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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٢۴
  

 ! جنگ جديد در اين منطقهۀسفر دونالد ترمپ به خاورميانه و ساي 
. يد به پايان رسامريکاجمھور اياالت متحده به عربستان سعودی با موفقيت و به نفع  سئي، رترمپاولين سفر دونالد  

چرا که واشنگتن و رياض . ترين معامله تاريخ کشورش را رقم زد  با ملک سلمان بن عبدالعزيز بزرگترمپدونالد 

  .ی را امضاء کردنددالريک توافق تسليحاتی چند ميليارد 

، در نشست با پادشاه عربستان سعودی به سخنرانی پرداخت و مثل ھميشه حکومت اسالمی امريکاس جمھور ئير

ثباتی در لبنان، يمن، عراق  او در اين اظھارات خود گفت که ايران مسئول بی. شدت مورد انتقاد قرار داد را بهايران 

 .ھا متھم نمود و سوريه است و جمھوری اسالمی را به حمايت تسليحاتی از تروريست

 در سخنرانی خود وگو با ملک سلمان پادشاه عربستان و نيز ، در گفت١٣٧٦ ارديبھشت ٣١شنبه  ، روز يکترمپ

ايران را » مرکز مبارزه با تروريسم« کشور اسالمی در رياض، ضمن افتتاح يک ۴٠در نشست سران 

  .انتشاردھنده ويرانی و ھرج و مرج در منطقه توصيف کرد«و » ھای تروريستی دھنده گروه آموزش«

ھای مھم سفر   برابر ايران، از ھدف، ھفته گذشته گفته بود، تشکيل يک اتحاد درامريکارکس تيلرسون وزير خارجه 

 . به عربستان و اسرائيل استترمپ

شنبه گفت که  ھای حکومت اسالمی ايرانی را برانگيخته و علی الريجانی نيز روز سه اين روند، انتقادھای شديد مقام

ر تروريسم ھا رياض را مرکز مبارزه با تروريسم اعالم کردند، اين کار درستی بود چون مرکز صدو امريکائی«

 ».جاست ھمان

او، .  به عربستان سعودی و اسرائيل رفتامريکاجمھور  سئي در نخستين سفر خارجی خود به عنوان رترمپدونالد 

يابی به  او گفته است که دست. ارزيابی کرده است» صلح«سفرش را به خاورميانه شانس بزرگی برای برقراری 

را با فروش ميلياردھا » صلحی« اما پيش زمينه چنين .پذير است کانام» تنھا با مشارکت ساير نيروھا«اين ھدف 

ھای  طلبی و سالح ست صلح و دموکراسی با جنگ واقعا داستان غريبی!  سالح به عربستان فراھم کرده استدالر

  !خطرناک و نابودکننده

 او پس از . ايران ادامه داد مه، در ادامه سفر خود در خاورميانه به ارسال پيام به٢٢، روز دوشنبه ترمپدونالد 

دھد و از اين کشور خواست از  يابی به سالح اتمی را به ايران نمی آويو در اسرائيل گفت اجازه دست ورود به تل

  .تروريسم حمايت نکند
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 ».دھيم سالح اتمی داشته باشد اصال به ايران اجازه نمی«:  گفتترمپ

 . دست به اقدام مشترک بزنندئی گرا روريسم و افراطاو از رھبران منطقه خواست تا برای مبارزه با ت

يابی به ثبات، امنيت و صلح در منطقه و برای مردم آن و شکست   برای دستئیما فرصتی استثنا«:  گفتترمپ

 ».جز اقدام مشترک راه ديگری وجود ندارد به. ای توام با آرامش و رونق و صلح داريم تروريست و ايجاد آينده

گفته رکس تيلرسون، وزير  ل دارد و بهئياسرا- نيز برای فلسطينئیھا  طرحترمپرسد که  نظر می بهاز سوی ديگر، 

 .اند  طرفين اين مناقشه ھم عالقه خود را برای حل اين مشکل بيان کردهامريکاخارجه 

رار است به فلسطينی برای گفتگو در باره صلح ق-لیئياسرا- امريکائیچنين گفت که مذاکرات سه جانبه  تيلرسون ھم

   .زودی برگزار شود

  

، در فرودگاه ملک خالد در رياض ١٣٩٦ ارديبھشت ٣٠ - ٢٠١٧ مه ٢٠ صبح روز شنبه ترمپھواپيمای نظامی 

  .به زمين نشست و مورد استقبال سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، قرار گرفت

کوشد که خود را در رقابت با   میامريکای با دالريليارد  م١١٠عربستان سعودی از طريق معامله تسليحاتی 

  . ھای به اصطالح نيابتی تجھيز کند حکومت اسالمی ايران و جنگ

س جمھور ئيھا با توافق با ر از سوی ديگر، سعودی.  انداخته شدامريکا ترمپھا بر گردن دونالد  مدال طالی سعودی

 ٣۵٠ سال تا ١٠ را امضا کردند و قصد دارند در طول امريکا سالح از دالر ميليارد ١١٠، طرح خريد امريکا

  .گذاری نمايند  نيز در اين زمينه سرمايهدالرميليارد 

، و رقص ترمپھای بسياری ھمراه بوده است، از جمله ھديه مدال طالی شاه عربستان به دونالد  اين سفر با حاشيه

 . اجتماعی پخش شده استھای ای در شبکه  که به طور گستردهترمپشمشير در حضور 

 نيز در بازارھای اياالت دالر ميليارد ۴۵ به ميزان  ،امريکاھا عالوه بر خريد سالح از  شايان ذکر است، سعودی

 .گذاری خواھند کرد متحده سرمايه

 پس از دريافت مدال طال از سوی مقامات ترمپچنين در ويدئوی منتشر شده ديگری در سايت يوتوب، حرکت  ھم

 . به عنوان تعظيم در برابر مقامات سعودی نام برده شده استسعودی

 قرار است طی ھشت روز به پنج کشور جھان سفر کند و در کنار عربستان سعودی، از اسرائيل، منطقه ترمپ

  .خودمختار فلسطينيان و واتيکان، ديدن کند

از آن به کنفرانس گروه موسوم او سپس در بروکسل در نشست سران اعضای پيمان ناتو شرکت خواھد کرد و پس 

 .رود متشکل از سران ھفت کشور صنعتی جھان می» جی ھفت«به 

 و ھمتايش عادل الجبير پس امريکا، رکس تيلرسون، وزير امور خارجه ١٣٩٦ ارديبھشت ٣٠ -  مه ٢٠روز شنبه 

، در يک اجالس ردال ميليارد ١١٠از امضای يک قرارداد فروش اسلحه و خدمات نظامی به عربستان به ارزش 

  .خبری شرکت کردند
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تھديدھای «و » نفوذ بدخواھانه ايران«طور خاص برای مقابله با  تيلرسون، در اين اجالس گفت که اين قرارداد به

  ».مرتبط با ايران است که در مرزھای عربستان سعودی در ھمه طرف وجود دارد

وحانی در انتخابات ايران گفت که اميدوار است ، با اشاره به پيروزی مجدد حسن رامريکاوزير امور خارجه 

مرتبط با » ثبات کننده نيروھای بی«و » شبکه تروريستی«روحانی در دور جديد رياست جمھوری، به از بين بردن 

 .ھای بالستيک را پايان دھد راکتچنين ابراز اميدواری کرد که ايران آزمايش  او ھم. ايران در منطقه کمک کند

ای از جمله در سوريه و يمن باھم به شکل  ھای منطقه  و ايران در طيف وسيعی از جنگعربستان سعودی

ھای شيعه  نظامی که به شيعيان حوثی در يمن و شبه کند رياض کماکان تھران را متھم می. غيرمستقيم درگير ھستند

  .رساند در سوريه، کمک مالی و تسليحاتی می

 

. اش وارد رياض پاتخت عربستان شد ئیرنگ و کمربند طال لباس بلند سياه، با ترمپ، ھمسر دونالد ترمپمالنيا 

 در ترمپاو زمانی که . که با ملک سلمان بن عبدالعزيز دست داد پشت سر شوھرش راه رفت مالنيا بعد از آن

 در اين بازديد احمد العيسی، وزير.  رياض بازديد کردامريکائی سران کشورھا حضور داشت از مدرسه  اجالس

  .کردند آموزش و پرورش و تعدادی ديگر از مقامات او را ھمراھی می

 آموزشی  شده به عربستان، شامل فروش سالح، تجھيزات، و خدمات تيلرسون، در ادامه گفت بسته تسليحاتی فروخته

 تقويت »توان اين کشور را برای فراھم کردن امنيت خود و برای به مبارزه با تروريسم در سراسر منطقه«است تا 

  .کند

اين معامله از اين لحاظ حائز اھميت است که در دوران رياست جمھوری باراک اوباما، عربستان بارھا سعی کرد 

ی پيشرفته بخرد اما اوباما اجازه نداد که اين معامالت راکتھای دفاع   سامانهامريکائیسازی  ھای اسحله که از شرکت

 .به ثمر برسد

ترين قرارداد تسليحاتی در  بزرگ«سفيد در توضيح اين معامله در توئيتر گفت که اين گوی کاخ  شان اسپايسر، سخن

 .است» امريکاتاريخ 

ی برای خريد خدمات و تجھيزات دفاعی از اياالت متحده بخشی از يک بسته تجاری دالر ميليارد ١١٠معامله 

گذاری تجاری در  االھا، و سرمايه است که شامل خريد خدمات، کدالر ميليارد ٣٨٠تر به ارزش بيش از  بزرگ

 . توسط عربستان استامريکائیھای  شرکت

روز «: نگاران پس از مراسم امضاء قراردادھا گفت وگو با روزنامه  ھم در گفتامريکاجمھوری  سئي رترمپدونالد 

 ».شغل، شغلگذاری در اقتصاد اياالت متحده و ايجاد شغل،   سرمايهدالرصدھا ميليارد «؛ »ای است العاده فوق
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ھای پيشرفته   سالحدالر گزارش داده بود که فروش ميلياردھا ٢٠١٧تر جمعه پنجم مه  ، پيش»رويترز«خبرگزاری 

 در آستانه نخستين ترمپافزاری نظامی به عربستان سعودی در دستور کار دولت  افزاری و سخت ھای نرم و سيستم

  .سفر خارجی او به رياض قرار دارد

ای  کنند تا مناسبات ميان يکديگر را پس از دوره رش، دو کشور اياالت متحده و عربستان تالش میبر اساس اين گزا

 .جمھوری پيشين ھرچه بيشتر ترميم کنند سئيای با ايران در زمان باراک اوباما، ر بحرانی به دليل توافق ھسته

ت فروش اسلحه به عربستان قرار افزارھای پيشرفته نظامی در مذاکرا افزارھا و نرم به گزارش رويترز، سخت

پيش برای پاسخ به تھديدھای کره شمالی در کره جنوبی   که چندی(THAAD) ی پيشرفته تادراکتسيستم دفاع . دارند

افزاری پيشرفته  سيستم نرم.  قيمت دارددالر حدود يک ميليارد ئینصب شد، يکی از اين موارد است و به تنھا

ای نظامی از ديگر موارد اين مذاکرات  ھای ماھواره ای از قابليت  جنگ و نيز بسته و ارتباطاتکنترولفرماندھی و 

پوش جنگی نيز در معامالت بين واشنگتن و رياض ردوبدل خواھند  ھا، خودروھای زره در کنار اين سيستم. ھستند

 .شد

 برای دالر ميليارد ۵/١١ بين دولت اوباما و رياض امضا شد، قراردادی به ارزش ٢٠١۵ که ئیيکی از قراردادھا

ھا از نقض حقوق بشر و ارتکاب  نگرانی.  نشدئیھای جنگی چند منظوره بود اما اين قرارداد ھرگز نھا فروش کشتی

شان در يمن باعث شد تا دولت  جنايت جنگی در جنگ ائتالف به رھبری عربستان با شورشيان حوثی و متحدان

 . را موقتا متوقف کندھای پيشرفته به عربستان اوباما فروش سالح

تر شد و  تر او عليه ايران، روابط رياض و واشنگتن نزديک  و موضع سرسختانهترمپبا اين حال، با روی کار آمدن 

 .ھای حقوق بشری نيز از بين رفت منع فروش سالح به پادشاھی سعودی به دليل نگرانی

بستان سعودی را که به دستور باراک اوباما ھای پيشرفته به عر  فروش بمبامريکاوزارت امور خارجه  تر پيش

 .متوقف شده بود، از سر گرفته بود

چون  چنين خدماتی ھم واشنگتن ھم.  سالح به عربستان فروختدالر ميليارد ١١۵دولت اوباما نيز بيش از  اگرچه

 .دھد  میشده و آموزش به نيروھای سعودی را نيز انجام ھا و تجھيزات فروخته تعمير و نگھداری از سالح

 به رياض مذاکرات فروش ترمپاند که در چند ھفته اخير و در آستانه سفر   به رويترز گفتهامريکائیمنابع 

ھا خواستار توقف  اند که واشنگتن در قبال فروش اين سالح اين منابع گفته. است ھای گوناگون شدت گرفته  سالح

 . است از سوی رياض شده» ھای تروريست گروه« مالی تأمين

اند که تنھا پس  کاخ سفيد و وزارت خارجه نيز گفته. ھا اظھار نظر نکرده است پنتاگون تا کنون درباره اين گزارش

 .ھا اظھار نظر خواھند کرد از ارسال قراردادھای احتمالی فروش سالح به کنگره در مورد آن

 خواستار آن شد که ايران کمک مالی، او در اين سفر. ، در ادامه سفرش از عربستان به اسرائيل رفتترمپدونالد 

 .نظاميان را فورا متوقف کند ھا و شبه آموزشی و دادن تجھيزات نظامی به تروريست

 و کشورھای عربی نوشت به امريکاروزنامه اسرائيلی يديعوت اخرونوت درباره معامالت تسليحاتی ميلياردی ميان 

اين روزنامه در ادامه . تری به نسبت اسرائيل داشته باشد بيشھای جنگی  اين ترتيب عربستان قادر خواھد بود کشتی

ھای  راکتنوشته است که در پی اين معامالت امکانات نظامی عربستان افزايش می يابد و اين کشور خواھد توانست 

  .دورپرواز را دفع کند
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 را در سفرش به اسرائيل با ترمپای نوشته است که اسرائيل نبايد  معاريو، روزنامه پرخواننده اسرائيل اما در مقاله

اسرائيل بايد بداند که اين کشور به ھمراه عربستان سعودی دشمن . انتقاد از قراردادھای تسليحاتی ناخرسند کند

 .مشترکی به نام ايران دارند و پرقدرت شدن عربستان مانعی بر سر قدرت گرفتن ايران خواھد بود

   

 خرداد، در فرودگاه بن گوريون در تل آويو به زمين نشست و ١ - مه ٢٢شنبه ، ظھر روز دوترمپھواپيمای دونالد 

 .مورد استقبال رووين ريولين، ھمتای اسرائيلی خود قرار گرفت

س جمھوری اسرائيل و ئيرفت و در نشستی با رووين ريولين، ر) المقدس بيت(  سپس با بالگردی به اورشليمترمپ

 قرار است در اين سفر دو روزه با بنيامين ترمپ. ير اسرائيل شرکت کردسپس با بنيامين نتانياھو، نخست وز

 .وگو کند خصوص در باره اوضاع کنونی خاورميانه و احتمال برقراری صلح در منطقه گفت نتانياھو به

 او در کنار رووين ريولين،. ، در نخستين سفرش به اسرائيل ايران را حامی تروريسم در منطقه ناميدترمپدونالد 

 .س جمھور اسرائيل، در سخنرانی کوتاھی به سياست ايران به شدت حمله کردئير

ايران بايد کمک مالی، «: باره گفت در اين) المقدس بيت(  در اورشليمترمپخبرگزاری فرانسه گزارش داد که 

 ».ھا و شبه نظاميان را فورا متوقف کند آموزشی و دادن تجھيزات نظامی به تروريست

اش در عربستان نيز در باره  ه سخنانی را تکرار کرد که در اولين ايستگاه نخستين سفر خارجی در ادامترمپ

صدا خواستار آن ھستند که دولت ايران   و اسرائيل ھمامريکا«: او گفت. ای گفته بود يابی ايران به سالح ھسته دست

 ».گاه به سالح اتمی دست نيابد ھيچ

 .ی ايران اعالم کرده بودراکتھای  تری را عليه برنامه ھای بيش يم پيش از سفر به خاورميانه، تحرترمپ

که مورد مناقشه است چنين ادعا ) المقدس بيت( س جمھوری اسرائيل، درباره مالکيت بر اورشليمئيرووين ريولين، ر

 ».چنان ادامه دارد  سال پيش تاکنون ھم٣٠٠٠اين امر از . اورشليم قلب تپنده يھوديان است«: کرد

او در . ھای جھان را برپا کند ترين تمدن  با قدردانی از اسرائيل گفت اين کشور توانسته است يکی از بزرگپترم

گاه  ما ھيچ«: ارتباط با کشتار شش ميليون يھودی در جريان جنگ جھانی دوم بدون نام بردن از ھولوکاوست گفت

 ».اجازه تکرار وقايع وحشتناک قرن بيستم را نخواھيم داد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

امين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل، نيز اعالم آمادگی کرد که کشورش حاضر به برقراری صلح با کشورھای بني

 ». پيش آورده است اسرائيل دست خود را به عالمت صلح«: نتانياھو در اين باره گفت. ھمسايه و فلسطينيان است

اين در حالی است که مسيحيان در نخست وزير اسرائيل گفت کشورش به آزادی ھمه اديان وفادار است و  

ما خواستار صلحی واقعی و طوالنی ھستيم؛ «. او گفت. قات فراوانی روبرو ھستندئيکشورھای خاورميانه با تض

 ». باشد و اختالفات برای ھميشه به پايان برسندتأمينصلحی که در آن امنيت کشور يھودی 

توانيم صلح   معتقدم که با ھمکاری شما، میترمپآقای «: گفتبنيامين نتانياھو در سخنرانی خود در موزه اسرائيل 

ماندگار بين اسرائيل، ھمسايگان عرب آن و فلسطينيان را به علت خطر مشترک که جھان عرب و اسرائيل از سوی 

  ».خاطر رھبری شما در اين فرآيند، پيش ببريم چنين به ايران با آن روبرو ھستند و ھم

که ترديد ندارم که در گوشه و کنار دنيا، آزادی بر ترس غلبه خواھد کرد و نور، تاريکی را  نھايتا اين«: او ادعا کرد

 است، کشوری که نيروھای استبداد را شکست داده است، چراغ و اميد امريکامحو خواھد کرد؛ چون اين داستان 

 موانع غيرممکن غلبه کرده و ھمه بشريت است و اين، داستان اسرائيل است؛ دولتی که بر فجايع غير قابل تصور و

 گذار شما در تأثيرفوق العاده ) نمادين( جمھور از بازديد تاريخی شما و رفتارھای سئيآقای ر. اميِد يھوديان است

  ». ساعته در اسرائيل سپاسگزارم٣٦دوره فشرده 

خود را برای ھای  لحم گفت، ھمه تالش  در شھر فلسطينی بيت٢٠١٧ ماه مه ٢٣شنبه  ، روز سهترمپدونالد 

  .کار خواھد گرفت برقراری صلح ميان اسرائيل و فلسطين را به

لحم  ما از بيت«: س تشکيالت خودگردان فلسطين، گفتئياو در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمود عباس ر

 ».ز داريمصلح در راه است وبرای تحقق آن به عزم و اراده ميا. کنيم ای امن دعوت می ھمه را برای ساختن آينده

ھا پايبندم و قصد دارم از تمام  ھا و فلسطينی تالش برای رسيدن به يک توافق صلح ميان اسرائيلی من به«:  گفتترمپ

 ».ھايم برای دستيابی به صلح استفاده کنم ئیتوانا

 ».ھا اقدام و با محمود عباس ھمکاری و ھماھنگی خواھم کرد برای کمک به اقتصاد فلسطين«:  افزودترمپ

اجالس «: ، با اشاره به سه اجالس رياض که به رياست ملک سلمان و او برگزار شد، گفتامريکاس جمھوری ئير

ھای سه گانه رياض  نتايج اجالس«:  گفتترمپ» .کند رياض تاريخی است و ملک سلمان بسيار حکيمانه عمل می

 ».بسيار مھم و نتيجه بخش بود

ھا و مردم  ھا، اسرائيلی ای کامال امن برای فلسطينی رای ساختن آينده تصميم گرفته که بامريکا کرد، تأکيداو 

 ».خاورميانه کمک کند

شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با  س تشکيالت خودگردان فلسطين، روز سهئياز سوی ديگر محمود عباس، ر

  ».خی با اسرائيل برسيممايليم به يک توافق صلح تاري«: گفتامريکاس جمھوری اياالت متحده ئي رترمپدونالد 

س ئي ر. کردتأکيدچنين بر ضرورت ادامه روند مبارزه عليه تروريسم در منطقه خاورميانه و جھان  عباس، ھم

تان از قدس شرقی مالحظه  روز گذشته طی ديدار تاريخی«: ، گفتترمپتشکيالت خودگردان فلسطين خطاب به 

مشکل ما از . واھان باز شدن درھای گفتمان ميان اديان ھستيمکرديد که جنگی ميان اديان وجود ندارد بلکه ما خ

 ».سازی وعدم اعتراف اسرائيل به دولت ما است گری، شھرک اشغال

 ».گری است با دين يھود مشکلی نداريم مشکل ما با اشغال«:  کردتأکيدعباس 

 کسی است که امريکامھوری س جئي رترمپاميدوارم در تاريخ ثبت شود که دونالد «: محمود عباس در پايان گفت

 ».ھا را برقرار کرد ھا و اسرائيلی صلح ميان فلسطينی
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ھای سازمان ملل متحد  نامه  و قطع١٩٦٧ دو دولت فلسطين و اسرائيل براساس مرزھای سال تأسيسعباس بار ديگر 

لح کشورھای  کرد و گفت که اين تنھا راھی است که صلح را تضمين و راه عملی کردن ابتکار و طرح صتأکيد

 .عربی با اسرائيل را مھيا خواھد بود

يابی فلسطين به آزادی و استقالل کليدی برای صلح جھان خواھد  دست«: س تشکيالت خودگردان فلسطين گفتئير

 در رياض آن را بسيار مھم امريکامحمود عباس نسبت به اھميت اجالس سران کشورھای عربی اسالمی و » .شد

  .دانست

  

ت خودگردان فلسطين ھمچنين به موضوع اعتصاب غذای زندانيان فلسطينی در اسرائيل اشاره کرد و س تشکيالئير

 .ھا پاسخ مثبت دھد ھای آن از اسرائيل خواست که به خواسته

 بر تفاوت بين مردم و حکومت ايران، از کشورھای اسالمی تأکيدچنين در سخنرانی خود با  ، ھمترمپدونالد 

تا زمانی که ايران حاضر نيست در ايجاد صلح مشارکت کند، ھمه «: او گفت. المللی تھران شد خواستار انزوای بين

  ».ھا بايد برای منزوی کردن ايران باھم ھمکاری کنند ملت

محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران .  با تمسخر پاسخ دادترمپاما سران حکومت اسالمی ايران، به اين سخنان 

 ترمپآميز خود به اين اظھارات   با عربستان سعودی در پيامی توئيتری و کنايهامريکايخی ضمن تشريح معامله تار

او پيامی .  از عربستان سعودی استدالرميلياردھا » دوشيدن« در صدد امريکا نمود که تأکيدواکنش نشان داد و 

  :توئيتری به شرح زير منتشر کرد

مھد دمکراسی و « در آن امريکاس جمھور ئي توسط ر- اشته است که تازه يک انتخابات واقعی را پشت سرگذ- ايران

جناب آقای ملک سلمان، از شما برای ايجاد اين لحظه پرشکوه در تاريخ و . گيرد مورد حمله قرار می» ميانه روی

و . کنم ، برای ايجاد کار و مشاغل در اين کشور تشکر میامريکاگذاری بزرگ حضرتعالی در اقتصاد  برای سرمايه

 ».گذاری در آينده اين بخش جھان نيز از شما سپاسگزارم برای سرمايه

 ٤٨٠آيا اين سياست خارجی است يا صرفا دوشيدن «: او نوشت. تيتر اين پيام توئيتری محمد ظريف ھم جالب است

  » از عربستان سعودی؟دالرميليارد 

ل افغانستان توسط شوروی سابق تا به از اشغا«س مجلس شورای اسالمی نيز حکومت سعودی را متھم کرد که ئير

  .دست داشته است» پشت صحنه يا روی صحنه«، »ھای تروريستی ايجاد شده امروز که انواع و اقسام جريان

اين يک مطلب روشن از نظر تاريخی است که حکومت عربستان از آغاز کار ھميشه درگير «: علی الريجانی افزود

ھا شليک  سوی صھيونيست ھا حتی يک تير ھم به  مسلمانان عرب و سعودیجنگ و ترور بوده، آن ھم فقط جنگ با

 ».نکردند
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در حالی که حاکميت عربستان سعودی پيرو شاخه وھابی از دين اسالم است، علی الريجانی در اين باره اظھار 

 ».وھابيت را نه اھل سنت آن را قبول دارد و نه ديگران و ايدئولوژی خشونت است«داشت که 

 بسيار امريکا در مبارزات انتخاباتی از مشکالت شديد اقتصادی ترمپآقای «: مجلس شورای اسالمی افزودس ئير

خواھد اين  نظران دنبال اين بودند که از کجا می ھا را بازسازی کند، صاحب خواھد زيرساخت سخن گفت و اين که می

ای   شده است، بھانهتأمينمنابع مردم مسلمان عربستان دريغ با دستبرد به   کند، معلوم شد اين منابع بیتأمينبودجه را 

 ».جور کردند و حال ايران عامل تروريسم در منطقه است

ھای رای در حال گسترش  کنيد ما با ارائه انتخابات، رای و صندوق اشتباه می«: ھای عربستان گفت او خطاب به مقام

دھيد، قانون اساسی نداريد، انتخابات نداريد، آن  دگی نمیدموکراسی در منطقه ھستيم، شما ھنوز به زنان اجازه رانن

 »اند؟ وقت مدعی ايران شده

کند که حتی گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان  ياد می» يک کشور آزاد«الريجانی در حالی از ايران با عنوان 

ھای بدنی  ھا، اجرای مجازات ھای مختلف، از جمله شمار اعدام کارنامه حکومت اسالمی در زمينهملل، ھمواره از 

نگاران، ھنرمندان و فعاالن سياسی و مدنی،  ھا، بازداشت روزنامه از جمله شالق و قطع عضو، روند دادرسی

 .اند ھای قومی و مذھبی و حقوق زنان و غيره انتقاد کرده وضعيت اقليت

ه و دستيار ويژه سياست خارجی مؤسسس اين ئيمعاون ر» مارتين اينديک«ای را به قلم  مقاله» وکينگزبر«ه مؤسس

  . منتشر کرده استامريکاجمھوری سابق  سئيبيل کلينتون، ر

مردان اين کشور  برای مقابله با ايران و عراق، به دولت» مھار دوگانه« و طراح سياست امريکائیاين سياستمدار 

ھای  ھا و نقشه  با ديدگاهئیاين مقاله برای آشنا. د در برابر ايران يک استراتژی جديد را در پيش گيرندکن توصيه می

 . ھا در برابر ايران ترجمه شده است غربی

متحده و متحدانش  ای را در برابر منافع اياالت  جامع و گسترده ايران چالش: نويسد مارتين اينديک، در مقاله خود می

ايجاد کند که از » ھالل نفوذ«طی چھار دھه گذشته، اين کشور موفق شده است يک . آورد وجود می  بهدر خاورميانه

چه اکنون  آن. گيرد فارس و تا يمن و دريای سرخ را دربر می لبنان و سوريه در شام، تا عراق و بحرين در خليج

بنابراين، ھرگونه . ارچه و با دوام استپ جامع، يک» راندن عقب«متحده به آن نيازمند است يک استراتژی  اياالت

  . ھم ربط دارد  بايد اين مسئله را در نظر بگيرد که در خاورميانه، ھمه چيز بهامريکائیاستراتژی 

اما اين دو کشور برای نفوذ در دمشق با يکديگر . دنبال حفظ بشار اسد در قدرت ھستند روسيه و ايران ھر دو به

 بر امريکاشايد استراتژی . ھا را در برابر يکديگر قرار دھد کند تا آن فرصت استفاده میکنند و اسد از اين  رقابت می

چرا . اما اين اقدام کرا ساده ای نيست. اين مبنا باشد که از اين فرصت برای کاھش نفوذ ايران در سوريه استفاده کند

. يف نفوذ خود در سوريه، تن دردھدمتحده برای تضع دليل شراکت با اياالت رسد روسيه به نظر می که بعدی به

  . انگارانه است چنين اين سياست که روسيه و ايران سوريه را به اين سادگی ترک خواھند کرد، يک سياست ساده ھم

س اسبق آژانس امنيت ملی و سازمان سيا ضمن گفتگو با روزنامه بيلد ام ئيبه گزارش اسپوتنيک، مايکل ھيدن ر

  .کند ھا نقش ديوانه مفيد را ايفا می  برای روسترمپجمھور دونالد  سئيسونتاگ اظھار کرد که ر

 با والديمير ترمپ من سعی کردم ارتباط عجيب دونالد امريکاچند روز پيش از انتخابات «: او در ادامه می گويد

اين . می ناميدند» ديوانه مفيد«ھا   ھمان کسی بود که پوتين و روسترمپ. س جمھور روسيه کشف کنمئيپوتين ر

 بوده و کرملين روسيه کنترولرفته که قابل  کار می اصطالح در زمان جنگ سرد برای افراد ساده لوحی به
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توان اذعان کرد که اصطالح  انه میتأسفحال با گذشت شش ماه م. برداری مفيد کند توانسته از آن شخص بھره می

 ».توصيف دقيق اوست» ديوانه مفيد«

 که در عمل مواضعی غير از وی را داشتند، موقعيت ترمپان و مدير اف بی آی توسط گفته ھيدن، اخراج دادست به

  . را کمی شبيه به نيکاراگوئه کرده استامريکا

 دارند که روسيه تأکيد با قاطعيت زياد بر اين مسئله امريکائیچنين معتقد است که جاسوسان  س سابق سيا، ھمئير

شته است، اين نفوذ روی شمارش آراء نبوده، بلکه روی خود کمپين بوده  نفوذ داامريکاروی کمپين انتخاباتی در 

  .است

 سپتامبر مراقب باشد و ٢٤ھای روسيه در انتخابات پارلمانی روز   ھم بايد نسبت به دخالتالمانچنين گفت که  او ھم

  . افراد نفوذی انجام دھندئیان اطالعات االن بايد اقدامات الزم را برای شناسامأمور

، متھم ٢٠١٦ طی سال امريکاگذاری و دخالت در انتخابات تأثيرتر نيز روسيه را به   پيشامريکاان امنيت ورمأم

ھا را  روسيه چندين مرتبه به اين اتھامات واکنش نشان داده و ديميتری پسکوف سخنگوی کرملين آن. کرده بودند

  .خواند» اساس کامال بی«

روسيه فشار آورد تا مسکو اختيارت نيروھای مسلح ايرانی به ويژه سپاه  به امريکااما دور از انتظار نيست که 

دليل ھمکاری   ايران، بهکنترول در مناطق و بنادر تحت ئیھا يا محدوديت. پاسداران در سوريه را محدود کند

 و اسرائيل را هللا هللا لبنان و ارسال تسليحات به اين سازمان، ايجاد کند تا احتمال درگيری بين حزب نزديکش با حزب

هللا فشار وارد آورد تا  کند که روسيه به ايران و حزب چنين از اين اين سياست اسرائيل حمايت می  ھمامريکا. بگيرد

 که شايد با خروج نيروھای خارجی از سوريه و سرکوب داعش ئیھا حل  راه.ھای جوالن نيرو اعزام نکنند به بلندی

  .گيری اسد منجر شود به ويژه در رقه، سرانجام به کناره

اکنون، دارای شرکای استراتژيک توانمندی در اسرائيل، ترکيه، عربستان سعودی و کشورھای عربی   ھمامريکا

ھا  گرچه ھريک از آن. حوزه خليج فارس است که ھمگی برای مھار حکومت اسالمی ايران، منافع مشترکی دارند

رند، اما با توجه به اين مسئله که ترکيه، کشورھای حوزه انداز استراتژيک و منافع خاص خودشان را دا چشم

اند، در سراسر منطقه آمادگی  ھای خود را با حکومت اسرائيل بھبود بخشيده فارس و مصر ھمگی ھمکاری خليج

ای خود را   آمادگی متحدان منطقهامريکاظاھرا اکنون زمان آن فرارسيده است که . جديدی برای ھمکاری وجود دارد

دھد  ای آن امکان می  و متحدان منطقهامريکااين ساختار جديد امنيتی به . ای تقويت کند ايش جديد امنيتی منطقهدر آر

 .ھايشان را عليه حکومت اسالمی ايران، ھماھنگ کنند طور موثرتری تالش به

دن حکومت اسالمی ران ھای جديد و ديگر ارکان استراتژی عقب  با اعمال تحريمامريکااکنون چنين اقدامی از سوی 

  . اش است ايران آغاز شده و به سرعت در حال ھماھنگی با متحدان منطقه

ای حکومت اسالمی ايران، يک مسئله بسيار جدی   اھداف ھژمونيک منطقهکنترولنظر می رسد اکنون  بنابراين به

 در حال پياده کردن امريکاعالوه بر ھمه اين مسائل، . ای آن تبديل شده است  و متحدان منطقهامريکابرای سران 

تر به نفع ھژمونی خود   ھر چه بيش  در تالش است از اين فرصتامريکا. استراتژی جديد خود در خاورميانه است

  .بھره گيرد

 قدرت و نفوذ ژئوپليتيکی ايران در منطقه و جھان را امريکاھای جديد  جا پرسش اساسی اين است که سياست اين

  مستقر و يا خنثی خواھد شد؟امريکاھد نمود و چگونه بايد راھبردھای جديد اتی خواتغييردستخوش چه 
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ھا و اقدامات خود،  ای آن، برای توجيه استراتژی  و متحدان منطقهامريکائیمداران  رسد که سياست اکنون به نظر می

د ديد که حکومت اسالمی باي. به عالم و يا مجموعه عواملی نياز دارند که ايران در خط مقدم اين توجيه قرار دارد

  .ايران، پس از اين انتخابت خود و ادامه دولت روحانی، چه تاکتيکی را اتخاذ خواھد کرد

تقريبا جھان عرب به رھبريت توان به اين نتيجه رسيد که   و توافقاتش با عربستان و اسرائيل، میترمپاز سفر 

عادل جبير وزير .  حکومت اسالمی ايران قرار داده است، نوک پيکان خود را مقابله باامريکاعربستان و با حمايت 

چنين  ھم. توصيف کرده است» تھديد«خارجه عربستان در گفتگو با دبيرکل جديد سازمان ملل، تھران را يک 

عربستان سعودی، با استفاده از روابط و ابزارھای خود در شورای ھمکاری خليج فارس، اتحاديه عرب و سازمان 

  .ھر سه اين سازمان را پشت خود داردھمکاری اسالمی 

 موفق به ايجاد پل مستحکمی با ترمپترين پارامتر باشد که اگر  ، شايد مھمامريکا روسيه با ئیسو در اين ميان، ھم

  . تواند زير پای حکومت اسالمی را در منطقه به لرزه درآورد گاه می پوتين شود آن

 به منظور ھدف قرار دادن اقتصاد بحرانی ايران در اولويت دولت ھا بر ايران مسئله ديگر، سياست تشديد تحريم

ی ايران، نقض حقوق بشر و يا حمايت از تروريسم راکتھا برنامه  اين دور از توجيه تحريم.  قرار گرفته استترمپ

  .است

 هللا لبنان را سازمانی تروريستی و حکومت سازمان ھمکاری اسالمی در آخرين اجالس سران، مشخصا حزب

ھم از سوی سازمان قوی منطقه، راه را برای اعمال  چنين زمينه سازی آن. اسالمی را حامی تروريسم معرفی کرد

 حيدر عبادی ترمپحتی در تماس تلفنی نخست وزير عراق با . ، ھموار کرده استامريکاتحريم ايران از سوی 

را » طرفی بی«تھران و واشنگتن جانب  را اين اعالم کرد که بغداد در تخاصم ترمپنتيجه مذاکرات خود با 

 از عبادی، مقابله با نفوذ ايران در ترمپترين خواسته  توان تصور کرد که مھم به اين ترتيب، می. برخواھد گزيد

  . عراق بود

ھای اجتماعی و در راس ھمه  ساز برای کل جامعه ايران آن است که جنبش در پايان، نکته بسيار مھم و سرنوشت

گر اين وضعيت باشند  جو و ضدجنگ، نبايد نظاره طلب، عدالت خواه، برابری ی و ھمه نيروھای آزادیجنبش کارگر

ھای مستقل خود،  ھا و سياست ژیيھا و سترات بنابراين، اين نيروھا بايد با تاکتيک. و به حوادث احتمالی چشم بدوزند

ويژه   خطراتی که در کمين جامعه ايران، بهبا جديت و پيگيری وارد عرصه سياسی و اجتماعی جامعه ايران شوند؛

کم بخشی از اين حکومت نيز  ھای اقتصادی و احتمال حمله نظامی خوابيده و حکومت اسالمی ايران و يا دست تحريم

 از ئیھا چون مجاھدين خلق ايران، طيف کنند و يا نيروھای راستی ھم از چنين وضعيت بحرانی استقبال می

ھای ناسيوناليستی کردی، آذری، بلوچ، عرب، فارس و غيره که حاضرند در ھر  سازمانچنين  طلبان و ھم سطنت

بار  شوند بسيار فاجعه... ، عربستان، اسرائيل، ترکيه وامريکابرنداز  شرايطی، پياده نظام سناريوھای سياه و خانمان

  . انگيز و خطرناک است و غم

طور کلی  ياليست، کمونيست، آنارشيست و فمينيست، يعنی بهدوست، سوس ھای پيشرو، مترقی، انسان بايد ھمه جنبش

ھای  اکنون شبکه داری و مخالف تبعيض جنسيتی و مليتی و مذھبی و استثمار انسان، از ھم ھمه نيروھای ضدسرمايه

ھای مختلف مطالعاتی، دفاع از محيط  ھای خود مانند شورا، سنديکا، کانون، ھسته چنين تشکل ارتباطی خود و ھم

ديده،  ھا و زنان آسيب خانواده دار، کمک به ست، آموزش برابری زن و مرد، آموزش برای جنسيتی به زنان خانهزي

دھی   ھای مادری، تالش برای تدوين يک قانون کار منسجم توسط فعالين کارگری، سازمان تالش برای آزادی زبان

گاران، نھادھای لغو کار کودک و کمک مداوم و ن نھادھای دمکراتيک فعالين فرھنگی، ھنری، نويسندگان، روزنامه
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را در جامعه ايران به وجود آورند و بدون ... موثر به کودکان کار و خيابان، کمک به معتادين برای ترک اعتياد و

دھی بزنند و در ھر  سان و برابر دست به خودسازمان طور يک توجه به حاکميت و مليت و جنسيت و مذھب، ھمه به

عبارت ديگر، جامعه  به. را پياده و تجربه کنند» دولت و ملت«ارند خودمديريتی دمکراتيک بدون سطحی توان د

عنوان دولت و غيره  دست جرياناتی به ايران از ھم اکنون بايد آموزش ببيند تا در آينده بار ديگر، سرنوشت خود را به

بنابراين، خود شھروندان آگاه و مساوی خيلی . د خواستند سر شھروندان بياورنئیندھد که از باالی سر جامعه ھر بال

توانند نيازھاف کمبودھا، مشکالت و معضالت خود را بشناسند و در جھت  خيلی بھتر از ھر جريان و دولتی می

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، امنيتی و غيره محل،  ھا نيز بکوشند و در ھمه عرصه برطرف کردن آن

ر کشور را به بھترين وجھی اداره کنند بدون اين که يک مشت مفتخور تحت عنوان حاکميت و شھر، روستا و سراس

ھا و  تکه کردن مردم به مليت ، در آن باال قرار گيرند و يا با تکه...س جمھور و وزير و نماينده مجلس وئيرھبر و ر

  .  راه بياندازندئیجو قاممذاھب مختلف، ھمبستگی انسانی را از بين بببرند و جنگ ملی و مذھبی و انت

   »!من انگشت ناخن جز من پشت نخارد کس«قول معروف  به

  

  ٢٠١٧ مه سوم و بيست - ١٣٩٦ ]جوزا[خرداد دوم شنبه سه

  

  :ضميمه

   به پادشاھی عربی سعودی، دو کشور در بيانيهامريکاجمھوری اياالت متحده  سئي، رترمپدر پايان سفر دونالد 

ھای  ای مشترک در زمينه استراتژی جديد برای قرن بيست و يکم و تشکيل کارگروهھ مشترکی درباره ھمکاری

  .کم ساالنه يک بار با ھم ديدار کنند، توافق کردند مشورتی که دست

چنين   مالی تروريسم و ھمتأمين و ئی گرا  با افراطئیچنين اقدامات جديد برای رويارو در اين بيانيه مشترک، ھم

اعی دو کشور در مواجھه با تھديدات موجود در خاورميانه و تالش برای تشکيل يک نھاد ھای دف تقويت ھمکاری

 .پارچه و قدرتمند مورد اشاره قرار گرفت امنيتی اقليمی يک

ھای تروريستی، در اين بيانيه مورد تمجيد قرار گرفته و  ھای پادشاھی سعودی نيز در زمينه مقابله با سازمان تالش

چنين بازبينی برخی بندھای  ای و ھم ھای شرورانه ايران و برافروختن اختالفات فرقه  دخالتبر ضرورت مقابله با

ھای ايران، منطقه و جھان را تھديد  دو کشور در اين بيانيه اذعان کردند، دخالت.  شدتأکيدای ايران  توافق ھسته

 .کند می

 : به شرح ذيل استامريکائیمتن بيانيه مشترک سعودی 

سعود، پادشاه پادشاھی عربی سعودی، جناب دونالد  ادم حرمين شريفين، ملک سلمان بن عبدالعزيز آلبه دعوت خ. ١

 ٢٢ تا روز دوشنبه ٢٠١٧ می ٢٠، طی يک ديدار رسمی از روز شنبه امريکاجمھوری اياالت متحده  سئي، رترمپ

 . از پادشاھی سعودی ديدن کرد٢٠١٧مه 

ط تاريخی، استراتژيک و مستحکم پادشاھی عربی سعودی و اياالت متحده رھبران دو کشور طی اين ديدار، رواب. ٢

ھا  ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی، نظامی، انرژی و ديگر زمينه  را که طی ھشتاد سال گذشته در زمينهامريکا

 توسعه يافته، بررسی کردند و دو رھبر به اين موضوع که دو کشور يک ھمکاری مثمر ثمر بر مبنای ھمکاری و

 . کردندتأکيداند  منافع مشترک بنا نھاده
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تر اشاره  دو طرف درباره نقش اين ديدار در تقويت روابط دو کشور با ھدف برقراری ثبات، امنيت و توسعه بيش. ٣

 دوجانبه و ترسيم مسير  کرده و اعالم کردند که دوشادوش يکديگر برای مواجھه با دشمنان مشترک و تقويت روابط

 .کنند برای ھمه، تالش میصلح و پيشرفت 

انداز استراتژی مشترک پادشاھی عربی سعودی و اياالت   از چشمئیدو طرف توافق کردند، از طريق رونما. ٤

اين .  کند، ھمکاری کنندتأمين به نحوی که منافع دو کشور را ٢١، درباره استراتژی جديدی برای قرن امريکامتحده 

گشايد به نحوی که توسعه اقتصادی، تجاری و  ای سرشار از صلح می ورميانهای به سوی خا استراتژی مسير دوباره

 .المللی باشد ھای اين فعاليت اقليمی و بين ديپلماتيک از نشانه

ای را به ميزبانی خادم حرمين شريفين و  دو کشور برنامه خود برای تشکيل يک مجموعه استراتژيک مشاوره. ٥

ھا را نمايندگی کنند، با ھدف ترسيم مسير اين ھمکاری استراتژيک  ه آن و يا افرادی کامريکاجمھوری  سئير

 .مشترک، اعالم کردند

کم يک بار در يکی از دو  ای مشترک، ساالنه دست دو کشور توافق کردند، اين مجموعه استراتژيک مشاوره. ٦

 .ھای ھمکاری را بررسی کنند کشور گردھم آمده و زمينه

با تھديدات عليه منافع مشترک خود ھستند و برای اين منظور تصميم گرفتند اقدامات دو کشور خواھان مقابله . ٧

 مالی تروريسم و گسترش تأمينآميز و خشکاندن منابع  گرايانه خشونت  با گفتمان افراطئیجديدی برای رويارو

 .ھای دفاعی انجام دھند ھمکاری

 که خواھان ئیھا  ابراز اميدواری کردند حکومتدو طرف عالقه خود برای توسعه ھمکاری را اعالم کرده و. ٨

  ھا که به افراط بينی کردند آن دو کشور پيش. ھا بپيوندند التزام به صلح ھستند، با ھدف تحقق اھداف به اين ھمکاری

ده کنند با تعداد زيادی از شرکای اقليمی که در مقابل آنھا ايستا  روی آورده و صلح در خاورميانه را تھديد میئیگرا

 .کارند، مواجه شوند و بذر صلح می

ھايشان دانسته و  پارچه و نيرومند را امری ضروری برای ھمکاری دو کشور تشکيل يک نھاد امنيتی اقليمی يک. ٩

  ھای آينده در زمينه ھايشان در سال  فعاليت  تصميم دارند دامنهامريکاپادشاھی عربی سعودی و اياالت متحده 

 .د، به ديگر کشورھای منطقه نيز توسعه دھندھای مشترک جدي ھمکاری

و سندھای ھمکاری که موجب )  به پادشاھی سعودیامريکاجمھوری  سئير( دو کشور از دستاوردھای سفر. ١٠

چنين برای منطقه امنيت و  ھای آينده است و ھم وری برای نسل افزايش خير و توسعه برای دو کشور و سود و بھره

 .تقبال کردندثبات به ھمراه دارد، اس

چنين  ای که به آن رسيده و ھم رھبران دو کشور به حجم تبادل تجاری رو به رشد دو کشور و سطح پيشرفته. ١١

ه برای اين  ھا و ارائه تسھيالت و تقويت انگيزه ھای اقتصادی، زيرساخت ھای مشترک در پروژه گذاری سرمايه

 .ھا اشاره کردند گذاری سرمايه

ھای استراتژيک در پی خواھد داشت و ھمکاری اقتصادی و   که اين ھمکاریئیبه دستاوردھاچنين  ھا ھم آن. ١٢

 .نظير شغلی در دو کشور اشاره کردند ھای بی گذاری و ايجاد فرصت سرمايه

ھای دو کشور و ھمچنين اھميت  گذاری در زمينه انرژی از سوی شرکت رھبران دو کشور بر اھميت سرمايه. ١٣

 . کردندتأکيدکند،   که ثبات بازار و وجود منابع را تضمين میئیاھ ھماھنگی سياست

 امنيت مسيرھای آبی و امنيت و سالمت دريانوردی در تأمينچنين درباره ھمکاری مستمر برای  ھا ھم آن. ١٤

 . کردندتأکيدالمللی مھم و به ويژه باب المندب و تنگه ھرمز   بينئیمسيرھای دريا
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ھای تروريستی و ھمچنين  اده جدی خود برای مبارزه با داعش و القاعده و ديگر سازماندو کشور بر عزم و ار. ١٥

 . کردندتأکيدھمه اشکال تروريسم 

ھای تروريستی برای مشروعيت دادن به  ھا از التزام کشورھايشان برای مقابله قدرتمند با سازمان آن. ١٦

 . تروريستی خبر دادندھای ھای انديشه چنين مقابله با ريشه ھايشان و ھم جنايت

ھای امنيتی گسترده و تبادل معلومات در راستای منافع ملی دو  ھا التزالم کشورھايشان در زمينه ھمکاری آن. ١٧

 .کشور اعالم کردند

ھای  رھبران دو کشور التزام کشورھايشان به مقابله با افزايش پيکارجويان خارجی و ھمچنين قطع مسير کمک. ١٨

 .يستی اعالم کردندھای ترور سازمان

 عمليات تروريستی که برخی از اين ٢٧٦چنين به دستاوردھای پادشاھی عربی سعودی در کشف  ھا ھم آن. ١٩

 . و ديگر کشورھای دوست را ھدف قرار داده بود و ناکام کردن اين عمليات تروريستی تمجيد کردندامريکاعمليات 

ھای پادشاھی عربی سعودی در مقابله با اقدامات   تالشامريکاده جمھوری اياالت متح سئي، رترمپجناب دونالد . ٢٠

ھا برای  ھای ناکام اين سازمان ھای تروريستی که اين کشور را ھدف قرار داده بودند، تمجيد کرد و به تالش سازمان

 ايجاد اختالف در رابطه دو کشور اشاره کرده و گفت که پادشاھی عربی سعودی از اولين کشورھای قربانی

 . عمليات تروريستی قرار گرفته است١٠٠ تا کنون ھدف بيش از ١٩٩٢تروريسم است و از سال 

المللی مبارزه با داعش به  ھا ميان ائتالف بين رھبران دو کشور از عزم جدی خود برای وحدت و تکامل تالش. ٢١

ای مبارزه با تروريسم به  و مشارکت پادشاھی سعودی و ائتالف اسالمی نظامی برامريکارھبری اياالت متحده 

 .رھبری پادشاھی سعودی خبر دادند

ھای شرورانه ايران در مسائل داخلی ديگر کشورھا و دامن  چنين درباره بر ضرورت مقابله با دخالت ھا ھم آن. ٢٢

کشورھا ای و حمايت اين کشور از تروريسم و افراد مسلح و ھمچنين اقدامات ايران که به ثبات  ھای فرقه زدن به فتنه

 . کردندتأکيدزند،  منطقه آسيب می

ھای ايران خطری برای منطقه و جھان است و برخی بندھای   کردند دخالتتأکيدچنين  رھبران دو کشور ھم. ٢٣

ھای بالستيک ايران تنھا کشورھای  راکتچنين برنامه  ھم. ای امضاء شده با ايران نياز به بازبينی دارد توافق ھسته

 .کند بلکه تھديدی مستقيم برای امنيت ھمه کشورھای منطقه وامنيت جھانی است  نمیھمسايه را تھديد

 کرده و تعھد کردند ھمه آنچه در توان تأکيددو طرف بر اھميت رسيدن به صلح کامل ميان اسرائيل و فلسطين . ٢٤

 .کند، انجام دھند دارند را برای تشويق ايجاد شرايطی که به ايجاد صلح کمک می

ھای   از کمکترمپ کرده و جناب دونالد تأکيدچنين بر ضرورت تالش برای حل بحران يمن  ھا ھم آن. ٢٥

 .دوستانه پادشاھی عربی سعودی به ملت يمن، تمجيد کرد انسان

 برای امريکاجمھوری  درباره بحران سوريه نيز، پادشاھی عربی سعودی حمايت خود را از تصميم رئيس. ٢٦

شيخون استفاده کرد، اعالم   به شھرک خانئیرات که رژيم سوريه از آن برای حمله شمياباران پايگاه الشعي راکت

الملل درباره نابودی   با جامعه بين٢٠١٣ای که سال  نامه بندی رژيم سوريه به توافق دو طرف بر اھميت پای. کرد

حلی دائم برای بحران  فتن راهآنھا ھمچنين بر اھميت يا.  کردندتأکيد در سوريه امضا کرد، ئیھمه تسليحات شيميا

پارچگی و تماميت ارضی   شورای امنيت و محافظت از يک٢٢٥٤سوريه براساس توافق ژنو و قطعنامه شماره 

 . کردندتأکيدای  ھای فرقه ھای سوری و خالی بودن دولت از تفرقه سوريه و تعلق گرفتن دولت به ھمه گروه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

پارچه کردن جبھه داخلی اين کشور برای  ارزه با داعش و يکھای دولت عراق برای مب دو طرف از تالش. ٢٧

پارچگی و تماميت ارضی عراق و   بر يکتأکيدھا با  آن. کند، حمايت کردند مبارزه با تروريسم که عراق را تھديد می

ھای ايران در امور داخلی عراق، به موضوع اھميت روابط پادشاھی عربی سعودی و عراق و  اھميت توقف دخالت

 .الش برای گسترش اين روابط اشاره کردندت

درباره موضوع لبنان نيز، دو طرف بر اھميت حمايت از دولت لبنان برای تحکيم حاکميت دولت بر ھمه . ٢٨

هللا و در اختيار گرفتن ھمه تسليحات موجود  ھای تروريستی مانند حزب اراضی اين کشور و خلع سالح سازمان

 . کردندتأکيدتوسط ارتش لبنان 

 

  

 

 


