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 همقدم

جمهورر ممریاوا     روسایترامپ بر خالف سنت دیرینه 

ر از سوه شوورر   اولین سورر خوارجخ خورد را بوا دیو ا     

. بسویاری از تلیییروران ایون    مذهبخ جهان مغاز شورد 

بوورای مبابیووه بووا  او ای از عوو ج جوو ی  سوورر را اوووااه

دیو ارهای تراموپ در   . ااو   دااسوهه رادیاالی ج مذهبخ 

؛ دی ار و گرهرر با میو   ش طح برگ ار سدر سه  ریاض

سیمان  اوست بوا شوررای هماواری خیویر  وار  و      

اسوالمخ. ریوی    عربوخ و  اوست با سران شووررهای  

پ  از پایوان ایون اوسوت بوا پوروازی      جمهرر ممریاا 

مسووهبیا از ریوواض عووازج تالویوور شوو  و اولووین پوورواز 

عربسهان به اسراییل را بوه اواج خورد  بوت     مسهبیا از 

 توا دو  زیوادی    ای تراموپ  خاورمیااوه سرر اولین . شرد

در منطبووه  ممریاووا اوورین سوومت و سووری راهبوورد  

از اینرو  هوا تلور      .سازد مخرا موخص  خاورمیااه

های پنهوان   متخ خاورمیااه مسهی ج درک اه اف و  یه

سرر به عربسهان  چرایخِاز سری دیرر   این سرر است.

اری یبس های مهمخ است. داوی پیاج  پیش از اسراییل

از مواوران ترامپ سرر به عربسهان و دیو ار بوا سوران    

 باعو   به اسوراییل را  ع یمتپیش از   اسالمخعربخ و 

سواز   خ و زمینهبرع -بریتلرلخ بنیادین در مناسبا  ع

در  .ااو   ت مذاشرا  صیح  یسطین دااسوهه پیوبرد مثب

ادامه اهو اف و پیامو های ادهموالخ ایون سورر موررد       

زوایوای  شورد توا از    گیرد و توال  موخ   بررسخ قرار مخ

 من پرده برداری شرد. پنهان

 سعودی -نشست آمریکایی. 1

  ها از برگو اری اجوال  ریواض    یاخ از اه اف سعردی

از ابش عربسهان در درادث یوازده   ممریاا پرشخ چوا

 خ مرسرج بهسپهامبر برد. شنرره ممریاا با تصریب قاارا

عربسوهان را بوه دسوت داشوهن در دموال        «جاسها»

 هوا  تروریسهخ یازده سپهامبر مهها شرده است. ترامپ

اگوور : »در دوران تبییغووا  ااهخابوواتخ خوورد گرهووه بوورد

ای هو  ریی  جمهرر شرج خراهی   همی  چه شسخ برج

دوقیر را منرجر شرد؛ شای  برهمیو  شوار سوعردی هوا     

توا بوا   در تالشن  مباما  عربسهان ازاینرو . «برده است

 تایه بور عامول اقهصواد و ااعبواد قراردادهوای تجواریِ      

در جریوان   .ااری  مااع از ت اوج این روا  شرا وسرسه 

تراها ااموه بوین دو    40 اوست می  سیمان و ترامپ

شورر امضوا شو  شوه مباموا  سوعردی ارز  ماهوا را       

 اا . میییارد د ر اعالج شرده 380د ود 
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 خلیج فارسی -شست آمریکایین. 2

تراموپ بوا پادشواه     پ  از دی ار و گرهررهای دوجاابه

و  ا غااسوهان ریی  جمهرر مصر  ریوی  جمهرر اردن  

ی هماواری  امیرقطر  اوسهخ بین ترامپ و سران شررا

خییر  ار  برگ ار ش . این اوسوت سورمین اوسوت    

شررای همااری خییر  ار  با ممریاا برد و مبرر شو   

ای بین شوررای هماواری و ممریاوا     های سا اه اوست

شوورد. پادشوواه عربسووهان  امیوور قطوور  پادشوواه  برگوو ار

بلرین  امیر شریت  ولیعه  ابرظبخ و معواون اخسوت   

و در پایوان   وزیر عمان در این اوست دضورر داشوهن   

خرااو ه   «های موالخ تروریسوا   قطع ریوه» برای ماچه

بین رش  تییرسورن  وزیور خارجوه     ای اامه تراهاش   

ن امضوا شو .   ایف  ولیعه  عربسهاممریاا و ملم  بن ا

ی در ریواض  مرشو   اامه مبورر شو    براسا  این تراها

 گیری از اب ارهوای شنهورپ پورلخ    با بهره تا اد اث شرد

بهرااو  منوابع   ااه و شماپ م ریبوا  در شوررهای خاورمی

بوه گرهوه   ها را شناسوایخ و قطوع شنو .     مالخ ترورست

هوای   ترااو  شوباه   برخخ از منابع خبری این مرش  مخ

ها را  راتر از شوررهای عضر شناسوایخ   مالخ تروریست

 شن .

 اسالمی -نشست آمریکایی. 3

پ  از اوست شررای همااریخ خییر  ار  با ترامپ  

شوورر   54ممریاایخ با دضرر مباموا  -اوست اسالمخ

برگ ار ش . در ایون اوسوت عوالوه بور سوران      اسالمخ 

 -شررای همااری  سوران برخوخ از شووررهای عربوخ    

  مراشش  عراق  مصر  اردن  اا وا یاز جمیه  اسالمخ 

ا غااسوووهان  تووورا   یمووون  بروائوووخ  سووویرالئرن   

و  سووادل عوواجشینا اسوور  گامبیووا  سوونراپ  گینووه  برر

دضورر داشوهن .    هوا  وزیر پاشسوهان و موال ی   اخست

ترامووپ  میوو  سوویمان   سیسووخ  میوو  عبوو ا  دوج  

اشرف غنخ  اجیب ترن رزاق و ریی  جمهرر اا وا ی  

ز جمیوه سوخنرااان ایون    ت و پادشواه اردن  ا امیر شری

 اوست بردا . 

ای  ممریاا و عربسهان برای ایل به اه اف منطبوه 

خرد  از جمیه تووایل ایهال وخ  و  ایرااوخ و ترجیوه      

 رو  گسوهرده تسوییلا  اموامخ بوه عربسوهان  در      

بن ی ارینخ در جهان اسالج و منطبوه   تالشن  تا قطب

اسها یاخ از ملررهای خاورمیااه شال دهن . در این ر

سوازی از   اصیخ سخنان ترامپ و می  سویمان دوگااوه  

رو و پیرا  زدن ایوران بوه اسوالج     میااه -اسالج رادیااپ

میو  سویمان در ابهو ای سوخنان خورد      رادیااپ برد. 

اسالج را دین صیح و هم یسهخ خرااو  و بور هماواری    

شوررهای اسالمخ برای اابردی تروریسا تاشیو  شورد.   

هوای   گرایوخ و اسوهراده از گوروه     ن را بوه  رقوه  وی ایرا

ای خورد موهها    تروریسهخ برای پیوبرد اه اف منطبه

. ترامپ ها اوست ریواض را مغوازی بور پایوان     ساخت

امموخ در   تروریسا خراا  و ایران را عامل گسهر  بخ

منطبه دااست. پادشاه بلرین و اخست وزیر موال ی از  

بوه دخالوت در    دیرر سوخنرااااخ برداو  شوه ایوران را    

 شوررهای منطبه مهها شردا . 

از دیرر اه اف این اوسوت زمینوه سوازی بورای     

شراه  گریاسوت  صیح  یسطین برد. مذاشرا  برد  پیش

ین گاج خرد برای درشوت  در اولشه مباما  شاخ سری  

هوای   توا زمینوه   در تالشون    پای ار به سمت ی  صیح

شه  اوست صیلخبرگ اری  از پیشساز  را  اعهبادیِ

  وراها سوازا .  تابسهان برگ ار شرد  قرار است دراواخر

هوایخ همچورن تسواهل و     بر مرلرهمی  سیمان تاشی  

و سوخنان میو     در اسوالج هم یسهخ مسالمت ممیو   

به عنران راه دیخ  شورر   عب ا  دوج پیرامرن طرح دو

   یسوطین  سورزمین  صویح در  برقوراری  عاد اه بورای 

 تراا  در این راسها صرر  گر هه باش . مخ
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ای  ممریاوایخ بوا صو ور بیاایوه     -خاوست اسوالم 

 ایون بیاایوه  مهمهرین ملررهای . ایرااخ پایان یا ت   

ایووران بووه دمایووت از  سوواخهنعبووار  بوورد از: مووهها 

 بواتخ در منطبوه  خطراواک خرااو ن      تروریسا و بوخ 

براامه مرشاخ ایران  اعالج ممادگخ برای ایجاد ایوهالف  

ایورو   34000راهبردی در خاورمیااه  تاشی  بر توامین  

. سرریه و عراقبرای اق اما  امامخِ    تروریسهخ در 

ممریاوایخ  بوا دضورر    -پ  از پایان اوسوت اسوالمخ  

مرشوو  جهووااخ   ا  شوووررهای اسووالمخ و عربووخمباموو

های رادیااپ  ب ست ترامپ  میو    مبارزه با ای یرلرژی

بووه گرهووه ان و عبوو الرهاح سیسووخ ا ههوواح شوو . سوویم

مجهو  بوه    تاسی  این مرش ِمباما  سعردی ه ف از 

پژوهوووخ  مبابیووه بووا  و ای اماااووا  پیووور هه رسووااه

ل و هووای ا راطووخ از طریووج توورویر تسوواه ایوو یرلرژی

 روی است. میااه

 اسرائیلر به سف. 4

های  زمینسرر به سریاخ از مهمهرین اه اف ترامپ از 

  گر با اهاایاهر و ملمرد عبا  و اشغالخ و دی ار و گرت

صویلخ  »مذاشرا  صویح بورای دسوهیابخ بوه     پیوبرد 

دول  چراشوه  است. « پای ار بین اسراییل و  یسطینیان

هوای اصویخ    یاوخ از دغ غوه  مسئیه  یسطین هموراره  

 جمهرر ممریاا در سیاست خارجخ برده اسوت.  روسای

ای  عادپ الجبیور بوا اشواره بوه خو  مووخ خاورمیااوه       

ترامپ  وی را برخرردار از  رصت ب رگخ برای برقراری 

 از طر وخ دااسوهه اسوت.    و دل مسئیه  یسطین یحص

سران عرب دربواره  ورور  صویح بوا     مرا ع برخخ از 

داایت از  ضایخ مثبوت بورای ازسور گیوری     اسراییل  

ریی  جمهورر   سیسخ عب الرهاح مذاشرا  صیح دارد. 

پوویش از   پادشوواه اردن دوج مصوور و میوو  عبوو ا   

 المیوت بلربرگ اری مخرین اجال  اتلادیوه عورب در   

ادامه تنش بین اعوراب و اسوراییل را باعو  گسوهر      

 بواتخ در خاورمیااوه دااسوهه و     مشرب  خورات و بوخ 

ینرراه واامورد شرداو  شوه صویح بوا اسوراییل ریووه        ا

هووا را در منطبووه  هووا و تنوو روی بسوویاری از خووورات

هوا بوه عنوران پیووراج      خوااا . مصری خاورمیااه مخ

را  تو اوج موذاشرا  و برقوراری صویح    صیح با اسوراییل  

داان . عربسهان و  المییخ خرد مخ باع  ارتبای وجه بین

سوازی    اباپ عادیها ب شوررهای داشیه خییر  ار 

تووایل یو  اتلواد    هسوهن  توا بوا    رواب  با اسوراییل  

های ایوابهخ من در   ایران و گروه مبابیه با بهاسهراتژی  

پویش از   شوه دموا   در سری دیرر  . منطبه بپردازا 

توورین جریووان مخووالف صوویح در سوورزمین  اصوویخ ایوون

شوه اووان   ای منهور شورده     اخیرا بیاایهبرد  یسطین

 جنوبش مرا ع پیوین این  مشاار دردهن ه چرخوخ 

 یو  دموا  گرچوه دواوی تناقضوا       بیاایه جاست. 

 ماهوا گریوای ایون واقعیوت اسوت شوه      اما  استزیادی 

گرهروور بووا اسووراییل و توووایل شووورر  یسووطین در   

. ااو   را پذیر هه با پایهخهخ ق   شرقخ 1967مرزهای 

هوای   ترسو  جریوان  پذیر  طورح دوشوورر    با وجرد

ابراز تمایل طرف عربخ برای ورود به  اصیخ  یسطین و

اهاایوواهر در پیووامخ تصووریری بیاایووه مووذاشرا  صوویح  

و بوا   خرااو   ج ی  دما  را سراسور ارور  و اا جوار   

اعوالج   داانو   مخااهباد ش ی  از شسااخ شه مارا معه پ 

اابردی اسراییل  از توایل شورر  یسطین ه ف» :شرد

اشوغاپ  وی در جونخ شه اخیورا بوه مناسوبت     .«است

ق   برگ ار ش  گرت: جهاایان بای  ب اان  شه قو    

است. در ایون شورای  دیو ار     اسراییلهمراره پایهخت 

ترامپ از دیورار ا بوه در قو   شورقخ  شوه براسوا        

قطعنامووه سووازمان میوول بخوووخ از خوواک  یسووطین   

  داموول پیووامخ مثبووت بوورای   شوورد ملسوورب مووخ 
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اسوراییل  هایخ برد شه ق   را مهعیوج بوه    صهیرایست

   داان . مخ

ترامپ از ریاض عازج تالویر شو  توا اولوین پورواز     

مسهبیا از عربسهان به اسراییل را بوه اواج خورد  بوت     

هوای اشوغالخ    د به سرزمینوشرده باش . وی در ب و ور

گرت در عربسهان ادسا  خربخ اسوبت بوه اسوراییل    

بوه  را وجرد دارد و اق اما  ایران شوررهای خاورمیااه 

اهاایوواهر هووا در   .سوواخهه اسووت مهمایوول  اسووراییل

شنرراا  خبوری بوا تراموپ گروت خطورا  مووهرک       

دشمنان سابج را به شرشایخ مهل  تب یل شرده و ایون  

منطبوه و   تلور    .خراهو  بورد  مر رعخ اری  بخش 

مرا ع مباما  عربخ  ممریاایخ و صهیرایسهخ گریوای  

این واقعیت است شه شرای  برای ا دیاخ اسراییل بوه  

راب بیش از هر زمان دیرری  راها است و ادهموا   اع

ای تراموپ   یاخ از مهمهرین پیام های سرر خاورمیااوه 

عربخ برای مبابیه با ملرر مبامت -توایل ملرر عبری

 .خراه  برد

 گیری بندی و نتیجه جمع

ای  گرایااوه  اوست    ایرااخ ریاض ادامه رواو  تبابول  

سویمان بوه   هوا پو  از سورر ملمو       است شه سعردی

جااووین  پو  از دیو ار   . ااو   ممریاا در پویش گر هوه  

ها گرهرر  با ترامپ در ممریاا  سعردی ولیعه  عربسهان

و  جمهورری اسوالمخ را اواممان دااسوهه     و تعامل بوا 

تبابل با ایران را در سطح با یخ داباپ شرداو . ته یو    

هوای منطبوه بوه خواک ایوران        به شوواا ن درگیوری  

اشووغالخ خرااوو ن بیرچسووهان و دمایووت عینووخ از     

هووای مسوویح در مرزهووای شوورقخ شووورر    تروریسووت

. اسوت   گرایااوه  از این رویاورد تبابول   های روشنخ جیره

رن تا د  زیادی ها از تعامل با ای ع ج اسهبباپ سعردی

 ماهوا برمم ه از این تصرر است شه همسریخ ممریاا بوا  

ای ایران شورد.   های منطبه ر سیاستتراا  باع  مها مخ

 شوه  معهب ا سیاسهرذاران ج ی  شاخ سری  از طر خ 

هوای   بوه درگیوری   مسوهبیا  ورود بجوای بایو   ممریاوا  

بوازیرران   بوه مبابیه بوا دشومن مووهرک را      ای منطبه

ت امامخ و به دمای شرده ان خرد واگذار ملیخ و مهل

. در راسووهای ایوون راهبوورد  و سیاسووخ از ماهووا بپووردازد

ادهما  توایل ی  ایهالف    ایرااخ راهااری اسوت  

برای مبابیه بوا  در پاسخ به درخراست اعراب شه ممریاا 

برگوو اری ای ایووران توو بیر شوورده اسووت.  منطبووه اروور 

شووررهای   اوست ریاض ترس  عربسهان و دعور  از 

ای  اسالمخ برای همراهخ با سیاست های منطبه-عربخ

ترااوو   مووخممریاووا  از جمیووه در مسووئیه  یسووطین    

 ساز توایل این ایهالف باش . زمینه

هوای سورر    تران اهو اف و پیامو    مخ شیخبه طرر 

 :ترامپ با بصرر  زیر خالصه شرد ای خاورمیااه
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