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  چرا قطر؟
  

  
 

  امير قطر با دو چھره"تميم بن حمد بن خليفه آل ثانی"

 کشور استعمار غرب در تکاپوست تا.  شرق ميانه طور خطرناکی به سوی بحرانات سياسی و نظامی روان است

البته سياست استعماری درين منطقۀ . ھای اسالمی شرق ميانه را به جان ھم اندازد و تمدن آنھا را از بنياد نابود سازد

ھای شرق ميانه يک تعداد کشورخلق . جھان تازگی ندارد، ولی درين اواخر نسبت به گذشته تشديد يافته است

سنده نمی ست، الکن غرب اکنون به اين  طرح پری بوده ازادۀ فعل و انفعاالت استعمافارس باالخص در حوزۀ خليج 

کمترين سرکشی را با خشونت جواب می دھد و جانب مقابل را . صد در صد اطاعت و فرمانبرداری می خواھد. کند

دو .  را مشاھده می نمائيم"سوريه" بوديم و اکنون ويرانی "ليبيا" و "عراق"ما شاھد اضمحالل . به نابودی می کشاند

لوژی وئھر يک برای صدور ايد. يک جرم اند شر"ايران" و "عربستان سعودی"يکن عمده در شرق ميانه يعنی باز

مذھبی خود سعی دارد که منطقه را به آشوب بکشاند که اين خود زمينه را بيشتر برای نقش تخريبی استعمار غرب 

  . منطقه ئی محتاج اندھر يک ازين دو کشور به حمايت قوای مافوق و ماورای . سازدی آماده م

تی  رئيس جمھور امريکا در حضور رئيس جمھور رومانيا در يک مصاحبۀ مطبوعا"دونالد ترمپ" می، ٩به تاريخ 

ھای ر تا بتواند در پھلوی ساير کشوبسازد لوژی افراطی خود را به سرعت کناروئقطر بايد ايد"اظھار داشت که 

 را در سطح عالی طبقۀ حاکم اين کشور در تمويل تروريسم "قطر" "ترمپ"". منطقه قرار گيرد و ھمکاری نمايد
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 نيست که از جانب امريکا در قطار  از زمرۀ سه کشور شرق ميانه"قطر"شد که بايست ياد آور. متھم ساخت

ًامريکا قبال ايران، سوريه و سودان را پرورش دھندۀ تروريسم  معرفی . ھای حامی تروريسم شناخته شده اندکشور

 پاليسی امريکا در قبال اين کشور در تقابل قرار ً درحمايت از تروريسم کامال با"طرق" به" ترمپ"اتھام . استکرده 

ھائی که بين امريکا و دادقرار.  بعد از سفرش به عربستان شکل گرفته است"ترمپ"در حقيقت، لھجۀ تند . می گيرد

. و گرفت سياسی، اقتصادی و نظامی موافقه کرده اندعربستان سعودی منعقد شد، نشان داد که ھر دو کشور در داد 

رسد، برای ی  ميليارد آن امسال به مصرف م١١٠ ميليارد دالری نظامی امريکا به عربستان که صرف ۴۶٠کمک 

در . کارخانه جات اسلحه سازی امريکا ثروت ايجاد می کند و تعداد کثيری از بيکاران امريکائی را جذب می نمايد

 متحد آن یھا را در روياروئی با ايران و کشور اھل سعود از امريکا تعھد گرفته است که اين کشورمقابل، فاميل

روابط سياسی وتجارتی با اين ولی که متحد سياسی و نظامی نظام آخندی ايران نيست،  قطر باوجودی. حمايت نمايد

بنابران، از نگاه رياض که قطر . استکشور دارد و در بحران يمن و سوريه جسته و گريخته جانب ايران را گرفته 

 را نمی پذيرد، بايد مجازات شود تا "آل سعود"سرپيچی می کند و رھبری " روش متحد عربی"از به اصطالح 

عربستان سعودی ھمچنان قطر را متھم ساخته .  برگردد و از سياست خارجی مستقل بپرھيزد"رياض"دوباره به خط 

کشور ھا عربی .  پشتيبانی می کند و ازينرو مستحق ھر گونه مجازات استاست که از تروريسم و تروريست ھا

 قطع روابط ديپلماتيک نموده و اين کشور را در محاصرۀ "قطر" با فشار و تھديد با "رياض"خليج تحت رھبری 

 حمايت خود را به صراحت اعالم "قطر" از موقف کشور ھای عربی در قبال "ترمپ". اقتصادی قرار داده اند

  .نموده است

 وزير خارجۀ امريکا با وجود تائيد موقف "تيلرسن"، "ترمپ"برای کاستن تشنج و اصالح ثقلت روحيۀ حرف ھای 

 و مقامات وزارت دفاع امريکا در مورد محاصرۀ "تيلرسن" .نمودميز صحبت متن ديگری اما تھديد آعربستان، با 

رضايتی کردند، البته نه به خاطر قطر بلکه ھراس اقتصادی قطر از جانب عربستان سعودی وشرکاء اظھار نا

 ھزار عسکر امريکائی را در خود جا داده است، چه ١١ازينکه سرنوشت مرکز نظامی امريکا درين کشور که 

اين مرکز نظامی تخته خيز تجاوزات نظامی امريکا در شرق ميانه است که از دست دادن آن برای . خواھد شد

صادی قطر از نگاه انسانی صدمات محاصرۀ اقت"ً ظاھرا گفت که "تيلرسن". خواھد شدامريکا بسيار گران تمام 

صدمات بشری امريکا به ".  برای مدت طوالنی، عمليات ضد داعش را صدمه می زندجبران ناپذير وارد می کند و

يران و ترکيه ًمندی ندارد، بلکه ترس  ازين است که اين کشور برای جبران خساره کامال به اه عالقمحاصرۀ قطر

معلوم نيست که طبقۀ حاکم کنونی قطر تا کجا می .  آورد که برای امريکا و عربستان بسيار دردناک خواھد بودیرو

در صورت ضرورت، مرکز . تواند مقاومت نمايد و تا چه اندازه خواھد توانست خود را از خطر انھدام نجات دھد

 شخص مورد کنونی اين کشور را منھدم نمايد و" سرکش" که نظام نظامی امريکا در قطر به  آسانی قادر خواھد بود

چنانچه نسبت سياست نيمه مستقل قطر، عربستان و امريکا .  اريکۀ قدرت نصب نمايدبر "دوحه"نظر خود را در

را به جايش " تميم بن حمد بن آل ثانی" از قدرت پائين کشيدند و پسرش ٢٠١٣را در سال " حمد بن خليفه آل ثانی"

ًبا اين تغيير، تشنج متداوم عربستان و قطر که سياسی، خانوادگی و ارضی ھم است، قسما کاھش . صب نمودندن

بايست ياد آور شوم که نظام سياسی قطر نه انقالبی است و نه مردمی که عربستان و . ًيافت، اما کامال مرتفع نگرديد

ب خود را صادر نمايد و کشور ھای منطقه را بی ثبات امريکا از آن ھراسی داشته باشند تا مبادا اين کشور انقال

کشمکش ھای درونی ميان .  بود"برتانيه"قطر يک امارت نشين ارتجاعی است که زمانی تحت الحمايت .  بسازد
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کشور ھای مخلوق استعمار يک امر طبيعی است که ما مثال ھای آن را در ساير مناطق جھان مشاھده کرده می 

  .  توانيم

  طر؟ پس چرا ق

ًحيث يک کشور مقتدر در شرق ميانه و خصوصا حوزۀ خليج تبارز  عربستان سعودی می خواھد که من .١

روش نيمه مستقل قطر به .  امرای کشور ھای خليج از رياض اطاعت نمايندۀنموده و متوقع است که ھم

سفر . ت و متحدين آن قابل پذيرش نيس"رياض"ارتباط بحران سوريه، يمن و تماس با تھران برای 

 اين اطمينان را بخشيد که امريکا در روياروئی با ايران و ھر "آل سعود"، به "عربستان" به "ترمپ"

 و اطمينان از حمايت "ترمپ"با استفاده از وعده ھای . کشور متحدش، جانب عربستان را خواھد گرفت

 .  است افزايش يافته و به شکل کنونی در آمده"قطر" بر "عربستان"اين کشور، فشار 

 "قطر" پايتخت "دوحه"که مرکزش در " الجزيره" می خواھد که نشرات شبکۀ تلويزيونی "عربستان" .٢

 "آل سعود"که از انتقاد خود از نظام ھای فاسد شرق ميانه به شمول  است، بايد متوقف شود و يا اين

ريکا به افغانستان که در امريکا ھم نشرات داشت، وحشت تجاوز ام" الجزيره"تلويزيون . خودداری ورزد

.  کرد که تحمل اين نوع نشرات برای امريکا ناممکن گرديد که اتفاق می افتاد منتشر می و عراق را طوری

را در " الجزيره"را در کابل و بغداد بمباران نمود و شاخۀ " الجزيره"روی ھمين دليل، امريکا دفتر 

که  به کلی مسدود گردد و يا اين" الجزيره"که ھای عربستان اين است اکنون يکی از تقاضا. امريکا بست

 . تغيير روش دھد

اخوان "عربستان سعودی می خواھد که قطر از حمايت خود از جريانات اسالمی مخالف رياض مانند  .٣

آل "رياض تحمل ھيچ جريان سياسی ومذھبی مستقل را که منتقد . مصر و حماس دست بردارد" المسلين

در جريان بحران . داند خطری برای حاکميت خود در منطقه و جھان اسالم می باشد، ندارد و آن را "سعود

اکنون . مصر پشتيبانی نمود و کودتای السيسی را محکوم کرد" اخوان المسلمين"مصر، قطر از حاکميت 

 . مصر ھم در تقابل با رياض و دوحه، جانب رياض را گرفته است

ايران و عربستان در . ی اين کشور با ايران استيکی از خواست ھای رياض از قطر قطع روابط سياس .۴

رياض می خواھد که . يمن و سوريه و ساير کشور ھای شرق ميانه در کشمکش سنی و شيعه قرار دارند

قطر از روی اجبار سياسی نه مذھبی که بتواند . پيروی نمايند" آل سعود"ھمه کشور ھای سنی مذھب از 

کمک قطر به سازمان . يد، به سوی تھران و انقره رو آورده استکمی از فشار عربستان سعودی فرار نما

بحران روز ھای اخير در . ھای تروريستی که صرف يک اتھام است، برای عربستان يک بھانه است

تھران و انقره ھر دو  .  قطر، ايران و ترکيه را در يک صف واحد قرار داده است کشور ھایمنطقه،

ردند تا اين کشور بتواند از محاصرۀ عربستان و کشور ھای خليج پيرو ھمکاری خود را با قطر اعالم ک

  .  ًرياض قسما نجات يابد

ُاين را ھم بايد بدانيم که توانائی نظامی و اقتصادی ايران و ترکيه بسيار محدود است و ھم بعد مصافه ميان  

 ھمچنان. ته باشندد داشاين سه کشور اجازه نخواھد داد که برای  مدت طوالنی قطر را  در حمايت خو

حيث يک عضو مھم  که ترکيه من ال قرار خواھد گرفت، باالخص اينؤروابط ترکيه و امريکا مورد س

ال درين جاست که در صورت تشديد بحران، آيا امريکا از ؤس. شود ناتو در شرق ميانه و اروپا تلقی می

 نشان خواھد داد؟ برتری يکی بر که به سوی عربستان سعودی گرايش ترکيه حمايت خواھد کرد و يا اين
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 ياد آور شوم که روسيه در حال کنونی دباي. ديگری، واشنگتن را در تنگنای بزرگ سياسی قرار خواھد داد

  .ناظر اوضاع است و آرزو ندارد که روابط حساسش را با رياض به ارتباط قطر برھم بزند

آن نھايت درجه مھارت و بصيرت می  سياسی خطرناکی گير افتاده است که رھائی از قطر در تلک

تصور من اينست که طبقۀ حاکم قطر سرانجام تسليم خواھد شد و خواست ھای غير مشروع و غير . خواھد

  بار ديگر ٢٠١٣حقوقی عربستان و امريکا را برآورده خواھد ساخت، در غير آن تغيير سلطان مانند سال 

 .    در قطر حتمی خواھد شد

 

  

 


