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 طادل در نیبحار اعهراضاات دیشاد سارکدب به نسبت هکشب نسکدت معنادار ای
 ینااآرامبادد. در  یدسهخدش ناآرام یِهادولت ریسا با اسیق در یعرب یهایناآرام
 گدناهچیها کشادر نیاا باه اعهراضاات گساهرش خطر و مجاورت لیدل به نیبحر

 و (Kamrava, 2013: 77) دنشا پخاش ینااآرام نیا مدرد در یعرب زبان به یابرنامه
بسانده کارد کاه در  یسیبه زبان انگل یبرنامه سه قسمه کیصرفاً به پخش  رهیالجر
در کناار اقادامات ارتاش  نیبحر یهیامن یروهایخشدنت ن بسیاری ازمدارد  ریآن ن

 .دشسانسدر  تیجمع هیعربسهان و امارات عل
، 1119 ساال در پادر یجاا باه «یثاان آل حماد بان میتما» ینیجانش از پس

 یاسالام یهااانیاجر از تیاحما بار یمبهن همچنان رهیالجر یارسانه یهااستیس
 نیاا. باشدیم خاصطدر آن به یامنطقه یهاشاخه و نیالمسلماخدان و عا طدر به
 و)فارس(  جیخل یهمکار یشدرا یاعضا نیب شکاف جادیا باعث خدد ندبه به امر
. اسات دهشا اماارات و عربساهان یعنی شدرا نیا عمده یهادولت با مصر یکینرد

 و 1111 یهااساال یزماان بازه دو در مصر و نیبحر امارات، عربسهان، یکشدرها
دادناد  انیاپا قطار باا خادد روابط به و فراخداندند دوحه از را خدد نرایسف 1119
 نیآغااز یاثر )روزها نیدر زمان نگارش ا(. 91-15: 1952و همکاران،  یشاهی)عال

 جاادیحال اخهلافاات و ا برایعربسهان و قطر  نیآمریکا ب یگریانجی( م1111سال 
 مقطاع نیاا در آنها نو مشکلات بی دیدر ظاهر به ثمر رس رانیا هیی واحد علاجبهه
 بار یمبنا قطار کلاان یریاگاما با تدجه باه جهات ،ی به نظر مرتفع شده استزمان
 نظار به دیبع اخهلاف نِیطرف روابط ۀشنیو پ یانقلاب _ی اسلام یهاانیجر از تیحما

 باا منطقاه در قطار یخاارجاستیس خلاصه،طدر باشد. به داریرابطه پا نیا رسدیم
 ،یساازمصادن هیاپا ساه بار یمبهنا کشادر نیاا یذاتا یهاایریپذبیآس به تدجه
 یعمادم افکاار بر یتأثیرگذار اب رهیو مدازنه قدرت است که شبکه الجر یرودنباله
 .کندیم فایا یسازمصدن نیا در برجسهه ینقش ،منطقه رونیب و درون ناساکن
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 یامنطقاه مهدساط قادرت باه شادن لیتبد یبرا قطر یخارج استیس هیپا نیسدم
 در را آن تبلاادر کااه اساات یامنطقااه منازعااات حاال در آن فعالانااه یهاااتلاااش


