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 ايران و متحده اياالتمذاکرات  موازات به
 

 سعودی عربستان و اسرائيل مخفی ھای طرح : ويژه گزارش

 عربستان توسط غزه عليه جنگ مالی تأمين ادامۀ در ايران و متحده اياالت بينمذاکرات  به رياض و آويو تل اسخپ

 که حالی در .انديش تاريک سلطنتی رژيم و استعماری دولت ھمبستگی از است عبارت : ٢٠٠٨ سال در سعودی

 بين مخفيانه مذاکرات محتوای اينجا در ميسان يری تی شود، می آماده بازی قواعد در ساله ده دگرگونی برای خاورميانه

 .کند میء افشا را رياض و آويو تل

 ٢٠١٥جون ٢٢ / )سوريه( دمشق / ولترشبکه

html.187941article/org.voltairenet.www://http 

 
 رابطه در جانبه، چند توافقات حاشيۀ در آينده، جون ٣٠ در بايد که ّسری توافقات که نيستند آگاه يک ھيچ خاورميانه در

 .کرد خواھد مشخص آينده سال ده برای را بازی قواعد رسدء امضا به تھران و واشنگتن توسط یئ ھسته لۀأمس با

 نفت کنندۀ توليد نخستين به روسيه و سعودی عربستان وجل متحده ياالتا که است شده مطرح وضعيتی در توافقات اين

 به نسبت آنھا حساسيت و ندارند خاورميانه نفت به نيازی خودشان مصارف برای ديگر متحده اياالت  .است شده تبديل

 .است رالد به جھانی بازار ستدھای و داد حفظ دليل به تنھا لهأمس اين
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 آغاز دور خاور سوی به خاورميانه و غربی اروپای از نيروھا استقرار در را ھائی بجائیجا واشنگتن اين بر عالوه

 امنيت تضمين پی در بار اين مريکاا بلکه کند، می رھا را مناطق اين که نيست معنا اين به موردی چنين .است کرده

  .است ديگری کار و ساز با ولی خود

 

 اسرائيل

 ٢٧ از که تھران و واشنگتن بين مذاکرات با رابطه در يعنی( پيش ماه ١٧ از داريم، راختيا در ما که اطالعاتی اساس بر

 بار پنج کشور دو اين مقام عالی نمايندگان .است بوده مذاکره حال در سعودی عربستان با آويو تل ،)شده آغاز پيش ماه

 .اند کرده مالقات ھم با چک جمھوری و ايتاليا ھندوستان، در

 عرب اتحاديۀ پشتيبانی به »عرب مشترک نيروی« ايجاد برای متحده اياالت طرح به رياض و آويو تل بين ھمکاری

 اسرائيلی سربازان و شد بسته کار به يمن در ًعمال عرب مشترک نيروی .گردد می باز اسرائيل فرماندھی به ولی

 توسط نيز آنھا فرماندھی ستاد و دارند عھده به عرب مشترک نيروی چھارچوب در را سعودی ھای افکن بمب خلبانی

 .است نشده شناخته رسميت به و ندارد خارجی وجود ًرسما که کشوری در يعنی شده، پا بر الند سومالی در اسرائيل

 ]1[ است شده واقع المندب باب تنگۀ سوی آن در الند سومالی

 خواھد نمی نپذيرد، را ٢٠٠٢ سال در عرب اتحاديۀ توسط عرب صلح پيشنھاد اسرائيل که وقتی تا رياض وجود، اين با

 پادشاھی مقام به که آن از پيش عبدهللا شاھزاده توسط عرب صلح طرح .کند بازشناسی رسمی شکل به را ھمکاری اين

 ]2[بود شده معرفی شود نائل

  .اند رسيده توافق به يکديگر با ھدف چند پيرامون سعودی عربستان و اسرائيل

 

 : سياسی اھداف

 که حساب اين با خودشان کشور مديريت در مردم دادن شرکت يعنی ،)فارسی( خليج ھای دولت »دموکراتيزاسيون« (١

 .نرود سؤال عالمت زير نيز وھابی زندگی شيوۀ و بماند قیبا ناپذير خدشه سلطنتی رژيم

 .)شود پا بر جنگی که آن بی( ايران در سياسی نظام تغيير (٢

 به و )بود پيمان ھم اسرائيل با ھا مدت ترکيه گرچه( شوند تضعيف ترکيه و ايران که شکلی به مستقل کردستان ايجاد (٣

 .)است شده تضعيف مدت دراز شکل به کشور اين زيرا سوريه، نه ولی( عراق گونه ھمين

  

 : اقتصادی اھداف

 حتی و يمن، سعودی، عربستان بين فدراسيون يک سازماندھی و الخالی ربع در خيز نفت مناطق از برداری بھره (١

 .عرب متحدۀ امارات و عمان

 بندر امنيت تأمين اتيوپی، رتنظا تحت (اتيوپی شرقی جنوب در ای منطقه) اوگادن خيز نفت مناطق از برداری بھره (٢

 .يمن و جيبوتی بين ارتباطی پل ايجاد و يمن، در عدن

 از نيمی و سوريه عراق، سوم دو که بپذيرند و نشوند نااميد مشکالت خاطره ب رياض و آويو تل اگر ديگر، عبارت به

 : خواھند می آنھا گيرد، قرار ايران لوکنتر چتر زير لبنان

 .کند می پوشی چشم انقالبش کردن صادر از اناير که شوند مطمئن (١

 بود شده سعودی عربستان جانشين المللی بين تروريسم مديريت و نظارت در که ترکيه حذف با منطقه مابقی لوکنتر (٢

 .است شده روه روب شکست با سوريه در اکنون و
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 فلسطين

 ماه يک معادل مدتی به تنھا عرب، صلح يشنھاداتپ و اسلو توافقات بر مطابق فلسطينی دولت يک المللی بين بازشناسی

 .داشت خواھد بستگی ايران و متحده اياالت توافقات امضای از پس

 جناح در فتح سازمان ًمطمئنا که رسد می نظره ب .دادء استعفا ناگھان نشد، عملی ھرگز که ملی اتحاد فلسطينی دولت

 پشتيبانی مورد گسترده شکل به شود متحد ملل سازمان اردو فلسطينی دولت عنوان به که اين محض به عباس محمود

 .گرفت خواھد قرار فلسطين مردم

 برادران به اش وابستگی رسمی اعالم با ناگھانی شکل به بود، شده تبديل مقاومت نماد به ٢٠٠٨ سال از که حماس

 تنھا به مسلحانه حملۀ با و )زد کودتا به دست سعودی عربستان عليه بار چندين اسالمی اتحاديۀ اين که حالی در( مسلمان

 .داد دست از را اعتبارش سوريه عرب جمھوری به حمله با يعنی کرد، می دفاع ھا فلسطينی از ًعمال که منطقه کشور

 خشونت غير حرکات پس اين از و کند عمل احتياط با که گرفت تصميم اش، شده مخدوش چھرۀ ترميم برای نتيجه، در

 .است گرفته پيش در را آميز

 خواھد پايان بودند شده رانده بيرون آن از که سرزمينی به ھا فلسطينی بازگشت مسلم حق به فلسطينی دولت بازشناسی

 توسعۀ برای گسترده شکل به سعودی عربستان و متحده اياالت .شد خواھند برخوردار ای تازه وضعيت از ولی داد،

 .دکر خواھند گذاری سرمايه جديد دولت اقتصادی

 ساله ٨٠ عباس محمود زيرا(ھستند رقابت در عباس محمود جانشينی برای عجله با انتخاباتی نامزد چندين اکنون، ھم از

 گويا که امنيت قديمی رئيس دحالن، محمد نامزدھا اين بين .)رسيده پايان به ٢٠٠٩ سال در نيز او نمايندگی دور و است

 کار از پس .است شده کشور ترک به مجبور ٢٠٠٧ سال در و بوده کرده سازماندھی را عرفات ياسر کردن مسموم

 و )شيناواترا تاکسين تايلند سابق وزير نخست مثل( نگروئی مونته مليت کسب از پس و عربی، متحدۀ امارات برای

 که آن بی و شد ميلياردر دحالن محمد .بازگشت فلسطين به حماس در سابقش دشمنان کمک به فبروری ماه در صرب،

 در که باشد برغوتی مروان تواند می تر جدی انتخاباتی نامزد .کرد خريداری رأی و مبارز باشد داشته کتابی حساب

 در او .شود آزاد تواند می صلح توافقات چھارچوب در و است شده محکوم اسرائيل در ابد حبس بار پنج به حاضر حال

 .است مانده امان در موساد دژخيمان ستد از و نيست بزھکار که است فلسطينی شخصيت تنھا واقع

  

 سعودی عربستان

 شد، شديدی نگرانی موجب روسيه به سعودی عربستان سالم پادشاه پسر ، سالم بن محمد شاھزاده سفر وضعيت، اين در

 .کند داری خود سوريه به کمک از که کند درخواست روسيه از خواھد می او که داد گزارش یئ رسانه اردوی يک

 از تعدادی و وزير چندين با ھمراه اسالمی ھای ھمکاری سازمان رئيس مدنی امين بن اياد ھفته يک مدت به وا درپی

 رئيس استقبال مورد شاھزاده و کرد شرکت پترزبورگ سن اقتصادی بازار در سعودی تأھي .رفت روسيه به بازرگانان

 .گرفت قرار پوتين والديمير جمھور

 شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد و داشته ممتازی مناسبات متحده اياالت با اش نگذاریبنيا تاريخ از وھابی سرزمين

 .است تحول حال در مناسبات اين که رسد می نظره ب .کند می تلقی رقيب مثابه به را روسيه سپس و

 عربستان .تر جديد ھای سياست برای باشد آغازی تواند می اقتصادی توافقات و ھا ھمکاری امضای مھم بسيار اھميت

 و گردد سھيم نيز روسيه فضائی ھای پژوھش در تا است برآن حال عين در و کرده خريداری میوات مرکز ١٦ سعودی

 .است نشده منتشر ھنوز آن نتايج که کند می مذاکره نفتی توافقات برای
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 از پشتيبانی سياست مورد در هروسي که کرد اعالم پوتين والديمير جمھور رئيس ،مذاکرات اين مورد در ابھام رفع برای

 که معنا اين بهً مشخصا و کرد، خواھد پشتيبانی سياسی حل راه و سوريه مردم آراء از و داد نخواھد تغييری ھيچ سوريه

 خواھد باقی قدرت در اش جمھوری رياست دور پايان تا شده برگزيده دموکراتيک شکل به که اسد بشار جمھور رئيس

 .ماند

  

 ھا کارت مجدد متقسي بازندگان

 : از عبارتند بازندگان ]3[ برسد ءامضا به ايران و متحده اياالت توافقات وقتی که دھد می نشان شواھد تمام

 .شد خواھند محروم اند کرده مبارزه آن برای نسل سه که کشورشان به بازگشت مسلم حق از که فلسطين مردم (١

 سوريه در شکست و مسلمان برادران از پشتيبانی و جوئی برتری رؤيای برای گرانی بھای بايستی می که ترکيه (٢

 .]4[ بپردازد

 جايگاه به سرانجام بود، منطقه در اش استعماری منافع تمديد پی در گير پی تالش با سال چھار طی که فرانسه (٣

  .]5[ است کرده تنزل سعودی عربستان و اسرائيل برای فروشنده
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