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  چکیده
و م ورس اسامی ایران کا، موا    یام آمریلیبه نئومرکانتروشیمقاله پ

 سهابر بحران پارس باتمرکز جیدر خل سامنطقه سهانقش قطر در بحران
 هین پر ین مقاله برای. اپردازدیم 2017 کیپلماتیدبحران   هیوبه سامنطقه

جاد یا یاالت متحده عامی اصلیام ایلینئومرکانت سهاستایاستواراست که س
 نیا کایآمر سامنطقه کیعنوان شرباشد و قطر بهیمنطقه م نیها در ارانبح

از  ساو منطقه یمل تیکاهش امن نکهیا. بدون تو ه بهزند؛یبحران ا را دامن م
کشور در خال بحران مذکور  نی. اباشدیم یاستیس نیچن بیتبعات تعق

و پاقد  یاتیلیکانتنئومر یتیماه سدارا کا،یآمر یتیامن سهااستیکه س اپتیدر
 2017.  قطردر ژوئن باشدیپارس م جیدر خل ییزاتیهرگونه و ه امن

تن ا توانات  ک،یپلماتیعرب و بحران د گانیباگرپتارآمدن در محاصره هماا
 سازهاین نیپرواز و تبم تیرپ  ممنوع سبرا رانیا ییاز پتانا سادیتاحدز
 زیخاز نقاط بحران قطر یجیخروج تدر اساسنیخود ب ره ببرد. برا یاساس

و  یاز رمرات موا   اصول ران،یبه ا شتریب شیو گرا منیو  هیمانند سور
 جیدرمنطقه خل کایآمر امیلینئومرکانت استیدر قبال س رانیا سهشدارها
نقطه   2017 کیتپلمایک سو، بحران دین مقاله از ی. پس در اباشدیپارس م

منطقه  نیدر ا تیامن جادیا رددرمو کایآمر سادعا یسنجش درست سبرا یعطد
ک قدرت یعنوان به رانیا سهاگر برتاشید سو ازسو شودیمحاوب م

ت یاستقرار امن"حول محور  هیهماا سکشورها ییبر همگرا یمبن سامنطقه
 گذارد.  یمصحه  "ساپرامنطقه سهاج پارس بدون مداخله قدرتیدر خل
ت یران، امنیامیپارس، گدتمان انقاب اسا جیام،خلیلینئومرکانت یواژهكلید
 قطر. کیپلماتدی بحران  ،سامنطقه
 30/08/1398 تأیید تاریخ  18/07/1398 دریافت تاریخ
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 مقدمه

های کا، مواضع د.ا.ا. و نقر قطر در بحرانیسم آمریلینئومرکانتدرمورد   یتحلیل و بررس
آن  یپس از جنگ سرد و ساختار تک قطب ین جهانینظام نو یدر فضاای در خلیح فارس، طقهمن
سم یکرد ر الیبراساس رو .استت یسم از وجوه مختلف حا ز اهمیکرد ر الیز باتوجه به رویو ن
ن یگر درکانون اید یت از سویسو و دغدغه بقا و امنکیو بسث قدرت از  ید بر منافع ملیتأک
توجه  ین بررسینکه ایاول ا ل استیین د ین موضوع بنابرایت چندجانبه ایارد. اهمقرارد یبررس

ا ت یا یاست خارجیژه آن در سیگاه ویح فارس و جایک خلیو استراتژ یت اقت ادیما را به اهم
ان جنگ یسم و پایکمون فروپاشین منطقه پس از یت این اهمیسازد. همچنیمتحده معطو  م

ا ت متحده بر ید این مطالعه بر تأکیت این وجه اهمیان شده است. دومیر نمایر از پیسرد ب
 یعنیدوستان و متحدانر د لت دارد.  یخود بدون درنظرداشتن م الح و منافع مل یمنافع مل

 -یچ اقدامین منافع احساس کند، از هین ایرا در تأم ین خللین ابرقدرت، کوچکتریکه ایزمان
 یها را رونهینکرده و تمام گز یپوشدر برابر متحدانر چشم یتح –یستیاولیولو اقدامات ماک

عرب منطقه  یهامیت است. رژیت مربوط به موضوع امنین اهمیدهد. وجه سوم ایز قرار میم
اند. بوده یافرامنطقه یل به اتحاد با ابرقدرتیر القا ات نادرست، متمایح فارس همواره تحت تأثیخل
دار، بخر قابل یپا یتیح ول به امن یبرا یالدیاز دهه نود م یعنیسم یژه در دوران پساکمونیوبه

نه یا ت متحده هزیاتحاد با ا یک خود را در راستایو استراتژ یاز امکانات اقت اد یتوجه
 نمودند. 

 یازان گستردهیمبهمیحات نظاید تسلیها به اتحاد با خرمین رژیا یق وابستگیاز م اد یکی
در  یحاتیتب و تاب معامالت تسل ،دونالد ترامپ یاست جمهوریست رباشد. در سال نخیم

 یه جنوبیعرب حاش یحات را به کشورهایا ت متحده  فروش تسلیده و ایمنطقه به اود خود رس
ن معامالت در زمان سفر ترامپ به یا (Foxnews, 2017/5/20)ح فارس آغاز نمود.یخل

ن و یو بحر یث عربستان، م ر، امارات متحده عربمنطقه انجام شد و اتفاقاً قطع رواب یکشورها
ن کشورها  با قطر و یکه قطع روابث این زمان بود. بطوریگر با قطر هم مقارن با همیچند کشور د

-ک موضوع تکانیعنوان ، به2017خ ژو ن یسم در تاریترورمین به عنوان حایرنشین امیا یمعرف

ها  ح فارس، در صدر اخبار همه رسانهیطقه خلس جمهور به منییدهنده م اد  با سفر ترامپ ر
س یدونالد ترامپ، ر » 2017ژو ن  9خ یوز در تاریورونیعنوان نمونه بنابه گزارش قرارگرفت. به

خ و کارنامه یگفت تار یسم متهم کرد. ویاز ترور یبانیت و پشتیکا، قطر را به حمایآمر یجمهور
ت کرده است و یحما یستیترور یهااز گروهبا   ین کشور در سطحیدهد که ایقطر نشان م
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ن نوع یتواند اینم یچ کشور متمدنیها خاتمه دهد. هستین تروریخود از ا یمال یبانید به پشتیبا
 ,Euronews)«را در سواحل خود دهد. ید ولوژین ایا اجازه اشاعه چنیرد و یخشونت را برذ

2017/6/9) 

مان، یپه و همیهمسا یشده در روابث قطر با کشورها جادیاز ناظران، بحران ا یاریبه اعتقاد بس
ن یرد. ایگینشأت م -آن است یهایمشکه متأثر از منافع و خث-ا ت متحده ین مواضع ایاز ا

ن در تحقق یرنشین امین دو کشور و نقر اید بر بحران مذکور ، به مطالعه تعامالت ایمقاله با تأک
ا ت متحده بنابر یان ذکر است ایپردازد. شاینطقه ما ت متحده در میک ایاستراتژ یهاطر 

 یرا در منطقه طراح یمتفاوت یتیر امنیخود، تداب یمنافع مل یهد  بسث و توسعه قدرت در راستا
، انعقاد ینظام گاهیکردی استقرارپان آنها اشارهیترتوان به مهمیاست که ازآن جمله مو اجرانموده
استانبول. قطر از  ی، طر  ابتکار همکاریا سرردفاع موشکیمانه ، طر  سایحاتیتسل یقراردادها

آورده است و اجازه عملبه یو اقت اد یاسیت سیتاکنون حما یتیامن -ینظام یهان طر یامیتما
ن خود صادر نموده است. یانه را در سرزمیکا در خاورمیآمرمیگاه نظاین پایاستقرار بزرگتر

ن یب یگاه خاصیجا یدارا یک و اقت ادیتیت ژ وپولیعل موقیدلقطر به»است که  یگفتن
خود ران( را بهیه و ایدر جهان )پس از روس یعیر گاز طبیمنطقه است و رتبه سوم ذخا یکشورها

 «باشد.یدر سطح منطقه م یاقدرتمند رسانه یرلماسید ین دارایاخت ا  داده است. همچن
(Powers, 1991) گاه قطر در مجموع یوجه به نقر مهم و جان است که باتیا یله اساسئحال مس

 یاطورگستردهتوانست بهیدر تعامالت دوجانبه ممیعرب منطقه، چه ااشکال و ابها یکشورها
 یرات ناگهانیین تغیقراردهد و چنمین تالطی، قطر را دستخوش چنیالمللنیو ب یاروابث منطقه
 را رقم بزند. 
ا ت متحده در یک ایاستراتژ یهاطر  یر اجراقطر د یدین نقر کلیین نوشتار تبیهد  ا

جمهور ترامپ در ژو ن سییت قطر در مواضع ریل تنزل موقعیل دلیسو و تحلکین منطقه از یا
ن است که  با توجه به نقر یا یسم است. مسأله اصلیکرد ر الیگر باتوجه به روید یاز سو 2017

 یت، وجهه و قدرت اعتباریاُفت موقعسبب  یک چه عاملیاستراتژ یهان در طر یرنشین امیا
ست نام یترورمیعنوان حااز آن به 2017که در سخنان ترامپ در ژو ن یقطر شده است؟ طور

 یز منابع اقت ادیک و نیتیت ژ وپولیل موقعیدلن است که قطر بهیر فرض ما ایشود. پیبرده م
کرد یاستر لذا براساس رو فا کردهیکا در منطقه ایآمر یهاطر  یرا در اجرامیخود نقر مه

خود  یخ کامالً همسو با منافع ملین تاریکه مواضع قطر را در ایسم، ترامپ زمانیمحور ر القدرت
ست یترورمیکه اگر قطر حایسم تنزل داد. درحالیبان تروریو پشتمیگاه آن را تا حد حایجا د،یند
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ر یده است؟ تأثیرس یخیکشف تار نین زمان به ایکا در ایس جمهور آمرییچرا ر هم بوده است،
ن پژوهر یه ما را در ایک قطر، فرضیرلماتیجاد بحران دیکا در ایسم آمریلیاست نئومرکانتیس

 یهاگاهیز پایو ن یاو با استفاده از منابع کتابخانه ینیین پژوهر با روش تبیدهد. ایل میتشک
 ن شده است. یتدو یو خبر یاطالع رسان

 سمی: رئالینظر یمبان

ن موضوع ین اییاز دو جهت ما را در تب یسم به عنوان چهارچوب نظریکرد ر الیاتخاذ رو 
ن یدر روابث ب یکرد، به عنوان محور اصلین روینکه م لفه قدرت در ایا یکیخواهد دادی  یاری

است یقدرت در س ،سمیدگاه ر الیاز دباشد. یت میمربوط به امن  یگریکشورها مطر  است و د
الملل تنازع نیاست بیس شود.یک مهم محسوب میزیدر ف یها، همانند انرژدولت نیو روابث ب

ها به دو نکته مهم ستیباشند. ر الیکسب قدرت است. همه کشورها بدنبال کسب قدرت م یبرا
کس چیاست، ه یارتباطمینکه قدرت مفهویکنند. نخست ایدر مورد مفهوم قدرت اشاره م

رد. دوم یگیگر آن را بکار مید یتیبلکه در ارتباط با موجود رد،یگیقدرت را درخأل بکار نم
  .(15ی 1394ت،ی)اسماست ینسبمینکه قدرت مفهویا

است یس یبرا مناسب یتئور کی آوردن فراهم ای و کیآنارش ثیشرا در هادولت رفتار فهم
 سمیالر  هینظر کالن.دیآیم بشمار المللنیب روابث دانر هد  نیمهمتر همچنان یخارج

 نظام تحو ت نییتب و لیتحل ندیفرا در که است حوزه نیا در مطر  یهامیپارادا ازجمله

 یمتعدد یهاهینظر خرده ظهور آن ثمره و دهیگردمییپارداانیم یهامناظره دچار المللنیب
کند و کشورها را یفا میکه در قدرت نقر مهم را ا یاز عناصر یکی .(116ی 1396)عسگری، 

از  یعنوان برآوردم، بهیلسیرساند، اقت اد است. مکتب نئومرکانتیم یاری یبه منافع مل لیدر ن
شه یشه اندیعنوان رسم بهیلیح مرکانتیشود. لذا در ابتدا  زم است به تشریم یر، تلقین تعبیا

 نیز نام «اصحاب مکتب سوداگری»عنوان ها بهمرکانتیلیسم که از آنمی یسم برردازیلینئومرکانت
میالدی بودندر که اساس ثروت و قدرت را  18تا  15ای از اقت اددانان قرن برند، نحلهمی
آوری و اندوختن ای که در جمعها هر جامعهدانستند. از نظر آنصورت پول، طال و نقره میبه

ن ین ایدر تکو .(2ی 1370د ،ی)ژگرددطال و نقره خوب عمل کند، جامعه ثروتمندی تلّقی می
 بسیار حا ز اهمیت بوده است. بعد از تسلث اروپا به شانزدهم  وپانزدهم  تحوّ ت قرون شهیاند

اقت اد بسته سرری شد. اختراع ماشین  دریای مدیترانه و توسعه روابث بازرگانی با خاورمیانه، دوره
های امکان توسعه فعالیت ،چاپ، اکتشافات امریکا و دسترسی به هندوستان از طریق آفریقا

های جدید و مال و ثروت را تسریع کرد. از یک طر ، کشف سرزمینقت ادی و عالقمندی بها
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بها و از طر  دیگر، از نظر افکار، تغییرات مهم اخالقی و سیاسی در اروپا گران معادن فلزات
نحوه فکر جامعه اروپایی را دگرگون کرد و فعالیت  وقوع پیوست. رنسانس و رفرم مذهبی،به

سی قرارگرفت و عالقمندی به ربدون توجه به عوامل مذهبی و اخالقی، مورد بر اقت ادی،
رواد  .(17ی  1364اصل،  یری)قدهای اقت ادی شدمادیات و گردآوری ثروت، هد  فعالیت

بیشترین نقر را در ایجاد خ لت خ ومت، رقابت و استثمار در  ،این مکتب در قرن هجدهم
 یهاشهیل به هد  ثروت براساس اندیبا توجه به ن .ستداری داشته انظام اقت اد سرمایه

ت یز بود. چرا که امنیبه مستعمرات جامیاز جمله تهاجم نظا ی، استفاده از هر ابزاریستیاولیماک
 یافزارسم  قدرت سختیلیزند و اما در مکتب نئومرکانتین نظام میحر  اول را در ا یاقت اد

رود، بلکه از یتحت سلطه ابرقدرتها بکارنم یشورهاک یر ثروت برایل به هد  افزاین یبرا
  یرامونیپ یمقاومت کشورها»شود. به عنوان نمونه مین منظور استفاده یا یابزار قدرت نرم برا

سم محسوب یلینئومرکانت ساختار در تیضدامن جنبر منزلۀبزرگ به  یدر برابر اهدا  کشورها
و  یاز مفهوم نظام جهان یدارهینه نظام سرماین زمیا در  .(114ی 1390گران، یو د ی)متق «شود.یم

 یراهبرد کنر بمنزله شدن یرد.  جهانیگیاست  و فرهنگ وام میشدن اقت اد و سیجهان
 دو شاهد یندیفرآ نیچن در است. جهان یسازکرارچهیمعطو   که شودمی محسوب یدیجد

ه یسرما اقت اد در شدن یجهان یندهایفرآ به اول مود م.یهست متعارض یتیهو و یاقت اد مود
 یهادر حوزه را خود تیموقع دارد تالش یدارهیسرما نظام مود نیا در است. مربوط یدار

 قدرت دیتول قیطر از حوزه نفوذ توسعه انعکاس را آن توانیم که کند تیتثب ییایجغراف مختلف

 یهاسال از یدارسرمایه نظام در مسلث یکشورها را الگو نیا .دانست یدارهیسرما نظام در نرم
ن یهمچن .(Burton, 1994: 115)اند د قراردادهیتأک و موردتوجه بعد به هفتاد میالدی  دهه
 یاز ابزارها یستیلیت نئومرکانتیدهد که امنیالملل نشان منیاست بیموجود در س یندهایفرا

 یتسر یو اجتماع یک، ادرایفرهنگ یهارد و آن را در حوزهیگیمک بهرهیو تکنولوژ یاقت اد
بزرگ در ع ر  یهاتوان نماد کنر قدرتیاز جنگ نرم را م ییهال، جلوهین دلیهمدهد. بهیم

 ی، چگونگ ییگرادگاه، واقعین دیاز اپس  .(117ی 1390گران، یو د ی)متقلیسم دانستیینئومرکانت
  .(Kitchen, 2010: 118)دهد یقرار م یرا مورد بررس

 مریکا در منطقهنئومركانتیلیسم آ-1

عنوان کانون بحران در ع ر حاضر، رد پای سیاست نئومرکانتیلیسم آمریکا در خلیح فارس به
نقر درجه اول  یفایدهه هفتاد از ا یاز ابتدا ییاروپا ینکه کشورهایل ایکامالٌ مشهود است. بدل

گرفت رتر را بعهدهو ب یآنها نقر اصل یکا بجاین منطقه بازماندند، آمریدر ا یالمللنیدر سطح ب
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حوزه  یباکشورها یارین پس تعامالت بسیس شد.از این انگلیگزیجا 1970ب از دهه یترتنیو بد
کسون ی( طر  ن41ی 1393، ید.)جعفریکسون آغازگردین یح فارس در قالب راهبرد دوستونیخل

بتواند اهدا   عربستان استوار بود تا یران و توان اقت ادیامیکا بر قدرت نظایامر یبراساس اتکا
 یمنطقه هم در راستا یر کشورهایران و ساین حکومت اید. روابث بیب نمایخود را تعق یامنطقه
نیافکند، ادامه داشت  مخاطرهریکا را بهماین سیاست تاجاییکه منافع آ است قرارداشت.ین سیهم

م در مقابل این انقالب  ایران خث بطالنی بر مطامع آمریکا کشید.آمریکا همیانقالب اسال اما نهایتاً 
 های گوناگون برای نیل به اهدافر بهره برد. از روش

ای در خلیح فارس برای به حداکثر رساندن های فرامنطقهاز دیرباز یکی از ابزارهای قدرت
عربیسم بوده است. دامن زدن به این جریان منافع و تثبیت موقعیت خود، تشدید جریانات پان

ا جهت تضعیف سیاسی ایران مورد توجه و تُأسی قرارگرفته است. ساختگی از سوی آمریک
(Shadloo & Kaviani: 76)   براه انداختن جنگ بین ایران و عراق در راستای سیاست

 باشد. عربیسم از بارزترین مثالها در این زمینه میپان
 یکا و برایب امریگران به ترغلیتحل یاریتأسیس شورای همکاری خلیح فارس هم به باور بس

است. ل شدهیران و عراق تشکیم اد  با جنگ ا یالدیران در دهه هشتاد مید  ایبرخورد با تهد
دنبال کردن استراتژی هژمونی و تالش برای کنارگذاشتن ایران از ترتیبات امنیتی خلیح فارس از 

کشورهای  های خلیح فارس نیز در ارتباط است. باورها و اقدامات دولتسوی آمریکا با سیاست
های کند که در برابر تهدیدات همسایگان، از قدرتعربی منطقه خلیح فارس گاه ایجاب می

ای درخواست همکاری شود تا از این طریق امنیت آنها تحقق یابد. چراکه این کشورها فرامنطقه
  (Gasiorowski, 2007)کنند. از ناحیه ایران و عراق احساس ناامنی می

عربیسم  و پیگیری دکترین مهار دوگانه از ت،کمرنگ شدن سیاست پانتهاجم عراق به کوی
گرفت بلکه سوی آمریکا را در پی داشت. در این دکترین عراق دیگر رویاروی ایران قرار نمی

شد. تحریم اقت ادی یکی از ابزارهای این مهار بود. درکنار ایران باید مهار و مجازات می
 وتحریم یتجار تحریم شوندرمی اعمال طریق دو از مدتاًع یاقت اد یهاتحریم یا مجازات

 است. صادراتی همراه و وارداتی روابث انواع کردن قطع یا بامحدودکردن یتجار تحریم مالی

 منافع بعضی او از کردن محروم و تحریم کشورتحت با یتجار رابطه قطع به منجر تحریم این

 شونده،تحریم کشور یبرا یتجار سود از ننکرد استفاده همچنین، میگردد. تجارت از ناشی

 مشترک، یهاپروژه ،یتجار یهاموافقتنامه لغو و تعلیق ،یاتعرفه آمیزتبعیض یهاسیاست

 را هد  کشور رفاه که است این تحریم نتایح دیگر از آموزشی یهابرنامه و فنی یهاکمک
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 هد  کشور مالی روابث رب فشارهایی محدودیت و مالی، تحریم در دهد.درحالیکهمی کاهر

 فشار تحت کشور مالی معامالت و مالی ، تأمینیگذارسرمایه که معنی بدین شودرمی اعمال

 مالی تأمین یبرا شده تحریم کشور نمودن مالی، محروم تحریم یابزارها ازجمله گیرد.می قرار

 سایر و هابیمه ممنوعیت پول، المللیبین جهانی،صندوق بانک مانند المللیبین ینهادها از

 خارد یهادارایی کردن مسدود مالی، انتقال و تحریم نقل صادرات، بر مالیات مالی، خدمات

 در اختالل ایجاد نفتی، یهاوفرآورده واردات و خام فروش نفت در ممنوعیت ایجاد کشور، از

 خارجی یگذارسرمایه جذب در موانع ایجاد و کشور تجار یبرا یاسناد اعتبار گشایر

 فروش به معطو  ایران یاقت اد یهاتحریم یتأثیرگذار و حجم بیشترین ازآنجاکه باشد.می

 .است برخوردار یااهمیت ویژه از نفت تحریم سیاسی اقت اد یهانظریه بررسی است، نفت
صورت ابزاری دوسویه هم برای مهار این دو به ها( آمریکا از این تحریم93-94ی 1397)متقی، 

 رای به حداکثر رساندن منافع خود بهره برد.کشور و هم ب
جه واقع ابعاد سیاسی و استراتژیک نیز عالوه بر وجه اقت ادی در دکترین مهار مورد تو

ت ترین سند برای تحلیل رویکرد دولت آمریکا در حوزه سیاساند. در حال حاضرمهمشده
یاست و دیگری سند س(White house 2017 b) 2017خارجی، اولی سند امنیت ملی آمریکا در سال 

یاست ساست. آمریکا در این اسناد بر ضرورت تحول جدی در  (White house 2017 a) اول آمریکا
ا آمریکا و ضرورت رویارویی بمیخارجی و امنیتی آمریکا ب ورت تقویت نیروهای نظا

ای طقههای منهای نوظهور رقیب آمریکا در عرصه جهانی مانند چین و روسیه  وقدرتقدرت
ینگونه منتشر ا( و گزارش پنتاگون 117ی 1397کند. )مسعودی، مانند ایران و کره شمالی تأکید می

نده یه در آبالقو یب جهانیر هرگونه رقیدایاز پ یریشگید بر پیما با یاکنون استراتژ شودیمی
 (Al Arabiya English ,2017) متمرکز شود.

 است آمریکادر برابر سیمیگفتمان انقالب اسال-2

ور قابل در واقع جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا  تاحدی برای دولتمردان این کش
اکونومیک عنوان کشوری حا ز موقعیت ژ واستراتژیک، ژ وپولیتیک و ژ وتوجه بودکه ایران به
عطفی در  های آمریکا در منطقه پاسخگو باشد. وقوع انقالب اسالمی، نقطهبتواند به خواسته

 شود. چرخر سیاست آمریکا در این منطقه محسوب می
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بسیاری از تحلیلگران باتوجه به مواضع رهبران انقالب ایران، نقطه عزیمت آمریکاستیزی در 
همچنین به گواه تاریخ توجه ویژه آمریکا به این  1دانند.می 1979منطقه خلیح فارس را از سال 

ران تنها قدرت یدر این منطقه ا 2داشته است.را درپیطلبانه نقطه از جهان همواره مداخالت فرصت
ران در یت ایل اهمیاز د  یکی. (133ی 1384، ی)عزتح فارس استیبه خود در خل یمتکمینظا

انوس هند یح فارس و اقین آبراه محل ات ال خلیک جهان، تسلث بر آبراه هرمز است. ایتیژ وپول
 یابیت قابل ارزین موقعیق ایدار از طریت پایامنح ول به  یران برایا ییخوداتکا یمشاست.خث
 (Mojtahed-Zadeh, 1990: 5-7)است. 
از این موقعیت استراتژیک  یهراسرانیران براساس پروژه ایکا نسبت به ایآمر یاست تقابلیس

استی ف شدهیاینگونه توص 3مریدگاه جان مرشایگیرد که  در  دو مواضع سیاسی ایران نشأت می
 و لیاسرا  از گرفتنسرنخ با آمریکا. برعکس نه است رانیا یبرا میمستق دیتهد دهمتح تا یا»

 میمستق دیتهد ران،یا .دارد را کشور نیا نظام رییتغ ق د و گرفته نشانه را رانیا ی،سعود عربستان
 سال  رانیا که است نیا اول لیلد. ستین هم میرمستقیغ دیتهد یحت ست،ین متحده ا تیا هیعل

 یاندهیآ دررا  یاهسته سال  ساخت که کرده امضا یجهان یهاقدرت با یتوافق و ندارد یاهسته
 خاک بتوانند که است ییهاموشک فاقد رانیا نکه،یا دوم .کندیم رممکنیغ دور چنداننه

 به بتواند که ستین یااندازه به رانیامینظا متعار  نتوا اینکه سوم. دهد قرار هد  را کایآمر
 دیتهد رانیااینکه  چهارم .کند حمله انهیخاوم در کایآمر یتیچترامن تحت یکشورها ای اکیآمر
 یحت مدرن یهازمان در رانیا. رودینم شمار به منطقه در یکشور چیه به حمله یبرا یجد
 ستین دست در یشواهد هم حاضر حال در و نداختهین راه جنگ گرید یکشور هیعل هم کباری

                                                      
به آمریکا از قرن نوزدهم آغاز شده است. روند پرشتاب  انتقادی.اما از یک دیدگاه کلی، تفکر .  1

همچنان بحث درعین حال قدمت آمریکا ستیزی  ناسیونالیسم و دولتهای ملی این پدیده را گسترش داد.

 (6ی 1398برانگیز است. )عبداللهی نژاد و متقی ،
دارای جایگاه مهم استراتژیک  خاورمیانه از دیربازتوان ادعا نمود که . در سطحی گسترده تر می 2

  خود متحده امریکا جهت منسجم نمودن اهدا ایا ت ویژهاست. لذا کشورهای غربی بدرجهان بوده

ابداع و از شمال افریقا تا پاکستان را  ،ای جدید تحت عنوان خاورمیانه بزرگدر خاورمیانه، محدوده

 (Halliday,2005:5حساب آورد. ) از محدوده خاورمیانه به جزیی

و نویسنده کتاب مشهور تراژدی  کاگویش دانشگاه استاد یی،کایآمر مشهور پردازهینظر.  3

 رگ.های قدرتهای بزسیاست
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 منشأ رانیا که نیا پنجم، مورد .باشد اشهیهمسا یکشورها به حمله یبرا نشدآماده حال در که
 عربستان باشد، یعنوان نیچن ستهیشا یکشور اگر. ستین سمیترور نهیزم در کایآمر مشکالت

ابزارهای .  (www.lobeloge.com/interview-with-mearsheimer) رانیا نه است یسعود
به خاک ایران، رویارویی دریایی میتحریم اقت ادی، تهاجم نظا غیرعادی نظیر پیگیری سیاست

گیرد، بکارمی« جمهوری اسالمی»در خلیح فارس و... که ایا ت متحده آن را در مواجهه با 
. در باشدف ایا ت متحده میسای جمهور مختلؤتوسث رمیانقالب اسال کردنواسطه امنیتیبه

استفاده  پیگیری سیاست تغییر نظام و...(این راستا سعی بر این است تا از ابزارهای غیرعادی )مانند 
)دهقانی  شوندمیابزارهایی که در شرایث عادی غیرقابل توجیه هستند و مشروع قلمداد نشودر 

 .(3ی 1396فیروزآبادی و رضایی، 
طلبانه و استعمارگرانه توسعه یهااستیدر قبال سمیاسال یرلذا در مورد مواضع جمهو

شه یکه از رهگذر اند یمر انقالبیرجوع کنمید به گفتمان انقالب اسالیز بایر از هر چیکا بیآمر
انگذارش است. یبن ینر وا یو بمیل اسالی،  برخاسته از نگرش اصو آرمان عدالت خواهانه

و  یت بررسیقابل یگرینه دیر از هر زمیب یاست خارجیدر حوزه سمیگفتمان انقالب اسال
است یروش و منر س ینمانه تمامیمثابه آبه یقانون اساس (Soltani,2010:200) ق داردیتحق

را در رأس امور  یریپذو سلطه ییجوسلطه یح، نفیران به ت ریامیاسال یجمهور یخارج
ران، یامیاسال یجمهور ی)قانون اساساستافته ی یتجل یو نه غرب یقرارداده و در شعار نه شرق

  .(یاست خارجیف ل دهمی س
ن ینجر از تبعات اتخاذ چنیکس -کسونین نیا ت متحده در دکتریاست شکست ا یهیبد 
ن بن بست یبرون رفت از ا یکه برا یاست. تنها راهمیران بعد از انقالب اسالیا یاز سو یموضع
ح فارس است تا بتواند منافع و یعرب منطقه خلهای میرژماند، اتحاد با یم یکا باقیامر یبرا

سم یو نئومرکانتیل یسم بطورکلید. چراکه از منظر ر الین نمایتأم یم الح خود را به طور حداکثر
ا ت یا یهاتیدر صدر اولو یو دفاع یاسی، سیت اقت ادین امنیو تأم یل به منافع ملیژه، نیوبه

ر چون قطر ، صرفاٌ یدست نشانده و رانتهای میران به رژیاز ا یمانیپممتحده قرار دارد. لذا انتقال ه
کا یامر یتیستم امنیران با وجود احاطه در سیامیاسال یکند. جمهوریت مین گفتمان تبعیاز هم

به  یاژهی(، اهتمام و150ی 1388،ییکشور مستقر شده است)عال یرامون مرزهایو ناتو که در  پ
 یپا بر رو یچ رویبراساس اصل عزت، م لحت و حکمت دارد و به ه خود ین منافع ملییتع

گانر یت روابث همساینکه بر حفظ و تقوینگذاشته استر ضمن ا یو انقالبمیاسال یهاآرمان
 د دارد. یتأک

http://www.lobeloge.com/interview-with-mearsheimer
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ک سو یران از یبا ا یاسیو س یو فرهنگ یخیب تاریل تقریگان، قطر به دلین همسایان ایدر م
 یگر، داراید یکا از سویک آمریاستراتژ یهابا طر  یو همراهمینظا یهاگاهیاز پا یزبانیو م
ژه در خالل یگاه وین جایاست. ا یادر مطالعات منطقه یزیگاه خا  و البته چالر برانگیجا

 گذارد. ین مطالعه صحه میت ایبر اهم 2017ک تابستان یرلماتیبحران د
های اقت ادی، دامن زدن به ال تحریمها و میلیتاریسم، اعمبنابراین براه انداختن جنگ

عربیسم و دمیدن در تنور بهار از نوع عربی، همگی در محور سیاست ر الیسم  و جریانات پان
پرداری است. نتیجه بالف ل رویکردهای مذکور نئومرکانتیلیسم این کشور قابل ترسیم و نظریه

لیح فارس است. بحران عراق، های متعدد در منطقه خدر سیاست خارجی آمریکا، ایجاد بحران
بحران سوریه، جنگ یمن و حتی بحران دیرلماتیک قطر در این راستا قابل ذکرند. آمریکا 

و پارادایم موجود در سیاست خارجی ایران، در پی خنثی نمودن میبراساس گفتمان انقالب اسال
وجه بارز عملکرد تأثیرات این پارادایم، همراهی و همکاری حداکثری کشورهای عرب منطقه را 

پذیری از سوی عربستان و سایر ای خود قرار داده است. قطر به دلیل شرایث آسیبمنطقه
همسایگان از یکسو و نیز داشتن ثروت عظیم خدادادی از سوی دیگر گزینه مناسبی برای همراهی 

 باشد. با آمریکا در این زمینه می
 اینطقههای مهای آمریکا و بحرانهمراهی قطر از طرح-3

در  یاژهیت ویخ حا ز اهمیآن در طول تارمستقر در یاسیس یح فارس و تمام واحدهایخل
از اواخر قرن  یاسیس ین واحدهایاز ا یکیعنوان اند. قطر بهبزرگ بوده یهاقدرت یهااستیس

 1913 ژو یه 29 در.  بود عثمانی هایترک ت رّ  در (1871-1913ل قرن بیستم )ینوزدهم تا اوا
 دولت آن بندهای از یکی موجببه که رسید امضاءبه عثمانی دولت و بریتانیا دولت بین قراردادی
 دولت عثمانی، نیروهای خرود ( با21ی 1370ن، ی.)ام .کرد نظرصر  قطر بر حاکمیت از عثمانی
 1916 سال در و شناخت رسمیتبه را قطر حاکم «جامع بن عبداهلل شیخ» حکومت بریتانیا
 امضاء به شیخ این با _ پارس خلیح امارات شیوخ با خود قراردادهای دیگر همچون_ دیقراردا
 تاریخ در.گردید انگلستان الحمایهتحت ،1971 سال در استقالل زمان تا قطر تاریخ، این از. رساند
 به 1971 سرتامبر سوم در و شده اداره بحرین و هاانگلیسی عثمانی، ترکان توسث قطر معاصر
 امارات یا سعودی عربستان جذب منطقه هایامیرنشین از بسیاری دوره آن در. رسید لاستقال
  (Burton, 1994: 115) .ماند جدا روند این از قطر ولی شدند عربی متحده
 یعنوان کشورن دوره بهیچندان فعال نبود و در ا یالدیقطر در دهه هفتاد م یاست خارجیس

ت یامن یشورا 1971سرتامبر  16شد. در یم یه مسا ل مهم تلقعالقه بیا بیطر  و یرو، بانهیم
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عنوان ز قطر را بهینمیمجمع عمو 1971سرتامبر  21کرد و در ورود قطر را به سازمان ملل اعالم
قطر، مخالفت آن با موافقت  یاست خارجین دوره از سیرفت. تنها فراز مهم در ایک عضو پذی

 یسیانگل یروهای(اعالم خرود ن129ی 1392، یود. )سهرابب 1979د در سال یویکمپ د یهانامه
جهت  یس( و عدم آمادگین قطر از استعمار انگلیرنشی)و استقالل ام 1350ن منطقه تا آذر یاز ا

ح فارس یخل یه جنوبیافته حاشیکوچک و تازه استقالل  یت کشورهاین امنیو تأم یکیزیحضور ف
 یاتیت حیغرب اهم یمنطقه برا یابع انرژصورت گرفت که حراست و حفاظت از من یدرحال

کرد یت از رویل تبعیدلکا بهی( لذا آمریکا جایگرین انگلیس گردید. امر346  ی1371ل،یداشت. )ب
 یخود، همواره از همکار یت و بمنظور بحداکثر رساندن قدرت ملین امنیتأم یسم، برایر ال

 وده است. ن منطقه برخوردار بیار جمله قطر در ا یاسیس یواحدها
بود که  یین کشورهایران جزء اولیران و قطر برقرار بود. این ایب یان دوره روابث حسنهیدر ا

 یالهیعنوان وساز قطر به( و 137ی 1392، یت شناخت. )سهرابیپس از استقالل، دولت قطر رابرسم
اما با وقوع  (387 :1376.ی)ازغند کرد.یاستفاده م انهیعرب خاورم یوتندر یدر مقابل کشورها

ت یباعضو 1981ح فارس در سال یخل یهمکار یشورار شد و یین روابث دچار تغیران ایانقالب ا
و  یاقت اد یکرارچگیت( با هد  ین، قطر، عمان وکوی، بحریعربستان، امارات متحده عرب

 کا در مقابله با د.ا.ا.یگر آمریاست دیس 1993( در سال 61ی 1386،ید.)شهابیل گردیتشکمینظا
ی 1393،ی. )اسدشدکنترل و سد نفوذ دوجانبه ایران و عراق مطر  ین مهاردوگانه برایبنام  دکتر

ران یا یتیم امنیر به حریر از پیک شدن بینزد یح فارس برایخل یسو( گسترش ناتو به581
( در حال 25ی 1386الف.، یعامر یداد.)ثقفیل میاست را تشکین سیمهم ا یاز محورها یکی

با ناتو  یاکه فاقدهرگونه توافقنامهیاست که با ناتو هم مرز است، درحال یان تنها کشورریحاضر ا
 (177ی 1386ب،  یعامر یباشد. )ثقفیم

کند از فنون جنگ نامتقارن یشده است که تهران تالش م یکا مدعین عمل آمریه ایدرتوج
حمل و نقل،  یهاانهیامانند پ ییرساختهایو زمیرنظایغ یهایمانند کشت -ه اهدا  نرمیعل
اثرکردن ا تال  یب یبرا -ایآب در یسازنیریسات شینفت، بندرها و تأس یهاشگاهیپا 

ر یگر، افزاید ی( ازسو45ی 1393،  یببرد.)گزانسکح فارس و غرب بهرهیخل یواتحادکشورها
 زم را  ی، بسترهایامنطقه یهاح فارس از قدرتیهمکار خل یشورا یاعضا یتیامن یهاینگران
کا یح فارس و آمریخل یجنوب یان کشورهایم یتیو امنمیک، نظایاستراتژ یوندهایق پیتعم یبرا

عنوان نقطه عطف محسوب به 1990ت در ین رابطه حمله عراق به کویفراهم ساخت، در ا
در عربستان و میان اسالیادگرایبن یگر اعالم مواضع ضدغربید ی( از سو4ی 1387،ینیشود.)امیم
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 یهاتیسا ییکا به فکر جابجایشد که آمر یعامل 2001ژه بعد از  حمالت یازدهم سرتامبر یوبه
 یامنطقه یهااستیگاه قطر در سیدادها جان رویید. ایگر برآاید یخود از عربستان به کشور

م گرفت تا یقطر، ت م یو توسعه اقت اد یاسیل ثبات سیکا به دلین کرد. آمرییکا را تعیآمر
 یکرارچگیدشدن یان ذکر است تهدیدر منطقه را در آنجا مستقرکند. شامیگاه نظایپان یترمهم
قطر در  یاست خارجین محرک سیتریعربستان اصل یقطر از سو یت وجودیو امن ینیسرزم
 باشد. یکا میک شدن به امرینزد

و میگاه نظایارد د ر جهت ساخت پایلیک میصر   یبرا 1992در  یتیانعقاد قرارداد امن
ن نقطه یمرز مشترک با عربستان، مهمتر یلومتریدر هفتاد ک 1996د در یالعد ییگاه هوایاستقرار پا

گاه از ین پای( ا53-54ی  1393،یدریح«)د.یآکا بحساب مییخ روابث قطر و آمریعطف در تار
ن ی(ا4، الفی   1390ل شد. )رخر،یانه تبدیا و خاورمیدر آس یین مقر هوایتربه مهم 2001سال 
در منطقه محسوب  ییکایآمر گاهیعنوان ابرپاو به انه را داردیخاورم یین باندهوایتریگاه طو نیپا
از انواع  یونیران فاصله داشته و کلکسیلومتر با سواحل ایک 278ن یگاه همچنین پایشود.ایم

 ت این ناوگان پنجم ای( همچن6،بی 1390شود. )رخر ،یافت میدر آن  ییکایآمر یماهایهواپ
 ,Kaabi)باشد. یآن مستقر در قطر ممیگاه نظایو پا یمرکز ین و فرماندهیمتحده مستقر در بحر

های نهیارد د ر صر  هزیلیم 2،355قطر حدود  2008در این راستا در سال   (2011:52
است. ن کشور را بخود اخت ا  دادهیا ید ناخالص ملیدرصد از تول 2.3است که کردهمینظا

(SIPRI Military report, 2011:13)   

د ینام دارد. علت تأک یکا در منطقه، سرر دفاع موشکیآمرمینظا یهاگر از طر ید یکی
 یدهاین کشور از تهدید در ترس ایرا با یبر داشتن سرردفاع موشک یمبن یت ملیراهبرد امن

شد. یق مبلوک شرق اطال یاز سو یاهسته یهادانست که در زمان جنگ سرد به حمله یموشک
وبوش فراهم آورد تا اعالم کند که یجرد دبل یرا برا یسرتامبر فرصت 11حادثه  2001اما در سال 
گران محور یر کشورها، به بازیسا یمقابله با احتمال حمله از سو یخود را برا یت ملیراهبرد امن
لذا  Mankoff, 2012: 337 (Hildreth, 2010:163& (ر داده است.ییازجمله د.ا.ا.[ تغ]شرارت 

جاد یشد افزون بر ات در نظرگرفتهین سایا یبرا یعنوان مکان مناسبه بهیسبون ترکیدر اجالس ل
ح فارس یحوزه خل یکشورها یکرد تا توان دفاعکا تالشیه، امریناتو در ترک یدفاع یسرر موشک

ن سامانه ید اکا اعالم کریامر یمرکز یروهاید پتراتوس فرمانده نیوید. ژنرال دیت نمایرا تقو
ح فارس و استقرار دو سامانه یژه در خلیزات ویبا تجه  یزنگشت یدفاع مشترک شامل دو کشت

ن کشورها، یت خواهدبود.. پس از موافقت این و کویامارات، بحر قطر،  یدر کشورها یدفاع
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ر و ن کشورها مستقرکند. چهار رادایوت را در ایپاتر یم گرفت سامانه دفاع موشکیکا ت میآمر
کس باند به قطر  و سامانه یت و سامانه ایوت به کویپرتاب و ش ت موشک پاتر یست سکویب

وند آن یز پیح فارس با هم و نیخل یکشورها یسامانه دفاع یوستگیشد. پز به امارات فروختهیتاد ن
ت هد  در ی، نهایقو یک سرر موشکیجاد یا یبرا  یستیونیم صهیه و رژیترک یبا سامانه موشک

 یمشترک در قالب اتحاد راهبرد یسازمیحلقه ت م ین اقدام براین کار، اولیباشد. ایطقه ممن
ران( یامید توان نظایبا هد  تهد یرانیکرد ضدایعرب منطقه و )البته با رو یواشنگتن با کشورها

ق د پنهان آمریکا از گسترش سرر دفاع موشکی برای مهار توان  موشکی شود. یمحسوب م
ای به ایران صورت نگیرد، درگیر کردن ایران در یک مسابقه تسلیحاتی ی اگر حملهایران حت

  (Mankoff , 2012: 45)نابرابر است. 
ران به یسوی ا ن موضوع که هرگونه حمله موشکی ازیها با طر  اییاکیدر واقع آمر
بکه دفاعی ش نیجاد ایقه زمان خواهد برد، سعی در ایدق چهارح فارس تنها یه خلیکشورهای حاش

نها در حالی یشود. همه امیدارند که احتما ً مرکز کنترل و فرماندهی آن در کشور قطر ساخته
برابر  نهدود حران یفارس، نسبت به ا حیاعضای شورای همکاری خلمیهای نظانهیاست که هز

برای  کایای آمرن سامانه در قالب راهبرد کلی منطقهیجاد ایا Cordesman) (9 :2015,ت. اس
ت ملی ین آثار آن بر امنیترگردد که مهمف مییران در پسابرجام تعریامیمهار جمهوری اسال

ران یک ایتیلوت ژ وپیو کاهر مزمیه نظار موازنییای، تغثباتی منطقهرگی روابث و بییکشور، ت
 (Friedman, 2015:13) .ران استیتاً کاهر توان  ایو نها

است.  1استانبول یسم، طر  ابتکار همکاریر ال یهااستیدر چهارچوب س یگریطر  د
-افتین دوره  رهیا ت بود. دریتحول در مفهوم امن ناتو بعد از جنگ سرد، ین عامل در بقایترمهم

ت یف مفهوم امنیآمد که تمرکز خود را بر بازتعرالملل بوجود نید در روابث بیجد یها
 یدیدات جدیسم به تهدیدات خود را از کمونیهد( پس ناتو ت7-8ی 1393،ییگذارند. )طباطبایم
ر داد. ناتوعالوه ییتغ یکشتارجمع یهادهنگان سال و اشاعهمیسم اسالیکالیسم، رادیر ترورینظ

ر یخود از غرب به سا ییایطه جغرافیتر، به توسعه حگسترده یهاتیها و مأموربرگرفتن نقر
 یتحقق برخ یح فارس برایعرب منطقه خل یاب کشورهین رابطه ترغیکشورها اهتمام نمود. در ا

رگذار ناتو، یتأث یازاعضا یکیعنوان کا بهیان توجه است. آمرید ناتو شایجد یهاتیاز مأمور
ناتو  یهااتیاز تحو ت و عمل یاریکه بسیتگر را برعهده داشته است، بطوریو هدا ینقر راهبر

                                                      

1 . Istanbul Cooperation Initiative 
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ژه پس یوالملل و بهنیتوجه به تحو ت نظام ب ستم و باین کشور در قرن بیمتأثر از آن بوده است. ا
ارتقاء قدرت خود انتخاب کرد. در ادامه پس  یبرا یعنوان ابزاراروپا را بهدوم،  یاز جنگ جهان

گسترش حوزه نفوذ  یح فارس را برایانه و خلیخاورم کا،یسرتامبر، آمر 11از جنگ سرد و حادثه 
 یناتو با کشورها ی( بحث همکار41ی 1393،یجعفرد.)یشتر قدرت خود برگزیر هرچه بیو افزا
ناتو در استانبول،  2004ح فارس بعداز اجالس یخل یهمکار یشورا یژه اعضایوانه و بهیخاورم

  (Mellisen,  2005: 78) موردتوجه قرارگرفت.
ح فارس استقبال یخل یهمکار یشورا یبا اعضا ین اجالس از همکاریرهبران ناتو در ا

ل در یت اسرا یبه عضو یز عالقمندین و نیناتو در قطر و بحرمیدفاتر روابث عمو سیکردند. تأس
ن یبه ا یاژهیت ویانه، اهمیک با مقوله ناتو در خاورمیاستراتژ یوندهایآن سازمان به لحاظ پ

است که به آن میفعال دفاتر ناتو، بخر روابث عمو یهااز شاخه یکین یدهد. همچنیمبحث م
( 114-118 ی1386ان،یها هستند. )هادبان این بخرن و قطرمیزیند. بحریگویز مین یدبان آگاهید

 یکیو لجست یسات فرماندهیت و امارات، تأسین، کویناتو در قطر، بحر یمرکز یبعالوه فرمانده
 یهاارا ه آموزشرامون تبادل اطالعات، یپ ییهاموافقتنامه همچنین (Legrenzi, 2007:70)دارد. 
ناتو و تحت عنوانی  ینارین سمین قطر و ناتومنعقدشد. همچنیب یستیات ضدتروریملو عمینظا

در دوحه برگزار و در چهار نشست  2005، در نوامبر هاندگان پارلمانیانه بزرگی نقر نمایخاورم
رات آن، اصال  یح فارس، بحران عراق و تأثیدر خل یتیرامون مسا ل امنینار، پین سمیا یتخ  
د. یح فارس بحث و تبادل نظرگردیحوزه خل یران وکشورهایو روابث ا یاسیو س یاجتماع
ن مناسبات قطر یز درقطر برگزارشد. اما درآخرینح فارس یت خلیناتو و امنن سال نشست یدرهم

به بروکسل سفرکرده و با  یئت همراه ویر دفاع قطر و هیمعاون وز، 2014ه یفور 5با ناتو در 
 دارکردند. یمفامات ناتو د

انه یاستانبول، و توسعه ارتباط ناتو در خاورم یری طر  همکارینظ یدارها موضوعاتین دیدر ا
ر امور خارجه یمعاون وز 2014مارس  31ن در یح فارس، مورد بحث قرارگرفت. همچنیو خل

استانبول و توسعه مناسبات  یدار و در مورد طر  همکاریرکل ناتو دیقطر با معاون دب
ایران برای ایجاد امنیتی   بدیهی است در این میان( 151-152ی  1393 ،یجعفر«)گفتگوکرد.

ن یفراگیر درمنطقه باید در تعامل با کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیح فارس قرارگیرد. در ب
ران قابل توجه یا یامنطقه یهااستیح فارس، قطر به د یلی در سیجنوب خل یعرب یکشورها

های راهبردی این کشور در منطقه ای آمریکا در طر نطقهم است. این کشور یکی از شرکای
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های های راهبردی که موجبات بحرانر این طر  (Povel &Saab, 2015)شود محسوب می
 کانتیلیست امریکا فراهم آورده است. ای که در قالب اهدا  نئومرمنطقه

، «المندب باب»لث بر من و تسیکا نسبت به یآمرتوان گفت نمونه درمورد بحران یمن می بطور
در راستای  (56ی 1393)شادلو،  .دارد یاژهی، توجه وییایدر یهان تنگهیاز مهمتر یکیبعنوان 

الم با اع 1394ن یعربستان در ششم فرورد ای با یمن،مشی ژ وپولیتیک آمریکا و اختالفات منطقه
ا به رت خود مالح من،یدر  یو بازگرداندن حکومت من ور هاد جنبر ان اراهلل یهد  نابود

رکت در جنگ ( قطر بعنوان یکی از هم پیمانان عربستان، مشا61ی 1393. )شادلو، من آغاز کردی
 شته است.به ضرر شیعیان درگیر در جنگ دامییمن از لحاظ سیاسی، اقت ادی، لجستیکی و نظا

ث مسل هایمیدان آرا ی صف باعث مذهبی ومیقو تنر بر عالوه سوریه، همچنین بحران
 طقهمن و غربی کشورهای از بسیاری حالیکه شد. در این کشور آینده در نفوذ جهت ایمنطقه

 اند،ستوده را داعر مانند منطقه تروریستی ساختارهای شکست در برای را ایران هایتالش

 وبیا،ف شیعه گفتمان طر  با سعودی عربستان و یعنی اسرا یل آن ایمنطقه متحدان و آمریکا

اند. نموده ایرانی کریدور بنام طرحی و شیعیان نفوذ گرا ی،گسترشفرقه تعمیق به متهم را ایران
هلل پور )عبدا باشد.می خود ایمنطقه متحدان از حمایت در ایران تاثیر نماد درواقع سوریه
جبهه الن ره موضعی در مقابل حکومت  می( پیشتر قطر به عنوان حا126 -128ی 1398وآذربوون، 

 عنوان متحد ایران(  اتخاد نمود.اسد )به
ن کشور در یر فعال بودن ایتوان گفت بینیز م یدر مورد نقر قطر در تحو ت بهار عرب

سبب شد قطر از زمان میمردهای امیگر به دنبال وقوع قیانجیدر قامت م یاعرصه منازعات منطقه
کا در یآمر یخارج یاستهایعمالً به نا ب س 2011در سال  یانه عربیر خاورمیبروز تحو ت اخ

 یو مال یااست قطر با استفاده از قدرت رسانه یگفتن (9ی  1390، یآران یل شود. )طالبیمنطقه تبد
ر یدرگ یدر کشورها یداخل یدر انتخابات و جنگها یت از طرفداران محلیحما یخود برا
ثروت کالن نفت واسطه به باور بسیاری از  ناظران، قطر به   ) ,2017Lynch :3( 1است.سودجسته

 یبه غول یاسیو س یرلماسید و رفتار ی، منر فرهنگینحوه حکومت خاندان آل ثان ،و گاز

                                                      
عملگرایی را میتوان وجه غالب راهبرد اصول سیاست خارجی قطر دانست، در عین حال این .  1

گرایی در بستری از ژ وپولیتیک خا  این امیرنشین شکل گرفته است. در اینجا در کنار قدرت از عمل

رم نیز اشاره کرد که در بسیاری از منابع از آن بعنوان منظر ر الیسم باید به توان قطر در حوزه قدرت ن

   (Mellisen,  2005: 78)است. برند یادشده
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 عالوه دربه .) , 2013Kamrava :77(است دهشل یتبد یوجهان یادرسطح منطقه 1کوچک

 روابث یسلطنت م سسه انتشارات "فارس خلیح منطقه کشورهای و رانیا" عنوان با یگزارش

 با آنمینظا توافقات به و بردیم نام کایای آمرمنطقه متحد عنوانبه قطر از انگلیس، المللبین

 شدتبه رانیا با را خود روابث قطر  2011 از سال که سدینویم همچنین دارد. اشاره کایآمر

 نیا اند.کرده اتخاذ هیسور قبال در را یمتفاوت مواضع کامالً کشور دو نیا و استداده کاهر
 ران،یا ایهسته هایبرنامه برسر یالمللبین اجماع که پردازدیم تف یل به موضوع نیا به گزارش

 بازی قاعده تحت را موضوع نیا وی است.شده منطقه عرب وکشورهای رانیا بین تنر موجب

است.  تفسیر قابل ر الیسم کردیرو قالب در که کندیم مطر  جمع صفر حاصل با
(Kinninmont, 2015) 

 ایهای منطقهقطر: قربانی بحران-4

چون یش بریاست که با پذگونه بودهقطر به یتین کشورهای منطقه راهبرد امنیدرهرحال در ب
و  یمل یثبات یو ب ییزداتیا ت متحده عمالً موجبات امنیک ایاستراتژ یطرحها یو چرا
القول هستند که قطر متفق یاست خارجیلگران سیاز تحل یاریاست. بسرا فراهم آورده یامنطقه

 یالمللنی، قطر را در برابر عوامل بیدر روابث خارج یراهبرد یهااستیو س یفقدان استراتژ
روبرو  یجد یهان کشور را در بلندمدت با چالریت و ثبات ایتواند امنیکند و میر میب پذیآس

 (Khatib, 2013) سازد.
خا  به  یتیا ت متحده، با داشتن عناین ایشیپ یجمهورهاسییدر این زمینه ترامپ مانند ر

ن منطقه را در یاز ا یاقت اد یشتر، بهره برداریح فارس، با وضو  و صراحت بیمنطقه خل
و ارتقاء سطح اشتغال و جذب  یدستورکارخود قرارداد و راه حل برون رفت از معضالت اقت اد

ا یمنطقه غرب آس یکشورها 2ریند و رانتبا دول ثروتم یافرامنطقه یهاکا را تعاملیدرآمد در آمر
شنهاد تعامل یپ یترامپ به معن یاز سومین اعالیاست چن یهیح فارس، اعالم نمود. بدیبویژه خل

و  یباشد. بلکه براساس موضع فرادستینم ین کشورهایو عمل ا یریگمیت م یبراساس آزاد
اما از گونه  ییکایآمر یستیلینتاستعمارگرانه و مرکا یهااستیاست که در تداوم س یا یدستور

                                                      

1 . Tiny Giant 

. دولت رانتیر کشوری است که که مقدار قابل توجهی رانت خارجی از طریق افراد یا دولتهای خارجی  2

 (Karil, 2004: 661)کند. میدریافت 
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شود. ی( اعمال مین در دستکر مخملیا مشت آهنیح )یاست چماق و هویبه س یمدرن آن با تأس
، آن کشورها حق انتخاب دارند یو مذاکرات رسممیررسیکه مطابق با  تباد ت غ ین معنیبد

نجا شروع یست.مشکل از این ینجا مشکلیرند. تاایکا قرارنگیآمر یمنافع مل یکه بخواهند در راستا
کا چنان یم آمریرمستقیم و غیرا اتخاذکنند تحت فشار مستقمیین ت میشود که اگر چنیم

نکه در یرد. گوایگیر پرسر قرارمیشان زتیت و تداوم حاکمیقرارخواهدگرفت که موجود
ا بر یاقو تیوجودنداشته و قانون حاکم یالمللنین بیاز قواعد و مواز ییچ ردپایخ جهان هیتار

سم را گذارنده یلیم و مرکانتیاستعمار مستق یندهایکه  فرایالملل حاکم است. ع رنیروابث ب
گر مستقل در عرصه یک کشور در مقام بازیکند، که یعمل م یاگونهسم بهیلیاست، نئومرکانت

ر یالملل برانی، که قانون و حقوق بیت ملیو براساس عن ر حاکم  یل داخلید به  یجهان
  یعنوان قدرتکا را بهیامر یسم تجاریتاریلیبا م یا ادامه همکاریبه ورود  یلیف کرده، تمایتعر

از  یاسیس یدر انزوامیسم اسالیکالیسم و رادیت از ترورینداشته باشد، با انگ حما یافرامنطقه
ارد شده ک خیرلماتید یرد و از قطار تباد ت عادیگین خود قرارمیز متحدیگان و نیهمسا یسو

د سال  یخر یرش قراردادهاید قطر در پذیابد. تردییت خود را در معرض مخاطره میو موجود
ک، یاستراتژ یعنوان طرحکا بهیسم آمریلیر رقم زد. نئومرکانتیبرا ین سرنوشتیکا چنیاز امر

 یکه همه کشورها ییصدالبته توانست مواضع د.ا.ا. را به عنوان دوست قطر پررنگ سازد. جا
ح فارس از یخل یهمکار یگاه  شورایسم و در جایعربعنوان جبهه پانر و عرب منطقه بهیکهم
ن کشور اعالم یاش را از ایانید.ا.ا. تمام قد پشت یاست خارجیبرتافتند، دستگاه س یتر رویحما

و آب ودارو،  ییخود درخ و  واردکردن مواد غذا یعنوان مثال بااعالم آمادگنمود. به
ها و ن هجمهیل کوتاه آمدن در برابر ایدزد. هرچند به دلیه قطر را کلیعلمییتحراقدامات ضد

 یدا نکرد، اما هم ادعاینه اجرا پیت بطور کامل زمین حمایقراردادها توسث قطر، ا یرش اجباریپذ
دوستانه انسان یرلماسیرسئوال قرارگرفت و هم توجه کشورها به دیکا درمنطقه زیامر ییزاتیامن

را  یگریل دیخ دارد ، دلیشه درتاریران که رید. دوستی قطر با ایانه د.ا.ا. معطو  گردو صادق
 یهالیتحل 2017آمده در بحران تابستان ریث پیات خود تجربه نمود. در مورد شرایح یبرا

القول ن موضوع متفقیسندگان عرب مطر  شد. آنان بر ایفکر و نو یهااتاق یاز سو یمتفاوت
 را به بارآوردی یان مسالهیتوسث قطر چن یحاتیتسل یرش قراردادهایپذبودند که عدم 

عنوان را در مناسبات قطر با غرب گشود و قطر به یدیترامپ ف ل جد یاست جمهوریر
ن، مدافع طالبان و داعر مورد نکوهر یران، اخوان المسلمیست، دوست حماس، ایترورمیحا

فروش  ین برایسنگ یبدنبال انعقاد قراردادها 2017قرارگرفت! سفر دونالد ترامپ در ژو ن 
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داشت. دنبالقطر به یرا برا ینیسنگ یژه عربستان، تبعاتیعرب منطقه و بو یحات به کشورهایتسل
منطقه را با چالر  یوابث کشورهاگرفته و رن سخنان ترامپ در صدر اخبار قرار یکه ایطوربه

سم را فوراً متوقف کند. متأسفانه یت از تروریحما دیقطر با»ن اظهارنمود ی یچن یمواجه ساخت. و
ها گر ژنرالیلرسون و دیسم داشته است. ما با تیاز ترور ییت با یخ حمایدولت قطر در طول تار

سم یت از تروریحماتوقف یر برام که زمان دعوت از قطیدیجه رسین نتیبه امیو کادر نظا
ن ید به ایح فارس هم بایاز نفت و گاز در حوزه  خل یکوچک غن یده است. کشورهایفرارس
تر عیخواهم از همه کشورها درخواست کنم هرچه سریان دهند. میسم پایت از تروریحما
از پنجاه  ریسم و آموزش کشتار به مردم را متوقف کنند. من در نشستم با بیت از تروریحما

خ جهان است، یمنح ر به فرد در تار یاض که نشستیدر رمیو اسال یعرب یرهبر از کشورها
 یم. برخیدیبه توافق رس یکیو لجستمی، نظایمال یهانهیسم در زمیت از تروریدرباره توقف حما

ن ید به ایاند، لذا باقطر در ادامه عملکردش صحبت کرده ییارویاز کشورها با من درباره رو
اقدامات  یعنیدشوارتر  یت راهیا در نهایم یاروشویم با قطر رویخواهیا میم که آیم برسیت م
ه من یف اولیاز وظا یکیمن است. چرا که  یاصل یهاتین جزء اولویرا انتخاب کنبم. ا یضرور

 یستیترور یهات شهروندان کشورم و شکست داعر و سازمانیس جمهور حفظ امنییبه عنوان ر
ن و امارات یگر عربستان، بحرید یدکردم.از سویار برآن تأکیم بسیهانیست که درکمرگر اید

دکردند.  بنابه یسم تأکیقطر از ترور یهاتین اظهارات بر توقف حمایبا استقبال ازا یمتحده عرب
منابع میو قطع تما یو جد یازمند اقدام فورین یسم و تندرویمبارزه با ترور یگفته مقام عربستان

 یتالش برا یترامپ در راستا یجد یریگن موضعیز ادعاکرد این نیت از آنست. بحریحما
 یسم بوده و همبستگید آن بر ادامه مبارزه با انواع تروریسم است و اصرار شدیمبارزه با ترور

 (20/3/96سنا، ی)ا« کند.ین خطر منعکس میا ینابود یرا برا یالمللنیب
شورای همکاری خلیح فارس بر سر قطر، حمایت این بحران پیر آمده در کشورهای اما 

ست. دلیل نیایران یا اظهارات اخیر شیخ تمیم، امیر قطر  با دوستیالمسلمین یا کشور از اخوان
هر چه  گویند.های اجتماعی میها یا شبکهاصلی این بحران برخال  آن چیزی است که رسانه

داشتن یجاد گردوخاک با هد  مخفی نگهشود چیزی نیست جز بمب صوتی برای اهم گفته می
منافع اقت ادی  همیشه گفته شده که د یل اصلی اختال  در جهان سیاست اکثراً دلیل اصلی.

اختال  قطر و عربستان نیز جز این نیست، این اختال  بعد از سفر ترامپ به خاورمیانه  .است
 ارد د ری عربستان برآشفتند.میلیپان د ای از قرارداد حدود وجودآمد که گفته شد عدهبه

واقعیتر این است که این رقم، رقم واقعی نیست، چراکه ترامپ قبل از سفرش به عربستان از سه 
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 1500ونیم تریلیون د ر )کشور عربی حوزه خلیح فارس خواسته بود که چیزی در حدود یک
-ر آن را روی میزگذاشتهمیلیارد د ر امریکا( قرارداد امضاشود و قبل ازسفرش به منطقه فاکتو

ترامپ فردی پراگماتیست است و  نیهمچن .قبل ازاین که ترامپ ریاض را ترک کند یعنی .ودش
تقویت  بهتواند دنبال بازگشت همه چیز برای ملت امریکاست و اعتقاددارد که این مبلغ عظیم می

چیزی مهمتر است،  ول برای ملت امریکا از هرپداند که اقت اد امریکا کمک کند، او خوب می
برایتان صدها میلیارد »این چیزی است که خود ترامپ در تو یتر خود نیز به آن اشاره کرد و گفت 

خواهد مخالفان داخلی خود را ترامپ همچنین می«. کار ،کار ،د ر از خاورمیانه آوردم، کار
 جمهوری نداشته کند و بگوید که دستاوردهای اقت ادی داشته که پیر از این هیچ ر یسساکت
 –کارش اینقدرتوانسته قراردادهای مالی امضاکندای که درچهار ماه ابتدای آغازبهگونهبه است،
 حا . برردازند را مبلغ این که بودندکردهملزم را خود عربستان و امارات و قطر عربی کشور سه
 امریکا هایهپایگا دیگر کشورهای از درهیچکدام که این برای کشور؟ سه این فقث چرا

توافقی از سوی  برند.در آنها بسرنمی ییایدربزرگ نیستند وصدها هزار نفر از نیروهای اینقدر
خود را با پرداخت بخشی از این پول برردازد. سهم  بود که هر کداماین سه کشور حاصل شده

ای حفظ کرسی که آنها این پول را دربرابر حمایت امریکا براست  برای این ن سهم ،یاباید گفت 
هم ریخت. قطر از وعده خود برای همه چیز را به که افتاد یدهند. اما چه اتفاققدرتشان می

له باعث ع بانیت عربستان سعودی و امارات شد که سبب أپرداخت سهمر سر باززد و این مس
جعل به فکر انتقام گرفتن از امیر قطر بیفتند. برای همین از زبان او حر   شد خودشان شخ اً

 .راه افتادای علیه قطر بهحمله وحشتناک رسانهو  های حکومتی قطر هک شدندکردند و رسانه
چرا که  ،کنندتوانند درباره د یل اصلی این بحران صحبتطبیعی است که این سه کشور نمی

است و  ییبا اند. این رقم ها د ر صر  آن کردهشوند که تریلیوندچار تنگنای شدیدی می
است. اظهارنظر درباره د یل اصلی این تنر باعث  در مجموعتر از بودجه هرسه کشور بیش
 ختیسشود که اقت اد این سه کشور در مسلخ قراربگیرد، سهام بازارهای بورس آنها سقوط می

 های خود را خاردبدهند و ثروتمندان پولدست های خود را ازگذاران سرمایهکند و سرمایه
خطر تواند امنیت ملی این سه کشور را به، چنین اتفاقی میپناهنده شوندخارد کنند و همگی به 

-کنندهتوانند هیچ دلیل قانعخ و  که نمیکند، بههای بسیاری مواجهبیندازد و آنها را با سختی

ارا ه دهند.آن چه خشم امریکا از خود امریکایی  سروَرآوری به ای برای دادن چنین مبلغ سرسام
مریکایی به قطر بدون آکند، حمله سیاستمداران ییدمیأبعد از ترک ریاض توسث ترامپ تقطر را 

مریکایی العدید آمیاند که پایگاه نظاای که بعضی از آنها تهدیدکردهگونههشدار قبلی است، به
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کنند. البته قابل درک است که را از دوحه به کشور دیگری در خلیح فارس یا به اردن منتقل می
پردازد بلکه خواست . البته قطر نگفت نمیشتامکان پرداخت چنین مبلغی به امریکا را ندا قطر

له سبب ع بانیت همسایگان عربر شد، آنها احساس أخالی کند و این مساز پرداخت آن شانه
است برای همین حمله شدیدی را علیه گرفتهکردند که امیر قطر آنها را فریب داده و به مسخره

کنند مبادا دلیل اصلی جویانه عجلهعمال اقدامات تالفیکنند که در اااند و تالش میکردهاو آغاز 
وجه عاقالنه نیست که امارات هیچبه "لگران عرب معتقد استییاز تحل یکین یهمچن فاش شود.

فکر و عربستان تنها سه روز قبل از اعمال اقدامات تنبیهی از اتحاد قطر با ایران مطلع شده باشند و 
المسلمین ارتباط داشته و تنها دو سه ماه است دانستند که قطر با اخوانکنم که آنها نمیهم نمی

از این واقعیت آگاه شده باشند، این قدر ساده نیستیم که باور کنیم دلیل اصلی این اختال  
 خلیح حوزه عربی کشورهای و است مسلم واقعیتی این که چرا است، قطری –نزدیکی ایرانی

چرا از امیر کویت که از  گرنهدانستند و چیز جدیدی نیست وها پیر میرا از سال آن فارس
-کند و در مراسمبرگزارمیمیکند و برایر مراسم استقبال رسر یس جمهوری ایران استقبال می

شود که شوند؟ چراکسی از امارات ع بانی نمیشود، ع بانی نمیها از دیدنر خوشحال می
میلیارد د ر رسیده است؟ چرا ازحکومت پادشاهی عمان  شراش با ایران به ریمباد ت تجا

شوند؟ همه این کشورها که متحد ایران است و روابث استثنا ی با آن دارد ع بانی نمی
شوند. عضوشورای همکاری خلیح فارس هستند و همه آنها برسرهمین توافقات دور هم جمع می

این دلیل اصلی این اختال  است و هیچ ربطی چه دور چه  وند؟چرا فقث باید از قطر ع بانی ش
 ،دارد. بلکه دلیل اصلی خشم از امیر قطرره نیو غبه اخوان و حتی به حماس  ایبه ایران  نزدیک

امریکایی نداده است.  سروربرای این که سهم خود را به  رای است که از قبل دادهنقض وعده
اش است تا شاید راه حلی برای این نی با همتای امریکاییوزیر امور خارجه قطر در حال رایز

( که البته قطر 2017. )جنات،راه حل، پرداخت سهم قطر مثل دیگران است بحران بیابد، قطعاً
ن بحران یرا از ا یک به واشنگتن راه برون رفتیرلماتیات دیح داد با مذاکره و اعزام هیبا خره ترج

 یاست خارجیخ سین ف ل تلخ در تاریابد و به ایبا دولت ترامپ بز یگان و نیک با همسایاستراتژ
 خود خاتمه دهد. 

ن دیرلماتیک قطر که در ابتدا دوگانه و غیرشفا  بود، اموضع واشنگتن در قبال بحردرنهایت 
های هایی مبنی بر جدی بودن آن، تنها به فاصله چند روز به انسجام گرایید و تالشبا بروز نشانه
منظور حل بحران صورت پذیرفت که نشان از اهمیت قطر زسوی مقامات این کشور بهفراوانی ا
دلیل میزبانی قطر های استراتژیک ایا ت متحده در منطقه دارد. این اهمیت نه صرفاً بهبرای طر 
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های ارتر ایا ت متحده و یا سایر همکاریمیهای هوایی و مراکز فرماندهی نظااز پایگاه
تر، به ضرورت حفظ انسجام منیتی میان این دو کشور است بلکه در سطحی وسیعاطالعاتی و ا

منظور پیشبرد اهدا  درازمدت واشنگتن در منطقه درونی شورای همکاری خلیح فارس به
گردد. به همین دلیل، امکان تهدید منافع استراتژیک ایا ت متحده در خلیح فارس و در بازمی

. این بحران شته، تحت تأثیر بحران دیرلماتیک قطر قویاً وجود داسطحی فراتر، در کل خاورمیان
ای های استراتژیک ایا ت متحده با اهدا  منطقهدلیل تضاد ماهوی طر تواند بهدر عین حال می
 ( 160ی 1398)شادلو وسایرین،  ایران، حاوی منافعی برای تهران باشد.میجمهوری اسال
رای همکاری خلیح فارس در قبال موضوعات داخلی و فقدان رویکرد متحد شودرعین حال 

اعتمادی را در تمام سطو  هیأت حاکمه شورای همکاری خلیح فارس ای، بحران و بیمنطقه
اری منسجم زدهد که چگونه فقدان سیاستگنشان می دیرلماتیک قطراست. بحران ایجاد کرده

  (Knight: 2013:4) نشاند.المللی را به زانو بای یا بینتواند سازمانی منطقهمی
  یریگجهینت 

زه یسم، انگیاست که در دوران پساکمون یاژهیث وی، شرایک واقت ادیت استراتژیموقع
 استیکرده است. سدین قطر تشدیرنشیدر ام یگذارهیتمرکز و سرما یا ت متحده را برایا

 خود، یق منابع ملتحق یاست، درراستا یسم مبتنیکرد ر الین ابرقدرت که بر رویا یخارج
کند. یرا موجه قلمدادم -ینظام یراهبردها یریژه بکارگیوبه -یهرگونه ابزار یریبکارگ
-رانیقطر از جمله طر  موضوع ا یبرا یتید امنیشکل تهدگان بهیاختالفات همسا ییبزرگنما

 ییواگرا گر، عالوه بردامن زدن بهید یسم ازسویسو و مفابله باخطر ترورکیدر منطقه از یهراس
ابد یینمود م یجه زمانین نتیمنطقه دربرخواهدداشت.ا یرا هم برا یگری، سرنوشت دیامنطقه

ن یل متفاوت تأمید ا ت متحده بر اساس سیاست نئومرکانتیلیسم بنا بهیا یکه منافع اقت اد
د یبا ت در منطقهیجاد امنیا یبرا یااست اتکا به ابرقدرت فرامنطقهینگردد.آن وقت است که س

ن باور یهمواره بر ا یرد. رهبران قطریل قرارگیو تحل یحکام عرب موردبررس یشتر از سویب
 یک دولت قدرتمند خارجیه یشان از ناحنیبودند که درصورت مورد تهاجم قرارگرفتن سرزم

رداد آنهاست، تعلل درانعقاد قرا ینه برایکا تنها گزیستند و اعتماد به آمریقادر به دفاع ن ییتنهابه
عنوان ن موضوع شد که ترامپ از قطر بهی، منجر به ا2017حات از در ژو نید تسلیخر
است  ین در حالیقرار داد. ا یاسیس ین کوچک را در انزوایرنشین امیسم نام برد و ایترورمیحا

 یمعرف یامنطقه یاز شرکا یکی، قطر را یغرب یهاشکدهیافته در اندیکه اسناد و گزارشات انتشار
، قرارداشتن ینظام یانه در قطر، انعقاد قراردادهایخاورممیگاه نظاین پایند. استقرار بزرگترینمایم
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مربوط به ناتو مانند طر  ابتکار  یهااز برنامه یزبانی، میموشک یدر مجموعه سامانه سرر دفاع
ک یشر عنواننکه قطر بهیبر اسناد و گزارشات مذکور است. ا یدییاستانبول، مُهر تأ یهمکار

ق یاز به تحقیحده است که نیعل یر، موضوعیا خیاست سم بودهیترورمیا حایآ یو اقت اد یاسیس
-کا و دوستان منطقهید آمریو تهد یغاتیکباره آماد تبلینکه چرا قطر یپاسخ ا یدارد. ول یو بررس

سم و یاز ر ال ا ت متحده برگرفتهیا یاز ناظران به منافع مل یارید، به باور  بسیگرداش واقعیا
را  یترل متقنینده، د یگردد. قطعاً آیامریکا  بازم یاست خارجیسم حاکم بر سیلینئومرکانت

توان یق ارا ه شده میها و م ادافتهیکه به استناد میجه مهین باب بدست خواهدداد. پس  نتیدرا
ا ت متحده در یسم ایلینئومرکانت یهااستیر اقدامات و سیبر تأث یه مبنید فرضییاتخاذ نمود، تأ
ک قطر را در تابستان یرلماتیجاد بحران دیباشد که موجبات ایح فارس میک خلیمنطقه استراتژ

قطر میحا یران از جمله معدود کشورهایامیاسال ین رهگذر جمهوریفراهم آورد. از ا 20017
را بدون مداخله  یات منطقهیکه امن د.ا.ایران یاست خارجیبوده است. س یاسیس ین تنگنایدر ا

از  یبانیخود را بر پشت یث بحران، دعویداند، همواره در شرایم یافرامنطقه یهاقدرت
کا به یل ترس از آمریران به دلیقطر از مواضع ا یابیگان ثابت نموده است. اگرچه ارزیهمسا

 یامنطقه ییزاتیامن ین ابرقدرت برایا یدستکم در مورد درستی ادعا ید، ولیوضو  ابراز نگرد
ات یواقع یعرب منطقه را برو  یر کشورهایتواند چشم سامیکه  یدید شد. تردیدچار ترد

نتیجه بالف ل آشکار شدن ماهیت نئومرکانتیلیسم سیاست  رانیقطر به ا یاسیس لیتما د.یبگشا
ر آمریکا در منطقه از یکسو و تالشهای ایران برای همگرا نمودن سیستم امنیتی منطقه ای از دیگ

 باشد. میسو 
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 مآخذ: و منابع
ــ ی(.نگاه1365ن)یاءالدیضااااحمد، - ــمیونالیبه جنبش ناس  س

 .یدر بوذرجمهر، تهران، وزارت ارشاد اسالمیترجمه حعرب،

خارج(. 1376) رضااااای،علیازغنااد - تهران،  ،رانیا یروابط 
 قومس. 

 ، تهران، سمت.ج فارس و مسائل آنیخل(.1393)ژنی،بیاسد -

 گرانیباز ها،هی، نظریاست خارجیس(. 1394و)یاست ت،یاسم -

 . سمت تهران، ،یمطالعات موارد و

مام - مدعلیا تأث(. 1389)ی،مح مل  خارجیعوا گذار  در  یر
 . یالمللنیو ب یاسیتهران، دفتر مطالعات س،ج فارسیخل

، ترجمه ج فارسیا در خلیتانیمنافع بر(. 1370)رین،عبدا میام -
 ر. یرکبی، تهران، امیزدی یرجب یعل

ل یک اسرا یگاه استراتژیجا یبررس(»1387)لی،محمداسماعینیام -
 . 4 ر،یت2.رانیا روزنامه ،»کایامر یاانهیخاورم یدراستراتژ

ان، تهران، یترجمه فروزنده برل ر و عقاب،یش(. 1371مز)یج ل،یب -
 فاخته. 

ن ید در معاد ت بیجد یناتو(»1386، ناصااار الف.)یعامر یثقف -
، 1(1. )رانیا یتیط امنیو و محمجموعه مقاالت  نات، «یالملل

 . 15-29صص 

ناصااار ب.)یعامر یثقف - تان(»1386،  غانسااا ناتو در اف ، «حضاااور 
ناتو و محمجموعه  قاالت  ، صاااص 1(1. )رانیا یتیط امنیم

177-175 . 

 ی(. بررساا1396)ماین ،ییرضااا دجاللریساا ،یروزآبادیف یدهقان -
سال یتیامن یکنر گفتار  جمهور یتوسث رؤسامیکردن انقالب ا

سالم افتیرهمتحده،  ا تیا صصی 11( 41) ،یانقالب ا ،26-
3 . 

 یبرا یابهانه منطقه در یهراسرانیا( »1390سودابه الف. ) رخر، -
 .4-7  صص ،2(4.)ما ملت ،«ییکایآمر حاتیتسل فروش

ران یا یگیدر همسااامینظا یهاگاهیپا( »1390ب.) سااودابهرخر، -
 .ما ملت ،«رانیا اطرا  در یهاگاهیپا یاز گساااتردگ یگزارشااا

 .5-9  صص ،3(6)

خاورم(. 1393)یعل ،یجعفر - نه و خلیناتو در  فارس: یا ج 
ن یو ب یاسیتهران، دفتر مطالعات س ج.ا.ا.، یت ملیمنافع  و امن

 .یالملل

ده یخشاام از قطر که قبالً نشاان یل اصاالیدل(. «1396) یهد جنات، -
ــید، یخلخال یموساااو ی، ترجمه عل»دیا ، قابل یرانیا یپلماس

 http://www.irdiplomacy.irدسترس در ی 

هانگ ،یدریح - مل لیتحل"(. 1393ر)یج  یهاریپو بر م ثر عوا
عات ،"رانیا یمل تیااامن بر آن ریوتااأث قطر کیااتیژ وپول طال  م

 . 37-66 صص ،3(12) .اسالم جهان یاسیس

 "ساامیترور"از  تی(. ترامپی قطر حما1396)سنایا یخبرگزار -
 داد.خر 20را فوراً متوقف کند، 

 میترجمه کر ،یاقتصــاد دیعقا خیتار(. 1370شاااارل) د،یژ -
 تهران، دانشگاه تهران. ،یسنجاب

نیو ب یاسی، تهران، دفتر مطالعات سقطر(. 1392عبدا...) ،یسهراب -
 . یالملل

)بعنوان  منیعربسااتان به  یحمله  ی(. بررساا1393) دهیشاا شااادلو، -
 نیحقوق ب نیبر مواز دیفارس(، با تأک حیخل یمنطقه  ریبحران اخ
 . 54-72(، صص 1)4 فارس جیمطالعات خلالملل، 

(. 1398محمود ) ،ییکوپا ییرضااار عبا ،یانیکاو دهریشاا شااادلو، -
ضع کیرلماتیبحران د ستراتژ یطرحها فیقطر و ت در  کایآمر کیا

 . 159 -183ی  65ش  ،یپژوهتیامنفارس،  حیخل

 یهمکار یشورا یهادگاهید(.1386)الرضااافی،ساایشااهاب -
 .اطالعات ،تهران فارس، جیخل

ت در ناتو پس از یتحول مفهوم امن(.»1393) دمحمدی،سااییطباطبا -
عات راهبرد، «جنگ سااارد براسااااس مکتب کرنهاگ  یمطال

 . 7-43(، صص  5)14شدن. یجهان

بداهلل - مدرضااااار آذربوون، سااا ع لهفیپور، مح بل 1398)ا قا (. ت
 افتیره ه،یدر بحران ساااور ایمنطقه هایدانیم کیاساااتراتژ

 . 107-0،صص13( 47، ) میانقالب اسال

 ی(. واکاو1398) میابراه ،یمتق نرالدیمحمدشمس نژاد،یعبدالله -
 افتیره کا،یمتحده آمر ا تیمقاومت د.ا.ا. در برابر ا شاااهیاند

 . 3-22، صص 13( 46، ) میانقالب اسال

انه و امکان یخاورم یتیامن ین معمایی(. تب1396) یمهد ،یعسااگر -
ــال افتیرهران و غرب، یا یتیامن یهمکار ( 41،)میانقالب اس

 . 115-132،  صص11

ت یبر امن یک شاامالیمان آتالنتیر پیتأث"(. 1388ن )یحساا ،ییعال -
 . 149-162، صص 7(23، )ایجغراف "د.ا.ا.، یمل

(. 1381) یاسااات جمهوریو مجلس نهاد ر یامور حقوق معاونت -
 ران. یامیاسال یجمهور یقانون اساس

تهران،  ،یاقتصاد یهاشهیاند ریس(. 1364اقر)اصل، ب یریقد -
 دانشگاه تهران.

بالساااتیا( »1393و ل )ی ،یگزانساااک - ران یا، «شاااودمیک یران 
 . 45-47،  صص 2(3رصد.)

در ع ااار  یت سااااازیااامن(»  1390گران)یم و دیابراه ،یمتق -
-119، صااص 4( 10.) تیآفاق امن، «یساام اقت ااادیلینئومرکانت

101 . 

وضااع  یاقت اااد یمهایتحر ییکارا نییتب (.1397) رایساام ،یمتق -
 افتیره ،یاسیاز منظر اقت اد س رانیامیاسال یجمهور هیشده عل

 . 89 -106ی صص 42، شماره میانقالب اسال
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