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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ٠١
  

 !بحران قطر ادامه دارد
ر  نيز کارگران مھاج  کوچک، با جمعيتی حدود دو ميليون و نيم شھروند است که بخشی از آنئیقطر به لحاظ جغرافيا

چنين با  لحاظ اقتصادی و منابع سرشار و غنی نفت و گاز و غيره، و ھم اما ابن کشور کوچک، به. ھستند

به ھمين دليل تاکنون . شود ھای کالن در کشورھای مختلف جھان، يک ابرقدرت اقتصادی محسوب می گذاری سرمايه

البته با حمايت روسيه، ايران، ترکيه . مقاومت کندکننده عربی  ھای چھار کشور تحريم توانسته در برابر فشارھا و تحريم

  .و بسياری از کشورھای غربی

اند، اعالم کردند که  معروف شده» ضد قطر«اخيرا عربستان، بحرين، امارات متحد عربی و مصر که به چھار کشور 

که نرمشی نسبت به رسد  نظر می  با اين موضع، به.چنان به شکل مشروط، حاضر به مذاکره با قطر خواھند بود ھم

  .شان عليه قطر به وجود آمده است  قبلی مواضاع

 در ١٣٩٦ مرداد ٨ - ٢٠١٧ ژوئيه ٣٠شنبه  وزيران خارجه اين چھار کشور متحد عليه قطر، در اجالسی که روز يک

گری  برگزار شد، اعالم کردند به شرطی که قطر دست از حمايت از تروريسم و افراطی) پايتخت بحرين( شھر منامه

  .بردارد، آماده مذاکره خواھند بود

او به اين مناسبت ادعا کرد که چھار . اين وزيران در منامه به ديدار حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين نيز رفتند

پادشاه بحرين بدون اين که از » .اند قربانيان زيادی در راه مبارزه با تروريسم و دفاع از خود داده«کشور عرب تاکنون 

 ».ما در مقابله با تھديد تروريستی تالش خواھيم کرد«قطر اسم ببرد گفت 

ھا  آن» .المللی است مطابق با قوانين بين«ھا عليه قطر  کنند که تحريم  میتأکيدچھار وزير خارجه در بيانيه خود 

راض کرده بود که چندی پيش قطر اعت. کند افزايند که دولت قطر در راه زيارت حج شھروندانش مانع ايجاد می می

در واقع رياض ورود پروازھای مستقيم حجاج قطری را توسط شرکت . عربستان شرايط حج را دشوارتر کرده است

 . قطر ممنوع کرده استئیھواپيما

، وزير خارجه قطر از سازمان ملل متحد خواست برای حل بحران خليجی »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«تر نيز  پيش

قطری بعد از ديدار با آنتونيو گوتيرس، دبيرکل سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت که از او وزير . تالش کند

گرانه کويت برای حل ھای ميانجی  دبير کل سازمان ملل بارديگر از تالش.خواسته تا به حل بحران منطقه کمک کند

  .بحران خليج حمايت کرد
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 گفت که امريکاگوی وزارت خارجه  ديدار کرد و ھيتر نويرت، سخن خودامريکائیدر واشنگتن وزير قطری با ھمتای 

 .ھای درگير و بر سر يک ميز مذاکره حل خواھد شدحل بحران خليج با گفتگوی تمامی طرف

نماينده دائم چين در سازمان ملل متحد درباره بحران خليج گفت که بايد با گفتگوی برادرانه بين کشورھای عضو شورای 

 .ود و چين ابراز اميدواری کرد که مذاکرات مستقيم برای حل بحران آغاز شودھمکاری حل ش

اند و قطر مايل است اين بحران از راه  وزير خارجه قطر گفت که کشورھای بايکوت کننده اين کشور اقدامی انجام نداده

 .ديپلماتيک حل شود و حاکميت اين کشور نقض نشود

 عربستان سعودی، بحرين، مصر، يمن، و امارات متحده عرب کل ١٣٩٦ تير ١٥قطر پس از آن که روز دوشنبه 

گزارش سی ان ان، با   به.ھای ديپلماتيک تبديل شده است روابط ديپلماتيک خود را با آن قطع کردند به مرکز بحران

ای از  نهدرصد سقوط کرد، اما خود قطر پشتوا ٧سھام در دوحه بيش از  گذاران از اين بحران ارزش نگرانی سرمايه

  .شود؛ از سھام فلوکس واگن گرفته تا سھام تيفانی اند کو سھام مختلف دارد که شامل سھام ھمه چيز می

گذاری  ھا سرمايه ئی ديگر ھم در ساير دارادالر در سھام و ميلياردھا دالر ميليارد ٣٠ثروت عظيم پادشاھی قطر بيش از 

 برای رشد درآمد به دست آمده ٢٠٠۵شود در سال  اری قطر گفته میگذ اين سرمايه که به آن سازمان سرمايه. شده است

 . شدتأسيساز منابع طبيعی اين کشور عضو اوپک 

برای مقابله با » شش اصل«اند تا پايبندی خود را به  عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرين، از قطر خواسته

  . ھا، با اين کشورھا مذاکره کند در عمل به آنگری و تروريسم اعالم کرده و برای پذيرش طرحی  افراطی

در امور برخی از » دخالت«، »حمايت از تروريسم«چھار کشور عربی در ميانه خرداد ماه، با متھم کردن دوحه به 

 ورودی و ئیتمامی روابط خود را با قطر قطع کرده، مسيرھا امنيت و ثبات در منطقه،» خطرانداختن به«کشورھا و يا 

، را به ھا عربستان و امارات در صدر آن ھا را رد کرده و چھار کشور، و قطر اين اتھام. خروجی به آن کشور را بستند

  .است اش، متھم کرده  گرفتن حق حاکميت ملی تالش برای دخالت در امور خود و ناديده

را برای از سرگيری روابط با دوحه فرستاده بودند که از جمله  فھرستی از شرايط خود کشورھای عربی پيش از اين

دوحه اين شروط را رد .  بود ھا کاھش شديد روابط با ايران، تعطيلی شبکه الجزيره و يا برچيدن پايگاه نظامی ترکيه آن

  .کرد

 تير ماه در جمع خبرنگاران گفته است چھار کشور اکنون ٢٧ان در سازمان ملل متحد، عبدهللا المعلمی، نماينده عربست

. ای ھستند، که وزرای خارجه در نشست پنجم ژوئيه در قاھره بر سر آن توافق کردند گانه خواستار رعايت اصول شش

  . است که قطر نيز تعھد خود را به اين اصول اعالم کند معلمی ابراز اميدواری کرده

و » ھا تاکتيک«توانند در مورد جزئيات،  ماينده عربستان در سازمان ملل در عين حال گفته اين کشورھا مین

  ».توانيم مذاکره و تعامل کنيم می«: وگو کنند مورد نياز در اجرای اين اصول، گفت» ابزارھای«

ت قرار دارد، ولی جزئياتی مانند گری در اولوي المعلمی به خبرنگاران گفته جلوگيری از تحريک به خشونت و افراطی

تعطيلی ) گانه اصول شش( ھا يابی به آن اگر تنھا راه دست«: ممکن است ضروری نباشد» تعطيلی شبکه الجزيره«

  ».ھا برسيم ھم خوب است توانيم بدون بستن شبکه الجزيره به آن الجزيره است، قبول؛ و اگر می

اند چھار کشور اکنون در مورد جزئياتی که قطر بايد  دی و متحدان آن گفتهگويد ديپلمات سعو تايمز می روزنامه نيويورک

گری، جلوگيری از  ھا پايبندی به اصول مقابله با تروريسم و افراطی ھدف آن. کنند ھا را رعايت کند، صحبت نمی آن

پراکنی و عدم دخالت در  ھای تروريستی، جلوگيری از تبليغ خشونت و نفرت  منابع مالی و پناھگاه امن برای گروهتأمين

  .امور داخلی ديگر کشورھا است
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المللی نيز گفته است ھر پنج کشور روابطی مستحکم با اياالت  ھای بين وزير امارات متحده عربی در امور ھمکاری

  ».ردآميز برای بحران جاری دا حل صلح  نقشی بسيار سازنده و مھم در ايجاد يک راهامريکاو ما معتقديم «متحده دارند 

ھای قطر و چھار کشور عربی  در سفری به منطقه خاورميانه با مقام تازگی ، بهامريکارکس تيلرسون، وزير خارجه 

در دوحه، تيلرسون و . تن برای حل بحران صورت گرفتندھای واشينگ  که در راستای تالشئی؛ ديدارھاديدار کرده بود

. امضا کردند »ھای تروريستی گروه« منابع مالی تأمينيادداشت تفاھمی برای مقابله با تروريسم و  تای قطری او، ھم

  .از اين اقدام استقبال کرده ولی گفته بودند کافی نيست ای يهکشورھای عربی ساعاتی بعد در بيان

ھای  نه مکان«شود و   میتأمينی قطر در ھمراھی با ھمسايگان آن است که  عبدهللا المعلمی در عين حال گفته آينده

ھای اخير  طور مشخص به کشورھای ترکيه و ايران است که طی ھفته گويد اين اشاره به ؛ آسوشيتدپرس می»دور

  .اند شکلی از دوحه حمايت کرده به

نوعی  برادران ترک ما الزم است درک کنند، که عصر مداخله پنھانی، و به«نماينده عربستان در سازمان ملل گفته 

کنيم، اما  خواھد نقشی سازنده بازی کند، استقبال می اگر ترکيه می. ھا است که سر آمده جھان عرب، مدتناخواسته، در 

بخش نخواھد بود و به چھره ترکيه در جھان  تالش برای ايفای نقش از طريق ايجاد پايگاه نظامی و دخالت نظامی، نتيجه

  ».زند عرب آسيب می

اعالم شد، روابط ديپلماتيک خود را » حمايت از تروريسم«چه  دليل آن رين بهماه گذشته، عربستان، مصر، امارات و بح

  .قطر تا کنون چندين بار اين اتھام را رد کرده است. با قطر قطع کردند

اند از ايران، عراق، کويت، عربستان،   کشور عبارت٨اين .  کشور حاشيه آن است٨فارس شامل جزاير و  منطقه خليج

  . و عمانقطر، بحرين، امارات

جزيره مسندم در عمان  فارس ازدھانه اروندرود که خود از پيوستن کارون و دجله و فرات به وجود آمده تا شبه خليج

در . فارس تا دريای عمان است تنگه ھرمز حد فاصل خليج. امتداد و از طريق دريای عمان با اقيانوس ھند ارتباط دارد

فارس توسط اين راه آبی به  قدر کافی است که اگر خليج فارس ھمين  خليجخصوص اھميت تنگه ھرمز برای بقاء و دوام

 .آمد زاری خشک درمی افت به صورت مردابی کم آب و شورهئيھای آزاد جھان ارتباط نم آب

اوراسيا را - خاورميانه بخشی از آفريقا. فارس را شامل است ھای ميان دريای مديترانه و خليج ای است که سرزمين منطقه

  .گيرد شود و در برخی موارد جزئی از افريقای شمالی را در برمی طور خاص آسيا شمرده می بهيا 
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  فارس خليج تصاداق

 از المللى بين و اى منطـقـه مـسـائل و ـكـىياستراتـژ نظـر از اخير، قرون طـول در فـارس ـجيخـل اقتصادى تياھم

 .گردد برمى اقتصادى اقتصادى مسائل به نآ تياھم نيتر شيب و شده بـرخوردار اى ژهيو اھـمـيت

 مى مـنـطـقه ـنيا اقتصادى تياھم واقعى ّعلت آن، ھمجوار كشورھاى و فارس جيخل در گاز و نفت ميعظ منابع وجود

 ده و باشند مى دار را جھان شده شناخته نفت ريذخا از مىين از شيب ىيتنھا به فارس جيخل جنوب عربى كشورھاى .باشد

  .دارد وجود رانيا كشور امتداد در گريد درصد

 شده غرب و شرق نيب ارتباطى راه اي تجارى مركز عنوان به آن اھميت باعث منطقه، نيا مناسب تجارى مـوقـعـيت

  .است

 و اى ـهيسـرما و مشرقی كاالھاى و خدمات فروش بازار عنوان به را خود ارزش چنان ھـم ، فارس ـجيخل منطـقـه بـازار

 جھان، كشورھاى خارجى ھاى پرداخت تراز تـعـادل در را حساسی ـاريبس نقـش و كرده حفـظ هيسرما بـازار ـاي

  .دارد عھده به ژاپن و غرب صنعتى كشورھاى خصوص به

 مـربـوط فارس ـجيخل هيحاش كشورھاى و منطقه نيا ىيغذا و معدنى عنی منابع وجود به فارس جيخل ـگـريد اھـميت

 گوگرد، سرخ، خاك آھن، مانند معدنى منابع نيچن ھم و نىيتزئ و خوراكى ھاى یماھ اقسام و انواع منطقه نيا در .شود مى

  .شود مى افتي فراوان ... و سرب

 روز به روز كه است، منطقه نيا در نفت سرشار منابع وجود خاطر به فارس جيخل اصلى ارزش و اھميت نفتى؛ منابع

 سمت به زاگرس زيخ نفت طبقات ادامه ّعلت به فارس جيخل كف در سرشارى نفتى مـنابع .ديافزا مى منطقه نيا اھميت بر

   .است گرفته قرار بردارى بھره مورد حاضر حال در آن از ادىيز قسمت كه دارد وجود جنوب

 قطر و تمام دوبى و شـارجـه امارات، و است بشكه ارديليم شصت درحدود فارس ـجيخل قـاره فـالت نـفـت ـريذخـا

 .آورند مى دست به ّقاره فالت مناطق از را خود نفتى داتيتول از نصفى

 فارس جيخل كـشـورھـاى .است افزوده فارس جيخل اھميت بر ر،يذخا فراوانى علت به كه است منابعی از طـبيعـى گـاز

 كشورھاى راءس در ، فراوان رهيذخ با رانيا و بوده دارا را گاز جھانى ريذخـا كـل درصـد ٥/٢٧ ،١٩٨٥ سـال در

 .دارد قرار فارس جيخل

 نوع ١٤ .دارد جھان کشورھای عيصنا توسعه و اقتصاد شرفتيپ در اى عمده نـقش امـروزه پتروشـمـى، صنعـت

  .ديآ مى دست به مىيپتروش عيصنـا از شـرفـتـهيپـ كـشـورھاى در صـنعتـى مـحصـوالت

 مصـرفى كـاالھـاى ديتول در آن رشد كه طورى به وده،ب تر شيب گريد عيصنا به نـسبـت صـعـنـت ـنيا رشـد آھـنـگ

   .است سابقه بى رياخ ھاى سال در مصنوعى كيالست و كيپالست مصنوعى، افيال مـانـنـد

 براى اى كارخانه مـثال، بری .است برخوردار ادىيز تياھم از زين فارس جيخل كـشورھاى در ـمىيپـتـروشـ ـعيصنـا

 بوده مشغول ديتول به اقتصادى صورت به كـه شـده جاديا عربستان نفت ھاى چاه كىينزد در كيسولفور دياس و اوره ديتول

 صورت به كه شده جاديا عربستان نفت ھاى چاه كىينزد در كيسولفور دياس تن ھزار صد اوره، تن ٣٣٠٠٠٠ ساالنه و

 ديتول نيمالن تن ھزار ستيب و كيورسولف دياس تن صدھزار اوره، تن ٣٣٠٠٠٠ ساالنه و بوده مشغول ديتـول به اقتصادى

  .كند مى

 در ١٩٨٥ سـال از مـتـانـول تن ھزار و اكيآمون تن ھزار كي روزانه تيظرف با زين )فارس جيخل( پـتـروشيمى مجتمع

 توسط ١٩٨٠ سال كه است فارس خليج پـتـروشيمى عيصنا به متعلق مجتمع نيا .است كـرده كـار بـه شـروع ـنيبحر

  .شد ليتشك نيبحر در مشترك طور به تيكو و نيبحر سعودى، ستانعرب كشورھاى
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 تيكو در روز در تن ٥٥٠ ظـرفيت بـا ١٩٦٦ سـال در سـولفـات و ـاكيآمـونـ ـديتـول بـراى ئیشيميا كـود ارخانـه ـنياول

  .است افتهي شيافزا روز در تن ٩٥٠ به آن ديتول تيظرف اكنون وھم گرفت قرار بردارى بھره مورد

 خوبى ھاى پيشرفت و گرفته قرار توجه مورد رانيا در مىيپتروش عيصنا جنگ، انيپا و ايران مردم ٥٧ انقالب از سپ

 آبـادا، ـمىيپـتروشـ ـعيصـنا مـانـنـد فارس جيخل كناه در عمده طور به عيصنا نيا .است آمده دست به آن ديتول راه در

 رانيا مىيپتروش ھاى مجتمع نيتر بزرگ از كىي كه زين اراك میيشپترو عيصنا .است افتهي استقرار رازيشـ و خـارك

   .است شده اندازى راه اخيرا است،

 سھامی شـركـت و بـوده گـوگـر و فسفاته ُازته، ىيايميش كودھاى كننده ديتول )خمينی بندر( رازى ىيايميک مجتـمع

 پى خشك ھاى لوله كننده ديتول )كرج(كايپول كارخانه .است مشغول كيپالست كننده نرم مواد ديتول به پونين ـ رانيا مىيپتروش

 و سى وى پى ديتوال خط داراى آبادان مىيپتروش مجتمع و سازى كابل ازين مـورد نرم ترکيبات و لوله اتصاالت سى، وى

 .است دوسود كربنات بى و كربنات ايى،يميش كود ديتول خط داراى رازيش مجتمع

 مورد ـميقـد ھای دوران از فارس، جيخل كه دھد مى نشان جھان ھاى آب در انوردىيدر خيرتا به مـربـوط تاريخی مـدارك

   .است شده استفاده آن از جھان تجارتى ھاى آبراه نيتر ارزش با از كىي عنوان به ھمواره بوده، توجه

 تياھم ترين مھم .است نشده خارج نىيمع محدوده از واقع، در ولى بوده، متفاوت زمان طـول در چند ھـر اھـميت اين

 بوده ھا دولت توجه مورد خيتار طول در تجارتى و نظامى نظر از كه است آن خاص ىيايجغراف تيموقع فارس جيخل

  .است

 و ھا آب در ىئيغذا و معدنى غنى منابع وجود .است مربوط آن اقتصادى ھای ارزش بـه فارس، خليج ـگـريد اھـميت

   .است دهيبخش اريبس اھميت منطقه نيا به آن، هيحاش كشورھاى

 و ىيايدر بازرگانى در اى ژهيو اعتبارى و اھميت داراى مـتـمادى ھـاى قـرنـ عـمان، ـاىيدر و فارس خليج بندرھاى

 نقل و حمل در را مھمى نقش و كـرد حفظ را خود اھميت ھا، آن از بعضى زين اكنون ھم بوده، ميقد ايدن تجارى مبادالت

 ميعظ مجتمع نيا .است مھم بندرھاى نيا از ـكـىي ـران،يا ـىيرجـا ديشھ بندرى مجتمع .كنند مى فايا فارس جيخل ىيايدر

 تيموقع نظر از و است گرفته قرار )نيگچ( و )كشار ( ھاى كوه دامنه در عباس، بندر غـرب لومترىيك ستيب در بندرى

 نى،يخم بندرھاى فارس جيخل منطقه در رانيا مھم بندرھاى گريد از .است شده واقع فارس جيخل وردى دھانه در ىيايدر

  .برد نام توان مى را بھار چاه و بوشھر خرمشھر، آبادان، خارك،

 راس بندری مجتمـع ـد،يزا راشد، ،)عراق(فاو و اقصر ام بصره، :از عبارت فارس جيخل گريد كـشورھاى مھم بندرھای

َجبل و مهيالخـ  ناءيم و تيكو و )سعودى عربستان( ظھران ،)قطر(ديسع ام دوحه ،)عربى متحده امارات( َعلى َ

  .)تيكو( احمدى

 ھا غـربی آن، دنبال به كـه برد باال را نفت كننده ديتول كشورھاى مالى قدرت بعد، به ١٩٧٣ سال از نفت متيقـ ـشيافـزا

 .كنند ليتبد صنعتى كشورھاى شده ساخته كاالھاى براى خوبى كنندگان مصرف به را جيخل منطقه كشورھاى دند،يكـوش

 اى هيسرما و صنعتى كاالھاى تجارت و نفتى ھاىدالر گردش براى مناسب محلی فارس، جيخل منطقه كه بود وقت آن از

 اجرا به بود واردات به وابستگى براى عاملى خود كه مونتاژ ھاى كارخانه جاديا صنعتى، گذارى هيسرما بخش در .شد

  .درآمد

 ـافـتي منطـقـه ھاى آب دل در ماھى نوع ١٥٠ از شيب چه چنان است؛ نھفته فارس جيخل در ىفراوان ھای گنج و ھا نعمت

 ط،يمح طيشرا و زندگى نظر از فارس جيخل انيآبز .دارد را خود خاص لطافت و طعم ھا آن از كدام ھر كه شود مى

 و ريش بھمن رود، اروند نيريش آب دوار ھا آن از نوع دو كىي اسـتثناى بـه فارس جيخل انيآبز رايز دارند، خاصى وضع
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 طيمح طيشرا با ىيآشنا .كند مى مثل ـديتـول و زىير تخـم جا ھـمـان در و كـرده زنـدگـى شـور آب در ھمه .شوند مى كارون

   .دينما مى هيتغذ منبع كي عنوان به ھا آن ديص به فراوانى كمك ھا، یماھ زندگى و

 برای چندانی آرامش و آسايش و رفاه تنھا نه گاز و نفت ھمه راس در و عنی و سرشار منابع ين ھمه وجود، اين با اما

 ميليتاريستی، گرايشات با جانی مشت يک منطقه اين کشورھای راس در ھمواره بلکه نکرده، ايجاد منطقه اين مردم

 .اند کرده تلخ و تار  يرهت منطقه اين مردم برای را زندگی و زيست و اند گرفته قرار فاشيستی و ناسيوناليستی مذھبی،

 اقتصادی، منافع راستای در تا کرده معطوف منطقه اين به نيز را بزرگ ھایقدرت و ھا دولت توجه نيز منابع ھيمن

 تا گرفته ای منطقه و داخلی ھای جنگ انداختن ره از مختلفی مانورھای خام، مواد به دسترسی و خود نظامی و سياسی

  .ددھن سازمان خونين کودتاھا

 

  موقعيت اقتصادی و ژئوپليتيک قطر و ايران

فارس را تھديد کرده بود دو اطالعيه مھم وضعيت امنيت انرژی  در حالی که تحوالت اخير خاورميانه صلح شکننده خليج

قطر اعالم کرد که سی درصد توليد گاز طبيعی مايع را برای پنج تا ھفت سال .  دادتغييرمنطقه و تا حدودی جھان را 

ترين ذخاير گازی جھان را در اختيار دارد به افزايش عرضه  اين تصميم برای کشوری که بزرگ. ده باال خواھد بردآين

ھای انرژی در سراسر  ھا خواھد انجاميد و به اين ترتيب به شدت بر شرکت در مقابل تقاضا و در نتيجه کاھش قيمت

 . مالی آسيب خواھد زدامريکائیجھان به ويژه 

گذاری در ايران بعد از  داد انرژی و سرمايه ترين قرار ر، خبر امضای توافق ايران و توتال فرانسه مھماز سوی ديگ

ترين ميدان گازی جھان  اين قرارداد، برای توسعه ميادين گازی پارس جنوبی است که بزرگ. ای بوده است توافق ھسته

  .بين ايران و قطر است

قرارداد . ھا عليه ايران مجددا وارد ايران شده است است که بعد از لغو تحريمبا اين تصميم، توتال اولين شرکت غربی 

  . درصد٣٠گذاری را در اختيار خواھد داشت و شرکت ملی نفت چين نيز   درصد سھم توسعه و سرمايه١/٥٠جديد 

به . خوھد کردی، احتماال کمک چندانی به شرايط بحرانی گاز و نفت ايران ندالر ميليارد ٨/٤گذاری  اين سرمايه

با اين حال روی کار آمدن حسن . خصوص اين قرارداد رسما حراج منابع زيرزمينی ايران توسط حکومت اسالمی است

رھبر در ساخت و باخت با رقبای بين الملی و در راس ھمه » نرمش قھرمانانه«روحانی در پنج سال گذشته و فرمان 

 .ترسند  میامريکاھای احتمالی  اند و از جريمه ندرت وارد ايران شدهگذارھا به  ، ھنوز سرمايهامريکا» شيطان بزرگ«

  .ھای جديد نيز عليه ايران اتخاذ کرده است  به تازگی تحريمامريکابه خصوص که 

ترين ذخاير گازی  ايران، بزرگ. ھای ديگر در بازار نفت ايران را باز کند توتال اميدوار است که اين توافق فرصت

از منظر حکومت اسالمی ايران، حضور توتال در ايران . کشور از لحاظ ذخاير نفت جھان استجھان و چھارمين 

  .گذاری در ايران ترغيب کند  را برای سرمايهئیھای غربی و آسيا تواند بقيه کمپانی می

ط سازی رواب اين قرارداد در شرايطی امضاء شده که سياست جديد واشنگتن بعد از روی کار آمدن ترامپ، عادی

 مالی قراردادھا تأمينالمللی به ايران و  ھای غربی و بين اقتصادی غرب با ايران را سخت کرده و از ورود بانک

  .جلوگيری کرده است

ھا عليه ايران را تصويب کرد و اکنون کنگره مجلس   در اواسط ماه ژوئن قانون جديد تحريمامريکامجلس سنای 

 ٩٠: س مجلس حکومت اسالمی در اين باره گفته استئيالريجانی، ر. اند دادهنمايندگان نيز آن را مورد تصويب قرار 

ھا را  ، در حال حاضر موجود است، فقط آن را قانونی کردند؛ فقط پياز داغ تحريمامريکاھای مصوبه جديد  درصد تحريم
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نند؛ نبايد در دام تبليغاتی ھا نبايد اضطراب ايجاد ک زياد کردند؛ سپاه قدس قبال ھم تحريم بود؛ صدا و سيما و رسانه

  »...خواھند ما را عصبانی کنند و ھا بيافتيم؛ می امريکائی

ی بانک بی ان پی پاريباس را تجربه کرده بود نيز ابتکار عمل را دالر ميليارد ٩ و جريمه امريکاتر خشم  فرانسه که پيش

د پيام روشنی را به ترامپ فرستاد و گفت ھدف زمان با امضای اين قراردا پويانه مدير عامل توتال ھم. در دست گرفته

  .از اين قرارداد ساختن پل است نه ديوار

که  اول اين. ھمراه خواھد داشت  برجسته بهتغييراز منظر ژئوپليتيک، اين تحوالت اخير در حوزه انرژی منطقه دو 

ابله با ترامپ در اين حوزه نشان داده اش را برای مق عنوان يک قدرت به منطقه تحميل کرده و آمادگی فرانسه خود را به

 .از قرارداد پاريس گرفته تا ابتکار عمل در خاورميانه. ست ھا امريکائیامانوئل ماکرون آماده مقابله با . است

امتيازات خود در زمينه  زمانی که عربستان . اند زمان در مقابل عربستان سعودی قرار گرفته که قطر و ايران ھم دوم اين

ھای دولت اوباما را متوقف  فت را ناديده گرفت و وارد جنگ قيمت نفت شد مقامات رياض قصد داشتند سياستتوليد ن

  .کنند

 است ئیھا ھا و دکترين الملل نياز به تدوين استراتژی ژئواستراتژی و ژئوپليتيک، برای مديريت منابع ملی در روابط بين

  .  داشته باشد رائیترين کارا ترين ھزينه بيش که بتواند با کم

موقعيت «و يا » کارگيری استراتژی بر پايه جغرافيا توسط يک دولت به«: کنند معموال ژئواستراتژی را چنين تعريف می

عبارت ديگر ژئواستراتژی ترکيبی  به» .دھد  که به يک کشور برتری نظامی نسبت به رقيب يا رقبا میئیمناسب جغرافيا

 که ئی معين است؛ يعنی آن عوامل جغرافيائیکننده يک حوزه جغرافيا که مشخصاز عوامل ژئوپليتيک و استراتژيک 

 .در يک منطقه وجود دارد قابل استفاده در حوزه استراتژی و ژئوپليتيک است

 تأثيردر ژئوپليتيک رابطه جغرافيا و سياست و . اما در رابطه با ژئوپليتيک، تعاريف متعددی برای آن عرضه شده است

گذاری   خود سياستئیھا عموما با مالحظه اوضاع جغرافيا دولت. شود  بر سياست ملل مطالعه میئیاعوامل جغرافي

 .نمايند می

.  دارندامريکاھای انرژی  در حال حاضر قطر و ايران تاکتيک مشترکی در افزايش توليد گاز طبيعی و توقف سياست

  .کنند  اين سالح استفاده میانرژی سالح قدرتمندی است و ھر دو کشور در خاورميانه نيز از

 

 المسلمين شبکه الجزيره و حمايت قطر از اخوان

ھای  اندرکارانی که مخالفت خود را با حاکميت  با افتتاح شبکه خبری الجزيره به مرکزيت دوحه، دست١٩٩٦در سال 

  .ای کنند کردند مجال يافتند تا انتقادھای خود را رسانه مستبد عرب مانند عربستان علنی می

امير سابق قطر که در . ھای دور در بين قطر و اعراب منطقه بود ھای آشکار آتش اختالف در سال اين جز اولين زبانه

طور داوطلبانه از قدرت کنار رفت تا   به٢٠١٣دست گرفت در سال   با کودتا عليه پدر خود حکومت را به١٩٩٥سال 

  .ترين حمکران عرب به قدرت برسدپسرش تميم بی حمد بن خليفه آل ثانی به عنوان جوان 

توان از زنجيره انقالب ھای  ُدوران حکومت او آبستن حوادث زيادی در بعد سياست خارجی قطر بود که من جمله می

  .کشورھای عربی که به بھار عربی موسوم است نام برد

ای  ، برھهپوليس ناشايست  و با آغاز قيام تونس در پی خودسوزی محمد بوعزيزی در اعتراض به رفتار٢٠١٠در سال 

جديد در فصل روابط اعراب با يکديگر رقم خورد و شکاف ھای عميق بين قطر و ساير کشورھای عربی منطقه را 

  .آشکارتر کرد
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از سوی . ھای شديد امارات و عربستان سعودی را در پی داشت سو مخالفت المسلمين از يک حمايت امير قطر از اخوان

 را در اين انقالب ھا از خود نشان ئی ھمواره مورد حمايت خاندان آل ثانی بوده است نقش بسزاديگر شبکه الجزيره که

  .داد که ھم راستا با سياست ھای اعراب منطقه نبود

ترين مرجع پوشش خبری در زمان وقوع بھار عربی با وجود تھديدات گسترده تونس به فعاليت  عنوان کامل الجزيره به

  .ر به بسته شدن دفتر اين شبکه خبری در تونس گرديدخود ادامه داد که منج

 ميليون نفر در دوران امير حمد بن خليفه آل ثانی، به بزرگترين صادر کننده گاز مايع در ٣قطر با جمعيتی کمتر از 

ھای  گذاری ھای کالنی در سرتاسر دنيا ترتيب داده است و بسياری از پيشرفت طور سرمايه جھان تبديل شد و ھمين

  .مروز قطر استا

. ھای پيشين قطر رخ نداد  چندانی در سياستتغييرپس از کنار کشيدن حمد بن خليفه آل ثانی و رسيدن قدرت به پسر، 

امير فعلی قطر قدرت را در کشوری به دست گرفته است که تا سال ھا با کودتای خانوادگی دست به دست می شده 

  .است

 تحصيالت خود را به پايان رساند و ھمانند پدر به ١٩٩٧ انگليس است در او که تحصيل کرده يک آکادمی نظامی در

  .دنبال اجرای سياستی مستقل از ساير کشورھای عربی است

ھای اخير يکی از سران عرب است گويای  دارترين مواضع سال ھای اخير امير قطر در قبال ايران که از زاويه موضع

چون چرا از   از تبعيت بیئیربی اعتماد به نفس الزم را برای رھااين است که قطر بر خالف ساير کشورھای ع

  .عربستان کسب کرده است

چون چرای انرژی در  ھای بی موقعيت استراتژيک قطر که يکی از غول. اين چرخش ريسک بزرگی را برای قطر دارد

طور  صادرکننده و ھمينتواند تلفات مالی و زمانی شديدی را به بسياری از کشورھای  شود می جھان محسوب می

  .خريداران بالقوه انرژی وارد کند

با . تری با قطر خواھد بود ھای بيش ای قطر روز به روز محتاج ھمکاری عنوان شريک منطقه اما در اين ميان، ايران به

مکاری ھای زيادی برای ھ افتتاح پارس جنوبی و رسيدن توليدات گاز مايع ايران به سطح توليدات قطر، حاال بھانه

که ايران در پس از خروج از انزوای  خصوصا اين. اقتصادی بين دو کشور برای حفظ ثبات قيمت گاز مايع وجود دارد

ای، نياز رو به رشدی را برای ائتالف حداقل اقتصادی با يکی  ای پس از توافق ھسته ھای گسترده رسانه جھانی و ھجمه

  .کند کشورھای منطقه احساس می

کند حداقل تا  ھای نزولی را تجربه می اسان برجسته اقتصادی، گاز مايع بر خالف نفت که ھمواره نوسانطبق گفته کارشن

ھای انرژی مورد نياز دنيای در  ترين حامل  سال آينده قيمتی در مجموع رو به رشد خواھد داشت و از مطمئن٣٠

  .ھای اخير خواھد بود دھه

نظر برسد اما بايد  تواند برای افزايش روابط ايران و قطر مکفی به ی میھای ديپلماتيک در کنار داليل اقتصاد بھانه

  ! را در ازای آن بپردازدئیمنتطر ماند و ديد قطر حاضر است چه بھا

  

  ھا گذاری قطر در مقاومت مقابل تحريم نقش صندوق سرمايه

اين کشور ھر ساله . مند است هکشور قطر يکی از ثروتمندترين کشورھای جھان است که از منابع انرژی فراوانی بھر

اکنون که اين کشور با . کند بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز خود را در صندوق ذخيره ارزی خود ذخيره می
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ھای اقتصادی اين کشور را  مشکالت تحريمی مواجه شده است، اين صندوق توانسته است بخشی از مشکالت و کاستی

  .پوشش دھد

ھا مصون نبوده و با مشکالتی مواجه شده است اما در اين مدت،  ات تحريمتأثيراد قطر نيز از اما بخش مالی اقتص

ھای قطری، بخش قابل  ی خود برای بانکدالرگذاری قطر توانسته است با در اختيار گذاشتن منابع  صندوق سرمايه

  .ھا را پوشش دھد توجھی از مشکالت اين بانک

کند تاکنون توانسته است نقشی اساسی  گذاری قطر فعاليت می ا نام صندوق سرمايهصندوق ذخيره ارزی کشور قطر که ب

  .ھای ديگر کشورھای عربی داشته باشد در مقاومت اقتصادی اين کشور در مقابل تحريم

 دالر ميليارد ٣٤٢ ميالدی فعاليت خود را آغاز کرده و اکنون بيش از ٢٠٠٥گذاری قطر، در سال  صندوق سرمايه

گذاری قطر از نظر ميزان سرمايه نھمين صندوق بزرگ جھان  در حال حاضر صندوق سرمايه. ر اختيار داردسرمايه د

چون توتال فرانسه سھام دار  ھای بزرگ دنيا ھم اين صندوق در حال حاضر در بسياری از شرکت. شود محسوب می

  .است

نکی و مالی قطر دارد و در بسياری از طور کلی نقشی مھم و اساسی در نظام با گذاری قطر، به صندوق سرمايه

ھای اخير کشورھای عربی نيز منابع اين صندوق در  در جريان تحريم.  مالی سھم داردتأمينھای اين کشور در  پروژه

  .کاھش اثرات تحريم ھا نقشی ويژه داشته است

ھای   و در اين مدت تحريمگذرد در اين مدتی که از تحريم قطر توسط کشورھای عربستان، امارات، بحرين و مصر می

  .ھای مختلف اقتصاد قطر را ھدف قرار داده است ھای مختلفی داشته و بخش کشورھای عربی جنبه

ھا مصون نبوده و با مشکالتی مواجه شده است اما در اين مدت صندوق  ات تحريمتأثيربخش مالی اقتصاد قطر نيز از 

ھای قطری، بخش قابل توجھی از  ی خود برای بانکدالرشتن منابع گذاری قطر توانسته است با در اختيار گذا سرمايه

  .ھا را پوشش دھد مشکالت اين بانک

چنين افزايش  تواند مزايای زيادی برای توسعه اقتصادی کشورھا و ھم استفاده بھينه از منابع صندوق ذخيره ارزی می

نه از منابع صندوق ذخيره ارزی در دسترس بودن شرط استفاده بھي اما پيش. آوری و مقاومت اقتصادی داشته باشد تاب

  .چنين داشتن برنامه صحيح و ھدفمند برای استفاده از اين منابع است منابع آن و ھم

 
 

  ھا و ذخاير ارزی قطر گذاری سرمايه

با افزايش صادرات گاز . ھای ملی کشورھای جھان در جايگاه چھاردھم قرار دارد صندوق ملی قطر در ميان صندوق

. گذاری ھای عظيم در جھان شده است قطر موجب ايجاد ذخاير عظيمی در صندوق سرمايه ملی اين کشور و سرمايه
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ھای ملی کشورھای جھان در جايگاه چھاردھم  گذاری اين کشور در ميان صندوق صندوق ملی قطر يا سازمان سرمايه

 .رسد  میدالريليارد  م٣٥٥دارائی اين کشور نيز به . قرار دارد

 ٩٠ھای جھان بيش از  براساس گزارش آژانس بين المللی بلومبرگ ارزش سھام متعلق به صندوق ملی قطر در بورس

 است که نيمی از ارزش اين دالر ميليارد ٢٠بيش از » بانک قطر«گذاری اين صندوق در  سرمايه.  استدالرميليارد 

گذاری صندوق ملی قطر  ارزش سرمايه. نک متعلق به بخش خصوص استمابقی سھام اين با. شود بانک محسوب می

ّھای اين صندوق در بانک الريان و  گذاری ديگر سرمايه.  استدالر ميليارد ٨/٤حدود » اريدو«در شرکت مخابراتی 

qmdو بانک اسالمی قطر است .  

 المان در شرکت زيمنس دالررد  ميليا١/٤ در شرکت فولکس واگن و دالر ميليارد ١٢چنين  صندوق ملی قطر، ھم

 و در بازرگانی گلينکور دالر ميليارد ٨/٢دارائی صندوق ملی قطر در بانک بارکليز انگليس . گذاری کرده است سرمايه

گذاری خود  سازی سرمايه چنين برای متنوع صندوق ملی قطر، ھم.  استدالر ميليارد ٢/٢ و در شل دالر ميليارد ٥/٤

گذاری   در شرکت ساختمانی فنس فرانسه سرمايهدالر ميليارد ٢/١و ) روسنفت(   شرکت نفتی روسيه دردالر ميليارد ٥/٥

  .کرده است

  

  المللی ھای بين گذاری اھميت قطر از منظر سرمايه

 امريکاگذاری در  المللی قطر از روسيه، بريتانيا، فرانسه تا اقليم کردستان و سودای سرمايه ھای بزرگ بين گذاری سرمايه

  ...و

قطر کشوری عربی در جنوب غربی قاره آسيا و در شرق شبه جزيره عربستان، در خاورميانه و در بخش جنوبی خليج 

تر از دو ميليون نفر است که از اين بين  ، جمعيت قطر کمی بيش٢٠١٣براساس سرشماری سال . فارس واقع شده است

ھرچند قطر کشور کوچک و کم جمعيتی . دھند شکيل می ھزار نفر آن را مھاجران خارجی ت٥٠٠حداقل يک ميليون و 

  .گذاری دارد  در کشورھای جھان سرمايهدالر ميليارد ٣٣٥است اما امپراتوری بزرگی است که بالغ بر 

 از طريق سازمان سرمايه گذاری قطر، اين کشور ھم اکنون دارای دالربا امضای چندين قرارداد به مبلغ ده ھا ميليارد 

ی، قسمتی از سھام شرکت روس نفت، چندين برج و المان، برندھای معروف جھان، خودروسازی ئیل اروپاباشگاه فوتبا

با اين وجود که کشور کوچک و کم جمعيتی است اما به چھاردھمين کشور ثروتمند . فرودگاه ھای مختلفی در جھان است

  .جھان تبديل شده است

  

  ھای بزرگ و جھانی قطر گذاریسرمايه

المللی حمد را برعھده  شود مديريت فرودگاه بين گذاری قطر حمايت می  قطر که از طرف سازمان سرمايهیئخطوط ھوا

ھای  گذاری در ادامه به بخشی از مھمترين سرمايه. گذاری کرده است  در آن سرمايهدالر ميليارد ١٧دارد که به مبلغ 

  :المللی قطر اشاره خواھد شد بين

  

  اروپا

 را در چندين دالرطوری که اين کشور ميلياردھا ھای قطر بوده است بهگذاری ای سرمايهاروپا ھميشه محلی بر

ھای اين قاره ھای فوتبال در کشوره و باشگاهئی، مد و طراحی ايتالياالمانگذاری موفق از جمله خودروسازی سرمايه
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ه ای مؤسسانک بارکليز که بانک و  که جھان با بحران اقتصادی روبرو بود، قطر در ب٢٠٠٨در سال . خرج کرده است

  .گذاری کرده استدھد سرمايهمالی معتبر بين المللی است و در سراسر جھان خدمات بانکی ارائه می

 ١.٨٥شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزير سابق قطر يکی از اعضای خانواده سلطنتی قطر است که به مبلغ 

ترين  گذاری بيشچنين سازمان قطر برای سرمايهھم. گذاری کرده است سرمايه)دويچه بانک(المان در بانک دالرميليارد 

جدای از اين موارد قطر باشگاه پاری سن ژرمن .  را داراستالمانسھم شرکت فولکس واگن يا ھمان خودروسازی 

ميھوال . ت بار به قھرمانی ليگ فرانسه دست يافته اس٤ خريداری کرده و تا کنون ٢٠١١فرانسه را نيز از سال 

)Mayhoola (به ٢٠١٢شود، اين شرکت سال  گذاری قطر حمايت می گذار است و از طرف سرمايه شرکتی سرمايه 

  . را خريداری کردئی ميليون يورو برند معروف والنتينوی ايتاليا٧٠٠مبلغ 

 

  بريتانيا

طوری که در چندين جای لندن  د، به رسيده بودالر ميليارد ٣٥گذاری قطر در بريتانيا حداقل به   سرمايه٢٠١٤از سال 

گروھی که . کردند يعنی ھمه چيز را خريداری کرده بودند ھا در خانه خود، بازار خود و محل کار خود اقامت می قطری

که يکی از ) منطقه مالی تجاری شرق لندن(  قناری وارف لندن٢٠١٥قطر رياست آن را بر عھده داشت در سال 

جا قرار دارند را  ه و شرکت بازرگانی در آنمؤسسندن است، برج، بانک و چندين مشھورترين مناطق کار در ل

گذاری قطر  شود بلکه سازمان سرمايه سازی محدود نمی ھای قطر تنھا به برج و خانه گذاری اما سرمايه. خريداری کردند

ای بزرگ  کت زنجيرهای سينس بری که دومين سوپر مار ھای زنجيره از سوپر مارکت)  درصد٢٢( ترين سھم بيش

  . در صد بازار بريتانيا نيز برخوردار گشته است١٧شود را خريداری کرده است؛ ھمچنين از  بريتانيا محسوب می

 اعالم کرد اين ،١٣٩٦ فروردين ٠٧ - ٢٠١٧ مارس  27عبداله بن ناصر بن خليفه آل ثانی نخست وزير قطر روز 

  .گذاری خواھد کرد  بريتانيا سرمايه دردالرکشور در پنج سال آينده پنج ميليارد 

کند، آن ھم درست دو روز پيش از آن که نخست وزير بريتانيا  دولت بريتانيا به احتمال زياد از اين تصميم استقبال می

 .ماده پنجاه عھدنامه ليسبون را فعال و روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا آغاز کند

 را در بخش انرژی، مسکن، فناوری دالرذاران در بريتانيا است، اين پنج ميليارد گ ترين سرمايهقطر که يکی از بزرگ

 گذاری خواھد کرد ھا سرمايه ديجيتال و زيرساخت

 .گويد به آينده اقتصاد بريتانيا اميدوار است و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سبب نگرانی اين کشور نشده است قطر می

گذاری کرده است، مالک فروشگاه لوکس و معروف ھرودز است،   در بريتانيا سرمايهلرداقطر تا کنون چھل ميليارد 

گذاری   درصد سھام بنای مرتفع شارد در لندن را در اختيار دارد و در يک ميدان گاز طبيعی در جنوب ولز سرمايه٩۵

 .چنين بعد از المپيک لندن، دھکده المپيک را خريده استاين کشور ھم. کرده است

ترين مقصد  در حال حاضر بريتانيا اولين و بزرگ«: ه استسی گفت بی  شريف العمادی وزير اقتصاد قطر به بیعلی

 ».گذاران قطری است، چه دولتی چه خصوصی سرمايه

گذاری   سرمايهدالرو اکنون پنج ميليارد ... ايم گذاری کرده  در بريتانيا سرمايهدالر ميليارد ۴٠ تا ٣۵ما تا کنون بين «

 ».کنيم شتر را در سه تا پنج سال آينده اعالم میبي

 HS٢  منچستر که به پروژه- برمينگام -السير لندن  ھای زيرساختی خود مثل قطار سريع دولت بريتانيا برای پروژه

 .گذاری خارجی متکی است موسوم است به سرمايه
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گذاری در ساخت اين  ی نشده و العمادی سرمايه خواھد بود ھنوز قطعئیھا گذاری قطر در چه پروژه که دقيقا سرمايه اين

 ».آھن ما به تمام معامالت نگاه خواھيم کرد، برق، جاده، پل، راه «:داند خط آھن پيشرفته را منتفی نمی

 شود می وساز ساخت صرف دالر ميليون ۵٠٠ ای ھفته قطر؛ جھانی جام

گذاران  گذاری در بريتانيا را برای سرمايه پرسی خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، سرمايه سقوط ارزش پوند پس از ھمه

کنند که خروج بريتانيا از  تر کرده است ھر چند بسياری از اقتصاددانان اين بحث را مطرح می خارجی جذاب

 .دترين بازار خود به اقتصاد اين کشور لطمه خواھد ز بزرگ

گذاری  ما به سرمايه... ايم، ھميشه بازار خوبی بوده است ما ھميشه بازار بريتانيا را دوست داشته«: گويد اما العمادی می

گذاری در دوران  گذاری مقطعی يا سرمايه کنيم نه به سرمايه گذاری درازمدت نگاه می در ھر بازاری به چشم سرمايه

کنيد من عين ھمين  صحبت می) خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا( اره برگزيتبنابراين اگر شما درب» «.رکود يا رونق

 ».توانم برايتان تعريف کنم داستان را درباره بحران اقتصاد جھانی می

کنيم که فکر می کنيم به نفعمان است، اين کار توجيه اقتصادی دارد، چشم انداز و پيامدھای خوبی  ما کاری را می«

 ».دارد

. تر تر خواھد بود يا ضعيف از العمادی پرسيدم اقتصاد بريتانيا بيرون از اتحاديه اروپا قوی: نويسد سی می بی خبرنگار بی

درباره سياستی که بريتانيا بايد در پيش بگيرد کار زيادی بايد انجام شود، اما من با شناختی که از بازار «: او پاسخ داد

 ».. که بريتانيا آينده خوبی داردکنم، من کامال مطمئنمبريتانيا دارم فکر می

 کرد که اين مھم است که بريتانيا به نيروی کار ماھر و دانشجويان از قطر و کشورھای ديگر خوشامد تأکيداو البته 

 . در بريتانيا حمايت کرده استئیزا چنين گفت قطر از اشتغال او ھم. بگويد

-ايم، ھميشه در وضعيت برد ای که ما در بريتانيا کرده گذاری رمايهايم نگاه کنيد، ھر س جا کرده اگر به کاری که ما اين«

تناسب مطرح شده و  کنم بسياری از چيزھا بی کنيد، من فکر می اگر درباره نيروی کار در قطر صحبت می... ايم برد بوده

 ».اخبار نادرستی است

  

  المان

ور ساکسونی، سومين سرمايه گذار بزرگ فولکس ی لوالمانثروت پادشاھی قطر پس از خانواده پورشه و شرکت دولتی 

 . از سھام اين خودروساز را تصاحب کرده استدالر ميليارد ٩واگن است و 

 درصد از زيمنس ھم متعلق به ٢١ درصد از گلن کور و ٩، دالر ميليارد ۴/١درصد از سھام تيفانی کو به ارزش  ١٣.١

 .ثروت پادشاھی قطر است

  

 سوئيس

  ديت سوئيس ھم متعلق به قطر است درصد از بانک کر٨

  

  روسيه

 درصد فرودگاه بين المللی سن ٢٤.٩ھمچنين قطر .  درصد از سھام شرکت روس نفت روسی متعلق به قطر است٧

  .پترزبورگ را خريداری کرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

دادی ھای مستقيم روسيه قرار گذاری با صندوق سرمايه )QIA جھاز قطر لالستثمار يا (گذاری قطر  سازمان سرمای

  .ی در روسيه منعقد کرددالر ميليارد ٢برای سرمايه گذاری 

ھای شرکت کننده در معامله مربوط به  گذاری قطر در ديدار طرف س سازمان سرمايهئياين مطلب را عبدهللا آل ثانی، ر

  .س جمھور روسيه اعالم کرده استئيبا والديمير پوتين ر» روس نفت«سازی  خصوصی

روسيه به » روس نفت« در صد از سھام شرکت نفت ٥/١٩ انجام شد و چارچوب آن ٢٠١٦ل اين معامله اواخر سا

فروخته ) Glencore(گذاری قطر و شرکت گلنکور  به سازمان سرمايه)  ميليون يورو٢/١٠(  ميليارد روبل٦٩٢ارزش 

  .شد

: ھای خود در روسيه است، گفت گذاری گذاری قطر به دنبال افزايش سرمايه که سازمان سرمايه عبدهللا آل ثانی با بيان اين

 سرمايه دالر ميليارد ٢ سرمايه گذاری کرده ايم و ديروز يک معامله ديگر نيز برای دالر ميليون ٥٠٠ما تاکنون حدود «

  م.گذاری منعقد شد

يم ھای مستق گذاری  در ھمکاری با صندوق سرمايهQIAوالديمير پوتين به نوبه خود گفت که اميدوار است فعاليت 

  .تری داشته باشد روسيه ادامه و در آينده گسترش بيش

  

 امريکا

 نيز امريکاگذاری در  دنبال سرمايهه گذاری در اروپا بسنده کرده بود اما اکنون ب  قطر تنھا به سرمايهءھرچند که در ابتدا 

خواھد تا سال  می  دفتر کار خود را در نيويورک گشوده است و ٢٠١٥گذاری قطر از سال  سازمان سرمايه. ھست

  .گذاری کند ھای مختلف سرمايه  در حوزهدالر ميليارد ٣٥ به مبلغ ٢٠٢٠

 را در سھام اتحاديه امالک امپاير استيت دالر ميليون ۶٢٢گذاری پادشاھی قطر  ست گذشته، سازمان سرمايهدر ماه آگ

  .تاز در نيويورک استگذاری کرد که مالک و کاربر ساختمان امپاير استيت و ساير امالک مم سرمايه

ھای ممتازی در سرتا   ھای بروکفيلد است که دارای امالک و ساختمانئی درصد از دارا٨.٣اين سازمان ھمچنين مالک 

 .سر جھان است

  

  اقليم کردستان عراق

 ٣٠ قطری که پيش از آن کيوتل نام داشت، Ooredoo شرکت ٢٠١٢بر اساس گزارش فاينشال تايمز بريتانيا، سال 

 درصد ٣٠پيش از اين ھم . خريداری کرده استدالر ميليون ٧٠د از سھام شرکت آسياسل را به مبلغ يک ميليارد و درص

   . درصد از سھام اين شرکت را در اختيار دارد٦٠از سھام اين شرکت را در اختيار داشته که با اين حال اکنون 

  

  کند؟ چرا ترکيه در بحران خليج از قطر حمايت می

حران خليج، ترکيه از رھبری دوحه حمايت کرده است و به عربستان سعودی عالمت روشن فرستاده است از شروع ب

باره  ، شخصيت دانشگاھی ترکيه در مورد نقش انقره در اين»صرحت ايرکمن«وله، با  دويچه. که قطر تنھا نيست

 . کرده استمصاحبه

ند عربستان سعودی، امارات متحد عربی و مصر به مثابه  مانئی برای بسياری ناظران خاور ميانه کشورھا:وله دويچه

 قدرت ھای  که ايران و تا حدودی ترکيه و قطر شوند، در حالی شمرده می) استاتسکو( ھای حفظ وضع موجود قدرت
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کنيد که دوستی مجدد بين انقره و دوحه به دنبال بحران خليج بازتاب  آيا شما فکر می. روند تجديدنظرگرا به حساب می

 باشد؟ دھنده وضع موجود يا استاتسکو در برابر مبارزه قدرت تجديدنظر طلب در اين منطقه می

ما شاھد چندين جنگ داخلی جاری در . دنبال بھار عربی ھنوز در خاورميانه وجود ندارد  بلی، توازن قدرت به:ايرکمن

عربستان . اند خواسته ھای منطقه می قدرتاند که  ھای داخلی به طريقی فرجام نيافته ھمه اين جنگ. باشيم منطقه می

ھای مھم  ه قدرتھرگاه شما ب. اند و سوريه درھم و برھم است خواسته اند به دست نياورده چه را می سعودی و ايران آن

 .توانند در اين جنگ ھای داخلی اعالم پيروزی کنند ھا نمی ندازيد، ھيچ يک آنمنطقه نظری بي

ھای اقتصادی و سياسی برای ھمه  ه منازعه و عدم توازن قدرت وجود دارد، ھزينه کئیجا عالوه بر اين، از آن

توانند پيش  جا می اين کشورھا تا آن... ھا در نقطه جوشش برسد که اين ھزينه ھمين. کشورھای منطقه افزايش يافته است

اما واقعيت اين است که ھيچ يک . بندبروند که عليه يکديگر اعالم جنگ نمايند و يا در مناطق مورد اختالف راه آشتی بيا

ھا از کشورھای دارای  ھمين دليل است که آن به. ھای خاورميانه ظرفيت غلبه بر معضالت موجود را ندارد از قدرت

 .خواھند  کمک میئیھای اروپا ، روسيه و يا برخی قدرتامريکا ۀاھميت نھايت زياد، مانند اياالت متحد

  
 باشند و من فکر می ھای خارجی در جنگ قدرت در خاورميانه دخيل می ی و ھم قدرتئ ھای منطقه رتبنابراين، ھم قد 

 .معضل تنھا محدود به قطر نيست. نم که ما بايد قضيه قطر را از اين عينک نگاه کنيم ک

گذاری  يهھر دو کشور سرما. روابط بين قطر و ترکيه در ده سال گذشته يک گرايش مثبت داشته است: وله دويچه

 بنا  کنيد که ترکيه در بحران جاری آيا شما فکر می. اند  نمودهءمشترک داشته و توافقاتی در بخش آموزش نظامی امضا

کند و يا حکومت انقره يک مشی سياسی حساب شده را در پيش  بر صميميتی که در اين روابط است از قطر حمايت می

 گرفته است؟

گذاری مستقيم خارجی در ترکيه  ھرگاه به سرمايه. اگرچه مناسبات دوستانه قطر و ترکيه يک امر آشکار است :ايرکمن

و ترکيه عليه . ترين سھم را در بين کشورھای منطقه در اين قسمت دارد نظر انداخته شود، امارات متحد عربی بيش

اين حقيقت . باشد  سعودی در بحران جاری می انامارات متحد عربی ايستاده است که متعلق به جبھه ضد قطر عربست

گذاری کند، اما  تر سرمايه  را دارد تا بيشئیگذاری نموده است و اين توانا طور سنگينی سرمايه دارد که قطر در ترکيه به

 .تواند حمايت ترکيه از قطر را به خودی خود توضيح دھد اين مناسبات اقتصادی نمی

ھا را در اين کشور جنگزده ببينيد، ھرگاه شما   قطر در سوريه نگاه کنيد و ھمکاری آنھرگاه شما به سياست ترکيه و

انداز   چشمھا از يکديگر بايد از  بنگريد، حمايت آن٢٠١٣ھا را در ارتباط با اوضاع مصر بعد از کودتای  موضع آن

 .ًی در نظر گرفته شود تا صرفا مالحظات اقتصادیئ محاسبات سياسی منطقه
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تواند ترکيه را  آيد، ھرگاه قطر از اين تصوير حذف گردد، اين امر می ی در ميان میئ  پای موضوعات منطقهوقتی که

 .خواھد قطر را از دست بدھد ھمين دليل است که ترکيه نمی شايد به. منزوی کند

ی در خليج برای ھای ظريف سياس تا ھمين اواخر اختالفات بين قطر و اردوگاه عربستان سعودی و تفاوت :وله دويچه

اتی اين بحران بر درک ترکيه از منطقه خليج گذاشته تأثيرکنيد چه  فکر می. يک ناظر معمولی اوضاع ترکيه مشھود نبود

 است؟

با توجه به انکشافات اخير من فکر نمی کنم که اين . ًدرک منطقه خليج در ترکيه عادتا يکپارچه بوده است :ايرکمن

ھای اجتماعی نگاه کنيد  ھای رسانه ھرگاه شما در مورد اين تفرقه در خليج به پست. ح باشدراھيافت ساده گرا ديگر مطر

ھای   بر ظرافتتأکيدتر  و يا به اظھار نظرھای کسانی توجه کنيد که رھبری افکار را در دست دارند، اکنون بيش

 .گيرد ترجيحات مختلف سياست در بين کشورھای منطقه صورت می

 ٢٠١۴يت آموزشی که ترکيه در سال مأمور سريع توافق اعزام سربازان برای ئیجو کنيد که با پی ر میآيا فک :وله دويچه

 فرستد؟ امضاء نموده بود، ترکيه يک پيام ستيزه جويانه به عربستان سعودی و امارات متحد عربی می

چنان در برابر ھمه   بلکه ھمفرستد، ترکيه نه تنھا به عربستان سعودی و امارات متحد عربی پيام می:صرحت ايرکمن

اين توافق نظامی بين ترکيه و قطر شامل . طور بالقوه با قطر مخاصمت نشان بدھند کند که به  میئیکشورھای قدرت نما

المللی معرفی شده است، عالمت واضح حمايت از  نامه به جامعه بين ھای آموزشی است، اما به ترتيبی که اين توافق طرح

 ئیھا اگر در پی راه«: اين حمايت حاکی از آن است که. کنم اين يک پيام صريح و روشن است میمن فکر . قطر است

کنم که اين پيام توسط  و من فکر می» .برای فشار بر قطر به غير از طرق ديپلوماتيک باشی، بدان که قطر تنھا نيست

 .ھا درک شده است ديگر جناح

. ھای بخش خاورميانه و آفريقا را دارد کار نموده و رياست پژوھش» يهبنياد قرن بيست و يکم ترک«صرحت ايرکمن در 

 .ايرکمن در عين زمان استاد دانشگاه اخی اروان است

  

  افزايش حضور نظامی ترکيه در قطر

اش را در قطر  جمھوری ترکيه، اعالم کرد آنکارا حضور نظامی ، رئيساردوخانِايلنور چويک، مشاور رجب طيب 

  .افزايش داده است

مشاور . تدريج بر شمار نيروھای نظامی خود در قطر خواھد افزود  تير ماه گفت ترکيه به٢٧شنبه  ِچويک روز سه

 .را ھدف اعزام اين نيروھا اعالم کرد» حراست از مرزھا و امنيت دولت قطر«جمھوری ترکيه،  سئير

 .ودند نيروھايش را از قطر خارج کندتر عربستان سعودی و برخی متحدان عرب اين کشور از آنکارا خواسته ب پيش

ای را امضا کردند که بر مبنای آن ترکيه، به درخواست قطر، يک پايگاه نظامی  نامه دوحه و آنکارا سه سال پيش توافق

 . کردتأسيسدر اين کشور 

، خاناردوب يش منزوی كند، رجب طيش از پيھمراه متحدانش تالش دارد تا قطر را ب طی كه عربستان بهيدر شرا

ن كشور تا پنج ھزار مستشار نظامی را به قطر اعزام يدھد ا ای را امضاء كرده كه اجازه می  حهيه اليجمھوری ترك سئير

كی برقرار يژه پس از تحوالت موسوم به بھار عربی، روابط نزديو ك دھه گذشته و بهيش از يآنكارا و قطر در ب. كند

 مسائل منطقه ای از جمله ین مواضع مشتركی درباره برخيالمسلم ت از اخوانيھر دو كشور با حما. اند كرده

  .ه دارنديھا در مصر و تحوالت سور ، تنشليبياھای  ریيدرگ
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ب يتر به تصو شيھای نظامی با قطر را كه پ  توافق گسترش ھمكاریاردوخانخبرگزاری آناتولی، گزارش داده كه 

گاه نظامی خود در يروھای نظامی خود را در پايه نين توافق، تركيبر اساس ا. ده بود را امضاء كرده استيپارلمان رس

نامه،  ن توافقيطبق ا. ز خواھد داشتيگری در قطر را نيھای نظامی د گاهي پاتأسيسن حق يچن كند و ھم ان مستقر میيالر

نده ين رقم در آياھمراه زرھی را به قطر اعزام كرده كه  نی ارتش بهيروھای زمي مستشار نظامی متشكل از ن١٣٠ه يترك

ز معتقد است كه با يقاتی مستقر در واشنگتن نيشكده تحقي اندمسؤولر اوستون، يقد. دي ھزار نفر خواھد رس٥ك به ينزد

نان به دوحه يتر تالشی برای اطم شين اقدام آنكارا بيه در قطر در حال حاضر، ايگاه نظامی تركيتوجه به حضور پا

  .است

  
روھای ير دو كشور آمده كه نيدر توافق اخ.  شدتأسيس ٢٠١٥ان در يه در قطر با نام الريكگاه نظامی ترين پاينخست

توانند به كمك دولت  شوند اما در مواقع بحرانی می گاه مستقر میين پايروھای قطری در ايه برای آموزش نينظامی ترك

 .آمد گفته است وھای نظامی ترك خوشريتر به نئيز در حساب رسمی خود در توير قطر نيام. نديايز بيو ارتش قطر ن

ه پس از يد، چرا كه تركيه خواھد رسيده كه پس از قطر نوبت به تركيجه رسين نتين است كه آنكارا به ايت اياما واقع

كا برای يلی كه امروز عربستان و آمريه تمام دال نكيتر ا انه است و مھمين در خاورميالمسلم ن حامی اخوانيتر قطر بزرگ

ت يان حماين ميدر ا. تواند به راحتی برای متھم كردن آنكارا استفاده شود نده میيكنند در آ دن قطر استفاده میمتھم كر

جمھوری مصر كه روزگاری دولت برآمده از اخوان را در مصر سرنگون كرده از  سئيسی، ريجانبه عبدالفتاح الس ھمه

 . باقی نگذاشتاردوخان یچ شكی برايھای قطر جای ھ ميتحر

كه برخی  نيتنھا دو روز پس از ا:  از قطر نوشته است هيت تركيل حمايز در گزارشی با اشاره به داليره نيشبكه الجز

ھای نظامی خود با  ت ھمكاریيه اعالم كرد كه در جھت تقويكشورھای عربی رابطه خود را با قطر قطع كردند، ترك

ت ين اقدام آنكارا تقويند كه ھدف از ايگو  ای می هيران تركگ ليتحل. كند ن كشور اعزام میيقطر مستشارانی را به ا

ن اقدام نشان يا«: ديه ای ميگويگر نظامی سابق ترك ليكان كاساپوغلو، تحل. ك خود در منطقه استيت استراتژيموقع

 ».انداز بلندمدت خود در منطقه دست بردارد ه قصد ندارد از چشميدھد كه ترك می

 

  سھم ايران از بازار قطر

کشور  ٤. در سال گذشته بوده استدالر ميليون ١٦٥ی است که سھم ايران از آن تنھا دالر ميليارد ٥ تا ٤قطر بازاری 

امارات، ضمن قطع روابط با قطر، شھروندان اين کشور را اخراج، ھمه مرزھای  عربستان سعودی، مصر، بحرين و 

اند و عمال اين کشور  دان و وسايل حمل و نقل قطر بسته و زمينی خود را به روی ورود و عبور شھرونئی، دريائیھوا

ای که تنھا راه خروج از آن برای قطر از ايران  اند، محاصره گذار را در محاصره قرار دادهتأثيرکوچک اما ثروتمند و 

ک فرصتی که پيش از اين ھم ايران ي.  اقتصادی باشدئیگذرد، موضوعی که برای ايران می تواند يک فرصت طال می
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چنان که بايد و شايد از آن نتوانست استفاده کند؛  دست آورد ولی آن بار بعد از تحريم روسيه از سوی اتحاديه اروپا به

  .چون ھند و عمان اين فرصت را مناسب بيايند  ديگری ھمئیتواند بيفتد و کشورھا اتفاقی که حاال ھم می

 ارتباطی فراھم کند و - برای خروج قطر از محاصره اقتصادی تواند راه را در زمينه بازرگانی و اقتصادی، ايران می

 و کشاورزی ئی مواد غذاتأميناين فرصت بزرگی برای بازرگانان و تجار ايران است که به خصوص در حوزه 

بندر (  گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتيرانی ايران به خصوص در استان بوشھر) مايحتاج روزانه( قطر

 .قطر يک کشور کوچک در شرق شبه جزيره عربستان است و تنھا مرز زمينی را با عربستان دارد. انجامد می) ھربوش

حاال در شرايطی که عربستان، بحرين و امارات . ساير مرزھای قطر از طريق دريا با بحرين، امارات و ايران است

سوی جھان ايران است، اتفاقی   تنھا مرز اين کشور بهاند  خود را بر روی اين کشور بستهئیمرزھای زمينی، آبی و ھوا

فقط .  مايحتاج اين کشور و دسترسی آن به کشورھای ديگر يک فرصت بزرگ محسوب شودتأمينتواند برای  که می

 کاميون به صورت ميانگين از گذرگاه ٨٠٠ تا ٦٠٠کافی است به اين نکته توجه شود که پيش از اين روزانه 

بار و کاالھای  کردند و معموال کاالھای ضروری از جمله تره  عبور می) نی قطر و عربستانمرز زمي( ابوسمره

تواند فرصت جديدی برای تجار ايرانی باشد تا از طريق  اند و اين می بردند و حاال متوقف شده کشاورزی را به قطر می

را ... بار و   روزانه کاالی ضروری، تره کاميون٨٠٠لنج و دريا کاالھای ضروری را به اين کشور برسانند و جای آن 

 کيلومتر مرز ٢٥٠ايران نزديک به .  و حاال ايران می تواند با افزايش صادرات اين نگرانی را از بين ببرد.پر کنند

تا ساحل بندر دير در استان بوشھر حدود ) شھر الرويس( و از شمالی ترين نقطه خاک قطر با قطر دارد ) ئیدريا(آبی

 . متر فاصله است کيلو١٨٥

س کنفدراسيون صادرات ايران، وضعيت پيش آمده بابت قطع رابطه کشورھای عربی با قطر را ئيمحمد الھوتی ر

. ی پيش روی ايران قرار دارددالر ميليارد ٥ تا ٤بازاری «: کند  میتأکيدنظير برای اقتصاد ايران دانسته و  فرصتی بی

مدت، اختالفات  العمر نيست و ممکن است در آينده نزديک و دوره کوتاه دامالبته بايد توجه داشت که اين شرايط ما

 ».برطرف شود، بنابراين بايد به سرعت، از اين فرصت برای اقتصاد ايران بھره گرفت

ی خواھد داشت؛ بايد به تأثيرکه اين موضوع، در روابط سياسی قطر با کشورھای منطقه، چه  فارغ از اين«: گويد او می

گذار در تأثيرثبت آن برای اقتصاد ايران فکر کرد؛ چراکه قطر، يکی از ثروتمندترين کشورھای منطقه و البته نقاط م

 از عربستان و امارات متحده عربی، مواد دالر ميليارد ٥ تا ٤حوزه کشورھای عربی است؛ اين کشور ساالنه، حدود 

ھای بسياری در  ود؛ از سوی ديگر، ايران نيز پتانسيلر کند و کشور ثروتمندی در منطقه به شمار می  وارد میئیغذا

 و مايحتاجی که کشور قطر نياز داشته، دارد؛ ضمن اينکه قطر، کشوری نزديک به ايران ئی مواد غذاتأمينموضوع 

 ساعت از طريق آبی، ١٢تر از  است و از سه بندر مھم کشور ما از جمله بندرعباس، لنگه و بوشھر با زمانی کم

 «.کاالھا را برای اين کشور ارسال کردتوان  می

ارزش تبادل . ترين شريک تجاری قطر و عربستان سعودی دومين شريک تجاری آن در جھان ھستند امارات بزرگ

 است و با اين شرايط قطر دو شريک بزرگ تجاری دالر ميليارد ٧تجاری ساالنه ميان قطر و عربستان سعودی تقريبا 

طور  ترين شريک اقتصادی قطر تبديل شود؟ به تواند به مھم  اين است که آيا ايران میسؤالو خود را از دست خواھد داد 

تر  کلی حجم مبادالت تجاری کشورمان با قطر خيلی زياد نيست که البته در اين ميان سھم ايران از صادرات بسيار بيش

اصال نامی از کشور قطر نبرده است و ھای واردات ايران   که سايت گمرک ايران در گزارشئیاز واردات است تاجا

ارزش  (٤١٨٧٧٤٦١٩٩در مقابل اين، در بخش صادرات ارزش صادرات کاالھای مختلف کشورمان به قطر را 

ھمچنين ميزان وزنی صادرات کاالھای ايران به قطر در . اعالم کرده است) یدالرارزش ( ١٦٥٤٧٧٦٩٣و ) ريالی
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عمده صادرات ايران به .  کيلوگرم بوده است٢١٦٦٨٧٦١٨٢) تشر شده استآخرين سالی که آمار تجارت من ( ٩٤سال 

دھد و البته بخشی از اين صادرات نيز مربوط به  قطر را محصوالت معدنی، انواع کفپوش، زعفران و پسته تشکيل می

  .حيوانات زنده است

  

  ر قطرزاسھم ترکيه از با

 محاصره تحميلی عليه قطر، کاالھای مورد نياز اين کشور را وزير اقتصاد ترکيه گفت که ما در سايه »نھاد زيبکچی«

 کاميون و يک کشتی حامل کاال برای قطر ارسال ١٦ ھواپيما، ١٩٧ما تاکنون :  او افزود.کنيم در بلند مدت برآورده می

  .ايم کرده

 .ھا قطع نشده است د تحريم ما با قطر ادامه دارد و با وجوئیمبادالت بازرگانی زمينی و دريا: وزير اقتصاد ترکيه گفت

آنکارا در بحران سياسی و ديپلماتيک بين قطر با ساير کشورھای عربی به رھبری عربستان سعودی، از دوحه حمايت 

 .کرده است

ه يات ترك اعالم كرد كه دولت تركيع قطر، در مذاكرات خود با ھيس اتاق بازرگانی و صنائير» فه بن جاسميخ خليش«

ت يقی از تقويت حقياسی دو كشور از بازرگانان، حمايھای س بانی مقاميھا است و پشت نهيمه زمك راھبردی در ھيشر

 .روابط اقتصادی است

 و ساخت ئیربنايھا ز دوارند بتوانند در طرحيھا ام كنند و ترك ت میيه، اكنون در توسعه بندر دوحه فعاليھای ترك شركت

  .ز دست به كار شونديھای قطر ن ورزشگاه

ھای ساخت و ساز، كشاورزی، انرژی و گردشگری با  نهير در زميھای اخ ه در قطر، در ساليگذاری ترك هيسرما

 دالرارد يلي م٥/٦ھای قطر حدود  ھا قبال توسط رسانه ن پروژهي شركت ترك شكل گرفته و ارزش ا٢٠٠كم  حضور دست

  .اعالم شده بود

ابان ساحلی دوحه و توسعه بندر يرگذر خيركت ژاپنی، زك شيد قطر با مشاركت يھای مھم ساخت فرودگاه جد پروژه

  .ت دارنديه در آن فعاليھای ترك  است كه شركتئیھا دوحه ازجمله پروژه

  

   کند قطر از نيروھای تحت امر ايران در منطقه حمايت می: روزنامه عکاظ

قطر، در سفری پنھانی به  خود، مدعی شد وزير خارجۀ ١٣٩٦ خرداد ٥جمعه روزنامه عکاظ عربستان در شمار روز 

 .بغداد، با قاسم سليمانی فرماندۀ سپاه قدس ايران ديدار کرده است

ھا پيش به  ای با ايران، از مدت ھای منطقه اين روزنامه سعودی در گزارش خود نوشته است قطر در چارچوب ھمکاری

  .در يمن مبادرت کرده است» ھا حوثی«حمايت از 

 در رياض، و سفر پنھانی وزير خارجه امريکا قطر در نشست کشورھای اسالمی با زمان بندی شرکت«: عکاظ نوشت

اين کشور به عراق و ديدار محرمانه با قاسم سليمانی، که پس از آن با اظھارات تميم بن حمد امير قطر ھمراه شد، نشان 

  ».ريزی شده بود دھد که اين اتفاقات با دقت بسياری برنامه می

تواند به دليل ھک خبرگزاری  هللا مطرح کرد، نمی سخنانی که دوحه در حمايت از ايران و حزب «:اين روزنامه افزود

  ».دھد که موضع قطر ھمين است تسلسل حوادث نشان می. رسمی قطر بوده باشد
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ھای گذشته و حتی بعد از روی کار آمدن دولت  قطر در طول دھه«: روزنامه عکاظ، به نقل ناظران يمنی، مدعی شد

نظاميان حوثی  ھای خود را به شبه ای به يمن نکرده است، بلکه حمايت ای و توسعه ی، ھيچ کمک سياسی، رسانهھاد

  ».اختصاص داده است که يکی از ابزارھای ايران برای تخريب منطقه ھستند

کرده  دريافت میکه القاعده از دو کشور حمايت  اين. ای دارند ی قطر و حکومت اسالمی ايران و القاعده روابط گسترده

 عربستانروزنامه عکاظ چاپ . ای از ابھام قرار داشت ولی در گذشته اين موضوع در پرده. امری مخفی نيست

ن زندانی سابق زندان اي. ترين عناصر القاعده را منتشر کرد يکی از خطرناک» صالح القرعاوی«اعترافات  سعودی

کند ھنگامی که با طالبان در ارتباط بود  او اضافه می. شد گوانتانمو گفت ھنگامی که در ايران بود توسط قطر حمايت می

 را تسھيل امريکائیزندانی افغانی در مقابل آزادسازی يک سرباز  ۵کرد تا اين دولت آزادسازی  با دولت قطر کار می

صورت  ٢٠١۴اين معامله که در سال . ھای القاعده بودند ترين ترويست ين زندانيان خطرناکاز نظر واشينگتن ا. کند

  .اندازد  را به خطر میامريکاشد امنيت ملی  گرفت باعث انتقادھای شديدی عليه اوباما شد چرا که گفته می

که قطر متعھد  الم کردند برخالف اينھا در دوحه اع نقل از ديپلومات  بهامريکاھای  مدت کوتاھی بعد از اين معامله رسانه

بعد . کنند ھا در دوحه پايتخت قطر در آزادی تردد می شده بود تا اين پنج تروريست را در حبس خانگی نگاه دارد ولی آن

ھا در سوريه و عراق در کنار عناصر   اخباری را منتشر کردند که سه تن از اين تروريستامريکائیھای  از آن رسانه

  .اين عناصر محمد فضل، عبدالحق واثق و نورهللا نوری نام داشتند. اند  شدهداعش ديده

. اين موضوع باعث نگرانی شد چرا که سابقه قطر در ھمکاری بر سر مبارزه با تروريسم اطمينان بخش نبوده است

 امريکاای اطالعاتی ھ در آن زمان دستگاه. دوحه پناھگاه خالد شيخ محمد مغز متفکر عمليات يازده سپتامبر بوده است

  .متوجه شدند که اين فرد در قطر است ولی مقامات قطری به او دستور دادند که مخفی شود

ترين  المسلمين و خطرات ناشی از آن برای حکومت در عربستان و امارت مھم پرونده حمايت قطر در حمايت از اخوان

المسلمين با آزادسازی کويت به دست  الفت اخوانعربستان سعودی پس از مخ. پرونده اختالفی ميان دو کشور است

چنين به دليل مواضع سياسی متعارض با نظام سياسی عربستان از جانب اين   و ھم١٩٩١ در سال امريکائینيروھای 

امارات عربی متحده نيز با اتخاذ رويکردی با ھرگونه تجلی . شدند کشور تھديدی برای امنيت داخلی آن محسوب می

، تونس و مصر که اين کشور را ليبياھای مذھبی يا اخوانی در  حمايت قطر از گروه.  در منطقه مخالف استئیگرا اسالم

  .شود وارد جنگی نيابتی با امارات و عربستان در اين کشورھا کرده است نيز از اين امر ناشی می

 تير ١٥ – ٢٠١٧وز شش جوالی پيمان در ر پيمانان آن توسط قطر، کشورھای ھم ھای عربستان و ھم پس از درخواست

تر بر ضد قطر تنھا  ھا مبنی بر اتخاذ مواضعی خصمانه بينی  در قاھره اجالسی برگزار کردند که بر خالف پيش١٣٩٦

ھای عربستان سعودی برای حل بحران قطر به داليل  دھنده محدوديت گزينه اين امر نشان. به محکوم کردن قطر اکتفا شد

  :زير است

ر جلب حمايت اياالت متحده به وسيله عقد قراردادھای اقتصادی و نظامی مختلف و جلب حمايت نھادھای موفقيت قطر د

س سابق سازمان اطالعاتی ئيای که ديويد پترائوس، ر مختلف از جمله ارتش و دستگاه اطالعاتی اين کشور به گونه

اند و   شدهتأسيس در اين کشور امريکا متحده  اعالم کرد که دفاتر حماس و طالبان در قطر به درخواست اياالتامريکا

 بر عربستان مانع اتخاذ تصميمی قاطع بر ضد قطر در اجالس امريکاچنين خبر داده اند که فشارھای  منابع خبری ھم

  .قاھره شد

ان رسد توانست مانع انجام ھرگونه کودتای نظامی با حمايت عربست نظر می حضور نيروھای نظامی ترکيه در قطر که به

  .در کشور شده و جبھه داخلی اين کشور را سامان ببخشد
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ھا از طريق ايران و عدم ايجاد مشکلی اساسی در امور کشور به عالوه وجود   قطر برای دور زدن تحريمئیتوانا

  .ابزارھای اقتصادی از جمله وابستگی نسبی امارات به گاز قطر برای توليد برق

ھای خود به خصوص منابع مالی،  طر، تاکنون توانسته است با استفاده از کارترسد که ق نظر می در ھمين راستا به

ھای عربستان در  ی گزينهمؤثرطور  نفع خود و ضد عربستان سعودی بھره گيرد و به روابط خارجی و شبکه الجزيره، به

 امريکاه مدت بدون رضايت ھمين دليل احتمال دخالت مستقيم عربستان در قطر در کوتا به. تعامل با قطر را محدود کند

دليل حياتی بودن سيطره بر قطر برای تکميل ھژمونی عربستان  رود که به با اين وجود اين احتمال می. غيرمحتمل است

 امريکابر منطقه خليج فارس، اين کشور فشارھای سياسی بر قطر را افزايش داده و تالش خواھد کرد با جلب حمايت 

  .قدم بردارد رژيم قطر تغييردر راستای 

  

  دليل بحران قطر ھشدار سازمان ملل به امارات و بحرين به

زيد رعد الحسين کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن نگرانی از تحوالت قطر، به امارات و بحرين ھشدار 

 .کند زمينه را برای نقض حقوق بشر فراھم میداد که تھديدات اخير اين دو کشور، 

کند،  دردی می تھديدات امارات و بحرين مبنی بر حبس و جريمه کردن کسانی که با قطر ابراز ھم: ای گفت وی در بيانيه

 .بسيار نگران کننده است، زيرا اين امر نقض آشکار حق آزادی بيان است

رود که  شديد است و احتمال می اتخاذ شده، از لحاظ حجم و چارچوب اجرا،اقداماتی که عليه قطر : افزايد اين بيانيه می

 .گناه لطمه وارد کند  ھزاران مرد و زن و کودک بی اين اقدامات تا حد زيادی به زندگی

 احتمالی تصميم عربستان، امارات، مصر و بحرين مبنی بر تأثيرکميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که وی از 

  . ديپلماتيک و اقتصادی با قطر، بر حقوق تعداد زيادی از مردم، نگران استقطع روابط

 که در آن اقامت دارند يا ئی مبنی بر الزام برخی از اشخاص به خروج از کشورھائیھا سازمان ملل گزارش: وی افزود

 .بازگشت به کشورشان دريافت کرده است

گری به سه کشور عربستان، امارات و قطر رفت اما اين  ای ميانجیدر پی اين امر، کويت بار ديگر وارد ميدان شد و بر

 ٥٩ای مشترک،  گری نيز به نتيجه نرسيد زيرا کشورھای بحرين، امارات، عربستان و مصر با صدور بيانيه ميانجی

 . نھاد قطری را در فھرست تروريسم خود قرار دادند١٢شخصيت و 

  

  ھای مورد حمايت دوحه را اعالم کردند روريستچھار کشور بايکوت کننده قطر فھرست جديد ت

 ژوئيه ٢۵شنبه  پادشاھی عربی سعودی، امارات متحده عربی، پادشاھی بحرين و جمھوری عربی مصر، بامداد سه

گرد  شان به مبارزه با تروريسم، منابع مالی آن، پی  و جدیتغيير، اعالم کردند که در چارچوب پايبندی غيرقابل ٢٠١٧

ھا و  توزانه و ادامه به روز کردن فھرست سازمان اين پديده، مبارزه با انديشه تندرو و بسترھای گفتمان کينهمرتبطان به 

افزايند که عبارتند  ھای تروريستی می  مرتبطان با فعاليت  فرد را به فھرست٩ سازمان و ٩ھا،  افراد مرتبط با اين فعاليت

 :از

 :ھا سازمان) الف

 يمن-ه خيريه البالغمؤسس  -١

  يمن- جمعيت خيريه االحسان -٢

  يمن- ه خيريه الرحمهمؤسس  -٣
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  ليبيا- مجلس شورای انقالبيون بنغازی- ۴

  ليبيا- ای السرايا  مرکز رسانه -۵

  ليبيا-خبرگزاری البشری  -۶

  ليبيا-  گردان راف هللا السحاتی -٧

  ليبيا- شبکه نبأ -٨

  ليبيا- ه التناصح برای دعوت، فرھنگ و رسانهمؤسس  -٩

  

 :افراد)ب

 )تبعه قطر( خالد سعيد فضل راشد البوعينين  -١

  )تبعه قطر( شقر جمعه خميس الشھوانی  -٢

  )تبعه قطر( صالح احمد الغانم -٣

  )تبعه کويت( حمد حمد حامد العلی  -۴

  )تبعه يمن( عبدهللا محمد علی اليزيدی  -۵

  )تبعه يمن( احمد علی احمد برعود  -۶

  )بعه يمنت( محمد بکر الدباء - ٧

  )ليبياتبعه ( الساعدی عبدهللا ابراھيم بوخزيم  -٨

  )ليبياتبعه ( احمد عبدالجليل الحسناوی  -٩

ھا و افراد، به شکلی مستقيم و غير مستقيم با  ھای تروريستی اين سازمان  کردند که فعاليتتأکيدچنين  چھار کشور، ھم

شان در اين فھرست قرار گرفته، در   يک تبعه کويتی که ناماز جمله سه تبعه قطری و. ھای قطری در ارتباط ست مقام

 .کنند ھای تروريستی در سوريه فعاليت می آوری کمک مالی برای گروه النصره و ديگر گروه ھای جمع کمپين

 ھا با استفاده از پشتيبانی بزرگی که از  آن. سه فرد يمنی و سه سازمان يمنی در پشتيبانی از القاعده فعاليت دارند

 و شش سازمان تروريستی ئیاليبيادو شخص . زنند ھا می کنند، دست به اين فعاليت ھای خيريه قطری دريافت می همؤسس

ھای دولتی قطر دريافت کردند و نقش  ھای مالی بزرگی از سازمان  ھم کمکليبياھای تروريستی در  مرتبط با گروه

ھا   سياست ات ويرانگر اين گونهتأثيرالمللی از  ھای شديد بين نی با وجود نگراليبيافعالی در نشر آشوب و خرابکاری در 

 .دارند

ن قطری پيش از اين يادداشت تفاھمی برای متوقف کردن کمک مالی مسؤوالگيرد که  ھا در حالی صورت می اين اقدام

چھار کشور . م کردندبه تروريستی با اياالت متحده امضاء کرده و پس از آن اصالح قانون مبارزه با تروريسم را اعال

ھای قاطع برای مقابله با تروريسم است و در چارچوب  بر اين باورند که اين گام اگرچه سر خم کردن در برابر خواسته

قانون قطری .  کافی نيستئیھا ھای قطری به مسير صحيح قرار دارد، اما اقدام ھای منتظره برای بازگشت مقام گام

چنين باعث نشد که پشتيبانی و  ھم. توزانه نيانجاميد ا تندوری، تروريسم و گفتمان کينه، به مبارزه ب٢٠٠۴صادر در سال 

شان در دوحه و استفاده از آن  ھای تندرو و تروريسم متوقف شود، بلکه حوزه حضور و فعاليت ميزبانی از افراد و گروه

ھا و تعھدات قانونی دارد که آخرين آن  نامه چنين تاريخی طوالنی در نقض توافق قطر ھم. به عنوان پايگاه، توسعه يافت

ھا، پشتيبانی مالی   بود و به ميزبانی از تروريست٢٠١۴نامه تکميلی آن در سال   رياض و توافق٢٠١٣نامه سال  توافق

 .ورزی و تندوری، ادامه داد از عمليات تروريستی و نشر گفتمان کينه
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گيرد افراد و  ھای قانونی و عملی در پی ی برای برداشتن گامھای قطر اقدام عملی مورد انتظار، تحرک فوری مقام

  ژوئن٨ که در اين فھرست و فھرست سابق منتشر شده در تاريخ ئیھا ھای تروريستی و تندرو است به ويژه آن سازمان

 جھانی شان درج شده است تا راستی و جدی بودن قطر در مبارزه با تروريسم و تندروی و پيوستن به جامعه  نام،٢٠١٧

المللی،  ، چھار کشور به ھمراه متحدان بينمسألهبرای تضمين اين . برای مبارزه جدی و قاطع با تروريسم ثابت شود

ھا، توقف پشتيبانی مالی از تروريسم، پايان دادن به نشر گفتمان تندرو  بندی قطر به عدم ميزبانی از تروريست ميزان پای

 .روھا را زير نظر قرار خواھند دادورزانه و عدم ميزبانی از تند و کينه

ای  ھای عادالنه بندی خود را به خواسته ھای کنونی تا زمانی که قطر پای کنند که به اقدام  میتأکيدچنين  چھار کشور، ھم

 .شود نشان دھد، ادامه خواھند داد مطرح شده برای مقابله با تروريسم و تحقق ثبات و امنيت در منطقه اجرا می

  

  ! در قطر و آينده مبھم آن٢٠٢٢ جھانی ھزينه جام

 ئیاجرا آينده سال دو در ٢٠٢٢ جھانی جام به مربوط ھای پروژه قراردادھای دوسوم که دارند انتظار قطر گيران تصميم

  شود

ھای   صرف پروژهدالر ميليون ۵٠٠ای حدود  ، گفته است که ھفته٢٠١٧ قطر، د ر اوائل فوريه ئیوزير دارا

گذاری ھفتگی در سه تا چھار سال آينده  شود و احتماال اين حجم سرمايه  می٢٠٢٢به جام جھانی وساز مربوط  ساخت

 .ثابت خواھد ماند

ھای جديد از جمله احداث  گذاری کالنی برای اجرای پروژه منظور مھيا کردن شرايط برگزاری مسابقات، سرمايه قطر به

 .چند ورزشگاه، بزرگراه و بيمارستان کرده است

 . برآورد شده استدالر ميليارد ٢٠٠ھای احتمالی قطر بيش از  ينهکل ھز

ترين  پرخرج، ٢٠٢٢ھای قطر باعث خواھد شد که جام جھانی  گذاری اند که حجم سرمايه گران گفته بعضی تحليل

 . قطر اين موضوع را رد کرده استئیمسابقات تاريخ برگزاری جام جھانی باشد، ولی علی العمادی، وزير دارا

 ھزينه داشت و روسيه ھم بودجه دولت برای جام دالر ميليارد ١١ در برزيل، ٢٠١۴ھا، جام جھانی  اساس گزارشبر

  . کرده استتعيين دالر ميليون ٧٠٠ ميليارد و ١٠ را ٢٠١٨جھانی 

 مشخص ٢٠٢٢ھای مربوط به جام جھانی   درصد پروژه٩٠کاران   قطر، گفته است که مجريان و پيمانئیوزير دارا

 . ماه آينده به پايان خواھند رسيد٢۴ھا در  ه است و دو سوم آنشد

تر از کشورھای  ھا صدھا ھزار کارگر را از کشورھای ديگر و بيش کاران اين پروژه برای رسيدن به اين ھدف، پيمان

وند و وادار ش گويند که اين کارگران اغلب به استثمار گرفته می فعاالن حقوق بشر می. اند جنوب آسيا به کار گرفته

 .شوند که در شرايط خطرناک کار کنند می

  .تری را برای کارگران خارجی قائل شوند  اين قانون ھستند تا حقوق بيشتغييرن قطری، اکنون در حال مسؤوالچنين  ھم

، و تری به صاحبان کار بدھد ھای بيش يتمسؤولدنبال اين است که  قطر به.  ميليون نفر ھستند٣/١شمار اين کارگران 

  . به زودی و در جريان سفر امير قطر به انگليس بررسی خواھد شدمسألهاين 

ھای جام  ھای انگليسی که برای انجام پروژه بر اساس اين اطالعات که از مجلس عوام انگليس درز کرده است، شرکت

ند، و در مقابل مقاديری پول ا تر از حد انتظار دريافت کرده  کمئیھا اند، پول  را امضاء کردهئیجھانی قطر قراردادھا

  .ھای افراطی در سوريه رسيده است دست گروه به
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نماينده حزب کارگر، اين موضوع را در مجلس عوام، قبل از آغاز گفتگوھای ديويد کامرون نخست » استيو رودرام«

   .وزير وقت انگليس با امير قطر، مطرح کرد

ستار آن ھستند که دولت قطر تحت فشار قرار بگيرد، تا ارسال گزارش داد، برخی خوا» ديلی ميل«روزنامه انگليسی 

آيند،  ھای افراطی که خطر بزرگی برای بسياری از کشورھای دنيا به شمار می پول از سوی ثروتمندان بری تروريست

  .متوقف شود

 ٢٠٢٢ام جھانی سال ھای به راه افتاده پس از اعالم نام قطر برای ميزبانی ج چنين به بحث و جدل اين روزنامه، ھم

 وجود دارد که دمای باالی  شود، اين نگرانی که جام جھانی در تابستان برگزار می اشاره کرد و نوشت که با توجه به اين

 .ھوا مانع از انجام درست جام جھانی شود

ی از ھای بزرگ قطری در ساخت بعض  را برای ھمکاری با شرکتئیچندين شرکت ساخت و ساز انگليسی قراردادھا

  .اند ات مربوط به جام جھانی کسب کردهتأسيس

ھای انگليسی پول خود را دريافت  با اين حال، استيو رودرام نماينده مجلس عوام انگليس اعالم کرد که برخی شرکت

  .ھای افراطی در سوريه داده شده است ھا به گروه اند و اين پول نکرده

ھا به سوريه  ھای انگليسی و انتقال پول العات و فريب شرکترودرام از دولت انگليس خواست در خصوص اين اط

توانی فورا  آيا می: وزير مشاور دولت وقت انگليس در امور خاورميانه گفت» توبياس الوود«رودرام به . تحقيق کند

شان  لھای انگليس در خصوص دريافت اموا توانی حمايت الزم را از شرکت درباره اين اطالعات تحقيق کنی، و آيا می

 .ھای قطری فراھم کنی از طريق خاندان حاکم و دولت و يا شرکت

آنان قانونی معروف به . صورت ويژه بررسی کردم  را بهمسألهھفته قبل در دوحه بودم و اين : الوود ھم در پاسخ گفت

  .کفالت دارند که اکنون در حال تحول است

طح فوتبال در قطر و آمادگی اين کشور برای حضور در ای به س روبرت بوث نويسنده بخش ورزشی گارين در مقاله

 :جام جھانی پرداخته است

 سال ٢٣در گرمای کشنده و شرجی عجيب استاديوم فوتبال عبدهللا بن خليفه دوحه، فليکس سانچز، سرمربی تيم ملی زير 

 عبور دھند و درست بازی کنند، زند تا توپ را از ميان مدافعان فلسطينی بينم که بر سر بازيکنانش فرياد می قطر را می

دھد،  خورد و سری تکان می ن می اندازد و افسوس میئيرسد، سرش را پا ياهللا شباب، عصبانی به نظر می: زند فرياد می

  .مثل ھر مربی ديگری

يک ھای غرب آسيا، تيمش مقابل يک حريف ضعيف و بی انگيزه با نزد ھای جام باشگاه آخر سپتامبر است و اوايل رقابت

  . کرده استئی ھوادار بی رمق صف آرا٢٠٠به 

ھای کرانه باختری خود ندارند،  تيمی اند، بازيکنانی که ھماھنگی چندانی با ھم سه بازيکن از تيم ملی فلسطين از غزه آمده

. سندھای اشغالی عبور کنند و به اردوی تيم ملی کشورشان بر ھا خيلی سخت بوده که بتوانند از خاک سرزمين برای آن

تاکتيک و  چنان بی رسند و البته ھم نظر می ھای پرورشی گلخانه، تازه و سرحال به در مقابل بازيکنان سانچز مثل گل

ضعيف، مردان سانچس ھر امکاناتی که الزم داشته باشند در اختيار داشته و ھمگی از طبقه متوسط و مرفه جامعه 

  .اند گلچين شده

نی خود فرق دارند، از کشوری کوچک و کم جمعيت به نام قطر که قرار است ستارگانی که خيلی با حريف فلسطي

زنند و راه به  بازيکنانی که ھيچ کمبودی ندارند اما زير نظر اين مربی به آب و آتش می. ميزبان جام جھانی ھم باشد

  ...برند  نمیئیجا
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 بود، فارغ از محق بودن يا مغرض بودن قطر پس از آن بارھا درگير افشاگری دشمنانش: اين نويسنده ادامه می دھد

 اخالقی، زير پا گذاشتن حقوق بشر، ظلم به کارگران نپالی و ئیشود اين کشور را در امر رسوا دشمنان قطر، نمی

  .ھای کوچک و بزرگ در زمينه اقتصادی تبرئه کرد پاکستانی و ھندی و سنگالی و دروغ

ھمه مشکالت غلبه خواھند کرد، بھترين پوشش تصويری را خواھند داشت اند که بر  البته مقامات قطر ھميشه ادعا کرده

ھای ميلياردی خود ھميشه ارتباط بسيار خوب خود را با خبرنگاران و عکاسان و اھالی رسانه حفظ  و معموال با ھزينه

  .اند کرده

 در ئیاعتماد به نفس باالمنابع بسيار زباد و عميق نفت و گاز در قطر باعث شده تا در ھر حال مقامات اين کشور 

  .جا کرد و انجام داد شود با پول نفت خريد و جابه صدور وعده و وعيد به جھان داشته باشند، گويا ھمه چيز را می

اين کشور به منابع بسيار خوب شيالت و صنعت گمرک نيز دسترسی دارد، در اين ميان اما مثل اين که فوتبال از ھمه 

کنند از طريق فوتبال برای  ھا تالش می تری داشته است، آن  پادشاھی اين کشور اھميت بيشاين فاکتورھا برای خاندان

  .تری دريافت کنند پاسپورت ملی خود اعتبار بيش

المللی انجام  اين کار را نيز البته با استخدام مربيان بزرگ جھانی، خريد بازيکنان بزرگ و دعوت از ميھمانان بين

ساز چيز ديگری برای قطر  ھای ھزينه ئیالمللی که جز ھزينه و پذيرا ھای بين  ھم انديشیدھند، برگزاری مراسم و می

  .کنند ھا کامال خوشحالند و استقبال می  ھا ھم از اين رفتار قطریئینداشته و البته اروپا

گراد   درجه سانتی۵٠رسد وقتی دمای ھوا به  نظر می دھند، باز ھم بعيد به  ھا انجام داده و می با ھمه تالشی که قطری

گيرد، بشود فوتبال بازی کرد، درست در زمانی که به صورت سنتی، فوتبال در  رسد و از شرجی دريا ھم کمک می می

  .شود قرار است جام جھانی برگزار شود اين کشور تعطيل می

زار نفر برای  ھ۴٠٠وقتی تعداد بازيکنان مستعد فوتبال در يک کشور را در نظر بگيريم، در کشوری که تنھا 

شوند، اميدی به پيشرفت در فوتبال مشاھده   میئی ھزار نفر شناسا٧تر از  کنند و کم استعداديابی اعالم حضور می

 ئی ميليون استعداد شناسا۶ شده در اسپانيا و يا ئی ميليون استعداد مطلق و شناسا٣شود، اين اعداد و ارقام را مقابل  نمی

  .ختالف فاحش در اين زمينه را درک کنيد قرار دھيد تا االمانشده در 

دھد که تعداد بازيکنان مستعد فوتبال در کشور جزاير سليمان بيش از تعداد بازيکنان مستعد در  آمار رسمی نشان می

  .اين کشور اصوال فوتبال ندارد: قطر است، کشوری که زيکو درباره فوتبالش می گويد

 کارگر نپالی زير سايه بدترين شرايط کاری جان ۴۴: گاردين گزارش داد بود که روزنامه ٢٠١٣ابتدای سال ميالدی 

گر  ھايشان تحويل داده نشد و گزارش ھا به خانواده ھا نه پاسپورت و نه شناسنامه داشتند، حتی اجساد آن باختند، آن

  .رھا به مرگ تھديد شدرتبه در ارتش قطر دريافت کرده بود، بعدھا با انگليسی که اين اطالعات را از يک سرباز عالی
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جا است که با اين  ی در قطر مطرح و بارھا با اسناد مختلف اثبات شد اما جالب ايندالرخواری چند ميليون   رشوهاتھام

زمان مقامات فيفا و يوفا به اتھامات کامال ثابت نشده مجرم شناخته شده  شود و ھم موضوع ثابت شده ھيچ برخوردی نمی

  .شوند و محکوم می

شود و حتی يک مورد ھم  ھای سوئيس از سوی ثروتمندان قطری گزارش می  بانک درئیشو مورد مشکوک به پول ١٢١

  .شود از سوی دادستانی سوئيس پيگيری نمی

ھای داغ آن غيرممکن  تر شبيه به يک شھر است، بايد فقط رانندگی کرد و پياده روی در خيابان در کشوری که شايد بيش

ھا  اند و قطری اخته شوند اما ھنوز در تلی از گرد و خاک فرو رفتهبينيد که قرار است س  را میئیھا استاديوم. است

المللی به تو  چنان ماکت خوش رنگ و زيبا و نورپردازی شده آن را زير کولر پر قدرت البی يک ھتل نه چندان بين ھم

  .دھند نشان می

مال غير منطقی است، بد نيست به اين  برای جام جھانی ھزينه شده و اگر اين رقم کادالر ميليارد ٢٠٠تا کنون نزديک به 

  .نکته ھم توجه داشته باشيد که اعطای ميزبانی به کشوری مثل قطر ھم کامال غير منطقی بوده است

آھن و شبکه ريلی شھری در حال ساخت است،  کند، شکی در اين نيست، شبکه عظيمی از راه اين کشور پيشرفت می

 سؤالشوند، ھمه چيز خوب است اما  ريدی که يکی پس از ديگری افتتاح میھا و مراکز خ ھای شيک و زيبا و برج ھتل

کشورھای صاحب فوتبال ھنوز به قوت خود باقی است و آن اين که چرا اين کشور بايد ميزبان شود تا مجبور باشد به 

سمت  ت حرکت بهای الزم و کافی برای اجبار کشورھا جھ استانداردھای جھانی برسد، مگر ميزبانی جام جھانی گزينه

  روزھای خوب است؟

ھای زيبای فروش محصوالت باشگاه پاری سن ژرمن در خاک آن افتتاح  قطر حامی مالی بارسلونا است، فروشگاه

  .کند شود، قطر نيز از ھمين قانون پيروی می  دور افتاده مشاھده میئیشود اما مثل سرابی که در صحرا می

ھا گشايش يافته و در    است که با ثروت ميلياردی قطریئیھا يز از ديگر آکادمیبنياد ورزشی و آکادمی فوتبال اوپن ن

. فروشند پانداھای بلژيکی که حاال زير چتر آکادمی اسپاير خدمات خود را به فوتبال قطر می. ھای پايه است خدمت تيم

به مالک آکادمی اسپاير قطر در واقع ديتر اشتفان مديريت اين مجموعه سھام کامل اين آکادمی و بنياد ورزشی را 

  .فروخته است

 بازيکن از تيم ملی اميد قطر پرورش يافته آکادمی اسپاير به مديريت ايوان براوو ھستند، مردی که در ۶جالب اين که 

  .آکادمی رئال مادريد نيز سابقه مربيگری و فعاليت دارد

ندازی آن پرورش بازيکنان استاندارد برای تيم ا  شد و ھدف اصلی از راهتأسيس در قطر ،٢٠٠۴اين آکادمی در سال 

  .برداری رسيد بعدھا بنياد ورزشی و فرھنگی اسپاير نيز در ھمان محل افتتاح شد و به بھره. ملی قطر بود

با  MBA کنند، مديران کارخانجات ھا بزرگان دنيای فوتبال از جمله مارادونا و پله را به کشور خود دعوت می قطری

راھی قطر  NBA کنند، ابرستارگان شوند و بازار اين کشور را تسخير می روز خود وارد قطر میھای  تکنولوژی

گيرند و در اين ميان خبرنگاران  شوند، مديران ارشد آکادمی رئال مادريد مورد استقبال مقامات سياسی قطر قرار می می

  ن کنند؟از خود می پرسند اينان اين ھمه ھزينه می کنند که چه حقيقتی را پنھا

ھای پنھان اين کشور کوچک نفوذ کند، به راحتی متوجه آن  و البته ھر کسی که مدتی در قطر زندگی کند و بتواند به اليه

دھد، حقيقتی که اقليتی مذھبی يا قومی را  حقيقت پنھان شده خواھد شد، حقيقتی که بوی تعفن اجساد کارگران نپالی را می

  .ان آزاردھنده و تکراری استئيی که نورھای رنگی آن برای اروپادھد و ويترين تحت فشار قرار می
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  نتيجه گيری

ھا را کارگران خارجی تشکيل   ميليون نفر است که بخش مھمی از آن٦/٢براساس آخرين سرشماری ھا جمعيت قطر 

توسعه انسانی قطر باالترين شاخص . مجله فوربز اين کشور را ثروتمندترين کشور جھان معرفی کرده است. دھند می

نظيری را  درآمد باالی گاز و جمعيت کم در اين کشور يک ساختار رفاھی بی. بين کشورھای جھان عرب را داراست

 است و اين کشور را از نظر دالر ھزار ١٣٠درآمد سرانه اين کشور حدود . برای شھروندان قطری ايجاد کرده است

ای که می تواند نشان دھنده بازاری بزرگ و پر سود در اين کشور دھد، نکته  اين شاخص در رتبه اول جھان قرار می

    تواند سھم مھمی از سفره آن را از آن خود کند؟ باشد، بازاری که حاال بايد ديد آيا ايران می

 و بريتانيا امريکا برای کاستن از وابستگی شش کشور منطقه خليج فارس به ،١٩٨١شورای ھمکاری خليج فارس سال 

  .، اما به مرور زير تسلط رياض قرار گرفتتشکيل شد

مشکل عربستان سعودی و امارات و ديگر کشورھای عرب سنی در اين است که اميرنشين قطر روابط نسبتا 

  .ای را با ايران شيعه پيگيری کرده است عملگرايانه

ه نقد در يک مبادله  وجدالرکشورھای شورای ھمکاری خليج فارس از اين خشمگين ھستند که قطر چند صد ميليون 

  .نظاميان ايرانی و افراطيون سنی در منطقه داده است زندانی به شبه

  .رياض می کوشد قطر را در خط ديگر کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس در مسير انزوای ايران قرار بدھد

تماال ساکت کردن شبکه المسلمين و اح نظامی فلسطينی، اخوان ھای شبه قطر احتماال با اخراج اعضای حماس، گروه

تواند نتيجه  فشارھای عربستان سعودی در عين حال می. تلويزيونی الجزيره در جھت کاھش تنش گام برخواھد داشت

چنين ديگر اعضای شورای ھمکاری  معکوس داشته و قطر را بيش از پيش به سوی ترکيه يا ايران سوق بدھد و ھم

  . کندخليج فارس مانند کويت و عمان را ناخشنود

 ١٥ست که با داشتن تنھا  اين در حالی. چون ديگر کشورھای حوزه خليج فارس اقتصادی وابسته به نفت دارد قطر ھم

امروزه نفت .  سال ديگر از اين ذخيره انرژی برای توسعه اقتصادش بھره ببرد٢٣ميليارد بشکه نفت خام می تواند تا 

 با درآمد ئی درصد از توليد ناخالص داخلی اين کشور آسيا٦٠د و دھ  درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکيل می٨٥

   .نفتی ايجاد شده است

 کيلومتر مکعب ذخيره ٧٠٠٠اين کشور . ترين دارندگان گاز طبيعی در جھان است در کنار نفت، قطر يکی از بزرگ

به دليل حجم ذخاير نفتی، بلکه امروزه قطر نه .  درصد از کل ذخاير گاز طبيعی جھان است٥معادل  گاز طبيعی دارد که

 امريکاچون  داران بزرگی ھم به دليل پتانسيل باال در توليد و صادرات گاز طبيعی وگاز طبيعی مايع موردتوجه سرمايه

  .است

 درصد از اقتصاد قطر ٨١به گزارش مقامات اقتصادی، . ترين اقتصادھای حوزه خليج است اقتصاد قطر يکی از صنعتی

   .دھد  درصد راکشاورزی تشکيل می٢/٠درصد را بخش خدمات و  ٨/١٨را صنعت، 

ھای دولتی برای واحدھای  ھای بازاری، سياست کشور قطر از نظر فرصت  EIU گزارش واحد مطالعات اقتصادی به 

 بر تجارت و کنترولگذاران خارجی، سطح  ھای دولت برای سرمايه توليدی کوچک و قدرت رقابت در جھان، سياست

ھا در موقعيتی است که توجه بسياری از  ھا، بازار کار و زيرساخت  مالی طرحتأمينھا،  ل ارز، مالياتنرخ تباد

   .کند گذاران را به خود جلب می سرمايه

گذاری را کاھش  از طرف ديگر، ثبات اقتصادی اين کشور حوزه خليج نيز يکی ديگر مسايلی است که ريسک سرمايه

  .گذاران خارجی در اين کشور افزوده شوند ر شمار سرمايهشود ھر روز ب دھد و سبب می می
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صباح االحمد الجابر الصباح، امير کويت ھشدار داده ادامه تنش ميان کشورھای حوزه خليج فارس ممکن است به 

ای را برای حل تنش ديپلماتيک ميان کشورھای  گرايانه ھای ميانجی  او که کشورش تالش. نامطلوب بينجامدئیپيامدھا

 سال ٣٧ما نسلی ھستيم که شورای ھمکاری خليج فارس را : ھای گذشته آغاز کرده گفت زه خليج فارس طی سالحو

اند؛ اختالفاتی که عواقبی  برای ما سخت است ببينيم که اعضای اين شورا دچار اختالف شده. گذاری کرديم پيش بنيان

  ».ناگوار به دنبال خواھد داشت

» ديوانگی«تراليا درباره ھرگونه اقدام نظامی عليه کشورش ھشدار داد و اين امر را سفير قطر در اساز سوی ديگر، 

  .دانست که ھمه منطقه خليج فارس را ويران خواھد کرد

قطر لقمه آسانی نخواھد بود و :  کردتأکيدناصر آل خليفه سفير قطر در استراليا، در مصاحبه با شبکه تلويزيونی العربی 

المللی اجازه ھرگونه  جامعه بين:  او تصريح کرد.د که آن را عليه ھمسايگانش استفاده نکرده استای دار ھای برنده برگ

 . زيان خواھند ديدئی سفير قطر ھشدار داد که ھمگان از چنين رويارو.تشديد تنش در منطقه را نخواھد داد

 تحرک از آغاز بحران ادامه دارد و اين: ی درباره ماھيت تحرک ديپلماتيک قطر گفتسؤالناصر آل خليفه در پاسخ به 

ھدف از اين تحريک ايجاد راه حلی است که ھمه را راضی کند زيرا اين بحران خطرناک است و . متوقف نشده است

 ميالدی دچار ١٩٩٠تر از بحرانی است که کشورھای عرب حوزه خليج فارس بعد از تجاوز به کويت در سال  خطرناک

  .آن شدند

ما : ای در دست دارد، گفت ھای برنده بست برسد، قطر چه برگه  که اگر روند امور به بنسؤال وی در پاسخ به اين

. کنند  ضرر میئیھمگان در اين رويارو. کار بگيريم ھا را عليه ھمسايگان به خواھيم ھمه برگه  داريم اما نمیئیھا برگه

روی بسياری از مسائل در کشورھای شورای  بهھا را  بحران ديده. برند اين ديگران ھستند که از اين امر سود می

  .ھمکاری باز کرده است

 درصد نياز گازی اين کشورھا را ٢٥قطر : وی با اشاره به صدور نفت و گاز از قطر به شمار زيادی از کشورھا گفت

قطر يک . کند می، چين، ھند، ايتاليا، اسپانيا و انگليس را برطرف وريا، کجاپانکند و اکثر نيازھای انرژی   میتأمين

  .کشور منزوی در جھان نيست و نفوذ و منافع خودش را دارد

ھاست و  شود اين کار ھمه کشورھای منطقه و حاميان جھانی آن اتھاماتی که درباره حمايت از تروريسم به قطر زده می

با ھمديگر مسابقه ھاست که  چرا که ھمه کشورھای منطقه در شسرکوب و خشونت، جنگ و تروريسم سال. تازگی ندارد

  .، عراق و سوريه، نتيجه اقدامات تروريسم دولتی و غيردولتی استليبيااوضاع ھولناک افغاستان، . دھند می

ھاست سياست  قطر ھم سال. دنبال احيای نقش کليدی خود در شورای ھمکاری خليج فارس است نھايتا عربستان، به

رو، برای ھر دو  از اين. ای باشد خواھد قدرت منطقه کند و می نبال میاستقالل از عربستان و ساير کشورھای منطقه را د

 !زنند ھای ترکيه و ايران نيز به اين بحران دامن می کشور، کوتاه آمدن کار آسانی نيست و در اين ميان حکومت
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