
 ایران و عربستان ی توافقبه بهانه

 هادیبیژن فر 

 

ای مهم، باالخره خبر توافق جمهوری اسالمی ی مذاکره در کشوری دربارههای مربوط به حضور شمخانی  زنیپس از گمانه
کمونیستی  های مطبوعاتی پیرامون این اتفاق، ذکر چند نکته از منظر  زنیگمانهفارغ از  ایران با عربستان سعودی علنی شد.  

 ضروری است: 

های اخیر، همواره مناقشاتی بر  طی سال.  المللیشدن از میزان سرکردگی ایاالت متحده در مناسبات بینکاستهی  مسئله.  1
تعیینسر مسئله میزان  متحده  ی  ایاالت  بینکنندگِی قدرت  مناسبات  است.  در  بوده  ای شکل گرفته طیِف دوسویهالمللی 

حیثیِت دوراِن نوین را نیز پندارند و  شده میعماًل محققشود را  خوانده می  افول سرکردگیچه با عنوان  آناست که برخی  
زنند و هنوز  ی افول نمیهایی هستند که هیچ حرفی از مسئلهدر سوی مقابل، جریان  1کنند. نمایی میواسطه خصلتبدین
بینهمه مناسبات  با  ی  را  گرفتِن  پیشالمللی  توضیح میفرض  آمریکا  که  جریان  2دهند.قدرت الیزال  افرادی هستند  و  ها 

به باور ما،   3کنند.بخشی به هر شکلی از اعتراض و شورش در جمهوری اسالمی قلمداد میمشروعیتافول را مالکی برای 
نه ای فرایندوار است.  اواًل، افول مسئلهشود.  خطاهایی سیاسی میهایی به این مسئله نادرست است و موجب  چنین نگاه

باید حیِث فرایندِی  آن.    مشخصی را پایاِن دقیقا   ی  مشخصی را آغاز این فرایند بینگاریم و نه نقطه  دقیقا    یقرار است نقطه
ًا به معنای آن نیست که اصاًلوابدشدن از میزان سرکردگی ایاالت متحده  ثانیًا، کاستهمان لحاظ کنیم.  در تحلیلاین امر را  

المللی داشته  در مسائل و مناسبات بین  ایکنندهتعیین یتواند هیچ مداخلهامپریالیسم دیگر نمیمشخصًا این دولت یا کاًل  
که  باشد.   امر  این  وقباًل  خوِد  پیشاپیش  متحده  ایاالت  مداخله  امپریالیسم  بدون  فیحتی  مؤثر  ای  ی کنندهتعیینلمجلِس 

امروز   اما  بود،  امور  بیننهایِی  مسائل  برخی  سر  دولتبر  میان  حتی  بحثالمللی  متحده  ایاالت  و  اروپایی  وجدل  های 

 
بود این دهم مارس«،  ی اخیر بهمن شفیق، »چه روز عجیبی  توانید به همین نوشته می است.    تدارک کمونیستی کند،  نماترین گرایشی که این بحث را نمایندگی می . نمونه 1

  1999مارس  4ی یک« که در تاریخ الملل کمونیستی کارگری، طرح اولیه، سند شماره ی ایجاد حزب بین این نوشته رجوع کنید: »تزهایی درباره توانید به بنگرید. اگر نه، می 
ی بشریت را در  ها و دورنماهای خود از آینده آن هر نیروی اجتماعی افق برشی از تاریخ است که در    2000سال  جا نوشته است: »نوشته شده است. بهمن شفیق در آن 

های ایشان حاکی  ، اسناد مباحثات درونی حزب کمونیست کارگری ایران، انتخاب و ویرایش بهمن شفیق، نشر امید(. نوشته 7ی دهد« )صفحهمقابل افکار عمومی قرار می
های ایشان  ی تحلیلالبته، فقدان این درک به خودِی خود مهر نادرستی بر همه داری ندارد.  ها و مراحل مختلف در سرمایهنی دورا از مسئله  فرایندواراز آن است که درکی  

 زند. نمی 
 ( دید. 1400مهر  28گرایان« )توانید در میزگردی تحت عنوان »امپریالیسم امریکا و افول نماترین بحث ایشان را می را بخوانید. نمونه  همتهای تارنمای . مثاًل نوشته 2
اند،  ستیزانه پرورش یافته هایی بعضًا امپریالیسم باالخره در دل سنت جا که  ایشان از آن گذاشته چنین رویکردی دارند.  سن خواِه پابهتوجهی از چپ سرنگونی طیف قابل .  3

خام  دچار  نسل هنوز  سرنگونی اندیشِی  چپ  این  جدیدتر  نشده های  و  خواه  می جنبش اند  حذر  بر  امپریالیسم  از  را  کشور  درون  به  های  توجه  با  اما  این این دارند.  که 
  –انگارِی افول  بابت مسلم   –هر شکلی از تالش برای سرنگونِی جمهوری اسالمی را  ستیزی دیگر چیزی بیش از لفاظی نیست و از هر محتوایی تهی شده است،  امپریالیسم

ندارد. افول    تغییر رژیم دهِی نیروها را در راستای  پس توانایِی سازمانامپریالیسم ایاالت متحده زین   ، از منظر ایشان،دانند؛ زیرا های امپریالیستی می تکانهها و  مبرا از انگیزه 
 ت ایرج فرزاد رجوع کنید. توان به مقاالاز جمله، می کند.عطا میبخشی  خصلت رهایی هر حرکتی  به سازی است که سرکردگی، برای ایشان، عصای معجزه 



کنندگی دال بر آن است که آن قدرت تعیین  –که نهایتًا تصمیم مورد نظر ایاالت متحده گرفته شود  ولو این  –گیرد  صورت می
یز مذاکره  به میز مذاکره کشیده شود. م  واقعا  مباحث  تر از آن بود که  درونی  زیرا سازوکاِر پیشاافول  دیگر از میان رفته است.  

با این حساب، باید افول را نه خطی مستقیم تر.  ارضای فانتزِی سازوکار دموکراتیک و نه چیزی بیشصرفًا نمایشی بود برای  
فروپاشی نظام برتون وودز، فروپاشی شوروی و ترین مراحل آن را  کنندهشاید بتوان تعیینبلکه فرایندی پیچیده دانست که  

تک جهان  نتیجهجانبهیکقطبی،  ظهور  که  افراطی  تکگرایِی  جهان  با  ی  جدید  اقتصادهای  ظهور  نهایتًا  و  بود  قطبی 
باید  د.  توان توضیح دا را تنها در این بستر می  بازیابی هژمونیهای  های موسوم به جنگبروز جنگ  دانست. پیوندهای جدید  

روسیهجنگ   جنگ  و  مرحلهسوریه  دو  را  تعیینواوکراین  از  ی  جنگاینکننده  دانست.  قبیل  سرشت  جنگها  که  هایی 
اما   دارند،  از  مشترکی  مختلفی  بروزات  کدام  میمسئلههر  نشان  را  افول  میدهند.  ی  را  مستقیم این  معادالت  در  توان 

متحده  شدن از سرکردگی ایاالت  به هر حال، برای دیدن کاسته  دید.پیامدها و عواقب آن  های نبرد، نیروهای درگیر و  زمین
 تر از دو چشم بینا نیاز است.به چیزی حتی کم

مبارزهمسئله.  2 افول ی  و  طبقاتی  شواهد  .  ی  مینمایانافول  روند  هرچه  موجود  شود،  تر  نظم  چشم  بیشخألهای  به  تر 
امر  آید.  می برای  این  بستری  و  مبارزهفرصت  میانکشاف  ایجاد  طبقاتی  نسبت  روند  کند.  ی  با  ویژه افول  های  بحرانای 

به  پاسخی ارائه دهد.  برای هر بحران اقتصادی  تواند  میایم که بورژوازی نهایتًا  از لنین آموختهاما  اقتصادی و سیاسی دارد.  
ی طبقاتی را به  انکشاف مبارزه  –ی کارگر  دهی کمونیسم در طبقهی سازمانی آموزهمثابهبه  –همین دلیل است که لنینیسم  

نمیهای  بحران گره  تعیینبحرانزند.  اقتصادی  خود  خودِی  به  اقتصادی  تولیدی کننده های  نظام  در  تغییری  هیچ  ی 
نیست.  سرمایه مستقیمدارانه  نسبت  بحران سیاسی  بحران سیاسی چه؟  مبارزه اما  با  دارد.  تری  اقتصادی ی طبقاتی  بحران 

تقریبًا در   1982تا    1960ی  داری بریتانیایی بین اواسط دههسرمایهبرای نمونه،  ی بروز بحران سیاسی نیست.  شرط بسنده
اما این به بحرانی  به اوج خود رسید.    1982تا    1979های  ی سالاقتصادی بود. این بحران در بازهوضعیت مداوم بحران  

اینبریتدر  سیاسی   به  رسد  چه  نشد؛  منجر  بشود.  انیا  کشور  این  تولیدی  نظام  در  تغییری  ایجاد  باعث  سیاسی  که  بحران 
مند با  رابطه  های سیاسی ارتباطیاما بحران  5نیز ندارد.  –گوید  که اریگی میچنان  –های افول  با چرخه  4مندیارتباط رابطه

هایی تواند باعث ایجاد بحرانمیسود پرولتاریا باشد،  ی طبقاتی، اگر در وضعیت انکشاف بهمبارزهد.  نی طبقاتی دارمبارزه
آن متبوعه سیاسی بشود که در  و دولت  بورژوازی  به  ها  تن  پرولتاریا میخواستهاش  نیرومندی  دهند.  های طبقاتی  اوِج  در 

فراتر می از خواست  پرولتری، مسئله  انقالب مینیروهای  به  و منجر  کنیم که  شود.  رود  باید دقت  این حساب،  اگرچه با 
هیچ ها  گیری از این فرصتکند، اما بهره سود پرولتاریا ایجاد میی طبقاتی بهبرای انکشاف مبارزه  6ای افول امکانات ثانویه

 
4. relational 

 لنینیسم.  همارکسیسم دارد، نه به طریق اولی ب هکند که مباحث ایشان نه ارتباطی بجا گفتن این نکته کفایت می این خواهد. نقد اریگی فرصت دیگری می . 5
ی اقتصادی و  ی ناشی از سلطه کارگران اروپا و آمریکایی اشاره کرد که متأثر از امتیازات ویژه توان به تغییر وضعیت  ی برآمده از شکست آمریکا می. »از امکانات ثانویه 6

ی  تواند به آشکارترشدن مبارزهمی  ی کارگریابی کمونیستی طبقه سازمانتغییر وضعیتی که در صورت  تر است؛  لحاظ تولیدی ضعیف هایشان بر کشورهای به سیاسی دولت 
یاری رساند. در این صورت، جناح  طبقاتی  امکان بیشسازی سرمایههای ضد جهانی غیر  اروپایی  پیدا می داری کشورهای  به قدرت رسیدن  برای  این  کنند ]...[  تری  از 



تمام  ی نیروهای کمونیستی در  ی طبقاتی ندارد، بلکه منوط است به مداخلههای رازآمیِز مستقل از مبارزهارتباطی با چرخه
 ی طبقاتی. های مبارزهعرصه

مقاومتمسئله.  3 محور  دی.  ی  وقایع  از  پس  مقاله96ماه  کمی  در  گرایلو  مهدی   ،« نوشت:  چنین  در ای  "پیگیری" 
می  میل  سوسیالیسم  به  را  مقاومت  "مفهوم"  ]...[  مقاومت،  در  مقاومتدهد  مقاومت  انتزاع،  فرجامین  سطح  در  برابر ، 

بهتاخت به سوسیالیسم میوتاِز سرمایه  "مفهوم" مقاومت   ]...[ کنم که انکار نمی  7گراید.« عنوان یک کلیت جهانی است 
داشته همدلی  مضامین  این  با  لحظاتی  اندکام.  شاید  حال،  هر  عنوان به  با  مباحث  این  بر  مختصری  نقد  بعدتر  زمانی 

مشخص دولِت ایران  وضعیِت  هرچه جلوتر رفتیم،  نمود.  در آن لحظه بسنده میمخاطبی« نوشتم. آن جدال  »مقدورات بی
آن  تری یافت.  آشکارگِی بیشکردند،  و مابقی کشورهایی که در آسیای غربی علیه امپریالیسم ایاالت متحده مبارزه می از 

موهومات.   ُمشتی  مگر  نمانده  چیزی  نوشتهتصورات  در  توهم،  به  تصور  از  گذار  شکل  این  در  گرایلو  های  نظریههای 
میترشوندهپیچیدههردم بروز  مفص  ای  نقد  باید  روزی  که  دارم  اذعان  البته  گرایلو  یافت.  نظرِی  دستگاه  مضامین  بر  لی 

آنبنویسیم.   بساز  شکلی  در  غالبًا  گرایلو  سوی  از  مطروحه  مباحث  که  میجا  ارائه  گره انتزاعی  یافتن  الجرم  گاِه  شد، 
ساخت. باشد را دشوار می  روبناآن  ی  زیربنابخِش  گر و تجلینشاناصطالح  بهبنیانی مادی که  آن مباحث با    یپیونددهنده

راه نمود  هرچه  اسالمی  جمهوری  بورژوایِی  دولت  سیاست  در  مقاومت  عینیت  ُبرِد  میمشخصو  تا  یافت،  تری  لندن  از 
سروکله میتهران،  پیدا  کسانی  که  ی  چپشد  میوراست  از  مقاومت  و  دعاگوی  میدعانامهشدند  را  خود  نوشتند.  های 

به دنبال )امثال علی علیزاده(  ها  ام که برخی از ایناخیرًا شنیدهخوشمان بیاید یا نه، ایشان در چپ هم نمایندگانی یافتند.  
.  زردهای  گویند تشکلمیها  ها خوب با آن آشنا هستند و به آنستند که کمونیستای ههای کارگری دهی به تشکلشکل

فاصله علیزاده  امثال  و  خود  میان  بخواهد  گرایلو  هم  »تا هرقدر  بود:  نوشته  چنین  ایشان  که  نرفته  یادمان  ما  کند،  گذاری 
اقبال و سپس  بدنهتدوین  در  راهبردی  نسبِی چنین  بسیار میامری که صدالبته حوصله  –  ی طبقه یابِی  در سطح    –طلبد  ی 

روزها علی  این  8کنیم.«حمایت می  ساختاریدرونشکلی  ی اقتصادی مصیبت وارده بر کارگران فقط بهجنبهُخرد، از حِل  
شاید برایتان جالب  کنند.  ی بسیار همان حرف گرایلو را اجرایی میدارند با حوصلهعلیزاده و همکارش، پریسا نصرآبادی،  

که   پریسا  باشد  و  گرایلو  مهدی  روزگاری  پرجلوه بدانید  هم،  دوشادوش  سرنگونینصرآبادی،  چپ  نمایندگان  خواه ترین 
گذشتهاند.  بودهدانشجویی   این  بر  نقدی  در  »گرایلو  است:  آورده  چنین  خویش  حوصلهی  تا  را  مشایعت  تابوت  بود،  ای 

به   بازگردم:  مقام  به همان  بود که وقتی گورستان خلوت شود،  دلم  پراکنده شدیم. در  و زود  در  کردیم  تعزیتی که  نواختِن 

 
حضور طبقه با  تنها  ثانویه  بهامکانات  کارگر  می ی  سیاسی  نیروی  یک  مبارزهعنوان  اعتالی  جهت  در  برد توان  بهره  طبقاتی  نیروی  ی  صورت ضعف  در  سیاسی  . 

بخشی به سازوکار خود  ها و مشروعیت داری جهانی توان حل مقطعی بحراندارانه است، نظام سرمایهای نظم سرمایهانداز دگرگونی ریشه ی چشم کننده پرولتاریا که تنها ارائه
ی  ، صفحه 1401پور، خرداد  ، رضا کریمپاشداوکراین بر چشم کارگران خاک میی تصاویر وارونه از جنگ  ارائه های کهنه و نو دارد.« )ها و گفتمانرا از طریق ایدئولوژی 

 از ماست(  تأکید؛ 13
 .12ی ، صفحه 1396، مهدی گرایلو، بهمن پنجگاهبا کوِک راست . 7
 از ماست.  تأکید، 4ی  ، صفحه 1397، مهدی گرایلو، آذر خالقمندی انحالل صنفا. 8



امیدوارم ایشان آخرین نفری باشد  امروز نصرآبادی هم به آن پدرمردگان پیوسته است.    9کاره ماند.« تعجیل پدرُمردگان نیمه
بازمیکه   این چپ چهره   گردد. به گورستان  اینهایی وقیحالبته در  از  دانیم که میاجمااًل  الحال،  . فیها هم وجود دارد تر 

ِی واقشالودهنسبت این گرایش چپ با   ها با  اما ارتباط این حرف   عیت چیست؛ نسبِت تفصیلِی آن بماند برای بعد.ی ماد 
جا به این موضوع اشاره شده، ایران و عربستان نمایندگان امنیتی  جاوآنطور که اینهمانتوافق ایران و عربستان کجاست؟  

توافق   ایران است، مساعد بناند.  فرستادهخود را برای  امنیت ملی  العیبان مشاور  علی شمخانی دبیر شورای عالی  محمد 
عربستان.   ملی  است.  داللتامنیت  روشن  نسبتًا  قضیه  این  سابقههای  طرف  دو  هر  از اواًل،  فراتر  چیزی  را  مسئله  ی 

که قضیه فراتر از آن این یعنی آندانند.  از دیپلماسی می  ی روابط را چیزی فراترثانیًا، هر دو طرف آیندهدانند.  دیپلماسی می
بیایند یا  است که مثاًل تیم به ایران  تری به مکه و مدینه داشته باشند.  زائران ایرانی سفر راحتهای عربستانی برای مسابقه 
ی سوریه، جنگ یمن، مسئلهها مربوط است؛  تری از این حرف چیزهای مهمبه  ایران و عربستان    اختالفاتکیست که نداند  

باال  فعاًل در بسیاری از این موارد ایران دستی عراق و امنیت خلیج فارس.  مداِر آیندهمناسبات با اسرائیل، نیروهای دولت
در سوریه نیست. جمهوری   –که بعضًا مورد حمایت عربستان بودند    –های رنگارنگ ضد اسد  دیگر خبری از گروه را دارد.  

بسا در  در خصوص نیروهایی که چهی بازتثبیت دولت اسد است.  ی حفظ اسد عبور کرده و در مرحلهاسالمی از مرحله
تالش  کل   بگیرند،  قدرت  عراق  در  شد.  آینده  آب  بر  نقش  عماًل  عربستان  عراق  های  مردمی  بسیج  تحت  نیروهای  عماًل 

از ها از طریق عربستان روی جریان صدر دود شد و به هوا رفت.  غربیگذارِی  کل سرمایهفرمان سپاه پاسداران هستند و  
)و از این حیث،    ها )تحت نظارت خودش( بسپارد رسمًا به خوِد این دولتخواهد امنیت خلیج فارس را  چین میطرفی،  

دارد( اعتماد  ایران  به  همه  از  بیش  ظاهر،  در  دیگر،    الاقل  طرف  از  جمهوریگذاریسرمایهو  کالن  روی   های  اسالمی 
ی قدرت نظامی ایران  دهد؛ خصوصًا اگر به مقایسهباال را به این دولت میعماًل دستاش در خلیج فارس  نیروهای دریایی

ش  انصارالله در نیرومندترین حالت خود  کمابیش روشن است. هم  اوضاع جنگ یمن  و عربستان در این زمینه بپردازیم.  
  نشان داده که توانایِی چندانی در دفع ی جنگ است،  جا هم بازندهتا همین  عربستان، که عمالً در چند سال اخیر است و  

ندارد.  انصارالله  پهبادی  مرحله  حمالت  وارد  مقاومت  سوسیالیسم؟  محور  است.  شده  خود  تکوین  از  جدیدی  ما  ی 
ترین حتی از برآوردِن ابتدایی  جمهوری اسالمی،  این مرحله از تکوین محور مقاومتدر  خواهیم.  سوسیالیسم شما را نمی

ای هم در کار نیست.  چنین ارادهناتوانی البته یک طرف ماجرا است.  ناتوان است. ها و نیازهای کارگران و فرودستان خواسته
بهرویم میهرچه جلوتر می اسالمی  تحلیل دولت جمهوری  که  از سوی  مثابهبینیم  بورژوایی  دولتی  ها طی  کمونیستی 
باال در عراق شروع شده و ی جدید )که از حفظ دولت اسد و گرفتن دستاین مرحلهدرست بوده است.  سالیان اخیر بس

بینیم( فقط در سیاست خارجی بروز نداشته است.  های نوینی از آن را میامروز با توافق جمهوری اسالمی با عربستان شمه
ی ما شاهد بالهایی هستیم که  روزها همهایناند و  است جراحی اقتصادی را آغازیدهههمان نیروها در سطح داخلی مدت

می ایرانی  فرودستان  و  کارگران  سر  بهآید.  بر  شکل تحلیل  به  نیروها  برخی  آن  بر  بنا  که  ایران  دولت  دوُبنِی  اصطالح 
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کنند و نیروهای دیگر صادقانه برای صدور انقالب به منطقه مبارزه های اقتصادی لیبرالی را پیاده میآمیزی سیاستتوطئه
بله؛ محور مقاومت به سوی سوسیالیسم میل کرده است، اما سوسیالیسمی  معنا شده است.  بیواقعیت  در خوِد    کنند،می

 داران! برای سرمایه

یمن.  4 سویهمبهم .  جنگ  توافق  ترین  مهمی  از  یکی  البد  آنو  است. به  ها  ترین  مربوط  یمن  ژورنال وال  جنگ    استریت 
شیعه نیروهای  تشویق  است  داده  »قول  ایران  که  کرده  حمل گزارش  برای  یمن  در  حوثی  متوقف  ی  را  عربستان  خاک  به  ه 

که    10کند«. است  نوشته  تحلیلی  در  الحسنی  نظر  احمد  در  یمن  برای  را  متفاوت  دو سناریوی  و عربستان  متحده  ایاالت 

است.    11دارند. نفتی خودش  تأسیسات  به  انصارالله  تیِغ حمالت  زیر  و عماًل  است  گرفتار شده  یمن  باتالق  در  عربستان 
ها پیش هم معلوم بود که پیروزِی عربستان در این  ی جنگ ندارد. از مدتادامهعربستان تمایل چندانی به  روشن است که  

است.   منتفی  بهار  جنگ  در  اسالمی  جمهوری  لحنی    1401رهبر  عربستانیشماتتبا  به  خطاب  به  آمیز  »چرا  گفت  ها 
 ا از این معرکه خارج کنید«.دهید؟ راهی پیدا کنید و خود ردانید احتمال پیروزی در آن را ندارید ادامه میجنگی که می

تحلیلی از  است:کی  نوشته  اسالمی  این    گران حامِی جهموری  در  هیچ  8»روند جنگ  نفع سعودیسال،  به  پیش  گاه  ها 
اتحاد عمل   این مدت  امارات سرایت نمود ]...[ در  و  به جغرافیای عربستان  از یمن  توقع ریاض، جنگ  نرفت. برخالف 

طلب طرفدار امارات در جنوب رودرروی ید. نیروهای تجزیهنیروهای وابسته به عربستان و امارات هم دچار فروپاشی گرد 
کنار گذاشته شد.«  به عربستان در عدن سقوط کرد، منصور هادی  وابسته  قرار گرفتند. دولت   12نیروهای متحد عربستان 

خوِد انصارالله  اند.  الله، از توافق ایران و عربستان استقبال کردهسیدحسن نصرالله و شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب 
به همین صورت عمل کرده است.  به  محمد عبدالسالم، سخن  نیز  بازگشت  نیازمند  انصارالله، گفته »منطقه  گوی جنبش 

مداخله  ]...[ بوده  کشورهای خود  میان  عادی  منطقهروابط  اختالفات  از  سوءاستفاده  دنبال  به  با گران خارجی  و  بوده  ای 
ایرانبهره  از  درگیری  دامن  هراسی  درگیری صدد  به  خصومتزدن  و  بودند«.ها  یمن  علیه  گروندبرگ  به  13ها  هانس  تازگی 

از  ی آخرین تحوالت یمن به ایران سفر کرده است.  ی دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای رایزنی دربارهی ویژه نماینده
صحبت خارجههای  نوع  وزیر  عبداللهیان،  ارشد  ایران،  مشاور  با  ی  میکه  است  کرده  دیدار  که گروندبرگ  فهمید  توان 

اسالمی   گمانهجمهوری  اکثر  در  است.  ننشسته  عقب  یمن  جنگ  خصوص  پیشزنیدر  و  جمهوری بینیها  های حامیان 
جمهوری اسالمی نه تنها از غالبًا باور دارند که  جنگ یمن ببینیم.  بینی را در خصوص  توانیم نوعی خوش هم میاسالمی  

نمیی  مسئله پس  بلکه  یمن  بابت  نشیند،  قضا  شده از  مجبور  عربستان  که  است  بوده  جنگ  در  انصارالله  باالی  دسِت 
اما حقیقتًا هنوز گذارد.  ی نبرد نیز بر این مسئله صحه میواقعیاِت جبههی توافق را در سطوح امنیتی نیز برقرار کند.  دامنه 
ی یمن است؛ که گرچه جمهوری  های قوی تجزیهاواًل یکی از احتمالاز پایان ماجرای جنگ یمن صحبت کرد.  توان  نمی
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هایی شنیده  زمزمهکه  ی مطلوب جمهوری اسالمی نیست. اما با توجه به اینبرد، اما در کل نتیجهاسالمی نفعی از آن می
ی نشینی از مسئلهحاضر به عقبها،  ُبرد مذاکره با غربیبرای پیشتر و در مواردی  دولت ایران پیشکه  شد مبنی بر اینمی

واقعیت،  ی  در پهنهثانیًا انصارالله،  توان شکست جمهوری اسالمی تفسیر کرد.  ی یمن را نمییمن بوده است، باز تجزیه
جریان به  حزب نسبت  چون  لبنان  هایی  کمالله  سازمانی  دارد.  وابستگی  اسالمی  جمهوری  به  سبب تری  مسئله  همین 

تاکتیکشود که راهمی و  آتشهای  ُبردها  پذیرش  یا  نبرد  تداوم  برای  انصارالله  با عربستان  جنبش  تابِع مطلِق  بس در جنگ 
هنوز جنگی که در یمن به راه انداخته، نائب ایاالت متحده بوده است.    عربستان در   ثالثاً اصطالح منافع ملی ایران نباشد.  به

اعالم است.    پایاِن   برای  زود  نیابت  دنبالهاین  دید  میباید  طرف  کدام  به  ماجرا  نمیرود.  ی  کل،  که در  کرد  انکار  توان 
اله است، خبر خوشایندی برای  بس در یمن در وضعیِت کنونی که قرائن دال بر باالدستِی انصارالله در این جنگ چندس آتش 

 .منطقه است

*** 

عربستان و  ایران  سال  توافق  طی  منطقه  ژئوپلیتیک  تحوالت  واقعهدر  اخیر،  است.  های  بوده  مهمی  آشکار  ی  زمان  روند 
که   کرد  راه خواهد  توافقی  وضعیت  این  بازترسیم  برای  است  صرفًا  ُبردی  یا  خاورمیانه،  در  طبقاتی  و  سیاسی  مناسبات  و 

گویی  مارکسیسم دستگاه پیشی سلبی دارد و چین برای جلوگیری از درگیرِی طرفین در منطقه آن را پیش برده است.  جنبه
است.  نیست.   نشده  برمال  توافق  این  تفصیلِی  هنوز جزئیاِت  این،  بر  فیافزون  پیامدهاِی  و  آثار  به  نگاه  )مثاًل با  آن  الفوِر 

نمی نیز  ایران(  در  دالر  قیمت  نتیجهکاهش  کمونیستتوان  برای  که  چیزی  گرفت.  قطعی  دیگری  ای  چیز  هر  از  بیش  ها 
گاهِی طبقاتی به این یا آن  ی طبقاتی برای پرهیز از  های درست در مبارزهاستنتاج تاکتیکاهمیت دارد،   گره زدن اتحاد و آ

 رویداد ژئوپلیتیک است.

 1401اسفند 


