
دونالد ترامپ در بحبوح�ه بحران داخلي 
امري�كا در خص�وص دخالت روس�يه در 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال گذشته، به 
عنوان نخستين سفر خود پس از روي كار آمدن در كاخ 
سفيد به خاورميانه آمد تا يك اطمينان قلبي به همپيمانان 
خود در خاورميانه بدهد. از طرفي عربستان سعودي را به 
عنوان نخستين مقصد س�فر خارجي خود انتخاب كرد؛ 
جايي كه به صورت استادانه و برنامه ريزي شده از دونالد 
ترامپ ميزباني كرد و بيش از 350 ميليارد دالر با امريكا 
قرار داد تامين اس�لحه را به امضا رساند. از طرفي حضور 
حدود پنجاه كشور عرب و مسلمان در رياض و سخنراني 
ترامپ در اين جمع نشان داد كه عربستان به دنبال ايجاد 
اتحادي جدي عليه ايران است. هرچند كه اين اتحاد دور 
از دس�ترس باشد اما عربس�تان عالقه زيادي به نمايش 
قدرت در برابر ايران دارد. از همين رو گفت وگويي داشتيم 
با هرميداس باوند، تحليلگرارش�د مسائل خاورميانه تا 
ابعاد سفر ترامپ به عربستان سعودي و مواضع ضد ايراني 

عربستان و امريكا را مورد بررسي قرار دهيم. 

عربستان و امريكا در نشست رياض، هر اتهامي را 
كه توانستند به ايران زدند و ايران را عامل بي ثباتي 
در منطقه و حامي تروريس�م ناميدند؛ به نظر شما 
صحبت هاي دو طرف و به خصوص آقاي ترامپ چه 

رويكردي را در قبال ايران دنبال مي كنند؟
در س��فر ترامپ به رياض دو عنصر اساسي مطرح بود: يكي 
عنصر مادي و ديگري سياسي. در بعد سياسي اين سفر بيشتر 
در راستاي اطمينان خاطر به اعراب صورت گرفته است. آنها 
معتقدند كه اوبام��ا در دوره حكومت خود اع��راب را ناديده 
انگاشته و يك تمايل نسبي به سمت ايران داشته است. آنها 
احساس مي كردند حمايت سنتي كه امريكا از اعراب انجام 
مي دهد در اين دوره تضعيف شده است. بنابراين در شرايطي 
عربستان به دنبال اطمينان خاطر از سوي امريكا است كه در 
وضع استيصال سياسي در داخل به سر مي برد و انتظارات آن 

در سال هاي اخير در مساله سوريه تحقق پيدا نكرده است. 
از همين رو عربستان سعودي بارها مدعي شده است كه ايران 
عامل اختالف و نا امني در منطقه است و همواره ايران را متهم 
به ايجاد بحران در سوريه، لبنان و يمن مي كند. بنابراين دونالد 
ترامپ در عربستان در گام اول تالش كرد نگرش اسالم هراسي 
كه در امريكا مطرح كرده است را تا حدودي تعديل كند و نويد 
يك همكاري با جهان اس��الم را بدهد و ب��ه هزينه هاي اين 
كشورها مبارزه جديدي را عليه ش��بكه تروريستي جهاني 
انجام دهد. از همه مهم تر دستاورد اقتصادي اين سفر است 
كه خروج��ي آن فروش بي��ش از 350ميليارد دالر س��الح 
پيشرفته است. از طرفي عربستان متعهد شده است كه حدود 
40 ميليارد دالر نيز سرمايه گذاري در داخل امريكا انجام دهد. 
پيگيري دخالت روسيه در انتخابات امريكا از جمله موضوعات 
داخلي اس��ت كه در راس��تاي آن رييس س��ابق اف بي آي را 
به عنوان دادس��تان وي��ژه در اين پرونده منص��وب كردند و 
صحبت از اس��تيضاح رييس جمهور مطرح شد. ترامپ براي 
اينكه نشان دهد دستاوردي داش��ته است و افكار عمومي و 
جهت گيري كنگره امريكا را به س��ود خود تغيير دهد، سعي 
كرده است كه نشان دهد سفرش به خاورميانه نه تنها دستاورد 
اقتصادي داشته، بلكه در كنار آن از ماجراي مالقات با رهبران 
حدود 50 كشور عربي اس��المي نيز به عنوان يك دستاورد 
سياس��ي بهره برداري مي كند و آن را موضوعي در راس��تاي 

تاييد صالحيت خود در ميان كشورها قلمداد مي كند. 
البته ترامپ در مسافرت خود به سرزمين هاي اشغالي تالش 
مي كند تا سياست رضايت اسراييل را دنبال كند كه از جمله 
آن مي توان به موضع گيري در مقابل جمهوري اسالمي اشاره 
كرد. همان طور كه ترامپ هم اشاره كرد، هدف اصلي آنها اين 
است كه از راه هاي غيرنظامي فشار را بر ايران افزايش دهند كه 
منظور آن تاكيد بيشتر روي تحريم هاي جديد بود. در طرف 
مقابل ترامپ هيچ اشاره اي به فرآيند انتخابات در ايران انجام 
نداد. در حال حاضر تحريم هايي كه كنگره و وزارت خزانه داري 
امريكا مطرح كرده اند، معطوف بر بحث حقوق بشر و حمايت 
از تروريسم است. بنابراين ايران اگر مي خواهد واكنشي انجام 
دهد و اين اقدام��ات را خنثي كند، قبل از هرچيز بايد دولت 
آقاي روحاني سياست تعامالت را با دنياي خارج دنبال كند. 

من فك��ر مي كنم برخي اقدامات ك��ه از ايران تصوير بهتري 
به جهانيان نشان دهد مي تواند بس��يار تاثيرگذار باشد. اين 
موضوع مي تواند به سياس��ت خارجي دولت كمك شاياني 
انجام دهد. زيرا در چنين ش��رايطي دولت راحت تر مي تواند 
اهداف خود را در حوزه اقتصادي، سرمايه گذاري و تعامالت 

بين المللي پيش ببرد. 
عربستان در نشست اخير به دنبال ايجاد يك اتحاد 
عليه ايران بود؛ تا چه حد توانست در اين امر موفق 

عمل كند؟
از نظر تبليغاتي، عربستان قصد دارد كه نشان دهد در اتحاديه 
كشورهاي اسالمي، داراي نفوذ و تسلط است. در قضيه آتش 
زدن سفارت نيز همين كار را كرد. اما اينكه بخواهند يك ناتوي 
عربي تشكيل دهند كار آساني نيس��ت. كشورهاي عربي از 
س��ال 1945 كه نخستين تشكيالت اتحاد ميان كشورهاي 
عربي به وجود آمد، از آن تاريخ تا به امروز نه تنها موفقيتي در 
زمينه حل مسائل كشورهاي عربي كسب نكردند بلكه حتي 
در قبال اسراييل نيز نتوانستند به يك وحدت نظر و استراتژي 
مش��خص دس��ت پيدا كنند. بنابراين كش��ورها هرچند در 
نشست رياض ش��ركت كردند اما از نظر جغرافيايي مسائل 
و منافع متفاوتي دارند. كش��ورهاي شمال آفريقا هيچگاه به 
صورت دوفاكتو حاضر به درگيري با اسراييل نشدند. بنابران 
فضاي امنيتي آنها از نظر جغرافيايي و تاريخ و فرهنگ به كلي 
جداست. تنها موردي كه اتحاديه عرب ادعا مي كند در مورد 
آن  اتفاق آرا داشته در حوزه جزاير سه گانه ايراني بوده است. 
ول��ي در خصوص ايجاد يك ناتوي عربي حتي اگر تش��كيل 
شود كاربرد چنداني نخواهد داشت. تمام اتكاي عربستان نيز 
به امريكا است. تمام خواست عربستان نيز اين بوده كه تمام 
پشتوانه امريكا را جلب كند كه تا حدودي نيز موفق بوده است. 
ولي ايجاد يك ناتوي عربي و اشتراك استراتژيك از سومالي 
گرفته تا موريتاني و مراكش، تونس و الجزاير بعيد است. در 
حوزه خليج فارس نيز عمان حساب جداگانه اي دارد، حتي 
قطر نيز سعي كرده خط و مشي خود را با عربستان حفظ كند. 
بنابراين تش��كيل يك ناتوي عربي، حتي در صورت اجرايي 
شدن، كاربردي نخواهد داش��ت زيرا منافع مشتركي وجود 
ندارد. همه مي دانند گروه هاي الش��باب، بوكوحرام، داعش 

و جبهه النصره، برمبناي تفكرات س��لفي دست به اقدامات 
تروريستي مي زنند و حتي آثار باس��تاني و ميراث فرهنگي 
را نيز تخريب مي كنند چراكه سلفي ها معتقدند آنچه هست 
نص صريح قرآن در دوره پيامبر اس��ت و قرآن هم به گونه اي 
اس��ت كه براي هر فردي قابل فهم اس��ت و چيزي به عنوان 
باطن قرآن وجود ندارد اين اعتقادي است كه سلفي ها آن را 
دنبال مي كنند. بنابراين تروريست ها با تفكرات سلفي اسالم را 
دنبال مي كنند. در اينجا مساله امريكا اقتضا مي كرد كه همان 
حرف هاي عربستان را تكرار كند، از همين رو عنوان كرد كه 
ايران پشت سر اين وقايع تروريستي و ناامني در منطقه است. 
  آيا فكر نمي كني�د اين كش�ورها بتوانند موضوع 
مشتركي را به نام ايران تعريف كنند و برمبناي آن 

اتحاد ايجاد كنند؟
در جنگ هشت ساله با عراق هم چنين شرايطي حاكم بود. 
اكثر كشورهاي عربي منهاي س��وريه و در كوتاه مدت ليبي 
و الجزاير از صدام حس��ين حمايت كردند. همه كشورهاي 
همس��ايه نيز هرچند خ��ود را بي ط��رف اع��الم كردند اما 
گرايش مسلط ش��ان به س��مت عراق بود حتي كشورهايي 
مثل پاكس��تان و افغانس��تان نيز چنين رويكردي را دنبال 
مي كردند. كشورهاي حوزه تمدني ايران نيز مثل كشورهاي 
آسياي مركزي و به خصوص به داليل خاصي همواره سعي 
كردند موضعي دور از ايران و اين كشور را تا حدودي منزوي 
و متفاوت نگه دارند. بنابراين توجيه حضور آنها در اين تجمع 
را اين گونه مي بينيم. در خصوص پاكستان بايد گفت كه اين 
كش��ور همواره رابطه نزديكي با عربس��تان داشته و همواره 
يك تيپ نظامي پاكستاني در عربستان حضور داشته است. 
تركيه هم در مجموعه رويدادهاي خاورميانه و به خصوص 
در مورد س��وريه، همسو با عربستان سعودي است. بنابراين 
من كشورهاي عربي را در حالت يك همبستگي استراتژيك 
نمي بينم ولي بين شوراي همكاري خليج فارس منهاي عمان 
به همراه تركيه و به صورت دوفاكتو پاكستان يك همكاري 
ضمني ديده مي شود. بنابران ايران بايد خود دست به اقدامي 
بزند. به اعتقاد برخي ايران در منطقه تنهاي تنها است و شايد 
هم برخي حمايت هاي ايران از گروه هاي اسالمي در شرايط 

فعلي بايد به گونه ديگري مديريت شود. 
در داخل هم همان گونه كه اشاره كردم، پس از انتخابات بايد 
بهانه هاي بي ربط در حوزه حقوق بشر را از غربي ها بگيريم و آن 
را كمرنگ كنيم. با اين رويكرد مي توان سياست خارجي آقاي 

روحاني را در خارج از كشور بيشتر ترويج داد. 
  همان طور كه گفتيد فروش س�الح به عربس�تان 
ب�راي ترامپ بيش�تر مصرف داخل�ي دارد، به غير 
از اين موض�وع دولت ترامپ چرا به دنبال مس�لح 
كردن اع�راب تا اين حد اس�ت و چه سياس�تي را 

دنبال مي كند؟
اين نوع سياس��ت براي اطمينان خاطر دادن به اعراب است. 
نكته ديگر اين است كه اگرچه امريكا ائتالف مبارزه با داعش 
را تش��كيل داد اما بارها تاكيد كرده است كه هزينه آن را بايد 
اعراب بپردازند. به طور مثال زماني كه نيروهاي امريكايي در 
جنگ كويت ورود پيدا كردند و عراق را از آنجا خارج كردند، 
هزينه آن را عربس��تان پرداخت كرد. بنابراين امريكا بسيار 
رندانه مطرح كرده اس��ت كه همكاري ما در زمينه مبارزه با 
تروريس��م منوط به اين است كه خودش��ان هزينه مبارزه را 
تامين كنند. امريكا در مورد ايران دقيقا به همان مس��اله اي 
اشاره كرد كه پادشاه عربستان آن را بيان كرد و موضوع دخالت 
ايران را در س��وريه، عراق و به خصوص يمن مطرح كرد. ولي 
امريكايي ها مي دانند كه در جاي��ي مثل عراق منافع موازي 
با ايران دارند. از همين رو اين س��خنان بيشتر به دليل جنبه 
مالي آن بود و نكته بعدي اينكه ترامپ بتواند فضاي داخلي را 
به نفع خود تامين كند. نكته سوم اين است كه بعيد مي دانم 
مطالبي كه در خصوص ايران مطرح كرد جنبه كاربردي پيدا 
كند بلكه بيشتر در راستاي تامين نظر عربستان سعودي اين 

سخنان مطرح شده است. 
  موض�وع ديگر در خص�وص كان�ال ارتباطي ميان 
امريكا و ايران اس�ت. امريكايي ه�ا تازگي ها ابراز 
تمايل كردند كه راه ارتباطي مستقيم با ايران را حفظ 
كنند ولي تيلرسون، وزير خارجه امريكا اعالم كرد 
كه تلفن را بر نمي دارد تا خود تماس بگيرد. آيا اين 
موضوع را سيگنال مثبتي براي ايجاد كانال ارتباطي 

با ايران مثل دوره اوباما مي بينيد؟

وزيرخارجه امريكا به تازگي اعالم كرد كه مايل است در آينده 
وارد گفت وگو با ايران شود و سعي مي كند از راه ديپلماتيك 
بحران را تعديل كند و اگر نكاتي وجود دارد كه فكر مي كنند 
ضروري است، وارد مذاكره شوند. من فكر مي كنم ايران بايد 
تالش كند كه با اتحاديه اروپا روابط نزديكي ايجاد كند. زيرا 
موضع گيري هاي اتحاديه اروپا به ش��كل گريز ناپذيري روي 
نگرش امريكا تاثيرگذار است. نكته دوم، مذاكره با وزيرخارجه 
امريكا است. وزيرخارجه جديد امريكا بسيار متفاوت از جان 
كري اس��ت و هر وزير خارجه مايل است دستاوردي داشته 
باشد و نش��ان دهد به عنوان انجام وظيفه اقدامات موفقيت 
آميزي انجام داده اس��ت. اين موضوع را مي توان در جلساتي 
كه كش��ورهاي اروپايي، ايران و امريكايي ها حضور دارند به 
گونه اي مديريت كرد تا اين مالقات ها صورت بگيرد. قبل از 
هرچيز ايران بايد سعي كند اتحاديه اروپا را نسبت به مواضع 
خود به خصوص در زمينه تحريم هاي جديدي كه عليه ايران 
اعمال مي كند، همراه كند. از طرفي اتحاديه اروپا تحريم هاي 
يك جانبه مضاعف را خالف مقررات سازمان تجارت جهاني 
و حقوق بين الملل مي داند. اكنون ايران بايد سعي كند روابط 
با اروپا را نزديك تر و كاربردي تر كند كه بر رويه و خط و مشي 
امريكا تاثيرگذار باش��د. در آينده نزديك نيز راه مذاكره را با 
وزيرخارجه امريكا و ديگر نماين��دگان درخور توجه امريكا 
در پيش گيرد. نهايتا مادامي كه مسائل و مشكالت خود را با 
امريكا بر اساس منافع متقابل تعديل نكنيم، كماكان با مشكل 
جذب سرمايه گذاري خارجي مواجه خواهيم بود چرا كه در 
اين خصوص شركت هاي خارجي كماكان مالحظاتي را در 

ارتباط با ايران دارند. 
با توجه به نحوه عملكردي كه عربستان نشان داده 
و گفتمان تندي كه عليه ايران دارد، آيا امكان بهبود 

روابط در دولت دوم آقاي روحاني وجود دارد؟
اين موضوع بستگي به موقعيت دولت در عرصه هاي ديگر نيز 
دارد. ايران اگر بتواند با اتحاديه اروپا گام هاي مثبتي بردارد، 
عربستان مجبور است فضاي گفت وگو را مطرح كند. عربستان 
البته هميشه عنوان كرده كه ما براي گفت وگو پيشنهادهايي 
را ارايه داده ايم كه ايران رد كرده اس��ت. يك ب��ار در ابتداي 
دولت يازدهم عربستان عنوان كرد كه از حضور آقاي ظريف 
در عربس��تان اس��تقبال خواهد كرد ول��ي در آن دوره آقاي 
اميرعبداللهيان رفت و انتظار آنها بسيار متفاوت بود. بنابراين 
با تمام انتظاراتي كه گفته ش��د، آنها مي دانند كه امريكا در 
جهت مصال��ح و منافع خود اقدام خواهد ك��رد. از همين رو 
قصد ندارد به خاطر عربستان و ديگر متحدان، يك استراتژي 
س��خت افزاري را در خاورميانه دنبال كند. بنابراين اگر اين 
مسائل و چالش ها افت پيدا كند و خط مشي سياست خارجي 
آقاي روحاني در چارچوبي كه اعالم كرده است گام هاي اوليه 
را بردارد به تمام اين واكنش ها در تصميم گيري عربس��تان 
بس��يار تاثيرگذار است. عربستان س��عي مي كند با پشتوانه 
جديدي كه پيدا كرده با صداي رسا تري وارد گفت وگو شود. 
با توجه به انتخاباتي كه روز جمعه برگزار شد، ممكن 

است رويكرد امريكا نسبت به ايران تغيير كند و با 
توجه به شرايط موجود، امريكا چه واكنشي را 

مي تواند انجام دهد؟
اگر برنامه روسيه در سوريه تا حدودي به موفقيت 
نزديك ش��ود، بار اتهامي عليه اي��ران در بحث 
س��وريه كاهش پيدا مي كند. اينها مس��ائلي 
نيست كه في البداهه بتوان حل و فصل كرد. 
در عراق نيز مشكالتي وجود دارد. امريكايي ها 
يك گروهي كه با داعش مبارزه مي كرد را نيز 
بمباران كردن��د. امريكا ب��راي تامين نظرات 
اس��راييل احتماال موضع گيري هاي تند عليه 

ايران را تكرار مي كند. 
اين موضوع بس��تگي دارد كه بازتاب آن در امريكا 
چه خواه��د بود و واكنش كش��ورهاي به خصوص 
اروپاي��ي در قب��ال اي��ن موضوع گيري هاي جديد 
چگون��ه خواهد بود. ايران نيز در پرتو مجموعه اين 
واكنش ها بايد ي��ك ارزيابي منطقي انجام دهد تا 
بتواند در جهت تغيير جو به وجود آمده گام بردارد 
و به سمت گفت وگوي س��ازنده با همسايگان و 
احتماال امريكا حركت كند. از همين رو تعامالت 
س��ازنده با اروپا مي تواند در اين زمينه به شدت 

تاثيرگذار باشد. 

گفت و گوي روز

ديپلماسي 10
وزير خارجه فرانسه خواستار گفت وگو با ايران براي حل بحران هاي منطقه شد

ژان ايوس لودريان، وزير خارجه فرانسه در واكنش به اظهارات ضدايراني رييس جمهور امريكا خواستار همكاري با تهران براي حل و فصل بحران هاي منطقه شد. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا پاريس با درخواست 
ترامپ براي منزوي كردن ايران موافق است، گفت: »فرانسه براي افزايش گفت وگوي سياسي كه بايد بخشي از رويكرد سازنده براي حل و فصل بحران هاي منطقه باشد، تالش خواهد كرد.« »امانوئل ماكرون«، رييس جمهور 

فرانسه روز شنبه پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري ايران را تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد كه دولت ايران توافق هسته اي را با دقت اجرا كند. 
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عدم همبستگي 
استراتژيك اعراب

من كش�ورهاي عربي را 
در حالت يك همبستگي 
اس�تراتژيك نمي بين�م 
ولي بين شوراي همكاري 
خلي�ج ف�ارس منه�اي 
عمان به همراه تركيه و به 
صورت دوفاكتو پاكستان 
يك همكاري ضمني ديده 
مي ش�ود. بناب�ران ايران 
بايد خود دست به اقدامي 
بزند. ب�ه اعتق�اد برخي 
ايران در منطق�ه تنهاي 
تنه�ا اس�ت و ش�ايد هم 
برخي حمايت هاي ايران 
از گروه هاي اس�المي در 
شرايط فعلي بايد به گونه 

ديگري مديريت شود.

 منافع موازي
با ايران

امريكايي ها مي دانند كه 
در جايي مثل عراق منافع 
موازي با اي�ران دارند. از 
همي�ن رو اين س�خنان 
بيش�تر ب�ه دلي�ل جنبه 
مالي آن بود و نكته بعدي 
اينكه ترامپ بتواند فضاي 
داخل�ي را ب�ه نف�ع خود 
تامي�ن كند. نكته س�وم 
اين است كه بعيد مي دانم 
مطالبي ك�ه در خصوص 
ايران مطرح ك�رد جنبه 
كاربردي پي�دا كند بلكه 
بيشتر در راستاي تامين 
نظر عربستان سعودي اين 
سخنان مطرح شده است.

ميثم سليماني 

هرميداس باوند، تحليلگرارشد مسائل خاورميانه در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد 

ايران با كارت اروپا، عربستان را مهار كند

خاورميانه

ترام��پ،  نشس��ت روز يكش��نبه دونال��د 
رييس جمهور امريكا با سران بيش از 50 كشور 
عربي در رياض برگزار شد، با وجود اينكه ترامپ بارها اتهام هاي 
متعددي عليه جهان اس��الم مط��رح كرده بود ام��ا نه تنها از 
استقبال گرم و بي سابقه سعودي ها برخوردار شد كه با كيفي 
پُر از قراردادهاي اقتص��ادي كالن، رياض را به مقصد تل آويو 
ترك كرد. اس��تقبال گرم از ترامپ حجم باالي قراردادهايي 
كه براساس آن عربستان در امريكا سرمايه گذاري خواهد كرد 
و آماده باش سران كشورهاي عربي براي سخنراني ترامپ در 
نشست ضد ايراني در رياض با واكنش منفي روزنامه هاي عربي 
و تحليلگران سياسي مواجه شده است. روزنامه االخبار لبنان 
در گزارشي كه ابراهيم االمين، روزنامه نگار لبناني آن را نوشته 
ترامپ را فردي پس��ت خوانده و نوش��ته: دونالد ترامپ پست 
حتي ذره اي در كالمش تغيير ايجاد نش��ده است، حاضر نشد 
لبخندش يا مدل دست دادنش را اصالح كند. وقتي ترامپ از 
سعودي ها دزدي مي كرد، آنها هم در حالي كه لبخند ابلهانه اي 
بر لب داشتند وضعيت بهتري نداشتند، صف كشيده در خدمت 
ارباب خود ايستاده در انتظار راضي نگه داشتن او بودند. االمين 
نوشته: براي شان مهم نيس��ت كه چقدر از ثروت مان يا خون 
مردم مان را هزينه خواهند كرد، متوجه نيستند كه شعله هاي 
آتشي كه به راه انداخته اند تا كجا خواهد رسيد. تصوير آينده از 
عربستان چيزي جز آتش جهنم ندارد كه قرار است كشورهاي 

ما را به خاطر هوس شاهزادگان جنگ نابود كند. 
كار، كار، كار ب��ا اين عبارات چش��م هاي ترام��پ در حالي كه 
قراردادهاي رويايي با عربس��تان را امض��ا مي كرد برق مي زد، 
مهماني هاي پر هزينه و استقبال شاهانه از ترامپي كه اعراب را 
مانند گاوهاي شيردهي تصور مي كند كه وقت آن فرا رسيده 
هزينه حمايت هاي امريكا از كشورهاي شان را بپردازند. ترامپ 
دقيقا همان كاري را انجام مي دهد كه پيش از انتخابات وعده 
داده ب��ود، كاري مي كند كه اعراب پول هايي كه بايد پرداخت 
كنند را بدهند و حاال عربستان به تنهايي صدها ميليارد دالر 
تقديم اين تاجر امريكايي كرده در مقابل، تعهد به حفظ امنيت 
كشورهاي عربي، آنهم نه به وسيله امريكا بلكه فقط با سالح هاي 

امريكايي، زيرا ترامپ قرار نيست به جاي سعودي ها با دشمنان 
آنها بجنگد. االخبار نوشته ترامپ در حالي پول هاي اعراب را 
برداشت و به تل آويو جايي كه شريك واقعي  امريكا وجود دارد 
رفت كه س��عودي ها جرات نداش��تند خاطر مهمان خود را با 
پرداختن به مس��اله فلسطين در اين نشست آزرده كنند و در 
عوض پادشاه عربستان، ايران را بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
در سال 1979 ميالدي منشأ تروريسم جهاني توصيف كرده 
است. االخبار مي گويد: ديكتاتور مملكت بيداد، گناهي ندارد 
آن وقت ها هنوز اس��راييل تش��كيل نش��ده بود و در نشست 
پست فطرت ها، فلسطين جايي ندارد. سفر ترامپ به عربستان 
قطعا براي او فراموش نش��دني خواهد بود و كشورهاي ديگر 
ميزبان او را در برابر امتحان س��ختي قرار خواهد داد تا بتوانند 
مانند عربس��تان پله هاي برقي طاليي را ب��راي ترامپ فراهم 
كنند يا س��ران 50 كشور اس��المي را به عنوان تماشاگر براي 
سخنراني رييس جمهور امريكا يكجا جمع كنند يا قراردادهاي 
چندصد ميليارد دالري با او امضا كنند. ترامپ فقط يك شب 
بعد از امضاي قرارداد 110 ميليارد دالري با عربستان كشوري 
كه پيش تر آن را حامي تروريس��ت ناميده بود از جهان اسالم 
خواس��ت براي منزوي كردن ايران تالش كنند و در تعامل با 
يكديگر تسامح و احترام داشته باش��ند. اين اظهارات ترامپ 
خيلي ها را ش��گفت زده كرد زيرا با بررسي صحبت هاي قبلي 
او درباره جهان اس��الم تغييري 180درجه اي ديده مي شود، 
شبكه  اي بي سي نيوز در واكنش به سخنراني ترامپ در ميان 
سران كشورهاي عربي و اسالمي گفت: ترامپ قبل از پيروزي 
در انتخابات گفته بود اس��الم از ما متنفر است اما حاال آهنگ 
كالمش را تغيير داده و نه تنها گفته كه تروريس��ت ها از خدا 
پيروي نمي كنند بلكه تروريست ها را پيرو مرگ توصيف كرده و 
تاكيد كرده كه جنگ مبارزه با تروريسم جنگ اديان، قوميت ها 

و فرهنگ هاي مختلف نيست. 

مقابله با مقاومت، هدف اصلي تشكيل ناتوي اسالمي
روزنامه القدس العربي نيز در گزارش��ي درباره سفر ترامپ به 
عربستان و سخنراني روز يكشنبه اش نوشته كه بيشتر تحليل ها 
حاكي از نزديك شدن مسير سياست هاي واشنگتن و رياض 
است. ترامپي كه تازه به جهان سياست وارد شده و در ابتداي 

كار اقداماتي عليه مسلمانان انجام داد، از كشورهاي اروپايي و 
حاشيه خليج فارس خواسته بود هزينه تامين امنيت شان به 
وسيله امريكا را بدهند همان كسي است كه حاال با قراردادهاي 
بزرگ اقتصادي و نظامي وسوسه شد تا به عربستان سفر كند و 
روابط تجاري واشنگتن-رياض را به مرحله اي تاريخي برساند. 
بر اساس اين گزارش اين همان ترامپي است كه در سال 2012 
از اينكه باراك اوباما در برابر پادشاه عربستان تعظيم كرده بود 
انتقاد كرده و گفته بود اين كار نش��انه ضعف اوباماست، حاال 
خود او در رياض هنگام اهداي نشان ملك عبدالعزيز در مقابل 
پادش��اه عربستان تعظيم مي كند. اين تغيير در رفتار يا نشانه 
تغييري در طرز فكر ترامپ است يا به احترام قراردادهاي چند 

صد ميليارد دالري تن به چنين كاري داده است. 
درحالي كه 48 درصد امريكايي ها به دليل نژادپرستي ترامپ 
خواستار بركناري او هستند، او در رياض به سخنراني تبديل 
ش��د كه سران كشورهاي عربي را به تس��امح و برابري دعوت 
مي كند و نشس��ت را به كالس درس��ي تبديل كرد تا به آنها 
روش مقابله با تروريسم و خشكاندن ريشه هاي حمايت هاي 
مالي از گروه هاي تروريس��تي را آموزش بده��د. عبدالباري 
عطوان، تحليلگر ارش��د پايگاه رأي اليوم با اشاره به تاريخچه 
دخالت هاي امريكا در كشورهاي عربي و جهان اسالم مي گويد 
كه آن تروريس��ت هايي ك��ه ترامپ مي گوي��د از خدا پيروي 
نمي كنند و دنباله رو مرگ هستند خيلي كمتر از جنگنده هاي 
امريكا و موش��ك هاي اين كشور در عراق، سوريه، ليبي، يمن 
و افغانس��تان ش��هروندان بيگناه را به كام مرگ فرستاده اند. 
عطوان تاكيد مي كند كه در بررس��ي سخنراني ترامپ بايد به 
چند نكته توجه كرد يكي اينك��ه رييس جمهور امريكا اصرار 
دارد ح��زب اهلل و حم��اس را گروه هاي تروريس��تي ناميده و 
ضمن اعالم جرم عليه مقاومت فلس��طيني در برابر اسراييل، 
جهان اسالم را براي مقابله با اين گروه ها متحد كند و هدف از 
تشكيل ناتوي اسالمي هم اين است كه مسووليت اين اقدام را 
به دست بگيرد. ديگر اينكه افراط گرايي از نگاه رييس جمهور 
امريكا و ميزبانش يعني دشمنان اسراييل و امريكا؛ اعتدال نيز 
يعني فرمانبرداري از واشنگتن و همه سياست هاي اين كشور 
و اسراييل. نكته بعدي نشست ديروز تاكيد بر اين بود كه ايران 
را به حمايت از تروريسم و انتشار تنش و هرج و مرج در منطقه 

متهم كنند و تاكيد كنند كه اين ايران است كه بايد با آن در افتاد 
نه اسراييل ميانه رو و متمدن! نكته بعدي اينكه در اين نشست 
به محمود عباس، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين اجازه 
سخنراني داده نشد و هيچ كس اصال وجودش را احساس نكرد. 
نشست اسالمي-ترامپي قرار نيست آنگونه كه ترامپ توصيف 
كرده آغازگر صلح در خاورميانه باشد همچنين قرار نيست آغاز 
جنگ عليه تروريسم باشد. ترامپ در حالي به امريكا باز خواهد 
گشت كه جنگ عليه تروريسم را در خاروميانه به راه نمي اندازد 
بلكه جنگ طايفه اي در جهان اس��الم آغاز خواهد شد و ما به 
عنوان مسلمانان و عرب با هر مذهبي كه باشيم قربانيان اصلي 

آن خواهيم بود. 

شبكه 10 اسراييل: ائتالف در رياض عليه ايران شيعه
واكنش رسانه هاي اسراييلي هم به سفر ترامپ به عربستان و 
برخورد كشورهاي عربي با او هم جالب توجه است، كارشناس 
سياست خارجه در ش��بكه 10 اسراييل به عنوان مثال گفت: 
مردي كه به غرور زياد معروف اس��ت از حجم نفاق و دورويي 
در جريان اس��تقبال از او در عربستان ش��وكه شده و تا حدي 
دستپاچه ش��ده بود. اين كارش��ناس اس��راييلي در ادامه به 
حواش��ي ديدار عبدالفتاح سيس��ي، رييس جمه��ور مصر با 
ترامپ در رياض اش��اره كرده و نوشته: سيسي به ترامپ گفت 
شخصيت تو در جهان بي همتاست؛ ترامپ هم كه به بيماري 
جنون خودبرتربيني دچار است لبخندي زد و به رييس جمهور 
مصر گفت »موافقم«! اين تحليلگر اس��راييلي سفر ترامپ به 
عربستان را در چند جمله به اين صورت توصيف كرده است: ما 
با شمشير به دور تو مي رقصيم و تو را به آغوش مي كشيم، در 
مقابل قرارداد سالح يك چك خيلي خيلي بزرگ برايت امضا 
مي كنيم و تو ائتالفي عليه شيعيان به ويژه جمهوري اسالمي 

ايران تشكيل مي دهي. 
خبرنگار روزنامه يديعوت آحارانوت نيز كه به دستور عربستان 
اج��ازه حضور در قال��ب هيات خبرنگاران حاضر ب��ا ترامپ را 
نداشت سخنراني ترامپ را تاريخي توصيف كرد به ويژه آنجا 
كه داعش را سربازان تاريكي توصيف كرده و ايران را نيز بارها 
تهديد كرد. ش��ايد بتوان يكي از اصلي ترين سوال رسانه هاي 
رژيم صهيونيستي را در جست وجوي علت تغيير لحن ترامپ 

با جهان عرب و مس��لمانان دانس��ت. جواب اين سوال خيلي 
دور از ذهن و دشوار نيست، ترامپ يك تاجر است و مثل يك 
تاجر با اعراب برخورد كرده تا زماني كه منافعش تامين ش��ود 
حاضر است به جلسات رقص سنتي آنها رفته و براي جلب نظر 
رياض هم ش��ده ايران را عامل اصلي تروريسم در خاورميانه و 

جهان بنامد. 

ترامپ به دنبال ايجاد جنگ شيعه و سني 
 چند روز پي��ش عاليه المه��دي، كارش��ناس اقتصادي و 
سياسي و رييس پيشين دانش��كده اقتصاد دانشگاه قاهره 
پي��ش از س��فر ترامپ ب��ه خاورميانه و پيش از دي��دار او با 
س��ران عرب گفته بود اينكه نشس��تي با حضور كشورهاي 
عربي- اس��المي با موضوع مقابله با ايران در منطقه برگزار 
مي ش��ود نش��ان مي دهد كه ترامپ به دنبال ايجاد جنگ 
ميان كش��ورهاي عربي سني مذهب منطقه و ايران شيعي 
است. اين استاد دانشگاه نوشته: ترامپ تا زماني كه جنگي 
ميان ايران شيعي و كشورهاي عربي سني ايجاد نكند آرام 
نمي گيرد، س��ود اين جنگ هم به جيب امريكا، اسراييل و 
تاجران سالح كه حامي كمپين هاي ترامپ بودند، سرازير 
خواهد ش��د. پايگاه خبري الش��عب نيز با انتق��اد از مواضع 
مصر در خصوص جرياني ك��ه امنيت ملي عربي به رهبري 
عربستان، ترامپ و اس��راييل ناميده مي شود گفت: مواضع 
مصر در قبال اين جريان شرم آور است، تنها دليل اين اتحاد 
ننگين مقابله با ايران اس��ت به همين دليل است كه هر روز 
حجم مقاله ها و يادداش��ت هاي ضد ايراني در رس��انه ها و 
روزنامه هاي مصري بيش��تر مي شود. مصر به جايي رسيده 
كه به ابزاري در دست جرياني قرار گرفته است كه با هدايت 
اس��راييل به دنبال جنگ با ايران اس��ت، ايراني كه تاكنون 
به مصر آسيبي نرس��انده و گزينه مناسبي براي اتحاد عليه 
كردن  اسراييل به ش��مار مي رود. اعتراف اس��راييل به رها 
حق پايان دادن به اش��غال قدس و مس��جداالقصي مصر را 
به اين جايگاه شرم آور رس��انده كه در آن ريچارد شير دل 
)ترامپ( مي آيد تا هم��ه اميرزاده هاي كوچك را عليه تنها 
كشوري متحد كند، اينجاس��ت كه فاجعه اي بي سابقه در 

جهان رخ مي دهد. 

واكنش رسانه هاي عربي به نشست رياض 
وقتيجهانعربفراموشكارميشود
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