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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

تنشزد خاورمیانه پویش بورد کوه تشوۀی و تجهیوه

مقدمه
آیا قطر در نتیجه فشارهای کنونی ناچار به بازگشت از
مسیرخود میشوود؟ در شورای کنوونیا ایو ی توری
هدف ایران در برابر قطر چیست؟ ای ی تری خواسوت
قطوور از ایووران چیسووت؟ بووا تو ووه بووه اینۀووه

وود

درخواست های ریاض از دوحه شوام قطور رابطوه بوا
ایران و دیگر بندهای مربوط به ایرانا قطور رابطوه بوا
اخوان ال سو ی ا تططی وی شو ۀه الجهیور ا و بسوت
پایگا نظامی ترکیه مویشوود چگونوه مویتووان ایو
درخواستها از قطور را درقالوی یو

مج و وه(پۀیج)

تح ی ی درک کرد؟
توواکنون قطوور سیاسووت مسووتی ی را در برابوور
کشورهای ضو شوورای ه ۀواری خ ویج فوار

و در

آنها ربستان سطودی پیش برد است ی

ابوهار

را

مهم محیقشدن ای سیاستا گسوتر

نوووو و تووان

تأثیرگذاری ای کشور الو بر کانون های غیربحرانوی
مث اقتصاد و ورز

کشورهای اروپواییا تاثیرگوذاری

در کانونهای بحرانی منطیه بود برای مثال قطر دا از
متحوودانشا نووا نیووابتی ویووا خووود را در منووا ق

گرو های بنیادگرا از ا های ثابت آن بود است
با ای حوالا اسوا

چنوی سیاسوتیا بواز نگوه

داشت کانالها به ه ه هات بود بط ارتدیگرا است هام
چنی سیاستی گستر

مناس ات بسوی ه ۀ هوانا

یوورفنظر از تطارتووات درون آن اسووت در ایوو را ا
بنحوی خی ی مهما برای قطور خوود روابو مه تور از
نتایج آن بود از آمریۀا تا تُرکیه و از ایران تا الیا ود و
ال ان و از اخوانال س ی و ح ا
حاکمنشی خ یج فار

تا اسرایی ا ایو

رشتههای ارت ا ی خود را بوه

ه ه رف گسترد؛ بیتو وه بوه حساسویتهوایی کوه
رفها بی خودشان دارند
نگا قطر به

هوری اسوالمی نیوه در چوارچو

ه ی مُدل قرار داشته است؛ برای دوحه رواب

وی

گسترد ا ای بودا خوا نتایج آن یوه ایوران باشودا
خوا بنور آن ال ته اخیراً احسا

میشود سووی دوم

ای نگا بر سوی اول چوربش نسو ی یافتوه و ه وی
چربش ریواض را برآشووت راز ایو چورخش را بایود
دریافت
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آنچه که بطور ک ی بنظر میرسودا آن اسوت کوه

ثابت می کند که قطر می خواهد نوه فیو در اقتصوادا

رواب با ه ه ا ا م از دولتهوا

ب ۀه در سیاست و فرهنا نیه کشوری آزاد و اموروزی

هدف قطر از گستر

و غیور آنا نهایتواً مویتوانود ک و

باشد حساسیتی که کشورهای مرتجر برای بست ای

بوه اسوتیرار یو

خاورمیانۀ اقتصادیتر تا سیاسی -مذه یتور باشود در

ش ۀه بروز می دهند نشان میدهد که دولوت قطور در

ای را بطور تناقض آمیهیا قطر از اخووان و سو ویون

ایوو هوودف خووود چنوودان ناکووام ن ووود اسووت بووه

برای هدفی غیرمذه ی و مدرن استواد ابهاری می برْدْ

ه ی دلی است که وزیر امور خار ه قطر یید دارد

روابو بوا

پیشرو بودن و موفییت قطر نس ت به دیگرکشوورهای

اگر چنوی باشودا هودف قطور از گسوتر

ه ه ا و ه ه چیها نهایتواً ن وی توانود وه ک و
استیرار ی

بوه

خاورمیانۀ دنیاگرای متسواه باشود ایو

ر دلی ای ی خصومت ها با دوحه است .ای سخ
یطنی آنۀه ت دی ثروت م ی به آزادی های فرام یا یوا

ه ان فرتیه یا بسته تح ی ی است که ه وه تحوو ت

اراد انتیال از ی

سیاست خاندانی بوه یو

مربوط به بحران اخیر را در پرتو خود مطنادار میکنود

آزاد به نیروی ی

ثروت هانیا تا حدی پویش رفتوه

می توان تصور کرد که هودف قطور از ه ۀواریا

بوا

ترکیه برای سرنگونی بشار اسد نیوه در ه وی مسویر
بووودا یطنووی اسووتیرار یوو

سوووریۀ غربگوورای فاقوود

حساسیت های سیاسی اینۀه ای سرنگونی بشار اسود

سیاسوت

که خشم دولتهای محافظهکار را برانگیخته و آنهوا را
نس ت به امنیت خود بی ناک کرد است اما آیوا ایو
کار مهم قطر نیاز به درنظرگرفت ی

تجربۀ پیشوینی

ندارد؟

به تطف ایران و تیویت اسرائی میانجامود یوا نوها در

باریا از دیگرسو اما ثابت شد که سیاست باز نگه

تیدم اول اهداف قطر قرار نداشت؛ چوه اگور در تیودم

داشت کانالها بوه ه وه هوات و درنوردیودن ه وه

اول بودا اساساً بحران کنونی در رواب ایو کشوور بوا

دولت خی ی ثروت نود بوازی

ریههاا گرچه برای ی

ربستان ایجاد ن یشد و حضوور در ائوتالف غربوی بوا

خطرناکی نیستا اما به انداز ههینوههوایش دسوتاورد

ه ان شدت ادامه مییافت قطرا شاید « َووْ-گرفتوۀ»

ندارد و میاومت های خار ی هم پدید موی آورد وزیور

ثروت خودا رسالت نوسوازی (مدرنیهاسویون) سیاسوی

خار ۀ قطر به ه ی حیییت اشوار داشوت هنگوامی

ا ت ا ی در ک منطیۀ خاورمیانه را برای خوود قائو

که دربار

واقطی بحران اخیر بوهگونوۀ پرمطنوایی

دوحووه بوورای مُداخ ووه و هووتدهووی بووه

گوت "به نظر مو کشوورهای کووچۀی کوه کارهوای

خیه های "بهار ربوی" در راسوتای ه وی رسوالت

زیادی انجام میدهندا برای کشورهای بهرگ خوشایند

قرار میگیرد که آثار آن در لی ویا سووریه و مصور بوه

نیستند"

بووود تووال

روشنی مشاهد پذیر اسوت .قطور نیوروی پویشبرنود
مه ی در انیالبات بهار ربی بود

قطوور این و

اراد سیاسی حاک ان قطر روشو بوود و هسوت
قطر ن یخواهد ی

امارتنشی کوچ

بحران اخیر ای مطنا را در خوود دارد کوه دولوت

باشد که مث

مص و حت خووود را در میهانووی تواتوور در

اهداف بی ال ی ا

دانسوته اسوت بنوابرای بحوران

رواب دوحه با ریواضا گویوای یو

انتیوال سیاسوی

حۀومت ماق مودرن سوطودیا ه وه وا بوا تحییور و

بووهرگ در تصووور ره ووران قطوور از نیووش و کووارکرد

ت سخر از آن یاد شود ش ۀه الجهیر خود به تنهوایی

خودشووان اسووت بووه ووارت دیگوورا درپرتووو دشو نی
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چندبار ربستانا آنها فه یدنود کوه بجوای سیاسوت
«گسووتر

بیرونووی»ا بهتوور اسووت تاحوودی سیاسووت

«تحۀیم درونی» را پیش بگیرنود تواکنون «گسوتر

وس

نووووو اخوووانال سوو ی در هووان اسووالم قططووی و
گسترد است از ای روسوت کوه بطود از بهوار ربوی

بیرونی» ه انا ه نووایی بوا سیاسوت هوای منطیوه ای
ربستان بود است اما این

مدیریت آن بود با ه وۀ ابهوام و تنوو شوانا

نس ت به اخوان دست بوه صوا

کشورهای خ یجفار

حاک ان دوحه که خوود

شدند اما دولت قطر بجای تر ا آنها را برای ح ایوت

خوووود

از س ویون مس ح و درواقور بورای اهوداف خوود بۀوار

می انگارندا در پیروی از سیاست هوای سوطودی دچوار

از ه ۀواری قطور و ترکیوه بورای

را شوووهری و مت ووودن و ریووواض را بووور ۀ
پرسش های

ییی شد اند ت طیتا چورا؟ بورای چوه

هدفی؟ تا کِی؟

گرفت ی

گوهار

سوووازماندهی  7000رفووودار اخووووانال سوو ی در
کشورهای مصرا اردنا لی یا و دیگر کشورها تا پایوان

دولت قطر دریافت کوه بورای سیاسوت «تحۀویم

سال  1440هجری ق ری سخ میگووت امیور قطور

درونی»ا الو بر ترکیها ایران نیه از گهینههای مویود

حسی برخی گهارشوهاا اخیوراً تهدیود کورد بوود کوه

و ب ۀه ناگهیر است ایران ه وار در مرکه یوفآرایوی

چنانچه اخوانال سو ی تحرکوات خوود را گسوتر

سیاسی و آرایش قووای منطیوهای و ائوتالف هوا بوود
است از ابتدای انیال اسالمی گوت ان ایورانهراسوی
محوور ایو ی روابو سیاسووی و تطامو دی اتیو

و

اتحادهای اقتصادی در منطیه خاورمیانه بود اسوت و
در ای مسیر شورای ه ۀاری خ یج فوار

بوا هودف

ندهندا منابر مالی آنها را قطر می

کند.

ایو بۀوارگیری از آن روسوت کوه در واقور امورا
ترسیم خ

داکنند میان اخوان و سو ویون م ۀو

نیست اخوان در کشورهای خ یج فوار

دارای توۀور

اخوانی به شیو س وی آن هستند آنها به لحاظ دینوی

راه ردی میاب وه بوا ایوران تشوۀی گردیود و ه ووار

و ووادی س و وی امووا بووه لحوواظ فۀوور و اثرگووذاری در

سیاسووتهووای توودایرانی در کووانون تص و یمسووازی و

ا ت ا ْ غیرسو وی و مالیوم و ا رایوی هسوتند شواید

اسوت.

اخوانیون را بتوان س ویون مالیم دانسوت آنهوا حتوی

رم ه وار ایران در کانون ای ی یفآرایی سیاسی

ایطالح اخوان را به کار ن ی رند و خود را میانوهرو یوا

تص یمگیری و سیاستگذاری آن قورار داشوته

و آرایش قوای منطیهای بود است [حرف دول ور

شاگردان قرتاوی مطرفی میکنند

دربار ایران ه ان سخنی اسوت کوه ا رافیوان نیچوه

یاید ایولی اخوان تاحدی با هدف یادشد قطور

دربار او میگوتند نه می توان با او بودا نوه مویتووان

ه نوووایی دارد پیووروان اخوووانال س و ی تیری واً در

دور از او!]

ه ه ا افرادی تد -پادشواهی هسوتند کوه مطتیدنود

الو بر سیاسوت دیود نگوا بوه خوودا بحو

قدرت نهایی در مردم نهوته اسوت نوه در دسوت یو

اخوانال س ی نیه ایران را به قطر ( الو بور ترکیوه)

خاندان بیدلی ن ود که ن ش اخووانال سو ی بوا

تاکیود کورد بوود کوه

هوووری اسووالمی کووه حتووی در سووالهووای نووا

نهدی

میکند رابرت گیوت

و ریاست هوری را تططی

غربیان در منطیه ن اید به رابطه اخووان ال سو ی بوا

تح ی ی انتخابات مج

س ویهم اه یتی بدهند .اما ظاهراً ای رابطه بی اه یت

نۀردا مج و اً رواب حسنه ای داشوت ه وی تأکیود

نیست ه ه کوشش دولت قطر ایجاد چنی رابطوهای

ایولی اخوان بر حق مردم در قدرتا دشو نی ریواض
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با آنان و با قطر را تو یه میکند اخووانیهوا درموورد

باای حال بح منوافر اقتصوادی اه یوت در وۀ

اقتصادا زنانا اق یتهاا سیاست مج و اً دیودگا هوایی

دوم دارد اهداف یا نیازهای اقتصادیا رفتار دولتها را

دارند که بنیادگذارانشان کوشید انود توا حود امۀوان

تطدی می کند و بوه

دیدگا هایی باز و امروزی باشند

می دهدا اما هیچ گا سیاسوت ایوولی دیودی خ وق

ظاهراً بح

و دولوت هوا هوت و شوۀ

ریشهها هم و وود دارد امیور فط وی

ن ی کند بوه گوتوۀ ری وون آرون رژیوم هوای سیاسوی

قطر شیخ ت یم ب ح د آل ثانی زموانی کوه ولیطهود

اهداف شان قاب میایسه هسوتند اسوتراتای

بودا در

با وزیر دفا ق ی کشور گوتوه

هر دولتی را هدف ای ی آن دولت تطیی میکنود نوه

بود"ما ای چند نوری که اآلن اینجا هستیم نصوو ان

منافر اقتصادی آن و نه شرایطی که ای یا آن رفتار را

از ق ی ه بنی ت یم هستیم کوه ایو هوا شویطه راقوی

در میطر خایی توروری موی سوازد هودف مرکوهی

بود اند و وقتی ا وداد موا رفتنود بوه نجود ربسوتانا

دولت قطرْ گسترانیدن ثروت اقتصادی برای (نوه فیو

وهابی برگشتند" .امیر قطر یۀ ار هم بوه سوویر وقوت

تحۀیم ب ۀه) غنای اقتدار سیاسی است ایو اسوتواد

ایران گوته بود "شانهد پشت ما برمیگردد به ه وی

از ثروت اقتصادی برای تۀ ی پروژ قودرت سیاسویا

بندر چارک در نو ایران" .در ریشه خوود ایرانوی و

پرنسیپ دولت سطودی نیوه هسوت بواای توواوت کوه

شیطی بودنا می تواند س ی شود باشود کوه قطور بوا

سووطودیهووا منطیووهای موویاندیشووند و قطووریهووا در

درک تواوت اساسی بی رادیۀالیهم شیطی و هادیهم

چرخشی دیدا این

مویخواهنود درونگرایانوهتور و

سنیا بخواهد هویت خود راا یطنی درونگرایی دیود

محدودتر بیندیشند پرنسیپ دو دولت ه همان مشابه

ه با مالحظۀ ه ی شۀاف تطریوف کنود

ا می روید؛

خود را از

سۀ دیدار

براسا

تو ه به ریشههوا ال توه یو

بحو

ینوی و م وو

نیسووتا امووا در ووی حووال بحثووی مربوووط بووه نحووو
دریافتهاست که ای کماه یت نیست

ه انگونه که اختالفاتْ میان برادران یا ه سوایگان رخ
میدهد نه میان افراد دور از هم
بنابرای ا اینۀه قطر در نتیجوه فشوارهای کنوونی

گرایش قطر برای داشت رواب حسونه بوا ایوران
ال ته ظاهراً بح

و مطارض یۀدیگر است و اختالف از ه ی

ناچار به بازگشت از مسویرخود شوودا تیری واً نوام ۀ

هویتی نیست ب ۀه ریشوه اقتصوادی

است رویۀرد دید قطر نه فیو غیرقابو بازگشوتا

دارد مثالً دو کشور در مالۀیت بهرگتوری سوور گواز

ب ۀووه فهاینوود اسووت؛ بوواای حووال تغییوور مسوویر قطوور

نووبی

و ب ۀوه بیشوتر در وهو و در

هان (گن د ش الی متط ق بوه قطور و پوار
متط ق به ایران) در زیر آبهای خ یج فار

بوا یۀودیگر

نه چندان در حووز

نحووو درک از مسووائ منطیووهای اسووت ال تووه تغییوور

شریۀند ایوران و قطور بوه ترتیوی دوموی و سوومی

وهنیت ن ی تواند نتایج

وخیر گاز هان را (بطد از روسیه) در اختیوار دارنود

رویۀرد ق ی قطر به پیوندهای وسیر منجر موی شود و

میامووات قطووری خووود تأکیوود کوورد انوود کووه اتخوواو

رویۀرد کنونی به گسست وسیر

سیاستهای خص انه نس ت به ایران با تو ه به اینۀوه
 ۶0درید درآمد قطر از ه وی سوور گوازی توأمی
میشودا اقالنه

نیست.

ی نداشته باشد وهنیوت و

اگر اسورائی و آمریۀواا تردیود و درنوا قطور راا
خایه در ا رای رحهوای خاورمیانوهای غور

یوه

ایرانا مداوم و دی ب یننودا خشو گی مویشووند و
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احت ال ح ه نظامی یا کودتای کاخی افهایش مییابد
و دراینجا بح

مناس ات نهدیۀتر ایران و قطر به میان

می آید آنچه ایران در بح

قطور سوتجو مویکنود

میدم بر منافر اقتصادیا تأثیرگذاری در روند تضوطیف
س ویون در سوریه است پرسوش میودم بورای  .ا آن
است که آیا اختالف ریاض با قطر به کاهش مشوارکت
لجسووتی

قطوور در نووا سوووریه موویانجاموود؟ آیووا

می تواند شرای میدانی نا را بنور محور میاومت و
سوریه تغییر دهد؟ از آنسوا اگر قطر بر رویۀرد دید
خود یطنی نگوا بوه درون و برترانگواری و اسوتیالل از
ا ت ا دول ربی که بیتردید آنها را نس ت بوه خوود
ارتجا ی و ییماند تصور میکند ایرار بورزدا آنگوا
مه تری چیهی که از ایران خواهود خواسوتا ک و
تهووران بووه تضوو ی و تحۀوویم حاک یووت آن از شوور
خطرهای خار ی است
ال توه تهوران بایود از مووذاکر قطور بوا ربسووتان
استی ال ن اید ای اقدامی تروری اموا یووری اسوت
آنچه که اه یت مواهوی دارد ایو قوانون اسوت هور
میهان ارز

استراتای

قطر برای کاهش فشوارها بور

ایران بیشتر آشۀار شودا به ه ان میهان ح ایوتهوای
ووی ایووران بوورای تض و ی حاک یووت کنووونی قطوور
توورورت بیشووتری مووییابوود؛ کوواری کووه فطوالً ترکیووه
اردوغووان بووه آن تطهوود نشووان موویدهوود وتووطیت
نهآمیهی خواهد بود اگر اردوغوان در وهو از ایوران
متنور و در

مج ور به نهدیۀی با آن باشد

