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 تحليل دبيركل جبهه پيروان خط امام
 و رهبري  از حال و روز اصولگرايان

 اردوغان خطاب به 
وليعهد جوان عربستان:

اسالمراتضعيفميكنيد

 اصولگرانماها و كاله  اصولگرايان
نمي دانم اين ادع��ا كه اصولگرايان 
به طور س��نتي ح��دود 15 درصد 
از راي جامع��ه و اصالح طلبان هم 
كمي بيش��تر از اين رقم را دارند بر 
اساس كدام نظرسنجي علمي مطرح 
شده، اما در مورد جناح اصولگرا چه 
اين رقم درست باشد يا نباشد، يك 
امر مسلم قابل انكار نيست كه تعداد افراد قسم خورده اين 
جناح به مراتب بيش از جناح مقابل هستند. به اين معني كه 
اصولگرايان، بخش هايي از جامعه را با خود دارند كه حتي با 
بدترين عملكردشان هم از راي آنها برخوردار خواهند بود. 
اتفاقي كه در س��ال هاي اخير با آن مواجه شده ايم، فزوني 
گرفتن آراي خاكس��تري در جناح اصولگرا اس��ت. نس��ل 
نواصولگرايان، از پدران سياسي خود تبعيت محض ندارد. 
اينكه گهگاه گفته مي ش��ود بايد جري��ان »نواصولگرايي« 
پا بگيرد، اش��اره ب��ه پايگاه رايي دارد كه نس��بت به جريان 

اصولگرايي ايمانش ضعيف شده است. 
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تحوالت عربس��تان س��عودي به 
نس��بت عجيب اس��ت. اين حد از 
تغيي��رات در م��دت زم��ان كوتاه 
بدون عوارض و تبعات نخواهد بود. 
اولوي��ت تحول در ح��وزه خارجي 
عربستان رخ داد و پس از بهار عربي 
و حذف قدرت هاي اول دنياي عرب 
از سياست منطقه اي، عربس��تان به يكباره در راس قدرت 
منطقه اي عربي قرار گرفت و بار سنگيني را بر دوش خود 
حس كرد. ولي تغييرات اساسي تر در حوزه داخلي رخ داد. 
ابتدا يك انتقال قدرت به نسل جديد را شاهديم كه خيلي 
هم معمول نيس��ت. حكومتي كه بيش از نيم قرن است از 
طرف رهبراني اداره مي شود كه عموما باالي 70 و 80 سال 
سن داش��ته اند، به يكباره بخواهد با وضعيتي مواجه شود 
كه قدرت عملي در دست كس��ي قرار بگيرد كه به تازگي 
دهه سوم عمر خود را تمام كرده است. شايد اين تغيير قابل 
تحمل باشد، ولي هنگامي كه مي بينيم تغييرات اجتماعي 
به ويژه در مساله زنان كه كليدي ترين متغير در تمايز يك 
جامعه س��نتي و جديد است، رخ مي دهد بايد پذيرفت كه 
اتفاقات مهمي در داخل عربستان در حال رخ دادن است. به 
ويژه آنكه حكومت سعودي طرح چشم انداز 2030 موسسه 
مكنزي را براي عربستان دارد كه طرحي بسيار بلندپروازانه 
است و الزامات زيادي براي تحقق آن وجود دارد. الزاماتي 
كه دولت موجود بعيد است از پس تامين آن برآيد. بنابراين 
عربستان س��عودي در س��ه جبهه اصلي وارد چالش و به 
تعبيري نبرد شده است. جبهه سياست خارجي كه جنگ 
در يمن و دخالت در س��وريه و اخيرا دخالت مس��تقيم در 
لبنان و پيش از اين در قطر مصداق آن است و از اين طريق 
قصد نشان دادن اقتدار خود در جهان عرب را دارد. جبهه 
سياسي كه بايد با ش��اهزادگان و خانواده آل سعود مبارزه 
كند و بخش مهمي از آنان را براي هميشه از ساخت سياسي 
قدرت كن��ار بزند. و باالخره جبهه فرهنگي و اجتماعي كه 
بايد با روحانيون و ش��يوخ سنتي و نيز ساختار فرهنگي به 
نسبت متعصب عربستان مقابله كند. مبارزه در يكي از اين 
جبهه ها نيز امري سخت و مشكل است، چه رسد به اينكه 

در سه جبهه بخواهند مبارزه كنند. 
پرسش اين است كه رهبران سعودي چگونه و با تكيه به چه 

قدرتي مي خواهند اين اهداف را پيش ببرند؟ براي پاسخ به 
اين پرس��ش بايد اطالعات دقيق تري از داخل عربستان و 
ساخت سياسي آن داشت، كه در اختيار نويسنده نيست، 
ولي مي توان تحليلي عام تر را در اين باره ارايه كرد. قدرت 
محمد بن سلمان شامل دس��تگاه دولتي، نيروي نظامي، 
توان پولي و اقتصادي، احتماال حمايت بخشي از نيروهاي 
جوان و نوگ��راي موافق تحوالت و باالخ��ره حمايت هاي 
خارجي چون امريكا و اس��راييل و بخش��ي از كشورهاي 
عربي اس��ت. ولي به نظر نمي رسد كه اين حمايت ها براي 
تحقق چنان اهداف مهمي كافي باش��د. چون مخالفت ها 
نيز بسيار قوي و به نس��بت ريشه اي هستند، در حالي كه 
مولفه هاي فوق الذكر قدرت، لزوما پايدار و باثبات نيستند. 
پرسش ديگر اين است كه چه برنامه اي پشت اين اقدامات 
س��عودي ها وجود دارد؟ برخي ها معتقدند طرح مشترك 
امريكا و اس��راييل است. برخي نيز آن را درون زا و از سوي 
محمد بن س��لمان مي دانند. به نظر مي رسد كه اسراييل 
هيچگاه به قدرتمند شدن يك كشور جهان عرب رضايت 
نخواهد داد و هر برنامه اي كه از س��وي اس��راييل حمايت 
شود، مآالً بايد به تضعيف بيش��تر عربستان منتهي شود. 
هرچند در ظاهر و در ابتدا همس��و باش��ند. تجربه نشان 
داده ك��ه اي��االت متحده ني��ز در هيچ برنام��ه ايجابي در 
خاورميانه موفق نبوده اس��ت. حتي در عراق و افغانستان 
كه لشكركشي كرد نيز در نهايت به لحاظ ايجابي ناموفق 
بود مگر آنكه برنامه آنان در اين دو كش��ور را نيز تخريبي 
در نظر بگيريم. اگر برنامه از س��وي شخص محمد سلمان 
باشد با توجه به اينكه شخصي است و پس زمينه سياسي و 
اجتماعي قدرتمندي او را همراهي نمي كند، بنابراين بعيد 
است كه حتي در گام هاي اوليه نيز موفق باشد. به ويژه آنكه 
برنامه هاي شخصي محور از اين قاعده تبعيت مي كنند كه 
به نسبت بلندپروازانه هس��تند و هنگامي كه با نخستين 
مش��كالت مواجه ش��د، همه حامي��ان آن، خ��ود را كنار 
مي كش��ند و تمام تقصيرات را بر سر رهبر اصلي تغييرات 
مي اندازند. نمونه روشن آن شاه ايران بود كه در سال آخر 
حكومتش نزديكانش نيز از او تبري مي جس��تند. در واقع 
سياست هاي مبتني بر اراده فردي و غيرمشاركتي، هميشه 
با خطر خالي شدن پشت رهبر سياسي مواجه است. نكته 
ديگر اين نوع سياس��ت ها، تش��ويق رهبر تغييرات براي 

دست زدن به كارهاي بزرگ اس��ت. و به طور معمول اين 
نوع كارها دش��منان خود را ايجاد مي كند و عواقب آن نيز 
نامعلوم است. نمونه اش حمله به يمن و سپس درگيري با 
قطر و اكنون رفتاري كه با نخس��ت وزير لبنان كرده است، 
يا بازداش��ت ده ها تن از مقامات كش��وري است كه در هر 

دو مورد اخير حتي متحدانش را هم نگران كرده است. 
بنابراي��ن برداش��ت تحليل��ي از وضعي��ت عربس��تان و 
سياست هاي توس��عه طلبانه و نوسازي آن اين است كه به 
احتمال زياد با بحران مواجه خواهد ش��د. البته عربستان 
خواهد كوشيد از طريق برجس��ته كردن دشمن خارجي 
عوامل مزاحم داخلي و حتي منطقه اي را خنثي كند. از اين 
رو پيشنهاد تحليلي بنده به سياستگذاران خارجي كشور 
اين است كه خيلي نگران اقدامات عربستان نباشند. لزومي 
ندارد كه درگير مناقش��ات عربستان شوند، اين رژيم دير 
يا زود با وضعيتي مواجه خواهد شد كه از رفتار كنوني اش 
پشيمان مي شود. اين تحليل بيش از اينكه سياسي باشد، 
جامعه شناختي است. در جهت تاييد ادعايم، فقط بخشي 
از يادداشت خود را كه شش ماه پيش از سقوط ُمرسي در 
دي ماه 91 در نش��ريه مهرنامه تحت عنوان، »بازگشت به 
جامعه يا فرار از سياست؟« نوشتم در اينجا تكرار مي كنم 
تا نش��ان دهم نگاه جامعه ش��ناختي به قدرت و سياست 

مي تواند راهگشاتر از نگاه سياسي محض باشد. 
 »اگر به نتايج انتخابات قانون اساس��ي مصر توجه ش��ود، 
خواهيم ديد كه اخوان المسلمين در بخش هايي از جامعه 
دس��ت باال را داشته اس��ت كه به لحاظ متغيرهاي معرف 
توس��عه يافتگي، به نس��بت از س��اير مناطق بسيار عقب 
هستند و در واقع دولت اخوان المسلمين همساز و همراه 
با بخش هايي كه موتور پيشرفت و توسعه مصر هستند، قرار 
ندارد و اين دولت دير يا زود يا به مانع توس��عه سياس��ي و 
اجتماعي مصر تبديل مي شود، يا آنكه سقوط خواهد كرد يا 
آنكه مجبور است با وجود وضعيت فعلي و شرايط برآمدنش 

در سياست، تغييرات اساسي در خود دهد.«
برداشت جامعه ش��ناختي از جامعه عربستان ما را به اين 
واقعيت رهنمون مي كند كه ادامه اين راه با بحران مواجه 
مي ش��ود پس دليلي ندارد كه ما وارد اين بازي ش��ويم و 
هزينه بدهيم اين ميوه دير يا زود رس��يده ش��ده و سقوط 

خواهد كرد. 
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