یدارهیسرما  ی هتوسع   ریمس  به  را  یاسالم  ی جمهور   یرهبر   که  ک،یدئولوژیا  اعتقاد  نه  بود،  بقا  یبرا

  جنگ  در   رانیا  هیعل  عراق  از   تی حما  یبرا   مداخله   با  متحده االتیا   رایز  داد،  سوق  19۸۰ یهده  در  خودکامه

[  ۲9]ی متحمل شده بود.مردم   یانقالب  یبه واسطه  که  بود  یشکست  جبران  دنبال  به   19۸۸  تا  19۸۰ هایسال

  ر یمس  کهبود    یالحظه  19۸6 سال  ،بنگریم  3 لشک  در  یداخل  ناخالص  دیتول  یهاداده  خام  نسبتا   یهچی در  اگر از
  ناخالص  دیتول  یسرانه  و یداخل  ناخالص  دیتول  که  بود پس از آن  سال   در  و  کرد  رییتغ وضوح   به  رانیا یاقتصاد
 .گرفت  یشیپ ران یا  از بار نیاول  یبرا ی جنوبیهکر یداخل
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ی  فعل بر حسب دالر    - دالر  اردیلیم) رانی ا و  هیترک ، یجنوب   کره یداخل  ناخالص د یتول: 3 شکل 

 (آمریکا

 ی جهان   بانک: منبع

 
  یدیجد  یبورژواز   توسط  که   ،یدولت  استیس  مختلف  با عبور از مراحل  رانیا  اقتصاد  ، 19۸۰ یدهه  اواسط  از
  خصومت   و  عراق  با  جنگ  یشده به واسطهاعمال  ی نسب  یخودکامگای  گلخانه  یهدور  در  کهشد  می  تیهدا

  است،  کرده  اشاره  یجعفر  مانیپ  که   طورهمان.  است  بوده  آهسته  یبهبود  شاهدوجود آمده بود،  به  متحده االتیا
  ی جنگ  اقتصاد[  3۰.]است  دارای اهمیتی حیاتی  یرانیا  یدار هیسرما  یدهشکل  در  چنانمه  انقالب   از  پس  دوران

  خدمات  و  منابع  عیتوز   که  ی میعظ  یدولت  «یادهایبن»  آورد،   وجود  به  را  هادایبن  دوران  آن  یدولت  یدار هیسرما

  ج یبس  و  دیجد  میرژ  یبرا  یاجتماع  یگاهیپا  جادی ا  به  و  کردند  یسازماندهرا    ییروستا  و  یشهر  یفقرا  به
 ی کمک کردند. جنگ عملیات یبرا  الزم  ک یدئولوژیا

بلکه این بنیادها .  نکاست  دولت   و  اقتصاد  در   ادهایبن  ت یاهم  از  ی بعد  یهادورهدر    یبرالینئول  اصالحات 

  را   یدولت  یدار هیسرما  و  سمیبرالینئول  یها یژگیو  که  دادندرا شکل    موجود«  واقعا   سمیبرالینئول»  یدورگه  شکل
است.] ترکیب کرده    قدرت   نیب  یاساس  یتضادها  با  رانی ا  ی اقتصاد  یهتوسع   بلندمدت  ریس  خط[  31با هم 

  طول   در.  شودیم  مشخص  رانیا  حاکم  یهطبق  یریپذبیآس  و  انزوا  کیتیژئوپل  تی واقع  و  بالقوه  یاقتصاد

  بهاین نکته را    است،  داده  ر ییتغ  را   اقتصاد  موقت   طور به  که   کیتیژئوپل  ی هاشوک  بارها،  و   بارها  گذشته  سال  4۰

  پس   ۲۰۰۰ یهده  رشد  ع یسرروند    معکوس شدن   هااین شوک  نیدتریجد.  است   کرده   ی ادآوری  رانیا  حاکمان

 ی داخل   ناخالص  دیتول  اروپا،  در  رانی ا  یصادرات  یبازارها   دادن   دست  از  با.  بود  ۲۰1۲-۲۰11 در  هامیتحر  اعمال  از
 . افتی  کاهش شدت به
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  برده  یاناخواسته  سود  عراق  در  متحده االتیا  استیس  شکست  و  تی موفق  از  زین  رانی ا  حاکم  یهطبق   اما

  توسط  او   م یرژ  ی سرنگون  ت ی نها  در   و   ها میتحر  آن   دنبال  به   و   1991 سال  در   نیحس  صدام   ینظام  شکست.  است

  م یرژ.  مرتفع کرد  برای ایران را   ی متخاصم از سوی یک همسایه  د یتهد  ، ۲۰۰3 سال  در   یی کایآمر  ی روهاین

  و   الدعوه  حزب  مانند  عراق  سابق  ی هعیش  ی گراماسال  مخالف  ی هاگروه  با  نهیر ید  روابط  از  نیچنمه  رانیا

  توسط  که  یا فرقه  یاسیس  نظام   به  ت ینها   در   که  ردبُیم   بهره   عراق   در  ی اسالم  انقالب   ی عال  یشورا

  ۲۰۰۰ یهده  اواخر   در  عراق  در   رانیا  نفوذ  که   شد  باعث  عوامل  ن یا.  انجامید  شدپرورانده می  متحده  االتیا
»فوران«  .  کرد  باز  رانیا  ینظام  نفوذ  گسترش  یبرا   را  راه  زین  نبرد  دانیم  در  کایآمر  یها یناکام[  3۲.]ابدی  شیافزا

ی آن زده شد )و اساسا  منجر به تسخیر مجدد کشور  که الف زیادی درباره  ۲۰۰6- ۲۰۰۸ هاینیروها در سال
  غرب  شمالمناطق    از   یار یبس  و  موصل  بارفاجعه  دادن  دست  از  یبرا  را  نهیزم  توسط نیروهای آمریکایی شد( 

  ی هعتوس  ق یطر   از   عمدتا   عراق  در  ران ی ا  ینظام  نفوذ[  33.]کرد  آماده  ۲۰14 سال  در   داعش  دست  به   عراق
 . است  شده تی هدا عهیش یگراماسال یاسیس  احزاب با مرتبط  گوناگون  ی افرقه ی نظامشبه یروهاین

  خصومت  یکل  انداز چشم  کی  در   البته )  ران ی ا  با   رابطه  در   را   ی متناوب  ی کردهایرو  متحده االتیا  حاکم  ی هطبق

به    ۲۰15 سال   در  اوباما   باراک  توسط   که  رانیا   ی اهسته  ی هبرنام  سر  بر   توافق .  است  کرده  دنبال(  ظنسوء  و

رسید اتحادی  ا ب  تواندیم  متحده االتیا  که  بود  استوار  فرض  ن یا  بر   ،سرانجام  از عناصر  با  ی ضمن  ایجاد    ی 

طبق   البته  و ) متحده االتیا چراغ سبز  با را  یجهان بازار  به ها آن بازگشت  ریمسدر نهایت  ران،یا  حاکم ی هطبق

  ن یا  بر (  مزیتا  ورک یوی ن  ی به گفته)  توافق این    از   ترامپ   یناگهان  خروج .  هموار کند  ( متحده االتیا  شروط

  ی برا  الزم  یاسیس  یهاراد  و  یاقتصاد  نیروی  رانیا  حاکم  ی هطبق   که   است   استوار   « مخاطره پر  بندی طشر»
  متحدان  و   کایآمر  خود  ینظام   ییتوانا   کند  نیچن  اگر  و)  داشت  نخواهد  را  یا هسته  حاتی تسل  ی هتوسع
 [ 34(.] بود خواهد  یکاف دیتهد  نیا کردن یخنث یبرا  ،یسعود عربستان و لیاسرائ ،اشیامنطقه

   هیترک  کیتیژئوپل یمخمصه و  یاقتصاد یهمعجز
  از  و   است  ظهور کرده  منطقه  در  اقتصاد  نیبزرگتر  ی مثابههب   هیترک  اقتصاد  گذشته،   ی هده  سه   طول  در

.  است  گرفته  یشیپ  یسعود  عربستان  از  یراحت  بهاین کشور    گاز،  و  نفت   یدرصد 9۰  واردات   غمربه  ۲۰۰۰ سال
های  ایالت  در   که  ییهانآ  ژهی و  به   تر،ککوچ  یصنعت  دکنندگانیتول  و  است  بوده  دیتول  گسترش   از   یناش  دیتول  رشد

.  برندیم  را  سود  نیترشیب مستقر هستند    استانبول، و  آنکارا   در  « بزرگ  تجارت »  یسنت  به غیر از بخش   دیگری

  و  عدالت  حزب  ییتواناگسترش    عوامل  از  یکی  متوسط -کوچک  و  یالتیا  یصنعت   یها هیسرما  گسترش

  و  هی ترک  دولت   از  ییهابخش  ی فشارها  برابر  در   آوردنتاب  یبرا   اردوغان  ب یط  رجب  ی رهبر  تحت   توسعه

و    توسعه  و  عدالت  حزب  ی هانی گرااسالم  یهااستیس  به  که  بزرگ  یهاشرکت حال   وستهیپمعترضند  در 
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 بوده  هستند،  قدرت  یهااهرم  به   گرااسالم  ینیب  جهان  ی دارا  افراد  یدسترس  برای محدود کردنسازماندهی  

  باالی  یاقتصاد  رشد  به  احتماال    ز ین  ۲۰۰۰ ی هده  خالل  در  توسعه   و  عدالت   حزب  ی انتخابات  تیموفق.  است

  در   درصد 6/1  به   ۲۰۰3 سال  در   درصد ۸/۲۸  از  را   ی مل  فقر  خط   ر یز  ت یجمع  درصد  که   است   مرتبط   هیترک

  در  نییپا  ی وربهره  مشکالت  و  یاجتماع  دار ادامه  ی نابرابر  [ این دست آمارها35داده است.]  کاهش  ۲۰14 سال
  نسبتا   بخش  یبرا   گرااسالم  دولت  کی  که  دهیا  نیا   اما.  کندیم  پنهانرا    دیتول  «یررسمیغ»  یها  بخش

  یاجتماع  گاهیپا  چگونه  کند کهنکته کمک می  نیا  حیتوض   به  است،  آورده  ارمغان  به  رونق«»   مردم  از  یاگسترده
بیش از پیش   های شبخ  با را   ر یفق ی انتخابات ی هاحوزه و  کارگر  یهطبق  توسعه، و  عدالت حزب  متناقض  قا یعم

سازمان    ( MÜSİAD) بازرگانان  و  گرانصنعت  مستقل  انجمن  قی طر  ازکه    هیترک  یهیسرما  ثروتمند  و  مدعاپر
 .آمیزدیابند، درهم میمی

  دینامیسم  با  یریناپذییجدا  رزیط به  گذشته  می ن و دهه کی  در  ه یترک  ی«اقتصاد   ی همعجز»   سرنوشت
  است  یمعن ن یا به جهان به عراق شمال نفت یهدرواز  عنوانبه هیترک تیموقع. است مرتبط  کیتیژئوپل رقابت 
  حکومت  موصل  و  کرکوک  بر  یکس  چه  کهاست    مسئله  نیابسیار تحت تاثیر    کشور   نیا  حاکم  یهطبق  که
  به  زی ن  هیترک  یشرق  مرز.  (اندشده  لیتبد  هیترک  یکاالها یبرا  مهم  یصادرات  یبازارها  به  شهر  دو  هر  و)  کندیم
  سر  پشت  هی ترک  خام   نفت یهکنندنیتام نیترگبزر  عنوان  به   را  عراق   گذشته  سال در   که  شودیم متصل  رانیا

 [ 36]. است گذاشته

  در .  است  بوده  عراق با  ه یترک  روابط   در  یادهیچیپ عامل  شیپ  هامدت  از هیترک سمت  در   کرد  مردم   سرکوب

  حزب  یرهبر   به   شورش  به  دادن   انیپا  ی برا  که  را  یبلندمدت  صلح  روند  هیترک  حاکم  ی هطبق  ۲۰۰۰ یهده  طول 

  را   ککپ  ییتوانا  حال  ن یع  در  و  کرد  دنبال  بود  شده  یطراح  ه یترک  داخل  در(  ک کپ) کردستان  کارگران
 محدود  سیاسیدیپلماتیک و ع حمایت بدرونی یا من یهمنطق  کی عنوانبه هیهمسا یکشورها از استفاده یبرا
  ی رو  به  هیسور   یبازارها   کردن  باز )  ه یسور  در   اسد  بشار   م یرژ  با  ه یترک  دولت  یقو   روابط  لیدال  از  ی کی  نیا.  کرد

است   لیدال  از  گرید  یکی  هیترک  صادرات امر    میاقل  دولت  و  هیترک  زیانگشگفت  یهن مایصم  روابط  و  ،( این 
  ایروابط دوستانهک  کوجه با پ، و به هیچشودیم  اداره  کردستان  کراتودم  حزب  توسط   که)  لیارب  در  کردستان

 . بود ( ندارد

  ۲۰11 سال  در  یمردم  زشیخ  هیعل  اسد  میرژ  ینظام  یهحمل  از  که  در سوریه  چندجانبه  یریدرگ  باز کردن  سر

  درصد 56  زبانیم  ه یترک.  داد  رییتغ  یاساس  طوربه  را  هیترک  یشرق  و  یجنوب  یمرزها   کیتیژئوپل  اندازچشم  ،آغاز شد
 لیتبد  دشمن  به   دوست  از   شبه   کی  با  یتقر  اسد  میرژ.  اند ختهی گر  کشور   نیا   از  که  است   ی سور  ان یپناهجو  از

جدید  نهادیک    شد، اتحاد    ینظام  یروهاین  و  آمد  دیپد  هیسور  و  هی ترک  نیب  روژاوا  یهمنطق  در  کرد  حزب 
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  مهم   ینقش(  است  ککپ  متحد  عراق  کردستان  کراتودم  حزب  خالف  بر  که)  {PYD}هی سور دموکراتیک
  پس  در  تحوالت ن یا.  اندهکرد فا ی ا داعش  ی نابود ی برا تالش   در متحده  االت یا  یبرا  ینیزم  یروها ین عنوان به

  نهفته   هیترک  دولت  ازسوی  یشرق  یهااستان  در  جنگ  یریسرگ  از  و  ککپ  با  صلح   روند  یناگهان  رهاسازی
این    وندیپ  از   ی ریجلوگ  یبرا   تالش   در   و   کردند  حمله  هی سور  شمال   در   نیعفر   به  را  یاخ  ه یترک  یروها ین.  است

 [ 37.]راندند  دیتبع به را  کرد  ساکنان از نفر هزاران  ،روژاوا یهمنطق یه دهندلی تشک مناطق ر یسا با کانتون

 ای؟ سوریه: از جنگ داخلی تا جنگ منطقه
  به  یا منطقه  و  یجهان  یهاقدرت  ن یب  رقابت  دینامیسم   حاضر   حال   در  که است    یاعرصهسوریه  

  حاضر   حال  در  یجهان  نظام  «سطح »  هر  از  متخاصم  ینظام  یروها ین.  دنکنیم  یتالقدر آن    شکل  نیترترسناک

نفر   ۲۰۰۰،  ۲۰15 سال  از  که  متحده االتیا  است  شده  گزارش.  هستند  فعال  این کشور  متعدد  یهایریدرگ  در
  بدون  ینظام  حضور»  جادی ا  یبرا  یز یربرنامه  حال  در  است،  کرده  مستقر  هیسور  درخود را    ینیزم  یرویناز  

  را   یاهداف  متناوب  طوربه  فرانسه  و  ایتانیبر  متحده، االتیا  دریاییو    ییهوا  یروین[  3۸.] است  «هیسور  در  انیپا
  ینظام  تعادل  هیروس  ییهوا  یروین  کهطور کلی این توافق وجود دارد  به  یحال  در  کنند،یم  بمباران   ه یسور  در
  و   کرده  جادیا  میمیحم  فرودگاه  در  یدیجد  گاهیپا  هیروس.  است   داده  رییتغ  اسد  میرژ   نفع  به  سوریه را  جنگ  در

  یها قدرت[  39] .است  کرده  دیتمد  طرطوس   در  را  خود  موجود  ییا یدر  ساتی تاس  از  استفاده   بلندمدت  یقراردادها
  حضور از    کند و از اسد حمایت می  ران ی ا  ؛هستند  فعال   ه یسور  مختلف  ی نظام  یها یر یدرگ  در   ز ین  ی امنطقه
  ن، یعفر به تهاجم از پس. کندپشتیبانی می اهلل،حزب یلبنان جنبش متحدش، نیز پشتیبانی از و ینظام میمستق

  آموزش  یبرا   یی هابرنامه  مورد  در   ناتو،  در  متحدش   متحده، االت یا  ی هیاعالم  به   تیعصبان  با  ه یترک  دولت
[  4۰].داد  نشان   واکنش  کردها  یرهبر   به(  SDF)هیسور  کیدموکرات  یروها ین  تی حما  تحت  « یمرز  ی روین»
  ی برا   دشوار  یتالش  در  را  هاآن  توانیم  که  دارند  وجود  یمحل  سطح  در  ینظام  بیرق   گریباز  نیچند  ت،ینها  در

  «، ها دکر»تحت عناوین    ، رییتغ حال در  های پیوستهجبهه ثبات وبی یهاائتالف ی شوندهنمای دگرگون درک
  ی هاسازمان  و  یعاد  ارتش  ی واحدها  جمله   از )  دولت«   ان طرفدار»  ا ی  ون«یسیاپوز »   «، یسن  هایجهادگرا»

 بندی کرد.  دسته( ینظامشبه

طرزی    کرد،  آغاز  ۲۰11 سال  یمردم  زشیخ  هیعل  اسد  که  یجنگ  چرا  که  دارد  وجود  یادیز  لیدال به 
  یها نظام  به  را  ییهاشوک  بلکه  د،انپاش  هم  از  را  هی سور  تنها  نه  که  شد  لیتبد  اییر یدرگ  بهوار  مارپیچ

  کم دست  اما  ندارد،  وجود  ها یهپو  ن یا  کامل  یبررس  فرصت  جانیا  در.  کرد  وارد  یجهان  و   یا منطقه  امپریالیستی
  ها نآ  از  یکی.  هستند  برجسته  دهْیتندرهم  ی ندهایفرآ  ن یا  در   که  مسئله را مطرح کنیم  سهطرح کلی    میتوانیم
  تهاجم،  محاصره، جنگ، یمتوال  ی هاچرخه. گرفت فرا را  ، سوریه ه یهمساکشور  ،عراق که  است  یافاجعه ریتأث

  از   است،   داده   قرار  ریتأث  تحت  را   ه یسور  متعدد  ی هاروشبه    عراق،   در   ی افرقه  یها یر یدرگ  و   شورش  اشغال، 
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  ی همداخل  ،هیسور  به  عراق  از  پناهندگان  یهگسترد  ییجاهجاب  مشترک،  مرز  در  یدولت  اقتدار  شدن  تکهتکه  جمله
 بلکه   داعش،  مانند  یسن  یهاگروه  تنها  نه  شامل)  ه ی سور  یها یریدرگ  در  یعراق  ینظامشبه  یهاسازمان

  با  یمناطق  در   عراق  دولت  اقتدار  یفروپاش  .( اندشده  استخدام  اسد  میرژ  توسط  که  عه یش  یافرقه  انینظامشبه
  ی خودمختار  سمت  به  فشار  که   شد  کرد  مستقلغیررسمی    دولت  ک ی  ظهور  به منجر    شمال  نیکردنش  ت یاکثر

 . کرد عیتسر   را  هیسور نی کردنش مناطق  در ی امنطقه

  که طور نهما. متقابال  تاثیر گذاشت  کرد،یم دنبال  اسد  میرژ که  ای یضدانقالب  ی استراتژ ر ب عوامل  ن یا  اما

  ۲۰11 سال  در   که   یمناطق  با   برخورد  ی برا  اسد  میتصم  است،   شده  بحث   تریشب   ات یجزئ  با   گر ید  ی جاها  در
در محاصره قرار دادن این مناطق،    و   یی هوا  بمباران و    «،دشمن  نیسرزم»  عنوان  به   کردند  شورش  او   هیعل
  از طریق   ی افروزجنگ  در  آن  ییتوانا  بر  یمبتن  نیچنمه  میرژ  یبقا   یاستراتژ[  41].داشت  یقیعم  یامدهایپ

  متحدان  که یدرحال  ، گرفتمیی را به خود  سن  ییجهادگرا  برابر  در   ها تیاقل محافظ  که ژست  ــ  بود  ییگرافرقه
چنین جنایاتی را فراهم    امکان  ای  شدمرتکب می  را  یا فرقه  اتیجنا  و  کردیم  جیبس  گراییمبنای فرقه  بر  را  خود
بدون  در ظاهرْ گذاری  که جانازآ را در هم بشکند. امیق هیاول یروزها  شده جادیا ی ا فرقهنیب وحدت کرد تامی

  که   شودیم  فراموش  اغلب  ،رخ داده است  یداخل  جنگ  تینها  در  و  مسلحانه   شورش  به  امیق  از  مرز مشخص
  ی مردم  ی اعتراض  جنبش  شکست  ی نتیجهدر  یضددولت یجبهه  در  یسن  ی جهاد  یروها ی ن  ینظام  شدن   هژمون

- ۲۰14 یهاسال  در  و  داد  رخ   ها بعد  موصل  و  رقه  تصرف   و   داعش  ظهور .  ع پیوستو به وق  ۲۰11 سال  ی بازه  در
  صلبیت   به سبب   ی حد  تا  خود،  ینظام  ی دستاوردها  تیتثب  در   داعش  رهبران   یناتوان.  دیرس  خود  اوج  به   ۲۰15

به   جنگ ی این هچرخ در را یدیجد مرحله  شد، یسازدولت یهان یگراعمل یهاجنبه مانع که  شان کیدئولوژیا
  است  زود  یلیخ  هنوز   است،  داده  هشدار  را  یاخ  کاکبرن   ک یپاتر   که   طور نهما  اگرچه )   است   گشوده   ان یپایب  ظاهر 
  ی فرساینده  یهادام  با  ن،ی ا  بر   عالوه [  4۲](.حذف شده بپنداریم  ی نظام  ی روین  کی   کامل  طوربه  را  داعش که  
  برندگان  تی هو  ،رژیم اسد  توسط  مخالفان  کنترل  تحتمانده  باقی  اصلی   مناطق   محو  ی رحمانهبی  اما   آهسته   روند
 . شودیم آشکارتر  یا منطقه سطح  در یاحتمال بازندگان  و

  در   یریگمچش  طوربه  رانیا  یاسیس  و  ینظام  نفوذ  که   است  روشن  متقابل،های  اادع  غبارآلود  یهپرد  پس   در
  اسد  حمالت   از  تی حما  در  یاعمده  ینظام  نقش   اهلل،  حزب  ران،یا  متحد.  است   افتهی  گسترش  هی سور  و   عراق
  میرژ   از  یندگینما  به   ران ی ا   ت یحما  تحت   ی عراق  عهیش ینظامشبه  یها گروه. است   داشته   مخالف   یروها ین  هیعل
  ینظامشبه  یروهاین  که  یمستشاران   نقش  ق یطر  از  ه،یسور   دولت  در   رانیا  نفوذ  که  شودیم  گفته.  شدند  جیبس  اسد

  ارتباط   نیتر شیب  که  رانی ا  یهیسرما  باند[  43تثبیت شده است.]   قا یعم  اند،کرده  جادی ا  را  دولت  طرفدار  قدرتمند
  دوار یام  زین  کندیم  یرهبر  را  هی سور  و  عراق  در  مداخله  استیس  و   دارد  پاسداران  سپاه  مانند  یدولت  ی نهادها  با   را

 [ 44].شود منتفع جنگ  از  پس یبازساز  از  که  است
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  ای منطقهامپریالیستی  خرده  نظام   در   ران ی ا  ت یموقع  تی تقو  هیسور   یداخل  جنگ  ی هجی نت  که  احتمال  نیا
  ل،یاسرائ  هماهنگ  کیپلماتید  و  ینظام  یهحمل.  است  یاهسته  توافق  از  ترامپ  خروج در پس    یاصل  عامل  باشد،

  ب یترک  یرسم  غاتیتبل  شی افزا  با   را  ه یسور  داخل  در   ران«یا»  منتسب به   ی« هاگاهیپا »  به  مکرر   یموشک  حمالت
.  کندیم  برجسته  را  سم«یترور »  از  تیحما   و  یا منطقه  یهژمونکسب    یبرا  رانیا  می رژ  یطلبجاه  که  است  کرده
  «محرمانه »   اطالعات  یافشا  با  یمطبوعات  کنفرانس  کی   یبرگزار :  حمالت را بر عهده داردرهبری این    اهوینتان
ادعای    در ایران    توافق   مفاد  نقضخصوص    محمد[  45].آن  از   خروج  ی برا  ترامپ   نیرومند  یالب  و توسط 

  نیهم  با  را   ی اسالم  ی جمهور  و  وستهیپ  ران ی ا  کنندگانمحکوم  گروه  به   ی سعود  عربستان   عهد یول  سلمان، بن
 . است  کرده محکوم خط

  ر یمس که بود  نیپوت  ریمیوالد یهمداخل  نیا.  مینکن  اغراق  ران ی ا  ات یح  دیتجددر    که  است  مهم  حال،  ن یا  با

  هم   متحده، االتیا  با  یست یالیامپر  رقابت  منطق  اساس  بر  هیروس  رایز  داد،  رییتغ  قاطع   طوربه  را  جنگ  ینظام
  یبرا   ی دیجد  یهعرص   گشودن  ی برا  فرصت  از  استفاده  یبرا   هم  و  ،اسد  م یرژ  در  فعلی خود  متحد   از  دفاع   ی برا

  تعهد به رغم    گمان کنیم که  که   است   اشتباه  ن، یا  بر   عالوه  کرد. ، حرکت میهیروس  کیپلماتید  و   ی نظام  مداخله
  ه یسور   با  رابطه   در  ران ی ا  و  هیروس  بر  شده  اعمال   یفشارها  اسد،  میرژ   ی بقا  نیتضم  به  ایران و روسیه  مشترک 

  کهنیا  بر  یمبن  یگنالیس  ارسال   یبرا   باشد  یتالش  است  ممکن  لیاسرائ  ریاخ  یموشک  حمالت.  است  کسانی
  برخوردار   خود  «ی دستاوردها»  تیتثب  یبرا  یفرصت  از  ه،یسور  در  رانیا   حضور  تی ریمد  و  مهار  یازا   در  هیروس

 [ 46]. فتدیب خطر به  رانیا  و لیاسرائ ی امنطقه افروزیآتش توسط تواندیم که شد خواهد

 

 :The contemporary dynamics of imperialism in the Middle East  از  ای استاین مقاله ترجمه *  

a preliminary analysis   ینوشته  rAnne Alexande    در ژوئن بین   یمجلهدر    ۲۰1۸که    الملل سوسیالیسم 
 منتشر شده است. اصل مقاله در لینک زیر در دسترس است: 

http://isj.org.uk/issue-159/ 

ارزیابی گیری منتشر شده است، برخی از نتیجه   ۲۰1۸جا که این مقاله در سال  از آن  با توجه به جنگ  های پها و  ایانی آن 
با جمهوری اسالمی و تضعیف  های امپریالیستی روسیه و غرب، اوج گرفتن تنش هسته اوکراین، تشدید درگیری  ای غرب 

چنان مفید است.  اقتصادی ایران اینک تغییر کرده است. با این حال طرح کلی ارائه شده از دینامیسم امپریالیستی منطقه هم 

 م. - توجه باشد.تواند جالب های رخ داده در همین مدت کوتاه نیز در نوع خود می وندها و دگرگونی گرچه بررسی تغییر ر
 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده نوشته** 

 

http://isj.org.uk/
http://isj.org.uk/issue-159/


18 

 

 ا هادداشت ی
[1]. Callinicos, 2018, p9. 

برای   روز  جان  و  مارفلیت  فیل  بوهارون،  جاد  کالینیکوس،  الکس  از  سپاس  نسخه نظرنقطه با  در  پیشنهادهایشان  و  ی  ها 
   نویس این مقاله. پیش 

[2]. Margulies, 2018. 

[3]. Sanchez, 2018a. 

[4]. Smith, 2018. 

 ها بنگرید به لت وها و دی میان سرمایه در خصوص رابطه  [. 5]
Harman, 1991 

 ی امپریالیسم بنگرید به: درباره 
Bukharin, 1967, Callinicos, Rees, Haynes and Harman, 1994 and Callinicos, 2009 . 
[6]. Callinicos, 2009, p185. 

  درک   یچگونگ   یباره در  چپ  میان جریاندر    مباحثاتاما    ندارد،  وجود  موارد   نیا  ق یدق  یبررس  یبرا  فرصتی  جان یا  در  [. 7]
ی  درباره    بحث   یبرا  ی دیمف مرجع  یه نقط  19۸۰  یه ده در عراق   و   رانیا  جنگ   خالل   در   انهیخاورم  در  سمیالیامپر  دینامیسم

  آن   در   { المللن یب  سم یالیسوس} مجله  ن ی ا  سنتدر    سندگان ینو  موضع   بر  ی مرور  ی برا.  است  منطقه  در   ی امروزپریالیسم  امخرده 
 بنگرید به:  زمان، 

Callinicos, 1988. 
[8]. Callinicos, 2009, p166. 

 ی این نکته بنگرید به:  برای آگاهی از بحثی مفصل درباره  [. 9]
Callinicos, 2009. 

   
  اذعان با) مصر  و شام ج، یخل  زبانعرب با اکثریت  ی کشورها  بر  سمیالیامپر سم ینامید  بر مقاله  نی ا دریافته [. واکاوی بسط 1۰]
.  متمرکز است لیاسرائ و  هیترک ران،یا ، (هستند   توجهقابل  دکر  یهات یاقل ی دارا شامی منطقه  کشورهای از ی برخ  نکهیا به

 .است شده مغرب/قا یآفر  شمال  یبارهدر  بحث از مانع فرصت کمبود 
[1۰-1 .]  Pyrrhic victory  آثار   و  نه یهز  که   شودی م   گفته  ی روزی پ  از   یاگونه   به   ی روسیپ  ی روزی پ  ا ی  زیآمشکست   ی روزی پ  
  را یز   ندارد  را  بردن  ارزش  که  ایی روزی پ  . آورد  شماربه   یروزی پ  کی  یراستبه   را  آن   توانی نم  که  است  یااندازه   به  آن   باران یز

  ۲79  سال  در  که  است  شده  گرفته  روس یاپ  یم یقد   پادشاه  ، Pyrrhus  نام  از  کلمه  نیا.  است  کرده  ضرر  اریبس  آن  بردن  با  برنده
  روس یاپ  م به.ق  ۲75  در   شد  ناچار  تینها  در  و با وجود پیروزی  شد   ای تالیا   یتارانتو  واردهای سنگین  با تلفات و هزینه م  .ق

 م.  -بازگردد 
[11]. Callinicos, 2018. 

 ی این فرایند بنگرید به: برای آشنایی با مراحل اولیه[. 1۲]
Alexander and Assaf, 2005a and 2005b  

 و نیز 
Herring and Rangwala, 2006.  

[13]. Hanieh, 2011. 



19 
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