
  بسمه تعالی

  سفر رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودي  هايتحلیل علل و پیامد: موضوع بحث

در سالن  پژوهشکده اساتید پژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین الملل با حضور 96جلسه سال  ششمین
رییس جمهور امریکاست که با بیان اینکه دونالد ترامپ تنها  سخنران محترمدکتر اکبري . برگزار شداندیشه 

  :اینگونه تشریح کرد سه حوزه  اولین سفر خود را به خاورمیانه اختصاص داده است اهداف وي را در

هدف اصلی ترامپ از سفر به خاورمیانه ایجاد همگرایی : اسراییل سفیر آمریکا درهدف امریکایی ها به نقل از 
ترامپ با سفر به عربستان، . میان اسرائیل و عربستان و مشارکت این دو کشور در حل بحران هاي منطقه است

اسرائیل و واتیکان در صدد است تا بدین وسیله بر تشکیل جبهه  مستحکمی تاکید کند که شامل ادیان سه گانه 
  . م، مسیحیت و یهود می شود و به رویارویی و مقابله با تروریسم، افراط گرایی و خشونت می پردازداسال

تحکیم روابط راهبردي با آمریکا، تقویت جایگاه ریاض در معادالت منطقه اي،توسعه صنایع : هدف سعودي ها
ها بابت امنیت نظام مریکایی و اخذ تضمین از ا 2030در راستاي سند چشم انداز ... نظامی، توان صادراتی و

  .پادشاهی سعودي

سازي علیه ایران  هراسی و تهدیدنمایی ایران براي امنیت و ثبات در منطقه و ضرورت اجماع ایران: هدف مشترك
  و جبهه مقاومت

  : دکتر اکبري ابعاد سفر رییس جمهور آمریکا را اینگونه برشمرد

 : دوجانبه •

تحکیم نظام امریکا در عربستان،  افزایش فعالیت هاي اقتصادي زیرساختی،  -تسلیحاتی -قرارداد هاي تجاري
  . ک سلمان، بازسازي روابط راهبردي دوکشورلمپسر و حمایت ضمنی از جانشینی پادشاهی 

  : نشست امریکا و شوراي همکاري •

یادت و راهبردهاي سعودي در شوراي همکاري، ارزیابی چگونگی شکل دهی به ناتوي عربی، تحکیم س
  ...حمایت از دولت بحرین و

  : عربی و امریکایی - اجالس اسالمی •

  .، تاسیس ائتالف خاورمیانه ايگراییتشکیل مرکز جهانی مبارزه افراط ، ایران هراسیو  تعریف دشمن مشترك



  :در ادامه سخنران محترم ارزیابی هایی را از سفر ترامپ به عربستان ارائه دادند

ترامپ در جریان سفر به عربستان، کشورهاي منطقه را : مشاور امنیت ملی آمریکا» مستر  هربرت مک«ژنرال 
هاي جدي براي مقابله با ایران، داعش، القاعده و حکومت بشار اسد، عوامل هرج و مرج و  تشویق می کند تا گام

 .خشونت در منطقه بردارند

عنوان اولین مقصد سفرهاي خارجی خود  ا، عربستان را بهجمهوري آمریک اینکه رئیس: وزیر خارجه عربستان
عربستان شریک اول . دهنده نقش محوري عربستان درجهان اسالم و کشورهاي عربی است انتخاب کرده، نشان

گرایی و  آمریکا در جهان اسالم و در میان کشورهاي عربی و نیز شریک اولش در مبارزه با تروریسم و افراط
هاي منفی ایران در امور  عربستان در صف اول کشورهایی ایستاده که با دخالت.قاعده استنابودي داعش و ال

کند و این مساله بسیار مهمی براي آمریکا است، بنابراین مشارکت با آمریکا موضوع بسیار مهمی  منطقه مقابله می
  .است

ام رئیس جمهوري آمریکا به نخستین سفر خارجی ترامپ در مق: زیگمار گابریل، وزیر خارجه و معاون مرکل
بار ارزیابی کرد و افزود که ترامپ در این سفر یک قرارداد میلیاردي  اي فاجعه عربستان سعودي را نشانه

 . تسلیحاتی بسته و سخنی از وضعیت حقوق بشر در عربستان بر زبان نیاورده است

در سخنرانی ترامپ هیچ گونه سرزنشی نسبت به : عبدالخالق عبداهللا استاد علوم سیاسی در امارات متحده عربی 
باراك اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنرانی . کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس وجود نداشت

گفت و اعالم کرد که این  در قاهره در مورد نبود دموکراسی در کشورهاي عربی منطقه سخن 2009ژوئن 
  . رو شدند دو سال بعد این کشورها با تظاهرات گسترده روبه. کند موضوع موجودیت آنها را تهدید می

فوزي برهوم، سخنگوي حماس اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر وجود ارتباط بین حماس و داعش را رد کرد و 
مردم . وظیفه دفاع از فلسطین را بر عهده داردبخش ملی است که قانوناً  حماس یک جنبش آزادي«: گفت

  . »ها همچنان مقاومت خواهند کرد فلسطین در میان خرابه

ایران به تازگی یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته است، به وسیله رئیس جمهور «: محمد جواد ظریف
یا اینکه به خاطر دوشیدن  این حمله آیا مربوط به سیاست خارجی است و. آمریکا، هدف حمله قرار می گیرد

   »میلیارد دالر از عربستان است؟ 480

نامید زیرا آل سعود به آمریکا رشوه داد تا از » رسوایی بزرگ«دبیرکل حزب اهللا لبنان این سفر و این نشست را 
   .اتهام حمایت از تروریسم مبرا شود

 .در پایان اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاههاي خود پرداختند


