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چکیده
م ورس اسامی ایران و
مقاله پیشروبه نئومرکانتیلیام آمریکا ،موا
نقش قطر در بحرانهاس منطقهاس در خلیج پارس باتمرکز بر بحرانهاس
منطقهاس بهوی ه بحران دیپلماتیک  2017میپردازد .این مقاله براین پر یه
استواراست که سیاستهاس نئومرکانتیلیام ایاالت متحده عامی اصلی ایجاد
بحرانها در این منطقه میباشد و قطر بهعنوان شریک منطقهاس آمریکا این
بحران ا را دامن میزند؛ .بدون تو ه بهاینکه کاهش امنیت ملی و منطقهاس از
تبعات تعقیب چنین سیاستی میباشد .این کشور در خال بحران مذکور
دریاپت که سیاستهاس امنیتی آمریکا ،داراس ماهیتی نئومرکانتیلیاتی و پاقد
هرگونه و ه امنیتزایی در خلیج پارس میباشد .قطردر ژوئن 2017
باگرپتارآمدن در محاصره هماایگان عرب و بحران دیپلماتیک ،تن ا توانات
تاحدزیادس از پتانایی ایران براس رپ ممنوعیت پرواز و تبمین نیازهاس
اساسی خود ب ره ببرد .برایناساس خروج تدریجی قطر از نقاط بحرانخیز
اصولی و
مانند سوریه و یمن و گرایش بیشتر به ایران ،از رمرات موا
هشدارهاس ایران در قبال سیاست نئومرکانتیلیام آمریکا درمنطقه خلیج
پارس میباشد .پس در این مقاله از یک سو ،بحران دیپلماتیک  2017نقطه
عطدی براس سنجش درستی ادعاس آمریکا درمورد ایجاد امنیت در این منطقه
محاوب میشود و ازسوس دیگر برتاشهاس ایران بهعنوان یک قدرت
منطقهاس مبنی بر همگرایی کشورهاس هماایه حول محور "استقرار امنیت
در خلیج پارس بدون مداخله قدرتهاس پرامنطقهاس" صحه میگذارد.
كلیدواژهی نئومرکانتیلیام،خلیج پارس ،گدتمان انقاب اسامیایران ،امنیت
منطقهاس ،بحران دیپلماتیک قطر.
تاریخ تأیید 1398/08/30
تاریخ دریافت 1398/07/18
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مقدمه
تحلیل و بررسی درمورد نئومرکانتیلیسم آمریکا ،مواضع د.ا.ا .و نقر قطر در بحرانهای
منطقهای در خلیح فارس ،در فضای نظام نوین جهانی پس از جنگ سرد و ساختار تک قطبی آن
و نیز باتوجه به رویکرد ر الیسم از وجوه مختلف حا ز اهمیت است .براساس رویکرد ر الیسم
تأکید بر منافع ملی و بسث قدرت از یکسو و دغدغه بقا و امنیت از سوی دیگر درکانون این
بررسی قراردارد .اهمیت چندجانبه این موضوع بنابراین د یل استی اول اینکه این بررسی توجه
ما را به اهمیت اقت ادی و استراتژیک خلیح فارس و جایگاه ویژه آن در سیاست خارجی ایا ت
متحده معطو

میسازد .همچنین اهمیت این منطقه پس از فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ

سرد بیر از پیر نمایان شده است .دومین وجه اهمیت این مطالعه بر تأکید ایا ت متحده بر
منافع ملی خود بدون درنظرداشتن م الح و منافع ملی دوستان و متحدانر د لت دارد .یعنی
زمانیکه این ابرقدرت ،کوچکترین خللی را در تأمین این منافع احساس کند ،از هیچ اقدامی-
ولو اقدامات ماکیاولیستی– حتی در برابر متحدانر چشمپوشی نکرده و تمام گزینهها را روی
میز قرار میدهد .وجه سوم این اهمیت مربوط به موضوع امنیت است .رژیمهای عرب منطقه
خلیح فارس همواره تحت تأثیر القا ات نادرست ،متمایل به اتحاد با ابرقدرتی فرامنطقهای بودهاند.
بهویژه در دوران پساکمونیسم یعنی از دهه نود میالدی برای ح ول به امنیتی پایدار ،بخر قابل
توجهی از امکانات اقت ادی و استراتژیک خود را در راستای اتحاد با ایا ت متحده هزینه
نمودند.
یکی از م ادیق وابستگی این رژیمها به اتحاد با خرید تسلیحات نظامیبهمیزان گستردهای
میباشد .در سال نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،تب و تاب معامالت تسلیحاتی در
منطقه به اود خود رسیده و ایا ت متحده فروش تسلیحات را به کشورهای عرب حاشیه جنوبی
خلیح فارس آغاز نمود (Foxnews, 2017/5/20).این معامالت در زمان سفر ترامپ به
کشورهای منطقه انجام شد و اتفاقاً قطع روابث عربستان ،م ر ،امارات متحده عربی و بحرین و
چند کشور دیگر با قطر هم مقارن با همین زمان بود .بطوریکه قطع روابث این کشورها با قطر و
معرفی این امیرنشین به عنوان حامیتروریسم در تاریخ ژو ن  ،2017بهعنوان یک موضوع تکان-
دهنده م اد با سفر ترامپ رییس جمهور به منطقه خلیح فارس ،در صدر اخبار همه رسانهها
قرارگرفت .بهعنوان نمونه بنابه گزارش یورونیوز در تاریخ  9ژو ن « 2017دونالد ترامپ ،ر یس
جمهوری آمریکا ،قطر را به حمایت و پشتیبانی از تروریسم متهم کرد .وی گفت تاریخ و کارنامه
قطر نشان میدهد که این کشور در سطحی با از گروههای تروریستی حمایت کرده است و

سال سیزدهم/شماره/ 48پاییز 98

89

باید به پشتیبانی مالی خود از این تروریستها خاتمه دهد .هیچ کشور متمدنی نمیتواند این نوع
خشونت را برذیرد و یا اجازه اشاعه چنین اید ولوژی را در سواحل خود دهد(Euronews, ».

)2017/6/9
به اعتقاد بسیاری از ناظران ،بحران ایجاد شده در روابث قطر با کشورهای همسایه و همپیمان،
از این مواضع ایا ت متحده -که متأثر از منافع و خثمشیهای آن است -نشأت میگیرد .این
مقاله با تأکید بر بحران مذکور  ،به مطالعه تعامالت این دو کشور و نقر این امیرنشین در تحقق
طر های استراتژیک ایا ت متحده در منطقه میپردازد .شایان ذکر است ایا ت متحده بنابر
هد بسث و توسعه قدرت در راستای منافع ملی خود ،تدابیر امنیتی متفاوتی را در منطقه طراحی
و اجرانمودهاست که ازآن جمله میتوان به مهمترین آنها اشارهکردی استقرارپایگاه نظامی ،انعقاد
قراردادهای تسلیحاتی ،طر سامانه یا سرردفاع موشکی ،طر ابتکار همکاری استانبول .قطر از
تمامیاین طر های نظامی -امنیتی تاکنون حمایت سیاسی و اقت ادی بهعملآورده است و اجازه
استقرار بزرگترین پایگاه نظامیآمریکا در خاورمیانه را در سرزمین خود صادر نموده است.
گفتنی است که «قطر بهدلیل موقعیت ژ وپولیتیک و اقت ادی دارای جایگاه خاصی بین
کشورهای منطقه است و رتبه سوم ذخایر گاز طبیعی در جهان (پس از روسیه و ایران) را بهخود
اخت ا داده است .همچنین دارای دیرلماسی قدرتمند رسانهای در سطح منطقه میباشد».
) (Powers, 1991حال مسئله اساسی این است که باتوجه به نقر مهم و جایگاه قطر در مجموع
کشورهای عرب منطقه ،چه ااشکال و ابهامیدر تعامالت دوجانبه میتوانست بهطورگستردهای
روابث منطقهای و بینالمللی ،قطر را دستخوش چنین تالطمیقراردهد و چنین تغییرات ناگهانی
را رقم بزند.
هد این نوشتار تبیین نقر کلیدی قطر در اجرای طر های استراتژیک ایا ت متحده در
این منطقه از یکسو و تحلیل دلیل تنزل موقعیت قطر در مواضع رییسجمهور ترامپ در ژو ن
 2017از سوی دیگر باتوجه به رویکرد ر الیسم است .مسأله اصلی این است که با توجه به نقر
این امیرنشین در طر های استراتژیک چه عاملی سبب اُفت موقعیت ،وجهه و قدرت اعتباری
قطر شده است؟ طوریکه در سخنان ترامپ در ژو ن  2017از آن بهعنوان حامیتروریست نام
برده میشود .پیر فرض ما این است که قطر بهدلیل موقعیت ژ وپولیتیک و نیز منابع اقت ادی
خود نقر مهمیرا در اجرای طر های آمریکا در منطقه ایفا کرده استر لذا براساس رویکرد
قدرتمحور ر الیسم ،ترامپ زمانیکه مواضع قطر را در این تاریخ کامالً همسو با منافع ملی خود
ندید ،جایگاه آن را تا حد حامیو پشتیبان تروریسم تنزل داد .درحالیکه اگر قطر حامیتروریست
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هم بوده است ،چرا رییس جمهور آمریکا در این زمان به این کشف تاریخی رسیده است؟ تأثیر
سیاست نئومرکانتیلیسم آمریکا در ایجاد بحران دیرلماتیک قطر ،فرضیه ما را در این پژوهر
تشکیل میدهد .این پژوهر با روش تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز پایگاههای
اطالع رسانی و خبری تدوین شده است.
مبانی نظری :رئالیسم
اتخاذ رویکرد ر الیسم به عنوان چهارچوب نظری از دو جهت ما را در تبیین این موضوع
یاری خواهد دادی یکی اینکه م لفه قدرت در این رویکرد ،به عنوان محور اصلی در روابث بین
کشورها مطر است و دیگری مربوط به امنیت میباشد .از دیدگاه ر الیسم ،قدرت در سیاست
و روابث بین دولتها ،همانند انرژی در فیزیک مهم محسوب میشود .سیاست بینالملل تنازع
برای کسب قدرت است .همه کشورها بدنبال کسب قدرت میباشند .ر الیستها به دو نکته مهم
در مورد مفهوم قدرت اشاره میکنند .نخست اینکه قدرت مفهومیارتباطی است ،هیچکس
قدرت را درخأل بکار نمیگیرد ،بلکه در ارتباط با موجودیتی دیگر آن را بکار میگیرد .دوم
اینکه قدرت مفهومینسبی است(اسمیت1394،ی .)15
فهم رفتار دولتها در شرایث آنارشیک و یا فراهم آوردن یک تئوری مناسب برای سیاست
خارجی همچنان مهمترین هد دانر روابث بینالملل بشمار میآید.کالن نظریه ر الیسم
ازجمله پارادایمهای مطر در این حوزه است که در فرایند تحلیل و تبیین تحو ت نظام
بینالملل دچار مناظرههای میانپاردایمیگردیده و ثمره آن ظهور خرده نظریههای متعددی
(عسگری1396 ،ی  .)116یکی از عناصری که در قدرت نقر مهم را ایفا میکند و کشورها را
در نیل به منافع ملی یاری میرساند ،اقت اد است .مکتب نئومرکانتیلسیم ،بهعنوان برآوردی از
این تعبیر ،تلقی میشود .لذا در ابتدا زم است به تشریح مرکانتیلیسم بهعنوان ریشه اندیشه
نئومرکانتیلیسم برردازیمی مرکانتیلیسم که از آنها بهعنوان «اصحاب مکتب سوداگری» نیز نام
میبرند ،نحلهای از اقت اددانان قرن  15تا  18میالدی بودندر که اساس ثروت و قدرت را
بهصورت پول ،طال و نقره میدانستند .از نظر آنها هر جامعهای که در جمعآوری و اندوختن
طال و نقره خوب عمل کند ،جامعه ثروتمندی تلقّی میگردد(ژید 1370،ی  .)2در تکوین این
اندیشه تحوّ ت قرون پانزدهم و شانزدهم بسیار حا ز اهمیت بوده است .بعد از تسلث اروپا به
دریای مدیترانه و توسعه روابث بازرگانی با خاورمیانه ،دوره اقت اد بسته سرری شد .اختراع ماشین
چاپ ،اکتشافات امریکا و دسترسی به هندوستان از طریق آفریقا ،امکان توسعه فعالیتهای
اقت ادی و عالقمندی بهمال و ثروت را تسریع کرد .از یک طر  ،کشف سرزمینهای جدید و
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دیگر ،از نظر افکار ،تغییرات مهم اخالقی و سیاسی در اروپا

بهوقوع پیوست .رنسانس و رفرم مذهبی ،نحوه فکر جامعه اروپایی را دگرگون کرد و فعالیت
اقت ادی ،بدون توجه به عوامل مذهبی و اخالقی ،مورد بررسی قرارگرفت و عالقمندی به
مادیات و گردآوری ثروت ،هد

فعالیتهای اقت ادی شد(قدیری اصل1364 ،ی  .)17رواد

این مکتب در قرن هجدهم ،بیشترین نقر را در ایجاد خ لت خ ومت ،رقابت و استثمار در
نظام اقت اد سرمایهداری داشته است .با توجه به نیل به هد ثروت براساس اندیشههای
ماکیاولیستی ،استفاده از هر ابزاری از جمله تهاجم نظامیبه مستعمرات جایز بود .چرا که امنیت
اقت ادی حر اول را در این نظام میزند و اما در مکتب نئومرکانتیلیسم قدرت سختافزاری
برای نیل به هد افزایر ثروت برای کشورهای تحت سلطه ابرقدرتها بکارنمیرود ،بلکه از
ابزار قدرت نرم برای این منظور استفاده میشود .به عنوان نمونه «مقاومت کشورهای پیرامونی
در برابر اهدا کشورهای بزرگ بهمنزلۀ جنبر ضدامنیت در ساختار نئومرکانتیلیسم محسوب
میشود( ».متقی و دیگران1390 ،ی  .)114در این زمینه نظام سرمایهداری از مفهوم نظام جهانی و
جهانیشدن اقت اد و سیاست و فرهنگ وام میگیرد .جهانی شدن بمنزله کنر راهبردی
جدیدی محسوب میشود که معطو یکرارچهسازی جهان است .در چنین فرآیندی شاهد دو
مود اقت ادی و هویتی متعارض هستیم .مود اول به فرآیندهای جهانی شدن در اقت اد سرمایه
داری مربوط است .در این مود نظام سرمایهداری تالش دارد موقعیت خود را در حوزههای
مختلف جغرافیایی تثبیت کند که میتوان آن را انعکاس توسعه حوزه نفوذ از طریق تولید قدرت
نرم در نظام سرمایهداری دانست .این الگو را کشورهای مسلث در نظام سرمایهداری از سالهای
دهه هفتاد میالدی به بعد موردتوجه و تأکید قراردادهاند ) .(Burton, 1994: 115همچنین
فرایندهای موجود در سیاست بینالملل نشان میدهد که امنیت نئومرکانتیلیستی از ابزارهای
اقت ادی و تکنولوژیک بهرهمیگیرد و آن را در حوزههای فرهنگی ،ادراکی و اجتماعی تسری
میدهد .بههمین دلیل ،جلوههایی از جنگ نرم را میتوان نماد کنر قدرتهای بزرگ در ع ر
نئومرکانتییلیسم دانست(متقی و دیگران1390 ،ی  .)117پس از این دیدگاه ،واقعگرایی  ،چگونگی
را مورد بررسی قرار میدهد ).(Kitchen, 2010: 118
-1نئومركانتیلیسم آمریکا در منطقه
رد پای سیاست نئومرکانتیلیسم آمریکا در خلیح فارس بهعنوان کانون بحران در ع ر حاضر،
کامالٌ مشهود است .بدلیل اینکه کشورهای اروپایی از ابتدای دهه هفتاد از ایفای نقر درجه اول
در سطح بینالمللی در این منطقه بازماندند ،آمریکا بجای آنها نقر اصلی و برتر را بعهدهگرفت
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و بدینترتیب از دهه  1970جایگزین انگلیس شد.از این پس تعامالت بسیاری باکشورهای حوزه
خلیح فارس در قالب راهبرد دوستونی نیکسون آغازگردید(.جعفری1393 ،ی  )41طر نیکسون
براساس اتکای امریکا بر قدرت نظامیایران و توان اقت ادی عربستان استوار بود تا بتواند اهدا
منطقهای خود را تعقیب نماید .روابث بین حکومت ایران و سایر کشورهای منطقه هم در راستای
همین سیاست قرارداشت .این سیاست تاجاییکه منافع آمریکا را بهمخاطره نیافکند ،ادامه داشت
اما نهایت ًا انقالب اسالمیایران خث بطالنی بر مطامع آمریکا کشید.آمریکا هم در مقابل این انقالب
از روشهای گوناگون برای نیل به اهدافر بهره برد.
از دیرباز یکی از ابزارهای قدرتهای فرامنطقهای در خلیح فارس برای به حداکثر رساندن
منافع و تثبیت موقعیت خود ،تشدید جریانات پانعربیسم بوده است .دامن زدن به این جریان
ساختگی از سوی آمریک ا جهت تضعیف سیاسی ایران مورد توجه و تأُسی قرارگرفته است.
) (Shadloo & Kaviani: 76براه انداختن جنگ بین ایران و عراق در راستای سیاست
پانعربیسم از بارزترین مثالها در این زمینه میباشد.
تأسیس شورای همکاری خلیح فارس هم به باور بسیاری تحلیلگران به ترغیب امریکا و برای
برخورد با تهدید ایران در دهه هشتاد میالدی م اد با جنگ ایران و عراق تشکیل شدهاست.
دنبال کردن استراتژی هژمونی و تالش برای کنارگذاشتن ایران از ترتیبات امنیتی خلیح فارس از
سوی آمریکا با سیاستها و اقدامات دولتهای خلیح فارس نیز در ارتباط است .باور کشورهای
عربی منطقه خلیح فارس گاه ایجاب میکند که در برابر تهدیدات همسایگان ،از قدرتهای
فرامنطقه ای درخواست همکاری شود تا از این طریق امنیت آنها تحقق یابد .چراکه این کشورها
از ناحیه ایران و عراق احساس ناامنی میکنند(Gasiorowski, 2007) .
تهاجم عراق به کویت،کمرنگ شدن سیاست پانعربیسم و پیگیری دکترین مهار دوگانه از
سوی آمریکا را در پی داشت .در این دکترین عراق دیگر رویاروی ایران قرار نمیگرفت بلکه
درکنار ایران باید مهار و مجازات میشد .تحریم اقت ادی یکی از ابزارهای این مهار بود.
مجازات یا تحریمهای اقت ادی عمدتاً از دو طریق اعمال میشوندر تحریم تجاری وتحریم
مالی تحریم تجاری بامحدودکردن یا قطع کردن انواع روابث وارداتی و صادراتی همراه است.
این تحریم منجر به قطع رابطه تجاری با کشورتحت تحریم و محروم کردن او از بعضی منافع
ناشی از تجارت میگردد .همچنین ،استفاده نکردن از سود تجاری برای کشور تحریمشونده،
سیاستهای تبعیضآمیز تعرفهای ،تعلیق و لغو موافقتنامههای تجاری ،پروژههای مشترک،
کمکهای فنی و برنامههای آموزشی از دیگر نتایح این تحریم است که رفاه کشور هد

را
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کاهر میدهد.درحالیکه در تحریم مالی ،محدودیت و فشارهایی بر روابث مالی کشور هد
اعمال میشودر بدین معنی که سرمایهگذاری ،تأمین مالی و معامالت مالی کشور تحت فشار
قرار میگیرد .ازجمله ابزارهای تحریم مالی ،محروم نمودن کشور تحریم شده برای تأمین مالی
از نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی،صندوق بینالمللی پول ،ممنوعیت بیمهها و سایر
خدمات مالی ،مالیات بر صادرات ،تحریم نقل و انتقال مالی ،مسدود کردن داراییهای خارد
از کشور ،ایجاد ممنوعیت در فروش نفت خام و واردات وفرآوردههای نفتی ،ایجاد اختالل در
گشایر اعتبار اسنادی برای تجار کشور و ایجاد موانع در جذب سرمایهگذاری خارجی
میباشد .ازآنجاکه بیشترین حجم و تأثیرگذاری تحریمهای اقت ادی ایران معطو به فروش
نفت است ،بررسی نظریههای اقت اد سیاسی تحریم نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
(متقی1397 ،ی  )93-94آمریکا از این تحریمها بهصورت ابزاری دوسویه هم برای مهار این دو
کشور و هم برای به حداکثر رساندن منافع خود بهره برد.
ابعاد سیاسی و استراتژیک نیز عالوه بر وجه اقت ادی در دکترین مهار مورد توجه واقع
شدهاند .در حال حاضرمهمترین سند برای تحلیل رویکرد دولت آمریکا در حوزه سیاست
خارجی ،اولی سند امنیت ملی آمریکا در سال )White house 2017 b( 2017و دیگری سند سیاست
اول آمریکا ( )White house 2017 aاست .آمریکا در این اسناد بر ضرورت تحول جدی در سیاست
خارجی و امنیتی آمریکا ب ورت تقویت نیروهای نظامیآمریکا و ضرورت رویارویی با
قدرتهای نوظهور رقیب آمریکا در عرصه جهانی مانند چین و روسیه وقدرتهای منطقهای
مانند ایران و کره شمالی تأکید میکند( .مسعودی1397 ،ی  )117و گزارش پنتاگون اینگونه منتشر
میشودی اکنون استراتژی ما باید بر پیشگیری از پیدایر هرگونه رقیب جهانی بالقوه در آینده
متمرکز شود(Al Arabiya English ,2017).

-2گفتمان انقالب اسالمیدر برابر سیاست آمریکا
در واقع جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا تاحدی برای دولتمردان این کشور قابل
توجه بودکه ایران بهعنوان کشوری حا ز موقعیت ژ واستراتژیک ،ژ وپولیتیک و ژ واکونومیک
بتواند به خواسته های آمریکا در منطقه پاسخگو باشد .وقوع انقالب اسالمی ،نقطه عطفی در
چرخر سیاست آمریکا در این منطقه محسوب میشود.
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بسیاری از تحلیلگران باتوجه به مواضع رهبران انقالب ایران ،نقطه عزیمت آمریکاستیزی در
منطقه خلیح فارس را از سال  1979میدانند1.همچنین به گواه تاریخ توجه ویژه آمریکا به این
نقطه از جهان همواره مداخالت فرصتطلبانه را درپیداشته است2.در این منطقه ایران تنها قدرت
نظامیمتکی به خود در خلیح فارس است(عزتی 1384،ی  .)133یکی از د یل اهمیت ایران در
ژ وپولیتیک جهان ،تسلث بر آبراه هرمز است .این آبراه محل ات ال خلیح فارس و اقیانوس هند
است.خثمشی خوداتکایی ایران برای ح ول به امنیت پایدار از طریق این موقعیت قابل ارزیابی
است(Mojtahed-Zadeh, 1990: 5-7) .
سیاست تقابلی آمریکا نسبت به ایران براساس پروژه ایرانهراسی از این موقعیت استراتژیک
و مواضع سیاسی ایران نشأت میگیرد که در دیدگاه جان مرشایمر3اینگونه توصیف شدهاستی
«ایا ت متحده تهدید مستقیم برای ایران است نه برعکس .آمریکا با سرنخگرفتن از اسرا یل و
عربستان سعودی ،ایران را نشانه گرفته و ق د تغییر نظام این کشور را دارد .ایران ،تهدید مستقیم
علیه ایا ت متحده نیست ،حتی تهدید غیرمستقیم هم نیست .دلیل اول این است که ایران سال
هستهای ندارد و توافقی با قدرتهای جهانی امضا کرده که ساخت سال هستهای را در آیندهای
نهچندان دور غیرممکن میکند .دوم اینکه ،ایران فاقد موشکهایی است که بتوانند خاک
آمریکا را هد قرار دهد .سوم اینکه توان متعار نظامیایران به اندازهای نیست که بتواند به
آمریکا یا کشورهای تحت چترامنیتی آمریکا در خاومیانه حمله کند .چهارم اینکه ایران تهدید
جدی برای حمله به هیچ کشوری در منطقه به شمار نمیرود .ایران در زمانهای مدرن حتی
یکبار هم علیه کشوری دیگر جنگ راه نینداخته و در حال حاضر هم شواهدی در دست نیست
. . 1اما از یک دیدگاه کلی ،تفکر انتقادی به آمریکا از قرن نوزدهم آغاز شده است .روند پرشتاب
ناسیونالیسم و دولتهای ملی این پدیده را گسترش داد .درعین حال قدمت آمریکا ستیزی همچنان بحث
برانگیز است( .عبداللهی نژاد و متقی 1398،ی )6
2

 .در سطحی گسترده تر میتوان ادعا نمود که خاورمیانه از دیرباز دارای جایگاه مهم استراتژیک

درجهان بودهاست .لذا کشورهای غربی بویژه ایا ت متحده امریکا جهت منسجم نمودن اهدا

خود

در خاورمیانه ،محدودهای جدید تحت عنوان خاورمیانه بزرگ ،ابداع و از شمال افریقا تا پاکستان را
جزیی از محدوده خاورمیانه به حساب آورد)Halliday,2005:5( .
 . 3نظریهپرداز مشهور آمریکایی ،استاد دانشگاه شیکاگو و نویسنده کتاب مشهور تراژدی
سیاستهای قدرتهای بزرگ.
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که در حال آمادهشدن برای حمله به کشورهای همسایهاش باشد .مورد پنجم ،این که ایران منشأ
مشکالت آمریکا در زمینه تروریسم نیست .اگر کشوری شایسته چنین عنوانی باشد ،عربستان
سعودی است نه ایران ) . (www.lobeloge.com/interview-with-mearsheimerابزارهای
غیرعادی نظیر پیگیری سیاست تحریم اقت ادی ،تهاجم نظامیبه خاک ایران ،رویارویی دریایی
در خلیح فارس و ...که ایا ت متحده آن را در مواجهه با «جمهوری اسالمی» بکارمیگیرد،
بهواسطه امنیتیکردن انقالب اسالمیتوسث رؤسای جمهور مختلف ایا ت متحده میباشد .در
این راستا سعی بر این است تا از ابزارهای غیرعادی (مانند پیگیری سیاست تغییر نظام و )...استفاده
شودر ابزارهایی که در شرایث عادی غیرقابل توجیه هستند و مشروع قلمداد نمیشوند (دهقانی
فیروزآبادی و رضایی1396 ،ی .)3
لذا در مورد مواضع جمهوری اسالمیدر قبال سیاستهای توسعهطلبانه و استعمارگرانه
آمریکا بیر از هر چیز باید به گفتمان انقالب اسالمیرجوع کنیمر انقالبی که از رهگذر اندیشه
و آرمان عدالت خواهانه ،برخاسته از نگرش اصیل اسالمیو بینر وا ی بنیانگذارش است.
گفتمان انقالب اسالمیدر حوزه سیاست خارجی بیر از هر زمینه دیگری قابلیت بررسی و
تحقیق دارد) (Soltani,2010:200قانون اساسی بهمثابه آینه تمامنمای روش و منر سیاست
خارجی جمهوری اسالمیایران به ت ریح ،نفی سلطهجویی و سلطهپذیری را در رأس امور
قرارداده و در شعار نه شرقی و نه غربی تجلی یافته است(قانون اساسی جمهوری اسالمیایران،
ف ل دهمی سیاست خارجی).
بدیهی است شکست ایا ت متحده در دکترین نیکسون -کسینجر از تبعات اتخاذ چنین
موضعی از سوی ایران بعد از انقالب اسالمیاست .تنها راهی که برای برون رفت از این بن بست
برای امریکا باقی میماند ،اتحاد با رژیمهای عرب منطقه خلیح فارس است تا بتواند منافع و
م الح خود را به طور حداکثری تأمین نماید .چراکه از منظر ر الیسم بطورکلی و نئومرکانتیلیسم
بهویژه ،نیل به منافع ملی و تأمین امنیت اقت ادی ،سیاسی و دفاعی در صدر اولویتهای ایا ت
متحده قرار دارد .لذا انتقال همپیمانی از ایران به رژیمهای دست نشانده و رانتیر چون قطر  ،صرفاٌ
از همین گفتمان تبعیت میکند .جمهوری اسالمیایران با وجود احاطه در سیستم امنیتی امریکا
و ناتو که در پیرامون مرزهای کشور مستقر شده است(عالیی1388،ی  ،)150اهتمام ویژهای به
تعیین منافع ملی خود براساس اصل عزت ،م لحت و حکمت دارد و به هیچ روی پا بر روی
آرمانهای اسالمیو انقالبی نگذاشته استر ضمن اینکه بر حفظ و تقویت روابث همسایگانر
تأکید دارد.
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در میان این همسایگان ،قطر به دلیل تقریب تاریخی و فرهنگی و سیاسی با ایران از یک سو
و میزبانی از پایگاههای نظامیو همراهی با طر های استراتژیک آمریکا از سوی دیگر ،دارای
جایگاه خا و البته چالر برانگیزی در مطالعات منطقهای است .این جایگاه ویژه در خالل
بحران دیرلماتیک تابستان  2017بر اهمیت این مطالعه صحه میگذارد.
بنابراین براه انداختن جنگها و میلیتاریسم ،اعمال تحریمهای اقت ادی ،دامن زدن به
جریانات پان عربیسم و دمیدن در تنور بهار از نوع عربی ،همگی در محور سیاست ر الیسم و
نئومرکانتیلیسم این کشور قابل ترسیم و نظریهپرداری است .نتیجه بالف ل رویکردهای مذکور
در سیاست خارجی آمریکا ،ایجاد بحرانهای متعدد در منطقه خلیح فارس است .بحران عراق،
بحران سوریه ،جنگ یمن و حتی بحران دیرلماتیک قطر در این راستا قابل ذکرند .آمریکا
براساس گفتمان انقالب اسالمی و پارادایم موجود در سیاست خارجی ایران ،در پی خنثی نمودن
تأثیرات این پارادایم ،همراهی و همکاری حداکثری کشورهای عرب منطقه را وجه بارز عملکرد
منطقهای خود قرار داده است .قطر به دلیل شرایث آسیبپذیری از سوی عربستان و سایر
همسایگان از یکسو و نیز داشتن ثروت عظیم خدادادی از سوی دیگر گزینه مناسبی برای همراهی
با آمریکا در این زمینه میباشد.
-3همراهی قطر از طرحهای آمریکا و بحرانهای منطقهای
خلیح فارس و تمام واحدهای سیاسی مستقر درآن در طول تاریخ حا ز اهمیت ویژهای در
سیاستهای قدرتهای بزرگ بودهاند .قطر بهعنوان یکی از این واحدهای سیاسی از اواخر قرن
نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ( )1871-1913در ت رّ ترکهای عثمانی بود .در  29ژو یه 1913
قراردادی بین دولت بریتانیا و دولت عثمانی بهامضاء رسید که بهموجب یکی از بندهای آن دولت
عثمانی از حاکمیت بر قطر صر نظر کرد(. .امین1370 ،ی  )21با خرود نیروهای عثمانی ،دولت
بریتانیا حکومت «شیخ عبداهلل بن جامع» حاکم قطر را بهرسمیت شناخت و در سال 1916
قراردادی _همچون دیگر قراردادهای خود با شیوخ امارات خلیح پارس _ با این شیخ به امضاء
رساند .از این تاریخ ،قطر تا زمان استقالل در سال  ،1971تحتالحمایه انگلستان گردید.در تاریخ

معاصر قطر توسث ترکان عثمانی ،انگلیسیها و بحرین اداره شده و در سوم سرتامبر  1971به
استقالل رسید .در آن دوره بسیاری از امیرنشینهای منطقه جذب عربستان سعودی یا امارات
متحده عربی شدند ولی قطر از این روند جدا ماند(Burton, 1994: 115) .

سیاست خارجی قطر در دهه هفتاد میالدی چندان فعال نبود و در این دوره بهعنوان کشوری
میانهرو ،بیطر

و یا بیعالقه به مسا ل مهم تلقی میشد .در  16سرتامبر  1971شورای امنیت
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ورود قطر را به سازمان ملل اعالمکرد و در  21سرتامبر  1971مجمع عمومینیز قطر را بهعنوان
یک عضو پذیرفت .تنها فراز مهم در این دوره از سیاست خارجی قطر ،مخالفت آن با موافقت
نامههای کمپ دیوید در سال  1979بود( .سهرابی1392 ،ی )129اعالم خرود نیروهای انگلیسی
از این منطقه تا آذر ( 1350و استقالل امیرنشین قطر از استعمار انگلیس) و عدم آمادگی جهت
حضور فیزیکی و تأمین امنیت کشورهای کوچک و تازه استقالل یافته حاشیه جنوبی خلیح فارس
درحالی صورت گرفت که حراست و حفاظت از منابع انرژی منطقه برای غرب اهمیت حیاتی
داشت( .بیل1371،ی  )346لذا آمریکا جایگرین انگلیس گردید .امریکا بهدلیل تبعیت از رویکرد
ر الیسم ،برای تأمین امنیت و بمنظور بحداکثر رساندن قدرت ملی خود ،همواره از همکاری
واحدهای سیاسی ار جمله قطر در این منطقه برخوردار بوده است.
در این دوره روابث حسنهای بین ایران و قطر برقرار بود .ایران جزء اولین کشورهایی بود که
پس از استقالل ،دولت قطر رابرسمیت شناخت( .سهرابی1392 ،ی  )137و از قطر بهعنوان وسیلهای
در مقابل کشورهای تندروی عرب خاورمیانه استفاده میکرد( .ازغندی )387 :1376.اما با وقوع
انقالب ایران این روابث دچار تغییر شد و شورای همکاری خلیح فارس در سال  1981باعضویت
عربستان ،امارات متحده عربی ،بحرین ،قطر ،عمان وکویت) با هد یکرارچگی اقت ادی و
نظامیتشکیل گردید(.شهابی1386،ی  )61در سال  1993سیاست دیگر آمریکا در مقابله با د.ا.ا.
بنام دکترین مهاردوگانه برای کنترل و سد نفوذ دوجانبه ایران و عراق مطر شد( .اسدی1393،ی
 )581گسترش ناتو بهسوی خلیح فارس برای نزدیک شدن بیر از پیر به حریم امنیتی ایران
یکی از محورهای مهم این سیاست را تشکیل میداد(.ثقفی عامری الف1386،.ی  )25در حال
حاضر ایران تنها کشوری است که با ناتو هم مرز است ،درحالیکه فاقدهرگونه توافقنامهای با ناتو
میباشد( .ثقفی عامری ب1386 ،ی )177
درتوجیه این عمل آمریکا مدعی شده است که تهران تالش میکند از فنون جنگ نامتقارن
علیه اهدا نرم -مانند کشتیهای غیرنظامیو زیرساختهایی مانند پایانههای حمل و نقل،
پا یشگاههای نفت ،بندرها و تأسیسات شیرینسازی آب دریا -برای بیاثرکردن ا تال
واتحادکشورهای خلیح فارس و غرب بهرهببرد(.گزانسکی 1393 ،ی  )45ازسوی دیگر ،افزایر
نگرانیهای امنیتی اعضای شورای همکار خلیح فارس از قدرتهای منطقهای ،بسترهای زم را
برای تعمیق پیوندهای استراتژیک ،نظامیو امنیتی میان کشورهای جنوبی خلیح فارس و آمریکا
فراهم ساخت ،در این رابطه حمله عراق به کویت در  1990بهعنوان نقطه عطف محسوب
میشود(.امینی1387،ی  )4از سوی دیگر اعالم مواضع ضدغربی بنیادگرایان اسالمیدر عربستان و
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بهویژه بعد از حمالت یازدهم سرتامبر  2001عاملی شد که آمریکا به فکر جابجایی سایتهای
خود از عربستان به کشوری دیگر برآاید .این رویدادها جایگاه قطر در سیاستهای منطقهای
آمریکا را تعیین کرد .آمریکا به دلیل ثبات سیاسی و توسعه اقت ادی قطر ،ت میم گرفت تا
مهمترین پایگاه نظامیدر منطقه را در آنجا مستقرکند .شایان ذکر است تهدیدشدن یکرارچگی
سرزمینی و امنیت وجودی قطر از سوی عربستان اصلیترین محرک سیاست خارجی قطر در
نزدیک شدن به امریکا میباشد.
انعقاد قرارداد امنیتی در  1992برای صر

یک میلیارد د ر جهت ساخت پایگاه نظامیو

استقرار پایگاه هوایی العدید در  1996در هفتاد کیلومتری مرز مشترک با عربستان ،مهمترین نقطه
عطف در تاریخ روابث قطر و آمریکا بحساب میآید(».حیدری1393،ی  )53-54این پایگاه از
سال  2001به مهمترین مقر هوایی در آسیا و خاورمیانه تبدیل شد( .رخر ، 1390،الفی )4این
پایگاه طو نیترین باندهوایی خاورمیانه را دارد و بهعنوان ابرپایگاه آمریکایی در منطقه محسوب
میشود.این پایگاه همچنین  278کیلومتر با سواحل ایران فاصله داشته و کلکسیونی از انواع
هواپیماهای آمریکایی در آن یافت میشود( .رخر ،1390،بی  )6همچنین ناوگان پنجم ایا ت
متحده مستقر در بحرین و فرماندهی مرکزی و پایگاه نظامیآن مستقر در قطر میباشد(Kaabi, .

) 2011:52در این راستا در سال  2008قطر حدود  2،355میلیارد د ر صر

هزینههای

نظامیکردهاست که  2.3درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را بخود اخت ا

دادهاست.

)(SIPRI Military report, 2011:13

یکی دیگر از طر های نظامیآمریکا در منطقه ،سرر دفاع موشکی نام دارد .علت تأکید
راهبرد امنیت ملی مبنی بر داشتن سرردفاع موشکی را باید در ترس این کشور از تهدیدهای
موشکی دانست که در زمان جنگ سرد به حملههای هستهای از سوی بلوک شرق اطالق میشد.
اما در سال  2001حادثه  11سرتامبر فرصتی را برای جرد دبلیوبوش فراهم آورد تا اعالم کند که
راهبرد امنیت ملی خود را برای مقابله با احتمال حمله از سوی سایر کشورها ،به بازیگران محور
شرارت [ازجمله د.ا.ا ].تغییر داده است (Hildreth, 2010:163 &Mankoff, 2012: 337 ).لذا
در اجالس لیسبون ترکیه بهعنوان مکان مناسبی برای این سایت در نظرگرفتهشد افزون بر ایجاد
سرر موشکی دفاعی ناتو در ترکیه ،امریکا تالشکرد تا توان دفاعی کشورهای حوزه خلیح فارس
را تقویت نماید .ژنرال دیوید پتراتوس فرمانده نیروهای مرکزی امریکا اعالم کرد این سامانه
دفاع مشترک شامل دو کشتی گشتزنی با تجهیزات ویژه در خلیح فارس و استقرار دو سامانه
دفاعی در کشورهای قطر ،امارات ،بحرین و کویت خواهدبود ..پس از موافقت این کشورها،
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آمریکا ت میم گرفت سامانه دفاع موشکی پاتریوت را در این کشورها مستقرکند .چهار رادار و
بیست سکوی پرتاب و ش ت موشک پاتریوت به کویت و سامانه ایکس باند به قطر و سامانه
تاد نیز به امارات فروختهشد .پیوستگی سامانه دفاعی کشورهای خلیح فارس با هم و نیز پیوند آن
در

با سامانه موشکی ترکیه و رژیم صهیونیستی برای ایجاد یک سرر موشکی قوی ،نهایت هد

منطقه میباشد .این کار ،اولین اقدام برای حلقه ت میمسازی مشترک در قالب اتحاد راهبردی
واشنگتن با کشورهای عرب منطقه و (البته با رویکرد ضدایرانی با هد تهدید توان نظامیایران)
محسوب میشود .ق د پنهان آمریکا از گسترش سرر دفاع موشکی برای مهار توان موشکی
ایران حتی اگر حمله ای به ایران صورت نگیرد ،درگیر کردن ایران در یک مسابقه تسلیحاتی
نابرابر است(Mankoff , 2012: 45) .
در واقع آمریکاییها با طر این موضوع که هرگونه حمله موشکی از سوی ایران به
کشورهای حاشیه خلیح فارس تنها چهار دقیقه زمان خواهد برد ،سعی در ایجاد این شبکه دفاعی
دارند که احتما ً مرکز کنترل و فرماندهی آن در کشور قطر ساختهمیشود .همه اینها در حالی
است که هزینههای نظامیاعضای شورای همکاری خلیح فارس ،نسبت به ایران حدود نه برابر
است (Cordesman ,2015: 9) .ایجاد این سامانه در قالب راهبرد کلی منطقهای آمریکا برای
مهار جمهوری اسالمیایران در پسابرجام تعریف میگردد که مهمترین آثار آن بر امنیت ملی
کشور ،تیرگی روابث و بیثباتی منطقهای ،تغییر موازنه نظامیو کاهر مزیت ژ وپولیتیک ایران
و نهایتاً کاهر توان ایران است(Friedman, 2015:13) .
طر دیگری در چهارچوب سیاستهای ر الیسم ،طر ابتکار همکاری استانبول 1است.
مهمترین عامل در بقای ناتو بعد از جنگ سرد ،تحول در مفهوم امنیت بود .در این دوره رهیافت-
های جدید در روابث بینالملل بوجود آمد که تمرکز خود را بر بازتعریف مفهوم امنیت
میگذارند( .طباطبایی1393،ی  )7-8پس ناتو تهدیدات خود را از کمونیسم به تهدیدات جدیدی
نظیر تروریسم ،رادیکالیسم اسالمیو اشاعهدهنگان سال های کشتارجمعی تغییر داد .ناتوعالوه
برگرفتن نقرها و مأموریتهای گستردهتر ،به توسعه حیطه جغرافیایی خود از غرب به سایر
کشورها اهتمام نمود .در این رابطه ترغیب کشورهای عرب منطقه خلیح فارس برای تحقق برخی
از مأموریتهای جدید ناتو شایان توجه است .آمریکا بهعنوان یکی ازاعضای تأثیرگذار ناتو،
نقر راهبری و هدایتگر را برعهده داشته است ،بطوریکه بسیاری از تحو ت و عملیاتهای ناتو
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متأثر از آن بوده است .این کشور در قرن بیستم و با توجه به تحو ت نظام بینالملل و بهویژه پس
از جنگ جهانی دوم ،اروپا را بهعنوان ابزاری برای ارتقاء قدرت خود انتخاب کرد .در ادامه پس
از جنگ سرد و حادثه  11سرتامبر ،آمریکا ،خاورمیانه و خلیح فارس را برای گسترش حوزه نفوذ
و افزایر هرچه بیشتر قدرت خود برگزید(.جعفری1393،ی  )41بحث همکاری ناتو با کشورهای
خاورمیانه و بهویژه اعضای شورای همکاری خلیح فارس بعداز اجالس  2004ناتو در استانبول،
موردتوجه قرارگرفت(Mellisen, 2005: 78).

رهبران ناتو در این اجالس از همکاری با اعضای شورای همکاری خلیح فارس استقبال
کردند .تأسیس دفاتر روابث عمومیناتو در قطر و بحرین و نیز عالقمندی به عضویت اسرا یل در
آن سازمان به لحاظ پیوندهای استراتژیک با مقوله ناتو در خاورمیانه ،اهمیت ویژهای به این
مبحث میدهد .همچنین یکی از شاخههای فعال دفاتر ناتو ،بخر روابث عمومیاست که به آن
دیدبان آگاهی نیز میگویند .بحرین و قطرمیزبان این بخرها هستند( .هادیان1386،ی )114-118
بعالوه فرماندهی مرکزی ناتو در قطر ،بحرین ،کویت و امارات ،تأسیسات فرماندهی و لجستیکی
دارد (Legrenzi, 2007:70) .همچنین موافقتنامههایی پیرامون تبادل اطالعات ،ارا ه آموزشهای

نظامیو عملیات ضدتروریستی بین قطر و ناتومنعقدشد .همچنین سمیناری تحت عنوانی ناتو و
خاورمیانه بزرگی نقر نمایندگان پارلمانها ،در نوامبر  2005در دوحه برگزار و در چهار نشست
تخ ی این سمینار ،پیرامون مسا ل امنیتی در خلیح فارس ،بحران عراق و تأثیرات آن ،اصال
اجتماعی و سیاسی و روابث ایران وکشورهای حوزه خلیح فارس بحث و تبادل نظرگردید.
درهمین سال نشست ناتو و امنیت خلیح فارس نیز درقطر برگزارشد .اما درآخرین مناسبات قطر
با ناتو در  5فوریه  ،2014معاون وزیر دفاع قطر و هیئت همراه وی به بروکسل سفرکرده و با
مفامات ناتو دیدارکردند.
در این دیدارها موضوعاتی نظیری طر همکاری استانبول ،و توسعه ارتباط ناتو در خاورمیانه
و خلیح فارس ،مورد بحث قرارگرفت .همچنین در  31مارس  2014معاون وزیر امور خارجه
قطر با معاون دبیرکل ناتو دیدار و در مورد طر همکاری استانبول و توسعه مناسبات
گفتگوکرد(».جعفری1393 ،ی  )151-152بدیهی است در این میان ایران برای ایجاد امنیتی
فراگیر درمنطقه باید در تعامل با کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیح فارس قرارگیرد .در بین
کشورهای عربی جنوب خلیح فارس ،قطر به د یلی در سیاستهای منطقهای ایران قابل توجه
است .این کشور یکی از شرکای منطقهای آمریکا در طر های راهبردی این کشور در منطقه
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محسوب میشود ) (Povel &Saab, 2015ر این طر های راهبردی که موجبات بحرانهای
منطقهای که در قالب اهدا نئومرکانتیلیست امریکا فراهم آورده است.
بطور نمونه درمورد بحران یمن میتوان گفت آمریکا نسبت به یمن و تسلث بر «باب المندب»،
بعنوان یکی از مهمترین تنگههای دریایی ،توجه ویژهای دارد( .شادلو1393 ،ی  )56در راستای
مشی ژ وپولیتیک آمریکا و اختالفات منطقهای با یمن ،عربستان در ششم فروردین  1394با اعالم
هد نابودی جنبر ان اراهلل و بازگرداندن حکومت من ور هادی در یمن ،حمالت خود را به
یمن آغاز کرد( .شادلو1393 ،ی  )61قطر بعنوان یکی از هم پیمانان عربستان ،مشارکت در جنگ
یمن از لحاظ سیاسی ،اقت ادی ،لجستیکی و نظامیبه ضرر شیعیان درگیر در جنگ داشته است.
همچنین بحران سوریه ،عالوه بر تنر قومیو مذهبی باعث صف آرا ی میدانهای مسلث
منطقهای جهت نفوذ در آینده این کشور شد .در حالیکه بسیاری از کشورهای غربی و منطقه
تالشهای ایران را برای شکست در ساختارهای تروریستی منطقه مانند داعر را ستودهاند،
آمریکا و متحدان منطقهای آن یعنی اسرا یل و عربستان سعودی با طر گفتمان شیعه فوبیا،
ایران را متهم به تعمیق فرقهگرا ی،گسترش نفوذ شیعیان و طرحی بنام کریدور ایرانی نمودهاند.
درواقع سوریه نماد تاثیر ایران در حمایت از متحدان منطقهای خود میباشد( .عبداهلل پور
وآذربوون1398 ،ی  )126 -128پیشتر قطر به عنوان حامیجبهه الن ره موضعی در مقابل حکومت
اسد (بهعنوان متحد ایران) اتخاد نمود.
در مورد نقر قطر در تحو ت بهار عربی نیز میتوان گفت بیر فعال بودن این کشور در
عرصه منازعات منطقهای در قامت میانجیگر به دنبال وقوع قیامهای مردمیسبب شد قطر از زمان
بروز تحو ت اخیر خاورمیانه عربی در سال  2011عمالً به نا ب سیاستهای خارجی آمریکا در
منطقه تبدیل شود( .طالبی آرانی1390 ،ی  )9گفتنی است قطر با استفاده از قدرت رسانهای و مالی
خود برای حمایت از طرفداران محلی در انتخابات و جنگهای داخلی در کشورهای درگیر
سودجستهاست (Lynch, 2017: 3)1.به باور بسیاری از ناظران ،قطر به واسطه ثروت کالن نفت
و گاز ،نحوه حکومت خاندان آل ثانی ،منر فرهنگی و رفتار دیرلماسی و سیاسی به غولی
1

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

عملگرایی در بستری از ژ وپولیتیک خا

این امیرنشین شکل گرفته است .در اینجا در کنار قدرت از

منظر ر الیسم باید به توان قطر در حوزه قدرت نرم نیز اشاره کرد که در بسیاری از منابع از آن بعنوان
برند یادشدهاست(Mellisen, 2005: 78) .
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کوچک 1درسطح منطقهای وجهانی تبدیل شدهاست ) .(Kamrava , 2013: 77بهعالوه در
گزارشی با عنوان" ایران و کشورهای منطقه خلیح فارس" انتشارات م سسه سلطنتی روابث
بینالملل انگلیس ،از قطر بهعنوان متحد منطقهای آمریکا نام میبرد و به توافقات نظامیآن با
آمریکا اشاره دارد .همچنین مینویسد که از سال  2011قطر روابث خود را با ایران بهشدت
کاهر دادهاست و این دو کشور مواضع کامالً متفاوتی را در قبال سوریه اتخاذ کردهاند .این
گزارش به این موضوع به تف یل میپردازد که اجماع بینالمللی برسر برنامههای هستهای ایران،
موجب تنر بین ایران وکشورهای عرب منطقه شدهاست .وی این موضوع را تحت قاعده بازی
با حاصل جمع صفر مطر

میکند که در قالب رویکرد ر الیسم قابل تفسیر است.

)(Kinninmont, 2015

-4قطر :قربانی بحرانهای منطقهای
درهرحال در بین کشورهای منطقه راهبرد امنیتی قطر بهگونه بودهاست که با پذیرش بیچون
و چرای طرحهای استراتژیک ایا ت متحده عمالً موجبات امنیتزدایی و بی ثباتی ملی و
منطقهای را فراهم آوردهاست .بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی قطر متفقالقول هستند که
فقدان استراتژی و سیاستهای راهبردی در روابث خارجی ،قطر را در برابر عوامل بینالمللی
آسیب پذیر میکند و میتواند امنیت و ثبات این کشور را در بلندمدت با چالرهای جدی روبرو
سازد(Khatib, 2013) .

در این زمینه ترامپ مانند رییسجمهورهای پیشین ایا ت متحده ،با داشتن عنایتی خا

به

منطقه خلیح فارس ،با وضو و صراحت بیشتر ،بهره برداری اقت ادی از این منطقه را در
دستورکارخود قرارداد و راه حل برون رفت از معضالت اقت ادی و ارتقاء سطح اشتغال و جذب
درآمد در آمریکا را تعاملهای فرامنطقهای با دول ثروتمند و رانتیر2کشورهای منطقه غرب آسیا
بویژه خلیح فارس ،اعالم نمود .بدیهی است چنین اعالمیاز سوی ترامپ به معنی پیشنهاد تعامل
براساس آزادی ت میمگیری و عمل این کشورهای نمیباشد .بلکه براساس موضع فرادستی و
دستوری ای است که در تداوم سیاستهای استعمارگرانه و مرکانتیلیستی آمریکایی اما از گونه

1. Tiny Giant

 . 2دولت رانتیر کشوری است که که مقدار قابل توجهی رانت خارجی از طریق افراد یا دولتهای خارجی
دریافت میکند(Karil, 2004: 661) .
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مدرن آن با تأسی به سیاست چماق و هویح (یا مشت آهنین در دستکر مخملی) اعمال میشود.
بدین معنی که مطابق با تباد ت غیررسمیو مذاکرات رسمی ،آن کشورها حق انتخاب دارند
که بخواهند در راستای منافع ملی آمریکا قرارنگیرند .تااینجا مشکلی نیست.مشکل از اینجا شروع
میشود که اگر چنین ت میمیرا اتخاذکنند تحت فشار مستقیم و غیرمستقیم آمریکا چنان
قرارخواهدگرفت که موجودیت و تداوم حاکمیتشان زیر پرسر قرارمیگیرد .گواینکه در
تاریخ جهان هیچ ردپایی از قواعد و موازین بینالمللی وجودنداشته و قانون حاکمیت اقویا بر
روابث بینالملل حاکم است .ع ریکه فرایندهای استعمار مستقیم و مرکانتیلیسم را گذارنده
است ،نئومرکانتیلیسم بهگونهای عمل میکند ،که یک کشور در مقام بازیگر مستقل در عرصه
جهانی بهد یل داخلی و براساس عن ر حاکمیت ملی ،که قانون و حقوق بینالملل برایر
تعریف کرده ،تمایلی به ورود یا ادامه همکاری با میلیتاریسم تجاری امریکا را بهعنوان قدرتی
فرامنطقهای نداشته باشد ،با انگ حمایت از تروریسم و رادیکالیسم اسالمیدر انزوای سیاسی از
سوی همسایگان و نیز متحدین خود قرارمیگیرد و از قطار تباد ت عادی دیرلماتیک خارد شده
و موجودیت خود را در معرض مخاطره مییابد .تردید قطر در پذیرش قراردادهای خرید سال
از امریکا چنین سرنوشتی برایر رقم زد .نئومرکانتیلیسم آمریکا بهعنوان طرحی استراتژیک،
صدالبته توانست مواضع د.ا.ا .را به عنوان دوست قطر پررنگ سازد .جایی که همه کشورهای
همکیر و عرب منطقه بهعنوان جبهه پانعربیسم و در جایگاه شورای همکاری خلیح فارس از
حمایتر روی برتافتند ،دستگاه سیاست خارجی د.ا.ا .تمام قد پشتیانیاش را از این کشور اعالم
نمود .بهعنوان مثال بااعالم آمادگی خود درخ و واردکردن مواد غذایی و آب ودارو،
اقدامات ضدتحریمیعلیه قطر را کلیدزد .هرچند به دلیل کوتاه آمدن در برابر این هجمهها و
پذیرش اجباری قراردادها توسث قطر ،این حمایت بطور کامل زمینه اجرا پیدا نکرد ،اما هم ادعای
امنیتزایی امریکا درمنطقه زیرسئوال قرارگرفت و هم توجه کشورها به دیرلماسی انساندوستانه
و صادقانه د.ا.ا .معطو گردید .دوستی قطر با ایران که ریشه درتاریخ دارد  ،دلیل دیگری را
برای حیات خود تجربه نمود .در مورد شرایث پیرآمده در بحران تابستان  2017تحلیلهای
متفاوتی از سوی اتاقهای فکر و نویسندگان عرب مطر شد .آنان بر این موضوع متفقالقول
بودند که عدم پذیرش قراردادهای تسلیحاتی توسث قطر چنین مسالهای را به بارآوردی
ریاست جمهوری ترامپ ف ل جدیدی را در مناسبات قطر با غرب گشود و قطر بهعنوان
حامیتروریست ،دوست حماس ،ایران ،اخوان المسلمین ،مدافع طالبان و داعر مورد نکوهر
قرارگرفت! سفر دونالد ترامپ در ژو ن  2017بدنبال انعقاد قراردادهای سنگین برای فروش
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تسلیحات به کشورهای عرب منطقه و بویژه عربستان ،تبعاتی سنگینی را برای قطر بهدنبالداشت.
بهطوریکه این سخنان ترامپ در صدر اخبار قرار گرفته و روابث کشورهای منطقه را با چالر
مواجه ساخت .وی چنین اظهارنمود ی «قطر باید حمایت از تروریسم را فوراً متوقف کند .متأسفانه
دولت قطر در طول تاریخ حمایت با یی از تروریسم داشته است .ما با تیلرسون و دیگر ژنرالها
و کادر نظامیبه این نتیجه رسیدیم که زمان دعوت از قطر برای توقفحمایت از تروریسم
فرارسیده است .کشورهای کوچک غنی از نفت و گاز در حوزه خلیح فارس هم باید به این
حمایت از تروریسم پایان دهند .میخواهم از همه کشورها درخواست کنم هرچه سریعتر
حمایت از تروری سم و آموزش کشتار به مردم را متوقف کنند .من در نشستم با بیر از پنجاه
رهبر از کشورهای عربی و اسالمیدر ریاض که نشستی منح ر به فرد در تاریخ جهان است،
درباره توقف حمایت از تروریسم در زمینههای مالی ،نظامیو لجستیکی به توافق رسیدیم .برخی
از کشورها با من درباره رویارویی قطر در ادامه عملکردش صحبت کردهاند ،لذا باید به این
ت میم برسیم که آیا میخواهیم با قطر رویاروشویم یا در نهایت راهی دشوارتر یعنی اقدامات
ضروری را انتخاب کنبم .این جزء اولویتهای اصلی من است .چرا که یکی از وظایف اولیه من
به عنوان رییس جمهور حفظ امنیت شهروندان کشورم و شکست داعر و سازمانهای تروریستی
دیگر است که درکمرینهایم بسیار برآن تأکیدکردم.از سوی دیگر عربستان ،بحرین و امارات
متحده عربی با استقبال ازاین اظهارات بر توقف حمایتهای قطر از تروریسم تأکیدکردند .بنابه
گفته مقام عربستانی مبارزه با تروریسم و تندروی نیازمند اقدام فوری و جدی و قطع تمامیمنابع
حمایت از آنست .بحرین نیز ادعاکرد این موضعگیری جدی ترامپ در راستای تالش برای
مبارزه با تروریسم است و اصرار شدید آن بر ادامه مبارزه با انواع تروریسم بوده و همبستگی
بینالمللی را برای نابودی این خطر منعکس میکند( ».ایسنا)96/3/20 ،
اما بحران پیر آمده در کشورهای شورای همکاری خلیح فارس بر سر قطر ،حمایت این
کشور از اخوانالمسلمین یا دوستی با ایران یا اظهارات اخیر شیخ تمیم ،امیر قطر نیست .دلیل
اصلی این بحران برخال آن چیزی است که رسانهها یا شبکههای اجتماعی میگویند .هر چه
هم گفته میشود چیزی نیست جز بمب صوتی برای ایجاد گردوخاک با هد مخفی نگهداشتن
دلیل اصلی .همیشه گفته شده که د یل اصلی اختال در جهان سیاست اکثراً منافع اقت ادی
است .اختال قطر و عربستان نیز جز این نیست ،این اختال بعد از سفر ترامپ به خاورمیانه
بهوجودآمد که گفته شد عدهای از قرارداد حدود پان د میلیارد د ری عربستان برآشفتند.
واقعیتر این است که این رقم ،رقم واقعی نیست ،چراکه ترامپ قبل از سفرش به عربستان از سه
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میلیارد د ر امریکا) قرارداد امضاشود و قبل ازسفرش به منطقه فاکتور آن را روی میزگذاشته-
شود .یعنی قبل ازاین که ترامپ ریاض را ترک کند .همچنین ترامپ فردی پراگماتیست است و
دنبال بازگشت همه چیز برای ملت امریکاست و اعتقاددارد که این مبلغ عظیم میتواند به تقویت
اقت اد امریکا کمک کند ،او خوب میداند که پول برای ملت امریکا از هر چیزی مهمتر است،
این چیزی است که خود ترامپ در تو یتر خود نیز به آن اشاره کرد و گفت «برایتان صدها میلیارد
د ر از خاورمیانه آوردم ،کار ،کار ،کار» .ترامپ همچنین میخواهد مخالفان داخلی خود را
ساکتکند و بگوید که دستاوردهای اقت ادی داشته که پیر از این هیچ ر یس جمهوری نداشته
است ،بهگونهای که درچهار ماه ابتدای آغازبهکارش اینقدرتوانسته قراردادهای مالی امضاکند–
سه کشور عربی قطر و امارات و عربستان خود را ملزمکردهبودند که این مبلغ را برردازند .حا
چرا فقث این سه کشور؟ برای این که درهیچکدام از کشورهای دیگر پایگاههای امریکا
اینقدربزرگ نیستند وصدها هزار نفر از نیروهای دریایی در آنها بسرنمیبرند .توافقی از سوی
این سه کشور حاصل شدهبود که هر کدام سهم خود را با پرداخت بخشی از این پول برردازد.
باید گفت این سهم  ،برای این است که آنها این پول را دربرابر حمایت امریکا برای حفظ کرسی
قدرتشان میدهند .اما چه اتفاقی افتاد که همه چیز را بههم ریخت .قطر از وعده خود برای
پرداخت سهمر سر باززد و این مسأله باعث ع بانیت عربستان سعودی و امارات شد که سبب
شد خودشان شخ اً به فکر انتقام گرفتن از امیر قطر بیفتند .برای همین از زبان او حر جعل
کردند و رسانههای حکومتی قطر هک شدند و حمله وحشتناک رسانهای علیه قطر بهراه افتاد.
طبیعی است که این سه کشور نمیتوانند درباره د یل اصلی این بحران صحبتکنند ،چرا که
دچار تنگنای شدیدی میشوند که تریلیونها د ر صر آن کردهاند .این رقم با یی است و
بیشتر از بودجه هرسه کشور در مجموع است .اظهارنظر درباره د یل اصلی این تنر باعث
می شود که اقت اد این سه کشور در مسلخ قراربگیرد ،سهام بازارهای بورس آنها سقوط سختی
کند و سرمایهگذاران سرمایههای خود را از دستبدهند و ثروتمندان پولهای خود را خارد
کنند و همگی به خارد پناهنده شوند ،چنین اتفاقی میتواند امنیت ملی این سه کشور را بهخطر
بیندازد و آنها را با سختیهای بسیاری مواجهکند ،بهخ و که نمیتوانند هیچ دلیل قانعکننده-
ای برای دادن چنین مبلغ سرسامآوری به سروَر امریکایی خود ارا ه دهند.آن چه خشم امریکا از
قطر را بعد از ترک ریاض توسث ترامپ تأییدمیکند ،حمله سیاستمداران آمریکایی به قطر بدون
هشدار قبلی است ،بهگونهای که بعضی از آنها تهدیدکردهاند که پایگاه نظامیآمریکایی العدید
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را از دوحه به کشور دیگری در خلیح فارس یا به اردن منتقل میکنند .البته قابل درک است که
قطر امکان پرداخت چنین مبلغی به امریکا را نداشت .البته قطر نگفت نمیپردازد بلکه خواست
از پرداخت آن شانهخالی کند و این مسأله سبب ع بانیت همسایگان عربر شد ،آنها احساس
کردند که امیر قطر آنها را فریب داده و به مسخرهگرفتهاست برای همین حمله شدیدی را علیه
او آغاز کردهاند و تالش میکنند که در ااعمال اقدامات تالفیجویانه عجلهکنند مبادا دلیل اصلی

فاش شود .همچنین یکی از تحلیلگران عرب معتقد استی" بههیچوجه عاقالنه نیست که امارات
و عربستان تنها سه روز قبل از اعمال اقدامات تنبیهی از اتحاد قطر با ایران مطلع شده باشند و فکر
هم نمیکنم که آنها نمیدانستند که قطر با اخوانالمسلمین ارتباط داشته و تنها دو سه ماه است
از این واقعیت آگاه شده باشند ،این قدر ساده نیستیم که باور کنیم دلیل اصلی این اختال
نزدیکی ایرانی– قطری است ،چرا که این واقعیتی مسلم است و کشورهای عربی حوزه خلیح
فارس آن را از سالها پیر میدانستند و چیز جدیدی نیست وگرنه چرا از امیر کویت که از

ر یس جمهوری ایران استقبال میکند و برایر مراسم استقبال رسمیبرگزارمیکند و در مراسم-
ها از دیدنر خوشحال میشود ،ع بانی نمیشوند؟ چراکسی از امارات ع بانی نمیشود که

مباد ت تجاریاش با ایران به شر میلیارد د ر رسیده است؟ چرا ازحکومت پادشاهی عمان
که متحد ایران است و روابث استثنا ی با آن دارد ع بانی نمیشوند؟ همه این کشورها
عضوشورای همکاری خلیح فارس هستند و همه آنها برسرهمین توافقات دور هم جمع میشوند.
چرا فقث باید از قطر ع بانی شوند؟ این دلیل اصلی این اختال است و هیچ ربطی چه دور چه
نزدیک به ایران یا به اخوان و حتی به حماس و غیره ندارد .بلکه دلیل اصلی خشم از امیر قطر،
نقض وعدهای است که از قبل دادهر برای این که سهم خود را به سرور امریکایی نداده است.
وزیر امور خارجه قطر در حال رایزنی با همتای امریکاییاش است تا شاید راه حلی برای این
بحران بیابد ،قطعاً راه حل ،پرداخت سهم قطر مثل دیگران است( .جنات )2017،که البته قطر
با خره ترجیح داد با مذاکره و اعزام هیات دیرلماتیک به واشنگتن راه برون رفتی را از این بحران
استراتژیک با همسایگان و نیز با دولت ترامپ بیابد و به این ف ل تلخ در تاریخ سیاست خارجی
خود خاتمه دهد.
درنهایت موضع واشنگتن در قبال بحران دیرلماتیک قطر که در ابتدا دوگانه و غیرشفا

بود،

با بروز نشانه هایی مبنی بر جدی بودن آن ،تنها به فاصله چند روز به انسجام گرایید و تالشهای
فراوانی ازسوی مقامات این کشور به منظور حل بحران صورت پذیرفت که نشان از اهمیت قطر
برای طر های استراتژیک ایا ت متحده در منطقه دارد .این اهمیت نه صرفاً بهدلیل میزبانی قطر
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از پایگاههای هوایی و مراکز فرماندهی نظامیارتر ایا ت متحده و یا سایر همکاریهای
اطالعاتی و امنیتی میان این دو کشور است بلکه در سطحی وسیعتر ،به ضرورت حفظ انسجام
درونی شورای همکاری خلیح فارس بهمنظور پیشبرد اهدا درازمدت واشنگتن در منطقه
بازمی گردد .به همین دلیل ،امکان تهدید منافع استراتژیک ایا ت متحده در خلیح فارس و در
سطحی فراتر ،در کل خاورمیانه ،تحت تأثیر بحران دیرلماتیک قطر قویاً وجود داشت .این بحران
در عین حال میتواند بهدلیل تضاد ماهوی طر های استراتژیک ایا ت متحده با اهدا منطقهای
جمهوری اسالمیایران ،حاوی منافعی برای تهران باشد( .شادلو وسایرین1398 ،ی )160
درعین حال فقدان رویکرد متحد شورای همکاری خلیح فارس در قبال موضوعات داخلی و
منطقهای ،بحران و بیاعتمادی را در تمام سطو هیأت حاکمه شورای همکاری خلیح فارس
ایجاد کردهاست .بحران دیرلماتیک قطر نشان میدهد که چگونه فقدان سیاستگزاری منسجم
میتواند سازمانی منطقهای یا بینالمللی را به زانو بنشاند(Knight: 2013:4) .
نتیجهگیری
موقعیت استراتژیک واقت ادی ،شرایث ویژهای است که در دوران پساکمونیسم ،انگیزه
ایا ت متحده را برای تمرکز و سرمایهگذاری در امیرنشین قطر تشدیدکرده است .سیاست
خارجی این ابرقدرت که بر رویکرد ر الیسم مبتنی است ،درراستای تحقق منابع ملی خود،
بکارگیری هرگونه ابزاری -بهویژه بکارگیری راهبردهای نظامی -را موجه قلمدادمیکند.
بزرگنمایی اختالفات همسایگان بهشکل تهدید امنیتی برای قطر از جمله طر موضوع ایران-
هراسی در منطقه ازیکسو و مفابله باخطر تروریسم ازسوی دیگر ،عالوه بردامن زدن به واگرایی
منطقهای ،سرنوشت دیگری را هم برای منطقه دربرخواهدداشت.این نتیجه زمانی نمود مییابد
که منافع اقت ادی ایا ت متحده بر اساس سیاست نئومرکانتیلیسم بنا بهد یل متفاوت تأمین
نگردد.آن وقت است که سیاست اتکا به ابرقدرت فرامنطقهای برای ایجاد امنیت در منطقه باید
بیشتر از سوی حکام عرب موردبررسی و تحلیل قرارگیرد .رهبران قطری همواره بر این باور
بودند که درصورت مورد تهاجم قرارگرفتن سرزمینشان از ناحیه یک دولت قدرتمند خارجی
بهتنهایی قادر به دفاع نیستند و اعتماد به آمریکا تنها گزینه برای آنهاست ،تعلل درانعقاد قرارداد
خرید تسلیحات از در ژو ن ،2017منجر به این موضوع شد که ترامپ از قطر بهعنوان
حامیتروریسم نام برد و این امیرنشین کوچک را در انزوای سیاسی قرار داد .این در حالی است
که اسناد و گزارشات انتشاریافته در اندیشکدههای غربی ،قطر را یکی از شرکای منطقهای معرفی
مینمایند .استقرار بزرگترین پایگاه نظامیخاورمیانه در قطر ،انعقاد قراردادهای نظامی ،قرارداشتن
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در مجموعه سامانه سرر دفاعی موشکی ،میزبانی از برنامههای مربوط به ناتو مانند طر ابتکار
همکاری استانبول ،مُهر تأییدی بر اسناد و گزارشات مذکور است .اینکه قطر بهعنوان شریک
سیاسی و اقت ادی آیا حامیتروریسم بودهاست یا خیر ،موضوعی علیحده است که نیاز به تحقیق

و بررسی دارد .ولی پاسخ اینکه چرا قطر یکباره آماد تبلیغاتی و تهدید آمریکا و دوستان منطقه-

ایاش واقعگردید ،به باور بسیاری از ناظران به منافع ملی ایا ت متحده برگرفته از ر الیسم و
نئومرکانتیلیسم حاکم بر سیاست خارجی امریکا بازمیگردد .قطعاً آینده ،د یل متقنتری را
دراین باب بدست خواهدداد .پس نتیجه مهمیکه به استناد یافتهها و م ادیق ارا ه شده میتوان
اتخاذ نمود ،تأیید فرضیه مبنی بر تأثیر اقدامات و سیاستهای نئومرکانتیلیسم ایا ت متحده در
منطقه استراتژیک خلیح فارس میباشد که موجبات ایجاد بحران دیرلماتیک قطر را در تابستان
 20017فراهم آورد .از این رهگذر جمهوری اسالمیایران از جمله معدود کشورهای حامیقطر
در این تنگنای سیاسی بوده است .سیاست خارجی د.ا.ایران که امنیت منطقهای را بدون مداخله
قدرتهای فرامنطقهای میداند ،همواره در شرایث بحران ،دعوی خود را بر پشتیبانی از
همسایگان ثابت نموده است .اگرچه ارزیابی قطر از مواضع ایران به دلیل ترس از آمریکا به
وضو ابراز نگردید ،ولی دستکم در مورد درستی ادعای این ابرقدرت برای امنیتزایی منطقهای
دچار تردید شد .تردیدی که میتواند چشم سایر کشورهای عرب منطقه را بروی واقعیات
بگشاید .تمایل سیاسی قطر به ایران نتیجه بالف ل آشکار شدن ماهیت نئومرکانتیلیسم سیاست
آمریکا در منطقه از یکسو و تالشهای ایران برای همگرا نمودن سیستم امنیتی منطقه ای از دیگر
سو میباشد.
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