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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

دای مایع ب ارونا ای جمه م ض عاتن هست د که نهای

مقدمه
آلمان ،آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه و ترکیه نه

بهاییرر

قدرتهای غربن را ب بحران قطر بای کردهاند.

فرام طق ای هست د ک ب ترتیب با هدف میهانییرری

آلمان

در بحران قطهر ویرای خارجه خه د را راههن م طقه

آلمان روابط تیاری دسترده ای با قطر دارد؛ قطریهها

کرده اند .در ابتدای بحران بسیاری ای نهارران ییایهن
زی بهرای ایسهتاددن در

قطر را فاقد اراده و ررفیه

مقابل عربستان مندانست د .با دذشه نزدیه

به دو

که بزردتهرین بانه

ای دوید بان

آلمهان ایه تها

شرک های ییم س و ف لکس وادن یرمای دذاریهای
ه رفتن کردهاند .مقامات آلمان نرران د ک بها عمیه

ماه ای آغای بحران و رد شروط ییزدهدان و شه دانه

شدن ت

ای طرف قطر ،بحهران وارد مرلهه نیدیهدهای شهده و

بخان ای یرمای خ د ای اقتیهاد کا رشهان شه د .در

باییرران فرام طق ای مت ایب با اههداف و م افشاهان

یالهای اخیر اقتیاد آلمان ب یختن در مسهیر رونه

ب ه تههرا بههرای لههل و فیههل یهها مههدیری بحههران

نر داشهت شهده و خهرو یهرمای قطهریهها ارهرات

نرداخت اند .میانییرریها چاه انهدای روشه ن بهرای

نامطه بن برآن دارد .ییرمار دابریل وییر خارج آلمان

لل بحران ارائ نمنده د امها ای عمیه تهر شهدن آن

در دفتر با یکن ای ناریات کا را ییایه ترامه

ممانش کردهاند .ن شت نی رو در ترا ایه تها بها

در قبال بحران قطر را بادت م رد انتقهاد قهرار داده و

میانییررانِ فرام طقه ای،

در

بررین اقدامات دیپهماتی

درک روش ن ای اهداف و رویکرد این باییرران در قبال
بحران قطر ارائ دهد .ماارک

قطهر در ائهترف بهین

و افزای

تحری ها ،قطر ناچهار به خهرو

دفت ای  :آمریکا با اییاد مسابق تسهیحاتن ت
م طق خهی فارس را افزای

داده و بر دام ه بحهران

افزوده ای .1

المههن ضد داع  ،میزبانن ای بزردترین نایرهاه هه این
خاورمیانهه ای آمریکهها ،بههی

ای  330میهیههارد دزر

یرمای دذاری در کاه رهای غربهن و صهادرات عمهده

 .1برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :

بازیگران فرامنطقهای و بحران قطر؛ اهداف و رویکردها
واقشی آن ای ک آلمان تا ک ن تهرا کهرده
در قام ی

میانییرر رایتین ای افزای

یطح ته

آوردی بزرگ» خ اند ک کا رهای تحری ک ده قطر
آنرا اقدامن ناکافن و قطر را کاه ری غیرقابهل اعتمهاد

در ش رای همکهاری جهه دیری نمایهد .وییهر خارجه
آلمان در م ضشن ک لکای

خ اندند.

ای نررانن عمی آلمان ها

داش  ،نیامد تداو ایهن بحهران را وقه ع یه

2

جه

وییر خارج آمریکا در جریان ایهن یهفر م اضهع
قطر در قبهال بحهران را م طقهن ت صهی کهرد .ایهن

م طقهه ای دانسهه و در یههفر بهه م طقهه خ ایههتار

یخ ان خ شای د کا رهای تحری ک ده قطر نبه د و

مذاکرات جدی طرفین برای لل بحران شد.

د یا این تغییر رفتار آمریکها چ هدان بهای میهل آنهها
2

آمریکا

نیس

ترام در ابتدای بحران قطر ب جانبداری ای عربسهتان

کرده ای ک ای ورد به بحهران قطهر و جانبهداری ای

ای

عربستان نرهیز ک د .در این ن شت محمد بن یهمان

تروریس مته کرد و دف « :ب اتفاق وییهر خارجه و

فردی بن م ط و مسهتبد ت صهی شهده که دمهان

ژنرالهای نظامن ب این تیمی رییدهای ک ای قطهر

من ک د با چراغ یبز آمریکا منت اند قطر را ای ییای

نرداخ  .وی هم ا با یش دیها قطر را ب لمایه

بخه اهی لمایه ای تروریسه را مت قه ک ههد» .امهها
فروا  ٧2فروند ج رده

F15

ب قطهر نایهانن به د بهر

 .ناری فارین افری ب مقامات واش رتن ت صهی

3

خارجن مستقل خ د بایدارد .آمریکا در تهرا ایه
تا در خرل این بحران م افع لداکرری خ د را تهامین

م اضع جانبداران آمریکا و آغای ترا ها برای مدیری

ک د اما واقشی آن ای هدف نهاین این کا ر لفه

بحران.

انسهیا در شه رای همکهاری بهرای نیاهبرد اههدافن

تیهری ن ی

هفته نهس ای یهفر وییهر خارجه

مهمن همده ن نیاهبرد مهذاکرات صههح فهسهطین و

آلمان برای دفتر درباره بحران قطر به م طقه یهفر

مقابه با ایران ای .

کرد .وی در جریان این یفر بها همتهای قطهری خه د

بریتانیا

تفاه نام ای برای با مباریه با تروریس امضا کرد .ایهن
تفاه نام دو دیهتاورد مهه بهرای آمریکها دارد؛ اول
آنک کارش ایانن ای ویارت داددستری آمریکا در دفتهر
دادیتانن قطر مستقر منش ند و مستقیما بر اقهدامات
ضد تروریستن این کا ر نظارت مهنک هد ،ای طرفهن
این تفاه اتها چهار کا ر مب ن بر لمایه

قطهر ای

تروریس را ب لاشی من برد و بهر قهدرت چانه ینهن
آمریکها بهرای مهدیری یهها لهل و فیهل ایهن بحههران
من افزاید .تیهری ن در لالن این تفاه نام را «دیه

اندیاکده «ه هری جکسه ن» در مهاه دذشهت نتهای
نژوهان را م تار کهرده ایه که لکایه ای نقه
چا دیر عربستان در شکلدیری و دسترا تروریس
در بریتانیا و دیرر نقاط جهان دارد .بهر ایهاس نتهای
این نژوه

یش دیها در  50یال دذشهت ای طریه

ب یادهای مذهبن وابست ب خ د آمه یه ههای افراطهن
وهابی را در جههان ایهر و دنیهای غهری دسهترا
 .2برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :
https://
aawsat. com/ abdul- rahman- al- rashed/
opinion/ will-tillerson-side-qatar

https:// global. handelsblatt. com/ politics/germanforeign- minister-voices-support-for-qatar-bashestrump-777208

 .3برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :
http:// carnegieendowment. org/2017/07/24/don-tmind-gulf-pub-72621
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بازیگران فرامنطقهای و بحران قطر؛ اهداف و رویکردها
ناهان مهن دههد که عربسهتان

داده اند .این نهژوه

بزردترین لامن تروریس در بریتانیا و مهمترین عامل
4

قطر شد و وییر خارج یش دی ه اعر کهرد بحهران
قطر باید درون ش رای همکاری لل و فیل ش د.

 .نتههای ایههن

فرانسهه عهههنرغهه برخهه رداری ای مزیهه هههای

در لالن م تار شد ک دول تریا مهن بهرای

دستردهای همده ن قهدرت نظهامن و کریهن دائمهن

انتاههار نتههای تحقی ه دوله کههامرون دربههاره م ههابع

ش رای ام ی  ،در یالهای اخیر م فقی چاه دیهری

خارجن دسترا افراطدراین در بریتانیها تحه فاهار

در عرصهه بههینالمههههن نداشههت ایهه ؛ بسههیاری ای

ای  .در این شهرایط لمایه تهریا مهن ای بزردتهرین

تحهیهرران لض ر این کاه ر در بحهران ههای لیبهن و

رادیکههالیزه کههردن جهههان ایههر ای ه
نژوه

لامن تروریس در بریتانیها بسهیار یهخ
خ اهد ب د .ای طرفن این وضشی ایفای نقه

و نرهزی ه
نررنه

ی ری را ناشن ای محایباتن اشتباه مندان د و مشتقهد
ماکرون در ترا ای تا با اصرح روی ههای نادریه

بریتانیا در جریان بحران قطهر را بها محهدودی ههاین

نیاین ،فرانس را در مسیر شهک فاین اقتیهادی قهرار

م اجهه یههاخت ایهه  .بهه ریس جانسهه ن در یههفر

دهد و با نااندن این کا ر در جایرهاهن مت ایهب بها

میانییرران خ د ای تراهای ک ی بر لف انسهیا

ررفیه هههای

کا رهای لاشی ج بن خهی فارس لمایه کهرد و

تحهیهرران مشتقدند ک دوله

با تاکید بر لل بحران ای طریه تشامهل خ ایهتار لغه

خ اهد کهرد تها ضهمن لفه ایهتقرل ای آمریکها بهر

تحری های قطر شد.
برخن ای تحرکات م طق ای بریتانیا د یای تمایل
ب بایآفری ن نق

نیاین این کا ر در م طق خههی

فارس ای  .نق آفری ن م طق ای بریتانیا ب تکی بهر
دو عامل اقتیاد و مقابه با افراطدراین ،مستهز لفه
انسیا در بهین متحهدین دیری ه ایهن کاه ر ایه .
ایی رو مقامات ل دن ترا خ د را برای لل مسهالم
آمیز بحران بکار خ اه د درف .

بههر وین و تههاریر جهههانن آن بیافزایههد.
جدیهد فرانسه تهرا
خهارجن

تشمی همرراین در ارونا بیافزاید و ییایه
5

خ د را در چارچ ی این اتحادی دنبال ک د  .ب هابراین
من ت ان اول ی فرانس در م طق خهی فارس را لف
ربات با هدف بهرهبرداری اقتیادی دانس .

ترکیه
تحهیهرران ترک در آغای شکل دیهری بحهران قطهر دو
رویکرد کامر متفاوت نیاه هاد کردنهد؛ برخهن ایآنهها
مشتقد ب دندک اردوغان باید دفتر ههای راهبهردی بها

فرانسه

کا رهای ش رای همکاری خههی فهارس را بها ههدف

فرانس چهارمین کا ری ب د ک نس ای آلمان،آمریکها

برقراری و دسترا نی ندهای چ د جانب ادام دهد و
میهانین یهاینده خه د را به یه

و بریتانیا با هدف میانییرری به دوله و نهس ای آن

با ایفای نق

ی

جده یفر کرد .وی در ک فرانس مطب عاتن ماترک با

باییرر مرب

م طق ای تبهدیل ک هد .در یه ی دیرهر

همتای یش دی خ د خ ایتار نایهان تحهری هها عهیه

برخن ای مااوران نزدی

ب اردوغان ،اقدا عهی قطهر

را هاداری جدی ب ترکی دانست د چرا ک این کا ر
 .4برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sau
di- arabia- uk- extremism-terrorism-funding-clearlink- middle- east- isis- gulf- qatar- report- henrya7824241.html

 .5برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :
http://www.csr.ir/fa/news/679/

بازیگران فرامنطقهای و بحران قطر؛ اهداف و رویکردها
هده ن قطههر هه لههامن اصهههن اخه ان المسهههمین و

 -2هیچ ی

4

ای کا رهای اروناین در قبال بحران

لماس ای و ه ب لمای ای دروههای ایر دهرای

قطر م ضشن جانبداران اتخاذ نکردهاند و صرفا طهرفین

رادیکال مته شده ای  .آنهها بها اشهاره به ک دتهای

را ب ه دفتر ه و لههل مسههالم آمیههز بحههران تا ه ی

نافرجا یال  2015تی ر من کردند که فهائ آمهدن

کردهاند .این مسهله لکایه

ای آن دارد که اول یه

چهار کا ر بر قطر یمی یای اقدا عهی ترکی خ اهد

اصهن کا رهای اروناین لل یهریع و مسهالمی آمیهز

6

ب د  .ترکی در لهالن درصهدد ایفهای نقه

میهانین

بحران ای .

برآمد ک خ د یکهن ای طهرف ههای دردیهر در بحهران

-3م ضع دوی ی آمریکها در قبهال بحهران بهرای

ای  .ای طرفهن امهارات و میهر ،ترکیه را به ع ه ان

این کاه ر دو دیهتاورد مهه داشهت ایه ؛ قهرارداد

میانین نخ اه د نذیرف  .نهی

ای یهفر میانییررانه

فروا  ٧2فروند ج ر ده و انشقاد تفاه نام مباریه بها

اردوغان وییر خارج امارات در ارم ستان بها بایدیهد ای

تروریس با قطر .ب ابراین آمریکا در ک تاه مدت بدنبال

مقبره قربانیان نسل کاهن ارام ه خاه تهرک هها را

مههدیری بحههران بهها هههدف بهههرهبههرداری ییایههن و

برافروخه  .ایههن اقههدا در آیههتان یههفر اردوغههان به

اقتیادی ب ده و تمایهن ب لل یریع بحهران نداشهت

کا رهای عض ش رای همکهاری لامهل نیها مهمهن

ای  .اما م افع به د مدت این کاه ر مسهتهز لفه

ب د .برخن مشتقدند اردوغان بی

ای آنکه در جایرهاه

ربات و انسیا در ش رای همکاری ای .

میانین باشد بدنبال جه دیری ای یردی روابط بها

 -4در جریان تما میانییرریها ،قطر ،امهارات و

عربسههتان و بهههره بههرداری ای م ههافع لههداکرری در

عربستان طرف دفتر ب دهاند .این نکت لکایه

ایآن

کا رهای لاشی خهی فارس ای .

دارد ک بحران قطر طرلن یهش دی امهاراتن ایه

ی

میر نق

نتیجهگیری
ب ط ر خرص منته ان نکهات ییهر را ای ن شهت بهاز
برداش کرد:
 -1در جریههان تمهها میههانییرریههها مقامههات
عربستان بر خرف قطهر تمایهل چ هدانن به تشامهل و
دفتر ناان نداده اند و در ی ی دیرر هیچ ناان ای ای
عقب نای ن در رفتار قطر قابل ماهاهده نیسه  .ایهن
نکت تق ی

ک ده این التمال ای

ک لهل بحهران

در ک تاه مدت دش ار ای .

 .6برای کسب اطرع بیاتر نراه ک ید ب :
http:// www. al- monitor. com/ pulse/ originals/
2017/ 06/ five- arab- states- sever- qatar- turkeyworried.html

چ دانن در آغای و نایان بحران ندارد.

 -5تما ن
با امیر ک ی

و

کا ر در یفرهای م طق ای خه د

دیدار و نیرامه ن بحهران بها وی دفتره

کرده اند .این نکت لکای
در آی ده این بحران دارد.

ای نق آفری ن م رر ک یه

