
  بنام خدا

  ها در خاورميانهو افزايش آشفتگيترامپ 
 ثباتبي يمن، جنگ مسوول را ايران خود، بيانيه رييس جمهور امريكا در  آبان ترامپ 29 شنبه سه روز

 و هاآمريكايي از بسياري همچنين ها ايراني ": گفت و دانست ،اسد بشار حكومت از حمايت و عراق كردن
شود....  مي محسوب دنيا در تروريسم حامي ترين بزرگ اند.... ايران كشته خاورميانه سراسر در را گناه بي مردم
 شد....عربستان خواهد خارج يمن از خرسندي با سعودي عربستان بپذيرند، را يمن از خروج ها ايراني اگر

   ".كند نههزي دالر ميليادرها افراطي اسالم تروريسم با مبارزه براي كه است كرده قبول همچنين سعودي

  .است اهميت حائز جهت چند از بيانيه اين

 ايران روي زيادي تمركز و است خاورميانه موضوعات همه از مهمتر بسيار ترامپ براي ايران موضوع  )1
  دهد.و هر موضوعي در اين منطقه را به ايران ربط مي دارد

 برخوردار امريكا دريغ بي هاي حمايت از بداند، خود دشمن را ايرانكه  فعلي شرايط در كشوري هر  )2
  .دهد انجام عربستان مانند ايجنايتكارانه اقدامات اينكه ولو شود، مي

 و بعدي، مضيق تك ، خطرناك بسيارگري و افراطي تروريسم خصوص در ترامپ از شده ارائه تعريف  )3
لذا ضديت با اشغالگري اسرائيل را از مظاهر تروريسم  .آن مفهوم نه استتروريسم  مصداق بر متمركز

  داند و همچنين ضديت با خاندان آل سعود را از مظاهر افراطي گري مي پندارد!مي
 كردن متهم در در جنايت هاي مرتكب شده در يمن و قتل خاشقچي و... را عربستان تطهير ترامپ  )4

  .كند مي جستجو ايران
 و هزينه اساس بر را دشمن و دوست و است اقتصاد و پول مريكاا خارجي سياست راهبردي منطق  )5

  .سنجد مي اقتصادي فايده
و تهاجمي  يكجانبه هاي سياست در جدي جايگاه...  و المللبشر، حقوق بين حقوق عمومي، افكار  )6

 .ندارد ترامپ
 ثبات آمريكا را در آشفتگي جهان، بخصوص خاورميانه جستجو مي كند. ،ترامپ )7

هاي مپ افزايش هزينه هاي ايران و عربستان در سطح جهاني و منطقه اي يعني كاهش هزينهاز نظر ترا )8
 امريكا و اسرائيل.

در پيش رو با حضور ترامپ تر و پرماجرايي را تر، ملتهببا اين شرايط به نظر مي رسد خاورميانه آشفته
                                                                      .داريم

  بين الملل روابط دكتراي - اكبري رضا حميد 


