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  سيدھاشم سديد
  ٢٠١٧ جون ٠۶

  

  !قطر، تنھا کشوری نيست که ماجرا ھا می آفريند
  

نظر به گزارش يک تعداد منابع خبری کشور ھای عربستان سعودی، بحرين، مصر و امارات متحدۀ عربی امروز 

عربستان سعودی در اين راستا يک قدم .  قطر خواستند تا از کشور ھای شان خارج شوندصبح از ھمه اتباع کشور

چنين امری را برخی از آگاھان سياسی و . فراتر گذاشته و روابط ديپلماتيک خويش را نيز با قطر قطع نموده است

بينی می کردند که از يکی از نويسندگان جھان عرب، از قبل پيش " عبدالباری عطوان"روزنامه نگاران، مانند 

تالف، نه به خاطر داشتن رابطۀ ئشرکت مصر در اين ا. سوی بسياری عرب ھا حرف مبالغه آميز پنداشته می شد

ه در لخوب با عربستان، بلکه به دليل حمايت قطر از گروه ھای تروريستی در سوريه و سينا و شمال افريقا، از جم

 اقدامات کشور ھای ياد شده را مرحلۀ عمليات پيش از جنگ برای برخی منابع اين مرحله از.  می باشداليبي

  !سرنگونی امير موجود قطر و به قدرت رسانيدن شخصی ديگر از خاندان آل ثانی پيش گوئی می کنند

کشورھای عربستان سعودی و مصر و بحرين و امارات متحدۀ عربی می خواھند با اين عمل شان که ھمراه با قطع 

 ھای مرزی می باشد، ظاھراً کشور قطر را در انزوا قرار داده زير فشار بگيرند تا از کمک و پرواز ھا و تنش

حمايت به داعش، يکی ازھولناک ترين گروه ھای تروريستی، که در تاريخ جھان و تاريخ بشريت سابقه نداشته 

  . است، به خصوص در يمن، دست بکشد

ميالدی توسط ١٨۵٠شبه جزيرۀ عربستان سعودی که از سال قطر، کشور کوچک، ولی بلند پروازی است در شرق 

به شکل امارت موروثی و مطلقه اداره می شود و تا تقريباً نيم قرن پيش ھنوز تحت " آل ثانی"اميرانی از خاندان 

 کشور ھای نفت خيز شرق ميانه و جھان، بعد از کشف و استخراج و صدور نفت و ۀالحمايۀ بريتانيا بود و مانند ھم

از، يکی از ثروتمندترين کشورھای منطقه و جھان شد و خواھان آن است که در حل و فصل مسائل و مشکالت گ

  . زير سؤال ببردجھان اسالم نقش سنتی عربستان سعودی را 

جمعيت اين کشور چيزی بيشتر از دو ميليون نفر است، که دو سوم آن را کارگران مھاجر و فاميل ھای شان تشکيل 

وابط اين کشور با اياالت متحدۀ امريکا تا ديدار دونالد ترمپ از عربستان سعودی بسيار حسنه بود، ولی ر. دنمی دھ

در آينده قسماً بستگی با روابط عربستان سعودی و امريکا، که عالوه بر داشتن اعتبار در ميان کشور ھای مسلمان 

تولد پيامبر آن ھا در اين کشور، دارای نفت و به دليل موجوديت دو مکان مقدس برای مسلمانان و ظھور اسالم و 
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سرمايۀ فراوان است و بيشتر سرمايه ھای حاصل نفت شاھان و امراء و سائر شيخ ھای عربستان سعودی در بانک 

ھای امريکا ذخيره شده است و عربستان سعودی يکی از مشتريان بزرگ خريد سالح ھای امريکائی و يکی از 

  . کا در برابر ايران می باشد، ارتباط می گيردمتحدين مورد اعتماد امري

روابط قطر، مانند روابط حکومات عربستان سعودی و بحرين و امارات عربی با حکومت تروريست پرور 

قطر در تالش . پاکستان، و گروه طالبان که مورد حمايت آشکار و ھمۀ جانبۀ آن قرار دارند، بی نھايت خوب است

وعی که شده در افغانستان به قدرت برساند؛ يا در صورت بروز موانع، دست کم در قدرت است تا طالبان را به ھر ن

تأسيس دفتر، يا نمايندگی سياسی طالبان در دوحه، پايتخت قطر، ھر چند تا کنون نتيجه ای نداده است، . سھيم سازد

جوليان "الب، که قرار اظھار نقش قطر نه تنھا در کمک و حمايت ط. تالشی بود در ھمين راستا که جائی را نگرفت

  . ، در پيدائش و حمايت داعش نيز قابل ذکر است"ويکی ليکس"، مؤسس وب سايت "آسانژ

کشور ھای ديگری که نظر به گفتۀ برخی منابع در به وجود آوردن داعش نقش داشته اند، عبارتند از امريکا، 

 به وجود آوردن اين گروه خون آشام  ازھدف. راسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی و اردن و يکی ـ دو کشور ديگ

در قدم اول تغيير نظام در سوريه و از بين بردن بشار االسد بود، که به خار بغل ھمۀ اين کشور ھا تبديل شده بود؛ و 

تقريباً يگانه کشور در شرق ميانه است و بود که با روسيه، يکی از رقبای جدی امريکا در جھان، روابط دوستانه 

  . و داردداشت

داعش در آوان پيدائش برق آسايش پيشرفت ھائی در سوريه کرد و اميدواری ھائی را برای ايجادگرانش به وجود 

آورد، اما باالخره و با نشان دادن مقاومت سرسختانه و جدی پوتين در دفاع از بشاراالسد ھم در سوريه و ھم در 

به وجود آورندگانش، دست به اقدامات خونين ۀ  خالف خواست و اھداف اولياز جانبی داعش،. عراق شکست خورد

  . و گسترده ای زد که به ميل و به نفع حاميان عرب و غربی اش نبود

علت اصلی قطع شدن رابطۀ عربستان سعودی با قطر و ايزوله کردن آن توسط مصر و کشور ھای عربی حاشيۀ 

عش نيست، بلکه به نظر عربستان سعودی و ھمپيمانانش حمايت قطر از خليج فارس اما، حمايت قطر در کل از دا

شبه نظاميان "گروه القاعده و داعش و النصر و ديگر گروه ھا در يمن می باشد، که عربستان سعودی آن ھا را 

 می خواند، که قطعاً دروغ است؛ زيرا اين گروه ھا ھمه سنی مذھب ھستند و جنگ يمن جنگی است ميان" کودتاچی

شيعه مذھبان مورد حمايت ايران و سنی مذھبان مورد حمايت عربستان سعودی و ھمپيمانانش و حمايت گروه ھای 

  !.تروريستی سنی مذھب از شيعه ھای مورد حمايت ايران در يمن امری است که به ھيچ کتابی راست نمی آيد

قطر . ه است؛ باالخره افشاء خواھد شدبرھم خوردن روابط عربستان سعودی و ھمپيمانانش با قطر چۀ واقعيت قضي

  .                        تالف نظامی ضد يمن بودئمانند خيلی از کشور ھای دوست عربستان سعودی شامل ا

قصد قطر ولی از کمک به طالب، با استفاده از روابط نزديک و خوبی که قطر با امريکا و کشور ھای عربی منطقه 

د که حکومت افغانستان را وادار سازد تا با طالب دور يک ميز نشسته و از راه مذاکره تا کنون داشته است، اين بو

  . به صلح و تقسيم قدرت در افغانستان برسند

افغانستان جنگ زده و ويران و عقب ماند با مردم فقير و . صلح و قطع جنگ امری مذموم و نکوھيده ای نيست

   به چه قيمت؟ خستۀ آن واقعاً به صلح نياز دارد، اما صلح

عالوه بر اين (قطر در تالش ھای ميانجی گرانۀ خود اھداف و اغراض خاصی را دنبال می کند، که در جھان کنونی 

و در دراز مدت و از نظر سياسی ـ حقوقی ـ ) که عربستان سعودی اين گونه تالش ھا را حق يگانۀ خود می داند

  . فع مردم و به سود افغانستان نبود و نيستقانونی ـ اجتماعی و کشور داری به ھيچ وجه به ن
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طالب حرکتی است بيش از اندازه افراطی و سخت گير، که از اسالم و اسالميت تعبير متروک و مردود و مأيوس 

دنبال کردن اين گونه سياست و افکار، گذشته از فقر و فالکت برای مردم و سلب آزادی ھای سياسی . کننده ای دارد

قطر، ھمۀ اين مسائل . کشور نيز می گردد) مستعره شدن کشور توسط پاکستان( مدت سبب نابودی ـ مدنی، در دراز

را می داند، ولی با آن، به حمايت اين گروه تروريستی، بنيادگرا، متعصب، جاھل، جنايت پيشه و مخالف آزادی و 

رت ھر چه بيشتر شيخ ھای ترقی می پردازد، چون کسترش اسالم و ازدياد کشور ھای اسالمی سبب استحکام قد

  . عرب و طوالنی شدن عمر نکبتبار نظام ھای سياسی آزادی کش و سرکوبگر آن ھا می گردد

از سوی امارات عربی به " فجيره"تھديد قطر از سوی برخی از ھمپيمانان عربستان سودی، از جمله بستن بندر 

سخن از حملۀ نظامی باالی اين کشور پيش از روی قطر و در کل خفه کردن سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی قطر و 

و اعالم ايزوله کردن قطر ... عيد، به بھانۀ حمايت از گروه ھای افراطی اسالم گرا، مثل داعش و القاعده و النصر و

کشور ھای نامبرده خود در پيدائش " گوئيا"توسط  بحرين و مصر به مثابۀ مجازات آن، يکی از راه ھائی است که 

و در تروريست پروی دست ندارند و عالوه بر اين مصرانه و به شکل جدی خواھان آن اند که ... ب وداعش و طال

  . با تروريسم و تروريست مبارزه شود

کنفرانس اخير کشور ھای اسالمی، که در آن دونالد ترمپ ھم اشتراک ورزيده بود، ظاھراً و قراری که اعالم 

ود، که قطعاً غيرقابل باور است؛ زيرا اگر راستی چنين است و خصوصاً کردند، به منظور مبارزه عليه تروريسم ب

عربستان به اين امر صادق است، چرا اولتر از ھمه از پاکستان نمی خواھند که پولی را که برای تمويل مدرسه ھای 

اسالمی به اسالمی به پاکستان می دھند، نبايد برای تروريست پروری و مغزشوئی کودکان مسلمانان ده ھا کشور 

مصرف برسانند؛ و در قدم دوم ھم خود دست از پشتيبانی و حمايت طالب بردارند و ھم پاکستان را مجبور به دست 

  !کشيدن از حمايت ده ھا گروه تروريستی، از جمله طالب و داعش و حقانی و گروه ھای تروريستی ضد ھند بسازند

کرد؟ ھيچ؛ زيرا حق خود را در سفر اخير خود، که گفته می و اما امريکا در اين ميان چه نقشی را بازی خواھد 

  . ميليار دالر می باشد، از عربستان سعودی به دست آورده است۴۶٠  جمعاً شود

٠۵/٠۶/٢٠١٧  

  

   

  

 

 


