
  

  3، شماره1، دوره1397و روابط انساني، زمستان جغرافيا 

  قطر و ايران روابط رقابتي الگوي ژئوپليتيكي تبيين

  2ايرج احمدزاده  ، 1*سعيد رجبي

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك دانشگاه تهران

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا دانشگاه تهران

  06/10/1397تاريخ پذيرش:                                                                                     01/10/1397تاريخ دريافت:

 :چكيده

روابط گيرد. در كشاكش روابط قدرت بين بازيگران متعدد سياسي در فضاي جغرافيايي روابط ژئوپليتيكي شكل مي

، مختلف نظير وزن ژئوپليتكي تحت تاثير شرايطكه الگوي مختلف در نوسان است  5كي كشورها مجموعا حول يژئوپليت

اين الگوهاي ژئوپليتيكي  گردد.و... يكي از اين الگوهاي غالب مي مناطق استراتژيك موقعيت جغرافيايي، اصل مجاورت،

برهمكنش روابط كشورها را د نتوانالملل ميي روابط بيننظريه هر بهتر از ،هاي فضايي هستندچون منطبق با واقعيت

تبعيت  تفاوتياز الگوهاي مفضايي  تحت تاثير متغييرهاي مختلفنيز ش همسايگانروابط ايران و .نمايندبرايمان تبيين 

به روش توصيفي و  حاضر پژوهش رود.ي الگوهاي رقابتي به شمار ميكه الگوي روابط ايران و قطر در زمره ،كندمي

 كشور دو ژئوپليتيكي روابط رقابتي الگوي كه استاي در پي پاسخ به اين سوال تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه

پژوهش نشانگر  هاييافته باشد؟مي حوزه كدام كشور دو تقابل نقطهترين مهم و گرددمي ارزيابي چگونه قطر و ايران

 ژئوپليتيك و ژئوكالچر ژئواكونومي، مختلف يحوزه 3 يبردارنده در قطر و ايران روابط رقابتي الگويآن است كه 

بيشتر ار منابع مشترك پارس جنوبي و  برداريژئواكونوميكي تقابل دو كشور براي بهره هايرقابتباشد.در حوزه مي

اي يا به عبارتي جنگ رسانه هايرقابتي دنيا؛ در حوزه ژئو كالچر ژرهمچنين تالش براي تصاحب بازراهاي آتي ان

دو كشور در مناطق مختلف از  هايرقابتاي؛ درحوزه ژئوپليتيك گذاي بر تحوالت منطقهتاثيرنرم دو كشور براي 

هاي رقابتي ايران و قطر محسوب ترين حوزهاصلي و... سوريه تا شمال افريقا، از مساله فلسطين تا رخداد بهار عربي

در بازار  آفرينينقش ياز يك سو و آينده در حيات اقتصادي اين كشورها شوند كه با توجه به اهميت منابع انرژيمي

كه حتي ساير طوري ،انرژي جهاني از سوي ديگر، حوزه ژئواكونومي براي دو طرف از اهميت باالتري برخودار است

   .خود قرار داده است تحت الشعاعنيز  را دو كشور ي رقابتيهاحوزه

  ژئوكالچر.واژگان كليدي: ژئوپليتيك، ايران، قطر، ژئواكونومي، 
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  :مقدمه

و ترين مهم خليج فارس يبدون شك منطقه ترين پازل ژئوپليتيكي دنيا لحاظ كنيمهاگر خاورميانه را پيچيد

خليج فارس به عنوان  .پردازندآفريني در آن ميبه نقش  مختلف ءباشد كه همگان به انحاحساسترين بخش اين پازل مي

هاي گذشته تحوالت مختلفي در دهه ردرا بر عهده دا ي جهان مدرنخون به پيكره عتي كه وظيفه پمپاژقلب دنياي صن

كه در اين  ،را پشت سر گذاشته است ، جنگ تحميلي، جنگ اول و دوم خليج فارس و...ايران نظير انقالب اسالمي

تني بر تئوري دوستوني بپاياني بر نظم ژئوپليتيكي جنگ سرد م كه ؛پيروزي انقالب اسالمي و رخدادهاي پس از آن ميان

اه رخدادهايي نظير به همرها اين ي حيات سياسي اين منطقه ايفا كرد.دهي به آيندهرا در شكل نيكسون بود، نقش اصلي

در  جديدي كنشگران كوچك و... سبب پديدارشدن ها در منطقه، حضور ابر قدرتپايان جنگ سرد، نظم نوين جهاني

اي موثر و عالرغم هقطر از جمله بازيگران موفق در اين عرصه بود كه توانست به گونكه اين سازه ژئوپليتيكي شد. 

ي در حيات قرن بيست يكمي منطقه عملكرد موفق،حاصل جغرافياي اين كشور استها و محذوراتي كه تمام محدوديت

  از خود نشان دهد. خليج فارس و خاورميانه

 كيلومتر160 حدود جزيره شبه اين درازاي. است شده واقع فارس خليج جنوبي بخش در كه است ايجزيره شبه قطر

 جمهوري با و است مرز هم سعودي عربستان با كيلومتر60 طول به جنوب از كيلومتر،75 نقاطترين پهن در آن پهناي و

روج و خ 1971به سال دولت قطر  با نام رسمي استقالل اين كشور. دارد مشترك آبي مرز بحرين و ايران اسالمي

ست و حاكميت در خاندان ا موروثي و سنتي سلطنتي، قطر سياسي رژيم ماهيتگردد. بريتانيا از شرق سوئز باز مي

رام، بدون خونريزي و خانوادگي است به طوري كه گويا اين امر بخشي آهاي قطر سرزمين كودتا ثاني ابقا شده است.آل

ت و حاكم امير قطر رياست حكوماس قانون اساسي اين كشور بر اس به از فرهنگ سياسي اين كشور تبديل شده است.

  باشد.دهي نيروهاي مسلح را عهده دار ميفرمان شود و رياست قواي سه گانه ومطلق اين كشور محسوب مي

 بوده، دارا را جالبي استراتژيكي موقعيت فارس خليج در خود خوب مناسب وضع با قطرها با وجود اين ضعف 

-مي نيز جزيره چند مالك و است گرفته قرار فارس خليج جنوب به شمال و باختر و خاور راه سر بر پلي مانند

قلب منطقه خليج فارس و جغرافيايي اين كشور و قرار گرفتن آن در  موقعيت ).448-447 ،1379مجتهدزاده،(باشد

گاز، به لحاظ اقتصادي و  همسايگي با كشورهاي مهم منطقه و از سوي ديگر كشف نفت و برخورداري از منابع عظيم

منابع سرشار گاز  ي استراتژيكي آفريده است. در هرحال، اهميت منابع طبيعي به ويژهراي قطر موقعيت ويژهسياسي، ب

ذخاير گاز طبيعي  ترينبزرگاي كه قطر پس از روسيه و ايران گونهكند، بهتا حدودي جبران مي طبيعي، اين نقصان را

  )1384:98 ،متقي زاده(در جهان را به عهده دارد.
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 :بيان مساله

ــورها همواره دامنه   ــت خارجي كش ــياس ــيعي يدر رفتار س  قدرت جغرافيايي، موقعيت: نظير متغييرها اين از وس

دخيل هسـتند كه   ...و زادآ درياي به دسـترسـي   ب،آ معدني، منابع جمعيتي، هايپتانسـيل  اقتصـادي، پيشـينه تاريخي،  

شور  آن ژئوپليتيك نام به كلي عنواني تحت طرح قابلها آن همگي ستند  ك ست   كه گفت بايد واقع در. ه خارجي  سيا

شور به مفهوم حقيقي خود  يك شور و محيط پيرامون هاي ژئوپليتيكواقعيت بر مبتني ك شد مي اشيي آن ك چرا كه  ،با

تاثير رخدادهاي ســياســي   تكشــورها از پايداري و ثبات برخوردار اســت و تحژئوپليتيك عالوه بر تامين منافع ملي 

  كند.  تغيير نمي

ست  جغرافيايي جبر نوعي به عبارتي به و انكار قابل غير حقيقتي عنوان به ژئوپليتيك شورها  رفتار كه ا در وراي   ك

ــان  ــب و دهدمي قرار خود تاثير تحت رامرزهايشـ  در را محذوراتي و مقدورات ژئوپليتيكي موقعيت نوع هر برحسـ

  صحيح ارزيابي منظور به كه گفت بايد تفاسير اين با. كندمي تحميل يا و دهدمي قرار كشورها خارجي سياست اختيار

ست    عملكرد حقيقي و شور  يك خارجي سيا  محك سنگ  بهترين ژئوپليتيكي هايمولفه با آن انطباق عدم يا تطبيق ك

به بهترين وجه   تواندكشور مي  تبييني ژئوپليتيكي از برهمكنش سياست خارجي دو كشور   ي . لذا ارائهرودمي شمار  به

  ها باشد.گوياي واقعيت

رخدادهايي نظير پديده جهاني شدن، گسترش ارتباطات، غلبه ژئواكونومي بر ژئوپليتيك و... همه و همه باعث 

ي اين تحوالت تا در سايه يدآالملل به وجود بزرگ بين شدند كه شرايطي در مقياس كروي براي بازيگران كوچك بازي

والت ن جمله كشورهايي بود كه در سايه اين تحآقطر از  بپردازند.گذشته فريني موثرتري از شرايط سنتي آبه نقش

پيشيه تاريخي  ن، نداشتعمق استراتژيك فقدان ، وسعت كم وجمعيت كمي هايي نظيرتوانست با وجود تمام محدويت

به عنوان يك  سعوديبين دو ستون سنتي و تاريخي منطقه يعني ايران و عربستان  و ساختگي بودن اين كشور و...

ردازد، كه اين مهم به واسطه ظهور نمايد و به ايفاي نقش و پذيرش مسئوليت بپ منطقه كنشگر موثر در تحوالت اخير

بهار  جرياني الجزيره در شبكه هايبهره گيري از ظرفيتاي و ي رسانهرهاي سرشار نفتي، ديپلماسگيري از دالبهره

  و... تحقق پيدا كرد. عربي

معادالت ژئوپليتيكي جهان در عصر كنوني از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و در اين بين منطقه خاورميانه به 

يا به تعبير برژينسكي اتاق كنترل جهان از پيچيدگي بسيار  ت و يكم،سن بيرباقي مانده در ق عنوان تنها كمربند شكننده

، گريزختارتا سا بااليي برخوردار است زيرا كه تمامي بازيگران از خرد تا كالن، از دولتي تا غير دولتي از ساختار پذير

لذا به  و دهستن استراتژيكژئو يافع حياتي و يا مهمي در اين پهنهمتعهد همگي داراي مناز غرب تا شرق و غير

ي خليج فارس را صرفا با تحليل روابط ان الگوي روابط ژئوپليتيكي منطقهتوپردازند. در واقع ديگر نميآفريني مينقش
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هاي منطقه كه غالبا از پشتيباني قدرتهاي كوچك نمود و از نقش آفريني ديگر قدرت دو كشور ايران و عربستان تشريح

   برند غافل بود.جهاني بهره مي

اي خود تالشي كشورهاست كه در طول حيات چند دههن جمله از آرزوهاي بزرگ از آكشوري كوچك با  ؛قطر

 در راستاي نيل به اين هدف تحوالت منطقه به خرج داده است.فريني به عنوان كنشگري موثر در آمضاعف براي نقش

ايفاي ، نظامي-امنيتي يدوجانبههاي موافقتنامه بستن و مختلف امتيازات دادن ،هاي جهانيبا قدرت پيماني هماقدام به 

هاي مالي به لطف دالرهاي نفتي و رژي جهان وديپلماسي انرژي، حمايتنقش به عنوان بازيگري موثر در بازارهاي ان

به حمايت البته قطر متكي صرف  .اين كشور كرده است ايبه عنوان نماد ديپلماسي رسانه شبكه الجزيرهتاسيس نهايتا 

اي نيست بلكه عملكرد موفق سياست خارجي اين كشور مديون درك درست رهبران و تصميم هاي فرامنطقهقدرت

  باشد.ي جهاني ميك اين كشور و روابط قدرت در پهنهموقعيت ژئوپليتي سازان اين كشور از

بازيگري مهم و موثر ي اخير همواره تالش نمودي به جاي سياست انزوا گزيني به عنوان هاسالاين كشور در طي 

ويژه فريني بپردازد و براي دستيابي به اين هدف از تمامي ابزارهاي قدرت بآاي به نقشهاي منطقهريان بحراندر ج

 اين كشور به عنوان بازيگري مهم در رخداده استفاده نمايد طوري كه همگان ب - اياقتصادي و رسانه -قدرت نرم 

  كنند.نگاه مي فريقا و همينطور بحران سوريهبهار عربي در خاورميانه و شمال آ

ريزد. طبعا ظهور بازيگر جديدي در يك ساختار سنتي از پيش شكل گرفته تمامي معادالت سنتي سابق را به هم مي

ا بازيگران سنتي ها است توانست به سرعت به هماوردي بقطر به عنوان بازيگري هوشمند كه محصول فضاي جريان

هاي ستونها اند، بپردازد و حتي در برخي حوزهها باقي ماندهچنان درفضاي مكانمنطقه يعني ايران و عربستان كه هم

ي خليج . از اين رو بررسي الگوي رقابتي ايران به عنوان هژمون تاريخي منطقهقدرت منطقه را نيز به چالش بكشد

هاي فاحش گردد كه چگونه با وجود تفاوتآخرين موج استعمارزدايي مطرح ميبا يك ميكراستيت محصول  فارس

شان در منطقه خليج فارس و در وزن ژئوپليتيكي دو كشور شاهد عملكرد متفاوت اين دو كنشگر در حوزه رقابتي

  خاورميانه و شمال افريقا هستيم. 

  :سوال تحقيق

 نقطه تقابل دو كشورترين مهم و گرددچگونه ارزيابي مي ن و قطرر ايرارقابتي روابط ژئوپليتيكي بين دو كشو الگوي

  ؟باشدميحوزه  كدام

 :فرضيه

باشد كه كونومي، ژئوكالچر و ژئوپليتيك ميي مختلف ژئواحوزه 3ي بردارندهالگوي رقابتي روابط ايران و قطر در 

  دارد.هاي ديگر غلبه حوزهژئواكونومي بر  يحوزهرقابت در  در اين ميان
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  :روش تحقيق

 است، شده گرفته بهره تحقيق اين تدوين براي تحليلي – توصيفي روش از پژوهش؛ اين تئوريك ماهيت به توجه با

غالب كه اند، شده وريآگرد اينترنتي و ايكتابخانه گوناگون منابع از زمينه اين در موجود اطالعات كه صورت اين به

 اقدامنگارنده  مرتبط منابع وريآگرد از پس .اندآوري شدهجمعمنابع موجود به زبان فارسي و انگليسي مطالب از  اين

اين مباحث نيز است كه هر كدام از  نموده در سه حوزه ژئواكونوميكي، ژئوكالچر و ژئوپليتيكي اطالعات بنديطبقه به

 در صدد وزده  اطالعات تحليل و تجزيهدست به  محقق سپس ،اندبندي شدههاي مختلفي تقسيم خود به زير مجموعه

 به دادن پاسخ پايان كار نيز اقدام بهدرآيد. برميدو كشور ايران و قطر  بين ژئوپليتيكي روابط الگوي رقابتياستخراج 

  .نمايدميپژوهش  فرضيه يا رد تاييد و پژوهش سوال

  

 :ادبيات پژوهش

عنوان تحليل عوامل موثر  ربيعي و حيدري با اي ازژئوپليتيكي ايران و قطر مقالهبط اثر در ارتباط با روا ننزديكتري

اي در مورد مقدمه پس از ذكر باشد كه در آن نويسندگانمي هاي ژئوپليتيك قطر و تاثير آن بر امنيت ملي ايرانبر پويش

د و اينكه قطر نپردازقطر مي هاي خاص كشوريژگيبررسي ووپليتيكي در حيات سياسي كشورها به اهميت عوامل ژئ

-تمامي محدوديتگيرد. در حاليكه اين كشور با وجود هاي محلي جاي ميي قدرتزمرهدر سلسله مراتب قدرت در 

هاي سنتي هايي فراتر از برداشتي اخير در سياست خارجي خود كنشهاسالهاي ژئوپليتيكي توانسته است در طول 

گيري از ابزارهايي نظير ديپلماسي رسانه هاي به نمايش بگذارد.كه اين امر با بهرنطقهاي و فراماز قدرت در سطح منطقه

گري، تنش زدايي با كشورهاي همسايه اقتصاد سياسي بين المللي، ديپلماسي ميانجياستفاده از راهبردهاي  ورزشي، اي،

  صورت پذيرفته است. و علمي و... سياسيهاي و حل و فصل اختالفات سرزميني وميزباني از كنفرانس

اي با عنوان بررسي نقش قطر در بحران سوريه و تاثير آن بر امنيت سياسي شارتي و لهراسبي نچكوهي در مقالهب

بديلي كه اين ي كشورهاي محور مقاومت و نقشي بيمنظومهج.ا.ايران ضمن اشاره به اهميت و جايگاه سوريه در 

به طور اعم و قطر به طور اخص  بررسي مواضع ديگر كشورهاي عربي، به شور در راهبردهاي ايران در منطقهك

اقتصادي، نظامي و امنيتي در صدد ساقط كردن دولت اسد بوده  ،ا بكارگيري ابزارهاي مختلف سياسيپردازد. قطر بمي

پليتيكي ئوژ را افزايش دهد چرا كه موقعيت اي خوداي ايران، نفوذ منطقهنفوذ منطقهاست تا به اين طريق ضمن كاهش 

رتباطي مناسبي براي صادرات گاز قطر به اتواند پل سوريه به دليل همجواري با درياي مديترانه به گونه است كه مي

   اروپا باشد.
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اي با عنوان رقابت ايران، روسيه و قطر براي ايران و قطر پرداخته است مقاله هايرقابتاز ديگرآثاري كه به موضوع 

موضوع رقابتي كشوهاي داراي منابع ترين مهم باشد كه بهزاده و محمودي ميگاز هندوستان از نجاري به بازار دستياب

داراي  انهاي جديد پرداخته است. نگارنده معتقد است كه هركدام از اين بازيگرارگازي يعني تالش براي تصاحب باز

را در  هااين استراتژياخور شرايط يكي از ترش بازار هستند كه به فرگساستراتژي حفظ بازار فعلي و استراتژي  2

  چين، تايلند و تركيه را تصاحب كنند.  كنند تا بتوانند بازارهاي نوظهور همچون پاكستان، هند،مناطق مختلف دنبال مي

در هيچكدام  دهد كهنگاهي به محتواي آثار فوق كه بيشترين قرابت را با موضوع روابط ايران و قطر دارند نشان مي

 ايهاي رسانهتمركز مباحث اين آثار برروي موضوعي خاص نظير توانايي ونگاه ژئوپليتيكي غلبه نداشته است ها آن از

در حالي كه ما شاهد هستيم كه همين بازيگر كوچك در مدت زمان كوتاهي  باشد،و اقتصادي اين كشور در منطقه مي

كوتاه سخن .كشدبه چالش ب و ژئوكالچر حوزه ژئواكونوميكياي همچون ايران را در توانست بازيگر قدرتمند منطقه

   باشد.فصل مشترك تمامي آثارمرتبط با روابط ايران و قطر مي مغفول ماندن نگاه ژئوپليتيكي آنكه

  

  :مباني نظري تحقيق

در آن موجود هاي وي را كه به هر دليل استراتژيك مستعد رقابت بر سر كنترل و اعمال نفوذ از سوي قدرتهر قلمر

اي از رقابت و منازعه پيشينهاي از رقابت و منازعه براي سلطه در آن وجود داشته باشد، و بويژه باشد و بويژه پيشينه

شكل سياسي شده  توان منطقه ژئوپليتيك ناميد. منطقه ژئوپليتيك بازگوكنندهسلطه در آن وجود داشته باشد، مي براي

اي درون منطقههاي ك بستر ساز شكل گيري الگوي فضايي روابط سياسي دولتمنطقه جغرافيايي است. منطقه ژئوپليتي

 :1385، حافظ نيا(انگيزدوي رقابت همكاري و نزاع را بر ميو پيدايش الگها آن اي است و كنش و واكنشو برون منطقه

حوزه خليج فارس خصوصا سيا آمناطق ژئوپليتيكي در عصر كنوني منطقه جنوب غرب ترين تنشيكي از پر .)112

  . بوده استاي و محلي تلف در سطوح گوناگون جهاني، منطقهمخهاي باشد كه همواره كانون رقابت قدرتمي

هاي مختلف ، امري كه در بستر زمينهگيري روابط ميان كشورها، عوامل ژئوپليتيكي استهاي اصلي در شكلاز متغير

اين (مهم نقش متغييرهاي ژئوپليتيكي دهد. ويژگيتاثير قرار مياجتماعي، اقتصادي را نيز تحت ، تاريخي، فرهنگي

در طول ها آن دهد) در شكل گيري روابط ميان كشورها، دير پا بودن و ثباتيرها كامال منافع ملي را پوشش ميمتغ

حكومتي اين متغيرها اغلب در راستاي منافع حزبي و (زمان است، اين امر برخالف طبيعت و نقش متغييرهاي سياسي

شوند. روي همين اصل تنظيم روابط خارجي و برقراري روابط هستند) كه در طول زمان دچار تغيير و دگرگوني مي

شود، چنانچه ميها آن جب صلح و ثبات دائمي بينصميمي بين كشورها برمبناي عوامل ژئوپليتيكي ممكن است مو

تالفات دائمي و طوالني مدتي بين كشورها ايجاد خواهد اين عوامل ژئوپليتيكي جزو عوامل تنش زا باشد، تنش و اخ
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كرد؛ به اين معنا كه ژئوپليتيك مالحضات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، اجتماعي و نظامي را در رويكردي راهبردي 

  ).543- 542: 1393زاده،كند(ذكي و وليقليآميزد و ادغام ميدرهم مي

كه چگونه فاكتورهاي جغرافيايي، از جمله سرزمين، جمعيت، موقعيت ژئوپليتيك به دنبال بررسي اين موضوع است 

براي كسب قدرت و استيال بر ها آن جغرافيايي، موقعيت استراتژيك منابع طبيعي و... بر روابط بين كشورها و تالش

جغرافيا و سياست و متقابل  ديگران موثر است.گروهي از دانشمندان موضوع ژئوپليتيك را مطالعه رابطه و تاثير دوجانبه

اي كه اي در حوزه مفهومي ژئوپليتيك روي داد به گونهدانند. با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي تغييرات عمدهمي

 ،پوراحمدي و حسيني كراني(هاي نظامي و ژئو استراتژيك، رويكردي ژئواكونوميك يافتژئوپليتيك از رهيافت

1388:104 (.   

  

  :قلمرو تحقيق

باشد. ي مكاني، موضوعي و زماني ميحوزه 3داراي يك قلمرو تحقيق در  از عنوان و محتوايشهش فارغ هر پژو

 شانژئوپليتيكي ي نفوذمحدود به روابط ژئوپليتيكي دو كشور ايران و قطر در محدوده حاضر پژوهش قلمرو مكاني

ي در پي ارائه موضوعي ياز نظر دامنه فريقاست.آباشد كه غالبا محدود به منطقه خليج فارس و خاورميانه و شمال مي

 هاي گوناگون در قلمرو نفوذشاندر حوزههاي ژئوپليتيكي از الگوي رقابتي روابط ايران و قطر تبييني مبتني بر شاخصه

گردد و اينكه باز مي 1971به سال  با توجه به حيات كوتاه كشور قطر كه پژوهش،قلمرو زماني در ارتباط با  باشد.مي

رفت و از سوي ديگر چون كه تمركز به شمار مي ايحاشيه د بازيگري نه چندان مهم وغازين حيات خوآي هاسالدر 

ست و قصد بررسي اين روابط در پژوهش ما نيز بر روابط اين دو كشور بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران ا

  .گيردرا در بر مي 2017آغاز سال  ات 1979را نداريم لذا بازه زماني تحقيق از  پهلوي دوران حكومت

  

  :ي پژوهشهايافته

رقيب ايراني و عربي، ي صفحه ر از دوبه عنوان دو كشوالگوي رقابتي روابط ژئوپليتيكي دو كشور ايران و قطر 

كشور دنيا و ديگري يك ميكرو استيت محصول استعمار، يكي ترين خيي، دو كشور يكي به عنوان تارتشيع و تسنن

اي خواهان حفظ با نظام جهاني و ديگري دولت ذره نمايندگي تفكر جديدي از مديريت جهاني و در تقابلمدعي 

 طلبدر منطقه و قطر نوظهور فرصت تاريخي فرينيآبا نقش هاي جهاني، ايرانالحمايه قدرتتحتو  وضع موجود

امل واگرا بر عوامل همگرا و عو نسبي غلبهحكايت از  اي و... همگيهاي منطقهصمم به ايفاي نقش موثر در بحرانم

  الگوي رقابتي در روابط ژئوپليتيكي اين دو كشور در منطقه دارد. در نتيجه چيره شدن
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 يحوزه 3هاي رقابتي دو كشور، مباحث پژوهش را به با اين تفاسير وبا توجه به پيچيدگي و گستردگي حوزه 

البته هيچكدام از اينها به صورت مستقل  ايم؛بندي كردهتقسيم ژئوپليتيكيو  يژئوكالچريكي، ژئو اكونوم هايرقابت

پوشاني با هم در راستاي نيل به يك هدف كلي يا همان پازل و در هم كعمل نكرده، بلكه به صورت قطعات مختلف ي

هاي مختلفي وعهي زيرمجمبردارندهدرها م از اين حوزههركدا از جهت ديگركنند.تامين منافع ملي كشور عمل مي

  پردازيم.ميها آن تشريحكه در ذيل به هستند 

  

  :ژئواكونومي

 هاي اقتصادي و تغيير در قدرت مليصورت متفاوت تعبير شود اول رابطه بين سياستدو  تواند بهژئواكونومي مي

ندها در ژئوپليتيك و روهاي اقتصادي و دوم نتايج اقتصادي ارت ديگر نتايج ژئوپليتيكي پديدهژئوپليتيكي يا به عب و

هاي فضايي، فرهنگي و ي جنبهاكونوميك به مطالعهوژئدر واقع  .)www.iiss.org/en/events/(باشدقدرت ملي مي

با ژئوپليتيك متمايز  جنبه 2ز ژئو اكونوميك ا پردازد.ستيابي به مزيت رقابتي پايدار مياستراتژيكي منابع با هدف د

اكونومي به جاي مباحث سياسي و نظامي تمركز اصلي بروي مباحث اقتصادي د؛ ابتدا از نظر موضوع كه در ژئوگردمي

باشد و ثانيا از نظر بازيگران درگير كه برخالف ژئوپليتيك بازيگران آن تنها كنشگران دولتي نيستند و كنشگران غير مي

   .)Solberg Søilen,2012:2(كنندايفاي نقش مي دولتي نيز در ژئواكونومي

  :گنبد شمالي يا پارس جنوبي

پارس جنوبي يا گنبد شمالي يك ميدان ميعانات گازي تركيبي واقع در خليج فارس است كه در مرز دريايي ايران 

ايران قرار گرفته و قطر واقع شده است. پارس جنوبي عنوان بخش شمالي اين ميدان مشترك است كه در قلمرو دريايي 

شود. بر اساس قطر قرار گرفته است قبله شمالي خوانده ميهاي است و بخش جنوبي اين ميدان مشترك كه در آب

درصد ديگر آن به ايران  38درصد ذخاير اين مخزن متعلق به قطر و 62شود كه مطالعات صورت گرفته تخمين زده مي

ون فوت مكعب تريلي325تريليون فوت مكعب در محل و همچنين  436ان تعلق دارد.سهم ايران از ذخاير گاز اين ميد

درصد كل ذخاير ايران  50درصد كل ذخاير گاز جهان و  8باشد كه اين ميزان چيزي در حدود گاز قابل استحصال مي

  ).Dargin,2008: 5(شودرا شامل مي

ساز رقابت زمينه ي گذشتهقطر در دههارس بين كشور ايران و مشترك بودن ميدان عظيم پارس جنوبي در خليج ف

محدود داخلي خود، با كمك هاي بوده است. قطر پس از تامين نياز جدي در بهره برداري هر دو كشور از اين منابع

اصلي اين محصول در دنيا ي توليد گاز مايع، به صادر كننده متعددهاي ي اجراي پروژههاي غربي به واسطهشركت

 896يبيي قطر به طور تقرذخاير گاز اثبات شده 2011ژانويه بر اساس مجله نفت و گاز در اول  .ه استتبديل شد

باشد و پس از ذخاير گاز طبيعي جهان را دارا ميدرصد از كل  14. اين كشور حدود باشدتريليون فوت مكعب مي
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يا  گند شمالي ر ميدان فراساحليروسيه و ايران در رتبه سوم قرار گرفته است. قسمت اعظم گاز طبيعي كشور قطر د

  واقع شده است.  پارس جنوبي

ــمالي  ــترك پارس جنوبي يا گند ش ــف ميدان مش ــد،  نقطه عطف روابط ايران و قطر ميترين مهم در واقع كش باش

هاي روابط دو كشــور تحت تاثير ميزان و چگونگي برداشــت از اين منبع مشــترك قرار گرفته  ميداني كه تمامي حوزه

ست. طو  شت از پارس جنوبي تبديل به هاسال ريكه در ا ساله براي  ترين مهم ي اخير بحث بردا شده     2م كشور تبديل 

سرمايه    ست و هركدام  گانه پارس جنوبي را طراحي  24گذاريهاي هنگفتي در اين حوزه انجام داده اند. ايران فازهاي ا

ــت، هاي عظيم نفتي جهان دهها پروژه را دراين حوزه و عملياتي كرد و قطر نيز به كمك غول ــانده اس به   به اتمام رس

سلطان شكلي كه قطر امروزه   ست   انال به  شهور ا شه زير تعدادي از پروژهاي گازي قطر در ارتباط با   .جي دنيا م نق

   دهد.استحصال نفت و گاز از ميدان پارس جنوبي را نشان مي

  در گنبد شماليگازي قطر هاي پروژهموقعيت برخي از  :1نفشه شماره 

  

  )16: 1388،دخاني(:منبع

 اين براي تقاضا افزايش و سو يك از كشورها اين در داخلي مصرف افزايش دليل به فارس خليج گاز منابع امروزه

از اين رو در حال حاضر ). Dargin,2008,4(است كرده كسب زيادي اهميت منطقه كشورهاي ديگر سوي از محصول

هاي تراز اول جهان در صنعت رده قطر در بخش گاز و حضور شركتخليج فارس به دليل سرمايه گذاري گست منطقه

گاز قطر، ورود به دوره گاز طبيعي و برخورداري از سومين ذخاير گاز جهان از يك سو و تقويت قواي امريكا در 
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نيروهاي سرفرماندهي امريكا در عربستان به دوحه و منطقه و استقرار نيروهاي امريكايي در عراق و انتقال بخشي از 

المللي از سوي ديگر، همچنين دارا بودن رتبه دوم جهان به اقتصادي بين تاثير پذيري بسيار كم اقتصاد قطر از بحران

  ).174 :1391تركان، (لحاظ درامد سرانه در آستانه آغاز عصري جديد با پيش قراولي قطر است

  گاز جهان:هاي براي تصاحب بازاريا رقابت  اوپك گازي

ست و قدرت و مناسبات گوناگون ها و ابعاد مختلف آن بر سياه مطالعه نقش و اثر انرژي و جنبهژئوپليتيك انرژي ب

هاي فسيلي بويژه نفت خام و گاز طبيعي و گاز طبيعي از آن حيث كه در بيالن پردازد. انرژيها ميها و دولتملت

المللي را تحت شعاع اند و سياست بينالمللي پيدا كردهناي در مناسبات بيبااليي دارند جايگاه ويژهان سهم انرژي جه

رسد كه تركيبي از امنيت نظامي باشد اما به نظر مينرژي داراي مفهوم وسيع امنيتي مياند. به طور كلي امنيت اقرار داده

تا رسيدن به مقصد حائز  د نظامي در حين توليد و حمل و نقلو امنيت اقتصادي است. امنيت نظامي از حيث عدم تهدي

متعادل هاي براي توليد، توزيع و همچنين قيمتگذاري مناسب و امنيت اقتصادي به مسائل سرمايه اهميت است

  .) 34-33 :1389 ،صفوي و مهديان(باشدهاي انرژي مربوط ميحامل

 7360,6 حدود در چيزي 2011 سال پايان تا جهان در طبيعي گاز شده اثبات ذخاير كل موجود گزارشات اساس بر

 درصد 12 با قطر و درصد 15,9 با ايران درصد، 21,4 با روسيه بين اين در كه است شده برآورده مكعب فوت تريليون

با وجود تمركز باالي ). (Khalili Araghi, 2013:21آيندمي حساب به دنيا در محصول اين دارندگان ترينبزرگ

ل جهاني همچون اوپك براي تنظيم بازار تراما بر خالف نفت شاهد وجود يك كامنابع گازي در چند كشور محدود 

در ارتباط با المللي تر از نفت در صحنه بينمعادالتي متفاوت و پيچيدهپيدايش  ، و همين امر سبباين محصول نيستيم

 گازي شده است. هايرقابت

 به گاز تجارت. است بحث قابل ايمنطقه صورت به بيشتر و نيست اييافته سازمان ساختار داراي طبيعي ازگ بازار

 جنوب بازار و غربي اروپاي بازار شمالي، آمريكاي بازار: از عبارتند كه شودمي انجام جهان از منطقه سه در عمده طور

 تا غربي اروپاي بازار نيز و نيست پذير امكان لوله خط طريق از شمالي آمريكاي به گاز صادرات كه آنجا از آسيا شرق

هاي ارها به سمت بازي توجهلذا همه .)213 :1395زاده و محمودي، نجار(است شده تصاحب روسيه توسط حدودي

  و پرجمعيت شرق و جنوب شرق آسياست. وظهور كشورهاي تازه صنعتي شدهن

قطر در قياس با رقبايش  شرق، بازارهاي انرژي در اقتصادهاي نوظهوردر اين رقابت جديد وپيچيده براي تصاحب 

گاز مايع، نه تنها در عرصه  يتوليد كننده ترينبزرگقطر به عنوان تري از خود نشان داده است. عملكرد بسيار موفق

در مجمع كشورهاي  تواند به عنوان توليد كننده شناور نيزرود بلكه مينظري عضو مناسبي براي مجمع گاز بشمار مي

ي اخير قطر از اين قدرت برخوردار بوده هاسال). در 143: 1392،شهابي و همكاران(صادر كننده گاز ايفاي نقش كند

 جي در غرب و شرق را فروش بيشتر به اروپا با كاهش قيمت در بازار آسيا و تبعيض بين دو بازاراناست كه بازار ال
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ريح اين رفتار قطر، با تش 2012اي در سال ن ببخشد.آلسوپ و استرن طي مطالعها توازيا با افزايش قيمت در بازار آسي

زادي انحصارگر آگر را براي چنين رفتاري به كار بردند.مفهوم انحصار گر تبعيضگر اشاره به عنوان انحصارگر تبعيض

تر و و بازار ديگر با قيمت پايين بازار آسيا)(در توزيع عرضه خود بين يك بازار با قيمت باال و كشش قيمتي پايين

  .)1394:12مددي،() داردبازار اروپا(كشش قيمتي باالتر

هاي انرژي ايران در ارتباط با گاز طبيعي به طور عمده بر سه اصل مبتني سياست مشيدر مقابل اهداف و خط 

جايگاه ايران در  ءنفتي و ارتقا هايعي، جايگزيني گاز به جاي فرآوردهاست: افزايش بهره برداري از منابع گاز طبي

هاي ايران براي افزايش صادرات تالشبا اين وجود شاهد هستيم كه  ).khaleghi,2010:6(بازارهاي بين المللي گاز

چندين پروژه  هاسالگاز و تبديل شدن به يكي از صادركنندگان بزرگ گاز طبيعي با شكست مواجه شد. در طي اين 

با ارمنستان و آذربايجان البته  اند كه بجز پروژه ايران و تركيه و همچنين ايرانمختلف در پي صادرات گاز ايران بوده

اند جامعه عمل به خود بپوشند. زير ساخت الزم براي صادرات ها نتوانستهمقياس كوچك هيچكدام از اين پروژهدر 

فراهم شد اما بحث اختالف قيمت همچنان به عنوان مانعي در برابر  2008در سال گاز به امارات متحده عربي هرچند 

  .)jalilvand, 2013: 4(اين تجارت عمل كرده است

خط لوله گازي كه براي صادرات گاز به پاكستان و هند طراحي شده بود و قرار بود تحويل گاز به پاكستان از سال 

شروع به آغاز عمليات اجرايي اين پروژه  2013كشور پاكستان از سال غاز شود در حالي در جريان است كه آ 2014

نموده است و از سوي ديگر همچنان موضوع مشاركت هندوستان در اين پروژه به داليل گوناگون نامشخص باقي 

)، 2007(نبا بحري در زمينه صادرات گاز طبيعي مانده است. گذشته از اينها ايران چندين ياداشت تفاهم و قراداد اوليه

) امضا كرده است كه هيچكدام به 2011-2007()و سوريه2007)، عمان(2010-2005)، كويت(2013-2011(عراق

  .)jalilvand, 2013: 4ي اجرا نرسيدهاند(مرحله

تواند مبدائي بجز خليج رح انتقال گاز در مقياس كالن نمير طاين حقيقت بر همگان آشكار شده است كه ه امروزه 

كه غرب بر سر  دوراهي . حالداشته باشد از ماحصل رقابت ايران و قطر براي تصاحب بازاهاي جهاني انرژي فارس و

خطوط لوله گاز از كدام و به تبع اين انتخاب،  مبدا اين گاز ايران باشد يا قطر و راه آن قرار گرفته است اين است كه

، سعودي، عربستان ه در درياي مديترانه يا از مسير قطرريسواحل سو سپسمسير به اروپا برسد: از ايران به عراق و

  . سوريه و تركيه و سپس اروپا

تپ) و به طور كلي كريدور جنوبي، تنها به (داند كه خطوط لوله ناباكو و ترانس آدرياتيكاتحاديه اروپا بخوبي مي

لذا  ،اروپا به اين كشور كافي نيستازي متكي است و اين براي كنار زدن روسيه و قطع وابستگي گن ذخاير آذربايجا

ي اساسي . سوريه حلقهخليج فارس نيز دسترسي داشته باشدشديدا تمايل دارد به منابع گازي واقع در  اتحاديه اروپا

، مخالف اين كشور با صادرات گاز ژيك دولت سوريه با ايران و روسيهاز اين زنجيره است و به دليل نزديكي استرات

به كمك كشورهاي عربي حاشيه  غربتركيه بخاطر حفظ منافع متحدش روسيه در بازار انرژي اروپا،  قطر از سوريه به
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با هر ابزار موجود حمايت تغيير رژيم در اين كشور به صورت جدي و  يپروژه خليج فارس بويژه عربستان و قطر از

  دهد.زير دو مسير احتمالي براي صادرات گاز از مبدا ايران و قطر به مقصد اروپا را نشان مي نقشه كند.مي

  

 : ژئوكالچر

به  Cultureسياره زمين است و كالچر معني زمين كه منظور از آن  Geoاصطالح علمي ژئوكالچر از دو واژه به

ژئوكالچر، به طبيعت واحد يكپارچه و بهم پيوسته در اصطالح  معني فرهنگ تشكيل يافته است. وجود پيشوند ژئو

اي به فرآيندهاي پس تحليل ژئوكالچر مستلزم برخورداري از يك نگرش جهاني و سياره ،كندسياره زمين اشاره مي

 از تعامالت ايپيچيده فرآيند فرهنگي ژئوپليتيك يا ژئوكالچر .)19: 1391،پيشگاهي فرد و همكاران(نگي استفره

 حال در همواره اجتماعي نظام هايپديده ساير همچون فرهنگ آن طي كه است جغرافيايي محيط و فرهنگ قدرت،

  .)147: 1387،حيدري(اندزمين كره جغرافيايي محيط بستر در و زمان جريان در جابجايي و آميزش تكامل، گيري،شكل

  العالم  _الجزيره  :هاتقابل انديشه

سازي است و كشور قطر نيز در راستاي پيشبرد تضمين بقاي كشورهاي كوچك نماداي يكي از راهبردهاي رايج بر

هاي سياست خارجي خود بهره گرفته است. نموده است و از آن در تحكيم پايهاهداف خود چنين راهبردي را دنبال 

رجي قطر اي عربي قطري است و يكي از نمادهاي روشن سياست خارسانه طور نمونه شبكه الجزيره يك نماد به

اي يكي از ابزارهاي مهم سياست خارجي اين امير نشين كوچك است. سياست شود. تبليغات سياسي رسانهسوب ميمح

هاي تازه فرصت اي را به مثابهشود تحوالت منطقهشن آن محسوب ميخارجي قطر كه الجزيره يكي از نمادهاي رو

از حداكثر امكانات ها آن سعي در بهره گرفتن در اختيار خود هايلمداد كرده و با استفاده از اهرمبراي فعال شدن ق

  .)46-1393:45،ربيعي و حيدي(داشته است

اي، در چند سال اخير در پي ايفاي نقشي جدي و متمايز نسبت به ساير كشورهاي خليج ي منطقهقطر در عرصه

كند. اين كشور توانسته است ضمن تضمين اي ايفاي نقش ميهاي منطقهدر مناقشهفارس برآمده و به عنوان ميانجي 

ي جغرافيايي منطه بپردازد. گستردگي حوادث در پهنه ايهاي فعال در سطح منطقهايفاي نقشامنيت و ثبات خود به 

براي ، يمن و سوريه به عنوان بارزترين صحنه ليبي، تونس، مصر، سودان طر از مغرب تاي بلند پروازي قنشان دهنده

ا به نظري بايد گفت كند كه اگر اغراق آميز نباشد بنآفريني مياي نقش. قطر به گونهاين كشور است متعددهاي نقش

  ). 180 :1394 ،عبدخدايي و تبريزي(شوددوحه ختم مي ي اخير بههاسالها در ي راهكه واقعا همه

شبكه الجزيره با محتوايي       ست.  شترين بهره را از تحوالت بهار عربي برده ا سالم قطر بي   گرايي مدني بهمبتني بر ا

ك براي اين هاي كالســيتوانمندي زم آوردن قدرتي فراتر ا، موجب فراههاي عربيعنوان بازوي خبري و تحليلي قيام

هاي بزرگ بين المللي و  هاي اين كشور با منافع قدرت ياست اي شده است. در واقع همسويي س    كشور كوچك منطقه 
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شد و گ فراهم آوردن ا شبكه الجزيره   مكانات ر سي ميان اقدامات دولت     سترش  سيا ، موجب تعميق پيوند گفتماني و 

ــ    ــده و در فرداي سـ هار عربي شـ تدار هاي  رنگوني دولت قطر با ب ته   گراي عرباق ، قطر در موقعيت بهتري قرار گرف

  .)1390:73،يزدان فام(است

ميليون مخاطب است، بنابراين يك ابزار براي پيشبرد اهداف سياسي و اقناع افكار  500تا  300الجزيره اينك داراي 

اي شبكه الجزيره است، اي خود كه مديون عملكرد حرفهقطر بويژه با تكيه بر قدرت رسانهعمومي است. كشور 

هاي مردمي منطقه معرفي كند. الجزيره كه ا كاتاليزور قيامهاي عربي ياي انقالببه عنوان بازوي رسانه توانست خود را

ترين منابع تعيين كننده اطالعات تبديل و به تبع آن شود به يكي از اصليور قطر براي كل دنياي عرب پخش مياز كش

اي تبليغ عرب شده است. بنابراين الجزيره ابزاري مناسب بر گيري در دنيايترين بازيگران عرصه تصميميكي از اصلي

باشد. توان تاثيرگذاري اين شبكه بر مخاطبين داخلي و خارجي حاشيه و پيشبرد اهداف و عقايد دولتمردان قطر مي

 :1393،امني براي امنيت ملي و تسهيل دستيابي به اهدافي در عرصه سياست خارجي فراهم نموده است(ربيعي و حيدي

46-47(.   

 آغاز از بعد و پيش به توانمي را آسيا غرب صحنه در حاضر هايمجموعه ايرسانه عملكرد و وضعيت بررسي

اي چون الجزيره و العالم به ويژه اي منطقههاي ماهورارهنمود. ظهور شبكه تقسيم 2011 سال يعني عربي هايانقالب

نمايش گذاشت. اي غرب را شكني در جهان رسانهميالدي نوعي انحصار 2003در طول جنگ دوم خليج فارس در سال 

ان اناي سيانحصار شبكه ماهواره 2001شبكه تلويزيوني الجزيره پيش از اين در جنگ امريكا عليه افغانستان در سال 

امريكا را شكسته بود. اينك در دومين آتش افروزي امريكا در منطقه خليج فارس شاهد تاسيس شبكه عرب زبان العالم 

  ).178: 1388مسعودي، (از سوي ج.ا. ايران بود

هاي امريكا عليه افغانستان و عراق و جنگ اسرائيل شبكه الجزيره با در اختيار داشتن جريان اطالع رساني در جنگ

جهان عرب و انگيزه سازي براي معترضان در كشورهاي  2011سازي معكوس در تحوالت پيش از عليه فلسطين، انگاره

اي و جهاني را افزايش داده و ضريب وچك قطر در سطوح منطقهشهرت و اعتبار كشور ك 2011عربي پس از سال 

  ).69: 1394ذاكريان و عمادي،(امنيتي آن را تقويت كرده است

عربي از جمله راهبرد تابو هاي تاسيس شبكه الجزيره و راهبردهاي متفاوت اين شبكه در مقايسه با ديگر شبكه

ر اختيار گرفتن جريان اطالعات در جهان عرب، توجه به ، دتي عمل كردن، انگاره سازي معكوسشكني، ضد تشكيال

هاي عربي سبب شد اين شبكه با رشد قابل مالحظه سازي براي مخالفان حكومتهويت عربي و اسالمي و انگيزه

اي و جهاني را در پي داشته تقويت شهرت قطر در دو سطح منطقه مخاطبان مواجه شود. رشد مخاطبان شبكه الجزيره

، موجب تحوالت بهار عربيهاي دولت قطر در هاي شبكه الجزيره و سياستفعاليت).92: 1394ان و عمادي،ذاكري(است

تقويت جايگاه اين كشور در منطقه شده و موقعيت ممتازي به اين كشور كوچك در جهان عرب داده است. در بلوك 
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ارد و در پيوند جوامع عربي، موثرتر خود دهاي مادي و سنتي رميانه، قطر نقشي فراتر از ظرفيتجديد قدرت در خاو

  .)68 :1390،يزدان فام(شودمي از ديگران ظاهر

در جريان است كه رقبايش از قدرت مانور  در حالي تازي الجزيره در منطقهي يكهارتقا قدرت نرم قطر به واسطه 

كه العالم به داليلي جز در كشور عراق اي برون مرزي ايران بويژه شبفعاليت رسانه اي برخوردار نيستند.قابل مالحظه

هاي نشين جنوب اين كشور نتوانست به موفقيت چنداني دست پيدا كند كه امر به دليل پيش فرضآن هم در مناطق شيعه

ر، وابسته بودن به اي همچون الجزيره، بودجه محدودتتر و نداشتن كادر حرفهذهني اعراب از ايران، عملكرد ضعيف

  .ه استبود ...و پارازيت ارسال ثابت، سيگنال نداشتن ست،و نايل ستماهوارهاي عرب

  : ژئوپليتيك

نيز فلينت  داند.ي سياست ميجهاني در دنيا هايرقابتي تشريح محبوب برا تيلور ژئوپليتيك را عبارتي رايج و

نوعي  را است او ژئوپليتيك ها با تمركز بر مفهوم قدرت تعبير كردهمبارزه براي كنترل فضاها و مكان ژئوپليتيك را

نوعي گفتمان در مورد سياسيت جهاني با تاكيد ويژه بر رقابت  به عنوانژئوپليتيك  از داند. توالنگرش به جهان مي

ژئوپليتيك تجزيه و تحليل تعامل بين  كوهن حال آنكه از ديدگاه .ياد كرده استها و ابعاد جغرافيايي قدرت دولت

هاي است كه هر دو اينها پديدهچشم اندازها از يك سو و فرآيندهاي سياسي از سوي ديگرتنظيمات جغرافيايي و 

كنش بر هم اين ژئوپليتيك محصولو ديگر تاثير متقابل دارند بر يك اين كه ديناميك و پويا هستند

  ).www.exploringgeopolitics.org(است

  :قطر و شوراي همكاري خليج فارس

 1981مي ) در ماهن، عربستان، عمان، قطر و كويت، بحريامارات متحده عربي(فارسي خليج شش كشور حوزه

ن حضور ايران و عراق اعالم ميالدي ايجاد شورايي را در بين خودشان با عنوان شوراي همكاري خليج فارس بدو

عدم استقالل  از اين رو به استقالل رسيدند. 70ي و اوايل دهه 60و  50هاي كشور بجز عربستان طي دهه 6اين  .كردند

مشترك اين كشورها به شمار گي امنيتي و اقتصادي اين كشورها به خارج از منطقه يكي از عوامل پيش از اين و وابست

  ) 1389:26،پور طالب(.آمدمي

 شكل عربيپان هايارزش و ژئوپليتيك هايانگاره بر مبتني ايمنطقه نهاد يك عنوانبه فارسخليج همكاري شوراي

 اين ذاتي هايويژگي از ايراني ضد عميقاً مواضع نيز و متحدهاياالت به وابستگي طريق از امنيت تأمين لذا. است گرفته

 نهادي به را همكاري شوراي كه است گسترده قدريبه اعضا ميان اختالفات مسائل ساير در اما رود؛مي شمار به شورا

 قرار واگرايي ـ همگرايي چرخه يك در مدام خود فعاليت مسير در شورا اينلذا . است ساخته بدل منفعل و ناكارآمد

 فزاينده شكاف باعث المسلمين اخوان رسيدن قدرت به و اخير سال چند در عرب جهان انقالبي تحوالت. است داشته

 براي آمريكا تصميم داعش، تهديد تأثير تحت رسدمي نظر به اما گرديد؛ شورا اين در عربستان ـ قطر دوقطبي و
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 همگرايي از ايدوره وارد شورا مجدداً غربي، كشورهاي و ايران ايهسته مذاكرات نيز و داعش ضد ائتالف به دهيشكل

  ).http://tabyincenter.ir(است شده

باشد پازلي نامتوازن  ي منسجم به هم پيوستهنكه يك مجموعهحه عربي حاشيه خليج فارس بيش از آصف در واقع 

 تشكيل را همكاري شوراي عضو كشورهاي روابط از مهمي فصل مرزي اختالفات براي نمونهو نامتجانس است. 

 كشورهاي ميان زيادي سرزميني اختالفات. است شده يكديگر با كشورها آميزتعارض رفتارهاي غلبه به منجر كه دهدمي

 ام و قارو جزاير سر بر سعودي عربستان و كويت اختالفات شامل اختالفات اين. دارد وجود همكاري شوراي عضو

 الجزايرمجمع سر بر بحرين و قطر اختالفات مابين؛في مرزي نواحي سر بر قطر و سعودي عربستان اختالف المرادم؛

 نشده حل مشكالت و ليوا؛ و بوريمي مناطق سر بر) ابوظبي(عربي متحده امارات و سعودي عربستان اختالف حوار؛

  ).231: 1380،مجتهد زادهباشد(مي ديبا منطقه نواحي سر بر عمان و عربي متحده امارات

وجود  اگر باشد وميها آن بيشتر از اشتراكاتبر كسي پوشيده نيست كه ميزان افتراق كشورهاي حاشيه خليج فارس 

رخداد انقالب اسالمي ضديت تاريخي عربي ايراني، ايراني در ضلع شمالي خليج فارس،  _ يك كنشگر تاريخي شيعه

ايران و بحث صدور انقالب، گسترش موج ايران هراسي در جهان، جنگ تحميلي عراق عليه ايران و... نبود هيچگاه 

 ،تاسيس ، هدف و فلسفه وجودير حقيقت ضديت با ايران تنها دليلرسيد دشوراي خليج فارس به منصه ظهور نمي

 است.راي همكاري خليج فارس شودوام و بقاي 

 داشته ايران مقابل در غيردوستانه مواضعي همواره شورا اين كه است آن يدهندهنشان شورا، اين خارجي سياست

 استراتژيك جزاير و كويت بنادر و است كرده حمايت عراق از همواره عراق و ايران جنگ طول در كه ايگونهبه است؛

. كردندمي تامين را عراق تسليحاتي هايهزينه از بخشي كويت و عربستان و گرفت قرار عراق اختيار در عمال »بوبيان«

 نيروهاي حضور براي امكاناتي ايجاد و امريكا با امنيتي قراردادهاي بستن با شورا اين عضو كشورهاي اخير يهاسال در

 كرده تالش ايران طرفي از دهند؛مي افزايش منطقه در را آمريكا نظامي نفوذ فارس خليج خصوصا و منطقه در امريكا

 شوراي به را ناظر عضويت درخواست كهطوريبه بكاهد، آن منفي نقش از حدي تا و شود نزديك شورا اين به است

  .)334-332: 1379،زادهموسي(است داده كاريهم

  

  ؛رقابت در پايان؛ همنوايي در آغاز بهار عربي

از  پسباشد. آفريقا ميسيا و شمال آاي در غرب منطقه تاي فعال در تحوالاز جمله كشورهاي منطقه كشور قطر

، كشور قطر نقش خود را در انقالب مردم ليبي با حمايت مستقيم و علني از انقالبيون شروع بيداري اسالمي در منطقه

قطر برخالف  .)86: 1395 ،بشارتي و لهراسبي نچكوهي(و شركت در ائتالف ضد قذافي به رهبري امريكا نشان داد

گرا اقتدارهاي در كنار مخالفان رژيم، عمال ار كردندسايركشورهاي خليج فارس كه در قبال خيزش عربي سكوت اختي
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مشاركت مسلحانه در ليبي ، كه عملكرد شبكه الجزيره . سياست خارجي قطركنار حاميان بهار عربي قرار گرفتو در 

تازه  يفرصت اي را به مثابهآيند، رويدادهاي منطقهن به شمار ميآهاي مالي فراوان به مخالفان بشار اسد نماد و كمك

گرفتن از آن با حداكثر امكانات هاي در اختيار خود سعي در بهرهلمداد كرده و با استفاده از اهرمبراي فعال شدن ق

مخالف محور مقاومت  هايمالي به تمام گروه هايحامي كمك ترينبزرگدر عالم سياست داشته است، در واقع قطر 

 :1394 ،عبدخدايي و تبريزي(شودزاديبخش محسوب ميآهاي هاي مقاومت و جنبشوده و در عالم رسانه تريبون گروهب

هاي حمايت كشور اين بلكه نبود مردمي هايخيزش و هاقيام اين از صرف حمايت به محدود قطرهاي حمايت .) 187

 ادامه عربي بهار موج يافتن پايان از بعد حتي هايشاندولت و كشورها اين به را خود ايرسانه و اقتصادي سياسي،

  ).(Baabood,2014:46داد

بهار عربي مواضع مشابهي اتخاذ كردند هر  هاي آغازينت كه دو كشور ايران و قطر در موجبه طور كلي بايد گف

 وضع زدن برهم خواهان و راديكالي با اتخاذ سياستيقطر  پروراندند.در سر ميهركدام اهداف مختلفي را چند كه 

ي موثري به حمايت مالي، به گونهو افزايش نفوذ خود در منطقه، فضاي بوجود آمده درآينده استفاده از  به اميد موجود

راستاي  دادهاي را دراين رخ ها نمود. در مقابل ايران نيزون داخلي اين كشوريسوزاي و حتي تسليحاتي از اپرسانه

ران انتظار اي ناميد.مي اسالميآن را بهار  كرد وروعش انقالب اسالمي بود تعبير ميهاي مردمي كه شتداوم انقالب

هاي مردمي در كشورهاي عربي خصوصا مصر تاتوري عربي و روي كار آمدن رژيمهاي ديكداشت با فروپاشي دولت

  .توان بازيگري خود در صفحه عربي بيفزايدر كشورها باحياي روابط خود با اين  ضمن

همچون مخالفت با سلطه غرب بويژه اياالت متحده بر منطقه،  ها و اهدافيهوري اسالمي ايران بر مبناي شاخصجم

اسالمگراي مايل به خود در هاي ضديت با اسرائيل، حمايت از آرمان فلسطين و تالش در راستاي روي كار آمدن دولت

اي نوين، ، ساخت منطقهالمللياي و بينهاي منطقهتر با دولت ايران در اتخاذ سياستدر جهت همگرايي بيش منطقه

صبوحي و هاي خود در منطقه نمودند(تالش براي ايفاي نقش هژمونيك در منطقه و... اقدام به سازمان دادن فعاليت

  )100,130 :1392،حاجي مينه

با . ع متفاوتي از سوي ايران و قطر شدرش اين موج به شرق سبب اتخاذ مواضتي موج بهار عربي و گساما ادامه 

دان و همسايگان اين دو كشور شاهد اتخاذ رويكردهاي بهار عربي به زمين متحموج  كشيده شدن و گذشت زمان

جه شد موا اي خصوصا از سوي الجزيرهمتفاوتي از سوي اين دو كشور هستيم. بهار عربي در بحرين با بايكوت رسانه

ها براي پيگيري حقوق مردم بحرين خبري نبود. متقابال ايران اي و ديپلماتيك قطريو ديگر از جنب و جوش رسانه

نيز در بحران سوريه ديگر از سياست صبر و انتظار خود دست كشيد و فعاالنه اقدام به حمايت از دولت بشار اسد 

 طوالنين ترتيب همنوايي اوليه دو كشور تبديل به رقابتي فراگير و . به اينمود و معارضان سوري را تروريست ناميد

  در زمين بازي سوريه شد.
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  :ايران و قطر در بحران سوريه هماوردي

ين اهميت سوريه در منظومه كشورهاي محور مقاومت براي ايران بر كسي پوشيده نيست و موقعيت استراتژيك ا

جدا از اين تنها كشور عربي بوده است كه  ،كندي مقاومت عمل ميجبههي نزديك سيا در حكم عقبهآكشور در غرب 

در طول حيات انقالب اسالمي همواره پيوندهاي محكم و راهبردي با ايران داشته است. با اين حال اين كشور در ادامه 

رود بازيگران داخلي گرديد و همن امر زمينه تضعيف حكومت مركزي و وهاي رخداد بهار عربي سرانجام دچار آشوب

جهاني هاي رتسال است كه قد 6زي در حدود درگيري در اين حوزه نفوذ ايران را فراهم كرد و چي يجديد به صحنه

   اگون به هماوردي در اين معركه مشغولند.ف گونهركدام با اهد ايو منطقه

و اي اقتصادي، تحركات رسانهابعاد گوناگون سياسي و ديپلماتيك، تحركات نقش قطر در بحران سوريه داراي 

سفارت مخالفين بشار اسد  بازگشايي . قطر از طريق برگزاري كنفرانس دوستان سوريه،باشدنهايتا تحركات نظامي مي

 ،، تالش براي تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب، كوشش براي ارجاع پرونده سوريه با شوراي امنيتدر دوحه

قش خود در بحران سوريه براي دخالت نظامي در سوريه و.... سعي در افزايش نها تالش براي جلب حمايت غربي

 سعوديقطر به عنوان كشوري كه حتي بيشتر از عربستان  .) 72-71: 1395 ،بشارتي و لهراسبي نچكوهي(نموده است

در مقايسه با احتماال تعهدات بيشتري نسبت به كنار زدن اسد از قدرت و  در بحران سوريه با تركيه همكاري كرد

 .) Ibish,2016: 2(اض را بر عهده گرفته استري

خياباني در سوريه جريان سازي وسيعي را عليه هاي اي شبكه الجزيره قطر از آغاز مخالفتدر زمينه تحركات رسانه

 ،فتن شيوه تبليغي بزگنمايي، تكراردولت بشار اسد آغاز كرد. الجزيره در پوشش تحوالت سوريه با در پيش گر

ي عربي هاو حمايت از مقاومت در بين ملت، كه به علت مواضع ضد صهيونيستي ليه نظام حاكم سوريهسازي عانگاره

انه دهي جانبدارئي اينترنتي شاهدان عيني به پوششداراي جايگاه درخوري بود، عمل كرد و با استناد به تصاوير ويدئو

  .)75-74: 1395 ،كوهيبشارتي و لهراسبي نچ(تحوالت اين كشور پرداخته است

 سوريه در خود اقدامات خصوص در مشروعيت كسب براي قطر و عربستان سياست در مهمي جايگاه سمبوليسم

 مذهبي تعلقات گرايانه فرقه سازي غيريت بر تاكيد عربستان، نمادين سياست اصلي نماد. دارد عرب جهان ميان در

 همچون مدرني نمادهاي بر تكيه با بيشتر نيز قطر. است سوريه دولت بودن علوي و سوريه ملت بودن سني يعني

  http://peace-ipsc.org)(تاس منطقه تحوالت در خود منويات به نيل دنبال به بشر حقوق و دموكراسي،آزادي

هاي زنييران را در درازمدت در چانهايران به طور مستقيم امنيت سياسي ج. ا. ا ايتضعيف تنها متحد منطقه

نزديك . با توجه به روابط بسيار نمايده با موضوعات مختلف دچار چالش ميالمللي در رابطاي و بينمنطقه ديپلماتيك

، تبليغاتي و نظامي سياسي، اقتصاديهاي ن در اين كشور باحمايت، دخالت قطر در تشديد بحراسياسي بين ايران و سوريه

تضعيف  .ف دولت مركزي كشور سوريه شده است، باعث تضعيتكفيري مخالف بشار اسد _روريستي تهاي از گروه
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هاي سياسي ن خيز خاورميانه است، باعث هزينهه كه تنها متحد استراتژيك ايران در منطقه بحرادولت مركزي سوري

زيادي براي ايران گرديده است و بخشي از توان ديپلماسي ايران را در هر نشست و مذاكراتي به بحث پيرامون بحران 

  .)83-82: 1395 ،بشارتي و لهراسبي نچكوهي(سوريه معطوف داشته است

  :قطر و مسئله فلسطين

 .قطر نيز از اين امر مستثني نيست مسئله فلسطين از ديرباز مورد توجه كشورهاي عرب و اسالمي بوده است. به تبع

قطر با بازي نقش يك ميانجي مسئله فلسطين در سياست خارجي قطر از اهميت وااليي برخوردار است به نحوي كه

اي خاورميانه معرفي كند. هر چند بحران منطقهترين مهم گر كليدي درگر در تالش است خود را به عنوان يك بازي

، اما اين مسابقه قدرت نرم بي خطر ه مبتني بر هزينه منابع مالي استقطر راهبردي هژمونيكي در اين زمينه شكل داده ك

نبوده و احتمال دارد مورد رنجش برخي از همپيمانان اين كشور گردد. با اين وجود در حالي كه بسياري از بازيگران 

تالش كرده است رويكردي كامال ، قطر دارندمنطقه نگاه ايدئولوژيك و منفعتي خاص خود را به مسئله فلسطين 

نچه ويژگي آاي براي بازيگري استفاده كند. صهي عربه منزلهن آضوع فلسطين داشته باشد و از گرايانه درباره موعمل

هاي فلسطيني و آن در قبال گروه يگرانهسئله فلسطين است، يكي نقش ميانجيت خارجي قطر در مكننده سياسمتمايز

عبدخدايي و (فلسطيني است _ي گرايانه آن در مناقشه اسرائيلابط عادي با اسرائيل و نقش واسطهديگري رو

  .) 187 :1394،تبريزي

هاي مقاومت فلسطيني خصوصا حماس هاي ايران و قطر در موضوع فلسطين ارتباط با گروهنقطه تالقي ديدگاه

غاز ، مبارك در مصر و آپس از سرنگوني بن علي در تونساست كه به طور سنتي زير چتر حمايتي ايران بوده است. 

، متحول شد. هاي عربي بودحاكم بر نگرش رژيم ، فضاي سابق و مخالف حماس كهكشورهاي عربي تحوالت در ساير

اي ، تحت تاثير فضاي نوين منطقهاي شوراي همكاري خليج فارس كه دگرگوني فراگيري به خود نديدندحتي كشوره

محوريت اخوان المسلمين  ا، تونس و گستردگي تحوالت سوريه بگرفتن اسالمگرايان اخواني در مصرو بويژه قدرت 

جنبش در مسئله فلسطين ، رويكرد خود را در قبال حماس تغيير دادند و به تدريج به سوي پذيرش سهم اين اين كشور

ت مصر اخوان المسلمين ن در دسآپيشگامان اين تحول در خاورميانه قطر و تركيه بودند. اما محوريت  .حركت كردند

   .) 38 :1394 ،تبريزيعباسي و (رفتبه شمار مي

ستگاه     در ارتباط با روابط ايران و حماس   شيع و خا ستگاه اعتقادي انقالب ايران برگرفته از مذهب ت هر چند خوا

سنن متاثر از رويكرد اخواني مي  شد حماس از مذهب ت سبت به رابطه  با ي دين اما هر دو جنبش از نظر مباني فكري ن

شتراك           ساس توافق اكثريت ا شريعت در حكومت و اجراي دموكراتيك آن يعني بر ا ست، جايگاه  سيا و بر   دارندو

در بحث  ها آن باشــد.وجه اشــتراك ديگرحكومت مردم ســاالري اســالمي ميها آن ، آرمانهاي تكفيريخالف جريان

سالم و مقابله با جريان وح سطين مي      هاي تكفيري و همچنين نگاهدت جهان ا سئله فل سالمي به م شد.هر چند در  ا با

ضعي متفاوت را اتخاذ كرد         سوريه موا ست اما در بحران  شته ا ضع همسو با ايران دا كه به دليل   اكثر موارد حماس موا
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سي جديد اين جنبش بود كه تحت تاثير     سيا سنن در تحليل     بنيادنگاه  شيع ت سني و اهميت يافتن بحث ت  هايگرايي 

  .)1395:120،و علي بخشي فوزي(المسلمين اتفاق افتادريان اخوان ج

 از حمايت در قطر هايسياست تغيير مصر، در هااخواني حكومت با اين حال گرمي روابط قطر و حماس با سقوط

 در روزه 51 جنگ سيسي، دولت سوي از غزه محاصره تشديد از برآمده اجتماعي و اقتصادي فشارهاي ها،اخواني

پادشاه و نخست وزير قطر، شورش عليه اردوغان در تركيه و تغيير توازن در سوريه به نفع دولت اسد رو تغيير  غزه،

به سردي گراييد. واگرايي حماس از جبهه مقاومت سبب شد كه از گرمي هميشگي روابط ايران و حماس كاسته شود 

  هايش در ارتباط با اين جنبش تجديد نظر كرد.و ايران در سياست

  

  اي در قطر:كشورهاي فرامنطقههاي ار پايگاهاستقر

نفوذ ايران در منطقه عربي دارند، براي نمونه در ضلع جنوبي به طور دائم سعي سعي در كاهش  هاي بزرگقدرت

شود. از سوي و چه در كشورهاي ضلع جنوبي آن ميه در خليج فارس هاي ايران چمحدوديت براي فعاليت بر ايجاد

اي نيز هست. در حالي كه همسايگان به و تاكتيك منزوي سازي چند سويهجانتبليغاتي همه حملهر ايران مورد ديگ

ميزشان و نيز آه رغم مسلح شدن جنون شود كه بگفته ميها آن اند بهفارس تا دندان مسلح شده عرب ايران در خليج

ن دريا كه ناشي از جغرافياي تغيير ناپذير منطقه آ، حضور ايران در ساي اياالت متحده در منطقهآحضور نظامي غول 

فات سرزميني الشوند كه اختن ترتيب، كشورهاي مذكور تشويق مينهاست. به ايآاست تهديدي براي صلح و امنيت 

االت متحده اساس در مورد ايران را تكرار نمايند؛ تاكتيكي كه هم حضور نظامي مستمر ايهاي بيو تهمت را پيگيري

، عزتي، (بختيارپورازدسش انبوه سالح يه منطقه فراهم ميكند و هم سودي كالن از راه فروطقه توجيه ميرا در من

1389 :3(.  

م )،  1950(گروه از تشكيالت نظامي يعني شوراي دفاعي عرب 4قطر هم اكنون در چارچوب كشورهاي عربي به 

م) و بيانيه  1981نظامي شوراي همكاري(م )، نيروهاي سپر جزيره يا يا بخش  1964(فرماندهي اتحاد عرب

 موافقت نامه همكاري نظامي و دفاعي با امريكا امضا كرد 1992م)تعلق داشته و دارد. اين كشور در سال  1992(دمشق

نامي و شامي (اي در برابر تهديدات عربستان بودنامهبرداري از مزاياي چنين موافقتكه انگيزه اصلي اين اقدام بهره

 قطر نظامي برخود و العديد خور سواحل اشغال و 1992 در قطر به عربستان حملهدرواقع  .) 105 :1390قرچه لو،

 شاهد جايگزيني قطر به جاي 2003شد به طوري كه در سال  غرب به قطر گرايش سبب همگي 1986 در بحرين

  هستيم. عراق به حمله فرماندهي نقش ستاد در سعوديعربستان 

و با كويت پايگاه براي حضور نظاميان آمريكايي در منطقه تبديل شده است ترين مهم به قطر طي چند سال اخير

رهبران قطر بر اين باور هستند  .مريكا تشديد شده استآعربستان از يند با دوري آو اين فردر حال رقابت شديد است 
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ادر به دفاع از خود گيرد به تنهايي قمورد تهاجم قرار  در صورتي كه سرزمينشان از ناحيه يك دولت قدرتمند خارجي

توان در ياوصاف مبا اين  .اندآمريكا و فرانسه را انتخاب كرده اين راهبرد اتكا به همكاري نظامي گسترده بانيستند بنابر

تواند در ميي اين حضور هاي نظامي اين كشور بود. طليعهسيطره نظامي آمريكا بر تمامي بخشينده نزديك شاهد آ

 ترينبزرگ. ميزباني قطر از )107: 1390لو،نامي و شامي قرچه(اشدهاي آمريكايي در خاك قطر بگسترده پايگاه احداث

ها هاي بين اين كشور افزوده است چرا كه هدف اصلي استقرار اين پايگاهتنش يدشمن ايران يعني آمريكا خود بر دامنه

  هاي احتمالي آينده بين ايران و امريكاست. مقابله با ايران در جنگ

  :هاي تحقيقيافتهتجزيه و تحليل 

بندي يكي، ژئوكالچرو ژئوپليتيكي تقسيمتوان به سه حوزه ژئواكونومبت ژئوپليتيكي ايران و قطر را ميي رقاحوزه

گازي مشترك و تالش براي  هاين و قطر در بهره برداري از ميداندر حوزه ژئو اكونومي شاهد رقابت شديد ايرا كرد.

گيري ور با دوگفتمان متفاوت و با بهرهتصاحب بازارهاي آتي انرژي در غرب و شرق هستيم. در حوزه ژئوكالچر دو كش

اند.در حوزه مباحث ژئوپليتيكي به رقابتي نرم در منطقه پرداخته هاي الجزيره و العالماي خود نظير شبكهاز توان رسانه

 .كنندآفريني مينقش...ليج فارس وموضوعات نظير موضوع سوريه و فلسطين، شوراي همكاري خ نيز طيف وسيعي از

اي و يك قدرت ذره ولي برخوردار در حوزه ژئواكونوميك خليج فارس نقطه ثقل و كانون رقابت يك قدرت منطقه

وري كه با پذيرش ساختار نظام برابر كش تر از هميشه، درجهاني هستيم. ايران در تقابل با دنيا و منزويهاي از حمايت

امنيتي و مالي  ،هاي غربي در كشورش از همه نوع حمايت تكنولوژيكيپايگاه به ابرقدرتالملل و واگذاري بين

اي را به چالش گونه يك كشور كوچك يك قدرت منطقهبرخوردار است. از اين رو در اين رقابت شاهد هستيم كه چ

ژئواكونوميك اين دو كشور در اعماق  هايرقابتي يرد. در حقيقت تا به امروز برندهگكشد و از آن پيشي ميمي

بيشتر از ميادين مشترك هاي خليج فارس به نفع كشور قطر پيش رفته است. البته رقابت اين دو تنها با برداشت آب

هيدروكربني در  اين منابع بازارهاي مصرفبابد بلكه اين رقابت ژئواكونوميك تا هزاران مايل دورتر يعني تا پايان نمي

  يابد.شرق و غرب امتداد مي

سركوبگر رويكرد متفاوتي را در پيش گرفته  ينظام مطلقه هاي باژئوكالچر قطر برخالف تمامي كشور در حوزه

 از استفاده با خود ايمنطقه بازيگري افزايش و اطالعات جريان آزادسازي جهت قطر در چنين وضعيتي رويكرد است.

در حقيقت قطر  .است گرديده سبب همكاري شوراي در را بسياري اختالفات الجزيره شبكه چون هاييرسانه قدرت

اش ذاتيهاي ها و گذر از محدوديتانها در تالش براي بازيگري در فضاي جريوري است كه با گريز از فضاي مكانكش

اي از سوي بازيگري نوظهور و با گفتماني عرصه قدرت نرم و ديپلماسي رسانه فريني درآباشد. تالش براي نقشمي

ابزارهاي  در اين راستا ايران و قطر هركدام از طريق كشد.اي را نيز به چالش ميهاي منطقهشك ساير قدرتمتفاوت بي

هاي بهار عربي ي به رخداددهادن به افكار و جهتهاي العالم و الجزيره در صدد شكل دقدرت نرم خود بويژه شبكه

 د در حقيقتكنقطر بوسيله الجزيره در دنياي عرب مي كاري كه امروزه به واقع آيند.ر خاورميانه و شمال افريقا بر ميد
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از طريق توافقات سياسي در ها آن است كه گراهاي عربي همچون ناصر، صدام و اسدهاي مليآرمان به نوعي تحقق

  اش بودند.پي گسترش

فراگير  هايرقابتتفاوت دو كشور شاهد هاي ژئوپليتيكي مامل فوق و بنياني ژئوپليتيكي نيز متاثر از عوحوزهدر 

 همراه به قطر ،و تحوالت بهار عربي . در حوزه موضوع فلسطينهاي ژئوپليتيك نابرابر هستيموزناين دو كشور البته با 

سوريه  كرد. اقدام فلسطين در حماس از حمايت و تونس و مصر در المسلمين اخوان از حمايت و همراهي به تركيه،

پردازند، به هماوردي مي محور سازشمحور مقاومت در برابر  كشور در قالب 2جايي كه  ن ديگر رقابت ايران وقطر،كانو

سپاري امنيت از يك سو و برون سنتي و هميشگي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با ايران هايرقابت

هاي هميشگي رقابت سو، كانون از ديگر هاي جهاني نظير امريكاهاي نظامي به قدرتو واگذاري پايگاه خليج فارس

  روند.ژئوپليتيكي ايران و قطر بشمار مي

  :نتيجه گيري

اسي يدر حوزه مسائل ساسي و اقتصادي از هم تفكيك كرد.يتوان در دو حوزه مسائل سروابط ايران و قطر را مي

ايران بسياري از اقدامات وجود يك تهديد مشترك به نام عربستان سبب نزديكي روابط دو كشور شده است.از اين رو 

دهد وقطر نيز سعي ائيل را كمتر مورد تاكيد قرار ميو رفتارهاي قطر از جمله ميزباني نيروهاي امريكايي و روابط با اسر

اسرائيلي موضع  هاي ضداي و حمايت از گروهد مسئله هستهرتبط با آن مانناي مكند در مورد ايران و مسائل منطقهمي

  مثبتي داشته باشد.

، رقابت موضوع اقتصادي بين ايران و قطرترين مهم با اين وجود اقتصاد نقطه افتراق روابط اين دو كشور است و

در واقع  منطقه عسلويه قرار دارد. كيلومتري ساحل ايران و در 100گازي در ميدان پارس جنوبي است كه در فاصله 

رود نقطه عطف روابط ايران و قطر بشمار ميترين مهم پاك انرژي توليد جذاب كشف پارس جنوب به عنوان قطب

در دنياي كه اقتصاد تعيين كننده جايگاه،  كه تمامي جوانب روابط في مابين دو كشور ار تحث الشعاع خود قرار داد.

جهان  گازي ميدان ترينبزرگهاي خود را بروي باشد دو كشور به درستي فعاليتمي منزلت و قدرت هر كشوري

 اند ارزش ذخاير اين ميدان به حدي است كه اين دو كشور چند صد ميليارد دالر صرف اكتشاف، بهرهمتمركز كرده

به غير از عوايد عظيم  انباشد و براي ايرحياتي قطر مي اند. گنبد شمالي شريانبرداري و توسعه اين ميدان نموده

،ارتقاء وزن ژئوپليتيكي اقتصادي _بست سياسي خروج از بن ،تواند حكم ورود به بازارهاي گازي دنيااقتصادي مي

  را داشته باشد. زني ايران در معادالت جهانيكشور و افزايش توان چانه

سرنوشت تواند و مي درصد كل ذخاير گاز دنيا را در خود جاي داده است 8مخزني كه  د شمالي؛بجنوبي يا گنپارس

توانست به عنوان بازيگري نوظهور به لطف بهره برداري زياد سازد. قطر  متاثرسياسي دو كشور را  واستقاللاقتصادي 

سازي خود را مرهون برداشت اي پديدار شود در حقيقت قطر ارزش، اعتبار و هويتمنطقه و تاثير گذار در پازل
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اش از سوي بازيگري كوچك ولي داند. در مقابل ايران نيز كه شاهد تاراج منابع مليمضاعف از اين ذخاير گازي مي

 24اي زده است، افتتاح فازهاي هاي اين قدرت ذرهخواهيشد دست به مقابله با زيادهباهوشمند در بازي بين الملل مي

ش گسترده براي بازاريابي مقاصد جديد صدور گاز،دفاع از دولت وقت سوريه و ممانعت از گانه پارس جنوبي، تال

اند. در حقيقت تمامي بر همكنش روابط تغيير رژيم در اين كشور، همنوايي با روسيه و...همگي در اين راستا قابل تبين

  شود.ختم مي مشترك پارس جنوبي ميدان ي مشترك آن هم در اعماق خليج فارسدو كشور ايران و قطر به يك نقطه

ي داراي يك مخرج ژئوپليتيكي، ژئواكونوميكي و ژئوكالچر يگانههاي سهمشترك دو كشور در حوزه هايرقابت

مشترك و رقابت اين دو كشور براي تصاحب بازارهاي آتي هيدروكربني ذخاير  ؛باشد و آن فصل مشتركمشترك مي

ي ژئوپليتيكي از سوريه گرفته تا رخداد اين دوكشور در حوزه هايرقابت اگر باشد.انرژي در شرق و غرب جهان مي

وحه هاي دهاي همسو با سياستي و سلفي براي روي كار آمدن دولتهاي اخوانايت قطر از گروهبهار عربي، از حم

ري كه غالبا در شكل ژئوكالچ هايرقابتو همچنين  بويژه در بازي سوريه هاي آنكاراتا همراهي اين كشور با سياست

هاي سياسي در كشورهاي هدف و ارائه تصويري نادرست از براي شكل دادن به افكار و جريان ايرسانه هايرقابت

 هايرقابتشوند و آن همگي سرانجام به يك نقطه مشترك ختم ميگيرد، صورت مي تبليغ ايران هراسي) و...(رقيب

 باشد. ژئواكونوميكي اين دو كشور در بازار انرژي دنيا مي

   :منابع

سط در مديترانه        ،)1389 (عزت اهللا ،عزتي ،بختيار پور علي- سيم مدل ب سط ژئوپليتيك ايران در خاورميانه با تر ب

  .27ش  ،7سال  ،فصلنامه جغرافيايي سرزمين شرقي

بررسي نقش قطر در بحران سوريه و تاثير آن بر امنيت    )،1395(محمدرضا و لهراسبي نچكوهي، شهاب    ،بشارتي -

    .80ش  ،15دفاعي، سال هاي فصلنامه مديريت و پژوهش ،سياسي ج. ا. ايران

ــائل ژدوپليتيكي  )،1389(روح اهللا ،پور طالب  - ــادي ،امنيتي ،مسـ ماهنامه خليج     ،دفاعي حوزه خليج فارس   ،اقتصـ

  .89ارديبهشت  ،مركز مطالعات خليج فارس ،فارس و امنيت

هاي چالش و فارس خليج نفتي كشورهاي  ژئوپليتيك )،1388 (كراني، سيد رسول   حسيني  پوراحمدي،حسين و -

  .1 ش ،5 سال ژئوپليتيك، ايران )فصلنامه و قطر ،عربي متحده امارات ،كويت ،عربستان ،ايران(اقتصاد شدن جهاني

، ژئوكالچر و نقش آن در مشروعيت   )1391(مصطفي پيشگاهي فرد، زهرا، يحيس پور، محمد صادق و رشيدي،    -

  .3ش  ،جغرافياي فرهنگي جهان اسالم ،حاكميت جمهوري اسلمي ايران

يه و قطر  ،نقش گاز طبيعي در امنيت ملي ايران  )، 1391(تركان، اكبر - ــ عه تطبيقي  روسـ نامه راهبرد     ،؛ مطال ــل فصـ

  .1ش،اقتصادي
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  .مشهد ،انتشارات پاپلي ،اصول و مفاهيم ژئوپليتيك )،1385 (محمد رضا ،حافظ نيا-

ــن حيدري - ــت قرن ژئوكالچرجهاني   ، نظام )1387(غالمحسـ  محيط" مقاالت  مجموعه -ايران وجايگاه   ويكم بيسـ

  .تهران-راهبردي مطالعات پژوهشكده انتشارات ايران اسالمي جمهوري پيراموني امنيتي

  انداز امنيت منطقه خليج فارس با تاكيد بر ژئوپليتيك انرژي، ، چشــم)1391(روح اهللا ،حيدري، طمورث، نيكزاد-

  دانشگاه امام حسين و دانشكده و پژوهشكده پيامبر اعظم. ،مجموعه مقاالت همايش جغرافيا؛ توسعه،دفاع و امنيت

ــترك با ميدان گازي پارس جنوبي )1388(دخاني، وحيد- ــمالي مش ــعيت بهره برداري قطر از ميدان گنبد ش  .،وض

  .64ش  ،اف و توليداكتش

فصلنامه  ،، واكاوي عملكرد شبكه الجزيره در تقويت قدرت نرم قطر)1394(مهدي و عمادي، سيد رضي ،ذاكريان-

  .1ش ،18سال  ،مطالعات راهبردي

جمهوري   _بررسي و تحليل موانع ژئوپليتيكي مناسبات اقتصادي ايران     ،)1393(علي ،و وليقلي زاده ياشار  ،ذكي-

   .3ش  ،46جغرافياي انساني، دوره هاي اذربايجان، پژوهش

ژئوپليتيك قطر و تاثير آن بر امنيت هاي تحليل عوامل موثر بر پويش ،)1393(جهانگير ،حيدري ،حســين ،ربيعي-

  . 12ش ش ،سومسال  ،مطالعات سياسي جهان اسالم ،ملي ايران

، ديپلماسي انرژي جمهوري اسالمي ايران و مجمع   )1392(سما ،جواد و رفسنجاني نژاد  ،بخشي  ،سهراب  ،شهابي -

  .81ش ،فصلنامه اسياي مركزي و قفقاز،صادر كننده گاز

اي رويكرد ايران و تركيه در قبال تحوالت عربي؛  ، بررسي مقايسه  )1392(رحمت ،صبوحي، مهدي و حاجي مينه -

  .4ش ،سال پنجم،فصلنامه روابط خارجي ،بررسي موردي تونس، مصر و ليبي

چين و هند )، (ژئوپليتيك انرژي ايران و امنيت انرژي شــرق )1389(حســين ،ســيد يحيي و مهديان ،صــفوي-

   .2ش  ،سال دوم ،فصلنامه جغرافياي انساني

سي - سي روابط ايران و جنبش  ،)1394(زينب ،ابراهيم و تبريزي ،عبا سالمي  برر صلنامه  ،حماس بعد از بيداري ا  ف

  .24ش  ،سال ششم ،سياسي و بين الملليهاي پژوهش

سطين بعد از تحوالت منطقه      ،)1394(مجتبي و تبريزي، زينب ،عبدخدايي- سئله فل سي نقش افريني قطر در م برر

  .15ش  ،سال چهارم ،راهبردي سياستهاي پژوهش ،2011

شي، عباس - شه         )1395(فوزي، يحيي و علي بخ سي جنبش حماس با اندي سيا شه  شتراك وافتراق اندي   ، وجوه ا

  .7ش  ،انديشه سياسي در اسالم سياسي انقالب اسالمي،
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  .موسسه شيعه شناسي ،قم ،جغرافياي سياسي شيعيان منطقه خليج فارس ،)1384(زينب ،متقي زاده-

 امير ترجمه ،)دريايي ســياســي جغرافياي(فارسخليج در ســرزميني مســائل و امنيت ،)1380(پيروز زاده، مجتهد-

  .الملليبين و سياسي مطالعات دفتر تهران، اجتهادي، مسعود

ها ها و تحليلديدگاه ،ايگاه قطر در بازار گازتاثير انقالب گاز شــيل آمريكا بر نقش و ج ،)1394(مددي، ســعيد-

  .20ش  ،موسسات مطالعات بين المللي انرژي

ــعودي، اميد علي - ــبكه ،)1388(مسـ ــي موردي (تلويزيوني به مثابه عوامل موثر بر فرهنگ عمومي     هاي  شـ بررسـ

  .7ش ،سال دهم ،الجزيره و العالم در جنگ دوم خليج فارس) نامه پژوهش فرهنگي ،انانسي

  .تهران ،ميزان المللي،بين هايسازمان ،)1379(رضا؛ زاده،موسي-

جارزاده - يدر  ،ن بت ايران   ،)1395(رضــــا و محمودي ح قا گاز           ،ر بازار  به  يابي  ــت يه و قطر براي دسـ ــ روسـ

  .1 شماره ،16سال  ،)(رشد و توسعه پايداراقتصاديهاي فصلنامه پژوهش،هندوستان

فام، محمود - نه           ،)1390(يزدان  يا خاورم قدرت در  يت و  ندي هو ــورت ب هان عرب: صـ عات     ،تحوالت ج طال م

  .2، ش14سال  ،راهبردي
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