
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ١۵
  

 !یئ بندی جديد منطقه گھانی قطر و صفبحران نا
وابط سياسی و ، تمام ر١٣٩٦ خرداد ١٥ - ٢٠١٧ جون ۵عربستان سعودی، يکی از متحدان کليدی قطر، دوشنبه 

ھای مورد قبول سازمان ملل  طور دولت بحرين، امارات متحده عربی، مصر، و ھمين. تجاری خود را با قطر قطع کرد

آسمان اين کشورھا به روی قطر بسته شده و ھمه پروازھا لغو شده . در يمن و ليبی ھم عربستان را ھمراھی کردند

مکاری خليج فارس ھستند که ھنوز روابط خود را با قطر قطع عمان و کويت تنھا کشورھای عضو شورای ھ. است

  .اند نکرده

  
ھا از قطع رابطه با قطر فراتر رفته و شھروندان عربستان، مصر، بحرين، امارات، ليبی و يمن از سفر،  محدوديت

ارند تا خاک  روز فرصت د١۴شوند  کسانی که شامل اين محدوديت می. اند زندگی يا عبور از مرزھای قطر منع شده

 .شھروندان قطر ھم ھمين اندازه فرصت دارند تا عربستان، امارات و بحرين را ترک کنند. قطر را ترک کنند

 در بيانيه حکومت عربستان سعودی، دليل .قطع روابط با انتشار بيانيه شديداللحن عربستان عليه حکومت قطر اعالم شد

به ھم زدن نظم داخلی، تحريک عليه «ھای اخير با ھدف  وحه در سالد» ھای سنگين آشکار و پنھان تخلف«قطع روابط 

ھای  گروه«چنين، قطر را به حمايت از  رياض ھم. عنوان شده است» حکومت و نقض حاکميت ملی عربستان

و » المسلمين، داعش و القاعده اخوان«با ھدف برھم زدن نظم منطقه، متھم کرده است؛ از جمله حمايت از » تروريستی
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چنين عربستان دوحه را به  ھم. در شھر قطيف عربستان و بحرين» ھای تروريستی تحت حمايت ايران گروه«ايت از حم

 .ھای يمن، حتی بعد از پيوستن به ائتالف عربستان متھم کرده است حمايت از حوثی

  . قطر برشمردشورای وزيران عربستان سعودی در بيانيه خود داليل مشخصی را برای قطع روابط ديپلماتيک با

نقض علنی و غيرعلنی قوانين شورای ھمکاری خليج فارس، تالش برای حفظ وحدت امت عربی، حمايت قطر از 

ای متعدد که موجب تھديد امنيت عربستان شده است را علت قطع روابط ديپلماتيک با قطر  ھای تروريستی و فرقه گروه

 .اعالم کرد

در اين خبر . ضيح دوحه درباره خبر اظھارات اخير امير قطر را نپذيرفته استدھد که عربستان تو اين بيانيه نشان می

 به عربستان روی سايت خبرگزاری رسمی قطر قرار گرفت، امير قطر از امريکاس جمھور ئيکه بعد از سفر جنجالی ر

هللا در لبنان  حزب امنيت منطقه سخن گفت و از حماس در فلسطين و تأميناقتدار و جايگاه حکومت اسالمی ايران در 

 کرد که اين خبر جعلی است و ھکرھا اين خبر را روی تأکيداما دولت قطر . عنوان جريان مقاومت حمايت کرد به

 .اند صفحه خبرگزاری رسمی قطر ھک کرده

 .ای برای برافروختن خشم آل سعود از آل تميم بوده است در واقع اين خبر جنجالی، تنھا جرقه

تر  ت مرزی و ھمکاری قطر با حکومت اسالمی ايران، تحکم آل سعود که خود را برادر بزرگاختالفات طوالنی مد

 .ھای اصلی اختالف عربستان و قطر است داند، ريشه کشورھای حاشيه خليج فارس می

ی المسلمين در کشورھای مختلف عربی، اين کشور را در برابر عربستان قرار داده اسالم چنين حمايت قطر از اخوان ھم

 .است

سياست قطر در . است» فتح«کند در حالی که عربستان حامی جنبش  حمايت می» حماس«در فلسطين نيز دولت قطر از 

 .ھای نزديک به اخوان تعريف شده است کشورھای سوريه، ليبی و ديگر کشورھای منطقه ھم درچارچوب جريان

 دوحه را از تنھا مرز زمينی خود که برای واردات  و زمينی خود را با قطر بسته وئی، دريائیعربستان مرزھای ھوا

  .غذا اھميتی ويژه دارد، محروم کرده است

ھای حمل و نقل اين کشور دستور داده است که انتقال کاال و  ای، به شرکت وزارت حمل و نقل عربستان، با انتشار بيانيه

 .مسافر را از زمين و دريا و آسمان به خاک قطر متوقف کنند

کنند و   که پرچم قطر را حمل میئیھا ھای قطری، کشتی غو پروازھا، ھمه بندرھای عربستان ھم به روی کشتیبعد از ل

امارات متحده عربی ھم، ورود . ھا يا افراد حقيقی قطری ھستند بسته شدند  که متعلق به شرکتئیھا حتی کشتی

 .ھای قطری را به بندر فجيره ممنوع کرده است کشتی

. ، دفتر محلی شبکه الجزيره را که متعلق به حکومت قطر است تعطيل و مجوزش را لغو کرده استچنين عربستان ھم

امارات ھم شبکه بين اسپورت، متعلق به الجزيره . کند متھم می» ھای تروريستی تبليغ گروه«عربستان اين شبکه را به 

 .را تعطيل کرد

 .اد در مراسم ساالنه حج در مکه شرکت کنندھا اجازه خواھد د چنان به قطری عربستان اما گفت که ھم

عنوان دو عضو ديگر شورای ھمکاری خليج فارس از صف جبھه سعودی در  در اين ميان، کشورھای عمان و کويت به

  .تحريم قطر فاصله گرفتند

ه وزير خارجه عمان ساعاتی پس از اعالم قطع روابط ديپلماتيک جبھه سعودی با قطر، به دوح» يوسف بن علوی«

 .امير قطر ديدار کرد» تميم بن حمد آل ثانی«رفت و با شيخ 
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گری ميان دوحه و رياض گام برداشت، و طی تماس تلفنی با امير قطر و درخواست تعليق  امير کويت، در مسير ميانجی

کند تنش  رود و تالش می شنبه به رياض می سخنرانی تلويزيونی او درباره اقدام جبھه سعودی، اعالم کرد که عصر سه

 .موجود را از ميان ببرد

 کشور ٤چنان به  طرفی در پيش گرفتند تا جبھه سعودی در تقابل با قطر ھم ساير کشورھای عربی نيز عمال موضع بی

 .عربستان، امارات، بحرين و مصر محدود بماند

ھای اردنی به نقل از  هرسان.  کردتأکيدطرفی  دولت اردن ھم از ورود به تنش ميان رياض و دوحه خودداری و بر بی

 . کشور عربی با قطر نظری ندارد٤درباره قطع روابط » امان«يک يک منبع دولتی اين کشور نوشتند که 

ای برای قطع روابط  کشورش در حال حاضر ھيچ برنامه:  کردتأکيدنفيس زکريا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 

 .ديپلماتيک با قطر ندارد

   .انوس ھند نيز به صف جبھه سعودی عليه قطر پيوستندموريس در عمق جنوبی اقي

 ئی اتحاد و خطوط ھوائیخوش اين بحران از جمله گلف اير، خطوط ھوا  بسياری از کشورھای دستئیخطوط ھوا

  .شنبه را دارند گويند که قصد لغو پرازھا از مبدا و به مقصد دوحه پايتخت قطر از صبح سه امارات می

تواند با آن ارتباط لجستيکی داشته باشد ايران  ترين کشوری که می اصره قرار گرفته و نزديکقطر اکنون عمال در مح

  .آورد اين وضعيت فرصتی برای ايران فراھم می. است

حدود . تنھا محصول عمده اين کشور گاز، نفت و محصوالت پتروشيمی است. قطر کشوری وابسته به واردات است

 از ھجوم مردم برای ئیھا گزارش. شود که بسته شده است زمينی با عربستان وارد مینيمی از کل واردات غذا از مرز 

 .خريد مايحتاج منتشر شده است

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، به نقل از يک مقام اتحاديه صادرکنندگان محصوالت 

 . برساندئیی به قطر مواد غذا ساعت با کشت١٢تواند ظرف  کشاورزی نوشت که ايران می

ھای تروريستی اسالمی از جمله گروه دولت اسالمی، داعش، را رد کرده و اين اقدامات را  قطر اتھام حمايت از گروه

ھا با شماری از ھمسايگان خود گفته است از سياست خارجی خود دست بر   قطر در ادامه تنش.خوانده است» ناموجه«

  .دارد نمی

لرحمن آل ثانی، وزير امور خارجه قطر گفته است ديپلماسی را برای حل بحران ميان اين کشور و شيخ محمد عبدا

 .دھد و گزينه نظامی برای حل اين بحران وجود ندارد ھمسايگان ترجيح می

 کشو رعربی با قطر، شمار زيادی از کشورھای منطقه در کنار دوحه قرار ٤در پی قطع ارتباط ديپلماتيک و اقتصادی 

  .طرفی خواستار پايان تنش ميان طرفين شدند رفته و با اعالم بیگ

ھای جداگانه قطع  ، که کشورھای عربستان، مصر، امارات و بحرين در بيانيه١٣٩٦ خرداد ١٥از صبح روز دوشنبه 

  روابط ديپلماتيک را با قطر اعالم کردند، تا کنون کشورھای کوچک مالديو و 

در .  مخالفت با اقدام جبھه سعودی عليه قطر، به نوعی با اين کشور ھمراھی کردنددر مقابل شماری از کشورھا ضمن

س جمھور ترکيه در گفتگوی تلفنی با امير قطر بر ھمبستگی آنکارا با دوحه در پی قطع روابط ديپلماتيک ئياين ميان ر

 . کردتأکيداز سوی برخی کشورھای عربی 

سالمی ايران ھم با ھمتای قطری خود به صورت تلفنی گفتگو کرد و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمھوری ا

  .حل نيست گاه راه فشار و تھديد ھيچ: در توئيت خود با اشاره به ضرورت گفتگو نوشت
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س مجلس نمايندگان عراق روز ئيدر اين چارچوب دفتر ر. عراق ھم خواستار افزايش مناسبات دوجانبه با قطر شد

س پارلمان عراق در ديدار با شيخ تميم بن حمد آل ئيسليم الجبوری ر: ای اعالم کرد تشار بيانيه خرداد، با ان١٥دوشنبه 

  . کردتأکيدثانی امير قطر در دوحه، بر ارتقا روابط دو جانبه 

قطع روابط برخی کشورھای عربی خليج فارس با قطر بر : مصطفی محمد، وزير صنعت و تجارت خارجی مالزی گفت

 .ی ندارندتأثيرگذاری و تجاری مالزی و قطر  توافقات سرمايه

اش را با قطر قطع کرد و از تصميم عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرين در قطع  جمھوری موريس نيز رابطه

 .روابط ديپلماتيک با دوحه استقبال کرد

اتحاد ضد « آغازی برای يک تواند وزير دفاع اسرائيل از قطع رابطه با قطر حمايت کرده و گفته است که اين اقدام می

  .با حضور اسرائيل باشد» تروريستی

عربستان ھرگونه . ترکيه خواستار استقرار نيروی نظامی در قطر شده است و ايران خواستار مذاکره با ترکيه

  .گری و دخالت خارجی در تنش ديپلماتيک پديد آمده را رد کرده است ميانجی

ای در رابطه با تنش ديپلماتيک پديد آمده بين قطر و  ھای منطقه و دراز قدرتھای دور  خبرگزاری رويترز از برنامه

  .دھد کشورھای عربی حوزه خليج فارس گزارش می

، اعالم کرد که در مورد استقرار نيرو در پايگاه ١٣٩٦ خرداد ١٧ - ٢٠١٧ ماه مه ٧مجلس ترکيه، روز چھارشنبه 

 .نظامی واقع در قطر تصميم خواھد گرفت

ھای وضع شده عليه قطر را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده  س جمھور ترکيه، تحريمئي اردوغان، ررجب طيب

 .است که ترکيه ھمه توان خود را برای خاتمه دادن به بحران ديپلماتيک بين قطر و عربستان به کار خواھد گرفت

وع اعزام مشاوران نظامی به قطر را بررسی نيز اعالم کرده است که موض» عدالت و توسعه«حزب حاکم ترکيه، يعنی 

 .کند می

شود که تنش ميان کشورھای   اما اين تصميم درست زمانی گرفته می.تر طرح ترکيه ھنوز منتشر نشده است جزئيات بيش

  .عربی خليج فارس با قطر به نقطه بحرانی رسيده است

ير خارجه ترکيه در واکنش به قطع رابطه وز» مولود چاووش اوغلو«گزارش الجزيره،  تر به در حالی که پيش

وگو برای حل اين مشکل   از اين ماجرا خواستار نشست و گفتتأسفديپلماتيک برخی از کشورھا با قطر، ضمن اظھار 

  .شد

چاووش اوغلو،  .بار است تأسففارس امری  او اعالم کرد از ميان رفتن اتحاد در ميان کشورھای عربی حوزه خليج

 .فارس خبر داد دگی کشورش برای کمک جھت بھبود روابط در ميان کشورھای حوزه خليجچنين از آما ھم

تری با برگزاری مسابقات جام جھانی فوتبال در قطر   نيز با احتياط بيشالمانبا شروع بحران قطر سياستمداران 

 ئیھا اکنون صحبت از ھم.  سال ديگر باشد۵ يعنی ٢٠٢٢ھای در سال  قطر قرار است ميزان اين بازی. کنند برخورد می

  .خورد ھا به گوش می  اين بازیئیجا در مورد امکان جابه

کند فاصله خود را با اين کشور حفظ   نيز تالش میالمان» حمايت قطر از تروريسم در منطقه«با طرح مسائلی نظير 

 .کند

اتھاماتی که «:  گفته است Passauer Neuen Presse  بهالمانس فراکسيون حزب دمکرات مسيحی ئيفولکر کاودر، ر

ھا در اين کشور برگزار شوند، بايد به شکل جدی مورد  اين موضوع که بازی. شود بسيار سنگين است به قطر زده می

 ».بحث قرار گيرد
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ھای جھانی  اين قابل تصور نيست که در کشوری حامی تمام و کمال تروريسم است، بازی«او اضافه کرده است که 

 ».برگزار شود

 سالح به دالر خود يکی از فروشندگان تجھيزات نظامی به کشورھای عرب منطقه خليج فارس است و ميلياردھا لمانا

اين يکی از مسائلی است که ھمواره مورد انتقاد احزاب اپوزيسيون دولت فعلی . عربستان سعودی و قطر فروخته است

 .که حزب دمکرات مسيحی در راس آن قرار دارد، شده است

. فکری و ھمکاری ميان دو کشور ايران و ترکيه در اين زمينه شده است ت اسالمی ايران ھم خواستار ھمحکوم

وگو بر سر بحران ديپلماتيک قطر با  محمدجواد ظريف در آستانه سفر خود به ترکيه اعالم کرده که مذاکره و گفت

  .کشورھای عربی حوزه خليج فارس الزامی است

 و آب صورت ئی با ترکيه و ايران پيرامون ارسال مواد غذائیوگوھا اند که گفت رش دادهمحافل حکومتی در قطر گزا

قطر به شدت به واردات مواد . کند  ھفته اين کشور کفايت می۴ نيازھای تأمينذخاير غالت قطر تقريبا برای . گرفته است

 . وابسته استئیغذا

 .ه است اما خبری از جزئيات اين گفتگو منتشر نشده استاش تلفنی صحبت کرد وزير خارجه روسيه ھم با ھمتای قطری

جمھوری روسيه تصميمی برای ديدار با وزير امور  سئيگوی کاخ کرملين، اعالم کرد که والديمير پوتين، ر سخن

  .پذيرد خارجه قطر ندارد و او را به حضور نمی

ثانی،  قل کردند که محمد بن عبدالرحمن آلگوی کاخ کرملين ن ، از سخن٢٠١٧ جون ٨شنبه  ھای روسيه، پنج خبرگزاری

وزير امور خارجه قطر در سفر به روسيه تنھا با سرگئی الوروف، وزير امورخارجه اين کشور ديدار خواھد کرد و 

 .پذيرد والديمير پوتين تصميمی برای ديدار با وزير امورخارجه قطر ندارد و او را به حضور نمی

کند و در ديدار با وزير   به موسکو سفر میجون ١٠ثانی  شده، محمد بن عبدالرحمن آلھای اعالم  ريزی براساس برنامه

 .کند ای را بررسی می امور خارجه روسيه مسائل منطقه

گزارش اسپوتنيک، منابعی در محافل ديپلماتيک قطر به روزنامه  در حالی پوتين اين موضع را اتخاذ کرده که به

کرد اقدامات خود را با ايران ھماھنگ کند و اين يکی از   اين امير نشين تالش میايزوستيا، چاپ مسکو اعالم کردند

  .داليل بروز بحران در روابط دوحه با رياض و متحدان وی بوده است

ھای  منظور تالش برای کاھش تضادھا بين گروه«: يکی از منابع قطری درباره ھمکاری قطر و ايران در سوريه گفت

  ».و نظاميان و داوطلبان ايرانی بودمسلح تحت حمايت دوحه 

ھای قطر برای يافتن زبان مشترک با تھران با واکنش  منابع ديپلماتيک ايزوستيا در روسيه، خاطرنشان کردند تالش

توانست برای ھماھنگی در سطح عميق تر شرايط مساعدی را به وجود  ھا می مثبت مسکو روبرو شد چون اين تالش

  .باشد که دوحه يکی از اسپانسرھای تروريسم در سوريه است، يک واقعيت می يناما با اين حال ا. آورد

ھای دوحه برای  رياض السعودی، مدير مرکز مطالعات عربی در ژنو در مصاحبه با ايزوستيا اظھار داشت تالش

  .ھماھنگی اقداماتش با تھران تصادفی نبوده است

ای اول پس از جنگ در مجموع روابط عادی با ايران داشته ھ قطر قبل از بحران سوريه و حتی در سال«: وی گفت

وقنی خبر … توانست از قطر حمايت کند ھا می در شرايط تضادھا بين دوحه و رياض، ايران دشمن ديرينه سعودی. است

دخالت کشورھای عربی خليج فارس در امور . روابط بين قطر و ايران منتشر شد، عربستان فورا واکنش نشان داد

قطر نيز از . ديد طبق برخی از اطالعات رياض کودتای نظامی را در قطر تدارک می. تر کرد گر وضع را وخيميکدي

حوادث فعلی حاکی . مخالفان در عربستان حمايت کرده و دارای روابط نزديکی با محمد بن نايف آل سعود، وليعھد بود
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به اين ترتيب . آل سعود، معاون وليعھد استاز تقويت مواضع گروه رقيب در رياض به رھبری محمد بن سلمان 

چنين انشعاب در داخل خاندان سلطنتی سعودی و برتری يک گروه بر گروه ديگر بحران فعلی را تحريک کرده  ھم

  ».است

ھای خليج فارس جانب عربستان را گرفت، روزنامه نيويورک تايمز از  نشين  در دعوای شيخترمپکه  ساعاتی پس از آن

   . دانستامريکازده انتقاد کرد و آن را دارای پيامدھای جدی راھبردی برای  ليل اين موضع شتاببه د  ترمپ

ھمان اندازه ھم عربستان در حمايت از  به: ھای تروريستی نوشت نيويورک تايمز با اشاره با سابقه پشتيبانی قطر از گروه

  .تروريسم نقش داشته است 

 درجه از موضع تيم امنيت ملی کاخ سفيد بود که تالش کرده بود ١٨٠رخشی  چترمپموضع : اين روزنامه اضافه کرد

   .طرف بماند نزاع بی در اين 

 شگفت ترمپاز موضع ) پنتاگون( امريکاھای نظامی در وزارت دفاع  چنين خبر داد که برخی مقام نيويورک تايمز، ھم

   .زده شدند

 در خصوص امريکانان روز گذشته وزيران خارجه و دفاع ای با سخ کننده  تفاوت خيرهترمپاز سوی ديگر، موضع 

خواھيم پای  ھا می  روز دوشنبه گفته بود که ما از ھمه طرفامريکا، وزير خارجه »رکس تيلرسون«   .دارد بحران قطر 

   .مشکالت خود را از راه گفتگو حل کنند ميز مذاکره نشسته و 

ھای  ھمکاری نظامی قطر گفته بود که اين اختالف پيامدی برای برنامه نيز با ستايش از امريکاجيمز ماتيس وزير دفاع 

  .واشنگتن نداشته و ھمه اين کشورھا به ھمکاری با ما تعھد دارند نظامی 

وزير » جيمس ماتيس«دليل تعھد پايدارش در امنيت منطقه تجليل کرده، بلکه  ای از قطر به پنتاگون نه تنھا در بيانيه

   .ر شد با ھمتای قطری خود تلفنی صحبت کند ناگزيامريکا خارجه 

در چنين شرايطی، عربستان سعودی و کشورھای متحد آن، ھرگونه دخالت در بحران ديپلماتيک را رد کرده و برای 

  از آن جمله است قطع رابطه با دشمن سوگندخورده. اند  کردهتعيينرفع تحريم و گشودن گره انزوای قطر شروطی را 

  .المسلمين ران و خاتمه دادن به پشتيبانی از گروه اخوانھا، يعنی اي آن

عادل جبير، وزير امور خارجه عربستان ھرگونه دخالت در اختالفات بين کشورھای حوزه خليج فارس را رد کرده 

که ما مطمئن ھستيم . ايم گری نشده ما خواستار ميانجی«:  به خبرنگاران گفته استالماناو در حاشيه سفر خود به . است

  ».اختالفات در شورای ھمکاری خليج فارس قابل حل ھستند

سو و رابطه با  المسلمين از يک جبير از قطر خواسته است به حمايت و پشتيبانی خود از گروه اسالمی حماس و اخوان

 .حکومت اسالمی ايران از سوی ديگر پايان دھد

ات ديپلماتيک به عربستان سفر کرده بود، در ادامه صباح احمد جابر الصباح، امير کويت نيز که برای انجام مذاکر

امارات متحده عربی نيز به پيروی از سياست عربستان، مناسبات . ھای خود به امارات متحده عربی رفته است تالش

 .ديپلماتيک خود را با قطر قطع کرده و اين کشور را تحريم کرده است

ن مسؤوالخاندان سلطنتی و شھروندان اين کشور، به القاعده و شود که قطر برای آزادی شماری از اعضای  گفته می

قطر اين خبر را تکذيب .  باج باعث ناخرسندی عربستان شده استدالرپرداخت يک ميليارد . امنيتی ايران باج داده است

  .کند می
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شود که قطر برای  گفته می. منتشر شده است» فاينانشال تايمز«ی توسط روزنامه دالرخبر پرداخت باج يک ميليارد 

ھای آن کشور و از جمله چند تن از وابستگان خاندان آل ثانی به نيروھای وابسته به شبکه  آزادی شماری از گروگان

  .تروريستی القاعده و ھمچنين نيروھای امنيتی ايران باج داده است

در آن . گردد  برمی٢٠١۵ال گيری به دسامبر س ماجرای گروگان. شکار شاھين يکی از تفريحات ثروتمندان عرب است

اين سفر برای . چنين ثروتمندان قطری برای شکار به عراق رفته بودند ھنگام شماری از اعضای خانواده امير قطر و ھم

 .دولت قطر بسيار گران تمام شد

مھوری نظاميان شيعه نزديک به ج برخی شبه. شوند افراد يادشده توسط گروھی نامشخص ربوده و به گروگان گرفته می

ای ھم معتقد بودند که اين افراد توسط جريانات نزديک به  گيری معرفی کردند و عده  اين گروگانمسؤولاسالمی را 

 .اند شبکه القاعده ربوده شده

رسد و  سرانجام به نتيجه میگيران  مذاکرات با گروگان. برند سر می ربايان به  ماه در اسارت آدم١۵افراد مزبور 

  .شوند  آزاد می٢٠١٧ھا در آوريل سال  گروگان

 نفر از شھروندان قطری که در عراق ربوده شده بودند، شايعاتی پيرامون پرداخت باج از سوی دولت ٢۶پس از آزادی 

ی شده بود که ھمه در ھمان ھنگام، وزير امور خارجه قطر پرداخت ھرگونه باج را تکذيب کرده و مدع. قطر مطرح شد

 .مذاکرات و اقدامات صورت گرفته برای آزادی اين افراد با اطالع دولت عراق صورت گرفته است

ای اعالم  با انتشار مقاله» فاينانشال تايمز«پس از بروز تنش در مناسبات ديپلماتيک عربستان سعودی و قطر، روزنامه 

چنين برای آزادی شماری از نيروھای نظامی خود که در سوريه به  کرده است که دولت قطر برای آزادی اين افراد و ھم

 . باج پرداخت کرده استدالراسارت نيروھای افراطی در آمده بودند، يک ميليارد 

چنين نيروھای نزديک به  ن امنيتی ايران و ھممسؤوالشماری از  زمان به اين روزنامه مدعی شده است که اين باج ھم

اند که پرداخت اين مبلغ کالن به ايران و نيروھای  نويسندگان مقاله در ادامه عنوان کرده. شده استشبکه القاعده پرداخت 

 .القاعده از جمله مسائلی بوده که ناخرسندی عربستان را در پی داشته است

ر چنين روزنامه عکاظ مدعی شد که قطر به نيروی بسيج مردمی عراق در صورت گشودن جبھه جنگ با عربستان د ھم

  .ی داده استدالرشمال، وعده کمک يک ميليارد 

ھا  به آن»  به حشد شعبیدالر ميليون ٥٠٠به گزارش اسپوتنيک، اين روزنامه عربستانی ادعا کرد؛ قطر با پرداخت 

 . به کمک خواھد کرددالرگفته، در صورت وارد کردن عربستان به جنگ، يک ميليارد 

طر برای ايجاد تنش در کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس با العالم به نقل از اين روزنامه نوشت؛ ق

ھای عربستان و  پيامدھای رخدادھا و واکنش. کند اله ھمکاری می المسلمين، انصاراله و حزب ھای القاعده، اخوان گروه

ای جدی و  دولت قطر در سطح مردمی و رسانه» تجاوزات«کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس عليه 

قطر باعث نشد در مواضع خود بازنگری و روابطش را بھبود بخشد بلکه روش » عقده فقر سياسی«. ساز بود تسرنوش

  .آميزتری را برگزيد و تالش کرد تا توھم خود را درباره گرفتن نقش رھبری از عربستان در جھان عرب دنبال کند تنش

قطر عليه طرح عربستان برای متحد . پردازد می» خودکشی سياسی«دولت قطر از طريق اقداماتش به : عکاظ نوشت

در » ھا صفوی« از دولت فلسطين حمايت کرد و به حمايت از ئیکردن جھان عرب ايستاد و از جنبش حماس برای جدا

ھا منبرھای  قطر از مخالفان کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس در خارج حمايت و برای آن. بحرين پرداخت

  .ای را اختصاص داد الفان عربستانی نيز مبالغ ساليانهای را گشود به مخ رسانه
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س جمھور ئيھای پس از سقوط محمد مرسی ر طبعا اين رويکرد قطر دليل اصلی تنش ميان دوحه و قاھره در سال

عنوان تنھا کشور خارج از رياض، ابوظبی و منامه با  آيد، و به ھمين دليل است که مصر به شمار می اخوانی مصر به

 . آل سعود برای قطع روابط با قطر ھمراه شده استبرنامه

اختالفات مرزی . گردد  ھای سده نوزدھم باز می ھای مرزی و سرزمينی عربستان سعودی با قطر به ميانه پيشينه اختالف

عربستان سعودی مدعی . شود ھای جنوبی قطر می ای از زمين  باريکه و سرزمينی عربستان سعودی و قطر شامل

 و دو کشور در مورد مرزھای جنوب غربی و سلوا نيز با يکديگر   مايل از سواحل جنوب شرقی قطر است٢٣مالکيت 

واقع در جنوب باختری » سلوا«بنابراين، اختالفات مرزی و سرزمينی ميان دو کشور از خليج . اختالفات ارضی دارند

 نسبت به اراضی جنوب شرقی قطر، ابوظبی نيز .ابدئيواقع در جنوب خاوری قطر امتداد م» خورالعديد«قطر آغاز و تا 

 . داردئیادعاھا

 از خاک اين کشور را به ئیھا  نيروھای نظامی عربستان سعودی به قطر تجاوز کردند و بخش،١٩٩٢در سپتامبر 

 با عربستان سعودی را به حال تعليق در آورد و به ١٩۶۵ قرارداد مرزی  دنبال آن، قطر اجرای به. تصرف درآوردند

 ماه کشمکش، سرانجام ٣پس از . ھای شورای ھمکاری خليج فارس خودداری کرد  اعتراض از شرکت در نشست عنوان

  .شان منعقد کردند  برای حل و فصل اختالفات مرزی ای نامه گری مصر، دو کشور موافقت با ميانجی

وسعت . ان سعودی ھم مرز استای کوچک است که در جنوب غربی خليج فارس واقع شده و با عربست قطر شبه جزيره

تر از جزاير مالويناس است و تقريبا ھم  قطر از نظر وسعت کمی کوچک.  کيلومتر مربع است٤٣٧ ھزار و ١١قطر 

  .پايتخت اين کشور شھر دوحه نام دارد. ستامريکااندازه ايالت کنتيکت 

 ھزار تن ٢٠٠ر نفر است که تنھا  ھزا٨٧٠، يک ميليون و ٢٠١١جمعيت قطر بر اساس گزارش بانک جھانی در سال 

  .ھا بومی ھستند از آن

گذاری و نظام  اسالم نقشی مھم در قانون اساسی قطر دارد و اساس قانون. مذھب ھستند اکثر مردم اين جزيره سنی

  .دھد  اين کشور ا تشکيل میئیقضا

ين کشور روزانه حدود يک ا. قطر بر روی ذخاير غنی نفت و گاز قرار دارد و يکی از اعضای اوپک محسوب است

 تريليون متر مکعبی تبديل شدن به ٢٥ھدف قطر به لطف ذخاير تقريبی بيش از . کند ميليون بشکه نفت توليد می

  . جھان است-  ال ان جی - ترين صادر کننده گاز طبيعی مايع  بزرگ

ليد ال ان جی در اين کشور ظرفيت کنونی تو. ترين ذخاير گازی جھان را داراست قطر پس از روسيه و ايران بزرگ

 ١٧٣، ٢٠١١بر اساس گزارش بانک جھانی، توليد ناخالص داخلی قطر در سال .  ميليون تن در سال است٧٧حدود 

  .، قطر به ثروتمندترين کشور جھان از نظر سرمايه تبديل شد٢٠١٠در سال .  بوددالرميليارد 

ين کشورھای جھان را اعالم کرد که قطر در راس اين ، ثروتمندتر«Global Fiuance» امريکائیچندی پيش نشريه 

   چون لوگزامبورگ، نروژ و سنگاپور قرار دارند،ئیليست قرار دارد و به دنبال آن کشورھا

کشور قطر اميرنشين . واحد پول قطر، لایر است .زبان رسمی اين کشور عربی است و انگليسی ھم بسيار رايج است

آب و ھوای قطر، معتدل بيابانی است ھمراه با . وب به کشور عربستان متصل استاين شبه جزيره کوچک از جن. است

  .تابستان گرم و زمستان کوتاه و معتدل با مقدار کمی بارش باران

قطر سومين کشور دارنده ذخاير گاز پس از . از لحاظ اقصادی، منبع درآمد ارزی کشور، صادرات نفت و گاز است

 .قطر عضو اوپک نيز است.  سال آينده تخمين زده شده است٢٠٠ گازی آن برای روسيه و ايران می باشد ذخيره

  .رسد  درجه سانتيگراد می٤٣ و ژوئيه به جونقطر کشوری بيابانی است و دمای ھوا در اين کشور در ماه 
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دھم خانواده از اواسط قرن نوز.  اعالم استقالل کرد١٩٧١قطر مستعمره سابق انگليس بود که در روز سوم ماه سپتامبر 

، شيخ خليفه بن حمد آل ثانی با برکناری ١٩٧٢ ماه فوريه ٢٢در روز . اند آل ثانی در اين کشور حکمرانی کرده

، شيخ حمد بن خليفه آل ثانی پدرش را از ١٩٩٥ جوندر ماه .  قدرت را در قطر در دست گرفت-  امير احمد -برادرش 

  .سلطنت خلع و خود قدرت را در دست گرفت

رو،  دھد از اين ھا را نمی ھا و محاصره ای قطر امکان مقاومت اين کشور در قبال تحريم موقعيت جزيره وجود، اين اب اما

چرا که عمده مراودات ترانزيتی و . در اندک زمانی يا مجبور به تسليم بوده و يا به گفتگو و مصالحه روی خواھد آورد

گيرد که از سوی بحرين و امارات و عربستان مسدود  ورت می صئیحمل و نقل و صادرات و واردات قطر از مرزھا

  .شده است

اين امر .  ايران نداردئیھای آبی و ھوا در چنين شرايطی، قطر برای رابطه با دنيای خارج راھی غير از استفاده از راه

ای آن   منطقهعنوان رقيب از آن جھت برای عربستان مطلوب نيست که دوحه را بيش از پيش به حکومت اسالمی به

احتماال عربستان تمايل چندانی . ای يک امتياز را نصيب ايران خواھد کرد نزديک کرده و در معادالت يارگيری منطقه

 امنيتی خود، کشور ديگری را نيز به نفع رقيب از دست  نخواھند داشت که پس از عراق و سوريه و يمن، در حوزه

 .دان طول نخواھد کشيدرو، احتماال اين بحران چن از اين. بدھند

 با رانيا اقتصادی روابط .است سال در دالر ارديليم ٦ کم دست رانيا با عربی متحده امارات مراودات ديگر، سوی از

 تحريم فشار تحت قطر از حمايت در ھم ايران نيبنابرا است؛ توجه قابل زين عراق و عمان ت،يکو لبنان، تونس، مصر،

  .تگرف خواھد قرار قطر کنندگان

س جمھوری ئي رترمپی و اسقبال از اولين سفر خارجی دونالد دالر ميليارد ٤٦٠در واقع مقامات عربستان با ھزينه 

و تشکيل مرکز جھانی مبارزه با تروريسم در رياض »  اسالمی- عربی « کشور ٤٠ و با دعوت از سران بيش از امريکا

  .قابله با حکومت اسالمی ايران دادندبا ھدف م» ناتوی عربی« پيمان نظامی موسوم به تأسيسو 

 کيپلماتيد حمالت با ا،يس سازمان در رانيا زيم استير به فردی تعيين و ترمپ رفتن و آمدن رسد می نظر به اکنون

  .ھستند مرتبط ھم به نوعی به ھمگی شده گفته تحوالت گريد و قطر به عربی کشورھای ناگھانی

 کشورھای از اریيبس در ستیيترور ھای گروه گريد و النصره جبھه ھای ستيترور و المسلمين اخوان از قطر که اين در

 بوده، ارتباط در ايران اسالمی حکومت با و کرده می تيحما قايآفر در حتی و عراق لبنان، ه،يسور در جمله از جھان

 ليبی، عراق، بحران از سال ھمه نيا گذشت از بعد که داده روی اتفاقی چه اکنون است نيا سؤال اما .نيست شکی

 ھای گروه از قطر که اند دهيفھم پيمانش ھم و عربستان ناگھان غيره و مصر در المسلملن اخوان عليه کودتای و سوريه

 وجود عربستان و قطر انيم ابتدا ھمان از هيسور در مخالفان از تيحما چگونگی در اختالف کند؟ می تيحما ستیيترور

 به که قطر و عربستان روابط در قبل بحران در حتی .بودند نکرده علنی را خود ختالفاتا کشور دو گاه چيھ اما داشته

 با د،ينرس سطح نيا به روابط رگیيت گاه چيھ زين ديانجام قطر از ھمکاری شورای کشورھای سفرای زمان ھم فراخواندن

  .بود شديد ھا آن انيم اختالفات که نيا وجود

 پشت اسرار از اریيبس روی از پرده و داد خواھد نشان را اریيبس قيحقا خاورميانه نبحرا و آتی ھای ھفته در احتماال

  .داشت برخواھد پرده

 عربی کشورھای داخلی روابط در خود نوع در که بود ناگھانی قطر با برخورد در عربی کشورھای رفتارھرچند 

چرا که . گذارد داری را نيز به نمايش می يهدر عين حال بحران عربستان و قطر، بحران سرما اما است بوده سابقه بی

  .شود می محسوب منطقه اقتصادی ھای قطب از قطر
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 طرح امريکا به عربستان و بعد از اجالس ناموفق اوپک برای تقويت قيمت نفت، سنای ترمپدر اين ميان، بعد از سفر 

ليه ايران، به ھمه کشورھای دنيا و تحريم بسيار گسترده ايران را دوباره به جريان انداخت و با مواضع جديد ع

اين اقدام تازه .  در حوزه نفت ايران، اين پيغام را داد، که از بازار ايران بدور باشند  خارجی گذاران احتمالی سرمايه

 نفت  ، يعنی تثبيت و حتی کاھش ظرفيت توليد نفت ايران که باز به نفع کاھش سھم ايران و اوپک از توليد جھانیامريکا

ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی عميق و فوری ايران، که در راس آن  ھد بود و با توجه به مشکالت و بحرانخوا

ويژه اقدامات تروريستی چھارشنبه گذشته در پايتخت و حمله به دو سنبل  ھا قرار دارد، به  بانکمسألهبيکاری، فقر و 

خمينی، ادامه اين وضع، پيش از بيش در جھت محدود مھم و نمادين اين حکومت، يعنی مجلس شورای اسالمی و قبر 

 و غيره عليه ايران را ھم امريکا خواھد بود که اين اقدام بخشی از ھدف عربستان و  کردن ايران در عرضه جھانی

  .کند  میتأمين

طر ، گفتند نيروھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی از کاخ امير ق٢٠١٧ جون ٧حتی منابع مصری روز چھارشنبه 

 روابط .اند چنين گفتند که نيروھای سپاه پاسداران تحت عنوان آموزش به قطر اعزام شده  اين منابع، ھم.کند حفاظت می

 تأکيدشيخ تميم بن حمد، امير قطر بارھا .  در سوريه بسيار دوستانه استئیھا دو کشور قطر و ايران با وجود اختالف

ديگر دارند و اين در حالی است که روابط قطر با ديگر کشورھای عضو کرده که دو کشور روابط امنيتی گرمی با يک

  . بوده استئیشورای ھمکاری خليج شاھد افت و خيزھا

کننده نفت و گاز دنيا اين بود که کشورھای توليد کننده نفت   پيش ھمه تالش کشورھای بزرگ مصرفدو سه دھهاگر تا 

فت در دنيا دچار بحران نشود و قيمت نفت تثبيت شود، حاال، در عصر اپک و خليج فارس، ثبات داشته باشند تا عرضه ن

 و  ھای جايگزين، پيشرفت در بھينه مصرف کردن و انقالب تکنولوژی برای توليد لوازم برقی ، انرژی شيل نفتی

 و  کم مصرف، برای تثبيت قيمت نفت، ھمان کشورھای بزرگ غربی، نياز به ايجاد تحريم، تنش، موتورھای صنعتی

 و جھان و ھر چه امريکا و نگاه او به داخل ترمپبه خصوص که با آمدن .  چه بين کشورھا دارند حتی جنگ، چه داخلی

 خارج و مشخصا منطقه ناآرام خاورميانه، احتمال اقداماتی از اين دست در   از منابع نفتیامريکانياز کردن   تر بی بيش

  .استتر   نسبت به اوباما بسيار بيشترمپدوران 

دنبال باال   و غرب و حتی روسيه که باز ھم بهامريکاات استراتژيک، برای تغييراز ھمين رو است که با توجه به اين 

تر است تا به تحريم و فشار به  گذشته، بسيار سھل ن است، نسبت بهئي و گاز خود در اين بازار رو به پا بردن درآمد نفتی

  . کنندايران روی بياورند يا با آن ھمکاری 

ھای  ھا در کانون گذاری کشورھای منطقه و حاميان جھانی آنتأثيريک ابزار مھم اين بحران ناگھانی، گسترش نفوذ و 

زده خاورميانه پيش برای مثال قطر جدا از متحدانش، جنگ نيابتی ويژه خود را در مناطق تنش. بحرانی خاورميانه است

توان  گونه می ھمين به.  و حامی روابط حسنه با حکومت اسالمی ايران استھای اسالمی برد که تشکيل و تجھيز گروه می

  . فکر کرد» خاورميانه بزرگ«به تالش برای اجرای طرح جديد 

تواند  ھای نفت و گاز دنيا است که می ترين صادر کننده  بزرگ در واقع تنش ناگھانی بين عربستان و قطر، يعنی

اين موضوع در عين حال، موجب بروز بحران اقتصادی، سياسی، نطامی و . ھای خاورميانه را شديدتر کند بحران

  .گذارد ھا را به نمايش می المللی آن ھای منطفقه و حاميان بين ديپلماتيک حکومت

 خرداد ماه، در شرکت ١٦شنبه   روز سهمسؤوليک مقام . پروازھای قطری به آسمان ايران منتقل شدبا اين وجود، 

ھای قطری برای تردد به آفريقا و اروپا از آسمان ايران  از امروز تمام پروازھای ايرالين:  اعالم کردھای ايران فرودگاه

  .عبور خواھند کرد
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 پرواز ٩۵۵روز  در حال حاضر در ھر شبانه:  ترافيک آسمان کشور افزودکنترول سابق در مرکز مسؤولاين مقام 

ھا از آسمان  ھای قطری و عبور ھواپيماھای آن حريم شدن ايرالينکنند که در صورت ت عبوری از آسمان ايران تردد می

  .شود  پرواز به اين تعداد افزوده می٢٠٠ايران، احتماال روزانه 

مجوز عبور ھواپيماھای عبوری از ايران را سازمان : او درباره استقبال ايران از اين موضوع نيز اظھار کرد

کند که در مورد قطر نيز ما از آن  ھای دنيا صادر می ورھا و ايرالين کشوری پس از دريافت درخواست کشئیھواپيما

 .شود  برای کشور میئیاستقبال خواھيم کرد؛ چون موجب درآمدزا

ھا، سفر به شاخ آفريقا پس از تحريم  ترين مشکالت قطری ھا، با بيان اين که يکی از مھم اين منبع آگاه در شرکت فرودگاه

بايست  ھای قطری می در اين صورت ايرالين:  مصر خواھد بود، تصريح کردئیسوی ھواپيماھای اين کشور از  ايرالين

تر  ھا را طوالنی اين موضوع مسير آن. با عبور از آسمان عمان و جنوب ايران، از آسمان عراق به شاخ آفريقا تردد کنند

 .شدند  میخواھد کرد؛ چون قبال با عبور از آسمان کويت و مصر، به راحتی وارد آفريقا

ھا از پروازھای عبوری خارجی از آسمان ايران  وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ميزان درآمد شرکت فرودگاه

اين درآمدھا به داليل امنيتی قابل ذکر نيست چون کشورھای ھمسايه با اطالع از رقم ايران، نرخ عبور از آسمان : گفت

 .شود که منجر به کاھش درآمدھای کشور میدھند  خود را به صورت رقابتی با ايران کاھش می

رسانی درباره  که فعال زمان مناسبی برای اطالع  نيز ر با بيان اينئیگوی سازمان ھواپيما چنين رضا جعفرزاده سخن ھم

 ئیزودی با موافقت سازمان ھواپيما به: ھای قطری از آسمان ايران نيست، اظھار داشت پروازھای عبوری ايرالين

که عالوه بر وزير راه و شھرسازی، وزير  ضمن اين. ازھای قطری از آسمان ايران تردد خواھند کردکشوری، پرو

 .س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی نيز در جريان اين موضوع ھستندئيامور خارجه و ر

.  تحوالت داخل ايران يادآور شويم يک نکته را ھم در مورد مناسبت نيست از فرصت استفاده کرده و جا بی در اين

ھرچند که . تر نظاره گر ھستند ھای اجتماعی ايران، چندان در تحوالت کشور دخيل نيستند و بيش انه اکنون جنبشتأسفم

شود اما اين ھمه اعتراض و اعتصاب کارگری، پراکنده و  دھی و عملی می اعتصابات زيادی در جنبش کارگری سازمان

اين .  ديده نشده استئیھا تحرک چندانی از جنبش زنان و جنبش دانشجو در اين سال. مقطعی استبدون استراتژيک و 

در . برند شمول باشد، رنج می  و جھان ھای علمی انه از فقدان يک برنامه عملی و استراتژيک که برپايهتأسفھا م جنبش

زنند و اکنون  جتماعی جامعه را رقم میچنين شرايطی، باز ھم اين و يا آن جناح حکومت اسالمی، جھت سياسی و ا

. اند ھای اقتصادی، جنگ داخلی و آينده تيره و تار قرار داده تر کشور را در معرض انواع و اقسام بحران ھرچه بيش

 که مخالف تحريم اقتصادی ايران، حمله نظامی به ئیھای اجتماعی ايران و ھمه نيروھا ادامه اين وضعيت برای جنبش

وز جنگ داخلی ملی و مذھبی، تروريسم، فقر و فالکت اقتصادی و استثمار ھستند ھشداردھنده و اين کشور، بر

خواه، سکوالر، چپ،  طلب، آزادی ھا و ھمه فعالين نيروھای فعال برابری بنابراين، فعالين اين جنبش. خطرناک است

ھای  دان مبارزه را برای جناحآنارشيست، کمونيست و غيره موطفند اين وضعيت را درک کنند و بيش از اين مي

طلبان و گرايشات ناسيوناليست و مذھبی باز  ھا، فرصت ھا، اپورتونيست رنگارنگ حکومت اسالمی و کليت آن، ليبرال

  !نگذارند

  ٢٠١٧ جون نھم -  ١٣٩۶ ]جوزا[ نوزدھم خرداد جمعه

  

  »بحرينی در باره ليست تروريسم قطر-اماراتی- مصری-بيانيه سعودی «:ضميمه
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ای را منتشر  همؤسس ١٢ نفر و ۵٩شاھی سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرين بطور مشترک ليست نام پاد

  .شوند کنند و از سوی دولت قطر حمايت می ھای تروريستی کمک مالی می کردند که به سازمان

ی سعودی، امارات متحده پادشاھ«:  کشور که در اختيار تلويزيون العربيه قرار گرفته آمده است۴در بيانيه مشترک 

عربی، جمھوری عربی مصر و پادشاھی بحرين مشترکا به مبارزه با تروريسم، بستن منابع مالی آن، برخورد با 

 ». آنھا متعھد ھستندتأثير و ابزارھای ترويج آن و حفاظت جوامع از ئیگرا ھای افراط انديشه

ھای امضا شده و از جمله عدم حمايت از   به تعھدات و توافقدر پی عدم پايبندی مقامات دوحه«: افزايد اين بيانيه می

 ٢٠١٣ھا برای اجرای توافق  توجھی به تمام تماس کنند و بی  که امنيت کشورھا را تھديد میئیھا عوامل و سازمان

 ه را در ليست تروريسم قرار دھند و اين ليست را بهمؤسس ١٢ شخصيت حقيقی و ۵٩ کشور توافق کردند تا ۴رياض، 

 ».روز برسانند

دھد که دولت قطر از  ات در ارتباط با قطر ھستند و اين نشان میمؤسستر اين افراد و  در اين بيانيه آمده است که بيش

 .کند سياستی رياکارانه پيروی می

 

 


